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Anotace
Předkládaná diplomová práce představuje výsledky výzkumu zaměřeného na mladé lidi
s postižením, kteří vyrůstali v pěstounské rodině. Cílem výzkumu je nahlédnout na život těchto
lidí z jejich vlastního úhlu pohledu a zmapovat jejich životních zkušenosti. Výzkum se zaměřuje
na problematické oblasti jejich života a překážky, které jim brání v dosažení určitých cílů. Práce
vychází z analýzy rozhovorů s pěti respondenty na základě Life Course Theory (teorie životního
příběhu).
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Annotation
The thesis presents the results of research focused on young, disabled people who grew
up in foster families. The aim of the research is to observe the lives of these people from their
own perspective and to map their life experience. The research is focused on problem areas of
their lives and barriers that prevent them from achieving certain goals. The work is based on an
analysis of interviews with five respondents, evaluated by means of Life Course Theory.
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Úvod
Účelem této práce je především poukázat na problematické oblasti života lidí se

zdravotním postižením ve věku 18 až 35 let, kteří byli vychováni v náhradní rodině. Této věkové
skupině se věnujeme hlavně proto, že lidé s postižením, kteří se narodili po roce 1980, jsou dnes
první generací v historii, která má možnost plně se integrovat do majoritní společnosti. Až od
roku 1989 totiž můžeme hovořit o snaze národní politiky pomáhat lidem s postižením žít
plnohodnotný život a až v posledních několika letech existují tendence vytvářet podmínky pro
rovnoprávné příležitosti těchto osob zapojit se do chodu společnosti.
Zajímá nás tedy to, jak oni sami vnímají proces integrace v souvislosti se současnými
sociálně-politickými poměry v naší společnosti, jaké jsou jejich ambice a jaké překážky se
na jejich životní cestě vyskytují.
Další otázkou je, které faktory mají vliv na úspěšnost mladého člověka s postižením
v jeho dospělém samostatném životě, to znamená, jak se mu daří začlenit se do majoritní
společnosti. Domníváme se, že problematika odchodu mladých lidí z jakékoli formy náhradní
rodinné péče je pro tyto jedince jedním z nejnáročnějších okamžiků v jejich životě a že je
všeobecnou veřejností velmi opomíjená. A přitom to, jak se těmto mladým lidem podaří začlenit
se do společnosti, zda-li např. budou mít své místo na trhu práce a svůj domov anebo zda se
budou potulovat a páchat trestnou činnost, se odrazí na chodu společnosti se všemi svými
důsledky. Osamostatnit se od rodiny, příp. vychovatele je velice náročný proces. Mladí lidé
kolem sebe mnohdy nemají vytvořenou pevnou sociální síť, přátele, známé, blízké lidi, kteří by
v případě potřeby dotyčnému „podali pomocnou ruku“ (Matějček, 1994). Proces začlenění
jedince do společnosti je sám o sobě pro tohoto mladého člověka velice náročný. U osob
s postižením je však tento proces ještě komplikovanější. Naší snahou bude tedy zjistit, které
situace ve svém životě považují za nejnáročnější, eventuálně z jakých příčin tyto situace
pramení.
Co se týká oblasti náhradní rodinné péče, rozhodli jsme se zaměřit svoji pozornost pouze
na pěstounskou péči. A to jednak proto, že institut náhradní rodinné péče obecně je oblast velice
široká a také proto, že do pěstounské péče se dostává mnohem větší procento dětí s postižením,
než k adoptivním rodičům (Matějček, 1994). Zjišťovat příčinu této skutečnosti však není
předmětem této práce.
Cílem práce je také zjistit, jaké jsou životní zkušenosti dané skupiny osob a zda se
nějakým způsobem zásadně liší od zkušeností lidí z majoritní společnosti. Zajímá nás také jak
8

skutečnost, že tito mladí lidé s postižením vyrůstali v pěstounské rodině, ovlivňuje jejich život?
Předpokládáme, že už samotná skutečnost výběru dítěte pěstounem může být pro život jedince
zásadní. Zde je podstatné si uvědomit, že rozhodne-li se pěstoun přijmout dítě s postižením, děje
se tak na základě jeho svobodného rozhodnutí. Navíc dítě přijímá od začátku takové, jaké je, to
znamená s jeho postižením a s jeho specifickými potřebami. Z toho důvodu se předpokládá, že
bude na náročnou péči o dítě lépe připraven a bude mít k dítěti jiný přístup, než biologický rodič.
Protože pokud se narodí dítě s postižením matce, která nic netuší, je novou situací zaskočena
a musí se s ní nejdříve vyrovnat, aby byla schopná postižení svého dítě přijmout a naučila se
s ním žít. Teprve pak se může snažit poskytnout svému dítěti co nejlepší možnou péči.
Domníváme se, že téma člověka s postižením, jenž prožil převážnou část svého života
v pěstounské rodině, je třeba pojmout komplexně, protože v případě životní cesty jednotlivců
není možné separovat dílčí elementy skutečnosti z jejich kontextu. Z toho důvodu budou
k získání informací použity kvalitativní výzkumné metody, konkrétně narativní analýza doslovně
přepsaných „životních příběhů“ respondentů. Výsledky pak budou interpretovány, přičemž
bychom chtěli zdůraznit především podobnosti a rozdíly v životních zkušenostech jedinců.
Za přínosné považujeme to, že tento výzkum vychází z osobních zkušeností mladých lidí
s postižením a že díky němu mohli tito lidé otevřeně vyjádřit svůj názor. Díky tomu, že narativní
výzkum nabízí široký prostor pro objevování životních zkušeností, prožitků i identity člověka,
dává nám tak šanci k hlubšímu poznání myšlenkového světa jedince. Dalším přínosem práce je
skutečnost, že životní příběh nahlížený „prizmatem člověka s postižením je pro odbornou
i laickou veřejnost jedinečnou příležitostí ke zpochybnění negativních předsudků a stereotypů,
které mohou vytvářet závažné osudové bariéry“ (Šiška, 2010, s. 137).
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2

Vymezení základních pojmů
Jelikož se tato práce zaměřuje na životní příběhy mladých lidí se zdravotním postižením,

kteří své dětství prožili v náhradní pěstounské rodině, snažíme se v této kapitole objasnit
nejdůležitější pojmy daného tématu. Ty jsou rozděleny na tři základní oblasti: pěstounská rodina,
jedinec s postižením a mladý člověk, resp. období mládí.

2.1

Pěstounská rodina
Nejprve považujeme za podstatné vysvětlit pojem rodina jakožto základní sociální

jednotka, poté rozčleníme náhradní rodinnou péči na její jednotlivé typy a nakonec popíšeme
specifika pěstounské péče.

Rodina
Rodina odedávna existuje proto, aby lidé mohli náležitě pečovat o své dítě. Kromě toho,
že je rodina biologicky významná pro udržení lidstva, je také základní jednotkou každé lidské
společnosti. Reprodukuje člověka nejen jako živočicha, ale zprostředkuje mu i vrůstání do jeho
kultury a společnosti. Rodina kromě toho propojuje generace, vytváří mezi nimi kontinuitu
a pouta solidarity (Matoušek, 1997).
Kramer (in Sobotková, 2001) hovoří o rodině jako o skupině lidí se společnou historií,
současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených transakčních vztahů, jejíž
členové jsou často (ale ne nutně) vázáni hereditou, legálními manželskými svazky, adopcí nebo
společným uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty. „Kdykoli mezi blízkými lidmi
existují intenzivní a kontinuální psychologické a emocionální vazby, může být užíván pojem
rodina, i když jde např. o nesezdaný pár, o náhradní rodinu atd.“ (Kramer in Sobotková, 2001,
s. 22)
Každé dítě se narodí do určitého připraveného prostředí. Rodiče mají určité vědomosti
o tom, jak se o nově příchozího člena rodiny postarat, zároveň ví, co od něho mají očekávat
a také mají své osobité postoje, přání a naděje, které od počátku do dítěte vkládají. Tyto prvotní
postoje mají velký vliv na to, jak se bude nadále utvářet vzájemný vztah mezi nimi a dítětem.
Jak píše Matějček (1999), postoje k dítěti nevznikají ze strany rodičů náhle. Jsou obvykle
výsledkem celého jejich předchozího života. V postojích rodičů k dítěti se odrážejí zkušenosti
a prožitky z jejich vlastního dětství, vztah k jejich rodičům apod. Proto jsou tyto postoje tak
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mnohotvaré a individuální, a proto také každé dítě přicházející na svět má od začátku zcela
osobité, individuální životní podmínky.
Matoušek (1997) zdůrazňuje především socializační funkci rodiny. Popisuje rodinu jako
první závazný model společnosti, s jakým se dítě setkává. Tvrdí, že předurčuje jeho osobní vývoj
a jeho vztahy k jiným skupinám lidí. „Rodina dítě orientuje na určité hodnoty, vystavuje ho
určitým konfliktům, poskytuje mu určitý typ podpory. Tímto způsobem osobitě zabarvuje to
nejpodstatnější, co dítěti předává – sociální dovednosti, bez kterých se ono v dospělosti
neobejde.“ (Matoušek, 1997, s. 7)
Autoři Langmeier a Matějček (1974) zase na základě svých studií o dětech vyrůstajících
v kolektivních zařízeních – tedy mimo vlastní rodinu – poukazují na to, že existují základní
psychické potřeby, které musí být u každého jedince v náležité míře a v pravý vývojový čas
uspokojeny, aby se mohl vyvíjet ve zdravou osobnost. Jsou to tyto:


Potřeba stimulace, tzn. dostatečné množství kvalitních proměnlivých podnětů.
Uspokojení této potřeby vede organismus k aktivitě.



Potřeba smysluplného světa. Aby se z jednotlivých podnětů staly poznatky a zkušenosti,
musí v nich být určitý řád a smysl. Uspokojení této potřeby umožňuje dítěti učit se,
nabývat zkušenosti, přizpůsobovat se životním podmínkám, osvojovat si pracovní
postupy a strategie společenského chování.



Potřeba životní jistoty je naplňována především v mezilidských citových vztazích.
Uspokojení této potřeby zbavuje člověka úzkosti, dodává mu pocit bezpečí a umožňuje
mu cílevědomou aktivitu.



Potřeba pozitivní identity, vlastního „já“, znamená pozitivní přijetí sama sebe a své
společenské hodnoty.



Potřeba otevřené budoucnosti, naděje a životní perspektivy. Umožňuje uspokojivé
prožívání osobního běhu života. Ztráta životní perspektivy pak vede k zoufalství.
(viz. také Matějček, 2005)

Náhradní rodinná péče
V České republice žije kolem 20 000 dětí, které nemohou vyrůstat ve své vlastní
biologické rodině. Pouze 2% z této skupiny jsou úplní sirotci, zatímco 98% z nich svou vlastní
rodinu má, ale ta se o ně z nejrůznějších důvodů nemůže, nechce nebo neumí starat (Matějček,
1999).
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Přehled typů náhradní rodinné péče (dle J. Kovaříka, in Matějček, 1999, s. 32):
Adopce
1. „zrušitelná“, tj. adopce 1. stupně
2. „nezrušitelná“, tj. adopce 2. stupně
Pěstounská péče
- individuální PP
- příbuzní – např. prarodiče
- cizí osoby („klasická“ PP jako dlouhodobé řešení)
- skupinová PP
- velké pěstounské rodiny (vychovateli jsou manželské páry)
- SOS dětské vesničky (vychovatelem matka-pěstounka)
Právní ukotvení této problematiky nalezneme v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění
pozdějších předpisů.
Pěstounská péče
Pěstounskou péči upravuje jak zákon o rodině č. 64/1963 Sb., tak zákon č. 50/1973 Sb.,
o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů.
Pěstounská péče je zvláštní formou státem řízené a kontrolované náhradní rodinné
výchovy, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte, i přiměřenou odměnu těm, kteří
se ho ujali. Dítě se svěřuje do péče jedince nebo manželské dvojice. Pěstouni mají právo
rozhodovat o běžných věcech dítěte, k výkonu mimořádných záležitostí žádají souhlas rodičů,
případně rozhodnutí za ně vydává soud. Pěstounská péče může být také zrušena v době jejího
trvání rozhodnutím soudu.
V případě svěření dítěte do této péče není zásadně vyloučen styk původních rodičů
s dítětem. Rozhodování o nejdůležitějších otázkách (např. o volbě povolání, cestování dítěte do
zahraničí apod.) zůstává vyhrazeno pokrevním rodičům, pokud nejsou zbaveni rodičovských
práv. Pěstoun tedy není zákonným zástupcem dítěte. Je-li dítě svěřeno do pěstounské péče ve
věku, kdy je schopno posoudit její obsah, má být zajištěno také jeho vyjádření.
V praxi se uplatňují dva typy pěstounské péče – individuální a skupinová. Individuální
péče probíhá v běžném rodinném prostředí, skupinová v tzv. zvláštních zařízeních pro výkon
pěstounské péče.
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„Cílem pěstounské péče jakožto instituce je poskytnout náhradní rodinné prostředí dětem,
jestliže:


nemohou dlouhodobě vyrůstat v prostředí rodiny tvořené jejich vlastními biologickými
rodiči,



ústavní (neosobní či málo personalizovaná) péče ohrožuje či narušuje jejich vývoj,



nemohou být z nejrůznějších důvodů (právních, zdravotních, sociálních,
psychologických) svěřeny do osvojení.“ (Gabriel, Novák, 2008, s. 35)
Pěstounská péče (PP) se dále dělí na tři části: tzv. klasickou PP, poručenskou PP a PP na

přechodnou dobu. Vzhledem k tomu, že všichni respondenti, kteří se zúčastnili mého výzkumu,
žijí v „klasické“ pěstounské péči, zaměřím se teď pouze na tuto formu.
„Klasická“ pěstounská péče
Jedná se o nejvhodnější formu náhradní rodinné péče v případě, že trvá zájem rodičů
o dítě nebo pokud rodiče s osvojením nesouhlasí, ale přesto se o dítě nemohou starat. Z toho
vyplývá, že kdyby neexistoval institut pěstounské péče, musely by všechny děti, které nejsou
„právně volné“ a z různých důvodů nemohou vyrůstat v biologické rodině, zůstávat v ústavní
péči.
Jak již bylo výše řečeno, při zásadních rozhodnutích se pěstoun bez souhlasu zákonného
zástupce neobejde (např. plánované lékařské zákroky, výběr dalšího studia, vydávání cestovních
dokladů apod.)
Odborníci uvádí, že poměr mezi osvojením a pěstounskou péčí z hlediska počtu
svěřených dětí je zhruba 2:1 (Gabriel, Novák, 2008).
Pěstouni pobírají zvláštní dávky státní sociální podpory, tzv. „dávky pěstounské péče“.
Novela zákona č. 177/1995 Sb. o státní sociální podpoře stanovuje, že pěstouni, kteří pečují
o více než tři děti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dostávají tzv. „odměnu
pěstouna ve zvláštních případech.“

2.2

Jedinec s postižením
Definice zdravotního postižení dle Světové zdravotnické organizace zní takto: „omezení

či chybění schopnosti vykonávat nějakou činnost takovým způsobem nebo v takových mezích,
které jsou považovány za normální v daném sociokulturním prostředí.“

13

Oproti tomu zdraví je definováno jako: „relativně optimální stav tělesné, psychické
a sociální pohody.“1
Postižený člověk byl zpravidla omezen v životních možnostech, které se v daném
kulturním prostředí a v dané době považovaly za normální. Ať byli tito lidé ze společnosti
sebevíc vytlačováni a žili jakoby mimo ni, byli vždy její součástí, byť šlo o společnost na
jakémkoli stupni vývoje a v kterékoli době.
Současná společnost již chápe, že její přístup k lidem s postižením ukazuje její vyspělost.
Nastal posun ve formálně-právním posuzování postavení osob s postižení. Uvědomujeme si, že
lidé s postižením nejsou „jiní“, mají jen v různých fázích svého života jiné potřeby. Nejsou již
pouze předmětem začleňování do společnosti, ale přispívají také k její rozrůzněnosti.
Přispěla k tomu i skutečnost, že v roce 1991 vznikl Vládní výbor pro zdravotně postižené
občany, který je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky
pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů. Výbor se zabývá problémy, které
nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných
příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti.
Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí sami občané se
zdravotním postižením. Vládní výbor spolupracoval na přípravě Národního plánu pomoci
zdravotně postiženým občanům (NPP), Národního plánu opatření pro snížení negativních
důsledků zdravotního postižení (NPO), které vláda schválila v letech 1992 a 1993, a Národního
plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (NPVP), přijatého v roce
1998, který byl každoročně aktualizován.
V roce 2004 přijala vláda ČR Střednědobou koncepci státní politiky vůči občanům se
zdravotním postižením, z jejíchž cílů a úkolů vychází Národní plán podpory a integrace občanů
se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 přijatý v roce 2005. Aktuálně platný je Národní
plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 29. března 2010.
Pro Českou republiku, jako člena Evropské unie, platí také některé nadnárodní
dokumenty týkající se práv osob s postižením. Jedním z nich je Úmluva o právech osob se
zdravotním postižením, jež vstoupila v platnost v říjnu 2009. Z tohoto klíčového dokumentu
vyplývají jisté povinnosti pro naši státní politiku. Účelem Úmluvy je podporovat, chránit
a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se
zdravotním postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti. Úmluva je mimo jiné

1

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, postižení a zdraví. 2001. Světová zdravotnická organizace.
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založena na zásadách osobní nezávislosti a samostatnosti osob, nediskriminace, rovnosti
příležitostí a plného zapojení do společnosti.2
Článek 24 hovoří o právu osob se zdravotním postižením na rozvoj jejich osobnosti,
nadání a kreativity, jakož i jejich duševních a tělesných schopností, v co největší možné míře
a o účinném zapojení osob se zdravotním postižením do života ve svobodné společnosti. Osoby
se zdravotním postižením mají také právo na inkluzívní, kvalitní a bezplatné základní vzdělávání
a střední vzdělávání v místě, kde žijí, přičemž jim má být poskytována přiměřená podpora podle
jejich individuálních potřeb.
I to si tato práce klade za cíl – zjistit, jak jsou myšlenky Úmluvy realizovány v praxi
a jaký dopad má její uplatňování na skutečné životy lidí s postižením.

2.3

Mladý člověk
Pro potřeby této práce jsme se rozhodli stanovit věkovou kategorii mladého člověka

a tedy věkovou hranici pro výběr respondentů, od 18 do 35 let věku. Hlavním důvodem je
skutečnost, že tato životní etapa je „zlomová“ v procesu socializace jedince. Souvisí se zvyšující
se autonomií mladého člověka, naopak klesáním závislosti na rodině a s prvními pokusy jedince
o nalezení pozice ve společnosti. Horní hranice 35 let se sice v této souvislosti zdá poměrně
vysoká, ale souvisí s tím, že se neustále prodlužuje doba, kdy se mladý člověk duševně
i prakticky začíná odpoutávat od rodiny. Podle Iacovouové a Berthouda (2001) byla ještě před
čtyřiceti lety životní stadia více ohraničená a vymezená. Po ukončení dětství rychle následovalo
dosažení dospělosti a to událostmi jako je opuštění školy, nástup do zaměstnání či sňatek.
S některými změnami ve společnosti však přišly také změny v chápání a v ohraničení období
mezi dětstvím a dospělostí.
Širší pojem „mládí“ (youth), používají například Wallace a Kovatcheva (1998). Částečně
zasahuje ještě do období adolescence a současně v sobě zahrnuje i mladou dospělost, není
striktně časově ohraničen. Přestože je pojem „mládí“ Arnettem kritizován za svou vágnost, budu
používat ve své práci tohoto termínu právě pro jeho elasticitu.
Mnozí psychologové se tedy shodují na tom, že mládí začíná obdobím adolescence, což
je podle Vágnerové (2000) druhá fáze dospívání, jež odpovídá věku 15-22 let. Macek (2003)
zase dělí adolescenci na časnou, střední a pozdní, přičemž její třetí fáze podle něj odpovídá
věkovému rozpětí 17 až 20 let (a mnohdy ještě déle). Nesouvisí jenom s pohlavním dozráváním,
2

www.vlada.cz/assets/tema/Umluva.doc
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ale mění se zde i celá osobnost dospívajícího a jak již bylo zmíněno i jeho sociální pozice.
Adolescence je fází hledání a budování identity. Základem identity je sebepoznání. Jedinec musí
vědět jaký je, aby mohl o své budoucí identitě uvažovat a rozvíjet ji. V identitě se odráží
subjektivně zpracovaný obraz sebe sama, k němuž přispívá i hodnocení jiných lidí (Langmeier,
Krejčířová, 2006). Zkušenosti s vlastními pocity postupně přispívají k poznání individuální
specifičnosti toho, čím se jedinec liší od svého okolí.
S problematikou odlišnosti souvisí v procesu dospívání i tělesný vzhled. Vlastní tělo
jedinec posuzuje a srovnává ve vztahu k aktuální představě atraktivity a aktuálně přijímanému
ideálu, také se srovnává s ostatními adolescenty. Mladý člověk má v tomto období potřebu líbit
se jiným ale i sám sobě, aby se ubezpečil o své hodnotě. Zevnějšek je prostředkem k dosažení
sociální akceptace a prestiže (Vágnerová, 2000). U jedinců s postižením hraje tělesné schéma
a otázka identity ještě mnohem důležitější roli. Představuje velký tlak na jeho psychiku
a vyrovnávání se s jeho životním údělem.
Na adolescenci navazuje další vývojová etapa jedince a to, mladší dospělost. Jedná se
o přechodnou fázi, ve které se člověk osamostatňuje, ale zároveň se stále musí učit a získávat
schopnosti a dovednosti nezbytné pro dospělý život. V souvislosti s modernizací společnosti
a zvyšujícími se nároky na „připravenost do života“ dochází k postupnému prodlužování fáze
mladší dospělosti (Langmeier, Krejčířová 2006). Hlavním formujícím faktorem tohoto období by
mělo být rozšíření intimního vztahu dvou lidí o další zcela závislé osoby, děti, a s tím spojená
zodpovědnost za jejich výchovu a zaopatření. Stejně tak jako se vyvíjí vychovávané dítě, vyvíjí
se také rodiče, přehodnocují svoji kariéru a hodnotový systém apod.

3

Analýza stavu řešení zkoumaného problému
Následující kapitola shrnuje poznatky o problematice mladých lidí se zdravotním

postižením žijících v pěstounských rodinách, jež vyplývají z výzkumných zpráv ze zahraničí.
V USA odchází z pěstounské péče po dovršení 18. roku věku zhruba 20 tisíc mladých
lidí. Tito lidé často vstupují do nezávislého „dospělého“ života s velmi malou či žádnou pomocí
od rodiny, s malým množstvím sociálních vazeb a s prakticky žádnou finanční podporou.
Autorky Geenen a Powers ve své výzkumné zprávě z roku 2006 uvádějí, že 30-40 % jedinců
v pěstounské péči má zdravotní postižení. Pro tyto mladé lidi je pak začlenění do společnosti
velice náročné. Dicker a Gordon (in Jackson, Müller, 2005) hovoří dokonce o více než polovině
dětí umístěných do pěstounské péče, kteří mají vývojové opoždění nebo zdravotní postižení. Ve
zprávě National Council on Disability je uvedeno, že ve Spojených státech je v náhradní rodinné
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péči umístěno 500.000 mladých lidí a z toho 13 % ve věku 6-14 let mají alespoň jedno postižení
(Kol. autorů, 2008).
Z výzkumu Geenen a Powers (2006) vyplývá, že mladí lidé s postižením využívají méně
sociálních a poradenských služeb, než mladí lidé bez postižení. Tento fakt je přinejmenším
zvláštní a hovoří zřejmě o nízké informovanosti. Autorky dále uvádí, že jedinci s postižením
z pěstounských rodin častěji čelí sociální izolaci, mají nižší podporu ve vzdělávání a za největší
problém považují fakt, že lidé mají mnohdy neadekvátní a zkreslené informace o jejich
potřebách.
Další výzkumná studie informuje o úspěšnosti socializace jedinců s postižením, jež se po
dovršení plnoletosti pokusili osamostatnit se od pěstounské rodiny. Téměř 63% mladých lidí
nebylo přijato na školu, o kterou se ucházeli, a pouze 11% z nich navštěvovalo dvou a čtyřleté
vysoké školy. Více než polovina byli nezaměstnaní, a těm, kteří byli zaměstnaní, jejich pracovní
místo jen ojediněle poskytovalo dostatečné finanční zajištění, aby si mohli např. platit zdravotní
pojištění. Zpráva od National Council on Disability uvádí, že 47 % z těchto mladých lidí
vydělává mzdy, jež se pohybují pod hranicí chudoby (Kol. autorů, 2008).
I v této zprávě je zmíněno, že sociální a poradenské služby využívala méně než polovina
dotazovaných. 25 % zúčastněných vysloveně uvedlo, že nemají dostatek jídla a jeden ze sedmi
byl bezdomovec. Téměř polovina žen byla těhotná ve věku 19 let. 33 % respondentů bylo
zatčeno a 23,7% z nich strávilo alespoň jednu noc v nápravném zařízení (Gaylord a kol., 2006).
Autoři van Wingerden, Emerson a Ichikawa (in Jackson, Müller, 2005) ve spojitosti
s mladými lidmi s postižením, kteří odchází z pěstounské rodiny, upozorňují na vyšší riziko
zneužívání či zanedbávání a v důsledku toho na větší výskyt emocionálních a behaviorálních
poruch než u jejich vrstevníků, kteří žijí v biologických rodinách.
V oblasti vzdělávání je u těchto mladých lidí zřejmá vysoká školní neúspěšnost. Zde jsou
klíčová zjištění výzkumu (Geenen, Powers, 2006):
1. Mladí lidé s postižením z pěstounské péče mají v průměru horší školní prospěch, než
jejich zdraví vrstevníci na běžných typech škol.
2. Mění školu častěji, než jejich zdraví vrstevníci na běžných typech škol a dokonce častěji
než žáci s postižením na speciálních školách, kteří žijí v biologické rodině.
3. Mají horší studijní výsledky při ukončení studia, než jejich zdraví vrstevníci na běžných
typech škol.
4. Dosahují nižšího skóre při státním testování, než jejich zdraví vrstevníci na běžných
typech škol a než žáci s postižením na speciálních školách, kteří žijí v biologické rodině.
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5. Jsou častěji umísťováni do speciálních škol, než žáci s postižením, kteří žijí v biologické
rodině.
6. Zažívají více nestability při umísťování do pěstounské péče, než jejich zdraví vrstevníci.
Kromě toho studie odhalila, že mládež z pěstounské péče – s postižením i bez postižení –
častěji navštěvuje alternativní typy škol (tj. školy zaměřené na rizikovou mládež, školy, které
nabízí specializovaný program mimo „typické školní nastavení“).
Autorky navrhují zřídit pozici „Educational Liaison“, který bude sloužit jako „most“
mezi speciálním vzděláváním a systémem péče o děti. Spolupráce by měla:
A. Soustředit se na včasnou a přesnou výměnu informací mezi pěstouny a školou.
B. Zapojit se do plánování zaměřeného na člověka při přechodu mladého člověka do
samostatného života ve společnosti (to by mělo být koordinováno speciální agenturou).
C. Určit mladému člověku tzv. „společenské zdroje“, tzn. někoho, na koho by se mohl
obrátit v případě, že by se dostal do problému (např. učitel).
(Geenen, Powers, 2006)
U dětí školního věku v pěstounské péči, které mají zdravotní postižení, by měla převládat
snaha identifikovat jejich specifické potřeby, co možná nejdříve a poskytnout jim včasnou
specializovanou pomoc (Jackson, Müller, 2005).
Výzkumníci uvádí některé návrhy řešení výše zmíněných problémů:


školení pro pěstouny, na kterém by se učili, jak pomáhat těmto mladým lidem při
přechodu do samostatného života;



kurzy, kde by se mladý člověk učil organizovat a vést si svůj život a volný čas;



rozvíjet politiku, která bude podporovat jejich potřeby.
(Geenen, Powers, 2006)
Autor van Wingerden a kol. (in Jackson, Müller, 2005) uvádí tato opatření:

 explicitní propojení státu, orgánů péče o dítě a dalších státních orgánů v této oblasti
prostřednictvím koordinovaných činností, na které bude navazovat propracovanější
systém služeb, který bude zahrnovat řízení případů, společné financování a mezirezortní
personální rozvoj;
 zajistit včasnou intervenci;
 zlepšit komunikaci „klíčových“ osob dítěte, tzn. na každé jednání pozvat všechny členy
týmu, kteří s případem dítěte souvisí (sociální pracovník, lékař, psycholog, učitel,
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pěstoun...), aby byli všichni obeznámeni s vývojem dítěte, resp. mladého člověka a jeho
historií;
 zajistit, aby stát zřídil mateřská centra pro pěstouny, kteří mají děti se zdravotním
postižením.
Americké Národní informační centrum pro rozvoj mládeže propaguje čtyři základní
principy pro úspěšný přechod z pěstounské péče do samostatného života (Kessler in Gaylord
a kol., 2006):
I.

Rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy u mladých lidí, kteří odchází
z pěstounské péče.

II.

Spolupráce mezi resorty, která zahrnuje funkční vazby mezi systémem péče o dítě,
vzdělávacími institucemi, zdravotnickými zařízeními, pěstounskou péčí a dalšími
službami jako jsou např. agentury na podporu pěstounů apod.

III.

Tolerance kulturních, rasových a etnických odlišností, sexuální orientace, náboženství
a pohlaví s myšlenkou akceptace rozmanitého životního prostředí a životního stylu
jedinců.

IV.

Zapojení pěstounských rodin, ale i celé společnosti do procesu tranzitního plánování.
Zásadní myšlenka, jež se celou problematikou mladých lidí s postižením z pěstounských

rodin táhne jako „červená nit“ je skutečnost, že oba systémy – vzdělávací systém i systém
sociální – sice poskytují služby, ale ty jsou špatně koordinovány. Zde vyvstává velká obava
odborníků, protože údaje, které ze všech současných výzkumů vyplývají, naznačují, že mladí
lidé z pěstounské péče jsou s vyšší pravděpodobností znevýhodněni při výběru škol, z velké části
jsou nezaměstnaní a není výjimečné, že má mnoho z nich zkušenosti s bezdomovectvím, což je
nanejvýš alarmující (Jackson, Müller, 2005).
Cílem každého mladého člověka je žít šťastný, naplněný život a stát se soběstačným,
přispívajícím členem společnosti. Nicméně tato skupina mladých lidí většinou nedosahuje svých
cílů tak snadno. Tato mládež je mnohem zranitelnější a proto potřebuje podporu a pomoc, aby
jejich „cesta do dospělosti“ byla úspěšná (Kol. autorů, 2008).
Výše zmiňované výzkumné studie se soustředily především na oblast vzdělávání,
sociálně-ekonomickou úroveň života a zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které žily
v náhradní rodině. Výzkumná šetření se zaměřovala zejména na produktivitu těchto mladých
lidí, to znamená, kolik škol vystudovali, jaká je jejich průměrná měsíční mzda, jakých dalších
úspěchů dosáhli atd. Z těchto informací bylo usuzováno na schopnost či neschopnost mladých
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lidí s postižením zapojit se do fungování v majoritní společnosti. Důraz byl kladen na
neúspěšnost dosavadních podpůrných strategií systému péče o děti, vzdělávacího systému
a dalších. A ačkoli se výzkumníci snažili definovat nové cíle péče a stanovit úkoly, jejichž
splnění by mělo mladým lidem s postižením zkvalitnit život, příliš se nezabývali zjišťováním
skutečných potřeb těchto lidí tak, jak je vidí oni sami, kteří zažívají proces „odpoutávání se“ od
rodiny a osamostatňování. Navíc skutečnost, že způsob pomoci není dostačující, je jeden fakt,
ale bylo by také užitečné zjistit, jakých zdrojů využívali ti, jejichž životní cesta se odvíjela
úspěšně. Pojmem „zdroje“ v tomto případě máme na mysli určitý druh pomoci (finanční,
věcnou, psychickou, fyzickou...). Tato diplomová práce se však ve své výzkumné části zaměří
i na tuto skutečnost, tedy na to, jakých zdrojů lze využít nebo jaké zdroje napomohli daným
jedincům v jejich životě. Tyto údaje by pak měly více ukazovat na jejich klíčové životní potřeby.

4

Výzkumná část

4.1

Účel výzkumu a výzkumné otázky
Účelem výzkumu této diplomové práce je nahlédnout život mladých lidí s postižením,

kteří žili v pěstounské rodině, z jejich vlastní perspektivy. Toho chceme dosáhnout
prostřednictvím kvalitativních metod. Kvalitativní přístup nám pomáhá získat vhled do života
jedince a zaručuje, že bude pojat komplexně (Miovský, 2006). Můžeme také říci, že se snaží
porozumět subjektivnímu pohledu jedince a na základě tohoto pochopení zrekonstruovat „jeho
svět“ (Šeďová, Švaříček, 2007), což je velice důležité proto, abychom tomuto člověku dokázali
poskytnout adekvátní druh pomoci (Šiška, 2010). Dále se budeme snažit poukázat na životní
zkušenosti těchto mladých lidí, pokusit se vysvětlit problematické situace a překážky v jejich
životních příbězích a v neposlední řadě zjistit jejich specifické potřeby.
V rámci toho se budeme snažit odpovědět na následující výzkumné otázky:


Jaké oblasti života pociťují mladí lidé s postižením z pěstounských rodin jako
problematické a proč?



Jaké překážky se na jejich životní cestě vyskytují?



Jaký vliv má na život jedince s postižením skutečnost, že vyrůstal v pěstounské rodině?



Které potřeby těchto jedinců zůstávají často nenaplněny?
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Diplomová práce byla zpracována jako součást

projektu projektu

GA ČR

č. P407/11/2009 s názvem „Quali-TYDES – Cesta životem“, jehož řešitelem je pan doc. Šiška
z katedry Speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze.

4.2

Výběr respondentů
Pro účely tohoto výzkumu jsme si stanovili cílovou skupinu: mladý člověk s postižením

z pěstounské rodiny. Pro výběr respondentů byla stanovena tři kritéria:
1)

věkové rozmezí 18-35 let (horní věková hranice je pouze orientační),

2)

existence zdravotního postižení,

3)

prožít dětství v pěstounské rodině.

Jedinci se zdravotním postižením jsou skupinou osob, která má sice své specifické
potřeby, ale jejíž přínos pro společnost je přes to značný. Cítíme potřebu, aby se majorita více
zajímala o tuto cílovou skupinu. Zároveň tímto výzkumem chceme nastavit zrcadlo předsudkům,
jež jsou mnohdy překážkou ve snaze jedinců s postižením zapojit se do života společnosti.
Tato věková skupina byla vybrána proto, že lidé v této životní etapě prožívají proces
osamostatňování se od rodiny, ve které vyrostli (Vágnerová, 2000). Považujeme za důležité
reflektovat, jak se jim to daří a jaký druh podpory by jim v tomto náročném období života
nejvíce prospěl.
Mladí lidé s postižením, kteří opouští rodinu a snaží se najít své místo ve společnosti,
uplatnit se na trhu práce a začít fungovat v určité sociální roli mají před sebou velmi těžký úkol.
Představíme-li si ještě k tomu, že tito lidé vyrůstali v pěstounské rodině, je situace mnohem
vážnější, protože v průběhu dětství prošli spoustou nepříjemných zážitků a zkušeností, které si
nesou životem a které je budou vždycky do jisté míry handicapovat. Proto jsme se tedy rozhodli
k účelům našeho výzkumu zvolit tuto cílovou skupinu osob.
Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti tématu jsme pojali tuto výzkumnou práci jako
pilotní studii. Jedná se tedy o prvotní koncept toho, jak by mohl výzkum na dané téma vypadat.
Naší původní představou bylo oslovit alespoň 10 respondentů, to se však v praxi ukázalo jako
nereálné. V rozsahu diplomové práce nebylo možné větší výzkum zrealizovat.
K získání kontaktů na respondenty jsme oslovili:
 25 dětských domovů,
 21 Domů na půl cesty,
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 16 dalších pobytových zařízení pro mladé lidi, kteří odchází z ústavní či náhradní rodinné
péče,
 22 neziskových organizací, které se jakoukoli formou zabývají podporou pěstounských
rodin.
Mnohdy se stalo, že jsme obdrželi kontakt na jedince, který by splňoval všechny tři
podmínky účasti ve výzkumu, ale jeho postižení by mu neumožňovalo rozhovor uskutečnit, např.
dívka (20 let) s psychiatrickým onemocněním a současně s mentální retardací či chlapec (22 let)
s těžkou kombinovanou vadou. Oslovili jsme i několik pobytových zařízení pro osoby s různým
typem postižení, snažili jsme se navázat kontakt též na Fóru náhradních rodin, kde spolu mohou
pěstouni diskutovat, ale setkali jsme se ve všech případech se stejnou reakcí - všichni pěstouni už
jsou tak unaveni z neustálých výzkumů, že odmítají spolupracovat. Nakonec se nám podařilo
oslovit pět mladých lidí z různých částí republiky, shodou náhod to jsou samé ženy.
Domníváme se však, že nízký počet respondentů nám dovolil zaměřit se o to více
a hlouběji na zkoumaný fenomén. Také díky tomu můžeme použít časově náročnější metodu
narativní analýzy, která se v podobných typech výzkumů osvědčuje jako velice efektivní
(Čermák, 2007).

4.3

Etická dimenze výzkumu
Všichni účastníci podepsali informovaný souhlas s uskutečněním rozhovoru (viz. Příloha

č. 1), přičemž byli poučeni o záměru a průběhu výzkumu a podmínkách účasti ve výzkumu. Dále
byli informováni o způsobu, jakým bude nakládáno s informacemi získanými během rozhovorů
a o svém právu kdykoli bez udání důvodu přerušit svou spolupráci.
Vzhledem k tomu, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, byla všem účastníkům zaručena
anonymita Jejich jména i všechny ostatní údaje, které by mohly vést k jejich identifikaci, byly
změněny. Audiozáznamy rozhovorů byly ukládány na zabezpečený server na Pedagogické
fakultě UK, jež byl zřízen k tomuto účelu.
Respondentům byla nabídnuta možnost získat informace o výsledcích výzkumu.

4.4

Design výzkumu
Kvalitativní výzkum je podle Creswella (in Hendl, 2005, s. 50) „proces hledání

porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo
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lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů,
informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách."
Podstatou kvalitativního výzkumu je sběr údajů zaměřený na co nejširší oblast, bez toho
aniž by na počátku byly stanoveny základní proměnné. Stejně tak nejsou předem stanoveny
hypotézy a výzkumný projekt není závislý na již existující vědecké teorii. Jde o to, prozkoumat
určitý široce definovaný jev - a to do hloubky a v celém jeho kontextu - a přinést o něm
maximální množství informací. Jak píší autoři Šeďová, Švaříček (2007), logika kvalitativního
výzkumu je induktivní, z čehož tedy vyplývá, že teprve po nasbírání dostatečného množství dat
začíná výzkumník pátrat po pravidelnostech, které se v těchto datech vyskytují, formuluje
předběžné závěry a hledá pro ně další oporu v datech. Výstupem je pak formulování nové
hypotézy či teorie.
Sběr údajů do našeho výzkumu probíhal realizováním narativního interview na téma
životní příběh. Hendl (2005) píše o biografickém zkoumání, že se snaží srovnáním různých
biografií nalézt podobnosti a vzorce životních drah a přispět tak k vysvětlení osobních nebo
společenských jevů. Biografický výzkum se podle něj zaměřuje na:
a) vnitřní perspektivy jedince;
b) interakce jedince v sociálním kontextu;
c) zkušenost jedince v různých rolích v průběhu různých okamžiků života.
Výsledek je pak závislý na spolupráci mezi výzkumníkem a zkoumaným jedincem.
Hendl dále uvádí, že „biografický výzkum má využívat biografický materiál, který je
shromažďován kontrolovaným způsobem. K tomu se nejlépe hodí různé formy rozhovoru“
(Hendl, 2005, s. 130).
Zatímco v rozhovoru v designu případové studie klademe účastníkovi hned zpočátku
specifické otázky, v biografickém designu začínáme chronologickým studiem života jedince. Při
vyprávění o svých zkušenostech, lidé málokdy záměrně lžou, ale zcela určitě mnoho zapomněli,
ve svých vyprávěních přehánějí a některé historky úplně zamlčují. Biografický výzkum si proto
neklade za cíl postihnout celou skutečnost, ale pochopit pouze částečný výsek skutečnosti
z perspektivy určitého jedince (Šeďová, Švaříček, 2007).

4.5

Výzkumná metoda
V tomto výzkumném šetření jsme k získání dat o respondentech používali rozhovor, jenž

byl koncipován především jako vyprávění o životě jedince. Z toho důvodu budeme používat
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termín „narativní interview“, kterému je zřejmě zvolená metoda nejblíže, co se týká způsobu
vedení rozhovoru.
Čermák (in Heller, Sedláková, Vodičková, 1999, s. 47) píše, že v narativním interview
„jedinec znovu aranžuje svůj příběh, něco zdůrazňuje, zasazuje příběh do širšího kontextu,
nechává do příběhu pronikat svoji vlastní vřazenost do dané kultury a společnosti.“
Práce výzkumníka spočívala v získání kontaktů na respondenty, jenž by vyhovovali
daným podmínkám, v uskutečnění rozhovorů s účastníky a v pořízení audio-záznamů z těchto
rozhovorů. Z nich pak vznikl doslovný přepis rozhovorů, jenž byl dále analyzován.
Při narativním rozhovoru není subjekt konfrontován se standardizovanými otázkami,
nýbrž je povzbuzován ke zcela volnému vyprávění (Hendl, 2005). „Narativní interview je
charakteristické tím, že úkolem tazatele je podněcovat u dotazovaného spíše vyprávění než
klasickou konverzační výměnu“ (Kvale in Miovský, 2006, s. 158).
Rosenthalová rozděluje narativní interview na dvě fáze:
1. Fáze hlavního vyprávění, kdy tazatel dává otázku jako výzvu k vyprávění a dotazovaný
vypráví o svém životě, čímž vytváří svoji biografickou prezentaci.
2. Dotazovací fáze - v této fázi klade tazatel internální a externální narativní otázky,
přičemž internální otázky se týkají toho, o čem bylo vyprávění a externální otázky se
týkají témat, jež nebyla zmíněna, ale výzkumníka zajímají.
(in Hendl, 2005)
Na počátku každého rozhovoru tedy tazatel požádal respondenta o vyprávění jeho
životního příběhu. Zde však mnohdy nastal zásadní problém: jedinec si nebyl jistý tím, co by měl
vyprávět a v jakém pořadí, měl problémy s vyjadřováním. Pro tyto případy byl připraven návod
k rozhovorům, který obsahoval osm oblastí a u každé z nich několik otázek, které by
respondentovi pomohly „udržet směr“ vyprávění. Oblasti, na něž se rozhovor zaměřoval:
1) rodina,
2) vzdělání,
3) zaměstnání,
4) bydlení,
5) představy a cíle,
6) hospitalizace/léčba,
7) vztahy,
8) identita a kultura.
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Poté, co respondent dokončil svoje vypravování, se díky otázkám tazatele přesunul
k dalšímu tématu. Po uplynutí celého rozhovoru ještě tazatel pokládal doplňující otázky, aby
zjistil informace, které nezazněly a které jsou pro náš výzkum podstatné. Dokument obsahující
otázky k rozhovorům (viz. Příloha č. 2) byl převzat z projektu GA ČR „Quali-TYDES – Cesta
životem“.
Cílem tohoto výzkumu bylo získat co nejvíce autentický materiál, u kterého
předpokládáme, že způsob, jakým jej vypravěč strukturoval, (dělil a časoval jednotlivé části,
zdůraznil, či naopak upozadil určité pasáže atd.), je důležitý a nese v sobě velmi cenné informace
o vypravěči samotném, o jeho životě, zkušenostech, prožitcích apod. (Miovský, 2006).
Následovala narativní analýza doslovně přepsaných rozhovorů. Tato metoda je jedním ze
způsobů, jak porozumět vnitřnímu světu jedince. Patří mezi přístupy mající jedny z nejhlubších
kořenů, neboť lidské příběhy byly odedávna prostředkem k předávání kulturní tradice,
společenských hodnot, popisu a interpretaci motivů lidských aktérů (Miovský, 2006).
Následující postup analýzy je též převzat z výše zmiňovaného projektu „Quali-TYDES –
Cesta životem“. Po opakovaném čtení transkripcí jednotlivých rozhovorů, byl text rozčleněn na
segmenty, které byly označeny číslem. Po dalším čtení textů byly z životních příběhů
respondentů vytvořeny tzv. shrnující protokoly obsahující ty nejpodstatnější informace. Následně
jsme se vrátily k textům rozděleným na jednotlivé segmenty a označovali jsme údaje, o kterých
se domníváme, že nejvíce charakterizují životní cestu daného jedince. Tyto údaje jsme pak
přiřadili ke čtyřem kategoriím, které vyplývají z teorie životního příběhu (Life Course Theory),
na níž je naše metoda analýzy založena. Názvy jednotlivých kategorií jsou na úvod ponechány
záměrně v původním znění, aby nedošlo ke zkreslení jejich původního významu (Priestley,
2003):
1. Trajectories
2. Pathways
3. Turning points
4. Resources and capital
Toto rozdělení vychází z předpokladu, že životní příběh jedince nabízí možnosti
zkoumání na základě různých hledisek. Snažíme se zjistit, jaký dopad mají různé struktury na
život jedince a jak moc se liší životní dráha člověka s postižením od životní dráhy intaktního
jedince. Přičemž „normální životní dráhou“ máme na mysli „idealizovanou verzi životních vzorů
na základě kulturních norem a pravidel“ (Priestley, 2003, s. 26) Tyto otázky byly v oblasti
společenských věd v průběhu posledních desetiletí často diskutovány a existuje mnoho přístupů
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a teorií, které se na ně snaží odpovědět. Následující rozdělení však chápeme jako nejvhodnější
strategii předběžného kódování shromážděných údajů.
Jedním z hlavních důvodů, které hovoří pro výběr této kódovací strategie je snaha získat
údaje, u kterých budeme schopni komparace, jenž je k pochopení celkového obrazu života
jedince nejpodstatnější. Zároveň nechceme s údaji zacházet jako v kvantitativním výzkumu,
protože život se neskládá z měřitelných prvků. Nechceme tedy sumarizovat a objektivizovat
danou problematiku, protože to by vedlo v případě lidských životních příběhů k absolutně
nežádoucímu efektu, tedy k jakémusi „odosobnění“ prožitků, zkušeností a potřeb respondentů.
Náš přístup k analýze, založený na zmíněných čtyřech kategoriích nám tedy umožňuje citlivě
a komplexně vytvářet údaje, které mohou být srovnávány, aniž bychom je vytrhávali z kontextu
životního příběhu (Priestley, 2001).
Zkoumání životního příběhu můžeme chápat jako nástroj, který nám umožňuje rozšířit či
spíše prohloubit chápání života, především to, jak jedinci vnímají sami sebe a své prostředí, ve
kterém žijí. Na jedné straně nám tedy narativní rozhovor umožňuje získat bohaté kvalitativní
údaje, které umožňují hluboký a detailní pohled do života jedince. Na druhou stranu by analýza
životního příběhu měla být postavena na klíčových prvcích, které jsou zásadní pro pochopení
životní cesty člověka a které nám poskytují teoretický rámec pro srovnání jednotlivých životních
příběhů navzájem. Tyto klíčové pojmy jsou popsány Priestleym (2001 a 2003).

Trajectories
Pod pojmem trajektorie (dále v textu „životní cesta“) si představme směr, kterým se život
jedince pohybuje. Jedná se o linii života, kterou jedinec sám neovlivňuje. Při definování této
kategorie vycházíme z předpokladu, že v životě každého z nás existují určité „síly“, které mají
vliv na náš život a které určitým způsobem mění naše životní nasměrování. Životní trajektorii
tedy zjednodušeně řečeno tvoří různé okolnosti v životě jedince, které mu mohou bránit ve
vlastním řízení života, bránit mu v úniku z nějaké situace nebo naopak urychlovat tempo změn
v jeho životě. Činiteli takových změn může být rozhodnutí konkrétní osoby (např. rodič, lékař,
pedagog, úředník), zdravotní stav jedince nebo jeho ekonomická či sociální situace. Trajektorie
života je pro nás tedy důležitá, pokud potřebujeme analyzovat interakci mezi životní snahou
jedince dosáhnout určitých cílů a překážkami, které mu mnohdy v dosažení těchto snah brání.

Pathways
Pojem pathways označuje naopak vlastní cesty (dále v textu „vlastní cesta“), které lidé
následují prostřednictvím událostí a rozhodnutí jejich života. Do této kategorie patří např.
potřeby jedince, jeho sny a přání. Tyto cesty mohou zamířit stejným směrem jako trajektorie, ale
26

také nemusí. Pokud se tedy životní cesta jedince ubírá jedním směrem, ale on se rozhodne tuto
situaci, ve které se nalézá, změnit, hovoříme o jeho vlastní cestě. Tato kategorie je zvlášť
důležitá pro její schopnost poukázat na různé struktury, např. omezení, nabídky a výběr
příležitostí, které vystihují různé sociální umístění jedince v rámci sociálního systému (Pallas,
2006).

Turning points
Význam termínu turning point je v doslovném překladu „bod obratu“ (dále v textu
„zlomový bod“). Je to tedy určitý zlom v životě jedince, událost, která významným a někdy
i dramatickým způsobem naruší životní dráhu člověka. Takový zlom může být pouhý okamžik,
jako např. autonehoda, ale i určitá životní fáze, kdy se například jedinci rozvíjí určitá choroba.
Tímto zlomovým bodem však nemusí být pouze nemoc, pro někoho je zlomový okamžik celé
období života nebo proces, např. získání zaměstnání nebo narození dítěte, zkrátka chvíle, kdy do
života zasáhne např. jiná osoba, nová příležitost či překážka. Zlomový bod však může být
i určitý proces, např. období postupující progrese nemoci.

Resources and capital
Název této kategorie v překladu znamená „zdroje a kapitál“ (dále v textu „podpora“).
Toto označení může být zastřešujícím pojmem pro řadu věcí, jež člověk využívá k pohybu po
své životní cestě. Je to jakási podpora, která jedince vyzývá nebo mu napomáhá k provedení
změn v jeho životě. Může se jednat o vzdělávací, sociální či kulturní kapitál, rodinnou podporu,
ale i širší sociální síť jedince. Zdrojem může být v určitém smyslu např. i přístup k informacím či
výchova apod.
V dalším kroku analýzy byly získané údaje, rozdělené dle jednotlivých kategorií,
zpracována do tabulky, která slouží k lepší orientaci v datech a ke snazšímu porovnání zjištěných
jevů. Do tabulky (viz. Příloha č. 3) byly údaje utříděny tak, že každý segment byl označen
kódem, např. Seg. T. 2. 16. Písmeno T označuje kategorii „Trajectories“, číslo 2 ukazuje na
respondenta č. 2 a číslo 16 je označením segmentu. Toto označení pomáhá zejména při zpětném
dohledávání segmentů v textu. Dále bylo nutné - vzhledem k rozsáhlosti tématu - pro další
analýzu vybrat pouze některé oblasti života jedinců a roztřídit relevantní data dle vybraných
oblastí.
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Pro lepší představu předkládáme schéma mapující jednotlivé kroky analýzy dat:
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4.6

Předpokládaná omezení výzkumu
Uvědomujeme si, že pro to, abychom mohli výsledky výzkumu zobecňovat, je tento malý

vzorek populace nedostačující. Sumarizovat a zobecňovat ale není smyslem kvalitativního
výzkumu, ve kterém nás zajímá individuální příběh konkrétního jedince. Domníváme se, že pro
zmapování problematických oblastí života osob s postižením je náš výzkumný vzorek
významný.
Určitým omezením výzkumu by mohla být skutečnost, že všichni respondenti jsou ženy,
což však nebyl záměr, ale pouze dílo náhody.
Jistě by bylo možné s každým respondentem uskutečnit více než jeden rozhovor,
případně rozhovory doplnit pozorováním, aby došlo k hlubšímu pochopení životní situace, v níž
se jedinci nachází, ale to by kladlo vysoké nároky na čas strávený zkoumáním. V rozsahu
diplomové práce to proto nebylo možné uskutečnit.
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5

Prezentace výsledků výzkumu
Před tím, než se začneme zabývat výsledky výzkumu, považujeme za podstatné zmínit,

v jakém prostředí se rozhovory s respondentkami odehrály. Místo setkání s výzkumníkem si
jedinci určili sami. Vedle samotného rozhovoru s respondentkou měl výzkumník možnost
hovořit i s některými členy rodiny a při návštěvě respondentek poznat jejich domácí prostředí.
Díky tomu jsme získali komplexnější obraz života jedinců a máme větší množství informací
o jejich životě, ze kterých můžeme při interpretaci údajů vycházet.
Jelikož je téma rozhovoru velmi intimní, bylo ve vztahu mezi výzkumníkem
a respondentem nutné nejprve navodit pocit důvěry, což se snad podařilo. Usuzujeme tak podle
toho, že všechny respondentky odpovídaly na dotazy výzkumníka velmi otevřeně.
Následující tabulka představuje složení účastníků výzkumu:

Kraj

Typ
postižení

20

Vysočina

tělesné

žena

18

Praha

zrakové

R3

žena

22

R4

žena

R5

žena

Respondent

Pohlaví

Věk

R1

žena

R2

Dosažený Nástup
stupeň
do PP
vzdělání ve věku
SOU
4
ZŠ

5 měs.

Moravskoslezský tělesné

SOU

5

33

Jihomoravský

tělesné

SOU

5

32

Jihočeský

mentální

SOU

7

Než přistoupíme k interpretaci získaných údajů, rozhodli jsme se vypracovat
tzv. shrnující protokoly. Tyto texty slouží k počátečnímu uvedení do problematiky života jedince
se zdravotním postižením, jenž vyrůstal v pěstounské rodině. Jsou zpracovány jako stručný
přehled životních příběhů našich respondentek. Shrnující protokol se zaměřuje na nejdůležitější
momenty v životě člověka a ukazuje nám směr, kterým se dále bude analýza ubírat.
V následujícím textu pojmem „rodiče“ označujeme pěstouny, kteří mají v péči naše
respondentky. Nemíníme tím tedy vlastní biologické rodiče jedince. Označujeme je tak
především proto, že svoje pěstouny respondentky ve většině případů chápou jako jediné rodiče,
které kdy měly a které samy označují jako matku a otce.
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Shrnující protokol: Veronika, 20 let (R 1)
Veronika žije v kraji Vysočina v pěstounské rodině, do které byla umístěna ve věku čtyř
let. Trpí vrozenou vývojovou vadou, rozštěpem páteře, kvůli které je omezena zejména v oblasti
hrubé motoriky a tak je v mnoha situacích odkázána pohybovat se na mechanickém vozíku. Ve
škole však chodí o berlích a v domácím prostředí zcela samostatně. Veronika vysvětluje příčinu
jejího postižení tak, že její biologická matka prodělala v těhotenství infekční virové onemocnění,
konkrétně zarděnky.
Veroničina rodina je početná, rodiče mají čtyři dcery, dvě vlastní a dvě v pěstounské péči,
obě se stejnou diagnózou. Ve 14 letech se Veronika rozhodla zkontaktovat svoji biologickou
rodinu. Došlo k navázání kontaktu s matkou a dvěma sourozenci, k setkání s otcem nikdy
nedošlo (rodiče jsou rozvedení). Vztahy se sourozenci Veronika popisuje jako dobré, ale vztah
s biologickou matkou je velmi problematický a pro Veroniku psychicky náročný.
Co se týká vzdělávací dráhy, do mateřské školy Veronika nechodila, protože to její
zdravotní stav neumožňoval. Do první třídy šla ze stejných důvodů až v 8 letech, měla tedy po
dva roky odklad povinné školní docházky. Poté byla integrována ve speciální třídě na běžné
základní škole. Škola byla bezbariérová a Veronika sama popisuje, že učitelé vycházeli
maximálně vstříc jejím specifickým vzdělávacím potřebám. Po základní škole Veronika
nastoupila na střední odborné učiliště, kde úspěšně dokončila tříletý učební obor Provoz služeb.
I zde jí byla poskytována speciální podpora ve vzdělávání, např. při oborové praxi, kdy se
pracovalo v kuchyni, měla Veronika u sebe asistentku. Ta jí pomáhala s některými úkony, které
by jinak Veronika, v důsledku svého postižení, sama nezvládala. Momentálně pokračuje ve
dvouletém nástavbovém studiu, aby získala maturitu.
Jak na základní škole, tak na učilišti se Veronika potýkala se šikanou ze strany
spolužaček. Vedení školy se situaci snažilo řešit, v obou případech se uvažovalo i o vyloučení
žákyně, ale nakonec k tomu nedošlo. Veronika tento konflikt vnímá jako neschopnost spolužáků
vyrovnat se s odlišností druhého člověka.
Dívka podstoupila velké množství operací, jak sama říká, deset jich bylo určitě. Vlivem
dlouhodobých opakovaných pobytů v nemocnici často prožívala pocit odloučení od rodiny. Má
také časté zdravotní potíže, trpí hlavně na záněty ledvin. Za největší handicap v tomto směru
považuje skutečnost, že kvůli tomu zamešká mnoho hodin ve škole.
Veronika si také vyzkoušela, jaké to je bydlet samostatně, když při učilišti dva roky
bydlela na internátě. V souvislosti s tím popisuje svoje problémy s hledáním bezbariérové školy,
která by vyhovovala jejím speciálním potřebám, a náročné cestování do školy. Veronika chtěla
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zažít pocit samostatnosti, ale po zkušenosti usoudila, že je pro ni lepší po zbytek studia ještě
zůstat v rodinném prostředí, které je pro ni velice cenné.

Shrnující protokol: Markéta, 18 let (R 2)
Markéta se ze všech našich respondentů dostala do náhradní rodiny nejdříve, přesně ve
věku pěti měsíců. Protože se narodila s nízkou porodní hmotností ve 36. týdnu těhotenství,
musela být umístěna do inkubátoru, kde došlo vlivem přidání vysokého množství kyslíku
k poškození oční sítnice a rozvinula se u ní tzv. retinopatie nedonošených. Do šesti let věku ještě
částečně viděla, poté zcela oslepla. Jak její zrak postupně ztrácel svou funkci, začalo Markétu
jedno oko bolet, pálit, slzet... zkrátka znepříjemňovat jí život. Proto zhruba v 11 letech
podstoupila chirurgický zákrok, při kterém jí byla implantována oční protéza.
Pěstounská rodina, ve které Markéta žije má osm členů, dívka má tedy čtyři sestry
a jednoho bratra, přičemž jedna její sestra je tělesně postižená. O kontaktování biologické rodiny
Markéta uvažovala, ale zrealizovat ho nechce.
Již od útlého dětství rodiče s Markétou navštěvovali středisko rané péče. Do mateřské
školy pro zrakově postižené chodila Markéta rok před nástupem do ZŠ, a to pouze dvakrát
v týdnu. Bylo potřeba, aby si dítě začalo zvykat na fungování v prostředí, které mu nebylo tak
známé a bez matky, protože Markéta na ní byla v předškolním věku silně fixovaná. Před
nástupem do první třídy základní školy byla dívenka v péči speciálně pedagogického centra,
které jí mimo jiné pomohlo zajistit slabikář a některé další učebnice v Braillově písmu. Ačkoli se
původně předpokládalo, že Markéta bude pokračovat v ZŠ pro zrakově postižené, byla nakonec
integrována do běžné základní školy, kam chodila první dva roky povinné školní docházky. Zde
měla přidělenou asistentku pedagoga, která uměla Braillovo písmo a tak Markéta mohla využívat
Pichtův psací stroj.
Další dva roky Markétu učila v domácím vzdělávání její matka a to z toho důvodu, že
Markéta šla do školy na základě odkladu povinné školní docházky o dva roky později a vadilo jí,
že je starší, než její spolužáci. Naštěstí byla velmi schopnou žákyní, takže dokázala za dva roky
v domácí škole zvládnout učivo třetí, čtvrté i páté třídy, čímž se jí alespoň částečně podařilo
dorovnat věkový rozdíl ve třídě. Do šestého ročníku Markéta nastoupila na soukromé,
přírodovědně zaměřené osmileté gymnázium. Zde si pochvaluje výjimečný přístup učitelů
i spolužáků. Markéta zde měla individuální vzdělávací plán a z počátku i přiděleného asistenta
pedagoga, postupně ale přestávala služby asistenta potřebovat, jelikož jí začali pomáhat
spolužáci.
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Na toto gymnázium chodila Markéta čtyři roky, ale bylo to náročné studium a dívka
navíc měla ambice stát se učitelkou v mateřské škole. A tak se po ukončení povinné školní
docházky rozhodla přejít na pedagogické lyceum, kam úspěšně složila přijímací zkoušky.
Postupně se Markéta učila používat Braillský řádek a ovládat počítač hlasem, učebnice jí do
Braillova písma přepisuje maminka, která se touto činností začala živit. V současné době
Markéta čeká na vyřízení žádosti o přidělení asistenčního vodícího psa, který by jí mohl v mnoha
ohledech zkvalitnit život.

Shrnující protokol: Jitka, 22 let (R 3)
Jitka se narodila s rozštěpem páteře. V rozhovoru popisuje, jak lékaři jejím rodičům
sdělili diagnózu a vykreslili jim hrozivou prognózu budoucího vývoje jejich dcery, že bude nejen
tělesně, ale i mentálně postižená. Na základě toho se měli biologičtí rodiče dítěte vzdát. I přes to
ho ještě tři a půl roku v kojeneckém ústavu navštěvovali a souhlas s umístěním Jitky do
pěstounské péče dali až v jejích třech a půl letech. Do své současné rodiny byla dívka umístěna
zhruba v pěti letech. Rodina žije v Moravskoslezském kraji a je velmi početná, Jitka má pět
bratrů a jednu sestru. Co se týká Jitčiných biologických rodičů, začala po nich pátrat ve svých 15
letech. Tehdy se poprvé od umístění do náhradní péče rodiče a dcera setkali a dodnes jsou
v pravidelném kontaktu.
Jitka absolvovala mnoho operací, hned po narození operaci páteře a později několik
chirurgických zákroků nohou, díky kterým může dnes za dodržení určitých podmínek i sama
chodit. Jinak se pohybuje na mechanickém vozíku. Dívka má velké zdravotní komplikace
s dekubitem, kvůli kterému musí často podstupovat operaci a který velmi zásadně ovlivňuje
kvalitu jejího života.
Jitka navštěvovala speciální mateřskou školu, kde měla zajištěné rehabilitace a speciální
zdravotní péči. Do první třídy ZŠ nastoupila o dva roky později na základě opakovaného odkladu
povinné školní docházky. Původně škola neměla podmínky pro integraci žáka s tělesným
postižením, chyběl výtah, všude po budově byly schody, takže Jitku i s vozíkem museli na
vyučování do jednotlivých učeben složitě přesouvat. Postupně se Jitčiny rodiče domohli zřízení
výtahu ve škole. Dívka měla přidělenou asistentku, která jí pomáhala především se zvládáním
hygieny.
Na základní školu příliš ráda nevzpomíná především kvůli vztahům s vrstevníky, Jitka
totiž zažívala šikanování ze strany některých svých spolužáků. Podle jejích slov se nedokázali
vyrovnat s tím, že učitelé k ní přistupují individuálně a že má určitým způsobem upravené
vzdělávací podmínky.
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Při výběru dalšího studia Jitka i její rodiče zjistili, že škola, která by vyhovovala jejich
požadavkům, existuje v okolí pouze jedna a to ve vedlejším městě. Jitce se však napoprvé
nepodařilo složit přijímací zkoušky, takže nejprve nastoupila na dvouletý učební obor
Košíkářství – zpracovatel přírodních pletiv. Po jeho úspěšném dokončení se jí podařilo dostat na
vysněnou školu, kam ale kvůli komplikacím s dopravou Jitka nemohla denně dojíždět, takže
začala samostatně bydlet na internátě, který je ale přizpůsoben pro studenty se zdravotním
postižením. V současné době tedy studuje obor Sociálně výchovná humanitární činnost, nyní je
ve 4. ročníku a připravuje se na maturitu. Její pracovní ambice směřují k profesi asistenta
pedagoga, protože by chtěla předávat dětem se zdravotním postižením své životní zkušenosti.
Jitka je velice aktivní, vzhledem ke svému postižení má spoustu neobvyklých zájmů,
např. tanec nebo stolní tenis. V současné době uvažuje o tom, že se osamostatní a zažádala si
o bezbariérový byt.

Shrnující protokol: Jana, 33 let (R 4)
Janina diagnóza je dětská mozková obrna spojená s achondroplazií, takže dívka má
kromě problémů s pohybem, velmi malý vzrůst. Žije v Jihomoravském kraji, kde od pěti let
vyrůstala u pěstounů, kteří vedle Jany vychovávali ještě jednu svoji dceru. S biologickými rodiči
se Jana setkala jedenkrát v životě, u příležitosti vyřizování jejího občanského průkazu, tedy ve
věku 15 let. Další kontakt ale nikdy nenavázali, což Janu velmi mrzí.
Janina prognóza v době jejího raného dětství byla velmi nepříznivá, ale pěstouni dokázali
Janě zajistit nejlepší dostupnou zdravotní péči a především častou fyzioterapii. Nakonec, ačkoli
lékaři předpokládali, že bude po celý život upoutána na lůžko, Jana nyní chodí o berlích, na delší
vzdálenosti používá elektrický vozík, ale s využitím speciálních pomůcek a při speciální úpravě
bytu je absolutně soběstačná.
V Janiných osmi letech rodiče usoudili, že je dívka již schopná se po významném
zlepšení zdravotního stavu vzdělávat ve škole. Snažili se tedy zapsat Janu do nějaké základní
školy. Nedokázali však sehnat žádnou vzdělávací instituci, která by ji byla ochotna přijmout.
Rodiče se ale nenechali odbýt a posílali dopisy se stížnostmi tak dlouho, že se případ dostal až
k tehdejšímu prezidentu Havlovi. Ten zprostředkovaně zařídil, aby Janu přijali do speciální
základní školy při jistém ústavu pro tělesně postižené, kde mohla být Jana přes týden
i ubytovaná.
Po ukončení základní školy pak Jana nastoupila v tom samém zařízení na střední
rodinnou školu, kterou úspěšně dokončila. V průběhu let zjistila, že jí zdejší prostředí velmi
obohacuje, jak program činností, tak kontakt s vrstevníky se stejným typem postižení a že plně
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vyhovuje jejím speciálním potřebám. Proto se rozhodla, že zde chce zůstat co nejdéle.
Pokračovala tedy ve studiu na dvouletém učebním oboru Švadlena - výroba konfekcí.
Hned po ukončení učiliště se Jana začala zajímat o možnosti samostatného bydlení.
Nechtěla zůstat závislá na podoře rodičů a také se chtěla přestěhovat do většího města, kvůli
větším pracovním příležitostem. A tak si podala žádost o vlastní byt, které bylo zakrátko
vyhověno, takže v současně době žije ve vlastní domácnosti. Spolu s ní zde žije již pět let její
partner, kterého považuje za svou největší oporu. V domě, kde bydlí, je ale většina obyvatel již
v důchodovém věku, takže Jana nemá žádné vrstevníky, se kterými by mohla sdílet životní
zkušenosti.
Jana pracovala v několika chráněných dílnách a i přes skutečnost, že trpí chronickými
bolestmi, v důsledku četných deformit skeletu, je velice snaživá, pracovitá a má aktivní přístup
k získání pracovního místa. Ovšem ani tak se jí nepodařilo najít místo na běžném trhu práce
a chráněná pracoviště, kde byla zaměstnaná, po čase ukončila výrobu z důvodu nedostatku
financí. Jana je tedy v současné době nezaměstnaná a potýká se s pocity neužitečnosti
a prázdnoty života.

Shrnující protokol: Ivana, 32 let (R 5)
Ivana má diagnostikovanou lehkou mentální retardaci a kvůli podezření na epilepsii se
v 16 letech léčila na neurologii, kde lékaři zjistili, že v raném dětství prodělala dětskou
mozkovou obrnu. Ta ale nezanechala žádné následky na jejím pohybovém aparátu.
Jako jediná z našich respondentů žije Ivana na vesnici, v Jihočeském kraji. V pěstounské
rodině žije od sedmi let, má tři sestry a dva bratry. Svojí biologickou rodinu Ivana nemá potřebu
hledat.
Než byla umístěna do náhradní rodinné péče, trávila dětství v ústavu, kde měla podle
jejích slov velmi špatné podmínky. Podle tvrzení matky tam zažívala šikanu od vrstevníků. Ivana
chodila do místní mateřské školy, povinnou školní docházku začala až po přijetí do rodiny a to
tradičně, v sedmi letech na běžné základní škole. Trvalo šest let, než si její třídní učitel všiml, že
Ivana nemá šanci učivo základní školy v celém jeho rozsahu zvládnout. Na základě posudku
z pedagogicko-psychologické poradny, který prokázal lehkou mentální retardaci, pak dívka
přešla na tehdejší „zvláštní školu“. Poté se na středním odborném učilišti vyučila švadlenou
a následně absolvovala ještě další tříletý učební obor, pomocnou kuchařku.
První pracovní úvazek jí nabídl jeden z jejích bývalých učitelů. Ivana nastoupila do
kuchyně při restauračním zařízení jako pomocná kuchařka. Měla však problém s tím, že ji tato
práce neuspokojovala a tak ji neodváděla v odpovídající kvalitě. Proto od zaměstnavatele po
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nějaké době dostala výpověď. Poté jí rodiče pomáhali hledat další zaměstnání, a protože je Ivana
schopná hospodyně a baví jí pečovat o druhé, sehnala jí maminka práci u jedné stařenky ve
vesnici, kde žijí. K ní Ivana docházela několik měsíců, vařila jí a starala se o domácnost, dokud
se paní neodstěhovala z vesnice. Potom Ivana sehnala místo ve větším městě v okolí, kde
pracovala až do nástupu na mateřskou dovolenou - uklízela a vydávala obědy v závodní jídelně.
Tato práce jí vyhovovala a plánuje znovu se tam vrátit.
Ivana je tedy matkou dvouletého chlapce, se svým partnerem se vídá pouze jednou za
čtrnáct dní. Ivaniny rodiče jim brání v častějším kontaktu. O těhotenství mluví Ivana jako
o velmi stresujícím období, kdy nechápala, co se s ní děje. V náročném období po porodu, kdy se
poprvé učila, jak se má o svého syna starat, jí pomáhala sestřenice, která je ve stejném věku jako
Ivana a má již vlastní děti.
Chlapec je podle slov Ivany „duševně zaostalý“, ve dvou letech zatím vůbec nemluví.
Pediatr doporučil Ivaně, aby s dítětem navštívila logopeda, ale Ivana to zavrhuje jako nesmysl.
Rodiče tuto situaci neřeší, skutečnosti, že chlapec ve dvou letech zatím ani nevokalizuje,
nepřikládají žádný význam.
Ivana je zbavená způsobilosti k právním úkonům, poručníka jí dělá otec (tedy pěstoun).
Ale Ivaně toto opatření nevyhovuje, považuje ho za ponižující a velice silně si uvědomuje, že ji
tato skutečnost omezuje v samostatném rozhodování v důležitých chvílích života. Je odhodlaná
to změnit, postavit se rodičům, sehnat si vlastní bydlení a vdát se za otce svého dítěte.

Vybrané oblasti analýzy
Lidský život se skládá ze spousty zajímavých a důležitých okamžiků, zvratů a událostí
a proto je velmi složité zkoumat životní příběhy našich respondentů v celé jejich šíři. V rozsahu
diplomové práce je to skoro nemožné. Pro následující analýzu získaných údajů bylo tedy nutné
zaměřit se pouze na určité oblasti života jedince. Byly vybrány následující oblasti: vzdělání,
samostatný život a rodinné zázemí.
Analýza vzdělávací dráhy jedince se bude zaměřovat především na to, jaké zkušenosti
z oblasti školského vzdělávacího systému mají jedinci s postižením žijící v pěstounské rodině.
Speciálně se zaměříme na problematické oblasti v procesu vzdělávání respondentek.
V souvislosti s věkovým rozmezím respondentů nás bude dále zajímat proces
osamostatňování jedince od rodiny. Do oblasti samostatného života proto patří snahy získat
vlastní sociální roli, najít si místo na trhu práce, vlastní bydlení, založení rodiny a budoucí cíle
jedince. Analýza údajů z této životní oblasti by také měla odpovědět na naši výzkumnou otázku,
jaké faktory z jedincova dětství mají vliv na jeho úspěšnost v dospělém životě.
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Oblast rodinného zázemí je v případě našeho tématu klíčová, protože skutečnost, že
jedinci vyrůstají v náhradní rodině, schopnost vypořádání se s tímto handicapem, případně jejich
vztah s biologickou rodinou a vlastní sebepojetí zasahuje do všech témat analýzy a vedle
zdravotního postižení jedince je druhou významnou determinantou jeho životní cesty.

6

Interpretace výsledků výzkumu
V této kapitole jsou uvedeny a interpretovány informace získané prostřednictvím

rozhovorů s jedinci se zdravotním postižením, kteří vyrůstali v pěstounské rodině. Při
interpretaci jsme se zaměřili na tři oblasti analýzy – vzdělání, samostatný život a rodinné zázemí.
V každé z těchto oblastí jsou pak analyzovány výpovědi všech respondentů ze čtyř úhlů pohledu
na základě výše zmíněné teorie životního příběhu. Na konci každé kapitoly uvádíme shrnutí
výsledků analýzy.

6.1

Vzdělání
První oblastí, na kterou se bude naše analýza zaměřovat je vzdělání respondentek. Toto

téma je velmi důležité pro zviditelnění a pochopení podstaty problémů, se kterými se jedinci
s postižením musí v průběhu studia potýkat. Zajímají nás překážky, které se ve vzdělávací dráze
respondentů vyskytly nebo vyskytují a také to, jestli jsou naplněny jejich speciální vzdělávací
potřeby. V analyzování údajů z této oblasti vidíme značný přínos pro širokou odbornou
veřejnost, zvláště pro speciální pedagogiku.
K analýze použijeme výše zmiňované čtyři koncepty vycházející z Life Course Theory.
Postupně budeme interpretovat údaje týkající se vzdělávací trajektorie jedince, jeho vlastní cesty
při studiu, dále zjistíme, jestli bylo vzdělání pro některou respondentku zlomovým bodem
v životě a v neposlední řadě se zaměříme na podporu, která jedincům pomáhala při získávání
vzdělání. V každé z těchto kategorií budeme porovnávat životní příběhy všech respondentek.
Budou nás zajímat jednotlivé vzdělávací instituce, jimiž jedinci prošli a podmínky, za kterých se
jejich vzdělávání uskutečňovalo. Na ty pak budeme nahlížet z pohledu jejich speciálních
vzdělávacích potřeb. Zvláštní pozornost bude věnována fenoménu šikany ve škole, se kterou se
některé respondentky v průběhu studia setkaly.
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6.1.1 Vzdělávací trajektorie
Při následující analýze získaných údajů srovnáváme vzdělávací trajektorii respondentek
se „standardní“ vzdělávací trajektorií intaktního jedince:
mateřská škola  v 7 letech nástup do 1. třídy ZŠ  střední škola  případně vysoká škola.
Ze získaných údajů vyplývá, že pouze tři z pěti respondentek navštěvovaly mateřskou
školu, ovšem ne běžného typu. Markéta a Jitka navštěvovaly speciální mateřskou školu (pro
zrakově a tělesně postižené) a Ivana absolvovala mateřskou školu při dětském domově, kde
vyrůstala do svých sedmi let, než se dostala do pěstounské rodiny. Veronika ani Jana nebyly
v předškolním věku schopné ze zdravotních důvodů mateřskou školu absolvovat. Na tomto místě
můžeme uvažovat o důležitosti socializace dítěte v předškolním věku a o dopadu absence
předškolního vzdělání na navazování vztahů v období jedincova dospívání a následně
i dospělého života.
Ze všech respondentek pouze Ivana nastoupila na základní školu v sedmi letech věku.
Ostatní dívky měly odloženou povinnou školní docházku o jeden až dva roky. Důvodem byly ve
všech případech zdravotní komplikace, nejčastěji rekonvalescence po chirurgické léčbě.
Důsledkem toho pak byly dívky významně starší, než jejich spolužáci. Uvědomme si, že v první
třídě základní školy je věkový rozdíl dvou let velmi markantní. Domníváme se, že od toho se pak
mohly odvíjet problémy se začleněním žáka do školního kolektivu.
Zaměříme-li se na typ základní školy, kterou naše respondentky navštěvovaly v průběhu
plnění povinné školní docházky, zjistíme, že všechny chodily do běžné školy, s výjimkou Jany,
která absolvovala ZŠ speciální při ústavu pro tělesně postižené. Veronika sice navštěvovala
základní školu běžného typu, zde byla ale umístěna do speciální třídy pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Ivana v 6. třídě přestala zvládat nároky základní školy běžného typu,
posléze jí byla diagnostikovaná lehká mentální retardace a přechází do základní školy praktické.
Co se týká středoškolského vzdělání respondentek, nemůžeme si nevšimnout jedné
typické charakteristiky, která je společná všem. Totiž všechny účastníce našeho výzkumu
vystudovaly více než jednu střední školu a ty, které absolvovaly střední odborné učiliště, se snaží
v rámci dalšího studia získat i maturitu. Ukazuje se, že věnují velkou pozornost své profesní
přípravě. Obávají se, že se svým handicapem budou obtížněji hledat uplatnění na trhu práce a tak
se snaží získat co nejvíce různých kvalifikací nebo si svou kvalifikaci co nejvíce rozšířit.
Z rozhovorů vyplývá, že se tím snaží zvýšit své možnosti na získání pracovního místa.
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Dále uvádíme přehled speciálních vzdělávacích potřeb respondentek:
1) úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu (nejčastěji úprava rozvrhu vyučování
s ohledem na vyšší unavitelnost žáka a způsob, jakým se žák bude doučovat probranou látku po
jeho dlouhodobých absencích ve škole)
2) odstranění architektonických bariér (výtah, plošina apod.);
3) služby asistenta pedagoga;
4) kompenzační pomůcky.
S ohledem na tyto potřeby se respondentky shodují na tom, že jejich vzdělávací
podmínky byly dobré, tedy, že se jim většinou dostávalo všeho, co jejich zdravotní stav
vyžadoval. Jedinou výjimkou je Jitka, která byla nucena několik let na základní škole fungovat
bez jakýchkoli bezbariérových úprav budovy. Vedení školy se snažilo tento problém vyřešit
alternativně, takže Jitka se každý den přepravovala do jednotlivých pater budovy za fyzické
pomoci asistenta a jednoho z rodičů. Na tomto místě je nutné říci, že ačkoli díky tomu dívka
mohla absolvovat všechny předměty spolu se svými intaktními spolužáky, způsob, kterým toho
bylo dosaženo, byl pro žáka velmi stresující. A jestliže usilujeme o vyrovnání vzdělávacích
podmínek dětí intaktních a dětí s postižením nemůžeme si myslet, že to jde touto cestou. Ostatní
děti přece o přestávce odpočívají a nemusí být vláčeni po schodech, prožívat nepohodlí, nejistotu
a spoustu dalších nepříjemných pocitů. Bohužel je tato praxe častou zkušeností žáků a studentů
s tělesným postižením, především vozíčkářů.
Dalším významným problémem ve vzdělávací trajektorii respondentek se ukázala být
šikana ve školním kolektivu. O tomto jevu se zmiňují tři dívky. Jitka a Veronika ve svých
výpovědích používají přímo pojem šikana, Markéta popisuje problém jinými slovy, ale ze všech
informací, které jsem od ní získala, vyplývá, že jisté „nevhodné“ chování ze strany svých
spolužáků vnímala velice silně a že tato skutečnost měla vliv na její další vzdělávací trajektorii.
Ve všech třech případech se jednalo o šikanu založenou na určité odlišnosti respondentek od
ostatních členů kolektivu.
Veronika zažívala šikanu jak na základní škole, tak na středním odborném učilišti.
Pokaždé se jednalo o konflikt mezi ní a jednou spolužačkou, na jejíž stranu se postupně přidávali
i někteří další spolužáci. Situaci na učilišti popisuje slovy: „...jedna moje právě ta spolužačka
z učňáku, s kterou jsem měla problém, mně jakoby řekla, ať jdu mezi svý.“ (Seg.T.1.311) Dále
vysvětluje, že vnímá nechuť spolužačky přijmout její odlišnost, konkrétně projevy Veroničina
zdravotního postižení a její speciální potřeby. Na základě toho Veronika prožila v průběhu své
vzdělávací dráhy množství takovýchto nepříjemných zážitků, které měly vliv na její další postoj
k intaktní populaci. Když hovoří o opakujících se problémech na další škole můžeme si všimnout
jejího rezignovaného postoje: „...byli trošku ne moc zrovna tolerantní, že taky měli pár narážek,
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taky to bylo krušný, ale tak to je všude.“ (Seg.T.1.92) „Já jsem vždycky měla, tak nějak s tím
problémy...“ (Seg.T.1.101)
Jitka má podobnou zkušenost se šikanou jako Veronika. Podle jejích slov se spolužáci
nedokázali vyrovnat s tím, že učitelé k Jitce přistupují individuálně a že má určitým způsobem
upravené vzdělávací podmínky, např. že může během hodiny odpočívat nebo přímo odejít
z výuky, když se cítí unavená. „...nedokážou spolužáci přijmout to, že my potřebujeme... ten
individuální přístup a oni prostě jakoby závidí, jo?“ (Seg.T.3.85) A dále Jitka hovoří o pocitu
vyřazenosti z kolektivu, o tom, jak jí spolužáci dávali najevo, že mezi ně nepatří, protože je
„jiná“. „Nemohli si nějak zvyknout prostě na to, že jsem byla jediná vlastně vozíčkářka ve třídě.“
(Seg.T.3.67)
Markéta také popisuje, že vnímala svoji odlišnost od žákovské skupiny, ne tolik kvůli
svému handicapu, ale na základě věkového rozdílu mezi ní a spolužáky.
Můžeme spekulovat o tom, které faktory mohly mít vliv na problém dívek zařadit se do
třídního kolektivu. Důležité je však zjištění, že ani v jednom z případů škola, resp. pedagogičtí
pracovníci nedokázali problém se šikanou vyřešit. V případě Veroniky a Jitky se zvažovalo
vyloučení žákyně, která byla hlavním iniciátorem šikany, ze kterého ale nakonec sešlo. Veronika
to popisuje slovy: „...radilo se mi akorát si jí nevšímat, což je sice teda dobrá rada, ale docela to
moc nejde,...“ (Seg.T.1.96) Ve škole, kam chodila Markéta, učitelé dokonce ani nezaregistrovali,
že dívka nějaké problémy v kolektivu má. Situaci vyřešila až Markétina matka a to tím, že dceru
začala vyučovat sama v domácím vzdělávání.

6.1.2 Vzdělání jako vlastní cesta jedince
V předchozí kapitole jsme se zabývali problémem šikany, která se v průběhu školní
docházky vyskytla u tří z našich pěti respondentek. Snažili jsme se na tento problém nahlížet
z pohledu trajektorie, tedy cesty určované okolnostmi jedincova života, které on sám nemá
možnost ovlivnit. Nyní ještě u tohoto tématu zůstaneme, protože se nám jeví jako zásadní
v souvislosti se vzděláváním respondentů, ovšem podíváme se na něj z pohledu vlastní cesty
jedince. Řekneme si tedy, jak se respondentky vyrovnávaly se šikanou a jakým způsobem
samy řešily tento problém. Dále nás bude zajímat, podle jakého kritéria si respondentky vybíraly
střední školu.
Již jsme hovořili o tom, že vedení školy se v případě Veroniky i Jitky snažilo šikanu řešit.
Uvažovalo se dokonce o vyloučení jejich spolužaček, které byly iniciátory šikany. K tomu ale
nedošlo, protože škola měla zájem o to, aby problémové žákyně studium na jejich škole
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dokončily. Nakonec se tedy problém nevyřešil, ale pouze odsunul stranou. Pedagogičtí
pracovníci školy se zřejmě domnívali, že se časem vše urovná.
Takto popisuje svůj postoj k možnému vyloučení spolužačky Veronika: „Já jsem teda
taky chtěla, aby to dodělala, protože zas bych jí jako nechtěla úplně tak jakoby ublížit.“
(Seg.P.1.97) Z dalších výpovědí respondentky vyplývá, že rezignovala na jakékoli snahy
problém řešit.
Jitka se s šikanou ve škole smiřuje obtížně: „Docela těžko, jako je mi to spíš líto, ale zase
proti nim taky nechci jako nějak bojovat nebo tak. Takže se snažím to nějak házet za hlavu...“
(Seg.P.3.91) Z rozhovoru s Jitkou je patrné, že se s tímto problémem nikdy zcela nevyrovnala
a dodnes je pro ni zraňující o tom hovořit.
Oproti tomu Markéta o problému se šikanou s nikým ve škole nemluvila. Situaci vzala
tzv. do svých rukou a rozhodla se, že ve třídě už zůstat nechce. „...já jsem ho chtěla jakoby
stáhnout (věkový rozdíl), že mně to trošku vadilo, že jsem byla starší, než oni. Takže jsem byla
v domácí škole, kde mě učila máma...“ (Seg.P.2.65) Markéta dokázala v rámci domácího
vzdělávání absolvovat během dvou let tři ročníky základní školy a poté přešla do nového
kolektivu. Nastoupila do prvního ročníku osmiletého gymnázia a možná i proto se už se šikanou
nikdy nesetkala.
Do této kapitoly, kde se zaměřujeme na vlastní cestu jedince v průběhu jeho vzdělávání,
patří také otázka dalšího vzdělávání respondentů po ukončení základní školy. Můžeme říci, že
všechny účastníce výzkumu si vybíraly takovou školu, která je schopná naplnit jejich speciální
vzdělávací potřeby a zároveň školu, která jim umožní se co nejlépe připravit na budoucí
povolání. Veronika, Markéta a Ivana si zvolily běžnou střední školu, resp. střední odborné
učiliště, zatímco Jitka a Jana vystudovaly střední školu speciální. A to především proto, že
nenalezly střední školu běžného typu, která by vyhovovala jejich požadavkům. K možnostem
výběru střední školy se Jitka vyjádřila takto: „No, já jsem hlavně, aby to byla bezbariérová
škola a to moc velký výběr nebyl. To bylo jen vlastně Ostrava, jediná škola...“ (Seg.T.3.72)
Pro všechny respondentky bylo velice důležité, aby po absolvování školy měly takovou
kvalifikaci, která zvyšuje jejich šance uplatnit se na trhu práce. Domníváme se, že nejspíš proto
volily tak často učňovské obory. I když tato skutečnost se nedá zobecňovat. Dvě dívky
vypověděly, že se necítí být „studijními typy“, zároveň ale některé respondentky pokračují
v nástavbovém studiu, aby získaly maturitu.
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6.1.3 Zlomový bod ve vzdělávání
V této části práce bychom měli hovořit o tom, které zlomové body v životní cestě jedinců
měly souvislost se vzděláváním.
Zlomovým bodem v životě Jany bylo zapsání na základní školu, tedy skutečnost, že
vůbec mohla nastoupit do první třídy. Janiny náhradní rodiče (pěstouni) totiž bojovali několik let
s tím, že Janu s jejím zdravotním postižením nechtěli do žádné vzdělávací instituce přijmout.
Rodiče ale nepolevovali ve svém úsilí umožnit Janě získat vzdělání a obraceli se na různé
instituce a pravomocné orgány s žádostmi o umístění jejich dcery do základní školy. Situace se
začala řešit, až když se dopis od Janiných rodičů dostal do rukou nového prezidenta ČSR
Václava Havla. Ten, spolu se svou ženou Olgou, zařídil, aby dívku přijali do speciální základní
školy při ústavu pro tělesně postižené. Jana sama považuje za zlomový bod života skutečnost, že
mohla začít chodit do školy jako ostatní děti: „Vzala jsem aktovku na ramena a šla jsem prostě
do třídy, jo?“ (Seg.TP.4.77)
Upozorňujeme, že se situace odehrála v období konce 80. let minulého století, kdy byl
přístup ke vzdělávání žáků s postižením jiný než dnes. Přesto je ale tato informace významná
v rámci pochopení překážek, se kterými se jedinci s postižením na své životní cestě setkávají.
Další respondentka, Veronika, v rozhovoru také uvažuje vzdělání jako zlomový okamžik
svého života: „...jako určitě mě změnila i škola, jak základní, tak i učiliště, to určitě.“
(Seg.TP.1.302)
Ze získaných údajů vyplývá, že většina respondentů si velmi váží možnosti získat
vzdělání. Z výpovědí všech účastníků výzkumu je evidentní, že vzdělání hraje v jejich životě
významnou roli.

6.1.4 Podpora při vzdělávání
Nyní se zaměříme na kategorii zdrojů. Do této části patří veškerá podpora, kterou jedinci
využívali v průběhu školní docházky a která jim pomáhala překonávat problémy spojené s jejich
handicapem. Souhrnně můžeme říci, že se jedná především o podporu ze strany pedagogických
pracovníků a spolužáků.
Tři respondentky uvádí, že využívaly služeb asistenta pedagoga. Veronika měla
asistentku až na středním odborném učilišti, kde byla odkázaná na její pomoc hlavně při plnění
oborové praxe v provozu kuchyně restauračního zařízení. Markéta uvádí, že potřebuje asistenci
při výuce. Její asistentka umí používat Braillovo bodové písmo, takže Markétě přepisuje některé
poznámky na Pichtově psacím stroji nebo jí pomáhá orientovat se na stránce knihy či sešitu.
Také dívce čte informace z tabule nebo některé texty z učebnic, které nemá v hmatové podobě.
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Za pomoci asistentky Markéta komunikuje s učitelem při samostatné práci v hodině. I Jitka měla
na základní škole asistentku, která jí pomáhala v průběhu dne s hygienou a také při přesunech do
vyšších pater budovy. Pokud byla Jitka dlouhodobě nemocná a měla velkou absenci ve škole,
pomáhala jí asistentka doplňovat poznámky a vysvětlovala jí probranou látku.
Dvě dívky hovoří o podpoře ze strany pedagoga. Veronika popisuje přístup učitelů, se
kterým se setkala. Pozitivně hodnotí především respektování jejích individuálních potřeb
a pomoc v obtížných situacích, které se v průběhu vzdělání vyskytly. Jitka přímo zmiňuje
konkrétní učitelku, kterou vnímá jako svoji velkou oporu. Z výpovědí účastnic výzkumu
vyplývá, že na každé škole, v každé etapě jejich vzdělání se vždy našel někdo, kdo jim byl
nablízku a pomáhal jim řešit školní problémy.
O pomoci spolužáků se zmiňují dvě respondentky. Veronice pomáhaly spolužačky
v průběhu celé základní školy s drobnými úkony jako např. nošení školní brašny, pomoc při
obědě ve školní jídelně, v šatně, na toaletě apod. Také, když dívka dlouhodobě chyběla ve škole,
pomáhaly jí spolužačky doplnit zameškané učivo. Markéta měla podobnou zkušenost se
spolužáky jako Veronika. Od druhého stupně povinné školní docházky, kdy nastoupila na
osmileté gymnázium, měla sice přiděleného asistenta pedagoga, ale spolužáci Markétě brzy
podporu asistenta nahradili, takže ho už nepotřebovala. Dokonce si sami vytvořili rozvrh, kdo
z nich a při které vyučovací hodině, bude sedět s Markétou v lavici a pomáhat jí. Skutečnost
dokresluje Markétin výrok: „No, pak vlastně... už ta asistentka nebyla potřeba, protože vlastně
spolužáci potom byli hodně vstřícný...“ (Seg.R.2.85) „Mohla jsem si říct komukoliv o pomoc
a prostě věděla jsem, že mi pomůže...“ (Seg.R.2.122)
Markéta byla zároveň jediná z respondentek, se kterou rodiče navštěvovali středisko rané
péče a která byla v péči speciálně-pedagogického centra. Zde Markéta získala podporu
a veškeré potřebné informace před vstupem do první třídy ZŠ. Pracovnice speciálně-pedagogické
centra ji také pomohly obstarat kompenzační pomůcky a poskytly jí slabikář a několik dalších
učebnic v Braillově písmu. Postupem času se výrobou „hmatových knih“ začala zabývat
Markétina matka. Dívka vysvětluje proč má tyto učebnice nejraději: „...tak třeba máma mi i do
něj (do slabikáře) vobčas nalepila nějakej vobrázek, abych to prostě měla jako děti.“
(Seg.R.2.154)

6.1.5 Shrnutí výsledků analýzy v oblasti vzdělání
Ukazuje se, že ačkoli má každá z respondentek jiný typ postižení, je jim společná snaha
začlenit se do majoritní společnosti. Respondentky shodně vypovídají, že nálepka odlišnosti,
kterou jim společnost přiděluje, jim brání v jakémkoli úsilí uspět a tím je sekundárně poškozuje.
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S vnímáním odlišnosti žáka od školní skupiny úzce souvisí i téma šikany, která se v průběhu
školní docházky vyskytla u tří z pěti respondentek.
Dále je patrné, že respondentky vnímají vzdělání především jako přípravu na budoucí
povolání a proto věnují výběru střední školy velkou péči. Ve většině případů absolvovaly více
než jednu střední školu. Snaží se tak nejspíš zvýšit své šance na získání místa na trhu práce.
Nejčastěji zmiňovanou překážkou se ukázal být úzký výběr středních škol, které jsou
připravené přijmout žáka s postižením a vyhovět jeho speciálním vzdělávacím potřebám.
Z analýzy dále vyplývá, že chybí informovanost rodičů o službách rané péče a lepší spolupráce
školy a školských poradenských zařízení, např. v případě řešení šikany nebo výběru dalšího
vzdělání žáků.
Můžeme si také všimnout jistých inkluzivních snah ve školách, které zapojily do
asistence žákům s postižením jejich spolužáky. Tato situace je prospěšná oběma stranám. Žák se
zdravotním postižením tak má možnost naučit se definovat a prosazovat svoje potřeby ve
většinové společnosti. Intaktní žáci, kteří budou od školních let zvyklí na každodenní kontakt
s jedincem s postižením, budou společné soužití brát jako samozřejmou věc i v dospělém životě
(Ainscow, Booth, 2007).

6.2

Samostatný život
Na úvod této kapitoly je důležité vysvětlit, co si představujeme pod pojmem samostatný

život. Jedná se o život, v němž má člověk možnost činit rozhodnutí, která jeho život ovlivňují, je
schopný provádět činnosti, které si sám vybere. Lidé s postižením přesto, že mohou být nezávislí
v rozhodování, stále zůstávají svým způsobem závislí na pomoci jednotlivců i společnosti.
Důležité však je, abychom je chápali jako plnohodnotné členy společnosti a rozhodnutí o míře
poskytované podpory a způsobu jejího poskytnutí nechali, na nich samotných - pokud to jejich
zdravotní stav umožňuje.
Následující analýza se zaměřuje na projevy samostatného života respondentek. Budeme
tedy postupně analyzovat téma zaměstnání, samostatného bydlení, založení rodiny a budoucích
představ o životě. Do této části analýzy řadíme, v kontextu našeho výzkumu, celý proces
osamostatnění se od pěstounské rodiny, v níž dívky vyrůstaly. Na základě toho, se pokusíme
odpovědět na otázku, jak se jim daří zařadit se do společnosti. Hlavním cílem analýzy této
oblasti pak bude zjistit, které bariéry jedincům brání v jejich snaze o samostatný život.
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6.2.1 Trajektorie samostatného života
Jako se zdravý jedinec na prahu dospělosti pokouší stát se nezávislým členem společnosti
a činit samostatná rozhodnutí, i jedinec s postižením se chce osamostatnit od rodiny, ve které
vyrůstal. Chce se odstěhovat od rodičů, získat zaměstnání, najít si partnera a založit rodinu
(Macek, 2003). V životě našich respondentek se však setkáváme s určitými překážkami, kvůli
kterým musí vynaložit nesrovnatelně větší úsilí, aby tohoto cíle dosáhly. Jak tedy vypadá
dosavadní životní trajektorie mladých lidí s postižením, kteří vyrůstali v pěstounské rodině? Na
to se zaměříme v následujícím textu.
Zajímavé je, že ani jedna z účastnic výzkumu v současné době není zaměstnáns. Tři
respondentky ještě studují střední školu, jedna žena je nezaměstnaná a další je na mateřské
dovolené. Jelikož nás zajímají zkušenosti související se získáním pracovního místa, budeme se
tedy zabývat příběhem Jany a Ivany.
Janě se nepodařilo sehnat pracovní místo na běžném trhu práce. Vysvětluje, že příčinou
tohoto neúspěchu byl její zdravotní stav: „A takhle jsem chodila právě do zaměstnání. Pokud
jsem nemohla,...tak jsem prostě do té práce nemohla, až mně odezněla ta bolest po tým prášku.“
(Seg.T.4.257) Kvůli jejím chronickým bolestem a zdravotním komplikacím při ranním vstávání
potřebovala pracovat u takového zaměstnavatele, který by jí dokázal tolerovat pozdní příchody
do zaměstnání. Jana nakonec sehnala práci v chráněné dílně, kde vyráběla a balila dárkové
předměty. Zde však nedostávala uspokojivé finanční ohodnocení: „...jsem chvílu ještě dělala v té
chráněné dílně, kde jsem dostávala jednou za měsíc prostě ně... třeba dvě, tři stovky jenom.“
(Seg.T.4.73) Jana si stěžuje na skutečnost, že dílna dostávala málo zakázek a tak i dva týdny
v měsíci neměla co na práci: „Kolikrát se tam nedalo co dělat, tak jsem se flákala, luštila jsem
křížovky...“ (Seg.T.4.114) Tato první Janina pracovní zkušenost nedopadla zrovna úspěšně.
Majitelka byla nucena dílnu zavřít z důvodu nedostatku financí.
Jana poté sháněla zaměstnání v další chráněné dílně, ale tam se pro ni nedokázala najít
vhodná náplň práce. Jana k tomu říká: „...sice vod února berou lidi, rozjíždí se to tam, ale na
moje... na mou výšku a objem todleto prostě není.“ (Seg.T.4.135) Po několika dalších pokusech
získat zaměstnání, nakonec Jana konstatuje: „Takže su na pracáku, čekám každej měsíc na
nějakou korunu...“ (Seg.T.4.139)
Oproti tomu Ivana sehnala zaměstnání hned po ukončení učiliště. Pracovala nejdříve jako
pomocná kuchařka v restauračním zařízení. Tato práce ji ale, podle jejích slov, nebavila, takže ji
neodváděla v odpovídající kvalitě. Z důvodu nespokojenosti s jejím výkonem s ní proto
zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Ivanina druhá pracovní zkušenost byla ošetřovatelská
péče o seniora. Zde skončila úvazek v okamžiku, kdy se její klientka odstěhovala do domova pro
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seniory. Do doby, než otěhotněla, pracovala Ivana v závodní jídelně, kde uklízela a vydávala
obědy. V tomto zaměstnání byla velmi spokojená.
Odstěhovat se od rodičů a získat samostatné bydlení se dosud podařilo pouze Janě, které
byl, na základě žádosti, přidělen bezbariérový byt od magistrátu města. Ostatní respondentky
tuto velkou životní změnu zatím plánují a o jejich přáních do budoucna a snaze osamostatnit se
bude pojednávat následující kapitola.
Jako další projev samostatného života jsme si stanovili navázání partnerského vztahu
a založení rodiny. U třech našich mladších respondentek toto téma ještě není aktuální, ale
později budeme hovořit o vizi jejich budoucího osobního života.
Zato další respondentka, Jana, žije již pět let ve vztahu se svým přítelem. Partneři spolu
bydlí v jejím bytě a jsou jeden druhému velkou oporou. Společného potomka neplánují, protože
to Janin zdravotní stav neumožňuje. Z dostupných informací vyplývá, že by těhotenství pro Janu
znamenalo příliš vysoké zdravotní riziko.
U Ivany je situace komplikovanější. Přesto, že má již dvouletého syna se svým přítelem,
na základě jejího mentální oslabení a skutečnosti, že je zbavená způsobilosti k právním úkonům,
bydlí i se synem u svých pěstounů. S partnerem se vídá pouze jednou za dva týdny, protože jim
Ivaniny rodiče brání v častějším kontaktu. Ivana během rozhovoru dává opakovaně najevo, že se
jí takovýto život nelíbí a hodlá zasáhnout ve smyslu získání větší nezávislosti.
Nyní se zaměříme na bariéry, které respondenty omezují v dosažení samostatnosti. Ve
všech případech se jedná o omezení na základě zdravotního stavu jedince, ovšem dopad tohoto
omezení na jeho život je různý. Následující citace dokládá Veroničino vnímání vlastního
handicapu v souvislosti s navazováním partnerského vztahu: „už jenom kvůli tomu zdravotnímu
stavu je...složitější si jakoby najít toho partnera...“ (Seg.T.1.250) Dívka dále uvažuje o možném
těhotenství: „...musí se jako hodně zvažovat to, jestli ten můj zdravotní stav to dovolí.“ Podobně
svou situaci vnímá i Jitka: „No, tak já bych děti mít mohla, i když rizika tam jsou velká, už i kvůli
těm dekubitům,...“
Další dvě respondentky považují za velmi omezující závislost na pomoci druhých.
První z nich je Markéta: „...je jasný, že mě to trošku... mrzí,... že prostě máma sice pracuje
doma,... že jako na těch rodičích jsem hodně závislá.“ (Seg.T.2.134) Ivana jako omezení vlastní
nezávislosti pociťuje skutečnost, že je zbavená způsobilosti k právním úkonům: „No, protože
tak, když mi táta dělá poručníka, to je taky u... to je věc, teda vám povím, to je věc!“
(Seg.T.5.197) Zmíněné výroky respondentek svědčí o tom, jak důležitá je pro ně možnost
samostatného rozhodování.
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6.2.2 Samostatný život jako vlastní cesta jedince
V předchozí kapitole jsme se snažili vykreslit životní cestu jedinců z pohledu jejich snah
o samostatný život. Nyní nás bude zajímat vlastní postoj respondentek k osamostatnění se od
rodiny, jejich pracovní aspirace a představy o budoucím osobním životě.
O samostatném bydlení uvažují všechny respondentky, ale jejich životní zkušenosti se
v některých ohledech liší. Veronika k tomu říká: „...já jsem teda i sama chtěla jakoby poznat to
odloučení od rodiny, jakoby to samostatný.“ (Seg.P.1.105) Po zkušenosti s bydlením na internátě
střední školy však chce ještě alespoň do konce studia zůstat v rodině: „Intr už mi stačil, už jsem
z toho vyléčená, jo?“ (Seg.P.1.306)
Nejmladší z respondentů, Markéta, sice o samostatném bydlení ještě neuvažuje, protože
stále ještě studuje střední školu, ale uvádí: „No, tak, myslím si, že jsem teda od malička dycky
byla taková, že jsem si všechno chtěla dělat sama a toužím teda po tom i teď hodně.“
(Seg.P.2.131) Právě z toho důvodu, aby byla co nejvíce samostatná, si chce Markéta pořídit
asistenčního psa: „...jsem se je (rodiče) snažila ukecat na vodícího psa, že si jako myslím, že bych
mohla bejt samostatnější, no.“ (Seg.P.2.134)
Jitka v rozhovoru popisuje, jak se bála opustit rodinu: „No a z počátku jsem teda jako
protestovala, že nikam nepůjdu, že prostě na internátě nebudu a že budu jenom doma.“
(Seg.P.3.73) Dívka špatně nesla odloučení od rodiny: „A ten první rok jsem si tam strašně těžko
zvykala, protože vlastně jsem na internátě, takže jsem byla odloučená jakoby od rodičů...“
(Seg.P.3.121) V každém případě se její postoj k vlastní samostatnosti za čtyři roky studia změnil.
Jitka je momentálně v posledním ročníku střední školy a až složí maturitní zkoušku, má v plánu
podat si žádost o bezbariérový byt.
V příbězích Jany a Ivany nalézáme jednu společnou věc a to, že jejich snaha osamostatnit
se je v rozporu s vůlí jejich náhradních rodičů. Jana jako jediná z respondentů už bydlí ve
vlastním bytě. Během rozhovoru však popisuje, jak náročné pro ni bylo prosadit svůj záměr
navzdory rodičům: „Oni totiž chtěli, abych prostě byla doma. Jenže já jsem jim říkala: ´A co
budu doma dělat,...?´ A furt jsem měla svoju hlavu...“ (Seg.P.4.178) Jana se chtěla přestěhovat
do většího města, protože doufala, že tak snáz sežene práci.
Ivana by si také velmi přála získat větší nezávislost na rodině a bydlet samostatně. Její
náhradní rodiče ji však v tomto rozhodnutí nepodporují. Obávají se, že by se Ivana sama
nedokázala postarat o sebe a svého syna. Chtějí, aby bydlela společně s nimi, a oni jí mohli
s výchovou syna pomáhat. Ivana však odmítá jejich pomoc a negativně se staví i ke skutečnosti,
že za ni otec jako poručník činí všechna důležitá rozhodnutí: „Já už nechci žádnýho poručníka,
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už nechci. Je to stejný jak žebrák, jo?“ (Seg.P.5.201) Ivana by si v budoucnu chtěla podat žádost
o byt z projektu chráněného bydlení, který se připravuje v sousedním městě.
Z těchto informací vyplývá, že všechny respondentky chtějí bydlet samostatně. Jediná
Veronika si velice úzkostlivě chrání rodinné zázemí, které díky pěstounské rodině získala
a v nejbližší době ho nechce opouštět.
Pouze dvě z našich respondentek mají jisté pracovní zkušenosti. Ostatní zatím studují, ale
o budoucím pracovním uplatnění mají své představy. Veronika by se chtěla živit podnikáním
v oblasti zdravého životního stylu. Jejím snem je provozovat svůj obchod se zdravou výživou
nebo absolvovat masérský kurz a živit se jako masérka. Markéta o svém budoucím zaměstnání
říká: „...do budoucna bych chtěla dělat něco s dětma, třeba pracovat v mateřský školce nebo
někde.“ (Seg.P.2.126) Proto také z osmiletého gymnázia přešla na pedagogické lyceum.
Podobný sen má i Jitka. Studuje obor Sociálně výchovná humanitární činnost, po jehož
absolvování by mohla pracovat jako asistent pedagoga. V této profesi by chtěla uplatnit své
bohaté životní zkušenosti a předávat je dalším žákům s postižením. Když hovoří o své budoucí
profesi, zdůrazňuje: „...hlavně já potřebuju být v kolektivu lidí, takže já prostě s lidma bych
chtěla pracovat.“ (Seg.P.3.108) Jana, která je momentálně bez pracovního místa, by ráda dělala
tvořivou práci: „Já mám ráda ruční výrobky, ruční práce...“ (Seg.P.4.92) Ovšem nejdůležitější
je pro ni, aby vůbec nějaké zaměstnání sehnala: „To, co se týče těchdle ruk, všech mých deset
prstů, co mám, aby to prostě něco dělalo!“ (Seg.P.4.159) Ivana, která je v současné době na
mateřské dovolené přiznává, že by ji naplňovala pečovatelská práce se seniory. „...Jenže na to
musíte mít školu, že jo“ (Seg.P.5.181), dodává. O doplnění vzdělání však rozhodně neuvažuje.
Plánuje se vrátit do zaměstnání, kde pracovala před nástupem na mateřskou dovolenou.
Co se týká představ o budoucím osobním životě, všechny respondentky mají zájem najít
si životního partnera a pokud jim to zdravotní stav dovolí, mají v úmyslu i založit rodinu. Ze
všech respondentek pouze Jana žije společně se svým přítelem v jedné domácnosti. Ivana by si
přála žít po boku svého partnera a vychovávat společně jejich syna, její rodiče si to však nepřejí.
Ivana vysvětluje konflikt mezi matkou a svým partnerem: „Brání tomu, že prostě s naší matkou
se nějak nemusej, ze začátku to bylo ťuťu ňuňu a teď prostě, já nevím, co jí začalo vadit. Že bych
musela bejt na statku a já nevím, pěstovat tam zeleninu...“ (Seg.P.5.245)
Ty respondentky, které ještě nemají partnera, doufají, že se jim i s jejich handicapem
podaří založit rodinu. Jitka to komentuje slovy: „Co se týče partnerského vztahu, partnera
nemám, ale jsem taková hledající a doufám, že se podaří.“ (Seg.P.3.174) A protože by pro ni
těhotenství bylo rizikové, uvažuje o tom, že by - stejně jako kdysi její rodiče - přijala dítě
do pěstounské péče.
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6.2.3 Osamostatnění se jako zlomový bod života
Nyní se zaměříme na zlomové okamžiky, které souvisí se získáním větší autonomie
respondentů v jejich životě.
Jana považuje za zásadní zlomový bod odstěhování se od rodičů. V rozhovoru vysvětluje,
co pro ni znamenalo získání vlastního bydlení. „No, tak já třeba mám radost v tom, že jsem
dokázala vyřídit, že vlastně ten byt třeba. To jsem si říkala, to jsem dobrá, jo?“ (Seg.TP.4.323)
Dokázala tím sobě i své rodině, že i přes svůj handicap, je schopná zařídit si život podle svého.
Také Jitka a Ivana by se v budoucnu rády odstěhovaly od rodičů a tato očekávaná událost pro ně
bude zlomovým bodem, ke kterému se upínají. Ivana dále uvádí jako významnou událost svého
života narození jejího syna.
Pro Veroniku byla zlomovým bodem v životě zkušenost samostatného bydlení na
internátě po dobu studia střední školy, na kterou ovšem nevzpomíná ráda. Tato situace pro ni
byla velmi náročná a stresující, ale díky ní alespoň zjistila, že na opuštění rodinného zázemí ještě
není vnitřně připravená. Proto se rozhodla, že se zatím stěhovat od rodičů nebude.
Markéta si v současné době shání asistenčního vodícího psa a uvažuje o tom, jak se její
život změní poté, co se bude moci díky němu samostatně pohybovat po městě. Tuto změnu
do budoucna vnímá jako velký přínos pro svůj další život.
Všechny respondentky si uvědomují, že získání vlastního bydlení a opuštění rodinného
zázemí je pro ně klíčové v cestě za samostatností. Ačkoli tito mladí lidé s postižením, žijící
v pěstounské rodině, neměli vždy zcela standardní životní podmínky, touží v období dospívání
po nezávislém životě úplně stejně jako jejich zdraví vrstevníci.

6.2.4 Podpora samostatného života
V této části textu se budeme zabývat zdroji, které pomáhají jedinci obstát v jeho snaze
o samostatný život. Podpora, kterou jednotlivé respondentky využívají, je poměrně různá.
Našeho výzkumu se zúčastnili lidé s různým typem postižení (tělesné, mentální, zrakové), proto
tedy každý z nich potřebuje jiný druh podpory.
Ve snaze osamostatnit se od rodiny pociťuje Jitka největší podporu ze strany rodičů pěstounů. Ti vedou dceru od dětství k tomu, po složení maturitní zkoušky začala uvažovat
o samostatném životě: „Takže v té době by mamka chtěla, abych si zažádala o důchod a abych
vlastně jakoby si našla byt, abych se osamostatnila...“ (Seg.R.3.131) Rodiče jí však slibují svou
podporu i nadále, což Jitku naplňuje pocitem bezpečí. Díky tomu se nebojí to zkusit. Jitka také
hovoří o podpoře přátel: „...jsem si našla... vlastně kamarády jako, kteří mne hodně povzbuzujou
do toho, abych se nebála jít prostě za svými sny.“ (Seg.R.3.52)
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Jana i Veronika shodně vyzdvihují podporu finanční. Jana využila státní příspěvek na
bezbariérové úpravy svého nového bytu. Kvůli svému malému vzrůstu potřebovala upravit
toaletu dle své výšky a všechny dveře v bytě tak, aby dosáhla na kliku. Veronika jmenuje
zdravotní pomůcky (mechanický vozík, berle, bidet), které ji byly uhrazeny zdravotní
pojišťovnou. Tyto pomůcky jí slouží k tomu, aby mohla samostatně fungovat při všech běžných
denních úkonech. Veronika zdůrazňuje, že by se bez nich neobešla. Proto je pro ni finanční
úhrada pojišťovnou tak důležitá.
V rámci podpory samostatnosti Markéta nejvíce využívá služby osobní asistence. Kvůli
svému zrakovému postižení potřebuje v prostředí, které nezná, doprovod druhého člověka.
S požadavkem na tuto službu se často obrací na jistou neziskovou organizaci. Dobrovolníci
z tohoto sdružení Markétě pomáhají při cestách po městě.

6.2.5 Shrnutí výsledků analýzy v oblasti samostatného života
Ačkoli tři z pěti respondentek, které se zúčastnily tohoto výzkumu, dosud žijí ve společné
domácnosti s rodiči a většinu důležitých životních rozhodnutí mají teprve před sebou, všechny si
uvědomují významnost tohoto životního kroku. Jejich snahu osamostatnit se však ovlivňuje
skutečnost, že vyrůstaly v náhradní rodině. Můžeme si všimnout, že samostatně žije pouze jeden
z respondentů. Z toho vyplývá, že tito jedinci, kteří neměli možnost v raném dětství zažívat
přijetí a lásku rodičů, jsou ještě i v období adolescence silně závislí na psychické podpoře svých
pěstounů. Navíc je pro ně rodinné zázemí velmi cenné a proto ho v některých případech nechtějí
opouštět. Tyto skutečnosti do jisté míry brzdí jejich snahy o samostatnost.
Všechny budoucí představy respondentek o jejich osobním životě vyznívají stejně.
Všechny by měly rády vlastní byt, chtěly by získat dobrou práci, navázat partnerský vztah
a založit rodinu. Na jejich cestě k samostatnému životu jsou však patrná jistá omezení pramenící
především z jejich handicapu - nemohou sehnat vhodné zaměstnání, nedaří se jim v navazování
partnerských vztahů, v některých oblastech života jsou závislí na pomoci druhé osoby.
Z výzkumu vyplývá, že k tomu, aby se jedinci s postižením podařilo osamostatnit se
a plně se začlenit do společnosti, je zapotřebí různých druhů podpory. Jedná se o podporu
fyzickou i psychickou, podporu personální (rodinní příslušníci, životní partneři, přátelé, asistenti)
i materiální (pomůcky, finanční příspěvek).
Na závěr ještě chceme upozornit, že při interpretování získaných údajů jsme vycházeli
z toho, jak jedinec situaci vnímá a co sám považuje za podstatné. Účelem této práce je totiž
nahlédnout životy jedinců s postižením z jejich vlastní perspektivy.
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6.3

Rodinné zázemí
Cílem této práce je zjistit, jak skutečnost, že jedinci s postižením vyrůstají v pěstounské

rodině, ovlivňuje jejich život. Proto se v této kapitole zaměříme na rodinné zázemí respondentek
a to jak rodinu biologickou, tak náhradní. Nejprve budeme získané údaje interpretovat z pohledu
životní trajektorie jedince, budou nás tedy zajímat především okolnosti, které vedly k umístění
dítěte do pěstounské péče. Poté se zaměříme na to, jestli respondentky navázaly kontakt
s biologickou rodinou a jak tato skutečnost ovlivnila jejich život. Dále zjistíme, které zlomové
body v životě jedinců mají souvislost s rodinným zázemím, ve kterém vyrůstají. Nakonec
budeme analyzovat podporu rodiny a její význam v životě jedinců s postižením.

6.3.1 Trajektorie a rodinné zázemí
Nyní se zaměříme na životní cestu respondentek v období před jejich nástupem do
pěstounské péče. Budou nás zajímat důvody toho, proč se jich biologičtí rodiče zřekli a také
v jakém věku byly respondentky umístěny do náhradní rodiny.
Některé dívky si na zážitky z raného dětství nevzpomínají, ale pro některé jsou tyto
vzpomínky stále živé. Ani jedna z respondentek neměla možnost trávit období raného dětství se
svými biologickými rodiči. Místo toho byly tyto děti měsíce až roky v ústavní péči a nebylo jim
umožněno zažít bezpečné milující prostředí rodiny. Kvůli svému zdravotnímu stavu musely ve
většině případů podstoupit množství operačních zákroků. Byly tedy buď v nemocnici, nebo
v kojeneckém ústavu (a od tří let v dětském domově). Ivana se do náhradní rodiny dostala
dokonce až v sedmi letech. První roky života, které jsou nejdůležitější pro utváření osobnosti
jedince, tedy děti strávily v nepodnětném prostředí bez možnosti navázání pevné citové vazby
k mateřské osobě (Matějček, 1994).
Takto popisuje Ivana své zážitky z dětského domova: „...no, tak to víte, no... v ústavu, jak
se tam s váma chovali, že jo? Jak k dobytkovi, no. Tenkrát to bylo takový, že prostě, když jste
zlobila, tak vás strčili pod ledovou vodu...“ (Seg.T.5.41) Jiné respondentky hovoří o následcích
pobytu v ústavní péči, např. Jitka: „...jako malá jsem vlastně měla takový deficit jakoby z toho
ústavu, že jsem všechno brala strašně vážně. Jsem jakoby od malinka taková hodně citlivá...
dlouho jsem neuměla si udělat srandu z něčeho, že jsem byla taková plačtivá, jo? Taková
nejistá...“ (Seg.T.3.24) Častým dopadem pobytu dětí v ústavní výchově je psychická deprivace,
což je stav vzniklý následkem životních událostí, kdy jedinec nemá možnost uspokojit některou
základní psychickou potřebu v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu (Langmeier, Matějček,
1974).
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Respondentky v rozhovorech také vysvětlovaly, jak došlo k jejich umístění do
kojeneckého ústavu. Vyjadřovaly se i k důvodům rozhodnutí jejich biologických rodičů zanechat
je v ústavní péči. Při analýze těchto údajů vyšla najevo zajímavá skutečnost. Respondentky
shodně uvádí jako významný ovlivňující faktor chybnou lékařskou diagnostiku jejich
zdravotního stavu. Některé dívky získaly tyto informace zprostředkovaně, většina z nich však má
tuto skutečnost potvrzenou přímo od svých biologických rodičů. Pro přesnost uvádíme výroky
všech respondentek, které mají takovouto zkušenost. Veronice byla stanovena diagnóza rozštěp
páteře hned po narození. Lékaři jejím rodičům sdělili děsivou prognózu: „...protože mi nedávali
šanci jakoby přežít...říkali... no, vona stejně nepřežije, takže to jakoby nemá nějak ani jakoby
smysl operovat...“ (Seg.T.1.214) Podobné zkušenosti líčí i Jitka: „A vlastně mně doktoři jako
malinké... řekli, že nemám šanci na přežití..., což vlastně biologická rodina neunesla...“
(Seg.T.3.18) Také Jana popisuje verdikt lékařů, který zřejmě do velké míry ovlivnil rozhodnutí
jejích rodičů: „...bylo jim řečeno spíše, že mám být ležákem, že nemám mluvit a že se mám
počůrávat...“ (Seg.T.4.34) Lékařská prognóza se ani v jednom z případů nepotvrdila. Po přijetí
dětí do rodin se díky péči, kterou jim pěstouni věnovali, zdravotní stav dětí výrazně zlepšil
a dnes jsou všechny tyto respondentky schopny žít samostatným a plnohodnotným životem.
Dále se zaměříme na to, v jakém věku byly respondentky umístěny do náhradní rodiny.
Veronika poprvé poznala svoji náhradní rodinu ve svých třech letech. Od té doby si ji pěstouni
brali k sobě domů na jednodenní nebo dvoudenní návštěvy. Oficiálně byla do rodiny umístěna ve
čtyřech letech. Markéta se dostala ke svým náhradním rodičům jako jediná z respondentek před
dovršením prvního roku života, konkrétně v pěti měsících života. Jitka byla sice od narození
umístěna v kojeneckém ústavu, ale ještě tři a půl roku poté ji biologičtí rodiče navštěvovali.
Nemohla být dříve svěřena do náhradní rodiny, protože ještě nebyla tzv. právně volná. Zákon
o rodině č. 94/1963 Sb., § 67 stanovuje, kdy se dítě stává právně volným. Je to tehdy, pokud jeho
rodiče „po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě, zejména
tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali“. Jana byla do pěstounské rodiny přijata v 5 letech a Jitka
dokonce až v 7 letech. Pozorujeme, že čím je respondentka mladší, tím dříve byla umístěna do
pěstounské rodiny. Tato skutečnost svědčí o tom, že se daří realizovat snahy o urychlení procesu
umísťování dětí do náhradních rodin.

6.3.2 Vlastní cesta jedince a rodinné zázemí
V této části práce nás bude zajímat, jestli se respondentky snažily poznat svoji
biologickou rodinu a pokud ano, zda se jim to podařilo. Budeme analyzovat, jaké jsou jejich
zkušenosti s navazováním kontaktu s biologickou rodinou. Zaměříme se i na současný vztah,
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jaký s biologickou rodinou udržují a jaký postoj k této skutečnosti zaujímá jejich pěstounská
rodina.
Co vedlo respondentky k tomu, že se rozhodly kontaktovat svoji biologickou rodinu?
Ze získaných dat vyplývá, že to byla především touha poznat svoje předky a získat vlastní
identitu. Erikson hovoří o identitě v souvislosti s obdobím dospívání, které popisoval jako:
„...konflikt mezi potřebou integrace sebe samého (ego identity) a potřebou vyrovnat se
s nejasnými požadavky společnosti tak, aby byl adolescent schopen najít a akceptovat svoje
vlastní místo a hodnotu jako člen tohoto společenství“ (Macek 1999, s. 78).
Veronika popisuje hledání svých biologických rodičů následovně: „...to byl ten přelom
jako v těch patnácti, kdy já jsem se jakoby začala pídit, kdo to vlastně je,... vod koho pocházím,
kdo mi je podobnej, jo?“ (Seg.P.1.263) K Jitčinu rozhodnutí hledat svoje biologické rodiče vedly
stejné pohnutky: „...čím jsem starší, tím více je to ve mně... pořád je tam ta touha poznat i ty
svoje kořeny...je to jakoby pro mě v tomhle směru hodně těžké, no.“ (Seg.P.3.39) Jana se k tomu
vyjadřuje podobně: „Já jsem o to měla hroznej zájem a hlavně o vlastní sestry, abych
věděla,...jestli jsme si v něčem podobný nebo jestli bysme měly vztah nebo ne.“ (Seg.P.4.293)
Veronice se podařilo zkontaktovat svoji biologickou matku. Na prvním setkání s ní
zjistila, že má ještě dva vlastní sourozence, bratra a sestru. Pokoušela se kontaktovat i otce, ale
ten žije v zahraničí, takže setkání se nepodařilo uskutečnit. Veronika popisuje jejich vztahy:
„...s děckama se snažím vycházet,... S biologickou mámou je to složitější, no.“ (Seg.P.1.284).
A dále pokračuje: „...mluvit s mámou mi spíš ubližuje, než jakoby, že povzbuzuje, protože má
narážky třeba i na mojí současnou rodinu, což nejsem ráda.“ (Seg.P.1.286) Jak je z výpovědí
patrné, vztah Veroniky a její biologické rodiny je velmi komplikovaný a psychicky náročný.
Jana se setkala se svými biologickými rodiči pouze jedenkrát. Stalo se tak v souvislosti
s vystavením občanského průkazu, kdy bylo zapotřebí podpisu biologických rodičů. Ti však
tehdy hovořili pouze s Janinou pěstounkou a o dívku nejevili zájem. Jana nad tím projevuje
lítost: „No, voni mě navštívili v mých patnácti narozeninách...já jsem nevěděla vo koho jde...Ale
ani mi nepopřáli.“ (Seg.T.4.285) Jana se později dozvěděla, že má dva sourozence. Velmi ji
mrzí, že její sestry - ačkoli na ni mají kontakt - ani jednou se nepokusily s ní navázat
komunikaci. „Takže matka třeba zemřela a oni nemohli nic říct. To je škoda.“ (Seg.T.4.296)
Nyní se zaměříme na postoj pěstounů ke skutečnosti, že jim svěřené děti chtějí poznat
svou biologickou rodinu. Toto období pro ně musela být jistě velmi náročné. Je nutné si
uvědomit, že vazby, které se mezi pěstouny a svěřenými dětmi přirozeně vytvořily, jsou stejné
jako vazby mezi rodiči a jejich vlastními dětmi. Veroničiny náhradní rodiče měli k této
skutečnosti pozitivní přístup: „Jako naši řekli, že když budeme chtít, tak nám to umožní, takže
jsem ráda, že to umožnili (poznat biologickou rodinu).“ (Seg.T.1.265) Pro Jitčinu náhradní
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rodinu byla tato situace velmi obtížná, nakonec ji ale dokázali zvládnout: „Takže někteří mě
odsuzovali za to, že to je jakoby nevděčnost a prostě... vůči té pěstounské rodině, což jsem zase já
třeba tak vůbec necítila, takže... Jsem chtěla poznat ty kořeny. Ale naši mě třeba v tomhle potom
nakonec podrželi a řekli, že prostě jako... jako je to... že mám dělat, jak chcu já a že prostě jako
chcou, abych byla šťastná.“ (Seg.T.3.26)
V současné době jsou pouze dvě respondentky v kontaktu se svou biologickou rodinou.
Markéta a Ivana necítí potřebu poznat svoje biologické rodiče. Markéta o tom uvažuje takto:
„...hodně jsem o tom přemejšlela, že jako bych je chtěla vidět,... ale na druhou stranu si říkám,...
co vlastně bych jako jim řekla... A taky nevím, jestli bych pak z toho nebyla třeba zklamaná...“
(Seg.P.2.193) Jana sice svoje biologické rodiče poznala, oni však o navázání vztahu neprojevili
sebemenší zájem. Jana by velmi ráda poznala i své sestry, ale kvůli nezájmu její biologické
rodiny to není možné. Popisuje svoje pocity: „...tam mě to vždycky táhlo. Jenže já zase nevím ty
jména, příjmení a já nevím, jak vypadaj. Jinak bych to vygooglila,...“ (Seg.P.4.295) Veronika
a Jitka jsou i díky podpoře pěstounů se svými biologickými rodinami dosud v kontaktu.

6.3.3 Rodinné zázemí jako zlomový bod v životě jedince
Respondentky se shodují, že zásadním zlomovým bodem v jejich životě bylo získání
rodinného zázemí. Již jsme hovořili o tom, že zlomový bod nemusí trvat pouze krátký okamžik,
míníme jím i určitý proces, v tomto případě přijetí do rodiny. Respondentky vysvětlují, že pocity
přijetí a sounáležitosti s ostatními členy rodiny a skutečnost, že mají vlastní domov, jsou pro ně
tím nejdůležitějším v celém jejich dosavadním životě. Všechny dívky sice tuto informaci
neuvedly přímo, ale z rozhovorů s nimi a z dalších informací, které jsme měli k dispozici, to
jednoznačně vyplývá. Jitka to vyjádřila slovy: „...bylo pro mě velkou změnou být v rodině... Ten
základní zvrat, mít mámu, tátu a sourozence. To bylo asi nejhlavnější...“ (Seg.TP.3.214)
Naprosto stejně situaci vnímá i Veronika: „No, tak určitě bylo první co, tak, že jsem vlastně
poznala svojí biologic... teda jakoby náhradní rodinu, kterou mám úplnou a mám rodinu.“
(Seg.TP.1.299)
Pro některé respondentky bylo zlomovým bodem také navázání kontaktu s biologickou
rodinou. Jitka k tomu říká: „...hledání té biologické rodiny... vlastně taky mi to změnilo hodně
život...“ (Seg.TP.3.215) Dívky poznaly svoje rodiče i sourozence a měly možnost promluvit si
s nimi o okolnostech jejich rozhodnutí svěřit je do náhradní rodinné péče. Pro mnohé to byl
psychicky velmi náročný okamžik života. Můžeme říci, že žádná respondentka nenavázala se
svými biologickými rodiči takový vztah, jaký má ke svým pěstounům. Ty dívky, které poznaly
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své biologické rodiče, si nyní ještě více váží podpory, které se jim dostává od jejich náhradních
rodičů.

6.3.4 Podpora rodiny v životě jedince
Nyní se zaměříme na to, jakou podporu poskytují respondentkám členové rodiny a další
blízcí. Na první pohled je patrná významná podpora náhradních rodičů, tedy pěstounů.
O podpoře biologické rodiny se nezmiňuje ani jedna respondentka. Tedy pokud se v textu bude
hovořit o rodičích, jsou tím myšleni pěstouni neboli náhradní rodiče respondentek.
Rodiče Veroniky se snaží dceru podporovat ve snaze o samostatnost, ale zároveň jí
dávají najevo, že dokud je bude potřebovat, budou jí nápomocni. Veronika si jejich přístupu
váží: „...naše maminka i tatínek jako řekli, že pokud budeme chtít, tak tady můžeme být,...“
(Seg.T.1.167) Jana popisuje svůj vděk vůči náhradním rodičům, kteří o ni s velkým nasazením
pečovali a za krátký čas poté, co ji přijali do rodiny, dokázali zásadním způsobem zlepšit její
zdravotní stav: „No a na to začali tvrdý takový rehabilitace. Cvičení toho všeckýho. Takže díky
nim jsem teďka na tom tak, jak su.“ (Seg.R.4.34) Díky odvaze a vytrvalosti pěstounů mohla také
Jana navštěvovat základní školu: „...oni mně prostě zháněli nějaký zařízení, kde bych mohla
studovat nějakou školu... A jelikož protože mě do žádnýho ústavu nikdo nechtěl vzít, tak se to
řešilo přes Václava Havla...“ (Seg.R.4.52)
Jitčina maminka se vzdala svého zaměstnání a stala se ženou v domácnosti, aby mohla
svojí dceři poskytnout veškerou potřebnou péči: „...vlastně mamka přestala chodit do práce,
vzdala se jakoby té možnosti pracovat, aby mohla být se mnou pořád, protože jsem to
vyžadovala.“ (Seg.R.3.34) Jitka vysvětluje, že její matka je osobou, na kterou se může
spolehnout v každém okamžiku svého života: „No, ale jinak jako... mně teda největší oporou je
můj... vlastně moje rodina, no. Když fakt je zle nebo tak, tak volám mamce.“ (Seg.R.3.195)
Markétina matka pro svoji dceru vyrábí učebnice jako hmatové knihy, v nichž text
přepisuje do Braillova písma a vyrábí do nich i velké množství hmatových obrázků. Snaží se
o to, aby její dcera měla stejně hravé a podnětné učebnice, jako její intaktní spolužáci.
Veronika popisuje, jak významná je pro ni podpora otce, který pro ni upravuje prostředí
domu tak, aby dívka mohla být samostatnější: „...tak to taťka vymyslel to, že by se to mohlo
vydláždit. No, tak to vydláždil a tudíž tam můžeme jako normálně jezdit a můžem se s... svobodně
jakoby pohybovat.“ (Seg.R.1.200) Kromě úpravy vchodu do domu Veronika zmiňuje ještě
bezbariérové úpravy v koupelně a speciální křeslo, na kterém se přemísťuje do vyšších pater
domu, jež jsou také dílem jejího otce. Také Ivana vypráví, že při důležitých rozhodnutích ji
podporuje náhradní otec, který je zároveň jejím poručníkem.
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Respondentky uvádí i další rodinné příslušníky, kteří jim poskytují podporu, nejčastěji
to jsou sourozenci. Veronika vnímá skutečnost, že má početnou rodinu jako velkou výhodu.
Vysvětluje, že pokud potřebuje pomoc vždycky najde někoho z rodiny, kdo jí vyslechne
a pomůže: „...je nás hodně, takže jako když chci, tak můžu si zalízt k jedný, k druhý, k třetí, čtvrtý
ségře... nebo k našim...“ (Seg.R.1.28). Veronika má o dva roky starší sestru se stejným
zdravotním postižením. Považuje za velký přínos, že spolu mohou sdílet prožitky, předávat si
zkušenosti a vzájemně se podporovat: „Je fajn, že třeba na to, že jsem, jakoby třeba s tím
handicapem nejsem sama, že mám ještě jakoby sestru taky s handicapem, takže jako jsme na to
dvě.“ (Seg.R.1.38)
Jana také hovoří o své sestře jako o významném člověku svého života. Vysvětluje, že
díky ní se o Janě její pěstouni dozvěděli. Odehrálo se to v době, kdy byla Jana umístěna
v kojeneckém ústavu: „...a tam dělala zdravotní sestřička ...jedna dcera jejich. Řekla to svojí
mamince a tatínkovi, že tam má jako mě,... Díky ní vlastně jsem skončila v této rodině.“
(Seg.TP.4.24) Jana říká, že sestra jí byla vždy velkou oporou, např. když se Jana chtěla
odstěhovat od rodičů:

„Ale já jsem si za tím svým vždycky stála a díky té sestře to se

zjednodušovalo, protože ta byla se mnou...“ (Seg.R.4.179) V současné době je Janinou největší
oporou její partner: „Takhle, kdo mě hodně pomáhá, takzvaně, já to přeženu, ale je to pravda.
Jak si písknu, tak mně pomůže a to je Kája.“ (Seg.R.4.338) V souvislosti s podporou rodiny
Ivana vypráví o své sestřenici, která jí pomáhala po narození syna a předávala jí základní
znalosti o tom, jak se o dítě postarat.
Podpora rodiny je pro všechny respondentky velmi významná. Jana popisuje, že kdykoli
potřebovala pomoc s řešením nějaké situace, vždy cítila podporu a přijetí rodiny. Na otázku, kdo
pro ni byl nejdůležitější osobou, která měla největší vliv na její život, Jana odpověděla: „Vždycky
jsem se těšila domů, takže to byli naši, pěstouni.“ (Seg.R.4.308)

6.3.5 Shrnutí výsledků analýzy v oblasti rodinného zázemí
V této kapitole jsme se zaměřovali především na to, jak skutečnost, že respondentky
vyrůstaly v pěstounské péči, ovlivnila jejich život. Ze získaných dat vyplývá, že ústavní péče, ve
které jedinci trávili rané dětství, nebyla příznivá k jejich fyzickým ani psychickým potřebám.
Účastníky našeho výzkumu jsou lidé se zdravotním postižením, jimž byla diagnóza stanovena
krátce po narození. Na základě stanovení lékařské prognózy se jich biologičtí rodiče vzdali a děti
byly umístěné do ústavní péče. Od raného dětství měly zdravotní komplikace, podstoupily
množství chirurgických zákroků a měly speciální potřeby vyplývající z jejich zdravotního stavu.
Tyto potřeby však v ústavním zařízení nebylo možné zcela naplňovat. Všechny respondentky
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vypráví o tom, že byly do náhradní rodiny přijaty s velmi závažnými zdravotními komplikacemi
a nepříznivou prognózou. Po několika měsících v rodině, kdy se jim jejich náhradní rodiče
intenzivně věnovali, dosáhly tyto děti obrovských úspěchů ve smyslu zlepšení jejich zdravotního
stavu. Tato skutečnost měla pozitivní dopad především na jejich samostatný pohyb a možnosti
sebeobsluhy a vedla ke zjištění, že lékařské prognózy byly mylné.
Respondentky také v rozhovorech hovořily o psychických následcích pobytu v ústavní
výchově, kterým je možné přisuzovat jejich pozdější problémy s navazováním vrstevnických
vztahů a dalšími problémy v průběhu dospívání, především silnou psychickou vazbou na rodiče
a hluboce zakořeněnou potřebou rodinného zázemí. To souvisí i se skutečností, že některé
respondentky zatím nemají potřebu opouštět bezpečné prostředí domova a začít žít samostatně.
Kontaktovat svoji biologickou rodinu se rozhodly dvě respondentky a to především proto,
aby získaly odpověď na otázku, proč se jich biologičtí rodiče vzdali. Žádnou pevnou citovou
vazbu k nim, ale nenavázaly. Výsledkem setkání s biologickou rodinou bylo zejména ujištění se
o vlastní identitě. Na základě poznání svých biologických rodičů a důvodů, kvůli kterým byly
umístěny do ústavní péče, pociťují všechny respondentky hlubokou vděčnost vůči pěstounům,
které považují za své jediné rodiče.
Podpora ze strany pěstounské rodiny je v životě respondentek evidentně velmi významná.
Jejich náhradní rodiče jim mnoho obětovali a snažili se je co nejlépe připravit do života. Přestože
institut pěstounské péče po dovršení 18 let věku dítěte končí, žádná z rodin v našem výzkumu
své děti od tohoto okamžiku nepřestala podporovat a nadále jim poskytuje zázemí a oporu.
Můžeme říci, že citové vazby, které mezi sebou respondentky a členové jejich náhradní rodiny
mají, jsou minimálně tak pevné jako v biologické rodině.
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7

Závěry

7.1

Shrnutí výsledků výzkumu
Tato diplomová práce se zabývá životními příběhy mladých lidí s postižením, kteří

vyrůstali v pěstounské rodině. Obě tyto skutečnosti měly nesporně na jejich život velký vliv.
Cílem práce bylo nahlédnout na životní příběh těchto lidí z jejich vlastního úhlu pohledu a zjistit,
jaké oblasti života jsou pro ně nejvíce problematické. Dále nás zajímaly okolnosti, které
ovlivňovaly směr jejich životní trajektorie a překážky, které jedinci museli překonávat.
Zaměřovali jsme se také na vlastní cestu jedince a na zlomové body v jeho životě. Dalším
významným aspektem, na který se výzkumné šetření soustředilo, byly všechny druhy podpory,
která jedincům pomohla a pomáhá dosáhnout jejich životních cílů. Prostřednictvím
kvalitativních metod jsme se snažili získat údaje o jejich životních zkušenostech, které jsme pak
podrobili analýze. Nyní se zaměříme na shrnutí výsledků výzkumného šetření a zodpovězení
výzkumných otázek.
Období mladší dospělosti se z hlediska přesného vymezení u různých autorů liší. Většina
odborníků se shoduje na věkovém rozmezí 20-30 let jako životní etapě, ve které jedinec prochází
významnými změnami. Z hlediska ontogeneze je základním atributem mladší dospělosti
upevnění identity dospělého, identifikace s životními rolemi, upřesnění osobních cílů,
nezávislost na rodičích a zakládání rodiny (Weinstock, Whitbourne, 1982). Jedinec v tomto
období prochází procesem osamostatňování se, přičemž se pohybuje mezi tím, co je důležité pro
něj samotného a co po něm vyžadují rodiče, škola apod. (Vágnerová, 2000). Všechny
respondentky našeho výzkumu pociťují proces osamostatňování se od rodiny za zlomový bod
života.
Mladší dospělost je obdobím rozhodování se o výběru dalšího vzdělání nebo zaměstnání
a navazování partnerských vztahů. V případě našich respondentů jedinec také hledá svou
biologickou rodinu. Otázka vlastní identity je totiž v tomto období velmi aktuální (Macek, 2003).
Na tuto životní etapu jsme se zaměřili právě proto, že nás zajímalo, jak tyto zásadní změny
probíhají u jedinců, kteří mají zdravotní postižení a kteří navíc vyrůstali v náhradní rodině.
Všem účastníkům našeho výzkumu je společná snaha začlenit se do majoritní
společnosti. I přes to, že mají zdravotní postižení, jejich životní aspirace jsou stejné jako u jejich
intaktních vrstevníků. Chtějí žít plnohodnotný život, tzn. najít si vlastní bydlení, získat pracovní
místo na běžném trhu práce, navazovat partnerské vztahy, založit rodinu, samostatně se
rozhodovat a mít možnost seberealizace. Jejich zdravotní stav jim to však mnohdy nedovoluje.
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Zdravotní postižení, se kterým se potýkají, vytváří v jejich životě množství překážek, které musí
na cestě za svými sny překonávat. Jedná se především o nepřijetí většinovou společností.
Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že majoritní společnost není dostatečně připravená
přijmout člověka, který se odlišuje od tzv. normy. Nedokáže se vyrovnat s tím, že někteří jedinci
potřebují k tomu, aby mohli fungovat ve společnosti, odlišné podmínky. Stejně tak společnost
stigmatizuje jedince s odlišným tělesným vzhledem. Proto některé respondentky zažívaly
v průběhu školní docházky šikanu ze strany svých spolužáků a měly dlouhodobě problém
začlenit se do vrstevnického kolektivu.
Člověk se zdravotním postižením je také do jisté míry vždy závislý na pomoci druhé
osoby, což ho značně omezuje v konání i rozhodování a významně to ovlivňuje jeho život.
K tomu, aby mohly vést samostatný život, potřebují respondentky různé druhy podpory.
Nejvýznamnější je pro ně v tomto ohledu podpora personální, ať už asistenta, partnera či
rodinného příslušníka. Dále je to zejména materiální podpora – speciální pomůcky, finanční
příspěvky. Dle výsledků našeho výzkumu je nejvýznamnějším zdrojem podpory v životě všech
respondentek jejich pěstounská rodina.
Skutečnost, že prožily odloučení od mateřské osoby a první roky života strávily v ústavní
péči, byla pro respondentky velmi traumatizující. Toto období je nejdůležitější pro utváření
osobnosti dítěte a respondentky jej strávily v nepodnětném prostředí, bez možnosti navázat
pevnou citovou vazbu k blízké osobě. Péče jejich pěstounů po přijetí do rodiny a získání citově
stabilního rodinného zázemí však pro ně znamenalo významný posun k lepšímu a to jak v oblasti
psychické, tak fyzické. Dětem, které odcházely do pěstounské péče s obrovskými zdravotními
komplikacemi, neschopné základních sebeobslužných úkonů, se po několika měsících v náhradní
rodině začal jejich zdravotní stav zlepšovat.
Můžeme říci, že pěstouni se velmi dobře vypořádali s komplikacemi, které zdravotní stav
jejich dítěte přinášel. Velmi brzy po přijetí dítěte do pěstounské péče dokázali úspěšně fungovat
jako rodina. Náhradní rodiče respondentek se pro ně velmi obětovali. Většina matek-pěstounek
se vzdala svého zaměstnání, aby se mohla dítěti věnovat, pečovat o něj a rozvíjet jeho
schopnosti. Můžeme diskutovat o tom, co bylo příčinou tohoto úspěšného rodinného fungování.
Jistě tady hrála roli skutečnost, že se pro přijetí dítěte s postižením dobrovolně rozhodli a tudíž
byli lépe připraveni, než nic netušící rodiče, kterým se náhle narodí takové dítě. Pěstounská
rodina respondentky podporovala nejen při vzdělávání a osamostatňování, ale dokonce i při
hledání a kontaktování biologické rodiny.
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Na základě předchozí interpretace výsledků výzkumu si nyní odpovíme na výzkumné
otázky, které byly stanoveny na začátku práce.
1. Jaké oblasti života pociťují mladí lidé s postižením z pěstounských rodin jako
problematické a proč?
Z analýzy získaných údajů vyplývá, že problematické a citově náročné bylo pro
respondentky období před nástupem do pěstounské rodiny, kdy byly umístěny v ústavní péči.
Většina respondentek uvádí, že v nepodnětném prostředí ústavu citově strádaly. Zejména proto,
že jim nebylo umožněno navázat pevnou citovou vazbu s jednou konkrétní pečující osobou.
S následky této psychické deprivace se vyrovnávaly ještě několik let po získání rodinného
zázemí.
Dalším problematickým obdobím života respondentek byl začátek povinné školní
docházky, kdy se dívky snažily začlenit do kolektivu intaktních spolužáků. V některých
případech se podařilo žáka s postižením zapojit do společného fungování třídy, některé
respondentky se v průběhu celé základní školy potýkaly se šikanou.
Také období rozhodování o typu střední školy považují některé respondentky za
problematické. Shodují se, že výběr středních škol, které jsou připravené přijmout žáka se
zdravotním postižením, je velmi omezený. Nejedná se pouze o problém architektonických bariér
budovy školy, ale i o přístup pedagogických pracovníků a vedení školy k tomuto žákovi a ochotě
vyjít vstříc jeho speciálním vzdělávacím potřebám. Respondentky mnohdy nemají žádnou
alternativu a tak jsou nuceni zvolit školu se zaměřením, které zcela nevyhovuje jejich
představám.
Tři dívky v současné době ještě studují. Pro ty respondentky, které již absolvovaly
středoškolské vzdělání, nastává náročné období hledání vhodného pracovního místa. To se
především kvůli jejich zdravotnímu postižení nedaří. Od jejich zdravotního stavu se totiž odvíjí
jejich možnosti být zaměstnán. Zaměstnavatelé na běžném trhu práce s nimi nechtějí navazovat
pracovní poměr zejména proto, že jedinec s postižením má sníženou pracovní schopnost
a k vykonávání určité práce potřebuje speciální podmínky. A pokud už zaměstnání získají, pak
nikoli na běžném trhu práce, ale v chráněných dílnách. Zde pracují buď zadarmo, nebo za velmi
nízké finanční ohodnocení, což jim odpírá možnost stát se ekonomicky nezávislým.
2. Jaké překážky se na jejich životní cestě vyskytují?
Z výše zmíněných problematických oblastí života vyplývají překážky, které jedinci často
brání v dosažení nějakého cíle nebo mu cestu za ním komplikují.
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Vlivem negativních zážitků z raného dětství stráveného v ústavním zařízení, si nyní
respondentky velmi váží svého rodinného zázemí. Z rozhovorů s nimi vyplývá, že ve většině
případů jsou však proto na svých pěstounech poměrně dlouho citově závislé. To jim do značné
míry brání v osamostatnění se od rodiny.
Dále se jedná o bariéry architektonické (např. ve školách), ale i pomyslné mezilidské
bariéry, které brání jedinci s postižením v začlenění se do majoritní společnosti. Intaktní jedinci
mnohdy nedokážou přijmout člověka, který je nějakým způsobem odlišný od toho, co považují
za normální (ve smyslu běžné). Tento přístup členů většinové společnosti pak člověka
s postižením sekundárně handicapuje. Respondentky z našeho výzkumu se mnohokrát v průběhu
života přesvědčily o tom, že se především jejich intaktní vrstevníci neumí vyrovnávat s jejich
odlišností. Dívky si kvůli tomu vytrpěly několik nepříjemných let v prostředí školní třídy, kde
zažívaly šikanu ze strany svých spolužáků. Za nejnáročnější období z celé školní docházky
považují první ročník základní školy, kdy poprvé prožívaly pocit nepřijetí a vyloučení
z vrstevnické skupiny a musely se s ním naučit vyrovnávat.
V procesu osamostatňování se u našich respondentek vyskytuje také několik zásadních
překážek. Život jedince s postižením do značné míry determinuje závislost na pomoci druhé
osoby. Všechny respondentky uvedly, že v některých životních situacích, při určitých úkonech,
tuto pomoc potřebují. Tím je značně omezena jejich samostatnost.
Z výsledků výzkumu také vyplývá, že významnou překážkou v životě našich
respondentek je nedostatek vhodných pracovních míst a zaměstnavatelů ochotných přijmout
zaměstnance se zdravotním postižením.
3. Jaký vliv má na život jedince s postižením skutečnost, že vyrůstal v pěstounské
rodině?
Již jsme hovořili o tom, že život respondentek byl ovlivněn pobytem v ústavním zařízení,
prožitkem citové deprivace a nedostatku péče a lásky mateřské osoby. Ale skutečnost, že
respondentky vyrůstaly v pěstounské rodině, neměla sama o sobě negativní vliv na jejich život.
Bylo to spíše období před tím, než byly dívky přijaty do rodiny, které je do značné míry
negativně poškodilo. Byla to zkušenost odmítnutí jejich biologickými rodiči, kterou si většina
respondentek vybavuje jako nejbolestivější událost života.
Zlomovým bodem v životě respondentek, který významně změnil jejich život i vztah
k jejich pěstounům, bylo navázání kontaktu s biologickou rodinou. Při setkání s nimi, se dívky
dozvěděly důvody, proč se jich rodiče zřekli a rozhodli se je dát do pěstounské péče, což pro ně
bylo velkým životním otřesem. Kromě toho, že udržování vztahů s oběma rodinami je psychicky
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náročné, respondentky shodně vypovídaly, že si díky této zkušenosti cení podpory své
pěstounské rodiny víc, než dříve.
Z rozhovorů s respondentkami víme, že pěstouni dokázali svým dětem vytvořit stálé
rodinné zázemí a byli jim vždy významnou oporou. Čtyři respondentky z pěti vypověděly, že
jejich náhradní matky se vzdaly svého zaměstnání, aby jim mohly věnovat takovou péči, kterou
děti potřebovaly. Skutečnost, že respondentky vyrůstaly v milující rodině, jejich život ovlivnila
velmi pozitivně.
4. Které potřeby těchto jedinců zůstávají často nenaplněny?
Co se týká nenaplněných potřeb v životě respondentek, souhrnně můžeme říci, že neměly
stejné možnosti a příležitosti jako jejich intaktní vrstevníci. Z výzkumného šetření vyplývá, že
při svých důležitých životních rozhodnutích respondentky často nemají možnost volby. Každá
z nich by si přála vybrat si střední školu dle svých zájmů, získat takové zaměstnání, ve kterém by
se mohla realizovat, a žít samostatný život, alespoň ve smyslu samostatného rozhodování.
Respondentky však souhlasně vypovídaly, že takové možnosti nemají.
Hlavní příčinou neúspěšného začlenění respondentek do majoritní společnosti je
nerespektování práva jedinců s postižením na stejné možnosti a příležitosti jako mají jedinci
intaktní. Tento problém však začíná už ve škole. Nechceme tím říct, že integrace do škol
hlavního vzdělávacího proudu je vhodná pro všechny žáky a studenty se zdravotním postižením.
Považujeme ale za důležité, aby měli všichni možnost vybrat si z více alternativ tu, která jim
nejlépe vyhovuje. Současná demokratická společnost by měla všem svým členům zaručovat
stejná práva, aby měli možnost plně se zapojit do jejího fungování (čl. 19, Úmluva o právech
osob se zdravotním postižením). Pokud člověk s postižením při svém rozhodování nemá na
výběr, podtrhuje to jeho pozici jedince závislého na společnosti, což ho ještě více poškozuje.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že každá z respondentek má zkušenost se šikanou. Každá
z nich se určitým způsobem potýkala s vyčleňováním z vrstevnického kolektivu. Jako příčinu
shodně uvádí neschopnost nebo neochotu intaktních jedinců vyrovnat se s odlišnými potřebami
člověka s postižením.
Další významné zjištění se týká chybné lékařské diagnostiky jakožto možné příčiny
umístění dítěte do náhradní péče. Respondentky, kterým se podařilo zkontaktovat svoji
biologickou rodinu, shodně vypovídají, že špatně stanovená prognóza jejich zdravotního stavu
měla velký vliv na rozhodnutí biologických rodičů vzdát se svého dítěte. Lékaři vykreslili
rodičům děsivou představu o budoucím vývoji jeho onemocnění. Rodiče se pak na základě toho
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rozhodli, že se o dítě nechtějí, neumí nebo nemohou starat. Svěřili ho nejprve ústavní péči
a později udělili souhlas s jeho umístěním do pěstounské rodiny.
Výsledky výzkumu dále hovoří o tom, jak důležité je pro jedince rodinné prostředí.
Všechny respondentky uváděly, že pro ně bylo hlavním zlomovým bodem v životě získání
vlastní rodiny, pocit, že někam patří. Všechny pěstounské rodiny z našeho výzkumu byly svým
dětem obrovskou oporou. Důkazem úspěšnosti jejich rodinného fungování bylo rapidní zlepšení
zdravotního stavu respondentek, ke kterému došlo po jejich přijetí do rodiny.
Problematika začlenění jedinců s postižením do majoritní společnosti je velmi aktuálním
tématem. Domníváme se, že je podstatné, abychom na vzdělávání žáků s postižením nahlíželi
z perspektivy jejich dospělého života. Jestliže budou intaktní děti od předškolního věku zvyklé
na každodenní kontakt s dětmi s různým typem postižení, dokážou i v budoucnu společně lépe
fungovat. (Ainscow, Booth, 2007) A pokud bude mít dítě se zdravotním postižením možnost
setkávat se s intaktními vrstevníky od počátku vzdělávání, naučí se prosazovat svoje názory,
dovednosti a schopnosti ve většinové společnosti. Všichni se tak naučí využívat výhod, které
společné soužití přináší. Ještě důležitější ale je, že se naučí překonávat těžkosti, které jsou s ním
spojené. Tyto cenné zkušenosti si pak odnášejí do svého dospělého života.

7.2

Závěry metodologické
Je nutné zdůraznit, že tato výzkumná studie se zaměřuje na významné aspekty života

konkrétních jedinců a jejich vlastní pohled na život. Proto se výsledky tohoto výzkumu nedají
zobecňovat.
Jsme si vědomi toho, že náš výzkumný vzorek by mohl být větší. V rozsahu diplomové
práce by však nebylo možné analyzovat větší počet životních příběhů. Jistě by bylo zajímavější,
kdyby se výzkumu zúčastnili i muži, ale jelikož jsme si cílovou skupinu specifikovali takto úzce,
ukázalo se jako velmi problematické nalézt respondenty, kteří by splňovali dané parametry.
Proto jsme zahrnuli do výzkumného šetření všechny respondenty, kteří nám byli k dispozici,
tedy pouze ženy.
Některé respondentky měly v průběhu rozhovoru problém s vyprávěním. Nedokázaly
souvisle vyprávět o svém životě, často přeskakovaly z jedné události na druhou. Někdy na
otázky výzkumníka odpovídaly v holých větách nebo neuměly vyjádřit svoje myšlenky. Stojí za
úvahu, zda v budoucím výzkumu nepoužít strukturovaný nebo polostrukturovaný rozhovor spíše,
než narativní interview. Před realizováním rozhovorů jsme měli připravený seznam oblastí
s doplňujícími otázkami, na které se respondentů budeme ptát. Pro příští výzkum by bylo lepší
připravit si některé významné body, o kterých předpokládáme, že budou v životě respondentů
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klíčové. Při rozhovoru bychom se pak měli zaměřit na to, abychom získali tyto údaje od každého
respondenta. Tím bychom zabránili tomu, že určitou klíčovou informaci získáme pouze od těch
respondentů, kteří se o tom v rozhovoru zmínili. Zde je ale nutné uvážit, do jaké míry chceme
přihlížet k tomu, co respondent sám považuje za důležité a co chce výzkumníkovi sdělit.
Jsme si vědomi toho, že by bylo možné uskutečnit více rozhovorů s každým
respondentem. To by nám jistě umožnilo hlubší poznání života jedinců, ale v rámci diplomové
práce to nebylo možné uskutečnit.

7.3

Další perspektivy výzkumu a praktické využití nových poznatků
V rámci dalšího výzkumu by bylo zajímavé zjistit, zda důsledná příprava respondentek na

jejich budoucí profesi, absolvování většího počtu středních škol či doplnění maturitní zkoušky
mělo pozitivní vliv na jejich uplatnění na trhu práce. Mohli bychom také zopakovat výzkum
s našimi respondentkami za několik let, abychom zjistili, jak se jim daří v procesu
osamostatňování. Speciální pozornost by si zasloužila problematika šikany, se kterou se některé
respondentky musely ve škole potýkat. Další výzkum by se také mohl podrobněji zaměřit na
přístup školy k žákovi s postižením, který vyrůstá v náhradní rodině. Mohl by zjišťovat, jestli
pedagogičtí pracovníci dokážou s takovým žákem pracovat, jestli jsou informovaní o potřebách
těchto žáků, jestli spolupracují se školskými poradenskými zařízeními apod. Z psychologického
hlediska by bylo zajímavé podrobněji zkoumat okolnosti rozhodnutí biologických rodičů svěřit
své dítě do pěstounské péče. Za zvlášť významné téma, které především doporučujeme
k dalšímu výzkumu je porovnání životních příběhů mladých lidí s postižením z náhradní rodiny
a mladých lidí s postižením, kteří vyrůstali v biologické rodině.
Poznatky, které vyplynuly z tohoto výzkumného šetření, považujeme za přínosné pro
speciální pedagogiku, která se zabývá člověkem s postižením a procesem jeho začleňování do
společnosti. Práce umožňuje nahlédnout na potřeby jedince s postižením, který vyrůstal
v pěstounské rodině, z jeho vlastního úhlu pohledu. Domníváme se, že zjištěné závěry mohou
zprostředkovat široké odborné veřejnosti pohled do vnitřního světa těchto jedinců. Doufáme, že
díky hlubšímu pochopení obtížných aspektů života těchto jedinců, budeme schopni lépe
naplňovat jejich potřeby.
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Přílohy
Příloha č. 1

Informovaný souhlas s rozhovorem
Přečtěte si prosím níže uvedená prohlášení a zaškrtněte odpovídající kolonky:
Ano

Ne

1. Plně rozumím povaze tohoto výzkumu.





2. Chápu svou roli v rozhovoru.





















3. Jsem srozuměn/a s tím, že skutečná jména účastníků projektu
se neobjeví v žádné dokumentaci.
4. Rozumím tomu, že výsledky projektu mohou být publikovány
v akademických publikacích a prezentovány na konferencích
partnerům projektu a tvůrcům metodiky.
5. Má účast na tomto rozhovoru je čistě dobrovolná.
6. Rozumím tomu, že z tohoto projektu mohu kdykoliv odstoupit,
aniž by to mělo jakékoli nepříznivé důsledky.

Jméno (tiskacím písmem):

Datum:

D D

/

M

Podpis:

M

/

2

0

Y
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Příloha č. 2

Návod s otázkami k rozhovorům
Obsah
1. Rodina – příběhy okolo narození, vztahy mezi rodiči a sourozenci, odloučení
2. Vzdělání – primární, sekundární, další a vyšší
3. Zaměstnání – možnosti, dostupnost a překážky
4. Představy a cíle – minulost, přítomnost a budoucnost
5. Hospitalizace/léčba – ústavy, vztahy a technologie
6. Vztahy – přátelství, láska a manželství
7. Bydlení – samostatná, ústav, podporovaná
8. Identita a kultura – postižení, etnický původ a pohlaví
Otázky pro rozhovor (s podněty)
Téma 1: Rodinný život
Vyprávějte mi o svém narození

Ot. 1
Doplňující:

 Kdy/kde jste se narodil/a?
 Diagnóza/prognóza při a po narození?
 Rady/očekávání od lékařů/odborníků?
 Reakce rodičů na tyto rady.
Povězte mi něco o rodině, ve které jste vyrostl/a

Ot. 2
Doplňující:

 Rodiče – vztahy/odloučení/adoptivní rodiče
 Sourozenci – kolik? /věk/vztahy (podporující, vzdálení, naštvaní atd.)/život společně
nebo odděleně
 Dopad postižení na vztahy v rodině a vyhlídky do budoucna
 Prarodiče a další vztahy – podporující nebo ne
 Nejčasnější vzpomínka na dětství?
 Změnily se vaše vztahy s rodinou v průběhu let?
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Poskytl vám/vaší rodině někdo pomoc během vašeho dospívání?

Ot. 3
Doplňující:

 Rodičovské organizace/ podpora od státu/ lékařské služby/ charita
 Finanční/emocionální/lékařská/sociální podpora
 Měnila se tato podpora během let? Jak?
Téma 2: Vzdělání
Povězte mi o své škole

Ot. 1
Doplňující:

 Typ školy – speciální/běžná spádová/rezidenční
 Vás věk při začátku a konce školní docházky
 Dobré a špatné na škole – akademické vyhlídky, podpora, sítě peerů, očekávání učitelů
 Možnosti a překážky
 Důležití lidé/události (které ovlivňovaly rozhodnutí nebo tvořily určitý obrat v životě
účastníka)
 Přátelství v dětství ve škole a mimo ni – mezi dětmi s postižením a bez postižení
Co se stalo potom, co jste dokončil/a školu?

Ot. 2
Doplňující:

 Odborná škola/ Univerzita /Denní stacionář/ Placená nebo dobrovolná práce/ zpátky
domů
 Možnosti a překážky
 Čí rozhodnutí to bylo?
 Kdo a/nebo co vám pomohlo?

Ot. 3

Povězte mi o svém dalším/vyšším vzdělávání

(Podle odpovědi na otázku 2)
 Akademické možnosti a příležitosti
 Přátelství a vztahy
 Dostupnost a podpora
 Možnosti a omezení
 Stejné nebo jiné ve srovnání je studenty bez postižení
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Téma 3: Zaměstnání
Povězte mi o svých pracovních zkušenostech, které máte nebo byste rád/a měl/a

Ot. 1

(placená nebo dobrovolná práce, na plný nebo částečný úvazek)
Doplňující:
 Rady a vyhlídky v zaměstnání
 Neziskový sektor (lidé s postižením) nebo zisková oblast
 vztahy s kolegy a zaměstnavateli
 Překážky na pracovišti a v pracovním procesu – stejné/ jiné ve srovnání s lidmi bez
postižení
 Podpora – jaká? (slevy na jízdné do práce, asistent, technologie nebo jiné vybavení)
 Kdo tuto podporu poskytuje?
Téma 4: Představy a cíle
Povězte mi o svých možnostech, představách a cílech

Ot. 1
Doplňující:

 Měl/a jste během školních let nějaké konkrétní cíle do budoucna? (práce, vztahy,
bydlení)
 Měnily se vaše cíle a snahy s přibývajícím věkem?
 Proč jste se vzdal/a nebo modifikoval/a původní představy?
 Co/kdo ovlivnil vývoj vašich představ? – Média / škola/rodina/ lidé s postižením nebo
bez postižení, které chápete jako autority
 Co nebo kdo pomohlo nebo bránilo dosažení vašich představ?

Ot. 2

Přemýšlení o budoucnosti

Doplňující:
 Cíle do budoucnosti – osobní a společenské
 Co byste potřebovali k tomu, abyste těchto cílů dosáhli
 Překážky v dosahování těchto cílů
Téma 5: Bydlení
Ot. 1

Povězte mi více o tom, kde žijete

Doplňující:
 Jak jste se dostal/a k tomuto bydlení? Čí to bylo rozhodnutí?
 Žijete sami?
 Vybrali jste si sám/a lidi, se kterými bydlíte?
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 Jak byste své bydlení popsal/a?
 Změnilo se nějak vaše bydlení během let?
 Podpora – finanční, osobní asistence, formální nebo neformální
Téma 6: Hospitalizace/léčba
Ot. 1

Povězte mi o svých očekáváních od léčby

Doplňující:
 Jak vycházíte se svým lékařem?
 Byl/a jste někdy v nemocnici? Můžete mi říct více o svých zkušenostech z nemocnice?
 Kdy jste byl/a v nemocnici? Proč? Na jak dlouho? Jak často?
 Příběhy z nemocnice a vztahy s odborníky
 Stejný nebo jiný přístup ve srovnání s jinými pacienty
 Druh péče, které se vám dostávalo
 Možnosti/ informovanost o poskytované léčbě
Téma 7: Vztahy
Ot. 1

Povězte mi více o svých partnerských vztazích

Doplňující:
 Přítel/ přítelkyně – s postižením nebo bez postižení
 Výzvy/problémy a překážky a jejich řešení
 Partnerství v dospělosti a manželství
 Rodičovství
 Rozchody/rozvody
Téma 8: Identita a kultura
Ot. 1

Povězte mi o lidech, kteří měli největší vliv (pozitivní nebo negativní) na váš
život během:


Dětství



Dospívání (v pubertě)



Rané dospělosti (kolem 20 let)



Nyní

Doplňující:
 Členové rodiny – blízká rodina, vzdálenější příbuzní, adoptivní, pěstouni
 Učitelé
 Lékaři nebo jiní odborníci a profesionálové ve zdravotnictví
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 Přátelé
 Jiní lidé s postižením / lidé, kteří jsou příkladem i ve svém vztahu k postiženým
 Sociální pracovníci
Povězte mi o svých zkušenostech a událostech, které byly podstatné pro váš

Ot. 2

život (například tvorba příležitostí, překážky, zásadní zvraty)
Doplňující:
 Na makro úrovni (ve světě nebo v rámci země)
 Na mikro úrovni (individuální život) – například opuštění školy, vstup do manželství,
pořízení pomůcky, studijní úspěch
Jak byste sami sebe popsali? Řekl/a byste, že jste člověk s postižením?

Ot. 3
Doplňující:

 Formování vlastní identity a vztahu k postižení – klíčové ovlivňující prvky
 Zásadní body pro rozvoj vlastní identity – například setkání s důležitou osobou, vystavení
diskriminaci/překážce
 Skrývání postižení
 Další aspekty vlastní identity – etnická příslušnost, pohlaví, náboženství, sexualita

Ot. 4

Povězte mi o čemkoli dalším, co vám v životě pomohlo, obohatilo váš život
nebo vám bránilo v životním rozvoji

Doplňující:
 Vzdělání,
 Politika,
 Náboženství,
 Léčba,
 Technologie,
 Podpora
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Příloha č. 3

Tabulky se segmenty

R1

Trajectories

Pathways

Turning Points

vyrůstám v náhradní
rodině, vod 4 let
svých
Seg.T.1.2

Já jsem teda taky
chtěla, aby to
dodělala, protože zas
bych jí jako nechtěla
úplně tak jakoby
ublížit
Seg.P.1.97

Je to rozštěp
páteře...Je to ze
zarděnek a bylo to
protilátky, že měla
hodně, takže...
biologická maminka
Seg.TP.1.10

já jsem teda i sama
chtěla jakoby poznat
to odloučení od
rodiny, jakoby to
samostatný
Seg.P.1.105

No, tak určitě bylo
první co, tak, že jsem
vlastně poznala svojí
biologic... teda
jakoby náhradní
rodinu, kterou mám
úplnou a mám
rodinu.
Seg.TP.1.299

do školky jsem
nechodila, protože
můj zdravotní stav to
neumožňoval
Seg.T.1.42
do školy jsem
chodila, chodily
jsme, bylo to tam
jako bezbariérový
nebo výtah, takže to
bylo fajn
Seg.T.1.43
do první třídy jsem
šla až v osmi, měla
jsem dva roky odklad
Seg.T.1.45
byli jsme taková
menší třída jakoby
integrovaná. Že tam
měl každej jakoby
nějakej problém
Seg.T.1.47
potom jsem udělala
úspěšně i učiliště...
Seg.T.1.49
od září jsem na
nástavbě dvouletý,
na podnikání
Seg.T.1.59
Bydlela jsem na
intru, no.
Seg.T.1.80
tam teda to bylo
náročný...
Seg.T.1.82
Určitě se najdou

to jsem byla ráda, že
tam jakoby... že
nejsou jakoby
všichni takoví, že by
mě neměli nějak moc
rádi kvůli tomu, že
jsem na tom vozíku,
no.
Seg.P.1.142
baví mě třeba ma...
masáže dělat,... nebo
mě baví něco tvořit,
vyrábět nebo nějaký
takovýdle ruční věci.
Seg.P.1.153
no, ráda bych měla
přítele... miminka
zbožňuju... děťátka
Seg.P.1.251
to byl ten přelom
jako v těch patnácti,
kdy já jsem se jakoby
začala pídit, kdo to
vlastně je,... vod
koho pocházím, kdo
mi je podobnej, jo?
Seg.P.1.263
s děckama se snažím
vycházet,... S
biologickou mámou
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Resources
je nás hodně, takže
jako když chci, tak
můžu si zalízt k
jedný, k druhý, k
třetí, čtvrtý ségře...
teda třetí jenom...
nebo k našim...
Seg.R.1.28
když jsme se
stěhovali, tak jakoby
do bytu... teda z bytu
právě do domečku,
tak jakoby jsme tam
měli příspěvek od
organizace... myslím
si, že je to Olgy
Havlový...
Seg.R.1.34

Potom druhá
kapitola, že jsem
poznala i biologickou třeba pomůcky nebo
rodinu...
takhle jako třeba
vozíky nebo... nebo
Seg.TP.1.301
berle, ty jo, ty si
jako určitě mě
myslím, že jsou
změnila i škola, jak
předepisovaný
základní, tak i
jakoby takhle, takže
učiliště, to určitě.
od státu
Seg.TP.1.302
Seg.R.1.36
Je fajn, že třeba na
to, že jsem, jakoby
třeba s tím
handicapem nejsem
sama, že mám ještě
jakoby sestru taky s
handicapem, takže
jako jsme na to dvě.
Seg.R.1.38

zase mi maximálně
vychází vstříc, jo, že
prostě třeba...
různejma věcima...
neměla jsem
angličtinu v životě a
teďka tak mám
individuálně
němčinu ...

vždycky jakoby
nějaký děcka, kteří
prostě mají narážky
na cokoliv, ...
Seg.T.1.87
taky se tam našli
opět...kteří byli
trošku ne moc zrovna
tolerantní,...taky to
bylo krušný,...
Seg.T.1.92
radilo se mi akorát si
jí nevšímat, což je
sice teda dobrá rada,
ale docela to moc
nejde,...
Seg.T.1.96
Já jsem vždycky
měla, tak nějak s tím
problémy...
Seg.T.1.101
jak mám potíže spíš
jakoby se psaním,...
takže jsem měla
třeba notebook,...
Seg.T.1.145
naše maminka i
tatínek jako řekli, že
pokud budeme chtít,
tak tady můžeme
být,..
Seg.T.1.167
protože mi nedávali
šanci jakoby přežít...
Seg.T.1.214
už jenom kvůli tomu
zdravotnímu stavu
je...složitější si
jakoby najít toho
partnera...
Seg.T.1.250
musí se jako hodně
zvažovat to, jestli ten
můj zdravotní stav to
dovolí
Seg.T.1.257

je to složitější, no.
Seg.P.1.284

Seg.R.1.68

mluvit s mámou mi
spíš ubližuje, než
jakoby, že
povzbuzuje, protože
má narážky třeba i na
mojí současnou
rodinu, což nejsem
ráda.
Seg.P.1.286
Intr už mi stačil, už
jsem z toho vyléčená,
jo
Seg.P.1.306
já se snažím být jak
normální člověk...
snažím se nějak
zapadnout, nějak
vycházet s lidma...
Seg.P.1.310
Jsem strašně ráda,
když mi někdo dá
najevo, že to tak
není.
Seg.P.1.311
má narážky třeba i na
mojí současnou
rodinu, což nejsem
ráda.
Seg.P.1.286
Intr už mi stačil, už
jsem z toho vyléčená,
jo
Seg.P.1.306
já se snažím být jak
normální člověk...
snažím se nějak
zapadnout, nějak
vycházet s lidma...
Seg.P.1.310
Jsem strašně ráda,
když mi někdo dá
najevo, že to tak
není.
Seg.P.1.311

Učitelé vychází
vstříc, jsou v pohodě,
respektujou, že
prostě potřebuju
trošku ohled
Seg.R.1.84
my jsme se
skamarádily hlavně s
jednou holčinou,
takže to... nebo s
dvouma, takže to
jsem jako měla v
nich podporu, jak
psychickou, tak i
jakoby fyzickou
Seg.R.1.88
Měla jsem tam
podporu, hlavně taky
v paní
vychovatelce... Když
jsem něco prostě
potřebovala pomoct,
...
Seg.R.1.125
moje paní učitelka,
která byla výborná,
která se nám jakoby
snažila pomoct a
která jakoby hledala
hlavně na nás jakoby
to dobrý.
Seg.R.1.127
potom jedna
kamarádka, která mi
tam právě pomáhala
už od začátku, tak na
ňu hodně ráda
vzpomínám
Seg.R.1.128
ještě jedna
spolužačka,... mně
pomáhala třeba s
domácíma úkolama...
chodila i za náma na
návštěvu k nám
Seg.R.1.129
vymyslelo se to
doma... Je to vlastně
sedačka,... akorát to

Je to náročný znát
biologický rodiče
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a mít rodiče takhle.
Seg.T.1.264

má vopěrky... jezdí
to po zábradlí.
Seg.R.1.183

Jako naši řekli, že
když budeme chtít,
tak nám to umožní,
takže jsem ráda, že to
umožnili
Seg.T.1.265

tak to taťka vymyslel
to, že by se to mohlo
vydláždit. No, tak to
vydláždil a tudíž tam
můžeme jako
normálně jezdit
a můžem se s...
svobodně jakoby
pohybovat
Seg.R.1.200

jedna moje právě ta
spolužačka z učňáku,
s kterou jsem měla
problém, mně jakoby
řekla, ať jdu mezi
svý.
Seg.T.1.311

...vlastně moje sestra
nejstarší pracovala
vlastně v tý
nemocnici, na
dětským
u miminek... Takže
tam jako se k nám
chovali krásně
Seg.R.1.208
tak to jsem měla
asistentku,... mi třeba
pomáhala... jako při
tom vaření jo.
Seg.R.1.293

R2

Trajectories

Pathways

Turning Points

prostě byly problémy
s biologickejma
rodičema...v půl roce
zhruba nebo v pěti
měsících jsem se... si
mě vlastně vzali
rodiče domů.
Seg.T.2.2

já jsem ho chtěla
jakoby stáhnout, že
mě to trošku vadilo,
že jsem byla starší,
než oni. Takže jsem
byla v domácí škole,
kde mě učila máma
Seg.P.2.65

do svejch šesti let
jsem tak jako trochu
viděla, zhoršovalo se
to a kdy vlastně
nějak kolem toho
šestého, sedmého
roku jsem vlastně
přestala vidět úplně.
Seg.TP.2.6

No, už když jsem se
narodila, tak jsem
byla vlastně
nedonošená,.. takže
jsem byla v
inkubátoru,... nevím,
co jsem měla přesně
za zrakovou vadu,
myslím, že možná
něco se sítnicí
Seg.T.2.6

A na tom gymplu
jsem byla do pátýho
ročníku a v pátým
jsem se rozhodla, že
udělám přijímačky a
přejdu na střední
pedagogickou, kde
jsem vlastně teďka v
prváku.
Seg.P.2.90

to voko mi slzelo,
prostě byly s tím

No, vlastně ještě na
ten gympl jsem to
nechala na rodičích,
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Tak co si třeba
pamatuju, vím, že
jako když se narodila
mladší ségra...
Seg.TP.2.260
co vím z vyprávění,
tak jsem byla jako
hodně ráda...
Seg.TP.2.262

Resources
No, tak jako malá,
když jsem byla, tak
rodiče se mnou
chodili do tý raný
péče...
Seg.R.2.48
pak když jsem šla do
první třídy, tak
vlastně jsme dostali
z... z toho
speciálního centra,
co je na Hradčanech
vlastně slabikář v
Braillově písmu a
další učebnice
Seg.R.2.52
pak určitě rodiče
dostávali asi nějaký
příspěvky, když jsem
byla v pěstounský
péči...

problémy, takže jsem
dostala vlastně oční
protézu místo toho
jednoho
Seg.T.2.13
do školky jsem...
Chodila jsem... rok
nebo dva před první
třídou, ale to bylo
spíš kvůli tomu, že
jako jsem byla hodně
závislá na mámě... do
školky, která je pro
zrakově postižený...
Seg.T.2.57
Takže vlastně první,
druhou třídu jsem
chodila na (X) do
základní školy..
Seg.T.2.62
A... pak vlastně jsem
třetí, čtvrtou a pátou
byla v domácí škole,
protože jsem měla
dva roky odklad..
Seg.T.2.63
Pak vlastně do šestý
třídy, tak jsem šla na
gympl. To jsem šla
taky mezi normálně
zdravý děti...
přírodovědně
zaměřené
gymnázium
Seg.T.2.67
jako přístup učitelů, i
spolužáků i všech
jako dětí na škole
byl, myslím, taky
hodně jako
výjimečnej,...
Seg.T.2. 71
To je pedagogický
lyceum...
Seg.T.2.108
měla jsem jako
individuální plán...
Seg.T.2.119
Bydlíme asi kilometr

že jako já jsem
nevěděla, tak spíš
jsem dala na ně a až
teď vlastně na tu
střední, na to jsem se
rozhodla sama, že
chci přejít
Seg.P.2.110
do budoucna bych
chtěla dělat něco s
dětma, třeba pracovat
v mateřský školce
nebo někde...
Seg.P.2.126
Takže bych pak
chtěla už jít rovnou
pracovat nebo možná
nějakou tu vejšku
nebo nějakou vyšší
odbornou bych si
možná udělala.
Seg.P.2.128
A co se týče vztahů,
tak já nevím. Pokud
se to povede, tak
bych třeba ráda s
někým žila nebo
třeba měla i děti
Seg.P.2.129
No, tak, myslím si,
že jsem teda od
malička dycky byla
taková, že jsem si
všechno chtěla dělat
sama a toužím teda
po tom i teď hodně
Seg.P.2.131
...jsem se je snažila
ukecat na vodícího
psa, že si jako
myslím, že bych
mohla bejt
samostatnější, no.
Seg.P.2.134
hodně jsem o tom
přemejšlela, že jako
bych je chtěla
vidět,... ale na
druhou stranu si
říkám,... co vlastně
bych jako jim řekla...
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Seg.R.2.53
jsem měla během
první třídy...
asistentku ve škole,
která mi pomáhala,...
Seg.R.2.73
No, pak vlastně na
tom gymnáziu už ta
asistentka nebyla
potřeba, protože
vlastně spolužáci
potom byli hodně
vstřícný...
Seg.R.2.85
mohla jsem si říct
komukoliv o pomoc
a prostě věděla jsem,
že mi pomůže...
Seg.R.2.122
a vlastně mám
učebnice, který mi
teda teďka už
přepisuje máma.
Seg.R.2.152
tak třeba máma mi i
do něj vobčas
nalepila nějakej
vobrázek, abych to
prostě měla jako děti
Seg.R.2.154
já jsem - teďka jako
nevím, jestli se to dá
nazvat členem – ve
sdružení Okamžik...
Seg.R.2.209
kde vlastně nabízí... i
prostě pracují tam
dobrovolníci
zadarmo,... že by mě
asi někam třeba
někam doprovodili.
Vím, že tam i jako
dělají třeba
předčitatelský nějaký
jako služby
Seg.R.2.211

od metra, což mě
hodně jako...vadí,
že... mě samotný to
trvá třeba půl až tři
čtvrtě hodiny,...
Seg.T.2.132
Ale je jasný, že mě to
trošku... mrzí,... že
prostě máma sice
pracuje doma,... že
jako na těch rodičích
jsem hodně závislá...
Seg.T.2.134
mimo dům třeba,
když někde jdu, tak
jdu s bílou holí, ale
jinak doma chodím
normálně bez ní,...
Seg.T.2.148
No, tak během tý
první a druhý třídy
jsem používala ten
Pichtův psací stroj,...
A pak vlastně v
domácí škole jsem se
učila psát na počítači,
kde byl hlasovej
výstup a měla jsem k
němu tak zvanej
Braillskej řádek.
Seg.T.2.150

A taky nevím, jestli
bych pak z toho
nebyla třeba
zklamaná...
Seg.P.2.193
Ale i jsem jako měla
schůzky s některejch
klientů, že jsem
viděla i ty jejich
pejsky a takhle...
bude záležet na mně,
vod koho si to
vyberu.
Seg.P.2.216
Já třeba mám
kamarády víc mezi
zdravejma. Že jako
nikdy jsem nechodila
na kroužek pro
zrakově postižený
nebo pro postižený
obecně
Seg.P.2.248

No, tak kamarády
mám ve škole, v
minulý škole, pak
různě mezi jako
známejma a pak
třeba holky ze
skauta.
Seg.T.2.187
A hodně záleží teď i
na tý škole, kde jsem,
jestli ho tam vlastně
povolí nebo ne, toho
psa.
Seg.T.2.218
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Trajectories
R3

diagnózu mám
rozštěp páteře
Seg.T.3.2
rodiče mě vlastně...
se mě vzdali hnedka
po narození...ve třech
a půl letech mě
opustili úplně a
dovolili mě dát
vlastně do
pěstounské péče
Seg.T.3.4
... takže jsem většinu
času trávila po
nemocnicích, a když
ne v nemocnici, tak v
tom ústavu.
Seg.T.3.12
A vlastně mně
doktoři jako
malinké... řekli, že
nemám šanci na
přežití..., což vlastně
biologická rodina
neunesla...
Seg.T.3.18
jako malá jsem
vlastně měla takový
deficit jakoby z toho
ústavu, že jsem
všechno brala strašně
vážně... Seg.T.3.24
Takže někteří mě
odsuzovali za to, že
to je jakoby
nevděčnost... naši mě
třeba v tomhle potom
nakonec podrželi ...
Seg.T.3.26
No, tak byla jsem v
mateřské škole Naděj
ve Frýdku. Ve škole,
kde vlastně jsou
přizpůsobení pro ty
handicapované...
Seg.T.3.55
musela jsem mít
odloženou vlastně

Pathways

Turning Points
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jsem vlastně v 15
letech začala pátrat
po tej svej
biologickej rodině,...
Seg.P.3.25

bylo pro mě velkou
změnou být
v rodině... Ten
základní zvrat, mít
mámu, tátu a
sourozence. To bylo
asi nejhlavnější
Seg.TP.3.214

vlastně mamka
přestala chodit do
práce, vzdala se
jakoby té možnosti
pracovat, aby mohla
být se mnou pořád,
protože jsem to
vyžadovala
Seg.R.3.34

čím jsem starší, tím
více je to ve mně...
pořád je tam ta touha
poznat i ty svoje
kořeny...
Seg.P.3.39
Našla jsem je a jsem
s nima vlastně už
sedm roku v
kontaktu.
Seg.P.3.41
No a z počátku jsem
teda jako
protestovala, že
nikam nepůjdu, že
budu jenom doma
Seg.P.3.73
...bych mohla
asistentku dělat, jo,
pedagoga. Ale
musela bych si udělat
ještě asi ten
asistenční kurz...
Seg.P.3.79
Docela těžko, jako je
mi to spíš líto, ale
zase proti nim taky
nechci jako nějak
bojovat nebo tak.
Takže se snažím to
nějak házet za
hlavu...
Seg.P.3.91
nejsem moc učební
typ, takže už kdyby
se mi naskytla práce,
tak bych radši šla do
té práce.
Seg.P.3.103
takže tam bych
chtěla dělat tu
asistentku, no, když
by se podařilo, no.
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hledání té biologické
rodiny... vlastně taky
mi to změnilo hodně
život
Seg.TP.3.215
no i ten, vlastně i ten
dekubit Vám změní
život hodně, jakoby
musíte přehodnotit
tolik věcí, jo?
Seg.TP.3.216

jsem byla operovaná
v Praze v Motole, s
panem doktorem
Maříkem, kterej
vlastně... díky těm
operacím a té léčbě
celkově, tak vlastně
chodím...
Seg.R.3.47
A kdo velkou
podporou se stal je
vlastně nadace z
Prahy, Věduna
Bubleová, vlastně
Náhradní rodinná
péče... skrze ní jsem
se dostala do rodiny
Seg.R.3.48
jsem si našla... jako
nejenom vlastně
kamarády jako, kteří
mne hodně
povzbuzujou do
toho, abych se nebála
jít prostě za svými
sny
Seg.R.3.52
i kantoři ve škole
teďka na té střední
škole taky hodně mě
taky někteří drží a
povzbuzujou a maj
mě rádi.
Seg.R.3.53
Měla jsem teda
asistentku, která mě
vlastně pomáhala s
hygienou... a zároveň
ještě když jsem
chyběla kvůli těm
různým operacím

jakoby ten vstup do
té první třídy kvůli
operacím...
Seg.T.3.56
No a teďka studuju
na střední škole...
Seg.T.3.61
Tam právě, když
jsem přicházela do té
školy, tak nebyl
vůbec výtah,... trvalo
to několik let...
Seg.T.3.63
Nemohli si nějak
zvyknout prostě na
to, že jsem byla
jediná vlastně
vozíčkářka ve třídě.
Takže tam byla
trošku jakoby šikana
i chvílema,...
Seg.T.3.67
No, já jsem hlavně,
aby to byla
bezbariérová škola a
to moc velký výběr
nebyl. To bylo jen
vlastně Ostrava,
jediná škola
Seg.T.3.72
nedokážou spolužáci
přijmout to, že my
potřebujeme... ten
individuální přístup a
oni prostě jakoby
závidí, jo?...
Seg.T.3.85
mám jeden eště obor,
jakoby učební, za
sebou
Seg.T.3.97
... košíkářství,
zpracovatel
přírodních pletiv
Seg.T.3.101
Protože trpím na
dekubity a vlastně to
ohrožuje jakoby to
cestování, no.

Seg.P.3.106
hlavně já potřebuju
být v kolektivu lidí,
takže já prostě s
lidma bych chtěla
pracovat.
Seg.P.3.108
mám i koníčky, takže
vlastně tancovala
jsem jednu dobu
Seg.P.3.118
No, jako já jsem
milovnice zvířat,
takže já jsem chtěla
bejt veterinářka...
Seg.P.3.120
A ten první rok jsem
si tam strašně těžko
zvykala, protože
vlastně jsem byla
odloučená jakoby od
rodičů...
Seg.P.3.121
Ale je fakt, že už
jsem tam dlouho v té
Ostravě a už cítím,
že potřebuju
změnu,...
Seg.P.3.122
já ráda cestuju, takže
bych chtěla asi i
poznat cizinu,...
Seg.P.3.126
Hraju ping pong
závodně...
Seg.P.3.127
Já už teda odmítám
cvičit (smích), ale já
zase třeba na tom
vozíku hodně jezdím,
takže se udržuju tak
nějak...
Seg.P.3.151
...partnera nemám,
ale jsem taková
hledající a doufám,
že se podaří.
Seg.P.3.174
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nebo nemocem nebo
tak, tak mi
dopisovala sešity a
pak mi to
vysvětlovala.
Seg.R.3.57
Takže v té době by
mamka chtěla, abych
si zažádala o důchod
a abych vlastně
jakoby si našla byt,
abych se
osamostatnila...
Seg.R.3.131
Tak jako malinká
jsem se dostávala
vlastně k jedné
kamarádce,... k její
mamince, která si mě
brávala,...
Seg.R.3.188
jednu paní učitelku
jako jsem si hodně
oblíbila... ta se mi
stala taky takovou
velkou oporou, že
vlastně, když byl
nějaký problém, tak
jsem šla za ní, jo?
Seg.R.3.189
teďka na střední, tak
je to opět kantorka
(smích), která zase
jakoby povzbuzuje,...
Seg.R.3.190
No, ale jinak jako...
mně teda největší
oporou je můj...
vlastně moje rodina,
no. Když fakt je zle
nebo tak, tak volám
mamce.
Seg.R.3.195

Seg.T.3.126
Takže já vlastně...
hodně často jsem v té
nemocnici už fakt jak
doma
Seg.T.3.143
No, tak já bych děti
mít mohla, i když
rizika tam jsou
velká...
Seg.T.3.176
Trajectories
R4

diagnózu mám
DMO, dětská
mozková obrna.
Seg.T.4.2
Víceméně voni za
mnou dojížděli... tři
roky mně mohly být
asi a když si mě
brávali, už potom
trvale, tak od pěti let
zhruba.
Seg.T.4.10
Já jsem byla v tom
kojeňáku ...do těch
pěti let tak asi
Seg.T.4.22
bylo jim řečeno
spíše, že mám být
ležákem, že nemám
mluvit a že se mám
počůrávat
Seg.T.4.34
No, tak já jsem
dělala osm let
základní školy, pak
jsem šla vlastně na
střední školu...
tříletou... rodinnou
školu,... a potom
dvouletou výrobu
konfekcí, švadlena.
Seg.T.4.72
A pak jsem chvílu
ještě dělala v té
chráněné dílně, kde
jsem dostávala

Já se teda nebráním
tomu, abych si dítě
vzala jako, že taky
do té pěstounky
nejlépe asi.
Seg.P.3.178

Pathways

Turning Points

Pak jsem si zažádala
vo byt.
Seg.P.4.75

a tam dělala
zdravotní sestřička
...jedna dcera jejich.
Řekla to svojí
...Zase jsem nechtěla mamince a tatínkovi,
být přímo v rodině,
že tam má jako mě,...
abych tam byla
Díky ní vlastně jsem
trnem v
skončila v této
oku,...Protože já jsem rodině.
do větru,... tak, co
Seg.TP.4.24
nejdéle jsem chtěla
zůstat na Kociánce.
Vzala jsem aktovku
na ramena a šla jsem
Seg.P.4.83
prostě do třídy, jo?
Já mám ráda ruční
Seg.TP.4.77
výrobky, ruční
práce...
No, tak já třeba mám
radost v tom, že jsem
Seg.P.4.92
dokázala vyřídit, že
No, vlastně já, když
vlastně ten byt třeba.
jsem měla ukončený To jsem si říkala, to
ve škole,...na to
jsem dobrá, jo?
konto, co jsem začala Seg.TP.4.323
bydlet, jsem si našla
práci.
Seg.P.4.104
A zase abych
nelenila, tak jsem
hnedka věděla, kde je
další dílna
Seg.P.4.121
tak se teďka furt
dívám na televizu, už
vím, odkdy, dokdy,
co, kde běží
Seg.P.4.129
Sedím na zadku a nic
nedělám.
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Resources
No a na to začali
tvrdý takový
rehabilitace. Cvičení
toho všeckýho.
Takže díky nim jsem
teďka na tom tak, jak
su.
Seg.R.4.34
oni mně prostě
zháněli nějaký
zařízení, kde bych
mohla studovat
nějakou školu... A
jelikož protože mě
do žádnýho ústavu
nikdo nechtěl vzít,
tak se to řešilo přes
Václava Havla...
Seg.R.4.52
Našla jsem si ju tím
způsobem, že jsem
věděla o kamarádce,
která pracovala
právě, kde já jsem se
o to místo ucházela.
Seg.R.4.105
Ale já jsem si za tím
svým vždycky stála a
díky té sestře to se
zjednodušovalo,
protože ta byla se
mnou...
Seg.R.4.179
Já jsem si zažádala
teda o příspěvek na
WC, poněvadž byl
vysokej, takže jsem o

jednou za měsíc
prostě ně... třeba dvě,
tři stovky jenom...
Seg.T.4.73
No, já jsem totiž
zkoušela...nastoupila
na tříletou obchodní
školu. Dělala jsem na
to zkoušky, ale já
jsem věděla,... že na
to nemám,...
Seg.T.4.98
Kolikrát se tam
nedalo co dělat, tak
jsem se flákala,
luštila jsem
křížovky...
Seg.T.4.114
vzhledem k tomu, že
tam propouštěli,
kvůli tomu, že
nechcou už to
dotovat ty dílny... tak
ona byla povinna
prostě to celý zrušit.
Seg.T.4.120
A z toho jsme byli 14
dní doma třeba,
protože nebyla žádná
práce,...
Seg.T.4.123
sice vod února berou
lidi, rozjíždí se to
tam, ale na moje... na
mou výšku a objem
todleto prostě není.
Seg.T.4.135
Takže su na pracáku,
čekám každej měsíc
na nějakou korunu...
Seg.T.4.139
tam šlo vo operaci,
aby mně vytáhli
nohy.. ale pak si
uvědomili, že to
nemá cenu, že bych
tím mohla trpět
Seg.T.4.221
někdy mně je hrozně

Seg.P.4.133
Já už čekám na smrt
jenom (smích).
Seg.P.4.149
Já nevím... něco
dokázat, ale nevím
co. Dycky říkám,
něco bych provedla.
Seg.P.4.153
To, co se týče
těchdle ruk, všech
mých deset prstů, co
mám, aby to prostě
něco dělalo!
Seg.P.4.159
Oni totiž chtěli,
abych prostě byla
doma. Jenže já jsem
jim říkala: „A co
budu doma dělat,...“
A furt jsem měla
svoju hlavu.
Seg.P.4.178
Já jsem o to měla
hroznej zájem a
hlavně o vlastní
sestry, abych
věděla,...jestli jsme si
v něčem podobný
nebo jestli bysme
měly vztah nebo ne.
Seg.P.4.293
tam mě to vždycky
táhlo. Jenže já zase
nevím ty jména,
příjmení a já nevím,
jak vypadaj. Jinak
bych to vygooglila,...
Seg.P.4.295
to byl jeden malér za
druhým. Buď, že
jsme se tam vožrali
nebo že jsme kouřili
za kantýnou
Seg.P.4.311
Ale taky kolikrát
Jindra, když je v
práci, tak já...
zdrhám do hospody.
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to zažádala, abych
měla záchod v mé
vejšce, jak
potřebuju..
Seg.R.4.199
A potom jsem si
musela zažádat,
poněvadž jsou kliky
nahoře, vysoko... Tak
jsem si zažádala o
snížení té kliky...
Seg.R.4.205
Přes magistráty, no,
přes úřady...
Seg.R.4.207
já teda jsem měla
opravdu ráda jen dvě
kamarádky, ty jsem
teda hrozně měla
ráda. Takže věčně
jsme spolu trávily
čas a všechno možný
Seg.R.4.307
Vždycky jsem se
těšila domů, takže to
byli naši, pěstouni.
Seg.R.4.308
mám taky dobrou
sousedku, které
třebas teďka bude 91,
se kterou si tykáme a
bavíme se spolu jako,
že nám je fakt jedno,
kdo komu kolik je.
Seg.R.4.313
Pak tady mám eště
jednu vynikající
kamarádku, 75 roků,
ta za mnou chodívá
každej večer semka...
Seg.R.4.314
Takhle, kdo mě
hodně pomáhá,
takzvaně, já to
přeženu, ale je to
pravda. Jak si písknu,
tak mně pomůže a to
je Jindra.
Seg.R.4.338

a nemůžu skoro
vůbec chodit
Seg.T.4.252

A tam su třeba do
dvou do rána...
Seg.P.4.317

A takhle jsem
chodila právě do
zaměstnání. Pokud
jsem nemohla,...tak
jsem prostě do té
práce nemohla a až
mně odezněla ta
bolest po tým prášku
Seg.T.4.257

Říkám mám ráda
život, že jo, mám
ráda lidi, to znamená
společnost je moje
prostě.
Seg.P.4.326

Zhruba jsme spolu
pět let.
Seg.T.4.273

že by ty děcka mohly
chápat, že se nemaj
postiženýmu smát, ať
vypadá jak vypadá...
Seg.P.4.330

No, voni mě
navštívili v mých
patnácti
narozeninách...já
jsem nevěděla vo
koho jde...Ale ani mi
nepopřáli.
Seg.T.4.285
Takže matka třeba
zemřela a oni
nemohli nic říct. To
je škoda.
Seg.T.4.296

Trajectories
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U nás v Lomnici...
vod sedmi let jsem
tady, no.
Seg.T.5.2
No a tak jako
nechtěli mě sem dát,
protože řekli mamce,
že se pochcávám... a
že jsem
nedostatečná...
Seg.T.5.3
no, tak to víte, no... v
ústavu, jak se tam s
váma chovali, že jo?
Jak k dobytkovi, no.
Tenkrát to bylo
takový, že prostě,
když jste zlobila, tak

Pathways

Turning Points

ještě jsem je
neviděla. Ani je
nehledám... Voni
nehledaj mě, tak proč
bych je měla hledat
já, že jo
Seg.P.5.7
No, jo, pak jsme se
měli nějak
rozhodnout, tak mě
dali do Soběslavi na
tři roky na švadlenu.
No, já a švadlena, že
jo!
Seg.P.5.86
No a já, co se mnou,
že jo? ... vodevřeli
kuchařku pomocnou.
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Resources
tak co jsme byli vod
Fondu ohroženejch
dětí, jestli tam jsme
ještě já nevím
Seg.R.5.49
No, tak jo, sestřenice
mi to pomohla u...
Tam jsem jako sice
jsem to viděla, ale
tak... No a pak jsem
to už jako dělala
normálně potom, no
Seg.R.5.167
No, tak... většinou
tak jako spíš teď se...
no, vobracím, musím
se vobracet na tátu
Seg.R.5.261

vás strčili pod
ledovou vodu
Seg.T.5.41
naši to zjistili až v 16
letech, že prej mám
dětskou mozkovou
obrnu, že jsem jí
prodělala. Sice je
pravda, že mě léčili
na epilepsii v
Jindřichově Hradci.
Dávali mi prášky...
Seg.T.5.43
No, tak to byla
zvláštní škola, že jo.
Seg.T.5.63
Matce si furt jako...
furt stěžovali na
rodičáku, že... že nic
jako ne... jako, že se
k ničemu nehrnu.
Seg.T.5.95
no, nemyslete si, já
jsem taky bojovala s
učitelkou, furt jako,
že to neudělám a že
furt si na mě
vymejšleli a že jsem
ucpala záchod,... a
přitom to nebyla
pravda
Seg.T.5.102
No, tak tam jsem
jako v kuchyni
pomáhala nebo
takhle co chtěli, no.
Seg.T.5.112

Seg.P.5.90
Chtěla jsem teda se
starat vo starý lidi,
no. Jenže na to
musíte mít školu, že
jo.
Seg.P.5.181
No, myslela jsem si,
že bysem se tam
vrátila, protože i
když jsem si
požádala vo byt, ale
tady já v Lomnici, já
nevím
Seg.P.5.185
Já už nechci žádnýho
poručníka, už nechci.
Je to stejný jak
žebrák, jo?
Seg.P.5.201
Jako buď garsonka
anebo tady u babičky
naší, tam chtěj stavět
nějakej... taky ty
chráněné byty
Seg.P.5.215
Brání tomu, že prostě
s naší matkou se
nějak nemusej, ze
začátku to bylo ťuťu
ňuňu a teď prostě, já
nevím, co jí začalo
vadit. Že bych
musela bejt na statku
a já nevím, pěstovat
tam zeleninu...
Seg.P.5.245

Né, voni mě vyhodili
Seg.T.5.114

tak jako důležitý, no,
abych ho vychovala,
no. Aby prostě z něj
mám tadydle babičku něco bylo
asi 200 metrů, no, tak Seg.P.5.269
k ní chodím každej
den skoro, když
můžu a tak jsem se
starala vo ní.
Seg.T.5.115
vono to s ní bylo
takový
problematický,.. No,
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babičku navedli, ..
tak jsem to ukončila
Seg.T.5.117
Tam jsem uklízela a
vydávala vobědy, no.
Seg.T.5.120
Teď jsem na
mateřský.
Seg.T.5.124
Jo, hezký, akorát, že
já jsem šla císařem,
že jo... von šel. Měl 4
kila 60.
Seg.T.5.142
Tři dny jsem rodila,
to bylo hrozný.
Seg.T.5.146
No, protože tak, když
mi táta dělá
poručníka, to je taky
u... to je věc, teda
vám povím, to je
věc!
Seg.T.5.197
Ještě se teda léčím na
tu rakovinu, co se mě
našli, ale to je jenom
rakovina kůže
Seg.T.5.293
No, tak to víte, no...
chodím furt na
kontroly...
Seg.T.5.297
Né, von není zlej, jo,
ale musí se s ním
povídat, nechce
mluvit, no. Válek mi
řekne, že je duševně
zavostalej
Seg.T.5.313
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