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Anotace: Předkládaná práce se zabývá přechodem z dětství do dospělosti u lidí 

s těžkým kombinovaným postižením. Teoretická část se věnuje historickému 

kontextu mentálního a kombinovaného postižení, na jehož pozadí rozpoznává 

určité principy, které se v současné době ve vztahu k lidem s postižením uplatňují. 

Dále se zaměřuje na současné postavení lidí s kombinovaným postižením v České 

republice. Věnuje se také tématu přechodu z dětství do dospělosti a tranzitním 

programům, jakožto nástrojům tohoto přechodu. Praktická část formou 

kvalitativního výzkumu zjišťuje, jaké mají rodič a odborný personál představy 

o budoucí existenci dospívajících dětí s těžkým kombinovaným postižením 

a jejich zkušenosti s procesem přechodu nebo názor na něj. 

 

Klíčová slova: kombinované postižení, lidská práva, princip normalizace, 

podporované rozhodování, plánování zaměřené na člověka, dospělost, tranzitní 

programy 

 

 

Abstract: The present paper thematizes the transition from childhood 

to adulthood of people with multiple disability. The theoretical part discusses 

following subthemes: principles applied in the current attitudes to people 

with multiple disability seen in the historical context of the treatment of multiple 

and learning disability; the current status of these people in the Czech Republic; 

the ransition from childhood to adulthood and transition programmes as tools 

of the passage. The practical part, based on qualitative research, maps ways parent 

and professional staff envisage the future life of children suffering from serious 

multiple disability, as well as the experience of parent and staff with the transition 

process.   

 

Key words: multiple disability, human rights, Normalization Principle, supported 

decision-making, person-centred planning, adulthood, transition programmes 
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ÚVOD 

 

Pro svou práci jsem si zvolila téma přechodu z dětství do dospělosti u lidí 

s těžkým kombinovaným postižením. Již nějakou dobu mám možnost jako 

dobrovolník pomáhat se vzděláváním dětí s těžkým kombinovaným postižením 

v jedné rehabilitační třídě pražské základní školy speciální. Děti postupně rostou, 

přibližují se konci své školní docházky a lidé kolem nich si začínají klást otázky 

o budoucnosti těchto dětí. Spolu s nimi jsem si tuto otázku položila také já 

a odpověď na ni bych ráda hledala během psaní této práce. Existuje spousta forem 

podpory pro lidi s postižením, ale myslím si, že se skupinou lidí s těžkým 

kombinovaným postižením se tolik nepočítá, protože je to prostě nějak složitější 

a moc si s tím nevíme rady. 

 Ve své práci bych se chtěla nejprve zaměřit na určitý historický kontext 

mentálního a kombinovaného postižení – zejména na vývoj jejich pojetí a na 

vývoj přístupů k lidem s tímto postižením. Na pozadí novodobých dějin bych 

potom ráda rozpoznala určité principy, které se v současné době ve vztahu k lidem 

s postižením uplatňují a zaměřila se jak na jejich teoretické (zejména legislativní) 

ukotvení, tak na praktické uplatnění. 

 V další části práce bych se ráda zaměřila na současné postavení lidí 

s postižením v České republice, přičemž bych se chtěla věnovat zvlášť kategorii 

dětí (a v souvislosti s tím vzdělávání) a kategorii dospělých (a tématu 

zaměstnání). 

 V závěrečné kapitole teoretické části práce bych se chtěla věnovat 

tranzitním programům, jejich obecné charakteristice i konkrétní realizaci 

v podobě tranzitních plánů. Tato kapitola by měla navazovat na třetí část práce 

zaměřenou na téma přechodu z dětství do dospělosti, jejíž obecná rovina je jedním 

ze zdrojů tranzitního plánování. 

Ve své práci si kladu za cíl popsat zahraniční modely přechodu z dětství 

do dospělosti pro lidi s těžkým kombinovaným postižením a získat inspiraci pro 

tutéž otázku v České republice. A dále pak v rámci výzkumu zjistit představy 
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rodiče
1
 a odborného personálu o budoucí existenci dospívajících dětí s těžkým 

kombinovaným postižením a zkušenosti s procesem přechodu nebo názoru na něj. 

 Výzkumná část práce bude zpracována metodou kvalitativního výzkumu 

za pomoci výzkumných otázek, jež budu klást rodiči dítěte s těžkým 

kombinovaným postižením, které je žákem rehabilitační třídy základní školy 

speciální a odborným pracovníkům, přicházejícím s tímto dítětem a jeho 

spolužáky do kontaktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Původním cílem bylo zjistit představy rodičů a odborného personálu, avšak z důvodu nedostatku 

respondentů byl cíl pozměněn. 
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1. MENTÁLNÍ A KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ: 

HISTORICKÝ VÝVOJ A ZÁKLADNÍ POJMY 

 

1.1 Vysvětlení pojmů 

 

Kombinované postižení: 

Problematika péče o osoby s kombinovaným postižením je poměrně mladým 

vědním oborem. Do 80. let 20. století bylo u osob s vícenásobným postižením 

posuzováno to, které bylo nejzávažnější (tzv. primární postižení), a na jeho 

základě byly voleny způsoby péče a podpory. Na další přidružené vady 

(sekundární) byl brán poté zřetel a zvolené metody byly na jeho základě 

upravovány.
2
 V současné době je již tento pohled překonán, na kombinované 

postižení už není nahlíženo jako na součet dvou společně se vyskytujících vad, ale 

jako na postižení, které má zcela novou kvalitu.
3
 V důsledku toho dochází také 

postupně k odklonu od kategorizace vad (od snahy postižení někam 

„zaškatulkovat“) k popisnému přístupu, který se snaží charakterizovat nejen 

postižení jedince, ale také jeho možnosti a schopnosti. 

 Ve své práci se budu zabývat zejména lidmi s dětskou mozkovou obrnou 

(DMO)
4
, a to především její kvadruparetickou (postihující hybnost všech čtyřech 

končetin) formou v kombinaci s postižením intelektu a vadami smyslovými. 

 V prvních kapitolách své práce se budu věnovat především mentálnímu 

postižením a to zejména ze dvou důvodů. Jedním z nich je fakt, že mentální 

postižení velikou měrou ovlivňuje život lidí s touto formou DMO. Druhým 

potom, že z historického hlediska je pro popis situace lidí s těžkým 

                                                 
2
 srov. LANGER, Jiří: Problematika péče o osoby s kombinovaným postižením. In: Kolektiv 

autorů: Základy speciální pedagogiky. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 

Olomouc, 2006. Str. 69 
3
 Srov. LUDÍKOVÁ, Libuše: Kombinované vady. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 

2005. Str. 8 
4
 Dětská mozková obrna je rané postižení mozku, které má následky především v oblasti motoriky. 

Vzniká v důsledku postižení mozku ještě před ukončením jeho vývoje (proto také dětská mozková 

obrna), tedy během těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života. Mezi nejčastější 

přidružené poruchy vyskytující se spolu s DMO patří mentální retardace, epilepsie, poruchy řeči 

a smyslové poruchy. Tyto poruchy se vyskytují zejména u těžších forem DMO, tedy především 

u formy kvadruparetické.  (Srov. PIPEKOVÁ, Jarmila a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 

Paido, Brno 1998. Str. 171 – 172) 
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kombinovaným postižením (tedy lidí mimo jiné s mentální retardací – budu-li se 

držet svého úhlu pohledu) charakterističtější přístup společnosti k lidem 

s mentálním postižením než k lidem s postižením tělesným. 

 

 

 

1.2 Vývoj pojetí a rozpoznávání mentálního postižení 

  

1.2.1 Co rozumíme mentálním postižením dnes 

 

Pojem mentální postižení nebo také mentální retardace (v dnešní české 

psychopedii se tato slova používají jako synonyma
5
) má v současnosti mnoho 

definic. Jednotliví autoři zdůrazňují vybrané aspekty mentální retardace podle 

toho, k čemu konkrétní definice slouží (oblast medicíny, školství, sociálního 

zabezpečení apod.), nebo z jakého pohledu je nahlížena. 

 „Z pohledu biologických faktorů je mentální retardace pojímána jako 

trvalé poškození poznávací činnosti, které vzniklo v důsledku organického 

poškození mozku. 

Z hlediska posouzení inteligenčního kvocientu jde o kvalitativní vyjádření 

rozsahu postižení na základě vyšetření stupně intelektu. 
6
 

 

Můžeme rozlišit dva základní pohledy na mentální postižení – přístup zdravotní 

a sociální. 

V tvorbě „lékařských“ definic mentální retardace hrají důležitou roli dvě 

organizace – Světová zdravotnická organizace (WHO) a Americká asociace pro 

mentální retardaci (AAMR
7
). Světová zdravotnická organizace ve své 

Mezinárodní klasifikaci nemocí z roku 1992 (MKN – 10) definuje mentální 

                                                 
5
 „Někteří autoři považují pojem mentální postižení za širší, než je mentální retardace, neboť do 

něj zařazují osoby s IQ nižším než 85, což má své uplatnění především ve školní praxi, na rozdíl 

od mentální retardace s IQ pod 70.“ (ČERNÁ, Marie a kol.: Česká psychopedie, speciální 

pedagogika osob s mentálním postižením. Karolinum, Praha 2008. Str. 75) 
6
 RENOTIÉROVÁ, Marie, LUDÍKOVÁ, Libuše a kol.: Speciální pedagogika. Univerzita 

Palackého v Olomouci, Olomouc 2004. Str. 161 
7
 V současné době, v souvislosti s vývojem názvosloví v oblasti mentálního postižení, nese 

organizace název American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). 
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retardaci jako „stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je 

charakterizován zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během vývojového 

období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je poznávací‚ řečové‚ 

motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo 

současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami“.
8
 MKN – 10 pracuje 

s pojmy poškození, postižení a handicap, které vyjadřují určité abnormality, 

nedostatky a omezení pramenící ze zdravotního stavu člověka. Tento pohled byl 

v roce 2001 nahrazen doplňkem MKN – 10, tzv. Mezinárodní klasifikací 

funkčních schopností, postižení a zdraví (International Classification 

of Functioning, Disability and Health – ICF), jejímž cílem je posun od klasifikace 

následků onemocnění ke klasifikaci „složek zdraví.“ „Jde o univerzální model, 

který nerozlišuje „postižené“ a „nepostižené“ (či zdravé). U každého člověka 

popisuje jeho tělesné funkce a struktury. Ty mohou být bezproblémové nebo 

mohou být částečně či úplně porušeny např. chorobou nebo zraněním. Dále 

klasifikace popisuje aktivity – úkoly či činnosti, které člověk provádí. Ty mohou 

být v důsledku poruchy omezeny. Na základě těchto omezení může být omezena 

i účast člověka na životě společnosti (jeho zapojení – chození do práce, do školy, 

angažovanost v komunitě).“
9
 Pozornost je tedy věnována více tomu, jak člověka 

omezuje jeho sociální kontext, než jak ho omezuje jeho vlastní postižení. 

AAMR definuje mentální retardaci ve své definici z roku 2002 jako 

„sníženou schopnost charakterizovanou výraznými omezeními v intelektových 

funkcích a také v adaptačním chování, což se projevuje ve schopnosti myslet 

v abstraktních pojmech a v sociálních a praktických adaptačních 

dovednostech.“
10

 AAMR navíc zdůrazňuje, že tato definice smí být použita za 

podmínky splnění následujících předpokladů: 
11

 

1. Snížení aktuálního fungování musí být posuzováno v souvislosti se 

společenským prostředím typickým pro daný věk a kulturu jedince. 

2. Bere se v úvahu kulturní a jazyková rozmanitost a také individuální 

rozdíly v komunikaci, vnímání, pohybových možnostech a v chování. 

3. U každého jedince se vedle omezení často vyskytují i silné stránky. 

                                                 
8
 http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 

9
 NEUSAR, Aleš, SMÉKALOVÁ, Eleonora: Zdravotní postižení. In: BAŠTECKÁ, Bohumila 

(ed.): Psychologická encyklopedie – Aplikovaná psychologie. Portál, Praha 2009. Str. 447 
10

 ČERNÁ, Marie a kol.: Česká psychopedie, speciální pedagogika osob s mentálním postižením. 

Karolinum, Praha 2008. Str. 80 
11

 http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/001/000279.pdf 

http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/001/000279.pdf
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4. Smyslem zjišťování limitů je vypracování systému potřebné podpory. 

5. S vhodnou individuální podporou dojde po určité době k celkovému 

zlepšení kvality života člověka s mentální retardací. 

 

„Mentální retardace zde není chápána jako absolutní charakteristika 

vymezená jednotlivcem, ale je chápána jako interakce jedince a prostředí 

s dalšími faktory. U tohoto modelu se rozlišují čtyři stupně podpory – občasná, 

omezená, rozsáhlá, pervazivní (všepronikající), které se využívají místo čtyř 

tradičních stupňů klasifikace (tj. lehká, středně těžká, těžká a hluboká mentální 

retardace). Stupeň potřebné podpory však nemusí nutně vyjadřovat hloubku 

postižení intelektu. Člověk s lehkým stupněm postižení může dočasně vyžadovat 

větší míru podpory při svém zapojení do náročnější pracovní činnosti než člověk 

s těžším postižením intelektu, který se rychle adaptoval na jednoduchou pracovní 

činnost. Výhoda tohoto modelu spočívá ve větší využitelnosti v praktickém životě. 

Popis možností (kompetencí) člověka, namísto popisu jeho omezení, umožňuje 

vytvořit si přesnější představu o jeho schopnostech zapojit se do určitého 

prostředí.“
12

 

Při diagnostice mentální retardace se v současné době vychází z tzv. víceosých 

diagnostických systémů, které umožňují komplexnější pohled na problematiku 

jednotlivých lidí s mentálním postižením. Systém MKN-10 obsahuje tři osy, kdy 

první osu tvoří klinická diagnóza (zaznamenávají se klinické diagnózy, kterými 

pacient trpí), druhou osu tvoří postižení („slouží k hodnocení různých typů 

postižení omezujících plnění úkolů a rolí, které jsou od jedince očekávány jeho 

sociokulturním prostředím; postižení se týká: péče o vlastní osobu, práce, rodiny 

a domácnosti a fungování v širším sociálním kontextu“
13

) a třetí osa zahrnuje 

související faktory („hodnotí vnější faktory společně s osobními problémy, o nichž 

se dá předpokládat, že se spolupodílí na výskytu, projevech, průběhu, prognóze 

a způsobu léčby poruch zaznamenaných na ose 1 (např. problémy s bydlením, 

problémy spojené s právními okolnostmi, problémy se vzděláním atd.“ 
14

)). 

                                                 
12

 VITÁSKOVÁ, Kateřina: Využití multismyslové metody snoezelen u osob s mentálním 

postižením. Disertační práce, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2007. Str. 15 
13

 http://abudehur.wz.cz/psycho/klasifsystemyahistorie.rtf 
14

 http://abudehur.wz.cz/psycho/klasifsystemyahistorie.rtf  
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 V americkém manuálu (DSM IV) se potom setkáváme s diagnostikou 

pětiosou.
15

 

 Z tohoto přístupu tedy vyplývá, že mentální retardace není v současnosti 

chápána jako jednoduše připsaná všeříkající diagnóza, ale je ovlivňována mnoha 

různými činiteli, kteří teprve vypovídají o situaci člověka. Je na ni nahlíženo více 

jako na podmínky k životu než na nemoc. 

 

Důležitou roli ve vymezování toho, co znamená pojem mentální postižení, hrají 

také nejrůznější organizace zabývající se touto problematikou. Jejich členové jsou 

často právě sami lidé s postižením, kteří nechtějí, aby je někdo nějak „definoval“. 

V této souvislosti je v posledních letech zdůrazňován pojem „člověk 

s postižením“, který má upozornit na to, že se za pojmem skrývá především lidská 

bytost. Teprve sekundárně je zmíněno určité omezení spojené se specifickými 

vlastnostmi.
16

 

 

 

1.2.2 Jak a kdy mentální postižení vzniká 

 

Vznik mentální retardace může být zapříčiněn mnoha různými faktory v období 

vývoje plodu i po narození, přičemž často dochází ke kombinaci různých vlivů, 

které se na vzniku postižení podílejí. U mnoha syndromů vyskytujících se 

s mentální retardací jsou etiologické příčiny dobře známy a popsány, avšak i přes 

veškeré pokroky medicíny a genetiky zůstává velké množství příčin vzniku 

mentálního postižení neznámých. Obecně se uvádí, že čím je stupeň mentálního 

postižení lehčí, tím náročnější je jeho původ odhalit. 

 Podle etiologických faktorů nacházíme v literatuře různá schémata 

klasifikace mentální retardace. Uvedu alespoň dvě nejčastěji používané:
17

 

 

 dělení příčin na endogenní (vnitřní, tedy genetické, dědičné) a exogenní 

(vnější, vzniklé vlivem prostředí). Mezi endogenní příčiny se řadí zejména 

                                                 
15

 http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/001/000279.pdf 
16

 srov. http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnsfilmpdfquestions_94.pdf 
17

 srov. ČERNÁ, Marie a kol.: Česká psychopedie, speciální pedagogika osob s mentálním 

postižením. Karolinum, Praha 2008. Str. 85 - 89 

http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/001/000279.pdf
http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnsfilmpdfquestions_94.pdf
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chromozomální aberace. Mezi vnější vlivy patří např. intrauterinní 

infekce, abnormální porod, nemoci nebo úrazy v dětství apod. 

 

 klasifikace podle doby vzniku mentálního postižení dělí příčiny na pre-, 

peri- a postnatální. Mezi prenatální příčiny patří chromozomální aberace, 

metabolické a výživové poruchy, infekce matky, podmínky prostředí 

(např. užívání drog). Perinatální příčiny tvoří zejména porodní komplikace 

(hypoxie, porodní úraz) a dále například nízká porodní hmotnost 

a nezralost. Postnatální příčiny zahrnují onemocnění mozku, úrazy hlavy, 

infekce, intoxikace atd. 

 

 

1.2.3 Vývoj názvosloví 

 

V období starověku a středověku se s pojmem mentální postižení explicitně 

nesetkáváme, neboť mentální retardace bývala ztotožňována s duševními 

poruchami. (V evangeliích se setkáváme s pojmem „chudý v duchu“ (Mt 5,3) 

avšak tento pojem je vykládán teologicky
18

 nikoli jako označení pro mentální 

retardaci). S první klasifikací, v níž jsou poruchy intelektu odděleny od duševních 

onemocnění, se setkáváme až v období renesance a je pro ně užit pojem 

imbecilitas mentis (duševní zblbnutí). 

Od 30. let 20. století se pro výše charakterizované postižení používá pojem 

mentální retardace (slovo původem z latiny - mentis = mysl, retardare = zdržet, 

zaostávat – vyjadřující „opožděnost mentálního vývoje“), který byl zaveden 

                                                 
18

 Podle Tomáše Akvinského je pojem „duch“ někdy překládán slovem „pýcha“. Blahoslavení 

chudí duchem tedy vykládá jako blahoslavení pokorní.  V jiném svém výkladu považuje chudé 

duchem za ty, kdo netouží po majetku, ty, kdo jsou chudí a nelnou srdcem k bohatství, které 

odvádí od duchovních věcí. (http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1386) (20.7. 2011). 

Jiný výklad označuje chudobu v duchu jako vědomí, že člověk je zcela závislý na Bohu. Tomáš 

Halík porovnává Lukášovo a Matoušovo sepsání blahoslavenství a říká, že „zatímco Lukášova 

verze zmiňuje prostě „chudé“, v Matoušově podání jsou blahoslavení ti, „kdo mají ducha 

chudoby“. Blahoslaví chudobu v duchovním slova smyslu, chudobu dobrovolnou, nelpění na 

majetku. Taková chudoba v duchu se stává znamením milosti, životem s Bohem, který naplňuje 

prostor, který člověk uprázdnil vzdáním se majetku. „Bůh sám naplňuje svobodu, kterou člověk 

získal, když překonal lpění“. (HALÍK, Tomáš: Stromu zbývá naděje. Lidové noviny, Praha 2009. 

Str. 127 – 128)  

http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1386
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Americkou společností pro mentální deficienci.
19

 Závazně byl tento název „přijat 

zástupci jednotlivých vědních oborů na mezinárodní konferenci v Miláně v roce 

1959, kterou pořádala Světová zdravotnická organizace“
20

 

Dříve používané pojmy označující mentální postižení byly postupně 

nahrazovány jinými, neboť postupem času získávaly pejorativní nádech. Tak 

například první ústav pro lidi s mentálním postižením v Čechách nesl název 

„ústav idiotů“ (jednalo se o rok 1871). Ve stejné době byl jako synonymum 

používán pojem slabomyslnost (viz např. František Čáda a „jeho“ sjezdy pro péči 

o slabomyslné
21

). Na počátku 20. století rozdělil Herfort termín slabomyslnost 

z kvantitativního hlediska podle inteligenčního kvocientu na těžkou formu (idioti, 

blbci, zakrnělci), střední formu (imbecilové) a lehkou formu (debilové, 

nedoumní). U Mauera se přibližně ve stejné době setkáváme s pojmem duševní 

úchylnost. Ve 2. polovině 20. století zavádí Sovák výraz defekt (mentální 

defektnost).
22

 V současnosti používaným pojmem je mentální retardace nebo 

mentální postižení, přičemž osoba s tímto postižením je označována jako člověk 

(dítě, dospělý) s mentálním postižením, což má zdůrazňovat, že se jedná 

především o člověka a mentální retardace je jen jedním z mnoha osobnostních 

rysů. K tomuto pohledu na lidi s mentálním postižením a s postižením vůbec 

přispěla velkou měrou organizace People First (Především lidé) založená 

v 70. letech 20. století v Kanadě, která už samotným svým názvem sděluje, že 

usiluje o to, aby lidé nebyli „nálepkováni“ jako mentálně (nebo jakkoli jinak) 

postižení, ale aby o nich ostatní uvažovali v první řadě jako o lidských bytostech. 

Podobný vývoj terminologie můžeme sledovat také v zahraničí. Za jeden 

z nejstarších názvů je považován pojem „cretin“.
23

 Další výrazy označující 

mentální postižení jsou „amentia“ a „dementia“, přičemž druhý z pojmů, označuje 

postižení vzniklé později během života, zatímco „amentia“ popisuje postižení, 

                                                 
19

 srov. RENOTIÉROVÁ, Marie, LUDÍKOVÁ, Libuše a kol.: Speciální pedagogika. Univerzita 

Palackého v Olomouci, Olomouc 2004. Str. 161 
20

 VITÁSKOVÁ, Kateřina: Využití multismyslové metody snoezelen u osob s mentálním 

postižením. Disertační práce, Masarykova univerzita v Brně, Brno 2007. Str. 10 
21

 František Čáda – filosof, psycholog, pedagogicky působil na filosofické fakultě UK; v letech 

1909, 1911 a 1913 uspořádal tři české sjezdy pro péči o slabomyslné a školství pomocné. Úvodní 

přednášky, které na těchto konferencích přednesl, udaly směr pro budování institucionálního 

systému péče o slabomyslné v Čechách. 
22

 srov. ČERNÁ, Marie a kol.: Česká psychopedie, speciální pedagogika osob s mentálním 

postižením. Karolinum, Praha 2008. Str. 27 - 72 
23

 Obdobně jako v anglické literatuře je i u nás „kretenismus“ považován za zastaralý název 

používaný pro onemocnění způsobené nedostatkem jódu ve stravě nebo nedostatečnou funkcí 

štítné žlázy. Jedním z projevů onemocnění je mimojiné snížená inteligence. 
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které je vrozené případně získané v útlém dětství. Na začátku 20. století se pojem 

„ament“ (tedy člověk s mentálním postižením) stal nadřazeným pojmem pro 

(„idiot“, „imbecile“ a „moron“, popřípadě „feeble-minded“ – podobně jako 

v tuzemské literatuře označují jednotlivé termíny různé stupně postižení od 

nejtěžší formy po nejlehčí, přičemž pojem „moron“ a „feeble-minded“ označovaly 

lehkou mentální retardaci). Tyto názvy byly postupně nahrazeny termínem 

„retarded“ (mental retardation). I tento pojem však už začíná být vnímán jako 

pejorativní a bývá nahrazován výrazy „special“ nebo „challenged“ (mentally 

challenged). Často se upouští také od slova „mental“ a pro mentální postižení jsou 

používány pojmy „intellectual disability“, „learning disability“ případně 

„developmental disability“, přičemž jednotlivá označení se v různých státech 

mohou odlišovat (např. termín „developmental disability“ (vývojové postižení) je 

v USA používán jako širší pojem zahrnující kromě mentální retardace také 

epilepsii, autismus, dětskou mozkovou obrnu a další poruchy, které se objevují 

během vývojového období do věku 18 let. Termín „learning disability“, 

nahrazující pojem mentální retardace, je zase typický pro Velkou Británii 

a v USA je používán spíše pro označení specifických poruch učení, pro které je 

v Británii výstižnější název „learning difficulties“).
24

 

 

 

1.2.4 Odlišení mentálního postižení od poruch duševního 

onemocnění 

 

V historii často docházelo k záměně pojmů mentální retardace a duševní porucha, 

respektive mentální retardace nebyla od psychických onemocnění nijak 

oddělována, osud těchto lidí se ubíral podobným směrem a lidé s mentální 

retardací se stávali „nedobrovolnými pasažéry“ tzv. lodí bláznů. První klasifikaci 

duševních poruch, v níž jsou poruchy intelektu odděleny od ostatních duševních 

poruch, přinesl v období renesance basilejský lékař Felix Platter ve svém díle 

nazvaném Pojednání o nemocích ducha. V tomto díle jasně odděluje poruchy 

                                                 
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation#History_of_the_terminology 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation#History_of_the_terminology
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vědomí, psychózy v dnešním slova smyslu a mentální retardaci nazvanou 

Imbecilita mentis.
25

 

Duševní porucha je podle Hartla a Hartlové definována jako „změna 

některých psychických procesů projevující se v myšlení, pocitech a chování 

člověka, které znesnadňují jeho adaptaci a interakci se sociálním okolím. (…) 

K nejběžnějším duševním poruchám, které postihují běžnou populaci během 

života, patří v pořadí podle četnosti: úzkostné poruchy a poruchy vyvolané 

alkoholem a ostatními drogami, dále poruchy nálady, disociální porucha 

osobnosti a schizofrenie“.
26

  

Z hlediska v současnosti používané 10. Mezinárodní klasifikace nemocí je 

mentální retardace zařazena také mezi duševní poruchy, avšak to, co ji 

charakterizuje a odlišuje od ostatních duševních poruch, je snížení intelektových 

schopností a zpomalení duševního vývoje jedince. Hlavním diagnostickým 

kritériem pro mentální retardaci je výše IQ a z tohoto hlediska pak mluvíme 

o lehké (F 70), středně těžké (F71), těžké (F72) a hluboké (F73) mentální 

retardaci. 

 To, že mentální retardace není duševní poruchou, však nevylučuje, že se 

spolu s ní může vyskytovat (jedná se potom o tzv. duální diagnózu). Lidé 

s mentální retardací mohou zároveň trpět psychickou poruchou, dokonce se uvádí, 

že riziko výskytu je 3x – 4x vyšší než u lidí bez mentální retardace. Z důvodu 

komunikačních obtíží, atypičnosti symptomů a automatickému přiřazování 

symptomu k obrazu mentální retardace jsou však psychická onemocnění 

v kombinaci s mentální retardací hůře rozpoznatelná a v jejich diagnostice 

poměrně často dochází k omylům.
27

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 srov. VALENTA, Milan, MÜLLER , Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 19 
26

 HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena: Velký psychologický slovník. Portál, Praha 2010. Str. 417 
27

 srov. http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/004/000538.pdf 

http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/004/000538.pdf
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1.3 Vývoj přístupu k lidem s mentálním postižením 

 

Celou historií přístupů k lidem s mentálním postižením prostupují základní otázky 

po tom, co je vlastně „problémem“ těchto lidí a jak má společnost reagovat – Jsou 

nemocní? Máme je léčit? Jsou hloupí? Máme je učit? Sociálně selhávají? Máme 

o ně pečovat? Během jednotlivých historických období se společnost vždy více 

přikláněla k některému z těchto modelů a vlastně dodnes není tato otázka 

zodpovězena. Stále existuje určitá nejednotnost v přístupech k lidem s mentálním 

postižením (viz výše – „zdravotní“ a „sociální“ definice mentálního postižení). 

V České republice se v současné době o lidi s mentálním postižením „perou“ hned 

tři resorty – od narození do tří let věku spadají děti s postižením do působnosti 

ministerstva zdravotnictví (částečně taky MPSV – raná péče), od tří do osmnácti 

let do působnosti MŠMT a od osmnácti let věku do působnosti MPSV. 

 

 

1.3.1 Od starověku do novověku 

 

Pojem člověk s mentálním postižením bychom ve starověké literatuře hledali 

marně. Starověká společnost byla nastavena tak, že „problematickým“ byl vnímán 

až jedinec s hlubším stupněm mentální retardace (lehké mentální postižení, bez 

nároků, jako je například studium, které na člověka klade moderní společnost, 

mohlo zůstat nepovšimnuto), která se kombinuje většinou se somatickým, 

popřípadě smyslovým postižením. Jak vyplývá z klasifikace duševních poruch 

zpracované Hippokratem ve 4. století př. Kr., byly v centru pozornosti osoby 

s tělesným a duševním postižením. Mentální retardace se v těchto klasifikacích 

neobjevuje.
28

  

 Ani Bible se o mentální retardaci explicitně nezmiňuje. Lidé s tímto 

postižením byli pravděpodobně zahrnováni do širší kategorie tzv. „slabých“.
29

 

 Ani středověk (který se prostřednictvím arabské medicíny vyučil na 

poznatcích starých Řeků a Římanů) neodlišuje mentální postižení od duševních 

chorob. K lidem s psychickým onemocněním byl v této době zaujímán 

                                                 
28

 srov. VALENTA, Milan, MÜLLER , Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 17 - 18 
29

 srov. rozhovor s Doc. Jiřím Mrázkem, Th.D. 
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ambivalentní postoj – na jedné straně se stávali objektem péče, na straně druhé 

byli považováni za posedlé ďáblem a jejich onemocnění vnímáno jako Boží 

trest.
30

 Křesťanství, které postupně začalo ovlivňovat strukturu a ducha 

společnosti, s sebou přinášelo solidaritu s chudými vrstvami společnosti. 

Docházelo k zakládání řady ústavů zaměřených na různě potřebné lidi (nemocné, 

staré, sirotky…). V období raného středověku se v okolí klášterů, kde se 

uchovávala díla starověkého lékařství, rozvinulo tzv. klášterní lékařství. 

S rozvojem měst docházelo k zakládání špitálů. Velký duchovní impuls k rozvoji 

charitativní činnosti představovaly ve 13. století žebravé řády, které stavěly do 

popředí Krista chudého a trpícího. To vedlo k hlubšímu vnímání skutečnosti, že 

v trpícím člověku je tajuplně přítomen sám Kristus a služba nemocným je tedy 

službou Kristu.
31

 Středověk však nebyly pouze špitály a solidarita s potřebnými, 

ale také „podivný institut“ péče o duševně (potažmo mentálně) postižené, jímž 

byly tzv. lodě bláznů. Jednalo se o lodě plující od města k městu, jejichž posádku 

tvořili blázni vyhnaní za hradby měst.
32

 

 Období renesance přináší první oddělení poruch intelektu od ostatních 

duševních poruch. Autorem této klasifikace je basilejský lékař Felix Platter, který 

ve svém díle Pojednání o nemocích ducha jasně odděluje poruchy vědomí, 

psychózy v dnešním slova smyslu, a mentální retardaci nazvanou Imbecilita 

mentis.
33

 Další velice významnou postavou tohoto období je J. A. Komenský, 

který hájil nutnost vzdělávat všechny děti a to i děti s postižením. Tvrdil totiž, že 

„nelze nalézti člověka takové neplodnosti duševní, aby mu vzdělávání nepřineslo 

vůbec žádného zlepšení“.
34

 „Komenský aplikoval na edukaci žáků s mentálním 

postižením pedagogické principy, které jsou funkční i v dnešní době (hlavně 

princip individuálního přístupu, přiměřenosti a konkrétnosti) … do středu zájmu 

nepostavil učivo, nýbrž žáka.“
35

 

 Navzdory Komenského snahám i Platerrově klasifikaci mentální retardace 

nadále docházelo k tomu, že lidé s mentálním postižením sdíleli osud s lidmi 

s psychickým onemocněním. Osud v podobě internace ve špitálech a nápravných 

                                                 
30

 srov. VALENTA, Milan, MÜLLER , Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 18 
31

 srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav: Teologie služby. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 

2002. Str. 103 - 113 
32

 srov. VALENTA, Milan, MÜLLER , Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 18 
33

 srov. VALENTA, Milan, MÜLLER, Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 19 
34

 ČERNÁ, Marie a kol.: Česká psychopedie. Karolinum, Praha 2008. Str. 24 
35

 VALENTA, Milan, MÜLLER, Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 20 



 20 

zařízeníc, které přinesla západní Evropa v době osvícenství. V roce 1656 byl ve 

Francii vydán edikt o zřízení Všeobecného špitálu v Paříži
36

, který odstartoval 

vlnu zřizování podobných zařízení po Francii a následně i celé západní Evropě. 

Smyslem těchto zařízení byl imperativ práce, snaha potlačit zahálku a žebráctví. 

Byla to jedna z odpovědí, jimiž 17. století reagovalo na ekonomickou krizi, 

zasahující v té době celou západní Evropu. Vyobcování je zde poprvé nahrazeno 

něčím jiným, a sice internací. Obec už nepracující nevyhání ani netrestá, ujímá se 

jich na účet národa, avšak na úkor jejich individuální svobody. Toto velké 

odsouzení zahálky zahrnulo i „blázny“, kteří své místo po boku poctivé 

i nepoctivé chudiny, dobrovolných i nedobrovolných zahalečů měli od začátku. 

Pravidlo nucené práce tedy platilo i pro ně a leckdy právě tento uniformní nátlak 

ukázal jejich jinakost.
37

 

„S příchodem nového modelu společnosti a moderního chápání lidských 

práv (Velká francouzská revoluce a její Deklarace práv člověka a občana z roku 

1793) přichází i změny v přístupu k duševně postiženým (nyní) občanům spojené 

se jménem zakladatele moderní psychiatrie Filipa Pinela.“
38

 Pinel postupně 

docílil toho, že duševně postiženým (tedy i lidem s mentální retardací) ve výše 

zmíněných špitálech byly sejmuty okovy a kazajky a represe začala být pozvolna 

nahrazována léčbou. 19. století se tak stává dobou zakládání institucí 

specializovaných na výchovu a vzdělávání dětí i dospělých (nejen) s mentálním 

postižením.
39

  

 

 

1.3.2 Novodobá historie – od segregace k integraci a inkluzi 

 

Ačkoliv dnes pojem ústavní péče vnímáme pejorativně a jako model přístupu, 

který se snažíme překonat, byly první ústavy zakládány s dobrým úmyslem. 

                                                 
36

 „Funkce ani cíle Všeobecného špitálu nemají nic společného s myšlenkou léčby. Je to instance 

pořádková, instance monarchistického a měšťanského řádu, který se v té době ve Francii ustavuje. 

Pojí se přímo na královskou moc a spadá výhradně pod civilní správu; původní státní charitativní 

instituce, tzv. Grande Aumónerie du Royaume, někdejší církevní a duchovní vykonavatel péče 

o chudé, je rázně vyřazena z oběhu.“  

FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství. Lidové noviny, Praha 1994. Str. 32 
37

 srov. FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství. Lidové noviny, Praha 1994. Str. 31 - 41 
38

 VALENTA, Milan, MÜLLER , Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 20 
39

 srov. VALENTA, Milan, MÜLLER , Oldřich: Psychopedie. Parta, Praha 2007. Str. 20 - 22 
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Původní myšlenkou bylo vytvořit prostředí, kde by mohly být efektivně 

naplňovány potřeby lidí s postižením, přičemž se mělo za to, že k efektivnějšímu 

naplňování může docházet, pokud bude více takových lidí společně na jednom 

místě.
40

 

 Vycházelo se z toho, že pokud lidé s postižením neuspěli v přirozeném 

prostředí, bude nejlepší vytvořit prostředí, které by se přizpůsobilo jejich 

požadavkům. V takovém prostředí by se pracovalo na rozvinutí jejich schopností 

a dovedností, což jim umožní návrat do společnosti, na který se zde připravovali. 

Později se však zjistilo, že tento návrat do společnosti není tak snadný.
41

 Pobyt 

v ústavu měl tedy podle původní myšlenky připravit člověka na život ve 

společnosti a uschopnit ho k tomu. Učinil však pravý opak. Funkce ústavů se 

postupně proměnila. Společnost zaujala vůči lidem s postižením nadřazený postoj 

a snažila se je segregovat. Ústavy už tedy nechránily lidi s postižením před 

společností, ale spíše společnost před lidmi s postižením.
42

 

V 1. polovině 20. století bylo zakládáno mnoho ústavů, které se na 

dlouhou dobu staly téměř jedinou možností pro život handicapovaných osob. 

 

1.3.2.1 Lidská práva 

K obratu začalo postupně docházet v 50. letech, přičemž proces změny 

pohledu na institucionální péči úzce souvisel s rozvojem lidských práv. (V roce 

1948 byla valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, 

v roce 1961 Evropská sociální charta – na dlouhou dobu jediný dokument, který 

výslovně zmiňoval lidi s postižením jako nositele lidských práv, v roce 1971 byla 

přijata Deklarace OSN o právech lidí s mentálním postižením, která mimo jiné 

zmiňuje právo žít v kruhu své vlastní rodiny, v roce 1993 byla přijata Standardní 

pravidla pro vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 

a v současnosti je nejaktuálnějším dokumentem Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením z roku 2007; kromě těchto dokumentů se na lidi 

s postižením vztahují také všechny ostatní, „nespecifické“, například Úmluva 

o právech dítěte z roku 1989, která, mimo jiné, garantuje každému dítěti právo na 

základní vzdělání).   Na lidi s postižením začalo být nahlíženo jako na nositele 

                                                 
40 srov. Included in Society, str. 16 

41 srov.ERICSON, Kent.: The Origin and Consequences of the Normalization Principle, str. 1 

42 srov. ERICSON, Kent.: The Origin and Consequences of the Normalization Principle, str. 1 
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těchto práv, což s sebou neslo nutnost přehodnocení jejich dosavadního způsobu 

života. V této době mluvíme o tzv. procesu deinstitucionalizace, jehož průkopníky 

byly Skandinávské státy, zejména pak Švédsko.  

 

1.3.2.2 Princip normalizace 

První změny, které začaly ve Švédsku probíhat, se týkaly vzdělávání, jež bylo 

lidem s mentálním postižením umožněno zákonem z roku 1944. Vzdělávání 

probíhalo v ústavech a týkalo se zatím pouze lidí s lehkým postižením. Později, 

díky individualizaci vzdělávání, tedy individuálnímu přístupu k jednotlivým 

žákům, se vzdělávání umožnilo i žákům s těžkým postižením. Bylo uznáno, že 

i oni mohou ze vzdělání těžit, je-li přizpůsobeno jejich možnostem a potřebám. 

Zároveň s tímto krokem se vzdělávání žáků s lehčím postižením přesunulo do 

speciálních tříd běžných škol. Tento krok byl v procesu deinstitucionalizace 

nesmírně důležitý, neboť umožnil dětem s postižením vyrůstat ve vlastních 

rodinách. V 70. letech dospěla generace dětí vyrůstajících v rodinách a vyvstala 

otázka, co s těmito mladými dospělými. Zda by se měli navrátit do ústavů nebo by 

jim měl být umožněn život v komunitě, ve které vyrostli. Díky příklonu ke druhé 

z možností začaly postupně vznikat alternativy k ústavní péči. Zároveň s tím se 

začínala ozývat kritika podmínek ústavní péče i její kritika jakožto celku. 

Ve Švédsku vznikla oficiální zpráva, která konstatovala, že ústavy neumožňují 

lidem s postižením žít „dobrý život“ a stala se tak pohnutkou k uzavření ústavů, 

ke kterému začalo Švédsko pomalu směřovat a ke kterému definitivně dospělo 

v 90. letech.
43

 

Proces deinstitucionalizace byl ve Švédsku určován tzv. principem 

normalizace. Autorem tohoto pojmu je švédský psycholog Bengt Nirje, ředitel 

Švédské asociace pro lidi s mentální retardací, který ho uveřejnil ve své práci 

s názvem The Normalization Principle and Its Human Management Implications 

z roku 1969.  Hlavní myšlenkou principu bylo umožnit lidem s postižením, aby 

podmínky jejich každodenního života byly co nejblíže podmínkám života 

většinové společnosti, jinými slovy, aby jim bylo umožněno žít „normální“ život 

                                                 
43

  srov. ERICSON, Kent: From Institucional Life to Community Participation. Acta Universitatis 

Upsaliensis, Uppsala 2002. Str. 17 - 22 
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(odtud název normalizace).
44

 Odpovědnost toto lidem s postižením umožnit vložil 

Nirje na společnost a zároveň definoval osm bodů, jak princip normalizace 

naplňovat:
45

 

 běžný/normální rytmus dne 

 běžný/normální rytmus týdne 

 běžný/normální rytmus roku 

 rozvoj spojený s prožíváním běžného životního cyklu 

 respektovat volby a přání 

 „umožnit“ život ve světě, v němž žijí muži a ženy 

 běžné ekonomické standardy 

 běžné formy podpory, které jsou nabízené i většinové společnosti 

 

Cílem principu normalizace bylo tedy začlenění lidí s postižením do komunity, 

kde jedině je možné tyto zkušenosti získávat. Normalizace byla proto hlavním 

jmenovatelem procesu deinstitucionalizace ve Švédsku, jehož zkušenostmi se 

inspirovalo mnoho dalších států. 

 

1.3.2.3 Rodičovská hnutí 

V USA měla na odklon od ústavní péče veliký vliv zejména rodičovská hnutí, 

která svou kritikou institucí obrátila pohled k podmínkám, ve kterých zde lidé 

s postižením žijí. Na veřejnost se dostalo několik případů, zejména z prostředí 

psychiatrických léčeben, ilustrujících tuto situaci. Asi nejznámější z nich je případ 

Wyatt versus Stickney.
46

 Wyatt byl 15letý chlapec, který se dostal do ústavu kvůli 

problémům v chování, aniž by mu byla diagnostikována duševní porucha. Spolu 

se svojí tetou, bývalou zaměstnankyní, později svědčili o neúnosných podmínkách 

a přístupu tamějšího personálu. Na základě soudního sporu, který z případu 

vzešel, byla definována kritéria, která deklarovala pacientům vyhovující prostředí,  

a minimalizovala omezování jejich svobod.
47

  

                                                 
44 srov. ERICSON, Kent: The Origin and Consequences of the Normalization Principle. 

Presentation, IASSID Congress, New Delhi, 1985. Str. 3 

45 srov. ERICSON, Kent: The Origin and Consequences of the Normalization Principle. 

Presentation, IASSID Congress, New Delhi, 1985. Str. 3 
46

 srov. MAXELL, Jim, ERICSON, Kent ed.: Deinstitualization and Community Living. 

Chapman&Hall, London. Str. 19 
47

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bryce_Hospital#Wyatt_v._Stickney 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bryce_Hospital#Wyatt_v._Stickney
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K prvnímu oficiálnímu kroku směřujícímu k deinstitucionalizaci (týkající 

se opět pacientů s psychickým onemocněním) došlo v USA roku 1963, kdy 

prezident Kennedy ve svém projevu poukázal na vhodnost decentralizace velkých 

ústavních zařízení a na směřování ke službám založených na komunitním 

principu. To bylo ještě podtrženo jeho nástupcem, prezidentem Nixonem, který 

stanovil za cíl, aby do roku 1981 opustila ústavy alespoň 1/3 jejich stávajících 

obyvatel.  

 Tyto změny přirozeně ovlivnily také situaci lidí s postižením. Rodičovská 

hnutí spolu s celkovým naladěním tehdejší americké společnosti, ve které se 

začala prosazovat práva jednotlivých menšin (žen, černochů atd.) a o to snáze také 

lidí s postižením, a inspirace principem normalizace byly tedy motorem pro 

proces deinstitucionalizace ve Spojených státech. 

 

1.3.2.4 Sebeobhajování 

Důležitou roli ve změně přístupu k lidem s postižením sehrálo také hnutí 

sebeobhájců, iniciativa, která vznikla v 60. letech 20. století ve Švédsku. 

Sebeobhajování je „proces, při kterém se člověk učí individuálně nebo 

v kolektivu vyjadřovat vlastní postoje, přání, názory, hovořit sám za sebe i za 

skupinu. V současnosti existuje hnutí sebeobhájců jako celosvětová organizace, 

která sdružuje hlavně osoby s mentálním postižením. Jejím cílem je podporovat 

u těchto lidí schopnost převzít zodpovědnost, hájit svá práva, bránit se účinně 

proti diskriminaci, ale i správně chápat své povinnosti.“
48

 

Kořeny hnutí sebeobhájců, sahají do 60. let minulého století, kdy 

psycholog Bengt Nirje, ředitel Švédské asociace pro lidi s mentální retardací, 

zřídil volnočasový klub, kde se setkávali jak lidé s mentálním postižením, tak 

jejich zdraví vrstevníci. Nirjeho úmyslem bylo, aby lidé s postižením měli 

možnost získávat běžné zkušenosti a učit se samostatně rozhodovat (i s tím 

rizikem, že se rozhodnou špatně). Tento projekt byl ve své době revoluční, neboť 

se mělo obecně za to, že lidé s postižením nejsou schopni činit vlastní rozhodnutí 

a jak odborníci, tak rodiče věřili, že by měli být za každou cenu ochraňováni. 

                                                 
48

 http://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/500/SEBEOBHAJOVANI.html/ 
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Nirje s tímto postojem nesouhlasil a tvrdil, že aby člověk mohl být člověkem, 

musí mu být dovoleno chybovat.
49

 
50

  

Později vznikla celá síť těchto klubů a díky získávání nových dovedností 

mohlo být jejich řízení pozvolna předáváno do rukou samotných mentálně 

postižených.
51

 „Postupně se začaly kluby sjednocovat, aby v roce 1968 

zorganizovaly první celonárodní setkání. Organizování těchto setkání 

pokračovalo i v dalších letech. Zprávy o konferencích pronikly do jiných zemí 

a staly se impulsem pro zakládání nových skupin sebeobhájců v zahraničí.“
52

 

Na jedné z konferencí pořádaných v Kanadě roku 1974 promluvil muž 

s mentálním postižením o tom, že nechce být „nálepkován“ jako mentálně 

postižený, ale chce, aby o něm ostatní uvažovali v první řadě jako o člověku. 

People First (Především lidé) bylo později zvoleno jako název pro tamní nově 

vzniklou organizaci sebeobhájců.
53

 „Později byla založena organizace People 

First International jako nástupce organizace People First of Oregon. Dala si za 

cíl navazovat spolupráci s jinými skupinami ve světě, poskytovat rady a zakládat 

nové skupiny na lokální úrovni.“
54

 Skupiny sebeobhájců se často připojily 

k různým profesionálním organizacím (v USA např. k American Association for 

Mental Retardation, v České republice vznikla skupina sebeobhájců v roce 1998 

pod Společností pro podporu lidí s mentálním postižením). Vyjadřují, že nejsou 

objekty péče profesionálů ani „věčné děti“. Říkají, že jsou v první řadě lidé. 

A o jejich postižení se má uvažovat až v druhé řadě, pokud vůbec…
55

 

 

 

1.3.3 Novodobá historie – Čechy 

 

V České republice byl tento vývoj směrem ke komunitním službám pro lidi 

s postižením, který můžeme pozorovat v západních státech, opožděn. Jako jinde, 

i v našich zemích vznikaly na konci 18. a v průběhu 19. století první ústavy pro 

lidi s různými druhy postižení (v roce 1786 vznikl v Praze první ústav pro 

                                                 
49

 „To be allowed to be human means to be allowed to fail.“ 
50

 srov. http://www.mnddc.org/parallels/seven/7b/1.html 
51

 srov. ŠIŠKA, Jan: Mimořádná dospělost. Karolinum, Praha 2005. Str. 63 
52

 ŠIŠKA, Jan: Mimořádná dospělost. Karolinum, Praha 2005. Str. 63 
53

 srov. http://www.mnddc.org/parallels/seven/7b/4.html 
54

 ŠIŠKA, Jan: Mimořádná dospělost. Karolinum, Praha 2005. Str. 63 
55

 srov. http://www.mnddc.org/parallels/seven/7b/6.html 
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hluchoněmé, v roce 1807 ústav pro děti nevidomé a v roce 1871 potom ústav pro 

lidi s mentálním postižením, na začátku 20. století, v roce 1913, byl založen 

Jedličkův ústav pro lidi tělesně postižené)
56

. Tato zařízení poskytovala lidem 

s postižením odbornou péči a jako jinde ve světě se snažila zejména o jejich 

lékařskou rehabilitaci a později také o vzdělávání. V počátcích speciální 

pedagogiky (tehdy nazývané léčebná či nápravná) byla péče o lidi s postižením na 

dobré úrovni a v celosvětové „konkurenci“ se nemusela stydět.  

Zatímco však předchozí vývoj sociální politiky, systému sociální ochrany 

a tedy i péče o lidi s postižením v našem státě víceméně kopíroval vývoj 

evropský, po 2. světové válce byla západní tradice přetržena.
57

 Zatímco v 

západním světě začalo docházet k rozvoji lidských práv, s ním souvisejícímu 

novému pohledu na lidi s postižením a následnému procesu deinstitucionalizace, 

komunistický režim v Českých zemích tento vývoj nedovoloval. 

Péče o potřebné, která byla doposud zajišťována jak veřejnoprávními, tak 

soukromými subjekty (mezi něž patřily i církve), přešla po roce 1948 zcela na 

stát. Zákonem č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva byla péče o potřebné 

přesunuta z místní úrovně (z obcí) na úroveň státu.
58

 „Stát, vedený 

a reprezentovaný Komunistickou stranou Československa, převzal, tj. znárodnil, 

podstatnou část majetku i korporací (církví, spolků, družstev) a převzal i privátní 

fondy důchodového, sociálního, nemocenského a úrazového pojištění 

a připojištění. Tím na sebe přebral sociální ochranu a sociální zabezpečení 

veškerého obyvatelstva.“
59

 Nový jednotný systém sociálního zabezpečení 

kodifikoval zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. V §50 tohoto zákona 

se říká, že „stát pomáhá osobám, jež potřebují jeho pomoc, zejména osobám se 

změněnou pracovní schopností, dětem a občanům starým nebo těžce poškozeným 

na zdraví ke zlepšení jejich hmotných poměrů a k rozvoji jejich kulturního života 

poskytováním služeb nebo dávek, a to radou, pracovním umisťováním, ústavním 

zaopatřením a doplňkovou péčí“
60

. Jedinou výjimku, kde tento zákon umožňoval 

činnost jiných než státních subjektů v oblasti sociální péče, bylo ústavní 
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 srov. KYSKUČAN, Jaroslav., KUJA, Jindřich: Kapitoly z teoretických základů speciální 

pedagogiky. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 1998. Str. 68 - 69 
57

 srov. MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální služby. Portál, Praha 2007. Str. 27 
58

 srov. MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Základy sociální práce. Portál, Praha 2001. Str. 141 
59

 MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Základy sociální práce. Portál, Praha 2001. Str. 140 
60

 zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. In: MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální 

služby. Portál, Praha 2007. Str. 27 
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zaopatření. V §62 citovaného zákona je umožňováno provozování ústavů sociální 

péče také dobrovolným organizacím, církvím a náboženským společnostem. 

Dozor nad nimi vykonával Státní úřad sociálního zabezpečení.
61

 „I přes existenci 

tohoto ustanovení byla však v podstatě veškerá odpovědnost za výkon sociální 

péče převedena na stát. (…) Církevní a jiné nestátní ústavy se postupně rušily 

nebo je přebíral do rukou stát.“
62

  

V průběhu 70. a 80. let začalo pomalu docházet k jakémusi obnovování 

sociální práce (byla obnovena činnost sociálně-právních škol, bez oficiálního 

souhlasu příslušných stranických výborů organizována různá školení a semináře 

apod.). Vznikaly také nejrůznější výzkumy zabývající se sociálními otázkami. 

Jejich výsledky však byly často cenzurovány, neboť by mohly „negativně ovlivnit 

představu o životě socialistického člověka“. Výsledky těchto výzkumů svědčily 

mimo jiné o špatných životních podmínkách v ústavech pro tělesně a mentálně 

retardované a psychiatrických léčebnách.
63

 „Ústavní zařízení zůstávala veliká, 

respekt ke klientům v nich byl nedostatečný, leckde byly špatné i hygienické 

podmínky, typické bylo ubytovávání klientů v místnostech s mnoha lůžky.“
64

 

Po roce 1989 nastaly v naší republice zásadní změny nejen v oblasti 

politické a ekonomické, ale také v oblasti sociální. Uvolnění poměrů znamenalo 

v oblasti sociálních služeb vznik velkého počtu nestátních neziskových 

organizací, které začaly tyto služby poskytovat. Pro nedostatek jiné právní úpravy 

byla většina z nich založena jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů.
65

 Jednotlivé organizace hájily zájmy jednotlivých druhů 

zdravotního postižení nebo zájmy lidí se zdravotním postižením v různých 

městech, obcích a regionech. Mnohé z těchto nově vzniklých iniciativ se postupně 

sdružily pod Sbor zástupců organizací zdravotně postižených. Vedle této 

organizace se dále vytvořilo Sdružení zdravotně postižených ČR, organizace 

vzniklá z bývalého Svazu invalidů
66

. Koncem 90. let se stále více projevovalo, že 
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 srov. MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální služby. Portál, Praha 2007. Str. 28 
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 MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální služby. Portál, Praha 2007. Str. 28 
63

 srov. MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Základy sociální práce. Portál, Praha 2001. Str. 146 - 149 
64

 MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální služby. Portál, Praha 2007. Str. 30 
65

 srov. MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Sociální služby. Portál, Praha 2007. Str. 30 - 31 
66

 Svaz invalidů - Jednotná celostátní společenská organizace v Československu od roku 1952 

sdružující občany se zrakovým, sluchovým, tělesným a vnitřním postižením, s cílem účinně jim 

pomáhat při překonávání fyzických, psychických, sociálních a jiných důsledků invalidity a při 

vyhledávání přiměřených možností jejich účasti na životě. 

(http://www.cojeco.cz/index.php?id_desc=92944&s_lang=2&detail=1&title=Svaz%20invalid%F9

) 
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soupeření těchto dvou uskupení nepřispívá k prosazování změn, které by vedly ke 

zlepšení života lidí se zdravotním postižením. Obě organizace se proto v roce 

2000 spojily a společně založily Národní radu zdravotně postižených ČR.
67

 

Po roce 1989 u nás započaly nebo obnovily činnost také některé církevní 

organizace specializované na poskytování sociálních služeb. Podle zákona 

č.3/2002 Sb. náleží registrovaným církvím a náboženským společnostem určitá 

zvláštní práva, mezi která patří například právo vyučovat náboženství na školách, 

vykonávat duchovenskou činnost v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí 

svobody, ochranné léčení nebo ochranná výchova, mají právo být financovány, 

zřizovat církevní školy atd. Neboť k činnosti církve neodmyslitelně patří také 

služba bližním, mohou podle tohoto zákona církve a náboženské společnosti také 

zakládat tzv. účelová zařízení pro poskytování charitativních služeb. Tato účelová 

zařízení se zavazují poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby za předem 

stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek.
68

 Organizačně jsou tyto 

instituce zřízeny jako církevní právnické osoby a platí pro ně stejné zákony 

a nařízení jako pro jiné neziskové organizace věnující se podobným aktivitám. 

Mezi nejznámější a největší církevní charitativní organizace v České republice 

patří Charita a Diakonie. 

V prvních letech po revoluci došlo také k novelizaci některých zákonů 

(školství
69

, sociálního zabezpečení atd.) Ke konci 90. let vznikl Národní plán 

vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, jako obdoba 

tzv. Standardizovaných pravidel vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením, dokumentu, který v roce 1993 přijala OSN.
70

 V roce 2006 byl přijat 

antidiskriminační zákon (po vzoru podobných zákonů přijatých v jiných 

evropských státech i v zámoří) a také nový zákon o sociálních službách, který se 

snaží o podporu transformace pobytových sociálních služeb ve služby 

poskytované v přirozeném prostředí. V roce 2009 Česká republika ratifikovala 

Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. 
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 srov. http://www.nrzp.cz/o-nas/jak-vznikla-nrzp.html 
68

 srov. Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech 
69

 v roce 2003 vzniká Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, který umožňuje 

vzdělávání žákům s těžkým kombinovaným postižením, kteří byli do té doby od povinné školní 

docházky osvobozováni 
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 KRHUTOVÁ, Lenka: Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních 

opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR. Výzkumné centrum integrace zdravotně 

postižených, Olomouc 2005. Str. 10 - 11 
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1.3.4 Souhrn kapitoly 

 

Vývoj postavení lidí s postižením ve společnosti se jistě neomezoval pouze na 

tyto vybrané státy, ač se dá říci, že právě tyto sehrály roli důležitou i pro ostatní. 

Ve výše zmíněných oblastech se zrodily nebo rozvinuly principy, které se dnes 

uplatňují ve vztahu k lidem s postižením, principy, na kterých v současnosti stojí 

péče a služby pro ně.  Jedná se o: 

 

 lidská práva – lidé s postižením jsou občané jako každý jiný, a proto také 

nositelé stejných práv. To s sebou neslo nutnost přehodnocení jejich 

dosavadního způsobu života, života v ústavech, a vedlo k procesu 

deinstitucionalizace. Zároveň také ovlivnilo přístup ke vzdělání, 

zaměstnání apod. 

 

 princip normalizace – hlavní myšlenkou principu normalizace je umožnit 

lidem s postižením vést „normální“ život, tedy přiblížit podmínky jejich 

života co možná nejvíce podmínkám života většinové společnosti. Cílem 

principu je začlenění lidí s postižením do komunity, kde je možné tyto 

„normální“ zkušenosti získávat. 

 

 rodičovská hnutí a hnutí sebeobhájců – jsou to rodiče dětí s postižením 

a v dospělosti sami lidé s postižením, kteří mají právo zasahovat do 

skutečností, které se jich týkají, vyjadřovat vlastní postoje, přání, názory, 

hovořit sami za sebe…  

 

 

 

1.4 Situace dnes: Aplikace principů (způsob naplňování 

lidských práv) 

 

Způsob uplatňování těchto principů má v současné době (v západním světě) 

podobu zejména dvou přístupů k lidem s postižením. Jedním z nich je 



 30 

podporované rozhodování, druhým potom plánování zaměřené na člověka. Oba 

dva systémy se vzájemně prolínají a naplňují představu člověka jako bytosti, která 

jde za svými cíli. 

 

 

1.4.1 Legislativní rámec v cizině a v České republice 

 

1.4.1.1 Situace v zahraničí – Podporované rozhodování 

Každodenní rozhodování, jako například co budeme jíst, co si oblékneme nebo 

s kým budeme žít je něco, co většina z nás chápe jako základní právo člověka. 

Rozhodování je klíčem k autonomii života a ovlivňuje, určuje náš životní styl. Ve 

chvíli, kdy v životě stojíme před nějakým důležitým rozhodnutím, se obvykle 

o řešení situace s někým radíme. Žádáme o pomoc a podporu příbuzné, přátele 

a lidi, kteří jsou do situace našeho života nějak zasvěceni. 

 Někteří lidé potřebují tuto podporu při rozhodování častěji než jiní 

(například kvůli svému specifickému způsobu komunikace). I přes tuto nutnost 

podpory při rozhodování by však oni měli být ti, kdo mají kontrolu nad svým 

životem.
71

 

 

V roce 2005 vstoupil v Británii (Anglii a Walesu) v platnost tzv. Mental Capacity 

Act, který tvoří oficiální rámec pro podporu lidí, kteří nejsou schopni činit některá 

(popřípadě všechna) rozhodnutí. Tento zákon vychází z pěti následujících 

principů:
72

 

 Mentální kapacita musí být předpokládána – je nutné vnímat 

člověka tak, že předpokládáme jeho schopnost činit rozhodnutí. 

 Člověk nesmí být vnímán jako neschopný učinit vlastní rozhodnutí, 

dokud nebyly vyzkoušeny všechny kroky, které by mu pomohly 

rozhodnutí učinit – všechno úsilí má být směřováno k podpoře 

člověka učinit vlastní rozhodnutí. 

                                                 
71

 Srov. http://www.paradigm-

uk.org/Resources/e/p/7/Supported%20Decision%20Making%20Online%20Version.pdf 
72

 Srov. http://www.paradigm-

uk.org/Resources/e/p/7/Supported%20Decision%20Making%20Online%20Version.pdf ; Mental 

Capacity Act 2005, čl. 2 

http://www.paradigm-uk.org/Resources/e/p/7/Supported%20Decision%20Making%20Online%20Version.pdf
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http://www.paradigm-uk.org/Resources/e/p/7/Supported%20Decision%20Making%20Online%20Version.pdf
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 Člověk nesmí být vnímán jako neschopný učinit vlastní rozhodnutí 

jenom proto, že se nám jeho rozhodnutí zdá nerozumné - lidé mají 

právo činit nerozumná rozhodnutí. 

 Všechna rozhodnutí, které činíme za člověka v případě nedostatku 

jeho mentální kapacity, musí být činěna v jeho nejlepším zájmu. 

 Rozhodnutí učiněné v nejlepším zájmu člověka nesmí omezovat 

jeho práva a svobody. 

Člověk podle tohoto zákona postrádá mentální kapacitu, pokud v dané záležitosti 

není schopen učinit rozhodnutí.  

Člověk není schopen učinit rozhodnutí, pokud:
73

 

 Není schopen porozumět informaci vztahující se k danému rozhodnutí. 

 Není tuto informaci schopen uchovat, udržet v mysli. 

 Není tuto informaci schopen vnímat jako součást rozhodnutí. 

 Není schopen své rozhodnutí sdělit (ať už mluvenou řečí nebo jiným 

způsobem). 

Dostatek nebo nedostatek mentální kapacity se tedy vztahuje ke každému 

rozhodnutí zvlášť a není vnímáno jako celkový stav jedince. 

 

1.4.1.2 Situace v České republice – Opatrovnictví 

Česká republika ve své praxi uplatňování lidských práv v mnohém čerpá ze 

zahraničí, avšak pro podporované rozhodování zde zatím neexistuje legislativní 

opora. Naopak dlouholetou tradici způsobu uplatňování lidských práv má na 

našem území institut opatrovnictví. 

„Opatrovnictví (dospělých) je zákonné zastoupení zletilého občana, který 

byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům, případně zcela zbaven této 

způsobilosti. K ustanovení opatrovníka dochází na základě rozhodnutí soudu, a to 

po předchozím rozsudku o výši omezení dotyčného.“
74

   

„Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) definuje 

„opatrovnictví” jako právní vztah vzniklý na základě soudního řízení mezi 

dospělou osobou, která je považována za právně nezpůsobilou rozhodovat za 

                                                 
73

 Mental Capacity Act 2005, čl. 3 
74

 TICHÁ, Barbora: Opatrovnictví dospělých. Diplomová práce, pedagogická fakulta Masarykovy 

univerzity, Brno 2010. Str. 11 
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sebe, a osobou ustanovenou, aby rozhodovala jménem takové dospělé osoby.“
75

 

Vychází přitom z Rezoluce OSN č. 46/119 Protection of Persons with Mental 

Illness and the Improvement of Mental Health Care (o ochraně duševně 

nemocných a zlepšení péče o duševní zdraví), přijaté Valným shromážděním 

17. prosince 1991. 

Opatrovnictví má u nás poměrně dlouhou historii. Od jeho první právní 

úpravy ve všeobecném občanském zákoníku z roku 1811, přes zákony z let 1916 

a 1950 až po občanský soudní řád z roku 1963 a občanský zákoník z roku 1964, 

které přes řadu novelizací platí v zásadě dodnes.
76

 „Stejně jako řada dalších 

postkomunistických zemí ani Česká republika nezměnila právní úpravu 

opatrovnictví tak, aby byla v souladu se současnými standardy ochrany lidských 

práv.“
77

 Česká republika ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením z roku 2006, která nepřipouští zásahy do způsobilosti k právním 

úkonům. Podle článku 12 mají lidé se zdravotním postižením právní způsobilost 

ve všech oblastech života. Na státech, které jsou smluvní stranou této úmluvy, 

potom je, aby umožnily osobám se zdravotním postižením přístup k asistenci, 

kterou mohou pro uplatnění této právní způsobilosti potřebovat, přičemž je nutné 

dbát na to, aby byla respektována vůle a preference dané osoby.
78

 Česká republika 

v tomto bodě úmluvu porušuje, neboť lidé se zdravotním postižením jsou 

způsobilosti zbavováni a rozhodnutí za ně činí příslušný opatrovník.  

Soud může zasáhnout do způsobilosti k právním úkonům ve dvojím 

rozsahu – může dojít k úplnému zbavení způsobilosti nebo k jejímu omezení. 

„Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec 

schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. Jestliže 

fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro 

nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je 

schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům 

omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí.“
79
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 Proces zbavení nebo omezení způsobilosti upravuje Občanský soudní řád. 

Návrh na zahájení řízení může podat každá osoba, která je způsobilá být 

účastníkem řízení (nejčastěji se jedná o rodinného příslušníka nebo jinou blízkou 

osobu). K rozhodnutí soudu je třeba znalecký posudek (např. ale vyslechnout 

dotyčného člověka s postižením soud není povinen, pokud o to člověk výslovně 

nepožádá).
80

 

 Druhá fáze řízení se potom týká ustanovení opatrovníka. „Opatrovníkem 

může být ustanovena fyzická osoba, která s výkonem opatrovnictví souhlasí 

(většinou se jedná o rodinného příslušníka) nebo je ustanoven opatrovník veřejný, 

kterým se stává orgán místní správy.“
81

 Povinností opatrovníka je jednat za 

opatrovaného v situacích, ve kterých toho opatrovaný není sám schopen a to vždy 

pouze v rozsahu, jaký určil soud. Opatrovník by neměl zasahovat do oblasti 

lidských práv, nemá právo rozhodovat o všech oblastech života opatrovaného. 

Opatrovník je povinen vždy jednat v zájmu opatrovaného.
82

 Navzdory tomu jsou 

však osoby bez plné způsobilosti k právním úkonům „významnou měrou, 

svévolně a automaticky“ zbavovány lidských práv (např. vlastnického práva, 

práva na rodinný život, práva uzavřít manželství, volit, mít přístup k soudu, 

pořídit závěť atd.).
83

 

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, které tato právní úprava 

stanovuje, je připravována novela občanského zákoníku, která by měla platit od 

ledna roku 2013. Základní teze reformy jsou:
84

 

1) Zbavení způsobilosti k právnímu jednání neodpovídá čl. 12 Úmluvy o právech 

osob s postižením. 

2) Omezení způsobilosti k právnímu jednání by měl být krajní prostředek zásahu 

do právní osobnosti. 

3) Člověk, bez ohledu na rozsah postižení, si ponechává vždy možnost vykonávat 

určitá práva (např. politická práva, práva rodinná, atd.). 
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 TICHÁ, Barbora: Opatrovnictví dospělých. Diplomová práce, pedagogická fakulta Masarykovy 
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Masarykovy univerzity, Brno 2010. Str. 42 – 43 
83

 srov. Mental Advocacy Disability Center: Opatrovnictví a lidská práva v České republice. 
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4) Občanský zákoník by měl upravovat alternativy k opatrovnictví/omezení 

způsobilosti 

 

Jako jednu z alternativ ke zbavování způsobilosti k právním úkonům obsahuje 

potom novela institut podporovaného rozhodování.  

 

1.4.2 Praxe – podmínky pro podporu 

 

Abychom byli schopni poskytnout člověku dobrou podporu v jeho rozhodování, 

je důležité odpoutat se od vlastních představ o tom, jaký by člověk měl být a co 

by pro něho bylo dobré a zaměřit se na jeho přání a potřeby. K tomu je nezbytné 

znát životní příběh dotyčné osoby, to, co je pro něho důležité, co má rád, kdo je, 

jaké jsou jeho sny apod. Neméně důležitá je také znalost způsobu jeho 

komunikace. Při podpoře lidí s kombinovaným postižením se závažnou poruchou 

komunikace se obvykle nemůžeme spolehnout na verbální sdělení. Je nutné umět 

rozpoznat specifické komunikační projevy člověka, naučit se porozumět jeho 

sdělením (ať už se jedná o komunikaci pomocí obrázků, fotografií nebo třeba 

pohledu). Znalost komunikace člověka s postižením je důležitá pro možnost 

posouzení výše zmiňované mentální kapacity (dokázat člověku sdělovat 

informace způsobem, jakým je schopný jim porozumět a zároveň dokázat odečíst 

jeho reakci na sdělované). A zároveň pokud dojdeme k závěru, že člověk není 

schopen dané rozhodnutí učinit, umožní nám znalost toho, kdo je, co má rád apod. 

rozhodovat v jeho nejlepším zájmu. Pro to, abychom tohoto byli schopni, je 

nezbytný dlouhodobý vztah s člověkem. 

 

1.4.2.1 Plánování zaměřené na člověka  

„Plánování zaměřené na člověka je soubor technik individuálního plánování. 

Klíčovým principem je zde aktivní zapojení člověka a zaměření na jeho cíle.“
85

 

Jedná se o proces naslouchání tomu, co je pro člověka důležité jak v současnosti, 

tak do budoucnosti spojený s podporou rodiny a přátel a snahy dosáhnou změn na 
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 http://www.kvalitavpraxi.cz/planovani-zamerene-na-cloveka.html 

http://www.kvalitavpraxi.cz/planovani-zamerene-na-cloveka.html
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tomto naslouchání založených.
86

  Člověk s postižením je zde vnímán jako někdo, 

kdo může a má rozhodovat o svém životě, ne jako někdo, o jehož potřebách vědí 

nejlépe druzí. To, jak formy služeb, které jsou člověku poskytovány, vyplývají ze 

způsobu vnímání a chápání uživatele, názorně ukazuje následující tabulka. Je zde 

vyjádřen kontrast mezi logikou denního centra a běžnou reakcí na George 

(dospělý muž s postižením) jako na člověka.
 87

 

 

Perspektiva služeb stacionáře  Perspektiva plánování 

zaměřeného na člověka 
 

Kdo je Georg? Co potřebuje? Kdo je Georg? Co potřebuje? 
Člověk s duševním 

věkem 4 let a 3 měsíců 

 

Člověk s IQ > 30 

 

Člověk s vážnou 

mentální retardací 

 

Člověk jevící známky 

organického 

poškození, vč. špatné 

prostorové orientace, 

uzavřenosti, 

zaostalosti, přílišného 

zjednodušování a 

neschopnosti zlepšit 

nedokonalou kresbu 

 

Člověk s prudkými 

výbuchy hněvu vůči 

personálu 

Program pro děti 

 

Být ochraňován pře 

světem 

 

Učit se velmi 

jednoduchým úkonům 

 

Učit se těmto úkonům 

odděleně od lidí bez 

postižení, jelikož se od 

nich tolik odlišuje 

 

Vysoce 

specializovaný 

personál, který umí 

zacházet se 

zaostalostí, 

uzavřeností atd. 

 

Prostředí, kde mohou 

být jeho nálady pod 

kontrolou 

Čtyřicetiletý muž, 

který nepoznal 

většinu typických 

zkušeností a nikdy 

neměl skutečnou práci 

 

Chudý člověk bez 

příjmu 

 

Člověk, který byl celý 

život izolován 

 

Člověk, který nemá 

žádné kontakty nebo 

vazby s širší 

komunitou 

 

Člověk, který má jen 

malou kontrolu nad 

směřováním vlastního 

života 

 

Člověk, který se učí 

novým dovednostem 

obtížněji než většina 

ostatních lidí 

 

Člověk, se kterým 

jeho matka zachází 

jako s malým dítětem 

 

Příjemný muž, který 

hraje velkou roli 

v životech lidí, kteří 

o něj mají zájem 

Hodně zkušeností 

 

Skutečnou práci 

 

Příjem 

 

Být zapojen a 

přítomen v komunitě 

 

Vztahy s jinými 

lidmi, vazbu na 

komunitu 

 

Přátele 

 

Vizi pro budoucnost 

a podporu pro její 

naplňování 

 

Někoho, kdo může 

hovořit v jeho zájmu 

 

Velkou podporu při 

učení 

 

Více lidí, kteří ho 

vnímají jako 

dospělého a podle 

toho s ním zacházejí 

 

Lidi, kteří se z něj 

mohou těšit 
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2. LIDÉ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 
V SOUČASNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

 

V předchozí kapitole jsem se zabývala situací lidí s postižením, jak se vyvíjela 

v průběhu dějin od starověku až do současnosti. V novodobé historii bylo možné 

vysledovat určité vlivy a principy (lidská práva, princip normalizace…), které tuto 

situaci nějakým způsobem utváří dodnes. Tyto principy ovlivňují také legislativu 

České republiky a tím i situaci lidí s postižením žijících na jejím území.  

Princip normalizace říká, že život lidí s postižením, by se měl co možná 

nejvíce podobat životu lidí většinové společnosti, ve smyslu prožívání běžného 

životního cyklu, ročního i denního rytmu. Chce se tím říci, že každé dítě potřebuje 

rodiče, kamarády, potřebuje si hrát, studovat, mít volnočasové aktivity. Když 

člověk dospěje a opustí školu, je jeho cílem najít si zaměstnání, partnera, vlastní 

místo pro život. Rozdíl mezi člověkem zdravým a člověkem s postižením není 

v obsahu těchto potřeb a cílů, ale v možnostech jich dosahovat. Řešením tedy není 

tyto potřeby škrtat nebo měnit, ale poskytnout lidem s postižením odpovídající 

podporu, aby jich mohli dosáhnout. 

V této kapitole se budu zabývat jak otázkou dětí, tak dospělých s těžkým 

kombinovaným postižením a tím, co je jim v daném období života „nabízeno“.  

 

 

2.1 Lidská práva, normalizace, transformace 

 

Lidé s postižením, o které se nemůže nebo nechce starat rodina, tráví svůj život 

zpravidla v ústavech sociální péče, které jsou zřizovány jak pro klienty dětského, 

tak dospělého věku. Jedná se většinou o velkokapacitní zařízení, avšak je vyvíjena 

snaha o jejich transformaci a vznik menších objektů, jak se tomu již na mnoha 

místech děje. Počet klientů žijících v ústavech sociální péče byl k roku 2007 

následovný: Institute/residential home for handicapped youth (ústavy sociální 

péče pro klienty 3 – 25 let) 11984 klientů; Social care institution/residential home 
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for adults (ústav sociální péče pro dospělé nad 18/25 let) 8545 klientů.
88

 

Vzhledem k ostatním státům Evropy je tento počet poměrně vysoký. V některých 

státech (např. Švédsko, Finsko) podobná zařízení již vůbec neexistují. Vstříc 

těmto snahám zahájilo v České republice na základě zakázky MPSV v roce 2010 

svou činnost Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. Jeho cílem 

je podpořit transformaci sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejího 

poskytování, umožnit aktivní zapojení klientů na trh práce a do společnosti 

a přispět k deinstitucionalizaci pobytových zařízení sociálních služeb v České 

republice.
89

 V současnosti ve 32 zařízeních po celé ČR usiluje o transformaci, 

která„umožňuje lidem s postižením, kteří jsou klienty zařízení sociálních služeb, 

opustit velké instituce ústavního typu a začít život takový, jaký je běžný pro jejich 

zdravé vrstevníky“.
90

 Neboť „s náležitou podporou jsou lidé s postižením schopni 

žít v běžných malých domácnostech, vykonávat většinu činností v péči o sebe nebo 

chodit do zaměstnání či chráněného denního programu. Není tedy důvod, aby 

trávili svůj život v unifikovaných ústavních institucích.“
91

 

 

 

2.2 Děti s kombinovaným postižením v České republice 

 

V raném věku spadají děti s postižením především do působnosti ministerstva 

zdravotnictví. Na typu kombinovaného postižení záleží, zda je jeho přítomnost 

patrná již od narození nebo až později. Vzhledem k tomu, že se v této práci 

zabývám především lidmi s těžkou formou DMO, předpokládá se, že se dítě do 

péče lékařů dostane téměř ihned po narození. V prvních letech života musí 

podstoupit několik operací a každodenním chlebem se stává rehabilitace.  

Od jednoho roku života vzniká osobě s postižením podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nárok na příspěvek na péči. Příspěvek 

„se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění 

                                                 
88
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potřebné pomoci“.
92

 Výše příspěvku závisí na míře závislosti na pomoci jiné 

osoby. V případě těžkého kombinovaného postižení se dá předpokládat IV. stupeň 

závislosti, tedy úplná závislost, kde výše příspěvku činí 12 000,- Kč a to jak před 

dosažením věku osmnácti let, tak po jeho dosažení. Příspěvek se vyplácí na 

základě podání žádosti a je hrazen ze státního rozpočtu.
93

 

 Zákon o sociálních službách dále definuje druhy sociálních služeb, které 

mohou lidé s postižením využívat. Sociální služby podle tohoto zákona zahrnují 

sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence a mohou být 

poskytovány formou pobytovou, ambulantní nebo terénní. Mezi služby sociální 

péče určené lidem s postižením patří služba osobní asistence, domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, denní/týdenní stacionáře, odlehčovací služby, podpora 

samostatného bydlení a chráněné bydlení. Služby sociální prevence zahrnují ranou 

péči
94

 a dále zejména sociálně terapeutické dílny. 

 

 

2.2.1 Vzdělávání 

 

Od nástupu do předškolního nebo školního zařízení se v České republice mluví 

o „dětech, žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami“.
95

 Do této 

kategorie spadají osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 

nebo sociálním znevýhodněním. Za zdravotní postižení je potom pro účely 

školského zákona považováno „mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové 

postižení, souběžné postižení více vadami autismus a vývojové poruchy učení nebo 

chování“.
96

 Kategorie žáků souběžně postižených více vadami (tedy 
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 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. § 7 
93
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 Školský zákon § 16 
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kombinovaně postižených) je v rámci resortu školství dále členěna do tří 

následujících skupin:
 97

 

 Skupina, v níž je společným znakem mentální retardace (sdružují se 

tělesné, smyslové vady, vady řeči atd.). Mentální retardace je zde však 

determinujícím faktorem pro nejvýše dosažitelný stupeň vzdělání a pro 

dosažitelnou míru výchovy. Proto je při rozhodování o způsobu vzdělávání 

pokládána za vadu dominantní. 

 

 Druhou skupinu tvoří kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči. 

Specifickou skupinu tvoří žáci hluchoslepí. 

 

 Samostatnou skupinu tvoří žáci s diagnózou autismus a autistickými rysy 

 

V Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavy ČR se mluví o tom, 

že „každý má právo na vzdělání“.
 98

 Totéž se dočteme také v listině základních 

práv Evropské unie.
99

  Dokumenty týkající se osob s postižením uvádí, že 

„mentálně postižený má právo na zdravotní péči a vhodnou fyzikální terapii, jakož 

i na takovou výchovu, readaptaci a vedení, které mu umožní rozvinout 

v maximální možné míře jeho možnosti a schopnosti“
100

, Úmluva OSN o právech 

osob se zdravotním postižením garantuje právo na „rozvoj osobnosti, nadání 

a kreativity osob se zdravotním postižením, jakož i jejich duševních a tělesných 

schopností, v co největší možné míře (…) státy mají zajistit, aby osoby 

se zdravotním postižením nebyly z důvodu svého postižení vyloučeny ze všeobecné 

vzdělávací soustavy“.
101

 

Právo na vzdělání náležící každému člověku, jak je popsané zde nebo 

v dalších jiných dokumentech, je východiskem koncepce současného speciálního 

školství. Státy mají povinnost zajistit přístup ke vzdělání nejen dětem zdravým, 

ale také těm, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní péči a přístup. „ Pokud je 

schopnost dítěte prospívat v běžném školském systému omezena, mělo by takové 

dítě mít přístup do zařízení a institucí, jež byly konstituovány tak, aby vyšly vstříc 
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jeho potřebám. Děti, které nemohou chodit do školy, by měly být navštěvovány 

učiteli, aby dosáhly maximální možné úrovně vzdělání“
102

 V České republice je 

vzdělávání žáků realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon) 

a podle vyhlášky č 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (ve znění 

vyhlášky č. 147/2011 Sb.). „Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími 

potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají 

jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, 

které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení.“ 
103

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami může být realizováno formou individuální nebo skupinové integrace 

nebo ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením („speciální 

škola“). Žáci jsou v jednotlivých typech škol (podle rozsahu a charakteru 

postižení) vzděláváni podle individuálního vzdělávacího programu (IVP), který 

diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka a navrhuje podpůrná opatření, 

včetně metod a cílů vzdělávání. Někteří žáci s těžkým kombinovaným postižením 

byli ještě donedávna od povinné školní docházky osvobozováni, avšak vzhledem 

k mezinárodním úmluvám vycházejícím z výše zmiňovaného práva na vzdělání, 

k nimž se Česká republika připojila, začala vznikat opatření, která by nadále 

zbavování dětí práva na vzdělání neumožňovala.
104

 Vznikl tak nejprve přípravný 

stupeň pomocné školy a později Rehabilitační vzdělávací program pomocné 

školy, který umožňuje vzdělávání dětem s těžkým mentálním a kombinovaným 

postižením. 

 

2.2.1.1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 

„Podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy se vzdělávají 

žáci s tak závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na 

úrovni zvláštní i pomocné školy, ale umožňuje jim, aby si v přizpůsobených 

podmínkách a za odborného speciálně pedagogického vedení osvojovali některé 

elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru 
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 ŠVARCOVÁ, Iva: Mentální retardace. Portál, Praha 2003. Str. 59 
103

 Školský zákon, §16 
104

 Srov. http://www.vuppraha.cz/soubory/Rehabilit.program.pdf 
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soběstačnosti, najít vhodnou míru komunikace s jejich okolím a budou napomáhat 

rozvoji jejich motoriky.“ 
105

 Název „rehabilitační“ získal program kvůli úzké 

souvislosti mezi rozvíjením rozumových schopností těžce mentálně postižených 

dětí, jimž je určen, s rozvíjením a rehabilitací jejich hybnosti. Cílem programu 

není dosáhnout nějakých vědomostí (u většiny žáků nelze počítat se zvládnutím 

trivia), ale rozvíjet jejich komunikační dovednosti a pohyblivost tak, aby byli 

schopni navázat kontakt s okolím a dosáhli co nejvyšší míry pohybové 

samostatnosti. Dalším důležitým cílem je naučit žáky základům sebeobsluhy, 

která by jim umožnila určitou míru samostatnosti. Základním předpokladem, ze 

kterého program vychází je, že každá dovednost, kterou si žáci osvojí, se projeví 

ve zlepšení kvality celého jejich života.
106

 

 Žáci v rehabilitačních třídách plní povinnou školní docházku. 

Charakteristické pro tento typ vzdělávání je individualizované vyučování, které 

probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu. Prostředkem vzdělávání jsou 

obvykle různé systémy alternativní a augmentativní komunikace (pro každého 

žáka je třeba najít vhodnou formu dorozumívání). Počet žáků v rehabilitační třídě 

je 4-6, výuka je zajišťována alespoň dvěma pedagogy (učitel a vychovatel). 

Učební plán neobsahuje „klasické“ předměty, jak je známe ze základního 

vzdělávání, ale je nahrazen pěti „výchovami“: 

 

 rozumová výchova - rozvíjení poznávacích schopností a komunikačních 

dovedností, logického myšlení, pozornosti a paměti, cílem je rozvinutí 

rozumových schopností žáků na nejlepší možnou úroveň 

 

 smyslová výchova - rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím 

smyslového vnímání, zraková, sluchová, hmatová stimulace apod. 

 

 pracovní a výtvarná výchova - jejím úkolem je rozvíjet jemnou motoriku 

žáků, zvyšovat jejich samostatnost, soběstačnost a nezávislost, důležitým 

prvkem je zde nácvik sebeobsluhy 
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 Srov. http://www.vuppraha.cz/soubory/Rehabilit.program.pdf 
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 hudební a pohybová výchova - rozvíjí muzikálnost žáků, jejich rytmické 

a intonační schopnosti, napomáhá rozvoji řeči, pomáhá žákům 

k odreagování napětí atd. 

 

 rehabilitační tělesná výchova - zaměřena na rozvíjení aktivní hybnosti dětí 

s těžkým mentálním postižením, správné držení těla, zvládnutí základních 

pohybových dovedností apod. 

 

Prostory rehabilitační třídy by se měly skládat alespoň ze dvou místností (jedna 

určena k individuální práci se žáky, druhá ke cvičení, relaxaci a odpočinku). 

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy je prostupný s ostatními 

formami vzdělávání, což znamená, že v případě zlepšení schopností žáka je 

možné přestoupit do odpovídajícího stupně školy speciální. V neposlední řadě je 

důležité zmínit význam spolupráce s rodiči při vzdělávání dětí s těžkým 

kombinovaným postižením. To se týká jak konzultace možností, jak na děti 

působit, tak povzbuzování a posilování rodičů v přesvědčení, že práce s dětmi 

přinese pozitivní výsledky.
107

 

 

 

2.3 Dospělí lidé s kombinovaným postižením v České 

republice 

 

Po ukončení povinné školní docházky dochází v životě lidí s postižením (jako 

ostatně i u zdravých členů společnosti) k mnoha důležitým změnám. Cílem 

dospělého člověka se stává nalezení vhodného zaměstnání, osamostatnění se od 

rodičů a zařízení vlastního života. Důležité zákony nápomocné v těchto oblastech 

jsou zejména zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon o sociálním 

zabezpečení
108

 a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
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Srov. http://www.vuppraha.cz/soubory/Rehabilit.program.pdf (6.2. 2010) 
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Podobně jako v oblasti vzdělávání, také v oblasti práce existuje mnoho 

dokumentů snažících se zajistit lidem s postižením takové zacházení a taková 

práva, která náleží všem členům společnosti.  Deklarace OSN o právech lidí 

s mentálním postižením z roku 1971 hovoří o tom, že člověk s mentálním 

postižením „má plné právo podle svých možností produktivně pracovat nebo se 

zabývat jinou užitečnou činností“.
109

 V Listině základních práv Evropské unie se 

dočteme, že „každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo 

přijaté povolání.“
110

 Podobně také Listina základních práv a svobod ČR mluví 

o tom, že „každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.“
111

 

Z těchto a dalších dokumentů tedy vyplývá, že právo pracovat náleží lidem 

s postižením, stejně jako jejich zdravým spoluobčanům. Podle Listiny základních 

práv a svobod mají lidé s postižením navíc „právo na zvýšenou ochranu zdraví 

při práci a na zvláštní pracovní podmínky“
112

. To se dále odráží v zákoně 

o zaměstnanosti, který uvádí, že osobám se zdravotním postižením je na trhu 

práce poskytována zvýšená ochrana.
113

 

Osoby se zdravotním postižením mají podle zákona o zaměstnanosti právo 

na pracovní rehabilitaci. „Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na 

získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na 

základě její žádosti zabezpečují úřady práce.“
114

 Zahrnuje zejména poradenskou 

činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné 

činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, jeho zprostředkování 

a udržení a na vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání. Pracovní 

rehabilitace probíhá na základě vytvořeného individuálního plánu, který 

zohledňuje zdravotní stav jedince, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání 

nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikaci a také situaci na trhu práce.
115

 

 Dále mohou být podle zákona o zaměstnanosti vytvářena chráněná 

pracovní místa pro lidi s postižením. Chráněné místo vzniká na základě písemné 

dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem práce a na jeho vytvoření je 

zaměstnavateli poskytován příspěvek. V případě, že se jedná o vytváření více 
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 Listina základních práv a svobod, článek 26 
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113
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pracovních míst pro lidi s postižením, mluvíme, pokud je zaměstnáno alespoň 

60% těchto zaměstnanců, o chráněné pracovní dílně.
116

 

 Zákon dále definuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, který se poskytuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více 

než 50% osob se zdravotním postižením.
117

 

 Zákon stanovuje povinnost zaměstnávat alespoň 4% osob se zdravotním 

postižením každému zaměstnavateli, který má alespoň 25 zaměstnanců. Tuto 

povinnost může zaměstnavatel plnit několika způsoby, a sice zaměstnáním osob 

s postižením v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb chráněných 

pracovních dílen nebo zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% osob 

s postižením, popřípadě odvodem peněz do státního rozpočtu. 

 

Další formou podpory lidí s postižením na trhu práce může být také podporované 

zaměstnávání. „Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená 

lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich 

schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny 

do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou 

podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.“
118

 Největší organizací na 

našem území, která za tímto účelem funguje, je Česká unie pro podporované 

zaměstnávání. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je 

„formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České 

republice“.
119
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3 PŘECHOD  

 

Život každého člověka je plný přechodů (anglicky „transition“) z jedné životní 

situace do další, plný změn a pohybu. „Už jen to, že člověk žije, vyžaduje 

postupné přecházení z jedné zvláštní společnosti do druhé a od jednoho 

společenského postavení k druhému – tak se život člověka skládá ze sledu různých 

etap.“
120

 Van Gennep člení etapy lidského života z pohledu antropologie a mluví 

o narození, společenském dospívání, sňatku, otcovství (mateřství), specializaci 

zaměstnání a smrti.
121

 Z hlediska vývojové psychologie se nejčastěji setkáváme 

s dělením na období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní věk, mladší 

školní věk, pubescenci, adolescenci, dospělost (mladou, střední, starší) a stáří 

(rané, pravé).
122

 Tato období jsou pak dále dělena mnohými vývojovými teoriemi 

(popřípadě jednotlivým stadiím odpovídají). Mezi vývojové teorie patří např. 

teorie psychosexuálního vývoje Sigmunda Freuda, který na základě vývoje libida 

rozlišuje fázi orální, sadisticko-anální, falickou, období latence a fázi genitální. 

Další významnou osobností v této oblasti je Erik Erikson, který ve své teorii 

psychosociálního vývoje rozlišuje kojenecké období, rané dětství, věk hry, školní 

věk, adolescenci, mladou dospělost, dospělost a stáří, přičemž pro každé z nich 

uvádí jako charakteristické určité protikladné tendence (např. intimita versus 

izolace typická pro mladou dospělost nebo generativita versus stagnace pro 

období dospělosti). Švýcarský psycholog Jean Piaget rozlišoval jednotlivá období 

na základě stádií vývoje myšlení, Lawrence Kohlberg na základě morálního 

vývoje atd. Vývojové teorie, ať už se zabývají kteroukoli oblastí vývoje, vycházejí 

z předpokladu, že každý člověk během svého života prochází sérii kvalitativně 

odlišných úrovní (stadií) vývoje.
123

 
124
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 Mezi přechody, které na člověka v životě čekají, patří potom také přechod 

z rodiny do školy, přechod mezi jednotlivými školními ročníky, přechod ze 

základní školy na školu střední. V neposlední řadě sem patří také přechod 

z dětství do dospělosti. Tento přechod je, zejména v západní kultuře, považován 

za přechod základní, nejdůležitější. 

 

 

3.1 Přechod z dětství do dospělosti  

 

Přechod z jednoho období života do jiného je z antropologického hlediska 

záležitostí přechodových rituálů (rituály mají sloužit k usnadnění přechodu). 

Nejinak je tomu u přechodu z dětství do dospělosti. Van Gennep uvádí, že je 

důležité si uvědomit, že fyziologická puberta a společenské dospívání nejsou věci 

totožné. Často je totiž obtížné rozpoznat, kdy k fyzickému dospívání dochází 

(u dívek za něj můžeme považovat zejména první menstruaci, která se však 

u jednotlivých děvčat objevuje v rozpětí několika let). U chlapců je potom 

přechod k fyzické dospělosti ještě nezřetelnější. Proto jsou iniciační rituály (jak 

jsou často nazývány) událostí především společenskou.
125

 Zralý věk se potom 

nejvíce vyznačuje založením rodiny, které navíc, alespoň pro jednoho z partnerů, 

znamená změnu rodiny a změnu bydliště (v minulosti zpravidla předcházely 

odlučovací rituály – zásnuby a svatba).
126

 

 Ve vývojové psychologii se vyskytují obdobná témata, jen z jiného úhlu 

pohledu. Erikson popisuje období mladé dospělosti jako dobu, pro kterou je 

důležité navázání intimních partnerských vztahů. Pokud je jedinec není schopen 

vytvořit, vzniká izolace. Pro období dospělosti potom vnímá jako zásadní péči 

o nové generace, zaměření pozornosti na péči o děti. V opačném případě dochází 

ke stagnaci.
127

 Americký psycholog Robert Havighurst vytvořil teorii vývojových 

úkolů, tedy úkolů, které jsou před člověka postaveny v jednotlivých vývojových 

obdobích. „V dětství bylo postavení člověka hodnoceno věkem, v dospělosti je 
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hodnoceno jeho statusem ve společnosti,“
128

 říká Havighurst a za vývojové úkoly 

mladé dospělosti považuje:
129

 

- najít si partnera 

- naučit se žít spolu s partnerem/partnerkou 

- založit si rodinu 

- vychovávat děti 

- naučit se vést domácnost 

- začít vykonávat povolání 

- přijmout občanskou zodpovědnost 

- najít si vyhovující společenskou skupinu 

 

 

3.1.1 Právní rámec přechodu z dětství do dospělosti 

 

Z právního hlediska se člověk stává dospělým dosažením věku 18 let. Stává se 

zletilým a je tak v plném rozsahu způsobilý „vlastními právními úkony nabývat 

práv a brát na sebe povinnosti“
130

 (způsobilost k právním úkonům). 

Určitým důležitým mezníkem je také hranice 15 let věku, kdy člověk 

nabývá trestní odpovědnosti, tzn., nese právní důsledky za určité jednání. (Trestní 

odpovědnosti může být člověk pro konkrétní čin zbaven, pokud pro duševní 

poruchu v době spáchání trestného činu nemohl rozpoznat protiprávnost nebo 

ovládat své jednání. Tento stav je označován jako nepříčetnost.
131

 Avšak 

nepříčetnost není totéž co mentální nebo kombinované postižení. I člověk 

s postižením je trestně odpovědný). 

Jistým mezníkem na cestě k dospělosti je také ukončení povinné školní 

docházky. Ta se v České republice nastupuje obvykle v 6 letech a plní se v devíti 

ročnících základní školy. V 15 letech tedy člověk může ukončit vzdělávání a začít 

pracovat, avšak za určitých podmínek, které stanovuje zákon a které se liší od 

podmínek pro dospělé – určité druhy práce (ty, při nichž by byli vystaveni 

zvýšenému nebezpečí úrazu, které by neodpovídaly anatomickým, fyziologickým 
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a psychickým zvláštnostem v tomto věku nebo byly škodlivé zdraví apod.) jsou 

mladistvým zakázány. Dále není dovoleno zaměstnávat mladistvé prací přesčas 

a prací v noci. K uzavření pracovní smlouvy s mladistvým je navíc zaměstnavatel 

povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce.
132

 

Pro srovnání uvedu také legislativu týkající se dospělosti, jak je v USA 

a Velké Británii. Co se týče trestní odpovědnosti, existují v USA rozdíly mezi 

jednotlivými státy, ohledně nastavení její hranice. Ta se pohybuje mezi 

7. a 14. rokem. Co do dalších práv a povinností, které člověk s věkem získává, je 

ve Spojených státech mezníkem 15 let věku, které opravňují k řízení automobilu. 

Hranicí dospělosti je potom věk 18 let, který přináší právo uzavírat smlouvy 

(včetně smluv pracovních), získává volební právo, možnost vstoupit do armády 

atd. Věk 21 let je potom hranicí, která opravňuje člověka ke konzumaci 

alkoholu.
133

 

 Ve Velké Británii je hranice trestní odpovědnosti nastavena na 10 let věku 

dítěte (ve Skotsku 12 let). Dalším „mezistupněm“ na cestě k dospělosti je věk 

16 let, kdy člověk získává určitá práva např. v oblasti zdravotnictví (může se např. 

sám rozhodnout, jakým způsobem si přeje nebo naopak nepřeje být léčen). 

Hranicí dospělosti je ve Velké Británii věk 18 let (ve Skotsku už věk 16 let). 

Dosažením tohoto věku získává člověk právo volit, pracovat, řídit auto, pít 

alkohol atd.
134

 

Pro doplnění otázky legislativy uvádím ještě několik faktů týkajících se 

povinné školní docházky ve zmiňovaných státech. V USA nastupují děti do školy 

ve věku 5 let. Povinná školní docházka trvá 11 – 13 let (liší se stát od státu) a je 

rozdělena do tří stupňů, nejčastěji označovaných jako elementary, middle a high 

school.
135

 Ve Velké Británii začíná povinná školní docházka také ve věku 5 let 

a trvá po dobu 11 let. Její plnění je rozděleno do primary (5 – 11 let) a secondary 

(12 – 16 let) school. V 16 letech je možné studium ukončit nebo pokračovat na 

secondary school a po dvou letech studia udělat zkoušku, která je obdobou naší 

maturity.
136

 Povinná školní docházka tedy v obou těchto státech končí nejdříve 

dosažením věku 16 let.  

                                                 
132

 srov. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, § 163 - § 167 
133

 srov. http://www.state.gov/m/dghr/flo/c21961.htm 
134

 srov. http://en.wikipedia.org/wiki/Minor_%28law%29#United_Kingdom 
135

 srov. http://www.nicm.cz/americky-vzdelavaci-system 
136

 srov. http://www.nicm.cz/britsky-vzdelavaci-system 

http://www.state.gov/m/dghr/flo/c21961.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Minor_%28law%29#United_Kingdom
http://www.nicm.cz/americky-vzdelavaci-system
http://www.nicm.cz/britsky-vzdelavaci-system
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 trestní 

odpovědnost 

zletilost ukončení 

školní 

docházky 

další mezníky 

 

ČR 

 

 

15 

 

18 

 

15 

 

 

USA 

7 – 14 

(legislativa 

států se liší) 

 

18 

 

16 (některé 

státy 18) 

 

15 – řízení auta 

21 – alkohol 

 

Velká 

Británie 

 

 

10 (Skotsko 

12) 

 

18 (Skotsko 

16) 

 

16 

16 – práva 

v oblasti 

zdravotnictví 

 

 

 

3.1.2 Přechod z dětství do dospělosti v životních doménách 

 

Samotná dospělost se uskutečňuje v tzv. životních doménách, které ji 

charakterizují. Tyto domény je možné vyčíst z výše uvedených vývojových úkolů 

dospělosti, jak je popisuje Havighurst (najít si partnera, založit rodinu, vést svou 

domácnost, vykonávat zaměstnání…), dále se objevují v různých metodikách 

zabývajících se přechodem do dospělosti – Rita McLeod ve své příručce zaměřuje 

pozornost zejména na bydlení, práci, přátele, vztahy, rodinu a volný čas.
137

 

S obdobným pohledem se setkáváme také na poli psychotických onemocnění, kde 

Pěč mezi životní domény řadí bydlení, práci, učení se a volný čas.
138

  

Legislativa spojená s dosažením zletilosti hraje potom důležitou roli také 

v rámci těchto jednotlivých domén: 

 zaměstnání – člověk může být zaměstnán na plný nebo částečný 

úvazek (mladiství smí být zaměstnán pouze na základě dohody 

o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). Zároveň 

pokud člověk není schopen vykonávat zaměstnání a jeho pracovní 

schopnost je snížena alespoň o 70%, vzniká podle zákona 

                                                 
137

 srov. McLEOD, Rita: School to Life Transition Handbook. Saskatchewan Association for 

Community Living, 1999. Str. 36 
138

 srov. PĚČ, Ondřej: Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné. Centrum 

pro rozvoj péče o duševní zdraví. 
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o důchodovém pojištění dosažením věku 18 let nárok na invalidní 

důchod.
139

 

 bydlení – smí realizovat závaznou smlouvu (např. o pronájmu 

bytu) 

 vztahy – člověk může uzavřít manželství (s udělenou výjimkou 

možno už v 16 letech) 

 

V praxi tedy přechod z dětství do dospělosti znamená nejen dosažení věku 18 let, 

ale měl by směřovat k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život. Pro jedny je to 

věc snadná, pro druhé se může stát obtížnou a její úspěšné zvládnutí vyžaduje 

určitou pomoc. Tato pomoc může mít formu tranzitního programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139

 srov. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 39, § 42 
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4 TRANZITNÍ PROGRAMY 

 

„V nejširším smyslu představuje tranzitní program podporu a pomoc jakémukoliv 

člověku při přechodu z jednoho životního období do dalšího.“
140

 Neexistuje jedna 

ucelená verze tranzitního programu, programy jsou pojímány různě z hlediska 

cílových skupin a typů přechodu (může být použit při přechodu z nemocnice, kam 

se dostal člověk po úraze, do domácího prostředí, nebo např. právě při plánování 

přechodu z dětství do dospělosti – zejména pak ze školy do zaměstnání). 

 Tranzitní programy jsou určeny lidem, pro které je událost přechodu 

obtížnou situací a potřebují v ní podpořit a pomoci, protože sami by ji často 

zvládnout nedokázali. Jejich smyslem je napomoci člověku vytvářet 

a uskutečňovat jeho plány a představy týkající se budoucnosti.
141

 

 

 

4.1 Principy a nástroje tvorby tranzitních programů 

 

Mezi základní nástroje tvorby tranzitních programů patří plánování. To se týká 

nejen lidí s postižením, ale tématu přechodu obecně – ať už se jedná o přechod 

z nemocnice domů (nebo naopak z domova do nemocnice
142

), přechodu firmy pod 

nové vedení
143

 nebo právě přechodu z dětství do dospělosti. Toto plánování se 

uskutečňuje na základě znalosti situace, znalosti sil a zdrojů, které jsou k dispozici 

a představ a cílů do budoucna, kterých se chce přechodem dosáhnout. Jinými 

slovy přechod znamená rozumět cílům a silám. Např. pro přechod klientů ze 

služeb rané péče je uváděno jako důležité shromáždit informace o: 

 potřebách 

 prioritách 

 zdrojích 

 silách 

                                                 
140

 KREJČÍŘOVÁ, Olga, MEDVECOVÁ, Andrea, OPATŘILOVÁ, Dagmar, STUPKOVÁ, 

Vlasta, VOJTOVÁ, Věra: Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Rytmus, 

Praha 2005. Str. 36 
141

 srov. http://www.rytmus.org/tranzitni_program  
142

 srov. Hospital to Home. Plan for a Smooth Transition. Eldercare Locator. 
143

 srov. FAIRLEY, Dan: Best Practice in Leadership Transition Planning. Workspan Magazine, 

3/2005 

http://www.rytmus.org/tranzitni_program
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rodiny a dítěte (tzn. klienta). 
144

 Podobně potom podpora mladých žadatelů o azyl 

ve Velké Británii klade důraz na: 

 podporu schopností těchto lidí v souvislosti s jejich cíli do budoucna 

 činění informovaných rozhodnutí vycházejících z jejich potřeb 

a preferencí
145

 

 

 

4.1.1 Principy tvorby tranzitních programů pro lidi s postižením 

 

Základním principem při tvorbě tranzitních programů pro lidi s postižením je 

princip plánování zaměřeného na člověka. Někdy se používá pojem sebeurčení 

(self-determination) který je však obsahově stejný. Oba staví do středu pozornosti 

člověka s postižením, jako architekta vlastní budoucnosti. V dokumentu, který se 

zabývá australskými tranzitními programy, je podstata principu sebeurčení 

vystižena posunem od „planning FOR“ k „planning BY“, tedy od plánování PRO 

člověka s postižením k plánování PODLE něho.
146

 Tyto principy usilují 

o maximální možné zapojení člověka do procesu přechodu (čím víc je člověk do 

procesu zapojen, tím víc může o své budoucnosti sám rozhodovat).
147

 

Nástroje tvorby tranzitních programů vycházejí ze zmiňovaných principů 

a jsou poměrně rozmanité: 

Australský dokument uvádí zejména začlenění člověka s postižením a jeho 

rodiny do plánování, využití přirozených sociálních sítí studenta, zkušenost 

učitelů a pracovníků tranzitního programu, započetí programu několik let před 

                                                 
144

 srov. PANG, Yanhui: Selecting Appropriate Assessment Instruments to Ensure Quality 

Transition Services. Early Childhood Education Journal, 12/2009 
145

 srov. WADE, Jim: Preparation and Transition Planning for Unaccompained Asylum-Seeking 

and Refugee Young People: A Review of Evidence in England. University of York, 2011. 
146

 srov. LARAGY, Carmel: Self-determination within Australan school transition programmes 

for students with disability. Disability & Society, Vol. 19, No. 5, August 2004. Str. 520 
147

 Mnoho lidí s těžkým kombinovaným postižením se pravděpodobně nenaučí všem 

dovednostem, které by jim umožnily řešit složité otázky a problémy. Je však možné, aby se naučili 

alespoň některé kroky na této cestě, a tak se zvýšila jejich účast na rozhodování o sobě samých 

(Proces rozhodování vyžaduje rozpoznat možnosti, které jsou před nás postaveny i následky těchto 

možností. Vyžaduje, abychom prozkoumali, nakolik každá z těchto možností odpovídá našim 

osobním preferencím, zájmům a potřebám a nakonec vyžaduje rozhodnutí, která z možností je ta 

nejlepší. Jedním z kroků, který je možné lidi s těžkým kombinovaným postižením učit realizovat, 

je potom např. vyjádření preferencí). A tak, i když nebudou úplně nezávislí, mohou být o něco 

nezávislejší, a tak zlepšit kvalitu svého života… (srov. WEHMEYER, Michael: Promoting the 

Self-determination of Students With Severe Disabilities. ERIC Clearinghouse on Disabilities and 

Gifted Education Arlington VA, 2002.) 
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ukončením školní docházky, přetrvávající kontakt s jedním tranzitním 

pracovníkem, který dobře zná studenta i rodinu i po opuštění školy (pomáhá 

dodávat informace, odkrývat potřeby, hledat řešení…) a individuální financování, 

které umožňuje reagovat na změnu potřeb člověka s postižením.
148

 

Mezi další nástroje patří doporučení, která obsahuje dokument (Transition and 

Post School Outcomes for Youth with Disabilities: Closing the Gaps to Post-

Secondary Education and Employment) vydaný v roce 2000 v USA Národní 

radou pro zdravotní postižení (National Council on Disability):
149

  

 školní osnovy by měly zahrnovat získávání dovedností v oblasti 

sebeobhajování a sebeurčení  

 během studia by měli žáci získávat mezilidské (sociální) a pracovní 

dovednosti včetně přímého nácviku práce 

 tým pro tranzitní plánování by měl zahrnovat žáka s postižením, jeho 

rodinu a zástupce místní komunity a zaměstnavatelů 

 měla by dobře fungovat spolupráce mezi (speciálními) pedagogy 

a profesními agenturami 

 

Ve Velké Británii je jedním z nástrojů existence tzv. personal advisers 

(osobních poradců), kteří fungují v jednotlivých školách a po dosažení daného 

věku dítěte navazují spolupráci s žákem a jeho rodinou.
150

 

 

 

4.2 Tranzitní programy pro přechod z dětství do 

dospělosti u lidí s mentálním a kombinovaným 

postižením 

 

Tranzitní programy pro lidi s kombinovaným postižením se nejčastěji zaměřují na 

přechod z dětství do dospělého života a jejich obsahem (obecně) je plánování toho 

                                                 
148

 srov. LARAGY, Carmel: Self-determination within Australan school transition programmes 

for students with disability. Disability & Society, Vol. 19, No. 5, August 2004. Str. 522 - 525 
149

 srov. Kolektiv autorů: Young Adults with Developmental Disabilities: Transition from High 

School to Adult Life. 2006. Str. 19 - 20 
150

 srov. Kolektiv autorů: Young Adults with Developmental Disabilities: Transition from High 

School to Adult Life. 2006. Str. 23 
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kde žít, jak najít práci, jak se zapojit do místní komunity apod. (viz životní 

domény – kapitola 3.1.2). V USA, Kanadě a některých evropských státech je 

tranzitní program týkající se dětí s postižením součástí legislativy (např. v USA 

mají žáci s postižením ze zákona od 14 let nárok na tranzitní plán. V praxi se tento 

plán začlení do již existujícího individuálního vzdělávacího plánu studenta. 

V 16 letech se potom tranzitní plán zpracovává znovu, detailněji. Ve Velké 

Británii vzniká nárok na tranzitní plán dosažením 13 let věku.
151

). V České 

republice tomu tak zatím není.
152

 

 

 

4.2.1 Realizace tranzitních plánů 

 

Realizace tranzitních plánů probíhá podle výše uvedených principů za pomoci 

zmiňovaných nástrojů. Neexistuje jediný správný způsob realizace plánu. Každá 

organizace může mít zpracovanou vlastní metodiku, avšak navzájem se od sebe 

zásadně neliší. Uvádím zde způsob realizace zpracovaný Ritou McLeod, který 

nese název School to Life Transition Handbook. 

Tranzitní plánování by mělo začít již v průběhu studia vytvořením 

tzv. individuálního tranzitního plánu, který zahrnuje cíle člověka do budoucnosti, 

jeho osobní síly a zájmy, způsoby jak těchto cílů dosáhnout apod. Při tvorbě 

tranzitního plánu je důležité položit si otázky: Co jsou moje sny? Co chci dělat po 

škole? Co se k tomu potřebuji naučit? Jak moje sny souvisí s mými schopnostmi? 

Odpovědi na tyto otázky se potom stávají obsahem individuálního tranzitního 

plánu.
153

 

 V praxi by se tak okolo člověka s postižením měl utvořit tzv. tým pro 

tranzitní plánování (Transition-Planning Team), který se spolu s ním, jako 

součástí tohoto týmu, snaží učinit přechod co nejúspěšnějším. Nejdůležitějším 

členem týmu, jak již bylo řečeno, je sám člověk s postižením. Přechod je o jeho 

                                                 
151

 srov. Kolektiv autorů: Young Adults with Developmental Disabilities: Transition from High 

School to Adult Life. 2006. Str. 20 - 22 
152

 V kapitole 3.1.1 jsem uvedla, že povinná školní docházka v USA a Velké Británii končí 

nejdříve dosažením věku 16 let. Z toho vyplývá, že tranzitní programy, které jsou zde také 

legislativně ošetřeny, se začínají tvořit 2 (v USA) nebo 3 roky (ve Velké Británii) před ukončením 

studia. 
153

 srov. McLEOD, Rita: School to Life Transition Handbook. Saskatchewan Association for 

Community Living, 1999. Str. 11 - 14 
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budoucnosti, o jeho potřebách a jeho přáních. Dalším důležitým členem je 

tzv. Transition Helper (jakýsi koordinátor plánování), tedy někdo, kdo vysvětlí 

člověku s postižením a jeho rodině, o co se v tranzitním procesu jedná, kdo mu 

pomůže zamyslet se nad jeho budoucností, kdo pomáhá člověku s postižením 

formulovat jeho cíle a přání a kdo pomáhá zorganizovat první setkání celého týmu 

(i ve smyslu rozhodování, koho na toto setkání přizvat) a zároveň pomáhá se na 

toto setkání připravit. Dalšími členy jsou potom rodina, přátelé, zástupci školy, 

organizací a komunity (např. soused, zaměstnavatel nebo kněz apod.). Tito 

všichni hrají svou důležitou roli v procesu přechodu – od povzbuzování 

a poskytnutí pomoci po ujištění, že se člověk s postižením může stát členem 

komunity a usnadnění vstupu do ní.
154

 Během jednotlivých setkání se potom tým 

snaží přijít na to, jak konkrétně naplňovat jednotlivé cíle, které byly na začátku 

stanoveny. 

 Podobný postup realizace tranzitních plánů uvádí Betty Nelson 

v dokumentu věnovaném mladým lidem s hluchoslepotou. Tvorba tranzitního 

plánu vychází ze znalosti dané osoby, z jejího kontextu, schopností, preferencí 

a vizí do budoucnosti. Kolem tohoto člověka se utvoří skupina lidí, kterou tvoří 

zejména jemu blízké osoby (ty, které člověka dobře znají, příbuzní apod.), která 

spolupracuje na vytvoření, koordinaci a realizaci plánu.
155

 U lidí trpících 

hluchoslepotou (podobně jako u lidí s těžkým kombinovaným postižením) je 

důležitým úkolem najít vhodný způsob komunikace, a tak umožnit maximální 

podporu sebeurčení. Za tímto účelem jsou vytvářeny různé „mapy“, reflektující 

informace o dané osobě v mnoha oblastech (tyto mapy je možné vytvářet z toho, 

co klient sám vyjádří, z dlouhodobého pozorování jeho reakcí apod.) 

 

 

 

 

                                                 
154

 srov. McLEOD, Rita: School to Life Transitiion Handbook. Saskatchewan Association for 

Community Living, 1999. Str. 27 - 29 
155

 srov. NELSON, Betty: Creating Positive Outcomes for Deafblind Youth and Young Adults: 

A Personal Futures Planning Transition Model. RE:view: Rehabilitation and Education for 

Blindness and Visual Impairment. Winter 2005. 
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4.3 Tranzitní programy pro lidi s postižením v ČR 

 

Tranzitní program je v České republice nejčastěji pojímán jako přechod ze školy 

do zaměstnání a zaměřuje se zejména na podporu v oblasti pracovního uplatnění. 

„Tranzitní program ze školy do práce se u nás zpravidla uskutečňuje v rámci 

podporovaného zaměstnávání ve spolupráci agentur pro podporované 

zaměstnávání a speciálních škol hlavně formou individuálních praxí na běžných 

pracovištích za podpory pracovního asistenta.“
156

 Přestože první tranzitní 

program vznikl v České republice už téměř před 20 lety (Od roku 1993 pořádal 

Vzdělávací institut Dezidera Galského, který byl v roce 1991 založen americko-

židovskou nadací JDC (American Jewish Joint Distribution Committee) ve 

spolupráci s Karlovou univerzitou v Praze semináře pro práci s lidmi 

s postižením, které se mimo jiné dotýkaly témat podporovaného zaměstnávání 

a tranzitních programů. Od roku 1995 se potom poprvé na území České republiky 

začal tranzitní program poskytovat.
157

) není dosud termín tranzitní program 

v legislativě vymezen. Existence tranzitních programů se opírá zejména o zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsou podle §70 registrovány v rámci 

služeb sociální rehabilitace.
158

  

 V České republice poskytovalo k roku 2009 tranzitní programy sedm 

organizací: Rytmus, o.s. (Praha, Benešov, Chrudim), Máme otevřeno? o.s. 

(Praha), Asistence o.s. (Praha), SPOLU Olomouc, o.s., AGAPO, o.s. (Brno), 

Městská charita České Budějovice, Agentura Pondělí (Šluknov).  Pojetí 

tranzitního programu je u jednotlivých organizací různé, většinou se však jedná 

o podporu při přechodu ze školy do práce (pět organizací). Dále také při přechodu 

ze školy do dalšího období života (jedna organizace) nebo jako přechod dospělých 

lidí s postižením na otevřený trh práce (jedna organizace). Cílovou skupinou 

organizací jsou nejčastěji osoby se zdravotním postižením a sociálním 

znevýhodněním. Jedinou organizací, která přímo jmenuje lidi s kombinovaným 

                                                 
156

 BĚLOHLÁVKOVÁ, Zdeňka: Tranzitní program pro osoby s mentálním postižením. 

Diplomová práce, pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009. Str. 37 
157

 srov. BĚLOHLÁVKOVÁ, Zdeňka: Tranzitní program pro osoby s mentálním postižením. 

Diplomová práce, pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009. Str. 57 
158

 srov. BĚLOHLÁVKOVÁ, Zdeňka: Tranzitní program pro osoby s mentálním postižením. 

Diplomová práce, pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009. Str. 37 - 40 
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postižením jako svou cílovou skupinu, je organizace Asistence o.s., proto se o ní 

dále zmíním podrobněji. 

 

Asistence o.s. 

Občanské sdružení Asistence bylo založeno v roce 1995 zaměstnanci Jedličkova 

ústavu a škol v Praze. Její služby byly původně určeny pouze studentům 

a absolventům Jedličkova ústavu, avšak v roce 2006 se působnost organizace 

rozšířila na lidi s tělesným a kombinovaným postižením po celém hlavním městě. 

Organizace poskytuje především služby osobní asistence a sociální rehabilitace. 

V rámci sociální rehabilitace je organizováno Středisko pro tranzitní program. 

Tranzitní program je pojímán jako „systém přípravy a podpory při přechodu ze 

školy do dalšího života, v oblastech dalšího studia, zaměstnání, aktivit pro volný 

čas, soběstačnosti v běžných denních činnostech, bydlení, mezilidských vztahů 

a osobního rozvoje“.
159

 Středisko poskytuje služby podpory ve všech těchto 

oblastech. 

 

Tranzitní program nabízí:
160

 

 Individuální praxe s asistencí je služba určena studentům praktických škol 

Jedličkova ústavu v Praze, kteří se aktivně připravují na budoucí uplatnění 

na běžných pracovištích. 

 Podporované zaměstnávání je služba určena absolventům, kteří chtějí 

pracovat na běžném pracovišti a potřebují k tomu individuální podporu. 

 Jiné formy pracovního uplatnění umožňují absolventům uplatnit se jako 

dobrovolníci na běžném pracovišti nebo pracovat v chráněné dílně. 

 Job kluby jsou pravidelná setkávání klientů, kteří hledají pracovní 

uplatnění, poskytují si vzájemnou podporu a rozvíjejí své dovedností za 

účelem získat a udržet si práci. 

 Orientace v otázce bydlení je praktickou pomocí a podporou při 

uskutečňování plánů týkajících se bydlení. 

                                                 
159

 http://www.asistence.org/program.php 
160

 http://www.asistence.org/program.php 

http://www.asistence.org/program.php
http://www.asistence.org/program.php
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 Podpora při studiu na běžných středních a vysokých školách je odborným 

poradenstvím a pomocí např. při výběru školy z hlediska bariér a dopravy 

a při zajištění osobní asistence při studiu. 

 Podpora a pomoc v soběstačnosti v běžných denních činnostech je 

tréninkem každodenních dovedností. 

 Podpora a pomoc v organizaci a realizaci volného času je služba, která 

zahrnuje plánování aktivit volného času a asistence potřebné pro jejich 

uskutečnění. 

 Obecné poradenství je odbornou pomocí v oblasti pracovní, kariérové, 

sociálně-právní. 

 Osobní asistence je osobní pomoc, která vede k zajištění a k rozvoji 

soběstačnosti, umožňuje setrvání v přirozeném prostředí a zachování 

vlastního životního stylu. 

 Odborné sociální poradenství je poskytováno při ukončování služeb 

Střediska pro Tranzitní program. Jeho cílem je aktivní zapojení našich 

klientů do života v místní komunitě a samostatné vyhledávání potřebných 

služeb. 

Další tranzitní programy je možné najít v souvislosti se současnou transformací 

velkokapacitních ústavních služeb, která probíhá v rámci pilotního projektu 

Ministerstva práce a sociálních věcí za podpory Národního centra podpory 

transformace sociálních služeb. V tomto případě nejsou tranzitní programy 

primárně zaměřeny na přechod do zaměstnání, ale na celkový přechod z ústavního 

zařízení do bydlení a služeb v běžném prostředí. Tento krok k jistému 

osamostatnění klientů je v jistém smyslu krokem k dospělosti, krokem 

k uskutečnění sebe sama ve výše zmiňovaných životních doménách.  

„Přechod uživatele, který žil někdy i řadu desetiletí v ústavním zařízení do 

domácnosti je i v případě, že je k tomuto kroku velmi motivován, obtížný a je 

potřeba takový přechod dobře připravit a naplánovat. Dobrým nástrojem pro toto 

období je vypracování individuálního plánu podpory nebo také plánu přechodu 
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uživatele.“ 
161

 Tvorba plánu přechodu (tranzitního plánu) potom vyžaduje 

přemýšlení nad následujícími oblastmi:
162

 

 Jak uživateli pomoci, aby byl přijímaný společností (společensky 

přijatelné chování, společensky ceněná role – např. pracovník, dobrý 

soused apod. Je žádoucí, aby uživatel měl v novém místě dostatek 

sociálních vazeb).  

 Jak zajistit bezpečí uživatele v nové situaci (zmapovat „bezpečnostní“ 

rizika, popsat je a vytvořit plán kroků pro jejich zmírnění a začít 

s přípravou uživatele).  

 Jak zajistit uživateli co nejlepší zdravotní péči (shromáždit informace, 

pojmenovat zdravotní rizika/problémy, zmapovat ošetřující lékaře, jejich 

dostupnost po přestěhování, způsob medikace a domluvit s uživatelem, 

jakou podporu pro zajištění kvalitní zdravotní péče potřebuje).  

 Zjistit nejvhodnější způsob, jak uživateli pomoci zvládnout nové 

dovednosti spojené s životem mimo ústavní zařízení.  

 Kde chce žít.  

 S kým chce žít/komu chce být nablízku (jiní uživatelé a pracovníci 

v zařízení, rodina, známí, partneři atd.).  

 Které dosavadní sociální vazby chce uchovat.  

 Co chce zachovat ze svého stávajícího životního stylu.  

 Po čem touží. Co si přeje.  

 Co bude dělat během dne, až přejde do komunity.  

 V čem se uživatel potřebuje nejvíce zdokonalit, co se potřebuje naučit, aby 

mohl žít samostatněji.  

 Jak se shodují přání uživatele s jeho schopnostmi – názor pracovníků, 

návrhy na kroky, které mohou jeho kompetence zvýšit (nácviky).  

 Čeho si pracovníci a blízké osoby na uživateli cení.  

 Co si myslí uživatel, v čem je dobrý, co umí, co zvládá, co ho baví.  

                                                 
161

 Kolektiv autorů: Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb. 

O. s. Instand, Praha 2011. Str. 15 
162

 Kolektiv autorů: Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb. 

O. s. Instand, Praha 2011. Str. 15 – 16 
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 V čem podle pracovníků potřebuje nejvíce pomoci. S čím a jak potřebuje 

pomoci v každodenním životě: slovní popis potřebné podpory tam, kde 

jsou konkrétní zkušenosti/požadavky uživatele.  

 Čím by se uživatel rád zabýval - možnost pracovního uplatnění a náplně 

volného času, pracovní zkušenosti uživatele.  

 

Tyto informace jsou dále využity pro zajištění optimální podpory a zmapování 

služeb, které jsou pro konkrétního klienta k dispozici.
163
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 srov. 
163

 Kolektiv autorů: Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních 

služeb. O. s. Instand, Praha 2011. Str. 19 
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5 EMPIRICKÁ ČÁST 
 

5.1 Cíl výzkumné práce a výzkumné otázky 

 

Cílem výzkumu je zjistit představy rodiče a odborného personálu o budoucí 

existenci dospívajících dětí s těžkým kombinovaným postižením a zkušenosti 

s procesem přechodu nebo názor na něj. Tyto představy a zkušenosti identifikuji 

z odpovědí rodiče dítěte základní školy speciální v Praze a odpovědí odborného 

personálu na následující výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou vaše představy o budoucnosti dětí po ukončení povinné školní 

docházky? 

2. Jaké jsou vaše zkušenosti v souvislosti s procesem přechodu? 

3. Jaké jsou vaše obavy z tohoto přechodu?  

4. Co si myslíte, že by mohlo přechod usnadnit, podpořit? 

Odbornému personálu je navíc určena ještě následující otázka: 

5. Jaké představy mají podle vás rodiče o budoucnosti svých dětí? 

 

 

5.2 Výzkumný vzorek 

 

Výzkumný vzorek tvoří výběr z pedagogů
164

 rehabilitační třídy pro žáky s těžkým 

kombinovaným postižením, zástupce rodičů těchto dětí a vedoucí stacionáře 

(a zároveň psycholožka), který spolupracuje se školou, v níž se rehabilitační třída 

nachází. Při výběru hrála roli především ochota oslovených podílet se na 

výzkumu. Původním záměrem bylo vytvořit dvě ohniskové skupiny - skupinu 

pedagogů a skupinu rodičů. Vzhledem k nedostatečnému počtu respondentů z řad 

rodičů byl koncept nakonec pozměněn následovně: 

1. Ohnisková skupina složená ze tří pedagogů rehabilitační třídy (respondenti 

č. 1 – 3) 

                                                 
164

 Jedná se o speciální pedagožku a dvě vychovatelky. Pro zjednodušení však budu dále používat 

souhrnné označení „pedagogové“. 
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2. Rozhovor s matkou žáka s těžkým kombinovaným postižením (respondent 

č. 4) 

3. Rozhovor s vedoucí stacionáře (respondent č. 5) 

 

 

 

Přehled výzkumného výběru a použitých výzkumných metod: 

 

Označení 

výzkumného 

vzorku  

1 

 

2 

 

 

3 

 

Kdo se zúčastnil 

Pedagogové 

žáků s těžkým 

kombinovaným 

postižením 

Matka chlapce 

s těžkým 

kombinovaným 

postižením 

Vedoucí stacionáře 

spolupracujícího se 

školou 

Zkratky 

respondentů 

(R1 – R5) 

R1, R2, R3 R4 R5 

Výzkumná 

metoda 

Ohnisková 

skupina 

Individuální 

polostrukturovaný 

rozhovor  

Individuální 

polostrukturovaný 

rozhovor 

 

 

Vzhledem k tomu, že pracoviště, ve kterém se rehabilitační třída nachází, je 

poměrně malé a třída obsahuje velice malý počet žáků, neuvádím z důvodu 

zachování anonymity jednotlivých respondentů název zařízení a v transkripci 

jsem záměrně vynechala jejich identifikační údaje. 

 

 

5.3 Metodologie výzkumu 

 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologii, která umožňuje získat 

podrobný popis a vhled do situace člověka (v tomto případě rodiče dítěte s těžkým 
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kombinovaným postižením a odborného personálu), porozumět jeho představám, 

zkušenostem a prožitkům (a tomu, jak je vnímá), což jsou cíle, které jsem si ve 

výzkumné části stanovila. 

V rámci mého projektu jsem si zvolila fenomenologické výzkumné 

paradigma, jehož cílem je popsat a analyzovat prožitou zkušenost jedince nebo 

skupiny se zkoumaným fenoménem. Volbě paradigmatu odpovídá i volba metody 

analýzy dat - interpretativní fenomenologická analýza (Interpretative 

Phenomenological Analysis – IPA)
165

. 

Jako metodu sběru dat jsem zvolila individuální polostrukturovaný 

rozhovor
166

 a metodu ohniskové skupiny (Focus Group)
167

. Metodu ohniskové 

skupiny jsem využila pro sběr dat u pedagogů třídy dětí s těžkým kombinovaným 

postižením. A to jednak z důvodů praktických – pedagogové se znají, jsou 

společně na jednom místě, a tak jsem mohla za krátký čas získat poměrně velké 

množství údajů. Navíc jsem interakci mezi pedagogy považovala za zajímavou 

a přínosnou pro pohled na dané téma (výhodou ohniskové skupiny je, že díky 

interakci účastníků mohou vyvstat témata, ke kterým by se v individuálním 

rozhovoru, kde není možné stavět na odpovědích kolegů, nedošlo). Pro získávání 

informací u ostatních respondentů byl použit polostrukturovaný rozhovor. 

Původně jsem zamýšlela vytvořit druhou ohniskovou skupinu ze zástupců rodičů, 

ale nepodařilo se mi k tomu získat dostatečný počet respondentů. 

                                                 
165 

Interpretativní fenomenologická analýza vznikla v polovině 90. let 20. století v Anglii. Cílem 

této metody je detailně prozkoumat, jaké významy přikládají lidé svému osobnímu 

i společenskému světu, jaký význam pro ně mají jednotlivé zkušenosti a události, kterými prošli, 

nebo v nichž se nacházejí. Teoretické základy IPA se nachází ve fenomenologii (zaměření na 

individuální zkušenost a osobní vnímání jedince), hermeneutice (zaměření na to, jak člověk věci 

interpretuje a přisuzuje jim význam) a idiografickém přístupu (zaměření na individuální 

a specifické rysy konkrétní osobnosti). Výzkumník se na základě této metody snaží porozumět 

vnitřnímu světu respondentů, jejich myšlenkám, názorům a postojům. 

(srov. http://www.corwin.com/upm-data/17418_04_Smith_2e_Ch_04.pdf) 
166

 Polostrukturovaný rozhovor je pro IPA nejčastější a doporučovanou metodou. Umožňuje 

rozvinout dialog mezi výzkumníkem a respondentem a přizpůsobovat otázky tomu, co se 

v rozhovoru objevuje jako důležité. Podle Hendla je polostrukturovaný rozhovor určitou střední 

cestou mezi dotazníkem na jedné a volným vyprávěním na druhé straně. Vyznačuje se 

„definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací“. 

(HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Portál, Praha 2008. Str. 164) 
167

 Jedná se o skupinovou diskusi na dané téma (ohnisko). Skupina nemá být příliš veliká (obvykle 

se uvádí 6 – 8 lidí) a má být homogenní (všichni členové by měli mít vztah k zadanému tématu). 

Cílem ohniskové skupiny je vzájemné sdílení postojů, názorů, myšlenek mezi jejími členy. 

Výhodou oproti individuálnímu rozhovoru je, že členové skupiny mohou stavět na odpovědích 

svých kolegů a přijít s nápady, které by je bez této interakce nenapadly. 

(srov. http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-usability/focus-groups.shtml) 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/individualni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/specificky
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/konkretni
http://www.corwin.com/upm-data/17418_04_Smith_2e_Ch_04.pdf
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Pro potřeby výzkumu byl sestaven seznam výzkumných otázek, které byly 

použity v rámci obou výzkumných metod. Respondenti, kteří nebyli rodiče dětí 

s těžkým kombinovaným postižením, měli tento seznam navíc rozšířen o otázku 

zaměřující se na jejich představy o představách těchto rodičů (viz výše). 

Při domlouvání jednotlivých rozhovorů jsem jednala z pozice 

dobrovolníka, který v dané škole (a konkrétní třídě) již několik let působí. 

S pedagogy rehabilitační třídy se dobře znám a ve vztahu panuje vzájemná 

důvěra, proto byl jejich přístup k účasti ve výzkumu velice vstřícný. S vedoucí 

stacionáře se znám rovněž osobně, ačkoli na půdě stacionáře se pohybuji jen 

zřídka. Věděla tedy, kdo ji oslovuje, a i díky naléhavosti tématu, reagovala na 

výzkum se zájmem. S rodiči dětí jsem se většinou osobně nesetkala, a pokud ano, 

stalo se tak na nějaké školní akci a nedošlo k bližšímu seznámení. Termín průběhu 

ohniskové skupiny byl s pedagogy domluven ústně, rodiče jsem o schůzku žádala 

prostřednictvím dopisu (ve kterém byl stručně vysvětlen účel výzkumu včetně 

naznačení výzkumných otázek) vloženého do sešitu dětí, neboť si ve škole děti 

sami nevyzvedávají. Na dopis zareagovala pouze jedna matka (ve třídě je celkem 

pět dětí), se kterou byl následně termín a místo schůzky domluveno telefonicky. 

Rozhovor s psycholožkou přilehlého stacionáře byl domluven prostřednictvím 

emailu. Ohnisková skupina proběhla ve škole po vyučování, kdy už byla třída 

prázdná, rozhovor s matkou proběhl, dle jejího přání, v místě bydliště rodiny, 

rozhovor s vedoucí stacionáře proběhl v budově stacionáře. Všechny rozhovory 

byly zvukově nahrávány. Každý z respondentů byl před začátkem výzkumu 

nejdříve ústně a poté i písemně seznámen s průběhem a pravidly diskuse a každý 

podepsal informovaný souhlas s účastí ve výzkumu (viz příloha). 

 

 

 

5.4 Postup analýzy dat 

 

V rámci jednotlivých skupin respondentů jsem při analýze dat postupovala 

v následujících krocích: 
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1. Přepis rozhovorů 

Prvním krokem byl doslovný přepis nahrávek jednotlivých rozhovorů. 

 

2. Přiřazení kódů 

Pro celkovou přehlednost, jsem ke každému rozhovoru přiřadila kódy, aby pak 

bylo možné jednotlivá témata v textu snadněji dohledat (viz tabulka). 

 

Respondenti R1 – R3 R4 R5 

Kódy 1 - 338 A1 - A324 B1 – B322 

 

 

3. Opakované čtení dat 

V tomto kroku jsem rozhovory opakovaně pročítala a snažila se jim porozumět 

jako celku. Zároveň jsem si v textu zvýrazňovala pasáže, o kterých jsem si 

myslela, že by mohly být důležité. 

 

4. Segmentace 

V dalším čtení jsem v rozhovorech hledala témata, která nějakým způsobem 

odpovídala na výzkumné otázky. Tyto významové jednotky jsem nejprve přiřadila 

k jednotlivým výzkumným otázkám a v rámci těchto otázek potom sdružovala 

spolu související zvýrazněné citace. 

 

5. Vytřídění konečných témat 

V této fázi jsem se mezi jednotlivými kategoriemi snažila najít citaci, která by 

nejlépe vystihovala dané téma (a od té následně odvodila „název“ tématu). 

Následně jsem, z důvodu větší přehlednosti, ke každé výzkumné otázce přiřadila 

tabulky jednotlivých témat, která se v rozhovoru objevila. 

  

Hodnocení ohniskové skupiny bylo provedeno z více zdrojů – analýzu provedla 

také vedoucí mé práce, PhDr. Bohumila Baštech, PhD. 
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5.5 Zpráva o výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit představy rodiče a odborného personálu o budoucí 

existenci dospívajících dětí s těžkým kombinovaným postižením a zkušenosti 

s procesem přechodu nebo názor na něj. Tyto představy a zkušenosti jsem 

identifikovala z odpovědí rodiče dítěte základní školy speciální v Praze, jejích 

pedagogů a vedoucí přilehlého stacionáře na výzkumné otázky. 

 

 

A) ohnisková skupina 

 

V procesu ohniskové skupiny byl patrný jistý zápas o pohled na člověka 

s postižením – zpočátku převládalo poukazování na to, že sami nic nezmůžou, 

zdůrazňování odkázanosti na péči druhých lidí. Později se objevovala témata 

poukazující na různost jednotlivých dětí a hledání toho, co konkrétního člověka 

baví. Tento zápas by se dal také charakterizovat slovy „od nabídky činností k bytí 

spolu“, kdy nejprve byl člověk s postižením vnímán jako příjemce služeb 

a aktivit, zatímco v závěru nahlížen především jako partner.
168

 

Ze skupiny vyplynula v rámci jednotlivých výzkumných otázek následující 

témata: 

 

 

1. Jaké jsou vaše představy o budoucnosti dětí po ukončení povinné školní 

docházky? 

 

 nemám představu 

 

kód:  

21 „Já jenom nemám představu, komu by to jako ukazoval.“ 

31 „…nevidim nějaký jako jejich pokračování jako prostě…“ 

57 „Já nemám představy vůbec žádný, teda…“ 

96 „…nevim, co tam budou dělat…“ 

 

 změna 

 

kód:  

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

                                                 
168

 Tento zápas je patrný např. v porovnání témat „nemám představu“, „rozmazlenost“ a „normální 

život“ (viz. tabulky níže). 
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106 „Já si myslim, že oni už třeba taky uplně nechtějí byt spolu.“ 

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

změnu…“ 

109 - 

110 

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

třeba, že by nebyly pořád s těma maminkama…“ 

124 „Oni už jsou strašně alergický na ty ženský společnosti…“ 

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

nebo takhle…“ 

130 - 

131 

„Já myslim, že už jsou i na ten prostor tady alergický, že třeba když 

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

135 „…ještě by se měli (asistenti) střídat, aby tam pořád nebyli ty samý…“ 

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

322 „…že spíš pro ně by to byla strašná změna…“ 

 

 „normální“ život 

 

kód:  

61 - 

62 

„Protože fakt je, že ty děti už pak nejsou děti, že jo, když jim je pak 

prostě třeba dvacet a maj prostě jako bejt v nějakým jiným prostředí něž 

doma pořád, no…“ 

138 - 

140 

„Ale možná by to pro tyhle děti bylo fakt ideální řešení, kdyby mohly 

třeba bejt doma a celej ten denní program by pokryli nějaký ty 

individuální asistenti, který by s nima třeba i rehabilitovali nebo někam 

s nima jako chodili, nebo je někam odvezli…“ 

151 - 

153 

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

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

pojedou na vejlet nebo do kina nebo prostě někam.“ 

181 - 

182 

„…to chráněný bydlení je skvělý, tam že jo dělaj takový ty běžný věci 

jako vaření a sebeobsluhy, jsou v takovým jako osobnějším prostoru, 

chodí do práce… 

326 - 

327 

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

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

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

partneři…“ 

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

335 - 

336 

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

aby byly součástí toho normálního provozu…“ 

 

 důležitost role muže 

 

kód:  

121 - 

122 

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

Jakýhokoli chlapa v pečovatelský službě…“ 

304 - 

305 

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

v podstatě jedno, co dělaj, ale že by tady byl prostě… 

308 - 

309 

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

je ještě víc potřeba tne chlap…“ 
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2. Jaké jsou vaše zkušenosti v souvislosti s procesem přechodu? 

 

 dokumentace 

 

kód:  

170 - 

175 

„…nemám s tím uplně dobrý zkušenosti právě jak jsme říkaly s tou 

dokumentací, tam třeba přicházeli, jako bylo to jenom napříč ústavem, 

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

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

si na nich šest lidí vyzkoušelo, co vydržej, aniž by o nich věděli 

písmeno… a bylas tam s nima třeba sama o tom víkendu a mělas tam 

novýho člověka, padesátiletýho chlapa, o kterým jsi vůbec nevěděla ani 

ň…“ 

 

 kontaktní osoba 

 

kód:  

70 „…pak se tam našla nějaká osoba kontaktní…“ 

 

 

 

3. Jaké jsou vaše obavy z tohoto přechodu? 
 

 finance 

 

kód:  

59 „…to je finančně docela neúnosný, aby tam byli pořád, celej tejden a měli 

tu péči…“ 

77 - 

78 

„… ale bojej se, že je to finančně nerealizovatelný…“ 

141 - 

142 

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

jednoho člověka staralo tolik lidí…“ 

 

 rozmazlenost 

 

kód:  

45 - 

48 

„…z těhletěch prostředí, kde jsou fakt jako skoro jeden na jednoho, jeden 

vychovatel nebo pedagog na jedno dítě, že jsou strašně jako 

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

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

času ani tolik energie, tak že by mohly docela splakat nad výdělkem…“ 

51 - 

53 

„…ne aby je tady člověk měl jako v peřince a pak je někam poslal a 

zjistil, že tam na ně všichni kašlou, protože se neuměj ovládat třeba… viz 

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

doma jsou taky samozřejmě strašně opečovávaný.“ 
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 neznalost (prostředí, lidí…) 

 

kód:  

162 - 

164 

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

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

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

deset lidí, tak prostě bych se bála…“ 

  

 

 

4. Co si myslíte, že by mohlo přechod usnadnit, podpořit? 

 

 dokumentace 

 

kód:  

15 - 

17 

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

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

měly s sebou něco jako komunikační pas…“ 

18 -

19 

„…vypracovaný něco, co někde prostě někomu ukážou a ten člověk bude 

v obraze. Bude vědět, co to je za dítě, co má rád, co nemá rád…“ 

22 - 

23 

„Popis jakoby jakýkoliv činnosti, co ve škole dělaly… aby mohly vlastně 

navázat, kde skončily…“ 

24 „Nějakou komplexní dokumentaci, no.“ 

34 - 

35 

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

nějak extra nadsazený, aby to bylo opravdu reálný.“ 

 

 kontaktní osoba 

 

kód:  

70 - 

71 

„…pak se tam našla nějaká osoba kontaktní, což je taky důležitý, jako, co 

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

 

 

 

5. Jaké představy mají podle vás rodiče o budoucnosti svých dětí? 

 

 pokračovat tady 

 

kód:  

75 - 

77 

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

a nechtěj, protože tady jim slíbili, že budou moct pokračovat tady, takže 

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

možnost týdenního pobytu…“ 

79 - 

80 

„Ty rodiče by prostě nejradši, aby ty děti byly v jednom zařízení celej 

život, jo, aby to prostě nějak navazovalo…“ 

82 „Oni si prostě zvykli, že je to tady dobrý a bojej se čehokoliv jinýho…“ 

84 „Ani jedna ta maminka prostě se neohlíží po ničem jiným.“ 

89 - 

91 

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

všem odkázaný na cizí lidi, tak proč ho budeš dávat do ústavu, o kterým 

nic nevíš? Když víš, že tady to je dobrý…“ 
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 rodiče nechtějí moc čekat 

 

kód:  

249 - 

252 

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

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

jim uplně jedno, jestlise budou někde rozvíjet dál nebo ne, jeslti budou 

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

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

289 - 

290 

„…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…“ 

292 „…ty rodiče se musej jako smířit s tou realitou teprve jakoby…“ 

293 - 

295 

„…před těma třema rokama, tak ty rodiče byli takoví, jako že mnohem 

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

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

 

 

 stacionář 

 

kód:  

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

zařízení 

77 „…děti zůstaly tady, kde to znaj a měly by tam možnost týdenního 

pobytu…“ 

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

stacionář…“ 

 

 

 představy o vlastní budoucnosti 

 

kód:  

258 - 

260 

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

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

chodit třeba do práce a tak…“ 

271 „Pani V. by určitě chtěla začít žít, to jo… 

 

 

 

Příběh 

 Představy o budoucnosti 

Nemáme představu, co s nima bude, co budou dělat, nevidíme nějaký jejich 

pokračování. Myslíme ale, že by chtěli změnu, změnu lidí i prostředí, že už možná 

nechtěj být spolu. Že by byli rádi, kdyby občas přišly nějaký praktikantky nebo 

kdyby se u nich střídali asistenti, nějaký chlapi, kdyby s nima byli, že by ocenili, 

kdyby občas mohli někde přespat a nebyli pořád jenom s maminkama. Protože je 

fakt, že pak, třeba ve dvaceti, už to nejsou děti a měli by taky být v jiným 
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prostředí než jenom doma. Myslíme, že je skvělý chráněný bydlení, že tam lidi tak 

rozkvetou, mohli by dělat běžný činnosti, nakupovat, vařit, jít do kina, ale museli 

by tam mít každej svýho asistenta. Prostě je důležitý brát je jako partnery, třeba si 

s nima sednout a dát si jídlo nebo pití, prostě být s tím člověkem.  

 

 Zkušenost s přechodem 

S těma asistentama a přechodem vůbec je ale problém finanční, že ta péče je drahá 

a taky má člověk obavy z novejch lidí, nezná je a může tam být někdo divnej. 

A taky jsme při přechodu zažily problémy s dokumentací, že se nepředaj 

informace o tom člověku a nikdo neví, co s ním, na co navázat. Tomu by 

pomohlo, aby se víc dbalo na tu dokumentaci a aby ty informace byly reálný a ne 

nějak nadsazený. A nejlíp, aby ten člověk byl vybavenej i nějakýma 

komunikačníma tabulkama, takovým komunikačním pasem, aby mohl nějak 

komunikovat sám. A aby ten proces doprovázela nějaká kontaktní osoba, která by 

se o ten přechod starala. Myslíme, že pro ty rodiče je hodně důležitý, aby znali to 

prostředí, kde to dítě je, že by nejradši byli pořád na jednom místě, kde znaj lidi. 

A proto by chtěli zůstat tady a ani se po ničem jiným neohlížej, protože jim navíc 

slíbili, že tady budou moct zůstat. Nebo by chtěli nějakej týdenní stacionář, kde by 

děti mohly být celej týden a oni mohli konečně začít žít, normálně pracovat. Že už 

jim je jedno, jestli se ty děti budou dál rozvíjet, mít nějakou pedagogickou péči, že 

už jsou takový trochu rezignovaný a spíš než představy o jejich budoucnosti maj 

možná představy o budoucnosti svojí. 
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B) rozhovor 1 

 

Z rozhovoru s matkou chlapce s kombinovaným postižením vyvstala následující 

témata: 

 

 

1. Jaké jsou vaše představy o budoucnosti vašeho dítěte po ukončení povinné 

školní docházky? 

 

 denní stacionář 

 

kód:  

A15 „…by bylo nejlepší uplně si myslim… kdyby se postavila ta nástavba na 

stacionáři…“ 

A26 „My jsme si mysleli, že by se tam postavila taková nástavba, jako je na 

škole.“ 

A38 - 

A39 

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

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

A58 - 

A59 

„Já právě jako nechci zatím pro něj chráněný bydlení, aby tam byl 

napořád, já chci denní zatím stacionář… že já to vlastně zatím pořád 

zvládám a to mě připadá, že on je vlastně 

A63 – 

A64 

„… uplně pro mě by bylo nejlepší na jeho přechod denní stacionář, kterej 

by fungoval i jako týdenní…“ 

A66 – 

A68 

„…já zatím nehledám chráněný bydlení a nehledám ústav a nehledám… 

celoroční péči já nehledám, nepotřebuju, protože já jako to zatím ještě 

zvládnu, v kombinaci třeba eventuelně já nevim za rok s asistencí 

odpolední… 

A69 – 

A70 

„…uplně nejlepší, odpovídám na otázku, denní nebo týdenní stacionář 

potom s pomocí individuální asistence doma…“ 

A74 – 

A76 

„…by se vzali peníze z toho rezervního fondu Paprsku a že by se 

zrekonstruovala stávající prádelna ve stacionáři a že by to bylo asi pro tři 

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

přislíbeno, že by zatím chodil do stacionáře…“ 

A82 – 

A83 

„M. říkala, že prej snad ve stacionáři je možný být až do devatenácti, jako 

dokonce než jim je dvacet, takže L. by tam mohl ten rok ještě být…“ 

A90 – 

A91 

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

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

dopoledne nenechali…“ 

A110 „No, takže já bych potřebovala do budoucna stacionář, no, ne ústav…“ 

 

 přes den jinde než kde spí 

 

kód:  

A214-

A216 

„…ctim názor, že každej člověk by měl přes den být jinde než tam, kde 

spí, že jo, protože zdravej člověk taky netráví 24 hodin v ložnici, že jo…“ 
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 svůj život a trocha sobectví (aneb duševní hygiena) 

 

kód:  

A297-

A299 

„… nevyplatí se jí vrátit, takže prostě je někde na kafi nebo courá po 

Praze… a potom to vlastně ani ten stacík nesplní účel, že jo… protože ta 

máma si neodpočine…“ 

A303-

A304 

„…ona potom je otázka, jestli uplně… uplně všecko dělat pro ty děti a 

nemyslet na sebe…“ 

A306-

A307 

„A podle mě je to hrozně špatně… jsem řikala, tak ty se zhroutíš a to dítě 

půjde támhle někam do ústavu, ani se tě nebudou ptát… takže radši být 

trochu sobec…“ 

A309 „Já bych třeba tohleto neudělala, abych vozila někam dítě a někde na něj 

čekala…“ 

A311-

A313 

„… pro mě by to vůbec nebyl život, já bych se vyřídila, já se znám, já 

bych se vyřídila během půl roku… byla bych na nervy, byla bych 

nešťastná, neměla bych svůj život…“ 

A314 „…já bych se normálně zhroutila psychicky…“ 

 

 stacionář neplní svůj účel, když se dojíždí 

 

kód:  

A297-

A300 

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

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

vlastně ani ten stacík nesplní účel, že jo… protože ta máma si neodpočine 

a ona jí tam dává jenom proto, aby jí tam dávala…“ 

A317-

A318 

„…brala bych to jako takovou umělou pomoc, to vlastně by pro mě 

vůbec nebyla pomoc…“ 

 

 

 

2. Jaké jsou vaše zkušenosti v souvislosti s procesem přechodu? 

 

 nechali mě nahlídnout 

 

kód:  

A243-

A244 

„…u těch zvykaček vlastně, jsme tam byli… já jsem tam viděla uplně 

všecko, jak s nima zacházej, co s nima dělaj…“ 

A246 „…nechali nahlídnout…“ 

A251 „Takže já jsem viděla i s jinýma dětma, jak sestřičky zacházej a 

pracujou…“ 

 

 (normální základka) perfektně funguje, proč nám to nechcete povolit 

 

kód:  

A131-

A133 

„…má právo na vzdělání, jako každej, já ho prostě normálně přihlásím 

k nám do školy tady, prostě ho tam přihlásim, ať si tam s nim dělaj co 

chtěj…“ 

A134-

A136 

„…my jsme to fakt udělali, já jsem to udělala, první dítě v republice, 

který chodil do normální… ne nějaká Rooseveltka, ne nějaká pomocná, 
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chodil do normální základky…“ 

A140-

A142 

„…on (ředitel) byl takovej mladej a byl k tomu jako hrozně ochotnej, že 

mu to připadalo taky hrozně zajímavý, vlastně…“ 

A150-

A156 

„…takže jsme to všechno takhle hezky udělali, fungovalo to perfektně, 

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

perfektně to fungovalo dva roky až někdo chytrej na nějakym odboru 

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

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

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

platit peníze, ať ho dáme do Rooseveltky…“ 

A158-

A161 

„…to byla nějaká bába, která vůbec nevěděla, která bije, nějaká struktura 

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

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

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

Rooseveltky…“ 

A162-

A169 

„…a po dvou letech, co to fungovalo uplně perfektně, to krachlo… na 

nějaký ženský, která viděla postižený dítě z rychlíku, který se to jenom 

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

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

připadalo jako strašná škoda… i ten ředitel z toho byl nešťastnej, že i on 

měl dobrej pocit, že vlastně jako pro mě něco udělal, že vlastně jako to 

může fungovat, jako proč ne, že jo… když můžou, když jsou nemocný 

děti, já nevim, dejme tomu s nějakýma karcinomama, leukémiemi, jsou 

doma, maj individuální výuku, tak proč by nemohl mít individuální 

výuku vozejčkář, jo…“ 

A171-

A172 

„Začalo to slibně a skončilo to normální byrokracií někde támhle na 

magistrátu na nějakým úřadu školství…“ 

 

 

 

3. Jaké jsou vaše obavy z tohoto přechodu?  
 

 péče omezená jen na tu nejnutnější, nechají ho ležet 

 

kód:  

A21-

A22 

„…kdyby skončil v ústavu, tak to je jasnej adept na PEG, že jo, myslim, 

že by se tam s ním nikdo… aby ho tam někdo hodinu krmil…“ 

A192-

A194 

„…někde ho tam třeba nenechali ležet a nebrali ho teda jako že je 

ochrnutej na celý tělo, tim pádem že je teda uplně blbej… a tim pádem že 

potřebuje jenom nakrmit a přebalit, že jo, tyhlety základní nějaký…“ 

A196-

A198 

„…některý ty sestry si nedokázaly připustit, že i ty děti takovýhle, že 

vlastně můžou být vlastně chytrý, nebo že můžou vlastně něco cejtit, že 

vlastně slyšej, vnímaj, že viděj, akorát že jako neuměj mluvit, že to nemaj 

jak dát najevo tu komunikaci…“ 

A203-

A205 

„…snadno se dá péče o tyhle děti… omezit jenom na tu nejnutnější a 

toho se strašně bojim…“ 

A210-

A213 

„… neumim si třeba představit, že třeba by byl v lůžku, že by jako ležel 

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

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

A217 „…a já si neumim představit, že on by byl někde v posteli třeba…“ 
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 aby to s ním zvládli, budu je muset učit 

 

kód:  

A103 „Jestli by to tam s nim zvládli…“ 

A181-

A182 

„…první co mám obavy, když třeba L. nezůstane ve stacionáři v A., kde 

vlastně tu péči ten personál vlastně to s nim uměj, tak mám obavy, co se 

týká jeho péče, jo… 

A183-

A186 

„…budu muset do nějakýho zařízení dojíždět, budu je tam muset naučit 

tu péči, budu je tam muset naučit krmení, budu jim tam vlastně muset 

říct, jak on má ty spasmy a jak se kouše, budu jim tam muset pořád 

dokola říkat, že mu musej ohlídat prsty, aby si je neukous…“ 

 

 zajímají mě lidi 

 

kód:  

A188-

A190 

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

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

pohled… to mě vůbec nezajímá, mě zajímaj lidi…“ 

A191-

A193 

„…mě zajímaj lidi… odbornost a uplně normálně jestli maj lidskej 

přístup… aby někde ho tam třeba nenechali ležet a nebrali ho teda jako že 

je ochrnutej na celý tělo, tim pádem že je teda uplně blbej…“ 

A207-

A208 

„No ale vy je ze začátku nepoznáte, že jo, vy vlastně jako nevíte, jaký 

tam jsou, když ho tam dáte, že jo… a hlavně on nic neřekne, že jo…“ 

 

 

 

4. Co si myslíte, že by mohlo přechod usnadnit, podpořit? 

 

 obhlídnout si všechno sama 

 

kód:  

A223-

A224 

„…objet uplně všecko… ne jedna pani povídala a ne z webovek a ne 

z nějakých brožurek…“ 

A224-

A225 

„…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 klientama…“ 

A267 „…si to obhlídnout všechno sama a všechno sama si zjistit…“ 

A268-

A269 

„…můžou vám všichni všechno řikat, jak je to dobrý, ale ta obava, to mi 

není nic platný, že mi bude někdo něco řikat, že jo…“ 

 

 

 

 

Příběh: 

 Představy o budoucnosti 

Pro L. teď hledám denní stacionář, nejlíp kdyby fungoval i jako týdenní. Nejlepší 

by bylo, kdyby se tady postavila nástavba a mohl tu zůstat. Ale rozhodně hledám 
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stacionář, nejlíp někde blízko, třeba si neumim představit, že bych L. někam 

vozila a pak tam na něj ještě čekala, to by pro mě vůbec nebyla pomoc, to by pro 

mě vůbec nebyl život, takhle bych se vyřídila, byla bych na nervy, nešťastná 

a normálně bych se psychicky zhroutila. Potřebovala bych teda stacionář, ne ještě 

třeba chráněný bydlení nebo ústav, to nepotřebuju, protože to zatím pořád 

zvládám. Navíc mám obavy, že kdyby teď šel do ústavu, tak je jasnej adept na 

PEG, že by ho tam nikdo nechtěl hodinu krmit, nebo že by si o něm mysleli, že 

když je ochrnutej, tak je i uplně blbej a nechali ho tam jenom někde ležet, že by si 

mysleli, že potřebuje jenom nakrmit a přebalit a nepřipustili si, že je třeba chytrej, 

že slyší, vnímá, akorát neumí mluvit, že by se ta péče omezila jen na tu 

nejnutnější. 

 

 Zkušenost s přechodem 

Ale i z toho přechodu do jinýho stacionáře mám obavy. Když nezůstane tady, kde 

to s ním uměj, tak je budu muset tu péči naučit, všechno jim říct a ohlídat. Mám 

prostě obavy, co se týká jeho péče. Nezajímá mě, jak to kde vypadá, jak je to 

krásný a zmodernizovaný, zajímaj mě lidi, odbornost a jestli maj normální lidskej 

přístup, aby ho tam někde nenechali ležet. A to se nepozná z webovek nebo 

z toho, co někdo řekne, budu si všechny ty zařízení muset sama objet, všechno si 

to obhlídnout. A nechci ani tolik vidět ty zařízení, ale aby mi ukázali činnost 

s těma lidma. To třeba bylo skvělý, když byl L. malej a nastupovali jsme do 

stacionáře, tak mě nechali nahlídnout, viděla jsem, jak s těma dětma zacházej 

a úplně všechno. To zavedla M., to bylo dobrý. 
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C) rozhovor 2 

 

Z rozhovoru vedoucí stacionáře vyvstala následující témata: 

 

 

1. Jaké jsou vaše představy o budoucnosti dětí po ukončení povinné školní 

docházky? 

 

 nástavba nebo „prádelna“ 

 

kód:  

B2-

B4 

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

jsme chtěli nad tim našim pavilonem udělat pro osm klientů…“ 

B6-

B7 

„…tak jsme přišli s náhradní variantou, jako nesrovnatelně levnější, že by 

se 7přestavěla ta prádelna…“ 

B101-

B102 

„…tady jsem myslela třeba v tý prádelně, že by mohli něco třeba s tou 

pradlenou jako třídit prádlo…“ 

B107-

B108 

„…takže já si myslim, že by to pro ně bylo fajn, kdyby se to povedlo 

udělat tady…“ 

B187 „…otevřít tady něco, udělat nějakou nástavbu…“ 

B196 „…tohle já jsem chtěla, ta nástavba…“ 

B217 „Aby se povedla tady ta prádelna, no…“ 

 

 prodloužit školní docházku 

 

kód:  

B16-

B17 

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

nemaj kam jít…“ 

B18 „…že jim vlastně o dva roky prodloužej tu školní docházku…“ 

B24 „Oddálí, protože se třeba někde zatím něco najde…“ 

 

 místo, kde můžou smysluplně trávit pracovní část dne 

 

kód:  

B27 „…měli mít někde místo, kde můžou prostě smysluplně trávit pracovní 

část dne…“ 

B99-

B101 

„…centrum denních aktivit nebo denní stacionář, kterej bude teda 

schopnej jim nabídnout nějaký zážitkůplný dopoledne a kus odpoledne, 

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

něco třeba jako ve svejch možnostech…“ 

B104-

B105 

„…prostě že by tam jako pomáhali v tý prádelně jsem si jako 

představovala…“ 

B106-

B107 

„…jezdili na nějaký akce, oni jsou společenský, maj rádi, když se kolem 

nich něco děje…“ 

B194-

B195 

„…správně by to mělo bejt prostě po celý Praze rozesetý malý 

bydleníčka, nějaký pracovní možnosti, nějaký centra denní…“ 

B201-

B202 

„…musej mít nějaký místo, kde budou trávit ten den… ty by potřebovali 

mít možnost nějakýho pobytu na pracovní část dne…“ 
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 změna 

 

kód:  

B42-

B43 

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

takový jako blbý, aby od jeslí vlastně byli furt na jednom místě…“ 

B44 „…noví lidi a jinej styl práce…“ 

B47-

B48 

„…že by byli v jinejch prostorách, s jinýma lidma, způsob práce by byl 

jinej…“ 

 

 individuálně naplánované 

 

kód:  

B44-

B45 

„…od tý služby si slibuju, že by to opravdu bylo individuálně 

naplánovaný, ten průběh služby, tak jak by to potřebovali, chtěli…“ 

B46 „…zjistit, co by vlastně chtěli a jak by to chtěli…“ 

B74-

B76 

„…no ale jako ten styl tý práce v tom Domově svatý rodiny mně se třeba 

osobně vůbec nelíbí, to já si myslim, že tady by ta služba byla určitě jako 

individuálnější mnohem…“ 

B80 „Takovej pečovatelskej, takovej kolektivní, málo individuální…“ 

 

 aby byly v pohodě ty mámy 

 

kód:  

B53-

B54 

„…pro ně je hrozně důležitý, aby ty jejich mámy byly v pohodě…“ 

B54-

B55 

„…když já bych jakoby měla cíl spokojenost těch matek, tak by se ta 

spokojenost a ten pocit tý jistoty přenesl na ty jejich děti…“ 

B319-

B320 

„…myslim, že v případě takhle postiženejch dětí je strašně důležitý, aby 

byly v pohodě ty mámy…“ 

 

 

 

2. Jaké jsou vaše zkušenosti v souvislosti s procesem přechodu? 

 

 kam které dítě šlo 

 

kód:  

B248-

B249 

„Já jsem teda přechod takovej podobnej zažila se S., která taky končila 

rehabilitační třídu, ale byla v tý třídě u nás ve stacionáři a ta šla do 

Stodůlek…“ 

B251-

B252 

„A M. tam byla, holčička, s těžkou epilepsií, několik těžkých záchvatů 

měla za den a tu si rodiče nakonec nechali doma.“ 

B254-

B256 

„A K. Č., toho měla maminka zapsanýho asi od patnácti v Modrým klíči, 

jako přihlášku, ale pak když zjistila, jak je to drahý, tak to vzdala, byla se 

podívat ve Stodůlkách a vybrala si Prosek.“ 
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3. Jaké jsou vaše obavy z tohoto přechodu?  
 

 finance 

 

kód:  

B1-

B2 

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

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

korunu…“ 

B5-

B6 

„…když jsme třikrát za sebou nedostali na tu nástavbu, tak jsme přišli 

s náhradní variantou, jako nesrovnatelně levnější…“ 

B7 „…to jsme žádali na rok 2011, na rok 2012 a nedostali jsme to…“ 

B29 … a zatím se mi nepodařilo sehnat ty peníze… 

 

 nechaj ho někde ležet 

 

kód:  

B110-

B111 

„…ona cítí takový jako ohrožení pro toho T., že by jako ležel někde na 

zemi…“ 

B114-

B115 

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

by tam byl jako prostě opuštěnej…“ 

B115-

B116 

„… když jsou někde chodící aktivní klienti, tak ty ležící zřejmě jako 

kdyby byli jako až na druhým místě…“ 

B118-

B119 

„…tak se nechaj někde ležet a občas, když jsou volný ruce, tak je někdo 

vezme třeba ven…“ 

 

 nikdo nepomůže 

 

kód:  

B146-

B147 

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

lidi, který by ta rodina měla jako podporu a doprovázení…“ 

B210 „…už je nechce ani ten doktor dětskej, ani ten neurolog…“ 

B229-

B230 

„…družina a teď jako já bych měla řešit, kam půjdou ty děti po tý 

rehabilitační třídě, připadá mi to jako, že by to taky mohl dělat někdo 

jinej…“ 

 

 

 

4. Co si myslíte, že by mohlo přechod usnadnit, podpořit? 

 

 něco by měla dělat škola 

 

kód:  

B157-

B159 

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

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

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

B164-

B165 

„…v rámci tý školy byl jako nějakej třeba výchovnej poradce…“ 
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5. Jaké představy mají podle vás rodiče o budoucnosti svých dětí? 

 

 zůstat tady 

 

kód:  

B48-

B50 

„…vim, že ty mámy to hrozně chtěj, aby ty děti tady zůstaly, protože to 

vnímaj jako takový místo bezpečný, důvěrně známý a věděj, že je tady ta 

služba kvalitní …“ 

B232-

B233 

„Oni jako vlastně moc nemaj moc možností z čeho si vybrat a když maj, 

tak si vyberou ten náš stacionář…“ 

B244 „Představu těch rodičů já určitě vim. Že by chtěli mít děti tady.“ 

B244-

B247 

„A klidně jako nejlépe, že by byli na oddělení stacionáře, než by byla 

hotová ta prádelna. Že by šla stranou jako kvalita služby přiměřená věku 

a potřebám ve prospěch toho místa. Že to místo je prostě tak zásadní, že 

by tady chtěli počkat.“ 

 

 

 

 

 

Příběh: 

 

 Představy o budoucnosti 

My jsme tady pro tyhle mladý dospělý chtěli udělat na stacionáři nástavbu, kde by 

byl prostor asi pro osm klientů. Už čtyři roky se nám ale nedaří získat na to 

peníze. Tak jsme vymysleli levnější variantu, rekonstrukci prádelny, ale ani na to 

zatím nejsou peníze. Ty mámy by hrozně chtěly, aby tady ty děti mohly zůstat, 

protože to vnímaj jako známý a bezpečný místo, znaj to tady a vědí, že ta péče je 

kvalitní, teď ale nevěděj, co bude, když nejsou peníze na tu rekonstrukci a jsou 

z toho vyřízený, což je špatně, protože si myslim, že u těhle dětí je hodně důležitý, 

aby ty mámy byly v pohodě. V některých školách se to třeba dělá tak, že nechaj ty 

děti propadnout a prodloužej jim tak vlastně školní docházku a zatím se třeba 

podaří něco najít, kam by ty děti šly. Bylo by dobrý, aby ty lidi měli nějaký místo, 

kde můžou smysluplně trávit pracovní část dne, kde budou moct něco zažít, něco 

vidět, něco dělat, nějaký centrum denních aktivit nebo denní stacionář. Ne aby šli 

někam, kde je nechaj ležet a všimnou si jich akorát, když budou mít volný ruce. 

Ta služba by měla být individuálně naplánovaná podle toho, co ty lidi chtěj 

a potřebujou. Mám ale pocit, že se tady o to starám jenom já. Třeba v rámci školy 

by měl být nějakej výchovnej poradce nebo tak, prostě mi připadá, že by to mohl 

taky dělat někdo jinej. 
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 Zkušenosti s přechodem 

Jinak co se týče přechodu, tak jsem něco podobnýho zažila s dětma, který odtud 

odcházely. Jedna holčička, ta odešla do Stodůlek, jednu si rodiče nechali doma 

a pro jednoho kluka maminka vybrala stacionář na Proseku. 

 

 

 

 

5.5.1 Výsledky a jejich interpretace na základě porovnání 

 

1. představy o budoucnosti – v představách o budoucnosti dětí s těžkým 

kombinovaným postižením se všichni respondenti shodují na představě 

stacionáře (týdenního nebo denního, v rozhovorech se u pedagogů a matky 

objevily obě varianty, se směřováním spíše ke stacionáři dennímu). 

U pedagogů a vedoucí stacionáře se také shodně objevuje představa 

o změně – změna místa, změna lidí. Matka tuto změnu nezmiňuje. 

U pedagogů se dále objevují témata shrnutá pod nadřazené téma „normální 

život“, tedy představa o vykonávání běžných činností s dopomocí 

asistenta. Matka toto téma nezmiňuje přesně v této podobě, avšak také 

u ní, když hovoří o přístupu k synovi, je možné tento pojem nalézt. 

V rozhovoru s vedoucí stacionáře byl mimo jiné kladen důraz také na 

spokojenost matek, na to, aby byly v pohodě, jako na jeden z cílů, které je 

důležité si v plánování budoucnosti vytyčit. Toto téma koresponduje 

s pohledem matky, pro kterou je důležité zachovat si určitou míru pohody 

a vlastního života, aby byla schopná se o dítě starat. U pedagogů je možné 

toto téma nalézt když hovoří o tom, že matky už nemají tolik představy 

o budoucnosti dětí, jako o své vlastní. 

 

2. zkušenosti s procesem přechodu – zkušenosti s procesem přechodu se na 

straně matky a pedagogů liší, každý problematiku nahlíží ze svého úhlu 

pohledu. Pohled pedagogů je zaměřen na předávání dokumentace a na 

zprostředkovanou zkušenost s účastí kontaktní osoby, matka se naproti 
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tomu zaměřuje na možnost nahlédnout do práce odborných pracovníků. 

Matka má zkušenost také s přechodem syna do školy, kdy se jí podařilo 

zařadit ho do běžné spádové základní školy. Po dvou letech však byl 

z úředních míst tento způsob vzdělávání ukončen (přestali na něho škole 

dávat peníze) a chlapec byl nucen přejít do základní školy speciální, do 

stávající rehabilitační třídy. 

 

3. obavy – v otázce obav se u respondentů vyskytla vysoká míra shody. 

Pedagogové a vedoucí stacionáře vyjadřují své obavy spojené 

s nedostatkem financí (ať už se jedná o vysokou cenu jednotlivých služeb 

nebo o nezískání dotací na zrekonstruování prádelny ve stacionáři, 

popřípadě zamýšlenou nástavbu). U matky a vedoucí stacionáře se dále 

shodně objevuje obava z omezení péče o mladého dospělého 

s kombinovaným postižením pouze na péči základní. Matka a pedagogové 

se potom shodují na obavách z nového neznámého místa a z neznalosti 

nového personálu (což u matky jistě souvisí s obavou omezení péče jen na 

tu nejnutnější). 

 

4. podpora – témata podpory jsou, podobně jako v otázce po zkušenostech 

s procesem přechodu, u pedagogů a matky rozdílná. Vychází jednak ze 

zmiňovaných zkušeností (pedagogové v souvislosti s podporou hovoří 

o podrobné dokumentaci a kontaktní osobě, která by přechod doprovázela, 

matka potom o možnosti obhlédnout si sama jednotlivá zařízení včetně 

náhledu péče) a jednak z obav (obavy z neznalosti lidí a toho, že péče bude 

omezena jen na nejnutnější, by u matky umenšila možnost osobně se se 

zařízením a lidmi seznámit). V oblasti podpory pedagogové rozšiřují 

(konkretizují) téma dokumentace o komunikační tabulky či komunikační 

pas a o důležitost reálnosti informací (představy podpory se tedy rozšiřují 

o další prvky, které nevycházejí z přímé zkušenosti, u matky se tak neděje, 

dalo by se tedy předpokládat, že v hledání možností podpory hraje svou 

roli také vzdělávání v této oblasti, které rozšiřuje obzory). S tématem 

reálnosti informací navíc narážíme na téma uzavřeného světa 

nadceňovaných výkonů (výkony dítěte jsou kvůli povzbuzení rodičů 

zpravidla nadceňovány, tato skutečnost však naráží ve chvíli, kdy je 
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člověk najednou posuzován jinde, např. v novém zařízení, kde se najednou 

může zdát, že se ve svých výkonech zhoršil). Z pohledu vedoucí 

stacionáře by byla podpora vnímána jako určitá angažovanost ze strany 

školy, konkrétně pak zmiňuje např. roli výchovného poradce, který by měl 

ve škole fungovat. 

 

5. představy rodičů – pedagogové i vedoucí stacionáře se shodli na tom, že 

rodiče by chtěli, aby jejich dítě pokračovalo na stávajícím místě, což se 

v rozhovoru s matkou potvrdilo. Stejně tak se potvrdila představa 

pedagogů o stacionáři, jako případné alternativě, pokud by se nepovedla 

zmiňovaná zamýšlená rekonstrukce. V představách pedagogů se naopak 

nepotvrdilo to, že rodiče už od dětí nechtějí moc očekávat a že nebudou 

vyžadovat „pedagogickou“ péči (viz obava matky z minimalizace péče). 

Dalo by se říci, že se nepotvrdila ani jejich domněnka, že rodiče už mají 

představy spíše o svojí budoucnosti. Z rozhovoru s matkou sice vyplynulo, 

že je pro ni osobní život velice důležitý, ale na rozdíl od představy 

pedagogů má svůj osobní život již v současné době. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Výsledky a jejich interpretace na základě porovnání – tabulka č. 1: Představy 

o budoucnosti dětí 

 

 

 

  

PEDAGOGOVÉ 

 

 

VEDOUCÍ 

STACIONÁŘE 

 

MATKA 

    

 

PŘEDSTAVY O 

BUDOUCNOSTI 

DĚTÍ 

 

stacionář denní stacionář 

(prádelna) / místo, 

kde můžou 

smysluplně trávit 

pracovní část dne 

denní stacionář / 

prádelna 

 změna změna  

 normální život  normální (přes den 

jinde než kde spí) 

 důležitost mužů   

  prodloužit školní 

docházku 

 

  individuálně 

naplánovat 

 

  aby byly v pohodě 

mámy 

svůj život (radši být 

trochu sobec) 

  

Co si myslíte, že si 

představují rodiče? 

 

 

Co si myslíte, že si 

představují rodiče? 

 

 

 pokračovat tady zůstat tady  

 rodiče nechtějí moc 

čekat 

  

 stacionář   

 představy o vlastní 

budoucnosti 
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Výsledky a jejich interpretace na základě porovnání – tabulka č. 2: Zkušenosti 

s přechodem, obavy, podpora 

 

 

 

 

  

PEDAGOGOVÉ 

 

 

VEDOUCÍ 

STACIONÁŘE 

 

MATKA 

    

ZKUŠENOSTI S 

PŘECHODEM 

potíže s dokumentací   

 kontaktní osoba   

  kam které dítě šlo 

 

 

   (normální základka) 

perfektně funguje, 

proč nám to nechcete 

povolit 

   nechali mě 

nahlídnout 

    

OBAVY finance finance  

  nechají ho někde 

ležet 

péče omezená jen 

na tu nejnutnější, 

nechají ho ležet 

   aby to s ním zvládli, 

budu je muset učit 

 neznalost prostředí, 

lidí 

 zajímají mě lidi 

 rozmazlenost „dětí“   

  nikdo nepomůže  

    

PODPORA dokumentace   

 reálnost informací   

 komunikační pas   

 kontaktní osoba   

   obhlídnout si 

všechno sama 

  něco by měla dělat 

škola 
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5.5.2 Výsledky a jejich interpretace na základě témat 

 

V rámci rozhovorů (zahrnuje i ohniskovou skupinu) vyvstalo mnoho témat 

k přechodu lidí s kombinovaným postižením do jejich dospělého života: 

 

1) V odpovědích respondentů je patrná uzavřenost do služeb, do toho, co 

lidé znají – přemýšlení v rámci nabídky služeb jednotlivých zařízení 

a poskytovatelů péče. Tento pohled souvisí se současným nastavením 

naší společnosti, která staví člověka s postižením před nabídku služeb, 

ze kterých má volit. V tomto přístupu však hrozí chycení se do pasti, kdy 

je člověk nucen přizpůsobovat svoje potřeby této nabídce, zatímco by to 

mělo být spíše naopak. O to důležitější je v procesu přechodu komunitní 

přístup a přirozená podpora, která se nenechá touto nabídkou 

omezovat… 

 

2) Uzavřenost, která je z rozhovorů patrná, jakoby postihuje lidi určitým 

pesimismem (ve smyslu, co je nebo není pro lidi s kombinovaným 

postižením možné a reálné
169

) – z toho důvodu je důležité, aby do 

procesu přechodu přišel někdo „z venku“, s novým, skepsí nezatíženým, 

„obyčejným“ pohledem. 

 

3) Při přechodu z dětství do dospělosti člověka s těžkým kombinovaným 

postižením nepřechází pouze tento člověk, ale také osoby, které jsou 

kolem něho – rodiče, personál. A zatímco člověk s postižením nakonec 

přechází poměrně snadno, je potřeba vypořádávat se s obavami rodičů 

a dalších lidí. 

 

4) Neexistence nějakého tranzitního programu (podpory přechodu 

zaměřené na člověka, který přechází, a jeho potřeby), který by přechod 

podporoval (jako je např. ze zákona v jiných státech) způsobuje, že jsou 

rodiče na tento přechod sami, což v nich vyvolává pocit nejistoty. 

 

                                                 
169

 viz např. zápas o pohled na člověka s postižením v rámci ohniskové skupiny 
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5) Z rozhovorů vyplynula určitá navázanost rodičů na vedoucí 

stacionáře
170

, která, díky blízkým vztahům s nimi a touze pomoci, 

přebírá zodpovědnost za další budoucnost jejich dětí, která však není 

zcela v její moci. Dochází pak k jakémusi uškrcení se ve vlastní 

zodpovědnosti, což je jen dalším impulsem ke zdůraznění důležitosti 

tématu přechodu pracovníků. 

 

 

5.5.3 Shrnutí výzkumných výsledků 

 

1) V procesu přechodu hraje důležitou roli zahrnutí lidí z přirozeného 

prostředí (komunitní přístup) a přirozená podpora, která rozděluje 

zodpovědnost a zároveň se nenechává omezovat nabídkou služeb. 

 

2) Je žádoucí, aby do procesu přechodu vstupovali také lidé „z venku“ (lidé 

z přirozeného prostředí, laici i profesionálové), neboť přináší nový úhel 

pohledu nezatížený skepsí, která se zdá v uzavřeném prostředí vyskytovat. 

 

3) Při přechodu z dětství do dospělosti člověka s těžkým kombinovaným 

postižením nepřechází pouze tento člověk, ale také osoby, které jsou 

kolem něho.  

 

4) Chybí-li podpora přechodu, zaměřená na člověka, který přechází, a jeho 

potřeby, vyvolává to v rodičích (potažmo pracovnících) pocit nejistoty, 

neboť jsou na tento přechod sami, a vede to k „umísťování“ spojenému 

s uzavřeností do služeb. 

 

 

                                                 
170

 Tato navázanost plyne z dlouhodobého kontaktu mezi rodiči (v rámci výzkumu jsem mluvila 

pouze s jednou matkou, avšak často byla zmiňována matka ještě jedna, která je v postavení velice 

podobném) a vedoucí stacionáře (děti ho navštěvovaly ještě před započetím povinné školní 

docházky), dalším důležitým faktorem je potom skutečnost, že vedoucí stacionáře pracuje s rodiči 

také jakožto psycholožka. V rámci rozhovorů je možné povšimnout si této propojenosti 

z vděčnosti matky vůči vedoucí stacionáře („nechala ji nahlédnout…“) a používání stejných slov 

v odpovědích na některé otázky. 
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6 DISKUSE 

 Ve své práce jsem si kladla za cíl popsat zahraniční modely přechodu z dětství do 

dospělosti pro lidi s těžkým kombinovaným postižením a získat inspiraci pro tutéž 

otázku v České republice. A dále pak v rámci výzkumu zjistit představy rodiče 

a odborného personálu o budoucí existenci dospívajících dětí s těžkým 

kombinovaným postižením a zkušenosti s procesem přechodu nebo názory na něj. 

 

6.1 Diskuse k teoretické části 

 

V teoretické části práce jsem se občas setkala s nedostatkem zahraniční odborné 

literatury a to zejména v oblasti tranzitních programů. Práce jsou často zaměřeny 

na přechod ze školy do zaměstnání a určeny především lidem s lehčím stupněm 

postižení. Na lidi s těžkým kombinovaným postižením (nejen na ně, ale také na 

ně) je zaměřena např. publikace Rity McLeod, která se z toho důvodu (a také pro 

svou přehlednost a názornost) stala v tomto případě mým hlavním zdrojem. 

 S nedostatkem zdrojů jsem se v tomto tématu potýkala také na poli České 

republiky. Čerpám proto především z diplomové práce Z. Bělohlávkové, která se 

zabývala organizacemi poskytujícími služby tranzitního programu.  

 

Při porovnávání odborné literatury s praxí tak, jak jsem se s ní setkala během 

svého výzkumu, vnímám jako důležité zejména následující skutečnosti: 

 

 přechod jako přesunutí člověka vs. přechod jako spoluzodpovědnost 

a) uzavření se do služby a do vlastní zodpovědnosti - vnímání 

přechodu z pohledu respondentů je často přechod jakožto „přesunutí“ 

člověka do kompetencí jiného zařízení, organizace.  

Přechod tak, jak o něm mluví např. Rita McLeod, je naproti 

tomu přecházení s rozdělenou zodpovědností za účasti a podpory 

komunity, tedy ne nabídka služeb, ale rozdělení odpovědnosti mezi 

jednotlivé osoby se stálým zaměřením na člověka, který přechází. 

Pokud totiž k tomuto rozdělení kompetencí a vytyčení hranic 
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odpovědnosti nedojde, můžeme se setkat s „uškrcením“ se ve vlastní 

zodpovědnosti.  

S podobným problémem jsem se setkala během výzkumné 

práce, kde vedoucí stacionáře zastávala zároveň roli psycholožky, a tak 

na sebe nechávala svalit tíhu odpovědnosti za budoucnost 

dospívajících dětí končících povinnou školní docházku.  

Měla jsem také možnost zúčastnit se schůzky pracovníků 

organizace Rytmus o. s.
171

 a dalších lidí, kteří se nějakým způsobem 

angažují v problematice přechodu. Na této schůzce vyvstalo jako 

klíčové právě téma zodpovědnosti, kdy pracovníci přejímají 

zodpovědnost za věci a situace, ve kterých už ji nést nemají a ani 

nemohou (pracovnice převzaly určité odpovědnosti za obec) a jsou tak 

v této zodpovědnosti uškrceni 

 

b) rozhodování o někom, nikoli s ním – tento problém pramení jednak 

ze způsobu vnímání přechodu, jednak myslím, že určitým způsobem 

souvisí také s neexistující legislativou přechodu (viz níže). Dospívající 

děti často nebývají do rozhodování o své budoucnosti zapojováni 

a i kdyby se jich někdo zeptal, co chtějí, tak vlastně nevědí, co si přát, 

protože se o sobě tímto způsobem nikdy neučily rozhodovat a nemají 

s tím zkušenosti. Existence tranzitního programu během posledních 

ročníků studia by mohla napomoci tento problém překonat. 

 

 přecházejí všichni 

Jako důležitá v oblasti přechodu proto vyvstala otázka přechodu rodičů 

a personálu. Přecházet totiž nemusí jenom dítě, ale i lidé okolo – přejít 

od vnímání člověka jako dítěte k vnímání ho jako dospělého. V souvislosti 

s přechodem personálu vnímám rozdělení zodpovědnosti (vytyčení hranic 

vlastní zodpovědnosti) jako velice důležité téma. 

 

 

 

                                                 
171

 Terénní pracovníci služby Bydlení s podporou, která se zaměřuje na přechod klientů 

z ústavního zařízení do běžného života. 
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 legislativa přechodu 

Legislativní neukotvenost tranzitních programů (která v naší republice, na 

rozdíl od mnoha zahraničních států, existuje) je příčinou nesystematičnosti 

a nedostatečné přípravy na přechod dětí s kombinovaným postižením 

během jejich studia, což s sebou nese pozdější obtíže v době samotného 

přechodu (např. nejistota rodičů a odborných pracovníků). 

 

V souvislosti s těmito tématy je důležité položit si otázku, kde se v současné době 

v naší republice ve vnímání otázek spojených (nejen) s lidmi s postižením 

nacházíme. Jedním z důvodů nedostatku tranzitních programů na půdě České 

republiky tak může být to, že se naše společnost pomalu dostala či dostává do 

„doby“ plánování zaměřeného na člověka. Tranzitní programy tedy mohou být 

možná touto technikou nahrazeny (tato skutečnost se mi potvrdila při dotazu 

v organizaci Rytmus o.s. na realizaci jejich služby Bydlení s podporou). Spíše 

si však myslím, že jsme teprve na cestě do doby plánování zaměřeného na člověka 

a většina společnosti se nachází v modelu nabízení služeb (toto vnímání je z velké 

části shodné s výsledky mého výzkumu
172

).  

V České republice se už nějakou dobu nacházíme v období, kdy usilujeme 

o naplňování principu normalizace, jehož hlavní myšlenkou je umožnit lidem 

s postižením vést „normální“ život, tedy přiblížit podmínky jejich života 

co možná nejvíce podmínkám života většinové společnosti. Jedním z kroků 

je otevření cesty z ústavních zařízení, dalším potom přecházení služeb 

do kompetence obcí, tedy začlenění lidí s postižením do komunity, kde je možné 

tyto „normální“ zkušenosti získávat. Stát v současné době o toto skutečně usiluje 

(viz např. projekt Podpory transformace sociálních služeb). Jisté nedostatky však 

vnímám na poli „práce“ se společností (bez níž nelze komunitního modelu 

dosáhnout). Vše tak zatím funguje v rámci některých osvícených pracovišť, cesta 

k proměně celé společnosti je však ještě poměrně daleká. 

 

 

                                                 
172

 Uzavřenost do služeb je patrná v odpovědích jednotlivých respondentů – jejich představy 

o budoucnosti dětí jsou orientovány tímto směrem (stacionář, nástavba atd.). Uzavřenost do služeb 

navíc ilustruje také zkušenost matky s nástupem syna do základní školy: fungoval model, který 

s ředitelem školy poskládali a na který našli lidi (speciální pedagožku), zrušili jim to ale úředníci, 

kteří se s tímto modelem doposud nesetkali. 
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6.2 Diskuse k výzkumné části 

 

6.2.1 Vzorek 

 

Průběh ohniskové skupiny 

Při realizaci výzkumu jsem jednala z pozice dobrovolníka, který již několik let 

působí v dané škole a konkrétní třídě. Nejprve jsem uskutečnila schůzku 

s pedagogy rehabilitační třídy
173

, kde jsem data sbírala metodou ohniskové 

skupiny. Atmosféra skupiny byla velice uvolněná a neformální, což na jednu 

stranu umožnilo otevřeně projevit svůj názor a svoje myšlenky, na druhé straně mi 

tato uvolněnost ztěžovala podmínky v řízení diskuse, pokud došlo k odběhnutí 

od tématu. Při domlouvání schůzky s pedagogy vyvstaly ve skupině obavy, aby 

během setkání nedošlo k výrazným sporům a konfrontacím, z důvodů rozdílných 

názorů a přístupů, které se v kolektivu pedagogů objevují a o nichž oni sami vědí. 

Zvažovali, zda by nebylo lepší zvolit metodu individuálních rozhovorů, ale 

nakonec přistoupili na konečnou podobu sběru dat – jednak kvůli mně 

(preferovala jsem tuto metodu), kvůli jednoduchosti provedení (nemusela jsem 

s jednotlivci nikam odcházet, ostatní nemuseli čekat) i kvůli tomu, že jejich obavy 

byly více méně rozptýleny (o různosti vědí a není fatální). V procesu ohniskové 

skupiny nakonec k jisté konfrontaci skutečně došlo a otevřel se tak zápas o pohled 

na člověka s postižením. 

 

Rizika ohniskových skupin 

Morgan ve své publikaci uvádí, že rizika týkající se ohniskových skupin zahrnují 

„jak tendence vedoucí ke konformnosti, na základě níž někteří účastníci tají 

informace, které by mohli říci v soukromí, tak i tendence směřující k polarizaci, 

pod jejímž vlivem někteří účastníci vyslovují extrémnější názory, když jsou ve 

skupině, než když jsou v soukromí“
174

. Toto riziko je tedy přirozeně nutné 

vztáhnout i na tento výzkum. Myslím si však, že zkreslení plynoucí z těchto 

důvodů není příliš veliké, neboť skupina skýtala všem účastníkům poměrně 

bezpečné prostředí – všichni se znali (včetně mě, jakožto moderátora) a navíc, jak 

                                                 
173

 Jedná se o speciální pedagožku a dvě vychovatelky. Pro zjednodušení však používám souhrnné 

označení „pedagogové“. 
174

 MORGAN, David L.: Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Albert, 

Boskovice 2001. Str. 28 
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uvádím výše, věděli o vzájemné rozdílnosti názorů na některé otázky a nemuseli 

mít proto pocit, že je třeba své postoje nějak tajit. Ani tyto skutečnosti však nic 

nemění na tom, že v případě některých typů účastníků bude přítomnost ve skupině 

ovlivňovat to, co říkají, i způsob jejich projevu.
175

 

 

Výběr a složení vzorku 

Rodiče jsem kontaktovala prostřednictvím dopisu, který jsem vložila do sešitu 

dětí. S většinou z nich se osobně neznám, některé znám pouze od vidění, proto 

jsem v tomto kontaktu pociťovala svou pozici dobrovolníka jako nejistou. To se 

mi nakonec poměrně potvrdilo reakcemi rodičů – kontaktovala mě pouze jedna 

matka.
176

 Jedná se o ženu, která spolupracuje s přilehlým stacionářem 

(předsedkyně rodičů a přátel), což mohl být jeden z důvodů, že na mou výzvu 

reagovala právě ona. Komunikace s ní byla velice lidská a otevřená. Rozhovor se 

odehrával u respondentky doma. V době mého příchodu byl doma i její syn, 

kterého znám a který na mě reagoval pozitivně, což myslím mohlo důvěru 

a otevřenost ze strany matky povzbudit. 

 Vzhledem k nedostatečnému počtu respondentů ze strany rodičů jsem se, 

na doporučení vedoucí mé práce, rozhodla oslovit vedoucí stacionáře 

spolupracujícího se školou. S vedoucí stacionáře (psycholožkou) se znám osobně, 

ačkoli se na půdě stacionáře pohybuji jen zřídka. Věděla tedy, kdo ji oslovuje, 

a i díky naléhavosti tématu, reagovala na výzkum se zájmem. Z rozhovoru jsem 

cítila, že téma je pro vedoucí stacionáře velice aktuální. Hlavním motivem, který 

se v rozhovoru objevoval, byla nástavba na stacionáři, popřípadě rekonstrukce 

prádelny, která by poskytla prostor pro mladé dospělé končící ve škole povinnou 

školní docházku. Ze setkání jsem nabyla dojmu určitého střetu rolí, které vedoucí 

stacionáře a zároveň psycholožka, která se setkává s rodiči dětí, zastává. 

Kombinace těchto rolí vyvolává pocit zodpovědnosti za budoucnost dospívajících 

dětí. Ideální představou je vytvoření místa ve stacionáři (nástavba/prádelna), což 

však vzhledem k nedostatku financí není možné zajistit.  

 

 

                                                 
175

 srov. MORGAN, David L.: Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Albert, 

Boskovice 2001. Str. 29 
176

 Později mě kontaktovali ještě jedni rodiče, ale s poměrně velikým zpožděním, kdy už byl 

výzkum ukončen. 
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6.2.2 Výsledky 

 

Věk lidí s postižením 

Jedním z výsledků výzkumu, který mě na první pohled překvapil, bylo, že 

respondenti téměř nezmiňovali chráněné bydlení, jako možnost pro budoucnost 

mladých dospělých po ukončení povinné školní docházky. V odpovědích 

pedagogů zmíněno bylo, ne však jako hlavní téma, matka říkala, že tuto formu 

podpory zatím nehledá, podobně mluvila i vedoucí stacionáře. To, co mě nejprve 

překvapilo, mi však nakonec přišlo logické – ani ve většinové společnosti zdaleka 

ne všichni mladí dospělí odchází od rodičů již ve věku 18 let. Téma chráněného 

bydlení se tedy v tomto případě stává aktuálním až několik let po ukončení 

povinné školní docházky. V této souvislosti je tedy možné mluvit o jakési časové 

rozprostřenosti procesu přechodu. 

 

Vlastní život matek 

Dalším překvapivým výsledkem pro mě byl nesoulad v představě pedagogů 

(s kterou jsem se ztotožnila), že rodiče dětí, zvláště pak pí. V., by „chtěli začít 

žít“, s pohledem paní V., kde z rozhovoru vyplynulo, už svůj život má, a to 

natolik, že říká, že kdyby ho neměla, nebyla by schopná se o syna v této míře 

starat. 

 Z tohoto výsledku vyplývá jednak potřeba větší komunikace mezi rodiči 

a pedagogy (aby pedagogové víc porozuměli představám rodičů), jednak tento 

výsledek podporuje hypotézu o tom, že spolu s dítětem přecházejí i ostatní (matka 

se chce o syna i nadále starat, na jeho případný odchod např. do chráněného 

bydlení je i pro ni ještě brzo). 

 

Vliv dostatku peněz 

Zajímavým výsledkem výzkumu byla také otázka financí – u pedagogů i vedoucí 

stacionáře je toto téma řazeno mezi jedno z hlavních v kategorii obav, matka 

naproti tomu toto téma nezmiňuje. Myslím však, že hodně záleží na finanční 

situaci té které rodiny a tento výsledek proto není možné brát jako směrodatný 

(navíc např. s přihlédnutím k tomu, že vedoucí stacionáře v souvislosti 

se zkušenostmi s procesem přechodu mluví o tom, že matka jednoho chlapce 

se z finančních důvodů rozhodla pro jiný stacionář, než měla několik let v plánu). 
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ZÁVĚR 
 

Ve své práci jsem si kladla za cíl popsat zahraniční modely přechodu z dětství do 

dospělosti lidí s těžkým kombinovaným postižením a najít inspiraci pro tutéž 

otázku v České republice. Pro pochopení tohoto přechodu, bylo nutné věnovat se 

nejprve samostatně jak otázce kombinovaného postižení, tak posléze tématu 

dospělosti. 

 Termín kombinované postižení se začal užívat teprve v době  poměrně 

nedávné, proto v první části práce pracuji především s pojmem mentální postižení. 

V průběhu dějin se měnilo vnímání tohoto postižení a různily se také přístupy 

k jeho nositelům. V novodobých dějinách se potom na podkladě historických 

událostí zrodily určité principy, které se dnes uplatňují ve vztahu k lidem 

s postižením, principy, na kterých v současnosti stojí péče a služby pro ně. Jsou 

jimi zejména lidská práva a princip normalizace. K uplatňování těchto principů 

potom slouží různé nástroje, v současnosti se jedná především o podporované 

rozhodování a plánování zaměřené na člověka. V České republice je situace jiná, 

legislativní rámec tvoří institut opatrovnictví. Plánovaná změna by měla přijít až 

s novelou občanského zákoníku v roce 2013. 

 Dospělost je z právního hlediska v České republice definována dosažením 

věku 18 let, ve skutečnosti však člověk do dospělosti určitým způsobem vrůstá. 

Toto vrůstání se uskutečňuje v tzv. životních doménách, mezi něž patří bydlení, 

zaměstnání, partnerské vztahy a další. V praxi tedy přechod z dětství do dospělosti 

znamená nejen dosažení věku 18 let, ale měl by směřovat k převzetí 

zodpovědnosti za svůj vlastní život. Pro jedny je to věc snadná, pro druhé se může 

stát obtížnou a její úspěšné zvládnutí vyžaduje určitou pomoc. Tato pomoc může 

mít formu tranzitního programu. V nejširším slova smyslu představují tranzitní 

programy podporu a pomoc při přechodu z jednoho životního období do dalšího 

a můžou být děleny z hlediska cílové skupiny i typu přechodu. Tranzitní 

programy pro lidi s kombinovaným postižením se nejčastěji zaměřují na přechod 

z dětství do dospělého života a jejich obsahem (obecně) je plánování toho kde žít, 

jak najít práci, jak se zapojit do místní komunity apod. V některých státech (USA, 

Kanada, Velká Británie a další) jsou tranzitní programy týkající se dětí 

s postižením součástí legislativy, v České republice tomu tak není.  
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 Ve výzkumné části práce jsem se zaměřovala na představy rodiče 

a odborného personálu o budoucí existenci dospívajících dětí s těžkým 

kombinovaným postižením a na zkušenosti s procesem přechodu nebo názory na 

něj. Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní metodologii: metodou sběru dat se stal 

individuální polostrukturovaný rozhovor a ohnisková skupina.  

 V rámci jednotlivých rozhovorů vyvstala témata, jejichž analýzou jsem 

dospěla k následujícím závěrům: v odpovědích respondentů byla patrná jistá 

uzavřenost do služeb, do toho, co lidé znají – přemýšlení v rámci nabídky služeb 

jednotlivých zařízení a poskytovatelů péče. V procesu přechodu proto hraje 

důležitou roli komunitní přístup a přirozená podpora, která rozděluje 

zodpovědnost a zároveň se nenechává omezovat nabídkou služeb. Žádoucí je, aby 

do procesu přechodu vstupovali lidé „z venku“, neboť přináší nový úhel pohledu 

nezatížený skepsí (ve smyslu co je nebo není pro lidi s kombinovaným postižením 

možné a reálné), která se zdá v uzavřeném prostředí vyskytovat. Při přechodu 

z dětství do dospělosti člověka s těžkým kombinovaným postižením je dále 

důležité pamatovat na to, že nepřechází pouze tento člověk, ale také osoby, které 

jsou kolem něho – rodiče, personál. A zatímco člověk s postižením nakonec 

přechází poměrně snadno, je potřeba vypořádávat se s obavami rodičů a dalších 

lidí. Tento pocit nejistoty je navíc umocňován tím, že chybí podpora přechodu, 

zaměřená na člověka, který přechází, a jeho potřeby, a vyvolává tak v rodičích 

(potažmo pracovnících) pocit, že jsou na tento přechod sami. 

Když jsem začínala práci psát, věděla jsem o různých službách určených 

lidem s postižením, jako je podporované zaměstnávání směřující na volný 

pracovní trh, chráněné dílny nebo chráněné bydlení. Věděla jsem, že existuje řada 

forem podpory pro lidi s postižením, měla jsem však dojem, že všechny tyto 

služby směřují spíše k lidem s lehčím stupněm postižení. Skepsi v tomto směru 

jsem si v jistém smyslu uchovala. Měla jsem však možnost obohatit se o některé 

zajímavé publikace, mezi něž stavím na první místo knihu Rity McLeod: School 

to Life Transition Handbook. Setkání s touto knihou jistě určitým způsobem 

ovlivnilo můj pohled na další zdroje i praxi a v určitém smyslu mě povzbudilo 

(jako podstatu plánování přechodu uvádí dva prosté principy: otevření se 

komunitě a udržení v centru rozhodování člověka s postižením), v určitém naopak 

mou skepsi potvrdilo (k těmto principům musíme v našem prostředí urazit ještě 

kus cesty). Počáteční skepsi směřující k nedostatku služeb mi však pomohlo 
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překonat poznání, že z této „uzavřenosti do služeb“ je naopak potřeba vyjít, 

nenechat se jí uvěznit, otevřít se komunitnímu přístupu a nechat vstoupit lidi. 
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