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Příloha č. 1 – Přepis rozhovoru s pedagogy rehabilitační třídy, 8. 2. 2012 

(přepis včetně kódování: kódy 1 – 338) 

 

 

1B: „Tak já vám děkuju, že jste si udělaly čas na mě a že jste neutekly, když vám 

odpadla ta 2porada dneska… mám tady připravený asi tři nebo čtyři otázky, který 

jsem vám už minule 3naznačovala, všechny se vlastně týkají tady těch dětí, je to 

vlastně o jejich přechodu tady 4odtud, po ukončení povinný školní docházky… o 

tom, co si myslíte o jejich budoucnosti, 5jaký máte představy, jaký mají možnosti 

kam jít, potom jaký by vás napadly obavy co do 6realizace nebo z tý budoucnosti 

vůbec nebo co si třeba myslíte, že naopak dobře funguje… a 7potom co si myslíte, 

jaký představy mají jejich rodiče o tý budoucnosti…“ 

 

8A: „Postupně nebo odzadu…?“ 

 

9B: „To si můžete vybrat, čím chcete začít, o čem byste chtěly mluvit…“ 

 

10K: „To je asi jedno…“ 

 

11B: „Tak můžem začít třeba u vašich představ o jejich možnostech, nebo jakou 

máte 12představu, co s těma dětma bude…“ 

 

13A: „To je zrovna nejtěžší uplně…“ 

 

14B: „Jo? Tak si vyberte čím chcete začít…“ 

 

15A: „Tak třeba bych začala co může pomoct, protože to mi nahrává na ty 

komunikační 16tabulky… u toho přechodu je strašně moc důležitý, aby měly 

s sebou něco jako 17komunikační pas. To znamená, aby děti, který jsou schopný 

komunikovat obrázkama, tak 18by měly mít z tý školy, ze který odcházej, 

vypracovaný něco, co někde prostě někomu 19ukážou a ten člověk bude v obraze. 

Bude vědět, co to je za dítě, co má rád, co nemá rád… 20to si myslim, že je 

taková dobrá pomůcka, když to je vytvořený z tý školy.“ 

 

21M: „To nejsou jenom jakoby ty komunikační tabulky, ale to je celkový jako 

hodnocení. 22Popis jakoby jakýkoliv činnosti, co ve škole dělaly… aby mohly 

vlastně navázat, kde 23skončily…“ 

 

24K: „Nějakou komplexní dokumentaci, no.“ 

 

25A: „No, aby měly co nejpodrobnější informace… a pro to dítě samotný jsou 

pak výborný ty 26komunikační tabulky, když to teda je možný, pro to dítě, který 

to dokáže použít je to fakt 27úžasný…“ 

 

28K: „Já jenom nemám představu, komu by to jako ukazoval.“ 

 

29A: „No komukoliv, s kým přijde do styku.“ 
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30K: „Já vim, ale já si myslim, že právě… jako to je ten problém… že hlavně 

není… já vůbec 31nevidim nějaký jako jejich pokračování jako prostě…“ 

 

32A: „To už jsme zase u tý první otázky.“ 

 

33B: „No to vůbec nevadí, můžem se klidně plynule přelejvat...“ 

 

34M: „Dokumentace co si ponesou jakoby, tak je hodně důležitý, aby to nebylo 

nějak extra 35nadsazený, aby to bylo opravdu reálný. Protože pak se prostě může 

stát, že to dítě přijde 36někam, oni budou mít pocit, že to dítě umí strašně moc a 

budou si říkat, jak se tam třeba 37strašně zhoršilo a tak, tak aby to opravdu bylo 

reálný, no…“ 

 

38A: „Což je možná potom úkol pro ty lidi, který s nim jsou, aby se trošku 

zamysleli nad tím, 39jak ho doteďka hodnotili, protože většinou v těch 

vysvědčeních se kvůli těm rodičům 40trochu nadsazuje, že jo, aby to nevypadalo, 

jako že ty děti jsou uplně neschopný.“ 

 

41M: „Tak tam se píšou hlavně pozitiva…“ 

 

42A: „No, přesně… tak pak se zamyslet nad tím, jak to upravit, aby to odpovídalo 

pravdě…“ 

 

43M: „Hm…“ 

 

44A: „Co je tam dál? Obavy… já mám obavy z toho, že ty děti jsou… já nevim 

jak je to 45jinde, ale z těhletěch prostředí, kde jsou fakt jako skoro jeden na 

jednoho, jeden vychovatel 46nebo pedagog na jedno dítě, že jsou strašně jako 

rozmazlený… jako to řikám natvrdo, jo… 47myslim si, že některý děti když 

vyjdou odsud a dostaly by se do nějakýho prostředí, kde ani 48není tolik času ani 

tolik energie, tak že by mohly docela splakat nad výdělkem. Že možná 49jako 

vidim trošičku chybu tady i nás, že nejsme schopný být dostatečně důsledný a 

dávat 50jim ty hranice… měly by se prostě vytyčovat nějaký hranice, s kterýma 

by mohly žít dál a 51ne aby je tady člověk měl jako v peřince a pak je někam 

poslal a zjistil, že tam na ně 52všichni kašlou, protože se neuměj ovládat třeba… 

viz hučení nebo i jiný zlozvyky, který ty 53děti maj, třeba i z domova, protože 

doma jsou taky samozřejmě strašně opečovávaný.“ 

 

54M: „Hm, měly by být vedeni trochu k nějaké samostatnosti, nebo třeba vydržet 

dělat něco 55sám… což jakoby je docela problém, teda…“ 

 

56B: „Hm… a ty jsi teda říkala, až se dostanou někam… to někam je podle 

tebe…“ 

 

57A: „Já nemám představy vůbec žádný, teda…“ 

 

58K: „Myslim, že právě nějaký ty maminky by si představovaly týdenní zařízení, 

ale právě že 59to je finančně docela neúnosný, aby tam byli pořád, celej tejden a 

měli tu péči, kterou by 60jakoby potřebovali.“ 
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61A: „Protože fakt je, že ty děti už pak nejsou děti, že jo, když jim je pak prostě 

třeba dvacet, 62a maj prostě jako bejt v nějakým jiným prostředí něž doma pořád, 

no… ale jako já si 63myslim, že to, že nemáme ty představy, je vlastně další 

důkaz toho, že nic moc 64neexistuje… nebo teda je fakt, že my se zase na těch 

exkurzích zaměřujem na ty zařízení, 65který jsou spíš jakoby podobný nám, no… 

že se po tom nějak jako nepídíme…“ 

 

66K: „Tak já vim prostě o těch zařízeních, kam šly děti odsud, o těch Stodůlkách 

a pak na 67tom Proseku a v Sulický, ale jak ta péče, jestli je nějak podobná jako 

tady, to netušim…“ 

 

68A: „Já znám někoho, kdo šel do těch Stodůlek, tak jak se ptáš na ty zkušenosti 

69s přechodem, tak to oni právě jsou tam spokojený… že ze začátku to bylo jako 

špatný, ale 70pak se tam našla nějaká osoba kontaktní, což je taky důležitý, jako, 

co těm lidem pomáhá, 71že jo, že tam někoho najdou, kdo se pak o to stará…“ 

 

72K: „Otázka ale taky je, jakou tam maj kapacitu, jeslti by se tam naše děti vůbec 

dostaly… 73to ale nevíme…“ 

 

74A: „To nevíme, no…“ 

 

75K: „To nevíme, no, nikdy jsme to nezjišťovaly a ty rodiče to taky nezjišťujou a 

nechtěj, 76protože tady jim slíbili, že budou moct pokračovat tady, takže jejich 

představa, je, že by ty 77děti zůstaly tady, kde to znaj a měly by tam možnost 

týdenního pobytu… ale bojej se, že je 78to finančně nerealizovatelný…“ 

 

79A: „Ty rodiče by prostě nejradši, aby ty děti byly v jednom zařízení celej život, 

jo, aby to 80prostě nějak navazovalo… Třeba paní L., kdyby se odsud celej život 

nemuseli hnout, 81akorát by se děti přehazovaly z baráku do baráku, tak bude 

v sedmým nebi.“ 

 

82M: „Oni si prostě zvykli, že je to tady dobrý a bojej se čehokoliv jinýho, což je 

83pochopitelný, ale jestli pro ty děti je to dobrý bejt celej život na jednom 

místě...“ 

 

84K: „Ani jedna ta maminka prostě se neohlíží po ničem jiným. Věřej, že to tady 

bude, že to 85nějak dopadne… Tady se měl stavět pro ně nějakej stacionář, ale na 

to nejsou finance, tak 86zatím budou tady na oddělení…a jak to bude dál, to těžko 

říct, no… taky jak to tam půjde, 87že jo, tam jsou zvyklí, zařízený na malý děti, 

že jo… to se všechno ukáže v budoucnosti, 88no…“ 

 

89A: „Tak já se těm rodičům celkem ani nedivím, když máš dítě, který je ve všem 

odkázaný 90na cizí lidi, tak proč ho budeš dávat do ústavu, o kterým nic nevíš? 

Když víš, že tady to je 91dobrý… 

 

92K: „Ale myslim si, stejně ať přijdou, kam přijdou, tak budou spíš zažívat jenom 

tu 93ošetřovatelskou péči už… tady je to podle mě takový jako nadstandardní, to 

co tady maj… 94a ten jejich fyzickej stav se už zlepšovat nebude, co si budem 

vyprávět, takže s tim 95pohybem to bude horší a horší, no… nevim, jestli je tam 

budou rehabilitovat… jinak tam 96seděj, nevim, co tam budou dělat…“ 
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97A: „Tak to je zase dítě od dítěte, třeba L. uplně stačí, aby seděl a poslouchal 

hovory 98dospělejch lidí a je uplně šťastnej. Ale zase F. naopak potřebuje pořád 

pozornost, aby si 99s nim někdo hrál, to je hrozně aktivní dítě, že jo, takže jak 

kdo, no…“ 

 

100K: „Tak ale zase F. je o hodně mladší, tak třeba až vyroste, tak taky nebude 

takovej 101hyperaktivní…“ 

 

102B: „A co si myslíte, že by třeba chtěly ty děti? Ptá se jich někdo?“ 

 

103M: „Já si třeba myslim, že už by chtěly změnu, jako.“ 

 

104K: „Já myslim, že by tady jako chtěly zůstat, v tom zařízení, to si myslim, že 

by asi možná 105chtěly zůstat.“ 

 

106M: „Já si myslim, že oni už třeba taky uplně nechtějí byt spolu.“ 

 

107A: „Tady je takovej nepřirozenej kolektiv, ty kluci se uplně nemusej…“ 

 

108M: „Jo, že oni už na sebe jsou alergičtí. Takže oni by potřebovali jako 

změnu…“ 

 

109K: „Já myslim, že by i docela ocenily, kdyby mohly občas někde přespat, 

třeba, že by 110nebyly pořád s těma maminkama…“ 

 

111A: „No já nevim, třeba když jedou na takovou školu v přírodě, tak to oceněj, 

ale když pak 112maj jít na ty respitky, tak se jim uplně nechce…“ 

 

113K: „No já myslim, že ne, že třeba L. minule třeba obrečel, že tam nešel… ten 

je uplně 114spokojenej, že tam jde.“ 

 

115A: „Já teda nevim…“ 

 

116K: „Tak nevim, ale minule třeba strašně hučel, když tam nešel…“ 

 

117A: „Jenže u L. nikdy nevíš proč hučí…“ 

 

118K: „No nevíš no, ale… Tak se ho schválně zeptej, jeslti chce na respitku a 

uvidíš.“ 

 

119A: „No tak leda že by změnil názor, no, ale dřív tam moc nechtěl.“ 

 

120K: „Ale třeba na tý škole v přírodě, tam jsou vždycky maximálně spokojený.“ 

 

121A: „No… já vim, co by ocenily. Já vim, co by stoprocentně ocenily. 

Jakýhokoli chlapa 122v pečovatelský službě…“ 

 

123K: „To jo, no…“ 
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124A: „Oni už jsou strašně alergický na ty ženský společnosti…“ 

 

125M: „Možná by byly i rádi, kdyby tam třeba chodily často nějaký praktikantky 

nebo takhle 126někdo…“ 

 

127B: „Jako cizí lidi, že by to nebylo furt stejný…?“ 

 

128M: „Hmm… aby to nebylo furt stejný… tak F. s T. by to ocenili určitě, L. 

třeba zas až 129tolik ne, ale třeba T. má fakt hrozně rád nový lidi.“ 

 

130K: „Já myslim, že už jsou i na ten prostor tady alergický, že třeba když můžou 

jít ven 131někam, tak jsou uplně na vrcholu blaha.“ 

 

132A: „Já myslim, že kdyby si to fakt jako ideálně měly představit, tak třeba ani 

nebudou 133chodit do školy, ale budou mít každej deset asistentů, který jim 

budou zajišťovat zábavu 134od rána do večera, budou je vozit prostě po Praze, do 

KFC a všecko možný s nima dělat… 135ještě by se měli střídat, aby tam pořád 

nebyli ty samý… No to máš prostě jako člověk, 136kterej nemůže nic dělat a 

hrozně se nudí, že jo, tak si to představ, tak tě napadá, co by sis 137tak asi 

přála…“ 

 

138K: „Ale možná by to pro tyhle děti bylo fakt ideální řešení, kdyby mohly třeba 

bejt doma 139a celej ten denní program by pokryli nějaký ty individuální 

asistenti, který by s nima třeba 140i rehabilitovali nebo někam s nima jako 

chodili, nebo je někam odvezli…“ 

 

141A: „Zas ale co finance, že jo, to by byl hroznej luxus, kdyby se ti takhle o 

jednoho člověka 142staralo tolik lidí…“ 

 

143M: „V zahraničí se to třeba dělá, když se někdo stará o nějakýho člověka, že 

se stará 144čtrnáct dní v kuse a čtrnáct dní má dovolenou… to by znamenalo, že 

by vlastně stačili dva 145lidi…“ 

 

146K: „Určitě to pak vyjde levnějc než nějaký zařízení, kde pracuje ještě X lidí, 

kde pracuje 147ještě uklízečka, kuchařka, jede tam energie, všechno, že jo…“ 

 

148M: „Zase pak ale to by ten člověk byl celej život doma pořád, jo…“ 

 

149K: „Tak ale víš co, jestli pak budou mít nějaký bydlení, tak stejně pak budou 

furt na 150jednom místě, akorát že budou od mamin pryč…“ 

 

151M: „Tak ale můžou jezdit kamkoli chcou, když by měli asistenta, tak s ním 

pojedou 152nakupovat, pak s ním pojedou vařit, pak si prostě daj šlofíka, pak 

pojedou na vejlet nebo 153do kina nebo prostě někam.“ 

 

154A: „Kdyby bydleli sami někde…“ 

 

155M: „Kdyby měli chráněný bydlení nějaký. Ale jako tam by fakt musel být asi 

jeden na 156jednoho, aby prostě ty lidi mohli někam vůbec vyjet, jo, jinak by 

pořád museli být zavřený 157doma…“ 
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158K: „Hm… to by bylo dobrý, no…“ 

 

159M: „Jenže to by se fakt ale asi musel změnit celej systém…“ 

 

160B: „Jako finančně?“ 

 

161M: „Hmm…“ 

 

162A: „A pak ještě s těma asistentama je problém, že když máš jako moc těch 

asistentů, tak já 163jako rodič bych se jako trošku bála… že prostě kdokoliv 

z těch lidí může bejt nějakej 164divnej… a ty je neznáš a nemůžeš znát dobře 

deset lidí, tak prostě bych se bála… a 165nemusí to bejt nějakej psychopat, stačí 

když prostě vim, že s tím dítětem může jít přes 166přechod na červenou nebo 

prostě cokoliv…“ 

 

 

167B: „A ty, K., máš třeba nějaký zkušenosti tam od vás z ústavu, jak lidi 

přicházeli nebo odcházeli? 

 

168K: „No, tam to byl původně ústav pro mládež a pak když všichni zestárli, tak 

se to 169přestavělo na celoroční, jako. Tam spíš přicházeli ty, co potřebovali 

celoroční službu, ale 170nemám s tím uplně dobrý zkušenosti právě jak jsme 

říkaly s tou dokumentací, tam třeba 171přicházeli, jako bylo to jenom napříč 

ústavem, přicházeli ty lidi, bylo jim třeba padesát a 172nepřišlo ti ani písmenko 

k nim… takže třeba přišli na víkend, v pátek tam nastoupili a přes 173víkend si na 

nich šest lidí vyzkoušelo, co vydržej, aniž by o nich věděli písmeno… a bylas 

174tam s nima třeba sama o tom víkendu a mělas tam novýho člověka, 

padesátiletýho chlapa, 175o kterým jsi vůbec nevěděla ani ň… a to bylo vevnitř 

ústavu, natož když jdou z ústavu do 176ústavu, to už vůbec… 

 

177M: „Hodně lidí ale odešlo do toho chráněnýho bydlení taky, z toho ústavu… 

tam pracuje 178moje spolubydlící a hodně jakoby těch klientů jako je to pro ně 

dobrý, že se začali jako 179rozvíjet, začali hodně komunikovat… třeba vůbec 

nekomunikovala jedna klientka a uplně 180jakoby začala normálně mluvit, začala 

normálně komunikovat… uplně začala rozkvítat… 181to chráněný bydlení je 

skvělý, tam že jo dělaj takový ty běžný věci jako vaření a 182sebeobsluhy, jsou 

v takovým jako osobnějším prostoru, chodí do práce… 

 

183K: „Já jsem absolventskou práci dělala jakoby na nějaký hodnoty těhle klientů 

dospělejch 184a myslela jsem si, dávala jsem si jako hypotézu, že budou hodně 

viset na těch rodičích, 185protože oni jezděj jako hrozně rádi o víkendech domu 

no a pak jsem zjistila, že vůbec, že 186jim to takhle vyhovuje, že bydlej někde 

uplně pryč a že občas jdou ty rodiče navštívit a že 187jako největší hodnotu maj 

nějaký jako soukromí, nějakej vztah mezi sebou, třeba ža by 188chtěli partnera a 

takhle… pak zaměstnání samozřejmě a takhle… ale třeba ty lidi byli 189uplně 

rádi, že tam maj jako svoje bydlení, fakt se cejtili tim takový dospělý, takový 

190zapojený do tý společnosti, že prostě si bydlej někde sami i když to bylo 

v ústavu třeba a 191že si ty svoje věci jako zařizujou sami, že maj třeba nějaký 

peníze, že si jsou něco koupit, 192ale tak to byli jenom mentálně postižený…“ 
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193A: „Já si myslim, že třeba i hodně těch dětí po skončení tady školy zůstane 

doma třeba. 194Třeba pani L. říkala, že by jí to ani nevadilo, kdyby toho T. měla 

doma, až mi připadalo, 195že to skoro preferovala, jako… nebo jako že si umim 

představit, že u těhle dětí, když se 196jako nepodaří ten přechod, tak ty rodiče, že 

jako vyměknou, jo…“ 

 

197M: „Ale třeba pani V. si myslim, že by hodně chtěla, aby to u L. vyšlo, ten 

stacionář…“ 

 

198A: „Ne, tak jenom jako myslim, že je to taky varianta, se kterou se musí 

počítat…“ 

 

199M: „To jo, ale…“ 

 

200A: „Ale zajímalo by mě to třeba za pár let, ty děti, jak to dopadlo…“ 

 

201M: „Hm, to jo, že…“ 

 

 

202B: „A co téma práce…?“ 

 

203M: „Hm… to uplně nevim jak si představit…“ 

 

204K: „Tak sami oni samozřejmě nic jako nezvládnou no…“ 

 

205A: „To jsem si uvědomovala v tom Fokusu, když jsme tam měli ty 

schizofreniky v tý 206dílně a křivě jsme tam našívali ty kapsy, který já jsem pak 

přešívala a podobně, abychom 207to někde udali… jako prostě mi dochází, jaká je 

to vlastně strašná manipulace jo, že 208vlastně to dítě jako je na tom nějak takhle 

a teď kolem něj běhá pět lidí a snažej se mu 209namluvit, že je krásný, chytrý, 

šikovný…“ 

 

210K: „No a co mu maj říkat? Debilní kryple?“ 

 

211A: „Ne, to ne, to je naprosto v pořádku….“ 

 

212K: „Já mám taky ráda, když mi někdo říká, že jsem užitečná…“ 

 

213M: „Tam jde ale taky o to, jestli si hele myslíš, že ten člověk jakoby to dělá 

s tím, že to 214chce dělat, anebo jestli se mu to snažíš namluvit, aby to dělal, 

protože ty to chceš.“ 

 

215A: „Ne, hele, my si nerozumíme, my si nerozumíme, je to naprosto v pořádku, 

musí se to 216dělat, ale mně je z toho smutno, za ně, rozumíš…“ 

 

217M: „Ale vždyť na tom není nic smutnýho…“ 

 

218A: „No tak pro mě jo…“ 
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219M: „Když ten člověk to jako dokáže, snaží se a dokáže to, akorát ty mu k tomu 

pomůžeš, 220tak je to přece naopak…“ 

 

221A: „Pro mě je to smutný, protože já vim, že mu lžu, tak pro mě je to 

smutný…“ 

 

222M: „Ale to není lhaní, ty mu akorát dopomáháš k tomu, aby on udělal nějakej 

výkon…“ 

 

223A: „A může mi to připadat smutný?“ 

 

224M: „No tak může, no… Ale vždycky mi to přijde takový zvláštní, víš co, když 

člověk 225řekne, že pracuje ve škole jako s postiženýma, tak každej řekne: „To 

jsou takový 226chudáčci…“ tak to je přece takový zvláštní, jako když každej se 

na ně dívá jako na 227chudáčky…“ 

 

228A: „Ne, já se na ně nedívám jako na chudáčky, ale právě jako… jako právě 

proto, že se na 229ně nedívám jako na chudáčky, tak mi trochu mrzí, že je takhle 

oblbuju…“ 

 

230M: „Ale mně to nepřijde jako oblbování…“ 

 

231K: „A co bys jim teda dala ty jako za nějakou náplň?“ 

 

232A: „Dělala bych přesně to samý, co dělám, to samý bych dělala, uplně přesně 

tohle, akorát 233je mi z toho smutno, to je všecko, co jsem chtěla říct…“ 

 

234M: „Mně je z toho zase právě strašně veselo jako…“ 

 

235A: „Dělala bych to dál, protože vim, že jim to pomůže, ale prostě sama za sebe 

z toho 236mám smutnej pocit…“ 

 

237B: „Ale ve chvíli, kdy oni to fakt vnímaj, že se na tom nějak podílej…“ 

 

238A: „Je to správný to tak dělat a dělám to taky…“ 

 

239B: „Vlastně ty jim pomůžeš vyvinout to maximální úsilí, kterýho oni jsou 

schopný…“ 

 

240A: „Ano, ano, ano… ale mně je z toho prostě za sebe smutno, ale to jsem 

neměla říkat, 241protože to sem nepatří, protože to nepatří do problému, to je 

prostě můj pocit… to vůbec 242jsem tim nechtěla říct, že to jako nebudu dělat 

nebo že si myslim, že se to dá dělat jinak… 243ne jako chápete to, jo…“ 

 

244M: „Jo, tak asi může to tak někdo prostě mít, no…“ 

 

245A: „Že jsou to jako dvě věci, že, že ne že bych jako byla proti, ale že prostě za 

sebe je mi 246smutno…“ 

 

247M: „Hm, hm…“ 
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248A: „Tak co je další otázka…?“ 

 

249A: „Jak se ptáš k těm rodičům, tak já si myslim, že ty rodiče od nich toho už 

ani moc 250nechtěj čekat, jako, že jako, že oni je maj jako za ty děti malý a je jim 

uplně jedno, jestli 251se budou někde rozvíjet dál nebo ne, jeslti budou mít nějaký 

pedagogický působení nebo 252tak, že to jim je uplně fuk…“ 

 

253M: „Hm, s tím souhlasím…“ 

 

254A: „Maximálně pani B., ale ta zase má představy jako nereálný, no… jako že 

se naučí 255chodit… ale to zase, že ona je má, souvisí s tím, že F. je na tom 

nejlíp, že jo… pani V. o 256tomhle nemůže ani snít, že jo…“ 

 

257M: „Hm, hm…“ 

 

258K: „Nebo možná že ty rodiče už ani nemaj tolik představy o nich, jako o svý 

nějaký 259budoucnosti, že by třeba pani V. chtěla jako normálně žít, jako chodit 

třeba do práce a 260tak…“ 

 

261A: „Tak to si člověk třeba jako myslí, ale pak když koukneš na ty matky, tak 

se to možná 262týká jenom tý pani V. …“ 

 

263K: „No to asi jo, no…“ 

 

264A: „Jako člověk vždycky soudí podle někoho…“ 

 

265K: „Hmm, třeba pani L. by si představovala, že by byl T. pořád tříletej, že by 

jako si ho 266nosilamožná, víš, jako že… jako že si možná neuvědomuje, že to 

fyzicky  

267dlouho nezvládne, že by ho možná nejradši měla doma, ale tam zase je tenhle 

problém…“ 

 

268M: „Hm, to nejde, no…“ 

 

271A: „Pani V. by určitě chtěla začít žít, to jo… protože ona jako my si to 

neuvědomujeme, 272ale ten L. jako on je asi nejnáročnější doma, jo, protože jestli 

on jí prohučí dny a noci, tak 273to jako ty ostatní jsou ještě zlatý… 

 

274K: „Hm…“ 

 

275M: „Hm…“ 

 

276A: „No a jaký máme ještě děti? Pani M. ta …“ 

 

277M: „Ta si žije…“ 

 

278A: „Ta má jako život dobrej asi…“ 

 

279B: „Protože maj P., no…“ (asistentka) 
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280M: „Hm…“ 

 

281A: „Takže ta se jako ničim netrápí, nějak zvlášť takhle…“ 

 

282K: „Víš co, ono je třeba taky věkově jako rozdíl, když ty děti maj před sebou 

ještě pět let 283školy, tak ty rodiče jinak na to nahlížej, jinak se chovaj třeba než 

když tady ty děti jako 284končej, no… Jak rostou, tak se to všechno mění, no…“ 

 

285A: „Pani L. to řešila daleko víc dřív než teďko, že jo…“ 

 

286K: „No, to je taky možný, no…“ 

 

287A: „Si to vem, vždyť tady vždycky chodila a ptala se co s tou budoucností a 

teďka…“ 

 

288K: „Ale že ta N. a F. jsou vlastně mladší a vlastně když si to vezmeš, tak jako 

nedávno 289byli jako malí a ty rodiče byli plný takových těch jako nadějí, že 

vlastně jako něco bude a 290teď vlastně jakoby jsou v takovým tom… že 

přicházej do tý reality jako že vlastně nebude 291nic a že to bude horší a horší… 

že prostě v tomhle věku, třeba v deseti nastane ten zlom, 292kdy ty rodiče se 

musej jako smířit s tou realitou teprve jakoby… třeba když jsme sem 

293nastoupily, před těma třema rokama, tak ty rodiče byli takoví, jako že 

mnohem víc něco 294chtěli, komunikovali a tak a teď už mi připadá, že jsou tak 

jako takový rezignovaný, že už 295jako to nějak neřešej ani moc…“ 

 

296A: „Ale to si myslim, že je docela zajímavý vedle u těch autistů, že když sem 

přijdou ty 297děti v těch šesti letech, tak ještě není jako jasný, jak se za ty dva 

roky začnou od sebe 298lišit… že třeba dítě, který vypadalo, že je chytrý, 

mluvilo, tak jako najednou jde dolu 299strašně a naopak to, který neřeklo ani 

slovo, tak si tady povídá s tatínkem… že jako 300tyhlety dva roky že jsou pro ty 

rodiče strašně náročný, když zjišťujou, jak na tom vlastně 301jsou…“ 

 

302M: „Hm…“ 

 

 

303B: „Ještě vás k tomu něco napadá?“ 

 

304A: „Já mysli, že nejdůležitější jsou ty chlapi… ale fakt jako… že by jim bylo 

v podstatě 305jedno, co dělaj, ale že by tady byl prostě… třeba jako když tady byl 

ten P., tak to bylo 306uplně o něčem jinym, jo prostě… prostě ty fotky, jak ty 

kluci jak je tady hází a oni se 307řehtaj, to je prostě jako uplně něco jinýho, no…“ 

 

308M: „Hm a tak to třeba ještě byly malý, jo, ale tady u těch dospívajících, tak to 

je ještě víc 309potřeba tne chlap…“ 

 

310A: „Třeba jako na nábor tady loni přišel nějakej chlap a F. …“ 

 

311K: „A F. skoro začal chodit jako…“ 
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312A: „Fakt jako neuvěřitelný… to jako prostě všechny oblíbenkyně šly…“ 

 

313B: „No jo, no, tak to by ale asi chtělo taky změnu finanční, ne?“ 

 

314M: „Já myslim, že to není až tak hrozný teď…“ 

 

315A: „Tak víš co, ono to ty chlapy jako ani nebaví…“ 

 

316M: „No, to spíš, právě…“ 

 

317K: „Ještě tak jako u těch autistů, ale u nás… to je takový fakt jako 

pečovatelský uplně 318no…“ 

 

319M: „Není to moc lákavý, no…“ 

 

320A: „Ale na druhou stranu kdo ví, třeba by se jim někdo taky zajed… ono taky 

furt dělat 321srandičky a zábavu, když… tak jako taky ty děti na to nemusej být 

naladěný uplně pořád, 322že jo… že spíš pro ně by to byla strašná změna. Kdyby 

tady měly třeba dva roky samý 323chlapy, tak by to taky nebylo uplně ono, no…“ 

 

324M: „Tak to určitě taky ne, to jako chce aby to prostě bylo namixovaný…“ 

 

325K: „Přesně tak…“ 

 

326M: „A ještě je jako důležitý, nebo ty děti maj strašně rády, když třeba jedí a 

člověk si 327s nima sedne a dá si s nima taky jídlo, že jo, nebo třeba pití…“ 

 

328K: „To jo, to jsou uplně nadšený….“ 

 

329M: „I když třeba u L. to tolik nejde, ale s F. a T. …“ 

 

330K: „To já jim klidně i s L. …“ 

 

331M: „Jo jako nebo prostě když člověk dělá něco s nima, když jsou jako 

partneři…“ 

 

332K: „Nebo jim třeba i stačí na tu práci koukat, být tam s tím člověkem… třeba 

když paní V. 333žehlí a L. u ní sedí a ona u toho zpívá, tka to je uplně šťastnej, to 

jsou nejkrásnější chvíle 334doma… 

 

335M: „Jo prostě ne jenom dělat činnosti pro ně, aby se kolem nich skákalo, ale 

aby byly 336součástí toho normálního provozu…“ 

 

337B: „Tak jo, tak jestli ještě někdo k tomu chcete něco říct… tak vám všem moc 

děkuju…“ 

 

338A: „My jsme toho nakecaly nakonec…“ 
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Příloha č. 2 – Přepis rozhovoru s matkou chlapce s těžkým kombinovaným 

postižením, 7. 3. 2012 (přepis včetně kódování: kódy A1 – A324) 

 

 

 

1B: „Tak já tady mám připravený asi tři otázky, my už jsme to teď začaly a 

nakously… první 2ta otázka je … nebo já vám je možná přečtu všechny…“ 

 

3R: „No, tak jo, to bude nejlepší…“ 

 

4B: „A potom můžeme libovolně se v tom pohybovat… Ta první je: Jaké jsou 

vaše představy 5o budoucnosti L. po ukončení povinné školní docházky. Pak by 

mě zajímalo, jestli máte 6nějaký zkušenosti v souvislosti s nějakým procesem 

přechodu s ním, třeba když šel do 7školy… a co vám v tom třeba pomohlo nebo 

co byl naopak nějakej problém nebo tak… a 8poslední otázka je jaký máte obavy 

z toho jeho přechodu teď a co si myslíte, že by to mohlo 9třeba usnadnit.“ 

 

10R: „Hm, jo, jo, dobře, dobře… Co byla ta první teda?“ 

 

11B: „Ta první byla: Jaký jsou vaše představy o tý budoucnosti, po ukončení…“ 

 

12R: „Moje představy, ne co je reálný, ale co já bych chtěla, jo?“ 

 

13B: „Co byste chtěla i co si myslíte, že je reálný… pojměte to celkově, klidně…“ 

 

14R: „No, chtěla bych aby dodělal… vlastně až skončí školu v tom červnu tak 

uplně pro mě 15by bylo nejlepší uplně si myslim… a pro něj… kdyby se postavila 

ta nástavba na stacionáři 16v A. To jsme si čtyři roky, i já za rodiče jsem psala 

dopis na magistrát a opakovaně nám 17odmítli dát „pouze“ 17 milionů… takže 

nic není v Praze pro mladý dospělý a že by vlastně 18ty děti ze stacionáře pomalu 

přecházely do tohohle stacionáře… že to tam znaj, že znaj 19prostředí, že i vlastně 

co se týká péče individuální, všechno jsou to děti, u kterých ta péče je 20vlastně 

jako nejsložitější. Tam jsou děti s PEGama, že jo… L. třeba například se strašně 

21špatně krmí, že jo, dusí se, takže ten kdyby skončil v ústavu, tak to je jasnej 

adept na PEG, 22že jo, myslim, že by se tam s nim nikdo… aby ho tam někdo 

hodinu krmil… no, tak to je 23právě to strašný, co já nechci, že jo… … takže to 

nám zamítli, to se nástavba stavět 24nebude… 

 

25B: „Vůbec se stavět nebude?“ 

 

26R: „My jsme si mysleli, že by se tam postavila taková nástavba, jako je na 

škole.“ 

 

27B: „Já vim, no…“ 

 

28R: „Poslala mi nějaká, já nevim, tajemnice primátora, nebo já nevim, co to bylo 

za pani, že 29teda musim chápat, že… já jsem tam poslala dopis za rodiče, na 

magistrát… a ona mi 30napsala, že snad chápu situaci finanční, která jako je krize 

v republice a že teda jako 31doopravdy těch 17 milionů jako nemaj… jako 

opravdu mi tenhleten dopis napsala, já jsem 32si ze začátku myslela, že si dělá 
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srandu, ale ona to asi myslela opravdu vážně, pani, že teda 33jako těch 17 milionů 

teda samozřejmě nemaj… tak mi okamžitě bliklo 800 milionů na 34Kenkarty co 

prošustrovali, že jo a kolik stojí třeba nějaká kampaň nebo třeba mě jenom 

35napadlo, kolik stojí osvětlení vánoční Prahy jo… to si myslim, že určitě víc než 

17 milionů, 36že 17 milionů pro magistrát je jako pro mě třeba 7 korun… já si to 

takhle představuju, jo 37jako… takže to, prostě… a že nám drží palce… v naší 

tíživé situaci, že to hcápe, že ty děti 38nemáme kam dát a že nám drží palce… … 

takže to by pro mě bylo nejlepší, kdyby se to 39udělalo… potom, že by vzniknul 

někde nějakej stacionář, kam by prostě L. mohl jít…“ 

 

40B: „Oni po Praze jsou nějaký…“ 

 

41R: „Je v Hloubětíně pod Paprskem, kde jsou tihleti dospělí, jenže já jsem si to 

zjistila a tam 42jsou převážně jako dospělí chlapi…“ 

 

43B: „Jako že L. je na to ještě mladej?“ 

 

44R: „A jsou tam převážně klienti s mentálním postižením… a prostě dospělý 

mužský… 45který choděj… já si neumim představit, že by on by tam byl…“ 

 

46B: „No je fakt, že to na to musí být uzpůsobený a že tahle cílová skupina je 

z toho často 47vzjímána, z těch chráněných bydlení třeba… pak je ale třeba ještě 

v Měcholupech 48stacionář…“ 

 

49R: „No a potom ty Stodůlky, což tam chodí jedna holčička ze stacionáře, to vim 

a maminka 50teda řikala, že tam teda ona leží někde a že ostatní klienti, že jsou 

s těma asistentka někde u 51stolu, protože to je něco podobnýho jako v tom 

Hloubětíně, tam jsou převážně chodící…“ 

 

52B: „Hm, hm… no v rámci toho Paprsku fungujou ještě ty Měcholupy…“ 

 

53R: „Hm, to si o tom kdyžtak potom promluvíme, protože právě o těch 

Měcholupech jsem 54teda vlastně neslyšela…“ 

 

55B: „No a potom ještě Modrej klíč, to je v Libuši a to je taky pro dospělý a vim, 

že tam je, já 56jsem tam byla se podívat, protože tam M. (bývalá učitelka) teď je, 

v tom Modrým klíči… 57a tam je jedna slečna a ta je něco jako L. a ta tam je 

v tom chráněným bydlení…“ 

 

58R: „Já právě jako nechci zatím pro něj chráněný bydlení, aby tam byl napořád, 

já chci denní 59zatím stacionář… že já to vlastně zatím pořád zvládám a to mě 

připadá, že on je vlastně 60zatím ještě v tom rozmezí, že on je zatím jako pořád 

hodně dětskej, jo… mně je jasný, že 61mu je osmnáct, jo a taky s nim zacházim… 

nejsem jako že bych na něj dělala ťuťuňuňu 62jako na miminko, to se jako fakt 

toho vyvaruju, jo, těhletěch věcí, jo, ale… já bych byla, 63uplně pro mě by bylo 

nejlepší na jeho přechod denní stacionář, kterej by fungoval i jako 64týdenní a že 

bych třeba po tom přechodu, aby jako si on zvyknul, protože on si špatně 

65zvyká, by eventuelně až třeba já nebudu mít sílu, protože mně je padesát, tak že 

bych ho 66dala zatím do toho týdenního stacionáře… já zatím nehledám chráněný 

bydlení a nehledám 67ústav a nehledám… celoroční péči já nehledám, 
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nepotřebuju, protože já jako to zatím ještě 68zvládnu, v kombinaci třeba 

eventuelně já nevim za rok s asistencí odpolední… takže pro 69mě by bylo uplně 

nejlepší, odpovídám na otázku, denní nebo týdenní stacionář potom 70s pomocí 

individuální asistence doma…“ 

 

71B: „Hm, Hm… a jak to teda vlastě dopadlo s tím stacionářem v A.?“ 

 

72R: „Dopadlo to tak, že by se aspoň… to už se vlastně mělo stavět tenhleten 

rok… ty peníze 73magistrát dát nechce… ale Paprsek, jako každá organizace, má 

nějaký rezervní fondy… že 74by se vzali peníze z toho rezervního fondu Paprsku 

a že by se zrekonstruovala stávající 75prádelna ve stacionáři a že by to bylo asi 

pro tři klienty… s tím, že se ty peníze měly 76uvolnit teď, s tím, že L., mně bylo 

přislíbeno, že by zatím chodil do stacionáře, než by se to 77zrekonstruovalo… já 

nevim, jsme počítali, že by to třeba bylo zrekonstruovaný v říjnu, 78v listopadu, 

do prosince určitě… jenže ty pěníze prý se uvolněj až příští rok… takže ta 

79prádelna si myslíme, pořád to nevzdáváme, jako že bude… už na to máme 

projekt, všecko 80na to máme prostě udělaný a počítáme, že by to rámcově vyšlo 

na 350 tisíc… a teď řešim, 81kam na ten rok… a jestli se mě ptáte, jestli to mám 

vyřešený – nemám… já nevim… 82Monika říkala, že prej snad ve stacionáři je 

možný být až do devatenácti, jako dokonce než 83jim je dvacet, takže L. by tam 

mohl ten rok ještě být…“ 

 

84B: „Takže tohle je zatím ta varianta…“ 

 

85R: „Takže tohle je ta nejlepší varianta…“ 

 

86B: „A jinak byste hledala nějakej stacionář na ten rok, nějak to překlenout…?“ 

 

87R: „Jinak jsem si řikala, že bych se mohla zeptat, tady jak je Domov svaté 

rodiny, tady 88kousíček nad náma…“ 

 

89B: „Já vim no, já jsem tam byla na praxi…“ 

 

90R: „Oni tam teda nemaj denní stacionář, jo, ale že bych se tam s nima 

domluvila, jestli by 91přechodně, jestli by si tam třeba L. na 4 hodiny dopoledne 

nenechali… to mě napadlo jako 92řešení… vlastně nic jinýho nepotřebuju, než že 

by mi ho tam nějak aspoň na ty 4 hodiny 93ohlídali… to bych brala víc, než aby 

támhle jezdil… on by ale stejně do toho Hloubětína 94nemohl jezdit, to je přes 

hodinu autem… jestli by mi ho tam musela vozit Societa, jestli by 95tam vůbec 

jezdili, odsud… hlavně to je přes jižní spojku, tam kdyby byla nějaká bouračka, 

96tak může tři hodiny někde čekat, to si vůbec neumim představit, on nemá rád 

auta…dvakrát 97denně takhle jezdit, takhle strašně dlouho v autě být… takže 

trošičku mám jako něco 98vymyšlenýho, jo…“ 

 

99B: „To jsou dobrý plány…“ 

 

100R: „Našla jsem si stránky tý Svatý rodiny, tak mi to připadá takový jako že…“ 

 

101B: „Ne, tam mi to fakt přišlo dobrý… já jsem tam byla teda už před lety, ale 

přišlo mi, že 102to tam docela dobře fungovalo, to prostředí je tam taky pěkný…“ 



 16 

 

103R: „Jestli by to tam s nim zvládli a jestli by přistoupili na to, že by tam chodil 

jenom tak 104na nějaký dopoledne…“ 

 

105B: „To myslim, že by zvládli, že co jsem tam byla, tak tam byli taky různí 

klienti…“ 

 

106R: „Já nevim, jestli jsou tam i s kombinovanýma vadama, třeba vozíčkáři…“ 

 

107B: „Jsou, určitě, určitě. Co si vzpomínám, tak tam byla právě taky jedna 

taková slečna, 108trochu taky možná jako L…. vim, že jsem jí tam krmila, že to 

bylo takový taky docela 109náročný, ale že to tam jako zvládali, no…“ 

 

110R: „No, takže já bych potřebovala do budoucna stacionář, no, ne ústav…“ 

 

111B: „No ona do budoucna je tendence ty ústavy rozpouštět, jak už jsem předtím 

říkala… to 112spíš nějaký ty menší zařízení nebo jak řikám to chráněný 

bydlení…“ 

 

113R: „No když to teď vidim, že nemaj 17 milionů na nástavbu, tak nevim, jestli 

celej stát 114bude mít na chráněný bydlení, aby se zrušily ústavy.“ 

 

115B: „No ono v mnohým je to i levnější, jako. Třeba ten začátek, nebo ten 

přechod, kdy 116funguje jak to chráněný bydlení, tak ten ústav, tak to je jako 

finančně náročnější, ale 117potom ty klienti, co jsou samostatnější, tak pro ty to 

ve výsledku vyjde jako levnějc, 118protože se tam neplatí neplatí veškerej ten 

personál toho ústavu, ale fungujou víc sami, tak 119ono to není tak strašně 

finančně náročný, no… a ve světě to tak právě funguje…“ 

 

120R: „No právě, ve světě to funguje, no…“ 

 

121B: „No tak to chce asi čas, no…“ 

 

122R: „Já jsem si myslela, že od tý revoluce, za těch 20 let bude to fungovat taky 

a koukám, 123jako že vůbec teda… neřikám, že se nic nezměnilo, samozřejmě 

pro ty děti malý je 124spousta stacionářů, spousta zařízení, ale jako pro tyhlety 

jako myslim, že ne, no…“ 

 

125B: „No, to chce asi ještě ten čas, no…“ 

 

126R: „Jen že L. už ho nemá, no, já to už potřebuju teď, no…“ 

 

127B: „Bude ten průkopník…“ 

 

128R: „On vždycky ve všem musí být průkopník… on byl průkopník v tom, že 

jako 129takovýhle dítě, když vlastně měl být už školou povinnej, jo, tak měl 

vlastně odklad, jo, to 130je jasný a potom vlastně co s nim a my jsme se domluvili 

normálně, já jsem byla naštvaná 131a řekla jsem ze srandy před Monikou: „hele 

víš co, mně to je jedno, prostě má právo na 132vzdělání, jako každej, já ho prostě 

normálně přihlásím k nám do školy tady, prostě ho tam 133přihlásim, ať si tam 
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s nim dělaj co chtěj, jo…“ má právo na vdělání, má, tak ho tam 134odvezu na 

vozejku, nechám ho tam ve třídě, ať se tam prostě třeba zblázněj… my jsme to 

135fakt udělali, já jsem to udělala, první dítě v republice, který chodil do 

normální… ne 136nějaká Rooseveltka, ne nějaká pomocná, chodil do normální 

základky… já jsem zašla za 137tim ředitelem, řekla jsem mu problém, řekla jsem 

mu, že chci teda individuální… on tam 138nechodil fyzicky, ale byl tam 

přihlášenej… že chci teda individuální výuku doma… on 139řikal já ale nemám 

speciálního pedagoga, aby chodil domů… na to já už jsem byla 140připravená, na 

tuhlentu odpověď, já řikám no vy sice nemáte, pane řediteli… a on byl 141takovej 

mladej a byl k tomu jako hrozně ochotnej, že mu to připadalo taky hrozně 

142zajímavý, vlastně… a já řikám, no vy sice nemáte speciálního pedagoga, ale já 

mám… 143tenkrát Ivu, ze stacionáře… a že byste ji přijal třeba jako na nějakých 

0,2 úvazku k vám do 144školy no a ona by L. vlastně, místo toho, aby za nim 

chodila domu a vyučovala ho doma, 145jako individuální výuku, tak by ho 

vyučovala ve stacionáři a on by mohl zůstat v tom 146stacionáři, ale byl by žákem 

týhle školy… to není nic mimo zákon, to není nic, je to 147všechno uplně 

průhledný, všechno prostě správně, prostě jsme to chtěli správně, aby to 148bylo 

správně po všech směrech… a on řekl, no to není špatnej nápad, tak já vám ho 

149přijmu, že jo… takže ho přijal, přijal na částečnej úvazek speciální pedagožku 

Ivu a to, že 150za nim nechodila domu, ale že ho vyučovala ve stacionáři, to už je 

moje věc… takže jsme 151to všechno takhle hezky udělali, fungovalo to 

perfektně, nikdo neměl problém, ředitel 152neměl problém, my jsme neměli 

problém, perfektně to fungovalo dva roky až někdo 153chytrej na nějakym odboru 

školství si to zjistil… ten ředitel říkal, to ale není žádnej 154podvod, já jsem 

normálně přijal žáka, kvadruplegika, proč ne jako… no a oni prostě na L. 

155přestali, jak se platí na hlavu žáka do školy, tak řekli, že na něj nebudou platit 

peníze, ať 156ho dáme do Rooseveltky…“ 

 

157B: „A konec…“ 

 

158R: „A konec… to byla nějaká bába, která vůbec nevěděla, která bije, nějaká 

struktura 159stará, třeba byla mladá, já jsem ji neviděla, teda jo… ten ředitel řikal 

já to nechápů, vždyť 160tohleto je prostě uplně první vlašťovka, jako, perfektně to 

funguje, proč nám to nechcete 161jako povolit, proč ho strkáte do tý 

Rooseveltky… řekli že na něj prostě peníze platit 162nebudou a ať ho strčíme do 

Rooseveltky… a po dvou letech, co to fungovalo uplně 163perfektně, to 

krachlo… na nějaký ženský, která viděla postižený dítě z rychlíku, který se 164to 

jenom nezdálo, protože samozřejmě, že o tom v životě neslyšela a v životě to 

neviděla, 165když byl první… tak to prostě normálně zrušili… a nám to připadalo 

jako strašná škoda… 166i ten ředitel z toho byl nešťastnej, že i on měl dobrej 

pocit, že vlastně jako pro mě něco 167udělal, že vlastně jako to může fungovat, 

jako proč ne, že jo… když můžou, když jsou 168nemocný děti, já nevim, dejme 

tomu s nějakýma karcinomama, leukémiemi, jsou doma, 169maj individuální 

výuku, tak proč by nemohl mít individuální výuku vozejčkář, jo…“ 

 

170B: „Tak začalo to slibně, no…“ 

 

171R: „Začalo to slibně a skončilo to normální byrokracií někde támhle na 

magistrátu na 172nějakým úřadu školství… takže takhle prostě…“ 

 



 18 

173B: „A pak šel L. do rehabilitační třídy?“ 

 

174R: „No, pak šel do stacionáře, kde byla otevřená jedna rehabilitační třída a ty 

děti byly 175přihlášený normálně pod Rooseveltkou. A potom se udělala tahleta 

rehabilitační třída, 176kam přešly…“ 

 

177B: „No, tak to je teda zajímavá zkušenost… takovej průkopník… Já bych se 

teda možná 178ještě vrátila k tomuhle, co vás teď čeká… a zeptala bych se na 

nějaký obavy, jestli z toho 179máte?“ 

 

180R: „No já mám velké obavy, vždycky mám velké obavy… mám obavy jako 

vlastně ze 181všeho… první co mám obavy, když třeba L. nezůstane ve stacionáři 

v A., kde vlastně tu 182péči ten personál vlastně to s nim uměj, tak mám obavy, 

co se týká jeho péče, jo… 183protože  vlastně vim, že budu muset do nějakýho 

zařízení dojíždět, budu je tam muset 184naučit tu péči, budu je tam muset naučit 

krmení, budu jim tam vlastně muset říct, jak on 185má ty spasmy a jak se kouše, 

budu jim tam muset pořád dokola říkat, že mu musej ohlídat 186prsty, aby si je 

neukous… ono to možná zní směšně, ale pro mě je to strašně stresující…“ 

 

187B: „To je jasný, no…“ 

 

188R: „ A mám taky obavy… že nikdy nevíte, jakej je tam… mně ani nejde o to, 

aby to bylo 189krásný, zmodernizovaný, s pomůckami, takový to nóbl na 

pohled… to mě vůbec 190nezajímá, mě zajímaj lidi. A jestli tam bude mít starej 

stůl a jestli tam bude starý vybavení 191je pro tyhlety děti uplně jedno… mě 

zajímaj lidi… odbornost a uplně normálně jestli maj 192lidskej přístup… aby 

někde ho tam třeba nenechali ležet a nebrali ho teda jako že je 193ochrnutej na 

celý tělo, tim pádem že je teda uplně blbej… a tim pádem že potřebuje jenom 

194nakrmit a přebalit, že jo, tyhlety základní nějaký… a bohužel, já jsem 

zdravotní sestra a na 195praxi jsme chodili taky do kožeňáků, kde byly taky děti 

s postiženim a i personál vůbec 196některý ty sestry si nedokázaly připustit, že i 

ty děti takovýhle, že vlastně můžou být 197vlastně chytrý, nebo že můžou vlastně 

něco cejtit, že vlastně slyšej, vnímaj, že viděj, 198akorát že jako neuměj mluvit, 

že to nemaj jak dát najevo tu komunikaci, ale to je zase naše 199blbost, že jo, ne 

jejich… to je blbost nás zdravejch, že jsme ještě nevymysleli, jak 

200komunikovat s těmahle lidma, že jo… co se týká vědců a takhle, že jo…“ 

 

201B: „No tak ono to jde i bez těch vědců, že jo, třeba i ten L. dokáže jako říct…“ 

 

202R: „To jo, ale já si třeba představuju nějaký čipy do hlavy, jo a že by se na 

obrazovce 203zjistilo, co on si myslí, jo, až takhle myslim… jo, takže snadno se 

dá péče o tyhle děti… 204protože budou vlastně pořád děti… omezit jenom na tu 

nejnutnější a toho se strašně 205bojim…“ 

 

206B: „Hm… tak to záleží na tom přístupu těch lidí…“ 

 

207R: „No ale vy je ze začátku nepoznáte, že jo, vy vlastně jako nevíte, jaký tam 

jsou, když 208ho tam dáte, že jo… a hlavně on nic neřekne, že jo…“ 
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209B: „Hm, jo… normálně dítě přijde domu a stěžuje si, co pani učitelka… tohle 

a támhleto…“ 

 

210R: „No přesně… a on nic neřekne, takže toho já se bojim…on bude 

odkázanej… neumim 211si třeba představit, že třeba by byl v lůžku, že by jako 

ležel v posteli, že by třeba jenom 212vytáhli nějakej koberec, do nějaký herny a že 

by tam byl třeba jenom hodinu, než je 213nakrměj a jinak jsou v postelích… on 

není zvyklej, on je namlsanej z toho stacionáře a 214z domova… on i tady to, to 

není jeho postel… já ctim názor, že každej člověk by měl přes 215den být jinde 

než tam, kde spí, že jo, protože zdravej člověk taky netráví 24 hodin 216v ložnici, 

že jo… takže on má normálně svojí poslel v dětským pokoji a tam vyloženě ho 

217dávám jenom spát… a já si neumim představit, že on by byl někde v posteli 

třeba, že jo… 218by s zbláznil tam… tak to jsou moje obavy, no…“ 

 

219B: „Hm… a máte nějakou představu, co by tomu přechodu mohlo třeba 

pomoct a zmírnit 220ty obavy?“ 

 

221R: „Já si myslim, pomoct jedině, že bych si do budoucna, když teda budu 

mluvit 222všeobecně, když si ty maminky myslim hledaj zařízení nějaký, ústav, 

stacionář, to je jedno 223uplně, tak že by si měly objet uplně všecko… ne jedna 

pani povídala a ne z webovek a ne 224z nějakých brožurek… objet si to, podívat 

se osobně a třeba i několikrát a chtít vidět ne 225aby mně ukázali zařízení, to mě 

nezajímá, ale aby mi ukázali doopravdy tu činnost s těma 226klientka…“ 

 

227B: „Hm, že by tam třeba nejdřív rodič nějakou dobu s tim dítětem byl…“ 

 

228R: „A to právě nevim, jestli jsou všichni ochotný nechat takhle nahlídnout do 

těch svých 229interních… ale snad si myslim, že kdyby tam přece nedělali nic 

špatnýho, tak proč ne, že 230jo…“ 

 

231B: „To jo, no, to určitě…hm, jako jo, máte naprostou pravdu… ono je to 

takový trochu 232nepříjemný na jednu stranu, jo, když tam…“ 

 

233R: „Já kdybych tam dělala zdravotní sestru, tak mně to bude strašně 

nepříjemný…“ 

 

234B: „Ale je to zas pochopitelný z tý strany rodičů, že jo…“ 

235R: „Přesně… zase bych pochopila, že tam dávaj svoje dítě, který nebylo do tý 

doby 236v ústavu, bylo doma a že ty rodiče musej být naprosto vystreslý, že jo… 

a že ho tam dávaj 237jenom z toho důvodu, že už nemůžou a ne z nějakejch 

jinejch důvodů… protože oni třeba 238samozřejmě do pětadvaceti se o něj starali 

a dávaj ho tam prostě protože už nemůžou, že 239jsou starý, že jo…“ 

 

240B: „No jo, no, to je potom o tý komunikaci mezi tim zařízenim a těma 

rodičema…“ 

 

241R: „Jo, no… protože tady třeba ve stacionáři… to je přesně o tom přístupu, 

no… jako 242vlastně když děti byly na zvykačce, L. když byl na zvykačce, a on si 

špatně, třeba půl roku 243prostě, řval a řval… a u těch zvykaček vlastně, jsme tam 

byli… já jsem tam viděla uplně 244všecko, jak s nima zacházej, co s nima dělaj… 
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potom já nevim, třeba po několika tejdnech 245už jsem seděla na chodbě aby on 

mě neviděl, jo, tak postupně… ale uplně normálně nás 246nechali nahlídnout…“ 

 

247B: „A to vám nabídli oni, nebo jste s tim přišli vy?“ 

 

248R: „Ne, to bylo automaticky… je na zvykačce, první den, zakňourá za pět 

minut a 249maminko pojď sem… ať není vystresovaný, že jo, to dítě… tohleto 

prostě zavedla M. …“ 

 

250B: „To je dobrý no, to je dobrý…“ 

 

251R: „Takže já jsem viděla i s jinýma dětma, jak sestřičky zacházej a pracujou a 

uplně 252vlastně všecko, uplně nenásilně… až kolikrát přesně mi to bylo trapný, 

tak jsem řekla 253třeba já nevim, víte co, já jdu na chvíli pryč na tu chodbu nebo 

si jdu dát cigáro nebo tady 254nemusim bejt, jo… a oni jó, to je dobrý, nám 

nevadíte, seďte, chcete kafe…“ 

 

255B: „Je fakt, že když se to potom stane uplně běžnou záležitostí, tak ty lidi to 

tam ani 256nestresuje potom už, že nemaj pocit, že je tam někdo kontroluje a 

pozoruje a prostě to 257berou jako přirozenou věc… to je dobrý…“ 

 

258R: „Ale hlavně aby se tam to dítě dalo první den a aono to tam prořve, ty děti 

to tam 259prořvou… „ 

 

260B: „Ono konec konců když jde dítě do školky, tak ty rodiče…“ 

 

261R: „No právě, no právě… takže aby tam potom nechtělo druhej den, protože si 

pamatuje, 262že to tam včera prořval, tak to je vlastně špatně, že jo… takže L. 

tam byl ze začátku třeba 263jenom půl hodiny… on to tam prořval, tu půl hodinu, 

tak pak řekli vemte si ho, odvezte si 264ho, dneska má dost, že jo… my tady 

nechceme dítě, který se sem bude bát…“ 

 

265B: „Hm… to je rozumný, no, to je rozumnej přístup…“ 

 

266R: „Takže to, co by se dalo, teda, jako abych se nebála, jak jste se mě ptala, 

tak spíš nějak 267si to obhlídnout všechno sama a všechno sama si zjistit, 

protože… já nevim, mě nic jinýho 268nenapadá… můžou vám všichni všechno 

řikat, jak je to dobrý, ale ta obava, to mi není nic 269platný, že mi bude někdo 

něco řikat, že jo…“ 

 

270B: „Hm, hm… ještě třeba často to funguje tak, že je nějakej klíčovej 

pracovník, kterej tam 271nějak je v průběhu celýho toho přechodu a kterej naváže 

i víc kontakt jak s tou rodinou, 272tak teda s tím zařízením, že jo a nějak to teda 

takhle usnadňuje, že se tam třeba i víc 273vytvoří důvěra, mezi těma dvouma, že 

to není tak rozplizlý v prostoru v rámci celýho toho 274zařízení… tak to myslim, 

že je třeba taky docela dobrej způsob, jak to nějak usnadnit…“ 

 

275R: „Hm, jo, jo…to je jasný, no, jasný…“ 

 



 21 

276B: „Tak já vám moc děkuju… nebo jestli byste chtěla ještě dodat něco k tomu, 

jeslti vás 277něco napadá…“ 

 

278R: „Už mě moc nenapadá… já bych chtěla vlastně ještě něco dodat…“ 

 

279B: „No, dodejte…“ 

 

280R: „Jako my Pražáci jsme na tom pořád ještě dobře, jo… já si neumim 

představit… a teď 281to vůbec nechci, aby to vyznělo nějak zle, jo, ale 

v uvozovkách, já kdybych byla z nějaký 282horní dolní a mít tam L., tak jsem 

uplně v háji… ty mámy s těma postiženýma dětma tam 283nikde… my třeba 

jezdíme do západních Čech, ke Klatovům, za babičkou… a tam ty 284vesničky, 

to je třeba 100 km… já nechápu, jak to ty mámy dělaj, když jsou z malinkýho 

285města nebo z malinký vesnice… takže se tady vlastně jako bavim o Praze… 

jim opravdu 286podle mě nic jinýho nezbývá než ten ústav… a to je právě uplně 

nejsmutnější, když teď 287řeknu, nemaj tam takovej „luxus“, aby měli Societu, 

která sváží děti do stacionáře… a je 288to hrozně smutný, že pořád mluvim, že to 

je luxus, že jo… to by mělo být všude…“ 

 

289B: „To teď jste mně připomněla, jak jsem dělala rozhovor s tou jednou 

maminkou, tak oni 290bydlej někde za Prahou a jezděj právě do toho 

Hloubětína… taky prostě jedou třeba 291hodinu a půl nebo hodinu…“ 

 

292R: „To má ta maminka celej den…“ 

 

293B: „No přesně, no… a potom vlastně, že jo, ta holčina je tam nějakou dobu a 

tý mamince 294se nevyplatí ani jet domu“ 

 

295R: „Nevyplatí vrátit, no jasně, já to chápu…“ 

 

296B: „A potom si jí tam teda vyzvedne a jedou zase domu.“ 

 

297R: „Takže ona někde promrhá v Praze… přesně, no, přesně… nevyplatí se jí 

vrátit, takže 298prostě je někde na kafi nebo courá po Praze… a potom to vlastně 

ani ten stacík nesplní 299účel, že jo… protože ta máma si neodpočine a ona jí tam 

dává jenom proto, aby jí tam 300dávala…“ 

 

301B: „Tak pro tu holku to tam je asi dobrý…“ 

 

302R: „Pro tu holku jo, ale ta máma teda musí možná být víc urvaná, než kdyby 

zůstali 303doma… ona potom je otázka, jestli uplně… uplně všecko dělat pro ty 

děti a nemyslet na 304sebe… to znám taky takový maminky…“ 

 

305B: „To je zabijácký…“ 

 

306R: „To je… jo. A podle mě je to hrozně špatně… jsem řikala, tak ty se 

zhroutíš a to dítě 307půjde támhle někam do ústavu, ani se tě nebudou ptát… 

takže radši být trochu sobec…“ 
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308B: „Tak to je zase s delším výhledem potom ale, že jo… být v uvozovkách 

sobec…“ 

 

309R: „Já bych třeba tohleto neudělala, abych vozila někam dítě a někde na něj 

čekala… já 310bych si našla… nebo bych ho měla doma nebo bych šla dělat a 

radši bych si platila 311individuální asistenci… pro mě by to vůbec nebyl život, já 

bych se vyřídila, já se znám, já 312bych se vyřídila během půl roku… byla bych 

na nervy, byla bych nešťastná, neměla bych 313svůj život… osedět nebo 

promrhat čtyři nebo pět hodin v Praze pro mě by to bylo uplně… 314já bych se 

normálně zhroutila psychicky…“ 

 

315B: „No a potom to dítě nemá ani doma dobrý prostředí, když je z toho ten 

rodič takhle na 316nervy…“ 

 

317R: „Právě, právě… a brala bych to jako takovou umělou pomoc, to vlastně by 

pro mě 318vůbec nebyla pomoc… a to právě jsme u toho, teď si představte ty 

mámy, co je takhle 319vozej někam, co bydlej támhle někde…“ 

 

320B: „Nebo pak nevozej no…“ 

 

321R: „Nebo nevozej, no… a když zase nejsou nikde v okolí stacionáře a tyhlety 

podobný ty, 322tak ani nejsou osobní asistenti… ty se navazujou na tyhlety 

zařízení… takže ta máma 323nemá ani asistenci… a to mně připadá teda 

strašný… takže tak, no…“ 

 

324B: „Tak já vám teda mockrát děkuju…“ 
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Příloha č. 3 – Přepis rozhovoru s vedoucí stacionáře, 20. 3. 2012 (přepis včetně 

kódování: kódy B1 – B332) 

 

 

1R5: „My máme teďka problém, přestože už čtyři roky chystáme tady prostory 

pro mladý 2dospělý, tak jsme prostě dodneška nedostali na to ani korunu… 

původně jsme chtěli dělat, 3tak jak je tady přistavěný celý to patro, tak jsme chtěli 

nad tim našim pavilonem udělat pro 4osm klientů… a to bylo ještě T. 16 let, to 

jsme fakt začli jako s velkym předstihem, ona se o 5to jako zajímala fakt už 

dávno, ta pani L. … no a když jsme třikrát za sebou nedostali na tu 6nástavbu, tak 

jsme přišli s náhradní variantou, jako nesrovnatelně levnější, že by se 7přestavěla 

ta prádelna a to jsme žádali na rok 2011, na rok 2012 a nedostali jsme to… takže 

8je evidentní, že od září to nebude… no, tak to je prostě děs…  

 

9B: „Jestli bych mohla, tak já jsem si připravila asi čtyři otázky, už jsme o tom 

teď vlastně 10začaly…“ 

 

11R5: „Na ty stejný otázky jste se ptala těch rodičů?“ 

 

12B: „Mluvila jsem s pani V. akorát… ptám se ale vlastně na ty stejný otázky, 

akorát ještě 13potom vás a pedagogů se ptám ještě na to, co si myslej, že ty rodiče 

maj jako za představu o 14budoucnosti těch dětí…“ 

 

15R5: „Jestli se to schází, jo… mě třeba hrozně mrzí, že ta škola jako taková, 

vypustí prostě 16ty děcka, aniž by měly jako nějakou navazující jako existenci. 

Vim, že jsou školy, kde 17nechávaj ty děti propadnout, z toho důvodu, že nemaj 

kam jít a třeba jednou jakoby 18v osmičce a jednou v devítce, že jim vlastně o dva 

roky prodloužej tu školní docházku a je 19to taková jako tajná dohoda, že se o 

tom ví, že se nechávaj propadnout… a že jo, T. je 19, 20L. je 18 a je to naprostá 

záhada, že L. už v osmnácti letech jakoby musí jít pryč…“ 

 

21B: „Tak ale tim, že se nechaj propadnout se to oddálí, to jo, maj víc času…“ 

 

22R5: „Oddálí no…“ 

 

23B: „To je jasný, ale stejně se nevyřeší ten problém…“ 

 

24R5: „Oddálí, protože se třeba někde zatím něco najde…“ 

 

25B: „No a jakou teda vy máte představu o budoucnosti těch dětí, co s nima 

bude…?“ 

 

26R5: „No, co do jakoby ve smyslu toho přechodu, toho tranzitního programu pro 

ně, tak by 27jako měli mít někde místo, kde můžou prostě smysluplně trávit 

pracovní část dne co nejblíž 28jako v tý obci, v který se narodili, v který žijou… 

já jsem se o to teďka snažila pátej rok, 29no… a zatím se mi nepodařilo sehnat ty 

peníze… já pořád jako na tom pracuju, pořád se o 30to snažim a mám jakoby 

takovou pořád neztrácim naději, že by se to mohlo realizovat teda 31třeba už na 
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jaře příští rok… protože mám pořád takový ochranitelský tendence… u L. je to 

32evidentní, protože ten bydlí kousek odsud, jo… teď se nabízí možnost, že by 

oba kluci 33mohli jít do Hloubětína, což je středisko taky Paprsku, ale představa, 

že L. bude jezdit 34každej den Societou přes půlku Prahy po tý jižní spojce, že 

stráví v autě hodinu a půl tam, 35hodinu a půl zpátky, jo je jakoby opravdu děsivá 

představa… T. ten bydlí zhruba tak na 36půli cesty… a to je teda to jediný o čem 

já teda vim, že je teďka aktuálně možný, že jsou 37tam místa i pro T. i pro L. … 

vim, že paní L. volala do Modrýho klíče a zjišťovala si, kolik 38to tam stojí a 

zjistila, že je to tam hrozně drahý, že chtěj stovku za hodinu péče a osmdesát 

39korun za den nepřítomnosti a že tam maj plno a jestli v těch Stodůlkách vim, že 

se byla 40dívat vloni a že se jí tam nelíbilo, ale vůbec nevim, jestli tam ještě 

nějaký místo je…“ 

 

41B: „Hm, hm…“ 

 

42R5: „Já to taky jakoby nahlížim, že by potřebovali nějakou změnu, že je to 

takový jako 43blbý, aby od jeslí vlastně byli furt na jednom místě, ale 

předpokládám, že by s nima byli 44noví lidi a jinej styl práce… a od tý služby si 

slibuju, že by to opravdu bylo individuálně 45naplánovaný, ten průběh služby, tak 

jak by to potřebovali, chtěli i s tim jak je náročná ta 46komunikace s nima a zjistit, 

co by vlastně chtěli a jak by to chtěli… takže zas jako… 47nepředpokládám, že 

by to bylo stejný jako od těch jeslí, že by byli v jinejch prostorách, 48s jinýma 

lidma, způsob práce by byl jinej… a zároveň vim, že ty mámy to hrozně chtěj, aby 

49ty děti tady zůstaly, protože to vnímaj jako takový místo bezpečný, důvěrně 

známý a věděj, 50že je tady ta služba kvalitní, což jsou strašně důležitý věci… a 

ty kluci jsou fakt hrozně 51těžce postižený, takže představa, že se budou někde 

připravovat na zaměstnání a že budou 52začleněný v tom smyslu, že budou někde 

pracovat, to bych řekla, že je opravdu v jejich 53případu dost takový jako hodně 

hypotetický… a pro ně je hrozně důležitý, aby ty jejich 54mámy byly v pohodě, 

takže v tomhle případě, když já bych jakoby měla cíl spokojenost 55těch matek, 

tak by se ta spokojenost a ten pocit tý jistoty přenesl na ty jejich děti a teď to 

56vidim, že to, že je to ohrožený vlastně, jak to bude od toho září, že se uplně 

rozhodila, ta T. 57máma, že prostě je v úplně šíleným stavu, jako kdyby prostě 

najednou byla v takový 58traumatizující situaci a nevěděla vůbec co bude…“ 

 

59B: „Hm… to ona bohužel teda neví co bude, no…“ 

 

60R5: „Ona byla v tom Hloubětíně se podívat, L. máma ještě ne, protože L. byl 

nemocnej, 61takže se tam ještě nevypravila, ale řikala ještě, že se půjde podívat 

do toho Domova svaté 62rodiny…“ 

 

63B: „To má tam kousíček, no…“ 

 

64R5: „To jste spolu mluvily…“ 

 

65B: „No, jo, jo…“ 

 

66R5: „Ale já vůbec nevim, jestli Domov svaté rodiny má možnost denního 

pobytu, to jsem si 67řikala, že se podívám na webovky…“ 
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68B: „No, to je celoroční zařízení, jako prezentujou se jako celoroční…“ 

 

69R5: „Já vim, že kdysi dávno měli na Petřinách asi pro nějakých šest až osm 

klientů denní 70pobyt, ale nevim jak to je, na těch Petřinách já už jsem dlouho 

nebyla, já jsem pak chodila 71do tý Liboce a to ale je možný taky se podívat na 

webovky, že jo, jestli nabízej denní pobyt, 72no… tak ty Petřiny by měla o...  

 

73B: „O dvě zastávky dál…“ 

 

74R5: „Dvě stanice dál, no… no ale jako ten styl tý práce v tom Domově svatý 

rodiny mně se 75třeba osobně vůbec nelíbí, to já si myslim, že tady by ta služba 

byla určitě jako 76individuálnější mnohem… já vim, že pár lidí, co tam 

pracovalo, tak pak odešlo, dělali 77v integračním centru Zahrada a ten jeden dělá 

teďko v Rytmusu… že jim taky víc vyhovuje 78takovej jinej styl práce asi s těma 

klientama…“ 

 

79B: „A tam je ten styl podle vás jakej?“ 

 

80R5: „Takovej pečovatelskej, takovej kolektivní, málo individuální… já si 

pamatuju, na těch 81Petřinách, když bylo večer… já jsem tam chodila 

navštěvovat jednu klientku… a večer teda 82jako poměrně brzo, tak kolem pátý, 

když bylo koupání, tak oni svlíkli ty klienty a oni seděli 83nahý takhle na těch 

postelích a postupně je teda jako koupali, to bylo strašný, to vypadalo 84jako 

uplně hrozně…“ 

 

85B: „Hm… to je fakt síla…“ 

 

86R5: „A už se samozřejmě předpokládalo, že tam nebudou žádný návštěvy…“ 

 

87B: „Hm, hm…“ 

 

88R5: „A nevim jak vyměňovali teda vodu ve vaně, takovýhle detaily, já jsem 

tam nelezla, do 89tý koupelny…“ 

 

90B: „No… tak to je teda…“ 

 

91R5: „Prostě mi to připadalo, že je to takovej jako láskyplnej ústav. Že ta 

Akvinela, co to 92založila, dělala dřív v Poustevně a tak to tam nějak přinesla… 

… no kam by měli jít, co by 93pro ně bylo dobrý, já si myslim z hlediska těch 

rodin, oni prostě nejsou ještě zralý na tu 94separaci v tom smyslu, že by měli jít 

do chráněnýho bydlení, to si myslim, že až tak kolem 95takových já nevim 

čtyřiadvaceti, pětadvaceti, že by pak jako mohli jít do chráněnýho bytu. 96My 

jsme tady měli jednou nabídku nějakýho bytu od Prahy 6 jestli bychom jako 

občanský 97sdružení nechtěli a já jsem teda řekla, že ne, že až za nějakých pět let, 

že zatím ještě 98nemáme klienty na chráněný bydlení… a do tý doby si myslim, 

že by měli mít prostě 99centrum denních aktivit nebo denní stacionář, kterej bude 

teda schopnej jim nabídnout 100nějaký zážitkůplný dopoledne a kus odpoledne, 

aby prostě různě cestovali po Praze, dívali 101se na zajímavý věci a zkoušeli něco 

třeba jako ve svejch možnostech, tady jsem myslela 102třeba v tý prádelně, že by 

mohli něco třeba s tou pradlenou jako třídit prádlo na barevný 103na tuhle stranu 
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a bílý na tuhle nebo by prostě měl T. na tom pultíku vyndaný bryndáky 

104z pračky a podával je pradleně, že by je věšela nebo prostě takhle nějak, jo… 

prostě že by 105tam jako pomáhali v tý prádelně jsem si jako představovala, že by 

to bylo jako… a pak 106ještě jsem myslela dobrovolníky nějaký využít, sehnat, že 

by s nima jako jezdili na nějaký 107akce, oni jsou společenský, maj rádi, když se 

kolem nich něco děje… takže já si myslim, 108že by to pro ně bylo fajn, kdyby se 

to povedlo udělat tady, protože je to pro ně blízko, pro 109toho L. určitě, pro toho 

T. je to takový relativní, ona v tom Hloubětíně se byla podívat a 110řikala, že jsou 

tam takový velký, chodící, mentálně postižený a ona cítí takový jako 111ohrožení 

pro toho T., že by jako ležel někde na zemi, což v těch Stodůlkách, ona tam 

112viděla jednu klientku, která byla dřív u nás, že tam ležela v rohu a u stolu 

seděli takový 113velký habáni s downovým syndromem nebo nějakým jiným 

postižením a občas se zvedli a 114takhle tam jako popocházeli a zase si sedli a 

představovala si toho T., jak tam taky leží 115někde v koutě na zemi a že by tam 

byl jako prostě opuštěnej, že… pokud jsou někde 116chodící aktivní klienti, tak ty 

ležící zřejmě jako kdyby byli jako až na druhým místě, že se 117přizpůsobuje ten 

program vždycky těm schopnějším, aktivnějším a tamty, protože nikam 

118neutečou, tak se nechaj někde ležet a občas, když jsou volný ruce, tak je někdo 

vezme 119třeba ven… zatímco tady to bylo myšlený jenom, pro tyhle klienty, aby 

to bylo cíleně 120jenom na tuhlentu skupinu lidí, malou skupinku, no… tak to 

je… ona mi prostě napsala, 121že ho do Hloubětína nedá a že si ho radši nechá 

doma… a zároveň vlastně jakoby 122reflektuje, že by se z toho taky mohla 

zbláznit…“ 

 

123B: „Kdyby zůstal doma…?“ 

 

124R5: „Kdyby ho měla doma… ona už teď je schopná, vlastně teď si sehnala 

asistenci na 125ráno, když vlastně ho potřebuje vypravit, dostat dolu k tomu autu 

a z toho vozejku ho 126dostat do auta, tak s tim jí pomáhá asistent a odpoledne 

má buďto s asistentem jezdí sem 127pro T. a potom ten asistent s ním jde buď na 

Ladronku nebo do Hvězdy a nebo přijede 128dopravou a ten asistent přijde domu 

a je s nim třeba dvě tři hoďky, ona už si to teďka 129kombinuje a taky z toho 

důvodu, aby se dostal někam ven, protože když jí ho přivezou 130domu, tak už je 

to asi moc práce a není tam zřejmě moc kam jít… to že se brání jakoby 131těm 

cizejm velkejm… spousta lidí si zase myslí naopak, že by to pro něj byla změna, 

že 132by tam bylo živo, že by se tam něco dělo, že by se mu to mohlo líbit, ale 

když ta máma 133z toho má strach, tak je to takový těžký… a s tim tátou jste 

nemluvila, jak si to on, jakou 134má on představu?“ 

 

135B: „Vůbec, já jsem akorát s tou paní V. mluvila, protože ta byla jediná, která 

se mi 136ozvala…“ 

 

137R5: „Ale ten T. táta sem chodí asi jednou tejdně…“ 

 

138B: „Chodí no, já vim…“ 

 

139R5: „To by bylo docela zajímavý…“ 

 

140B: „Já teda ani s tou paní L. jsem nemluvila, takže to taky nevim, jak to vidí, 

no…“ 
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141R5: „A vy jste tady který dny?“ 

 

142B: „Já jsem chodívala pondělky a teďko tak jak je potřeba, no…“ 

 

143R5: „Jo…“ 

 

144B: „No a jak jste teď teda řikala, třeba z čeho maj ty maminky strach, tak co si 

myslíte, že 145by jako mohlo pomoct tomu, aby ten strach mít přestaly?“ 

 

146R5: „No mně připadá, že se tady o to starám jenom já, že jako kdyby nebyli 

lidi, který by 147ta rodina měla jako podporu a doprovázení, že maj jenom mě, 

protože ke mně choděj na 148skupiny jako k psycholožce a máme spolu 

navázanej vztah a jako kdyby… tak my máme 149sociálního pracovníka, 

samozřejmě, kterej se snaží a jako má k tomu Hloubětínu, protože 150za 

stávajících podmínek to tady není pro ně vhodný a uzpůsobený… ale co by 

151potřebovaly… potřebovaly by podporu v tom, aby se nebály tý změny…“ 

 

152B: „A jak by ta podpora, myslíte, měla ideálně vypadat…?“ 

 

153R5: „Já se jí teda snažim poskytovat sama, tu podporu, ale je to prostě takový 

jako že to je 154spíš taková psychologická podpora, no…“ 

 

155B: „Hm… a obecně třeba v tom procesu toho přechodu, nějaký nástroje, který 

by tomu 156jako mohly třeba pomoct…?“ 

157R5: „No mně připadá, že jako by pro to měla něco dělat ta škola, která si 

myslim, že se 158naprosto jenom jako izoluje na tu školní výuku a posledního 

června to jako skončí a už je 159to nezajímá…“ 

 

160B: „A co si představujete, že by ta škola mohla dělat…?“ 

 

161R5: „No tak třeba ta Rooseveltka pro ty lidi s mentálním postižením dělá 

přípravu na 162povolání, že jo, maj to lyceum pro ně, ale protože to je bariérový, 

tak to třeba pro tyhle 163klienty není… že tam si myslim, že se přece jenom 

trošku věnujou a pracujou i s tim 164o.s. Asistence, aby jako ty děcka měly teda 

něco jako dál… že by třeba v rámci tý školy byl 165jako nějakej třeba výchovnej 

poradce pro volbu povolání, že jo, jak je na školách, tak něco 166takovýho…“ 

 

167B: „No já si právě myslim, nebo jak na mě to působí, tak tady tohle nahrazuje 

ten 168stacionář…“ 

 

169R5: „No tady stacionář nahrazuje úplně všechno, například když se řeklo, že 

nebudou ve 170družině od nějakýho věku, že maj nárok jenom jedno odpoledne 

na družinu, tak se 171všechny rodiče obrátili na nás, jestli teda by mohly být u 

nás, takže my vlastně suplujeme 172družinu teďka… a ve dnech školních 

prázdnin to taky vlastně zajišťujeme my…“ 

 

173B: „No já teda právě si myslim, že jak řikáte, že ty maminky komunikujou 

vlastně s váma, 174tak pak nekomunikujou o tomhle třeba tolik s tou školou a 

proto potom to leží na vás, no, 175nebo na tom stacionáři…“ 
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176R5: „No já ale myslim, že pani L. se snažila hodně komunikovat se školou a 

že dostala 177odpověď, jak to teda vypadá s tou mojí prádelnou…“ 

 

178B: „Hm… ale to možná bylo to, co ta pani L. chtěla, ne? Že to bylo pro ní to 

ideální 179řešení…“ 

 

180R5: „No ona chtěla, jestli by třeba T. třeba ještě nenechali propadnout nebo 

něco…“ 

 

181B: „Hm… to já do toho zas tak nevidi, tak se spíš ptám, právě…“ 

 

182R5: „No je to škoda, že s váma nechce mluvit, ale ona je na tom strašně 

špatně…“ 

 

183R5: „Já třeba vim, že Integrační centrum je taky škola a maj tam striktně do 19 

let a část 184těch žáků přešla na Prosek a do Hloubětína do těch středisek 

Paprsku. Tam se prostě nějak 185uvolnily místa a jsou teda teďka tam... A já, 

když jsem tak jako o tom mluvila, že jako 186nám stárnou ty klienti a že není jako 

kam by šli dál, tak když jsem řekla, že se pokusim 187otevřít tady něco, udělat 

nějakou nástavbu, tak mě všichni jako tomu rozuměli, že to jako 188není tak 

špatně, jo… na druhou stranu mně jako Modrej klíč připadá taky jako už takový 

189segregovaný, takovej svět sám pro sebe… byla jste se tam podívat?“ 

 

190B: „Byla jsem tam, no…“ 

 

191R5: „Protože to je strašně veliký a taky jsou tam od malejch, že jo, až po jako 

chráněný 192bydlení, chráněný dílny a je to taky proto, že ta Milena Remarová to 

taky založila pro 193svoje dítě a to dítě jak postupně teda rostlo, tak se měnily ty 

jeho potřeby tak rozšiřovala 194služby… a správně by to mělo bejt prostě po celý 

Praze rozesetý malý bydleníčka, nějaký 195pracovní možnosti, nějaký centra 

denní, maximálně do počtu 6 lidí, teďka se říká… a 196tohle já jsem chtěla, ta 

nástavba aby byla pro osm a z toho až pro 4 možnost týdenního 197pobytu, 

protože pani V. už by chtěla týdenní pobyt pro L. … a teďka ta prádelna je teda 

198pro 4 klienty a z toho pro dva s možností týdenního pobytu… ale já nějak 

nejsem schopná 199dál jakoby… protože to chráněný bydlení přes to občanský 

sdružení samozřejmě by byla 200taky cesta, prostě mít jako jeden byt a tam mít 

asistenci 24 hodin denně, ale stejně ty lidi 201nemůžou být v tom bytě 24 hodin 

denně, ty taky musej mít nějaký místo, kde budou trávit 202ten den… ty by 

potřebovali mít možnost nějakýho pobytu na pracovní část dne… ale je to 

203stejně náročný a úzkostný období, jako když ty rodiče chtěj dát to dítě do 

školky a školka 204ho nevezme, protože je postižený, protože se bojej toho 

postižení nebo řikaj, že by teda 205museli mít asistenta a že nemaj peníze na 

asistenta nebo že když vezmou tohle dítě, tak 206nebudou moct přijmout třeba 

šest zdravejch dětí, protože tam budou muset mít nižší stavy 207ve třídě… to je 

vlastně první taková pecka, že to dítě nikde nechtěj…pak vlastně když se 

208jedná o tu školu, jestli teda integrovat do běžný školy nebo nějaký… a to už je 

vlastně 209nesmírnej pokrok, že už jsou ty rehabilitační třídy… no a pak je to 

zase teďka 210v devatenácti, že už je nechce ani ten doktor dětskej, ani ten 

neurolog a vlastně nemaj kam 211jít… ale za mých časů v Praze nebylo vůbec nic 
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a já jsem pro svoje dítě před třiceti lety 212teda měla volbu 150 km od Prahy 

Horní Poustevna… takže přeci jenom, já jsem to říkala 213taky tý pani L., že ten 

Hloubětín zas tak daleko není, že to není tak jako strašný a když 214bysme to 

vzali tak jako že to je na rok, než se to stihne tady… ale je fakt, že… já prostě 

215nevim, co ještě bych jako víc měla vyzkoušet, aby se to povedlo, no…“ 

 

216B: „Aby se povedlo sehnat tady ty peníze…?“ 

 

217R5: „Aby se povedla tady ta prádelna, no… ale to není jenom na tu prádelnu, 

ale to je i na 218ty pracovníky, že jo… protože jako k T. a L. potřebuju dva. A 

když jeden onemocní, tak 219bych to, dobře, dejme tomu, že bych to nějak jako 

lepila z lidí ze stacionáře, ale 220k týdennímu pobytu ke dvěma, by se potom 

muselo to jako zdvojnásobit, protože po noční 221musí mít druhej den volno… a 

nevim jestli na noc by stačil jeden, možná by stačil jeden, 222no… s těma 

dobrovolníkama…“ 

 

223B: „Je to náročný, no…“ 

 

224R5: „Já třeba se snažim, když ty děcka, když jim je těch šest, sedm, nebo i pět, 

tak 225integrovat je do běžný mateřský školy, pomáhat jim hledat teda nějakou 

školu vhodnou, 226jestli budou potřebovat asistenta, maj jakoby od nás podporu 

kam jít a co hledat, když 227končej ten předškolní věk a maj jít do školy… a 

tohlecto, potom ty děti odešly do tý 228rehabilitační třídy a my vlastně, my jsme 

se od nich neodstřihli na ty dny školních 229prázdnin a pak k tomu ještě přišla ta 

družina a teď jako já bych měla řešit, kam půjdou ty 230děti po tý rehabilitační 

třídě, připadá mi to jako, že by to taky mohl dělat někdo jinej…“ 

 

231B: „On asi nikdo neví moc co dalšího poradit, no…“ 

 

232R5: „Oni jako vlastně moc nemaj moc možností z čeho si vybrat a když maj, 

tak si 233vyberou ten náš stacionář… a já jsem teda přesvědčená, že v tom 

Domově svatý rodiny 234budou mít taky plno… protože co si pamatuju, tak když 

tam byla ta Akvinela, tak tam 235měla spoustu žádostí o přijetí a jako pořadník 

dlouhej, tak bych se divila, kdyby…“ 

 

236B: Hm,hm…“ 

 

237R5: „Co jste tam měla ještě za otázky?“ 

 

238B: „No my už jsme se toho většinou asi všeho nějak dotkly, tak já vám ty 

otázky přečtu a 239třeba můžete ještě doplnit, když vás něco napadne. Mám tady 

otázku na zkušenosti 240s procesem toho přechodu, který máte, nemusí to být 

nutně z rehabilitační třídy dál. Co si 241myslíte, že tomu přechodu brání nebo co 

ho naopak usnadňuje. Pak tady mám, jaký máte 242obavy z toho přechodu teď, 

z tý rehabilitační třídy a zase, co by ho mohlo třeba usnadnit. 243A pak otázku 

vlastně na ty rodiče, na představy těch rodičů.“ 

 

244R5: „Představu těch rodičů já určitě vim. Že by chtěli mít děti tady. A klidně 

jako nejlépe, 245že by byli na oddělení stacionáře, než by byla hotová ta prádelna. 

Že by šla stranou jako 246kvalita služby přiměřená věku a potřebám ve prospěch 
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toho místa. Že to místo je prostě 247tak zásadní, že by tady chtěli počkat a maj 

pocit, že ty děcka to tady vydržej a že by to 248mohli vydržet i ty pracovníci… Já 

jsem teda přechod takovej podobnej zažila se S., která 249taky končila 

rehabilitační třídu, ale byla v tý třídě u nás ve stacionáři a ta šla do Stodůlek, 

250tu vlastně nechala pani ředitelka ve škole dýl, až do těch devatenácti a čekalo 

se, až budou 251otvírat Stodůlky, ten stacionář. A M. tam byla, holčička, s těžkou 

epilepsií, několik 252těžkých záchvatů měla za den a tu si rodiče nakonec nechali 

doma. Ta bydlí v takovým 253tom bezbariérovým domě v Nových Butovicích. Ta 

tady byla taky do devatenácti a tu maj 254teda doma. A K. Č., toho měla 

maminka zapsanýho asi od patnácti v Modrým klíči, jako 255přihlášku, ale pak 

když zjistila, jak je to drahý, tak to vzdala, byla se podívat ve 256Stodůlkách a 

vybrala si Prosek. Ale protože tam maj nějak jako problémy s dopravou, 257s tou 

Societou, tak tam snad jezdí jenom dvakrát týdně. Takže to jsou tři jako klienti, 

258kterejm bylo osmnáct, devatenáct…“ 

 

259B: „A ty přechody probíhaly bez problémů, nebo…“ 

 

260R5: „Ne, vůbec, to bylo uplně stejně dramatický, jako je to teďko. Pani B. 

plakala, prosila 261nás, jestli by tady S. nemohla zůstat a já jsem, já jsem si 

vlastně prodloužila cílovou 262skupinu z 18 na 19, aby tady S. mohla zůstat ještě, 

ale to prostě už byl jako bugr, že to 263není vhodný, hlavně ze strany pracovníků, 

teda, že takovouhle klientku… a ten K. taky, 264když tam byl, tak ty rodiče  těch 

malejch dětí, který začínaj chodit do toho stacionáře, jo, 265těm dětem jsou dva, 

dva a půl roku a maj DMO, jo, jsou těžce postižený, ale ještě ty 266rodiče věřej 

tomu, že se to nějak ještě spraví a teď když viděj to velký stvoření zkroucený, 

267těžce postižený, tak na ně padne… a já budu ta zlá, která jim řekne, že tady ty 

kluci 268nemůžou bejt…“ 

 

269B: „Ale vždyť to je přece naprosto objektivní… spíš zkusit s nima hledat jak 

dál nebo je 270v tom podpořit… vždyť to musej vědět, že člověk nemůže udělat 

všecko… no a kdybych 271se ještě vrátila k tý S., tak tam to nakonec dopadlo 

jak?“ 

 

272R5: „No, tak S. …, naše speciální pedagožka a ještě jedna sestřička šli s pani 

B. do těch 273Stodůlek, tam si to všechno prohlídli a ona nakonec se rozhodla pro 

ty Stodůlky s tim, že 374ale Stodůlky nemaj prázdninovej provoz, oni maj taky 

nějak zavřeno a ona chtěla 275nastoupit do práce a vlastně kvůli tomu, že tak 

dlouho o prázdninách by musela se o tu S. 276postarat, tak nemohla nastoupit do 

pořádný práce, takže pořád uklízí někde v hospodě… 277ona byla zdravotní 

sestra… a tim, že oni maj tak dlouho zavřeno, tak ona si to vlastně 278nemohla 

dovolit jako z práce bejt takhle dlouho pryč… a jinak vždycky když volá, tak 

278říká, že vzpomíná na náš stacionář a že to prostě… jako kdybych já zavolala 

pani B. a 279řekla jí, že od září otevíráme prádelnu, tak prostě je tady během 

jednoho tejdne zpátky… 280no, takže to jsou tyhle ty tři, co jsem zažila zatím. 

Jinak odešly děcka od školy, buďto do 281Jedličkárny nebo do běžných škol 

s asistencí, my je tady vždycky dva tři roky vypipláme 282a jenom ty nejvíc 

postižený zůstávaj v těch rehabilitačních třídách… takže to jsou moje 

283dosavadní zkušenosti s přechodem ze školy… na co dál jste se ještě ptala?“ 
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284B: „Ještě nějaký obavy a naděje ohledně tohohle jejich přechodu, no, co by ho 

mohlo 285usnadnit…“ 

 

286R5: „No kdyby se teďka dělala ta rekonstrukce a už se tady jakoby stavěla ta 

prádelna, tak 287by to bylo uplně bez problémů a nikdo by žádný obavy, úzkosti 

neměl… akorát já bych 288teda sháněla peníze na mzdy těch pracovníků… 

nevim, no, já si myslim, že nejhůř to 289může dopadnou tak, že teda budou ty děti 

doma, ten rok, než se to povede, no… a já se 290teda budu fakt snažit ještě, dokud 

budu mít energii, tak se furt budu snažit to tady 291vybudovat, no… já bych teda 

chtěla mnohem radši tu nástavbu, protože ty dva baráky maj 292nástavbu, tak 

nevim proč tamten má vypadat jako chudej příbuznej, že jo, to je ostuda, to 

293jsou vlastně školní pavilony, oba dva, financovaný ze školství a tenhle ze 

sociálních 294služeb vypadá tak, jak vypadá…“ 

 

295B: „Tak to je krásná ukázka toho, jak to finančně funguje, no…“ 

 

296R5: „Přesně, ukázka financování sociálních služeb… bylo by to perfektní no, 

protože by 297tam bylo i zázemí pro rehabilitaci, protože oni samozřejmě budou 

potřebovat pořád 298rehabilitaci… jsem si představovala, že by tam byl i ten 

transportní kolejnicovej systém, 299to je hrozně snadný na obsluhu, žádná 

námaha a i jim se to líbí, jak jedou…“ 

 

300B: „No hlavně ty dospělý lidi zvedat, to vůbec není legrace…“ 

 

301R5: „No ono stačí i desetiletý děcka, když jsou trochu silnější, to je strašná 

dřina, no… no, 302tak takhle to vypadá…“ 

 

303B: „Tak já vám děkuju…“ 

 

304R5: „Já jsem na to měla i supervizi manažerskou, měli jsme tady porady, kde 

jsme to 305všechno probírali, jsou tady kolem toho strašný jako tlaky, protože ty 

lidi prostě jako 306nechtěj, abych já je tady nechala, ty pracovníci…“ 

 

307B: „Jako v tom stacionáři teď na tu přechodnou dobu, jo?“ 

 

308R5: „No… i když by to bylo jako provizorium na rok, tak oni to strašně 

nechtěj… a maj 309pocit, že by jako provizorium mohli bejt rok v tom 

Hloubětíně…“ 

 

310B: „Hm… tak z jejich strany je to taky pochopitelný… stejně tak je ale 

pochopitelnej 311pohled rodičů…“ 

 

312R5: „No, já si spíš myslim ale, že oni to nechtěj, protože s těma velkýma je 

mnohem větší 313práce… s dětma je veselejší, snazší práce, že jo a k dospělým 

nikdo nechce… no a oni 314sem šli, ty noví lidi sem šli, protože jsou tady děti, 

no, tak je nechtěj tyhle velký no…“ 

 

315B: „No je to náročný, no…“ 
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316R5: „Je, pro mě je to strašně těžký, když já ty mámy znám, když bylo těm 

dětem prostě 317čtyři roky, tak jednu znám 15 let a jednu znám 14 let, no… ke 

mně choděj na ty skupiny a 318jako se známe hodně důvěrně, včetně všech 

rozvodů a dramat partnerských… ale určitě si 319myslim, že v případě takhle 

postiženejch dětí je strašně důležitý, aby byly v pohodě ty 320mámy, pokud se 

vůbec o nějaký pohodě dá mluvit, že jo… takže tak, no… no je to 321těžký…  

 

322B: „Tak já vám mockrát děkuju…“ 
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Příloha č. 4 – Informovaný souhlas pro pedagogy 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZA 

ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Já níže podepsaný(á): 

 

Jméno:  ....................................       Příjmení:  ......................................................... 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a)  seznámen(a) studentkou: 

 

Titul a jméno: ............................................................................................... 

 

Škola:  ................................................................................................... 

 

 
s charakterem vzájemné spolupráce s důvody a cíly sběru údajů. Byly mi zodpovězeny 

všechny dotazy, které jsem v souvislosti s projektem měl(a). Navrhovaný postup při sběru 

údajů a jejich vyhodnocení mi bylo jasně vysvětleno a beru na vědomí, že mám právo být 

informován(a) o každém poznatku, který bude v průběhu dotazování, rozhovorů 

a pozorování zjištěn. Jsem obeznámen(a), že můj souhlas je dobrovolný. 

Beru na vědomí, že svůj souhlas se sběrem údajů mohu kdykoliv ze své vůle přerušit. 

Beru též na vědomí skutečnost, že v rámci tohoto projektu bude moci identifikovat mou 

osobu dle poskytnutých osobních údajů jen studentka, která sběr údajů provádí. Další 

předávání informací bude plně anonymní. 

 

Po tomto seznámení si nejsem vědom(a) žádných důvodů, které by mému souhlasu se 

sběrem dat bránily a dobrovolně s ní souhlasím. 
 

 

 

_______________________  _____________________ 

            podpis          datum 
 

 

 

S respondentem jsem s pomocí tohoto dokumentu prodiskutovala postup 

a vyhodnocování vzájemné spolupráce. Jsem přesvědčena, že jsem respondenta plně 

informoval(a) o podstatě projektu, jak je vyžadováno etickými normami. Jsem 

přesvědčena, že respondent tomuto vysvětlení porozuměl. 

 

 

 

       _______________________           __________________ 

                 podpis studenta                 datum 
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Informovaný souhlas  

 

 

Úvodní informace: 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

 

jsem studentkou druhého ročníku oboru Křesťanská humanitární a pastorační 

práce na Univerzitě Karlově a žádám Vás tímto o souhlas se sběrem údajů 

potřebných ke zpracování mé diplomové práce na téma Přechod z dětství do 

dospělosti u lidí s těžkým kombinovaným postižením. 

 

Sběr bude proveden metodou ohniskové skupiny. 

Výzkumné otázky budou následující: 

 Jaké jsou vaše představy o budoucnosti dětí po ukončení povinné školní 

docházky? 

 Jaké jsou vaše zkušenosti v souvislosti s procesem přechodu? 

 Jaké jsou vaše obavy z tohoto přechodu? Co si myslíte, že by mohlo 

přechod usnadnit, podpořit? 

 Jaké představy mají podle vás rodiče o budoucnosti svých dětí? 

 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké představy mají vybraní čeští pedagogové a rodiče o 

budoucí existenci (svých) dospělých dětí s těžkým kombinovaným postižením a 

jaké mají zkušenosti s procesem přechodu (nebo jak proces přechodu zažívají). 

 

 

Rizika pro respondenta: 

 

Ze spolupráce mohou vyplývat následující rizika: 

- respondent může zjistit, že názory jeho a ostatních kolegů nejsou ve 

vzájemné shodě 

- diskuse by z výše uvedeného důvodu mohla narušit atmosféru 

v pracovním kolektivu 

 

 

Zisky pro respondenta: 

 

Ze spolupráce mohou vyplývat následující zisky: 

- možnost obdržet informace o možnostech, které pro dospělé lidi 

s kombinovaným postižením v České republice existují 

- možnost získat informace o tom, jak k tomuto tématu přistupují některé 

zahraniční země 

 

 

Důvěrnost záznamů: 

 

Svým souhlasem ke sběru výše uvedených údajů dáváte souhlas k využití 

získaných údajů a výsledků dosažených jejich vyhodnocováním ve výzkumu mé 

diplomové práce 
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Výsledky výzkumu budou sloužit výhradně ke studijním účelům a budou použity 

pouze pro potřeby diplomové práce. Veškeré údaje budou použity zodpovědně 

pro celkové zpracování a dotazovaným nebo osobám bude zaručena plná 

anonymita. 

 

 

Práva respondentů: 

 

Váš souhlas se spoluprací na tomto výzkumu je plně dobrovolný. Svým podpisem 

stvrdíte, že jste byl(a) plně informována o projektu, účelu a rozsahu sbíraných 

údajů a že rozumíte stanoveným cílům. Získané údaje a výsledky mohou být 

zpřístupněny respondentovi, pokud o to požádá i dalším osobám, které sám určí. 

Během spolupráce máte nárok na vyjádření stížností, či poskytnutí doplňujících 

informací na jakékoliv Vaše dotazy. S případnými připomínkami, stížnostmi, či 

dotazy je možné obrátit se na vedoucí mé diplomové práce PhDr. Bohumilu 

Bašteckou, na adrese: bastecka@etf.cuni.cz 

Spolupráci budete mít možnost kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bastecka@etf.cuni.cz
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Příloha č. 5 – Informovaný souhlas pro rodiče 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZA 

ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Já níže podepsaná: 

 

Jméno:  ....................................       Příjmení:  ......................................................... 

 

Prohlašuji, že jsem byla  seznámena studentkou: 

 

Jméno: ............................................................................................... 

 

Škola:  ................................................................................................... 

 

 
s charakterem vzájemné spolupráce s důvody a cíly sběru údajů. Byly mi zodpovězeny 

všechny dotazy, které jsem v souvislosti s projektem měla. Navrhovaný postup při sběru 

údajů a jejich vyhodnocení mi byl jasně vysvětlen a beru na vědomí, že mám právo být 

informována o každém poznatku, který bude v průběhu rozhovorů zjištěn. Jsem 

obeznámena, že můj souhlas je dobrovolný. 

Beru na vědomí, že svůj souhlas se sběrem údajů mohu kdykoliv ze své vůle přerušit. 

Beru též na vědomí skutečnost, že v rámci tohoto projektu bude moci identifikovat mou 

osobu dle poskytnutých osobních údajů jen studentka, která sběr údajů provádí. Další 

předávání informací bude plně anonymní. 

 

Po tomto seznámení si nejsem vědoma žádných důvodů, které by mému souhlasu se 

sběrem dat bránily, a dobrovolně s ním souhlasím. 
 

 

 

_______________________     _______________________ 

            podpis            datum 
 

 

 

S respondentem jsem s pomocí tohoto dokumentu prodiskutovala postup a  zhodnocování 

vzájemné spolupráce. Jsem přesvědčena, že jsem respondenta plně informovala 

o podstatě projektu, jak je vyžadováno etickými normami. Jsem přesvědčena, že 

respondent tomuto vysvětlení porozuměl. 

 

 

 

        ______________________       _____________________ 

              podpis studenta          datum 
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Informovaný souhlas  

 

 

Úvodní informace: 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

 

jsem studentkou druhého ročníku oboru Křesťanská humanitární a pastorační 

práce na Univerzitě Karlově a žádám Vás tímto o souhlas se sběrem údajů 

potřebných ke zpracování mé diplomové práce na téma Přechod z dětství do 

dospělosti u lidí s těžkým kombinovaným postižením. 

 

Sběr bude proveden metodou polostrukturovaného rozhovoru. 

Výzkumné otázky budou následující: 

 Jaké jsou vaše představy o budoucnosti vašeho dítěte po ukončení povinné 

školní docházky? 

 Jaké jsou vaše zkušenosti v souvislosti s procesem přechodu? 

 Jaké jsou vaše obavy z tohoto přechodu? Co si myslíte, že by mohlo 

přechod usnadnit, podpořit? 

 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké představy mají vybraní čeští pedagogové a rodiče o 

budoucí existenci (svých) dospělých dětí s těžkým kombinovaným postižením a 

jaké mají zkušenosti s procesem přechodu (nebo jak proces přechodu zažívají). 

 

 

Rizika pro respondenta: 

 

Ze spolupráce mohou vyplývat následující rizika: 

- respondentovi může být nepříjemné mluvit s neznámým člověkem o 

některých osobních věcech 

 

 

Zisky pro respondenta: 

 

Ze spolupráce mohou vyplývat následující zisky: 

- možnost obdržet informace o možnostech, které pro dospělé lidi 

s kombinovaným postižením v České republice existují 

- možnost získat informace o tom, jak k tomuto tématu přistupují některé 

zahraniční země 

 

 

Důvěrnost záznamů: 

 

Svým souhlasem ke sběru výše uvedených údajů dáváte souhlas k využití 

získaných údajů a výsledků dosažených jejich vyhodnocováním ve výzkumu mé 

diplomové práce 

Výsledky výzkumu budou sloužit výhradně ke studijním účelům a budou použity 

pouze pro potřeby diplomové práce. Veškeré údaje budou použity zodpovědně 

pro celkové zpracování a dotazovaným nebo osobám bude zaručena plná 

anonymita. 
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Práva respondentů: 

 

Váš souhlas se spoluprací na tomto výzkumu je plně dobrovolný. Svým podpisem 

stvrdíte, že jste byla plně informována o projektu, účelu a rozsahu sbíraných údajů 

a že rozumíte stanoveným cílům. Získané údaje a výsledky mohou být 

zpřístupněny respondentovi, pokud o to požádá i dalším osobám, které sám určí. 

Během spolupráce máte nárok na vyjádření stížností, či poskytnutí doplňujících 

informací na jakékoliv Vaše dotazy. S případnými připomínkami, stížnostmi, či 

dotazy je možné obrátit se na vedoucí mé diplomové práce PhDr. Bohumilu 

Bašteckou, na adrese: bastecka@etf.cuni.cz 

Spolupráci budete mít možnost kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bastecka@etf.cuni.cz
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Příloha č. 6 – Informovaný souhlas pro vedoucí stacionáře 

 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ ZA 

ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

 

Já níže podepsaná: 

 

Jméno:  ....................................       Příjmení:  ......................................................... 

 

Prohlašuji, že jsem byla  seznámena studentkou: 

 

Jméno: ............................................................................................... 

 

Škola:  ................................................................................................... 

 

 

s charakterem vzájemné spolupráce s důvody a cíly sběru údajů. Byly mi 

zodpovězeny všechny dotazy, které jsem v souvislosti s projektem měla. 

Navrhovaný postup při sběru údajů a jejich vyhodnocení mi byl jasně vysvětlen a 

beru na vědomí, že mám právo být informována o každém poznatku, který bude 

v průběhu rozhovorů zjištěn. Jsem obeznámena, že můj souhlas je dobrovolný. 

Beru na vědomí, že svůj souhlas se sběrem údajů mohu kdykoliv ze své vůle 

přerušit. Beru též na vědomí skutečnost, že v rámci tohoto projektu bude moci 

identifikovat mou osobu dle poskytnutých osobních údajů jen studentka, která 

sběr údajů provádí. Další předávání informací bude plně anonymní. 

 

Po tomto seznámení si nejsem vědoma žádných důvodů, které by mému 

souhlasu se sběrem dat bránily, a dobrovolně s ním souhlasím. 

 

 

 

_______________________   _______________________ 

            podpis           datum 

 

 

 

S respondentem jsem s pomocí tohoto dokumentu prodiskutovala postup a 

vyhodnocování vzájemné spolupráce. Jsem přesvědčena, že jsem respondenta 

plně informovala o podstatě projektu, jak je vyžadováno etickými normami. Jsem 

přesvědčena, že respondent tomuto vysvětlení porozuměl. 

 

 

 

        ______________________       _____________________ 

              podpis studenta          datum 
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Informovaný souhlas  

 

 

Úvodní informace: 

 

Vážený pane, Vážená paní, 

 

jsem studentkou druhého ročníku oboru Křesťanská humanitární a pastorační 

práce na Univerzitě Karlově a žádám Vás tímto o souhlas se sběrem údajů 

potřebných ke zpracování mé diplomové práce na téma Přechod z dětství do 

dospělosti u lidí s těžkým kombinovaným postižením. 

 

Sběr bude proveden metodou polostrukturovaného rozhovoru. 

Výzkumné otázky budou následující: 

 Jaké jsou vaše představy o budoucnosti vašeho dítěte po ukončení povinné 

školní docházky? 

 Jaké jsou vaše zkušenosti v souvislosti s procesem přechodu? 

 Jaké jsou vaše obavy z tohoto přechodu? Co si myslíte, že by mohlo 

přechod usnadnit, podpořit? 

 Jaké představy mají podle vás rodiče o budoucnosti svých dětí? 

 

Cílem výzkumu je zjistit, jaké představy mají vybraní čeští pedagogové a rodiče o 

budoucí existenci (svých) dospělých dětí s těžkým kombinovaným postižením a 

jaké mají zkušenosti s procesem přechodu (nebo jak proces přechodu zažívají). 

 

 

Zisky pro respondenta: 

 

Ze spolupráce mohou vyplývat následující zisky: 

- možnost obdržet informace o možnostech, které pro dospělé lidi 

s kombinovaným postižením v České republice existují 

- možnost získat informace o tom, jak k tomuto tématu přistupují některé 

zahraniční země 

 

 

Důvěrnost záznamů: 

 

Svým souhlasem ke sběru výše uvedených údajů dáváte souhlas k využití 

získaných údajů a výsledků dosažených jejich vyhodnocováním ve výzkumu mé 

diplomové práce 

Výsledky výzkumu budou sloužit výhradně ke studijním účelům a budou použity 

pouze pro potřeby diplomové práce. Veškeré údaje budou použity zodpovědně 

pro celkové zpracování a dotazovaným nebo osobám bude zaručena plná 

anonymita. 

 

 

Práva respondentů: 

 

Váš souhlas se spoluprací na tomto výzkumu je plně dobrovolný. Svým podpisem 

stvrdíte, že jste byla plně informována o projektu, účelu a rozsahu sbíraných údajů 
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a že rozumíte stanoveným cílům. Získané údaje a výsledky mohou být 

zpřístupněny respondentovi, pokud o to požádá i dalším osobám, které sám určí. 

Během spolupráce máte nárok na vyjádření stížností, či poskytnutí doplňujících 

informací na jakékoliv Vaše dotazy. S případnými připomínkami, stížnostmi, či 

dotazy je možné obrátit se na vedoucí mé diplomové práce PhDr. Bohumilu 

Bašteckou, na adrese: bastecka@etf.cuni.cz 

Spolupráci budete mít možnost kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bastecka@etf.cuni.cz

