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Abstrakt 

Ve své diplomové práci se zabývám reprezentací mentální jinakosti v českém 

kontextu. Teoretický základ jsem nalezla v oboru disability studies a jeho modelu 

postižení, který jsem obohatila o přístupy poststrukturalistických autorů a autorek a dále o 

české autory a autorky, kteří na mentální jinakost nahlížejí z jiné perspektivy než 

„většinová společnost“. Reprezentaci mentální jinakosti v českém kontextu uvádím na 

příkladu Domova pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně zařízení pro mentálně 

postižené ženy, které se nachází v Ústeckém kraji. Toto zařízení je zapojeno do projektu 

Podpora plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji a v práci sleduji, jak 

jsou tyto plánované změny komunikovány s klientkami a jaké konotace se na změnu 

bydliště váží. V empirické části práce hovořím prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů s pěti klientkami zařízení, dotazuji se na jejich současný život a posléze 

analyzuji typy prostorů, ke kterým se klientky vztahují. Jejich výpovědi doplňuji o 

rozhovor s vedoucí zařízení, která hovoří o motivech, které vedly k procesu transformace.  

 

Klí čová slova 

postižení, klient/klientka, občanství, lidská práva, prostor, gender, sociální služba, 

komunita, instituce, deinstitucionalizace, identita 

 

 



 

 

Abstract 

In my thesis I deal with the representations of mental handicap in the Czech 

context. The theoretical base I found in the field of disability studies and its model of 

disability, which I have enriched with the approaches of poststructuralist authors and also 

with the Czech authors who see the mental handicap from a different perspective than the 

"majority society". The representation of mental handicap in the Czech context I show at 

the example of a home for people with disabilities, specifically for the mentally disabled 

women, which is located in the Usti Region. This institution is involved in the project 

called The support of planning the transformation of social services in the Usti Region. In 

the thesis I deal with the issue how are these planning changes communicated with clients 

and what connotations are given to the planned change of living space. In the empirical 

section, I talk through the semi-structured interviews with five woman clients of the 

institution and ask them about their current life. Then I analyze the types of spaces they 

mentioned. Their questions are completed with an interview with the manager of the 

institution, who talks about the motives that led to the transformation process. 

 

Keywords 

disability, client, citizenship, human rights, space, gender, social service, 

community, institution, deinstitutionalization, identity 



 

 

 

 

 

 

 

Motto  

 

 

„Nezbláznil ses ty sám, občane, že chceš pustit na svobodu takováhle zvířata?“ 

„Jsem přesvědčen, občane, že jsou tak nezvládnutelní právě jen vinou toho, že jim chybí 

vzduch a svoboda.“  

(Foucault, 1993: 150) 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

Úvod 

Ve své diplomové práci odkrývám fungování hegemonických struktur utvářejících 

obraz mentálního postižení (kurziva KR) ve zdravé (kurziva KR) společnosti. Téma práce 

jsem zvolila podle oblasti svého dlouholetého zájmu. Pracuji jako vedoucí sociálních 

služeb Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení velké neziskové organizaci 

v Ústeckém kraji. Dříve jsem pracovala jako sociální pracovnice v Podporovaném 

zaměstnávání, službě sociální rehabilitace. Po vystudování bakalářského programu oboru 

Sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2006 se 

profesně věnuji práci s lidmi s označovanými jako mentálně postižení a sleduji 

proměňování oboru sociální práce v přístupu pracujících ke klientům a klientkám a v 

proměňování zařízení, které lidem s mentální jinakostí nabízejí podporu. Principem 

kvalitních sociálních služeb se stal respekt k lidské autonomii a tento obrat k člověku jako 

jedinečné bytosti vnímám mj. v transformaci velkokapacitních pobytových zařízení 

sociálních služeb.  

S termínem postižení pracuji jako s kategorií, kterou dále analyzuji a dekonstruuji. 

Využívám k tomu konstruktivistického přístupu a poststrukturalistických teorií diskurzu, 

které ovlivňují společenské fungování mocenských struktur. Teoretickou základnu jsem 

nalezla v multidisciplinárním oboru disability studies, který odmítá pohled na jinakost jako 

na bezmoc, ale naopak jako jedinečnost, která nemá být posuzována v binárním přístupu 

ke zdraví. Ve své diplomové práci proto nepoužívám termín postižení, protože v sobě nese 

pejorativní označení a charakteristiky, od kterých se, podle mého názoru, při jeho užívání 

nelze oprostit. Odmítám přistupovat k mentální jinakosti jako k něčemu, co je druhotné a 

méně kvalitní. Odmítám segregaci lidí s mentální jinakostí a z hlediska sociálních služeb 

vidím smysl v komunitním či samostatném bydlení.  

Ve své diplomové práci používám označení klient a klientka, které označuje ty, 

kteří využívají sociální služby. Dle současného legislativního ukotvení lze používat také 

označení uživatel a uživatelka sociálních služeb. Já osobně dávám přednost označení 

klient/klientka, které je pro mě výrazem respektujícím autonomní volbu člověka stát se 

klientem nebo klientkou některé sociální služby. Dále v práci užívám termín mentální 
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jinakost, ke kterému jsem dospěla zkušenostmi ze své profese, kdy jsem došla k poznání, 

že diskriminace lidí s mentálním postižením není vytvářena vlivem jejich hendikepu, ale 

společensky. Například člověk využívající k pohybu invalidní vozík není segregován 

z důvodu používání vozíku, ale proto, že vozíku nejsou určitá místa zpřístupněna. 

Společnost tímto nepřímo určuje (ne)zapojení či (ne)využívání například hromadné 

dopravy. Proto kriticky nahlížím na současně platné termíny jako mentální retardace nebo 

mentální postižení, které podle mého názoru přímo evokují jinakost člověka, jeho 

neschopnost a méněcennost. Tím, že se lidem s mentální jinakostí dostalo určitého (a 

bohužel pejorativního) označení, začalo se k nim přistupovat jako ke znevýhodněné 

skupině. Tím se započala homogenizace jejich omezených schopností, ale také jejich 

domněle nerozvinutých potřeb či totožných povahových rysů. Nebylo třeba poznávat 

jednotlivce či jednotlivkyni, protože jsme znali skupinu postižených a jim jsme vlastnosti a 

priori přisoudily.  

Mentální jinakost a duševní onemocnění od sebe odlišuji, protože záměna těchto 

dvou odlišných hendikepů vedla v praxi k velkým nedorozuměním a napáchala mnoho 

škod v podobě nesprávně nastavené podpory, plošného zneschopňování či hromadné 

internace. Člověk s duševní nemocí býval označen za člověka s mentálním hendikepem, 

bylo k němu tak přistupováno, a to vedlo k jeho regresi. Na základě mých zkušeností 

tvrdím, že lidé s duševní nemocí jsou vlivem své nemoci společensky mnohonásobně více 

stigmatizováni a systém podpory není tak rozvinutý jako systém podpory lidí s mentálním 

hendikepem.  

Přetrvávající společenský požadavek schopnosti (ableismu) podporuje limitující 

představu občanství, ze které mentální jinakost vypadává. Odstranění nebo zmírnění 

diskriminace založené na ableismu tkví i ve změně způsobu poskytování sociálních služeb. 

Pokud ve své práci hovořím o segregaci lidí s mentálním postižením, mám na mysli 

segregaci v ústavech sociální péče (dnes Domovy pro osoby se zdravotním postižením1). 

Vymezuji se proti nim kriticky, protože služby, které poskytují lidem s mentálním 

postižením, jim mohou být lépe poskytovány v přirozenějším prostředí bez nutnosti jejich 

segregace a dlouhodobé stigmatizace. Proti segregaci se vyslovuje i Evropská unie a 

                                                 

1 Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Vedle toho používám také označení „ústav“, který volím 

záměrně proto, abych dala důraz na negativní konotaci spojovanou s životem lidí s mentální jinakostí.  
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odborná veřejnost, čímž se započala takzvaná deinstitucionalizace vybraných 

velkokapacitních pobytových sociálních služeb, Domovů pro osoby se zdravotním 

postižením (dále DOZP). Tento trend jsem v rámci svého povolání nejdříve vítala s 

nadšením a nadějí, že lidem s mentální jinakostí bude umožněno žít bohatším způsobem 

života. Ovšem záleží na procedurálních a personálních podmínkách, které bohužel nejsou 

dostatečně nastavené, a tak nedošlo k takovému posunu, v jaký jsem doufala. DOZP se 

transformují, ale přístup personálu povětšinou zůstává rigidní. Ti, co jsou do projektu 

transformace zapojeni, tak vyjadřují obavu, že transformace zařízení sice proběhne, 

zařízení se rozpustí, ale zároveň vznikne menší ústav, ve kterém budou principy práce 

velice podobné těm standardně nastaveným v ústavu. A tak, aby měla transformace 

zařízení efekt, je zároveň nutná transformace politických, sociálních a ekonomických 

podmínek, které mentální jinakosti lokalizovali jako protiklad k aktivitě, samostatnosti a 

hodnotě. 

V roce 2007 byla v tichosti realizována první transformace velkokapacitního ústavu 

na severu Čech. Myšlenka rozpuštění velkého ústavu a přestěhování jeho obyvatel a 

obyvatelek do domácností v běžné zástavbě pro mě byla zásadní. Nyní se s pokusy o 

transformaci velkokapacitních ústavů v Ústeckém kraji potkávám doslova na každém 

kroku. Rozdíl od mé první zkušenosti je však markantní. Toto první zařízení se rozpustilo 

na základě potřeby pracovat jinak. Transformace, se kterými se setkávám nyní, jsou činěny 

z jiného motivu. Motivem je nadřízený orgán, který transformaci doporučí a také 

procedurální podmínky, které už doslova znemožňují poskytování sociální služby ve 

stávajícím objektu. Hovořím ze své pracovní pozice, když tvrdím, že největší limity 

transformace vidím v tom, že si pracující transformujícího se zařízení neumí představit, jak 

„můžou žít mentálně postižení sami v bytě“ 2. Takový ústav a takoví pracující nejsou na 

transformaci připraveni a taková transformace nemůže proběhnout s cílem, který si 

stanovila. Takoví pracující nejsou schopni pracovat na principu posilování klientů/klientek 

sociálních služeb tak, aby žili svůj život v přirozenějších podmínkách a uměli pro sebe 

volit své možnosti. Není podstatné, zda je klientem/klientkou třicetiletý či šedesátiletý 

člověk. Prioritou je spokojený život a to se z pohledu pracujících vytrácí. Uvědomujíc si 

tyto souvislosti, rozhodla jsem se empiricky založit svou diplomovou práci na transformaci 

                                                 

2 Vyslechnuto při rozhovoru s ženou, která zastává stereotypní postoj k mentálnímu hendikepu. 
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konkrétního DOZP. Motivací pro výběr zařízení pro mě byla připravující se transformace 

ústavu z důvodu nevyhovujících podmínek pro další poskytování služby a to zejména z 

důvodu nevyhovujících prostor. Po zvážení všech okolností jsem se rozhodla pro konkrétní 

DOZP pro ženy s mentální jinakostí v Ústeckém kraji3. Cílem výzkumu je zaměřit se na 

transformaci ústavu jako na proces, který otevírá možnost změny životní dráhy klientek. 

Zajímala jsem, jak klientky vnímají svoji lokaci a jak ji pobyt v ústavu ovlivnil. 

V souvislosti s tím analyzuji jednotlivé typy prostorů, v rámci kterých se klientky pohybují 

a sleduji konotace, které jim přiřazují. Zkoumám, jak se v odpovědích klientek projevuje 

agentnost či pasivizace a zda je případná agentnost vázána na změnu místa pobytu, který 

transformace přinese.  

„A nebude jim smutno?“ Zaznívala otázka, když nám byl v roce 2007 v rámci oné 

první transformace představen samostatný domek vzdálený několik stovek metrů od 

původního ústavu. Možná ano, možná ne. Každému člověku je přeci někdy smutno. 

Uvědomit si, že žena ani muž s mentální jinakostí se od těch takzvaně zdravých neliší 

v prožívání a nárocích na kvalitu života, je klíč k dekonstrukci postižení, která je záměrem 

mé diplomové práce. 

 

 

  

 

 

                                                 

3 Název ústavu zde neuvádím záměrně s cílem zajistit zařízení anonymitu.  
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1. Koncept (ab)normy 

Společenské přístupy k postižení nelze diskutovat bez studia konceptu normy a 

abnormy. Koncept normy, který se uplatňuje dnes a jak o něm uvažuji ve své práci, se 

objevuje koncem 18. a počátkem 19. století s příchodem industrializace a sociálním 

procesem, který přinesl diskurzy ovlivňující zejména uvažování o sexualitě, rase, sexuální 

orientaci a genderu. Tyto diskurzy přináší koncept vazby normy na tělo a způsobilost, čímž 

se tělo (nebo mysl) s jinakostí stává problémem. „Problémem“ však není odlišné tělo, ale 

samotná norma, která odlišné tělo vytváří. Uvažování o tom, co je a co není normální, je 

kulturně podmíněno a stát mimo normu s sebou nese vždy negativní vymezení vlastností, 

proč tomu tak je (Davis, 1995: 10). Nejčastěji se hovoří o vadě, neschopnosti, deviaci nebo 

(především v českém kontextu) invaliditě4, která má kořeny v medicínském diskurzu 

konstrukce postižení. Závažným následkem normy je, že populaci rozděluje na standardní 

a nestandardní subpopulaci s cílem subpopulaci, která představuje nestandard, normovat 

(in K. Kolářová, 2012: 79). V kontextu postižení je projevem normování nestandardu 

institucionalizace, o které pojednávám dále.  

Ve své práci se opírám o definici diskurzu tak, jak ho chápal Michael Foucault. 

„Diskurz v kontextu Foucaultových prací můžeme chápat jako souhrn všech v dané 

historické periodě a společnosti smysluplných tvrzení a pravidel jejich tvorby“ (Zábrodská, 

2009: 34). Michael Foucault v Dějinách šílenství (1993) popisuje historické proměny 

chápání duševní nemoci a současně na historických faktech dokládá, jak tyto proměny 

chápání měly vliv na lidi s duševní nemocí. Foucault dokazuje, že uvažování o duševní 

nemoci v lékařském diskurzu tak, jak ho známe dnes, je výsledkem působení vztahu mezi 

mocí a věděním. Umlčení šílenství monologem rozumu je výsledným efektem vztahu moci 

a vědění, který nerozum postavil do binární opozice k rozumu, čímž se začalo o nerozumu 

uvažovat v rámci diskurzu, který ho ovlivnil a ovlivňuje dodnes. Tato binární opozice s 

sebou přinesla dualismy pojící se na jinakost. Jedná se o dualismy: zdravý – nemocný, 

normální – nenormální, stabilní (bezpečný) – labilní (nebezpečný). „Jestliže je normalita 

zajišťována pomocí regulace jinakosti, můžeme o ní mluvit spíše jako o specifickém 

                                                 

4 Význam slova invalidní pochází z anglického invalid (neplatné) a nese s sebou konotaci typu: nehodnotné, 

nekvalitní či nepoužitelné.  
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uplatňování a vykonávání – technologii – moci, která se prosazuje v moderní době. 

‚Postižení‘ je pak konkrétním vyústěním historických proměn a specifickou interpretací 

tělesné/mentální jinakosti“ (K. Kolářová 2012: 23).  

Jak teoretizuje Georges Canguilhem (2008), koncept normy ve společnosti získal 

jistou dvojznačnost. Může být popisem skutečnosti a vyjadřovat údaje o společnosti 

například formou statistických dat a v tu chvíli odkazuje na průměr, který je tvořen ze 

specifických znaků jednotlivců/jednotlivkyň. Tyto specifické znaky jsou následně 

označující pro větší počet jednotlivců/jednotlivkyň žijících v té dané společnosti 

(Canguilhem, 2008: 122). Pokud bychom hledali statistiku, která by sbírala data o 

zaměstnanosti lidí s mentální jinakostí, a zjistili bychom, že v českém kontextu taková 

statistika neexistuje, aplikováním normy na skupinu lidí s mentální jinakostí by pak byl 

stereotyp, že lidé s mentální jinakostí nepracují. Rozdíly mezi lidmi jsou pro statistiku 

zanedbatelné a z toho důvodu statistika udržuje normu a je normativní. O tom, jak se do 

statistiky promítají společenské diskurzy například ve formě eugeniky, popisuji v kapitole 

níže. Druhý význam normy tkví dle G. Canguilhema (2008: 122) v jejím označení ideálu, 

dokonalého způsobu vývoje, prototypu perfektní formy. Norma má pak vliv na hodnoty 

lidí ve společnosti, které určují lidské jednání. Tuto teorii rozvádí Anthony Giddens 

v knize Sociologie (1999). „Hodnoty jsou abstraktní ideály, zatímco normy jsou konkrétní 

principy či zásady, o kterých se očekává, že se jimi lidé budou řídit. Normy představují 

příkazy a zákazy společenského života“ (Giddens 1999: 32).  

O významu ideálu jako normy, ke které je vhodné směřovat morálně i tělesně, 

hovoří Lennard Davis ve svém textu Constructing Normalcy (1995). Autor uvádí, že 

pravděpodobně neexistuje oblast lidského života, ve kterém by norma neměla svůj 

význam. Autor doslova tvrdí, že žijeme ve světě norem (Davis, 1995: 9). Lennard Davis 

podobně jako Georges Canguilhem uvádí společenskou reprezentaci ideálu jako normy, 

která se stala platformou. Jako příklad Davis uvádí postavu Venuše, jejíž nahé tělo bylo 

zobrazením ideálního ženského těla své doby. V dnešní době je jako ideální ženské tělo 

zobrazováno tělo zcela jiné než Venušino a v tom spočívá dle Canguilhema (2008: 122) 

mnohoznačnost a nejasnost normy. Nezávisle na aktuálně zobrazovaném ideálu je dosažení 

ideálu obtížné a Davis na základě toho tvrdí, že při existenci takto stanovené kulturní 

definice ideálu/normy, se všichni lidé nacházejí pod její úrovní. Porozumění vlivu normy 

na tělo umožňuje porozumět konstrukci postiženého těla. Dekonstrukce normy je důležitá 
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proto, že odkývá skutečnost, že každý člověk se svým způsobem nachází pod hranicí 

ideálu a tím je binarita zdraví/norma – postižení/abnorma narušena. Prostřednictvím takové 

dekonstrukce jsou pak všichni lidé postižení a zároveň všichni lidé zdraví.  

Považuji za důležité rozlišovat mezi konceptem normy a koncepty normality a 

normativnosti. Anne Waldschmidt v textu Who is Normal? Who is Deviant? (2005) 

vykládá termín normality jako koncept, který vznikl na základě teorií normalismu 

Michaela Foucaulta (1991). „V dnešní ‚normalizační‘ společnosti se normalita již nechápe 

jako neměnná, stálá pravda. Je vnímána spíše jako výzva, jako něco, co lze teoreticky 

koncipovat a vytvořit, jako fenomén, který se mění v čase. Normalita tedy již není vnějším 

omezujícím požadavkem, jejž společnost klade na své členy – je to koncept, který utvářejí 

samy jednající subjekty. Jinak řečeno, pojetí normality, jež v současnosti převládá, bychom 

mohli nazvat pružným mechanismem“ (in K. Kolářová, 2012: 127). Foucault pracoval s 

koncepty vládnoucí moci (disciplinace) a biomoci a zdůraznil důležitost těchto konceptů, 

které udržují normalitu ve společnosti, ale jsou v kontrastu k právním normám, kterými se 

prosazovala forma suverénní moci. Upozorňoval rovněž na „aparáty bezpečnosti“, které 

jsou součástí moci, která se uplatňuje na principu svobody lidí. Tyto „aparáty bezpečnosti“ 

mají vliv na lokaci člověka ve společnosti a mají tu moc ho institucionalizovat (in 

Waldschmidt, 2005: 192). Podle autorky bude přetrvávání normality ve společnosti možné 

tak dlouho, jak dlouho bude norma odlišována od deviace a dokud bude uplatňování normy 

nutností pro život v srdci společnosti. „Normalita se stala hlavním orientačním bodem při 

regulování ‚deviací‘. Na tomto pojmu staví odborný profesní diskurs i sociální politika, 

rehabilitační programy i terapeutická praxe, to vše s cílem umožnit klientům či příjemcům 

této pomoci ‚návratu k normálu‘ “(in K. Kolářová, 2012: 127).  

Anne Waldschmidt uvádí dva typy norem: normativní a normalistické. Udržení 

normy je závislé na uplatňování normativních strategií, které mají vliv na seberegulaci 

člověka a řídí jeho chování. Normativita je tedy dle Waldschmidt (2005:193) založena na 

pravomoci sociálních a právních norem, které jsou po lidech požadovány. Projevuje se 

prostřednictvím externích pravidel, která je nutné dodržovat a kterým je nutné se 

přizpůsobit. Tato pravidla ve společnosti zajišťují lidskou konformitu a stabilitu, čímž 

předcházejí deviaci a společnost chrání před otřesy a chaosem. Normalita je jednání ve 

shodě s ostatními, je to mechanismus, který lidi nutí přizpůsobit se průměru a srovnávat s 

běžným životním standardem druhých. „Jinak řečeno, mocenské vztahy – způsoby řízení a 
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ovládání společnosti, státu a jednotlivců – jsou v současnosti založeny na normalistických 

normách. Mechanismy normalizace už na nás striktně vzato nepůsobí represivně. ‚Pouze‘ 

nás vyzývají k tomu, abychom své chování přizpůsobovali tomu, co od nás očekává 

většina; jen v tomto smyslu nás usměrňují“ (in K. Kolářová, 2012: 131). Dosáhnout 

životního standardu druhých a žít běžným životem srovnatelným s životem druhých pro 

mě představuje potlačení specifických odlišností a produkování stereotypu, který se váže 

na binaritu zdraví jako schopnosti a nemoc jako neschopnosti. Pomocí kritiky normy je 

tedy možné vymanit nemoc – hendikep – z deficitního modelu schopnosti, který 

znemožňuje společenskou participaci, přístup k informacím a tím ztěžuje dosažení 

možnosti aktivního občanství, kterému se věnuji níže.  
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2. Koncept mentální (ne)způsobilosti 

Mentální jinakost byla v průběhu minulého stolení považována za naprostou 

nezpůsobilost pro život v běžné komunitě. Šokovala, fascinovala, odpuzovala, vzbuzovala 

lítost. Společenská fascinace z mentální jinakosti a strachu z ní, se možná projevuje více 

latentně, avšak její projevy nacházíme stále. Takový projev odporu je možno sledovat 

v jednom jihočeském městě, kde se obyvatelé stavěli proti záměru vybudovat nové domky 

sloužící pro účely Chráněného bydlení. Odpor starousedlíků byl tak silný, že město bylo 

nuceno uspořádat konferenci a na ní obhájit tento záměr ústavu připravujícího se na 

transformaci. „V těchto případech jsou obavy, které blízkost mentální odlišnosti vzbuzuje, 

projevem úzkostného odmítání možnosti, že by se zdravý, racionálně uvažující, soběstačný 

a autonomní subjekt – což je osvícenská představa jedince, s níž se většina z nás ztotožňuje 

– mohl nějak podobat opaku této představy“ (K. Kolářová 2012: 12). V tomto případě 

představa, že by lidé s mentální jinakostí obývali podobný prostor jako lidé „zdraví“, 

představuje překročení hranic, které mají sloužit k potvrzení a vyčlenění odlišnosti. Tento 

odpor je projevem nadřazenosti absolutního zdraví nad jinakost a potvrzením takového 

hierarchického vztahu.  

Formování konceptu mentální nezpůsobilosti a odlišnosti probíhalo skrze vymezení 

skupin lidí, které měly údajně nežádoucí rysy a nemohli být součástí společnosti (Davis, 

1995: 17). Toto vymezení znamenalo historicky první segregaci takových lidí, kteří nebyli 

pro společnost žádoucí. Patřili sem lidé se závislostí na alkoholu, chudí, blázni, nemocní 

tuberkulózou a slabomyslní (Davis, 1995: 17). V této době se začala péče o lidi s negativně 

vymezenými rysy institucionalizovat, aby byla většinová („normální“) společnost 

ochráněna a nežádoucí lidé mohli být napraveni. Tento koncept ochrany „normálních“ od 

deviantních se uplatňuje dodnes a působením rozličných mechanismů (např. tisku) se 

podporuje představa o marginalizovaných skupinách lidí jako o těch přirozeně odlišných a 

svým způsobem nebezpečných.  

Disability studies svým zaměřením na jinakost a její historickou a společenskou 

koncepci upozorňují, že jakmile je jinakost brána jako stojící mimo normu, vyplývají z 

toho mocenské pozice, ve kterých si moc (norma) přeje opravit nemoc (abnormu). Hranice, 

které se tak staví mezi oběma „světy“, jako by nebylo možné překročit. Mitchell a Snyder 

(in K. Kolářová, 2012: 189) v tomto smyslu hovoří o subalterním postavení jinakosti při 
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kontaktu s nejinakostí, ve kterém se jinakost ocitá jaksi automaticky a většinou 

neuvědomovaně. Subalterní postavení lidi s jinakostí znevažuje a znemožňuje rozvinutí 

plných sociálních vztahů a vytváří dojem, že nositelé jinakosti nejsou fyzicky ani mentálně 

schopni dostát nárokům „moderních“ lidí. „Zakotvení disability studies v kritických a 

konstruktivistických paradigmatech má sloužit sociální změně a ideologická kritika, kterou 

disability studies nabízejí, má mj. vymanit tělesnou a mentální jinakost z esencializujících 

schémat, odhalit a narušit hegemonní způsoby uvažování o formách, funkcích a vzhledu 

těla, tělesnosti a vtělené subjektivitě, a otevřít tak cestu k uznání tělesnosti jako 

proměnlivé, nedokonalé, neovladatelné a neuspořádané“ (K. Kolářová 2012: 15).  

Disability studies nabízejí nový pohled na postižení a poskytují jeho zcela zásadní 

přehodnocení, které jako by odporovalo logice. Pro tento nový dekonstruující pohled se 

disability studies dostalo na americké půdě kritiky, která bagatelizovala snahu o 

přehodnocení postižení jakožto vychýlení se z normy. Disability studies považují postižení 

za výsledek sociální produkce, který se stal předmětem intrevenčních oborů5, které jsou 

samy o sobě projevem nadvlády. „Právě symbolickým vyčleněním postižení do prostoru 

speciálních věd a kurikul zaměřených na partikulární problémy a partikulární menšiny je 

možné udržovat periferizaci tělesné a mentální jinakosti a její vyloučení mimo pomyslný 

kánon západní učenosti, která si nárokuje všeobecnou a univerzální platnost“ (K. Kolářová 

2012: 28). Je nutno zdůraznit, že vědní obory, které se zabývají postižením, jsou často 

považovány za méně studijně náročné. I následný výkon profese mívá nižší společenské 

ohodnocení, což se projevuje například v nezájmu širší společnosti o tento obor, nízkém 

finančním ohodnocení výkonu profese a nekomplexním přístupu Ministerstva práce a 

sociálních věcí k otázce financování sociálních služeb. Zde mohu sdílet svou osobní 

zkušenost, kdy často čelím názorům, že pro práci s lidmi s mentální jinakostí není třeba 

vysoké školy, protože výkon této profese nevyžaduje žádné speciální dovednosti hodné 

vysokému školství. Slýchám: „A na to jsi studovala vysokou školu?“ Pomáhající profese 

se staly feminizovanou profesí a diskurz postižení se promítá do samotného výkonu 

profese, která získává konotaci toho nehodnotého, prostého a pečujícího, kterou ve spojení 

se společenskými stereotypy a esencializující představou ženství nejlépe vykonají ženy.  

                                                 

5 Tzv. pomáhající profese. 
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2.1 Eugenika a diskurz postižení 

Zrození eugeniky je úzce spojeno s ideou normy, která do společnosti přinesla 

koncept normálního těla a tím vytvořila koncept těla s hendikepem. Eugenika má původ v 

oboru statistika, který vzniká v 19. století v Anglii s cílem zprostředkovávat informace o 

státu (narození, úmrtí, sňatky, počty chudých). Lennard J. Davis ve svém textu 

Constructing Normalcy (1995: 14) spojení statistiky s eugenikou vysvětluje. Jejich 

vzájemná souvislost spočívá v tom, že základní myšlenka statistiky je poměřování podle 

normy, důsledkem kterého dochází k rozdělení populace na standardní a nestandardní. 

Toto rozdělení pak následně přináší další krok - snahu o normování nestandardu - cíl 

eugeniky. „Na vytvoření zobecněné představy normálu jako imperativu má největší podíl 

francouzský statistik Adolphe Quetelet (1796–1847). Povšiml si toho, že ‚zákon chyb‘, s 

jehož pomocí astronomové určovali polohu hvězdy tak, že graficky znázornili všechny 

hodnoty pozorování a pak zprůměrovali odchylky, se dá obdobně použít i na rozdělení 

lidských vlastností, jako je výška či váha. Pak učinil další krok a zformuloval pojem 

průměrného člověka, ‚l’homme moyen‘. Quetelet tvrdil, že tento abstraktní člověk je 

průměrem všech lidských vlastností, jak se vyskytují v dané zemi“ (in K. Kolářová, 2012: 

75). Jak Davis uvádí, všichni raní statistikové byli eugenici6. „Jakkoli se tato shoda 

okolností zdá být skoro příliš nápadná, než aby byla pravdivá, je třeba si uvědomit, že 

opravdu existuje reálná souvislost mezi vytvářením statistických měřítek člověka a nadějí, 

že se podaří lidi vylepšit tak, aby se odchylky od normy zmenšily – jak s tím přišel 

Quetelet či jemu podobní“ (in K. Kolářová, 2012: 79). 

Lennard J. Davis eugeniku rozumí jako aplikování biologie vycházející 

z Darwinovy teorie evoluce, která je založená na tezi, že na světě kvůli nadměrnému počtu 

narozených živočichů přežijí jen ti nejsilnější. „Ti, kdo jsou lépe přizpůsobeni svému 

prostředí, přežijí, zatímco ostatní, kteří se s ním nedokáží tak dobře vyrovnat, hynou. 

Někteří živočichové jsou inteligentnější, pohyblivější nebo mají lepší zrak než druzí. 

V boji o přežití jsou proto zvýhodněni oproti živočichům hůře vybaveným“ (Giddens, 

1999: 33). Živočich, člověk, hůře vybavený než jiný, je tedy existenčně ohrožen. Slova se 

začíná ujímat společnost, která chce svůj „zdravý“ potenciál ochránit a nad hůře 

vybaveným jedincem přebírá kontrolu. Giddens dále z Darwinovy evoluční teorie 

                                                 

6 Za zakladatele statistiky jsou pokládáni Francis Galon, Karl Pearson, Ronald A. Fisher. 
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vyzdvihuje další důležitý aspekt silnějších jedinců: „…žijí déle a jsou schopni se množit, 

čímž své vlastnosti předávají dalším generacím. Jsou ‚vybráni‘, aby přežili a množili se“ 

(1999: 33). Teorie o silnějších jedincích, kteří jsou vhodní k tomu, aby se množili a předali 

své vlastnosti dalším generacím, je investicí do kolektivního těla společnosti. Koncept 

kolektivního těla7 používá metaforu těla, která představuje tělo společnosti tvořené 

z jednotlivců. Pokud není veškerý jednotlivec zdravý, dochází k ohrožení celého těla. Tato 

teorie dala základ eugenice a metafora kolektivního těla, kterou ohrožují jednotlivci 

s nízkými kvalitami, byla dobře představitelná pro všechny. Každý věděl, jak žádoucí je 

tělo chránit a bránit slabým, aby mu ubírali zdravý potenciál, protože tím se do ohrožení 

dostává celá společnost. „Abnormální těla ztělesňují znepokojivé narušení sociálně-

kulturního řádu“ (K. Kolářová, 2012: 21). Dochází k odmítnutí hendikepu, který stojí 

v opozici ke zdraví a schopnosti.  

Původní snahou eugeniky bylo tedy monitorování a vylepšení genetického 

potenciálu lidstva. Na rozvoj eugeniky měla vliv nesnášenlivost mezi jednotlivými rasami, 

která byla způsobena nadřazením bílé rasy nad všechny ostatní8. Zaštítění snahou o 

zlepšení potenciálu lidstva, vznikají ke konci 19. století v Anglii centra, která mají za cíl 

nedobrovolně sterilizovat duševně nemocné. Eugenika se také velice tragicky podepsala na 

aktivitách v době druhé světové války, během které byly zabyty tisíce lidí označených jako 

mentálně postižení nebo duševně nemocní.  

V českém kontextu se na lidi s mentální jinakostí aplikují eugenické praktiky ve 

snaze o eliminaci postižení a jedná se zejména o nedobrovolnou sterilizaci, vynucenou 

interrupci, omezování manželství, nedobrovolné nebo neinformované podávání 

antikoncepce a společenskou segregaci. Pokud bych nepracovala v sociálních službách a 

neměla mnohaletou zkušenost z práce s lidmi s mentální jinakostí, nevěřila bych, že i ve 

21. století lze uplatnit eugenickou praktiku vynucené interrupce či nedobrovolné sterilizace 

a navíc bez vědomí ženy, která zákrok podstupuje. Lennard J. Davis tuto praktiku zasazuje 

do roku 1933, kdy byl v Anglii přijat zákon pro kontrolu lidí s postižením s cílem vyhnout 

se zdědění nemoci (1995: 19). Tato praktika je uplatňována v České republice i dnes a 

                                                 

7 Dostupné z: http://www.iep.utm.edu/foucfem/ 

8 O fyzické i duševní nadřazenosti bílé rasy nad všemi ostatními přichází již v roce 1855 Arthur de Gobineau 

v Eseji o nerovnosti lidských plemen. 
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ženy s mentální jinakostí o své sterilizaci nemají šanci rozhodnout a některým je tato 

zásadní a život ovlivňující informace o jejich zdravotním stavu tajena. Osobně jsem se 

setkala s mladou ženou, matkou dvou dětí, které byly děti odebrány pro nedostatečnou péči 

ze strany matky. Žena se pokoušela o děti starat a žila a s nimi ve specializovaném zařízení 

pro ženy s mentální jinakostí a jejich děti. Péči však „nezvládala“, děti byly umístěny do 

náhradních rodin a žena se ze zařízení odstěhovala, protože už „nebyla matka“. Tato žena 

byla bezprostředně po porodu druhého dítěte bez svého vědomí sterilizována a tato 

informace jí byla zatajena. Kontrolu nad produkcí ženy tak zcela přebrala společnost a 

nekompetentnost ženy navíc zdůraznila tím, že ženu o zákroku neinformovala. 

Pokračování v eugenických praktikách, které jsou stále uplatňované, vnímám jako 

aplikování technik normativity, tedy snahy o udržení kontroly nad těmi, kteří domněle 

nedosahují určitého standardu normy. Podle Mitchell a Snyder (2006: 103) byla eugenika 

původně formulována jako neškodná praktika, jejímž cílem bylo pomoci lidem s jinakostí, 

kteří byli označeni jako neschopní se o sebe postarat sami. I o matce v mém příběhu se 

uvažovalo jako o té, která se o sebe není schopná postarat a nebude se tedy schopná 

postarat o své děti. Jak Mitchell a Snyder dále uvádějí, tato pomoc je však poskytována na 

ideologické úrovni, tedy s principy normality.  

Snaha o napravení nerozumu či abnormality představuje úsilí co nejvíce přizpůsobit 

lidi s mentální jinakostí hegemonicky nastavenému systému. Uplatňuje se tehdy, když není 

možné užít preventivní eugenické praktiky, které by vzniku jinakosti zabránily. Snahám o 

napravení nerozumu předchází označení onoho nerozumu, které může být dle Mitchell a 

Snyder (in K. Kolářová, 2012: 185) povinnou primitivizací. Mitchell a Snyder povinnou 

primitivizaci demonstrují na kauze tzv. divokých dětí. Tento koncept zde uvádím z toho 

důvodu, že mezi tzv. divokými dětmi a lidmi s mentální jinakostí vnímám analogii v tom 

smyslu, že obě skupiny jsou kategorizovány a homogenizovány za účelem, řečeno 

medicínskou terminologií, zlepšení jejich zdravotního stavu. Tzv. divoké děti dostaly 

nálepku nedokonalých lidí, jejichž napravení byla výzva pro lékařskou vědu i pro 

humanizaci. Tzv. divoké dítě bylo nahlíženo jako nedostatečně civilizačně rozvinuté. 

Snaha druhých lidí směřovala k tomu, aby se úroveň jejich vývoje co nejvíce rozvinula a 

aby tzv. divoké dítě žilo takový život, jako všechny ostatní civilizované děti. Jiným 

extrémem, který tuto kauzu charakterizoval, bylo vnímání tzv. divokých dětí jako 

esencialisticky čistších. Podobný stereotyp se váže i na lidi s mentální jinakostí, o kterých 

je uvažováno jako o „čistých duších“, nezkažených lidech nebo o těch, kteří „to vidí 
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jinak“. Takové představy vnímám v tomto případě jako projev neznalosti, důsledek 

společenské segregace a izolace. Podobně jako v případě tzv. divokých dětí: „Tato 

divošská existence skýtala příležitost k prověření romantických představ o jedinci jako 

nepopsané desce, na jejíž povrch se při utváření individua postupně otiskuje kultura“ (in K. 

Kolářová, 2012: 186). Povinná primitivizace v sobě nese výklad kategorie postižení: 

„…odlišná těla a mentální schopnosti sloužily v dějinách jednak jako ukázky ‚vad‘ či 

‚poruch‘ lidského organismu a jednak skýtaly naději, že se jejich prostřednictvím dozvíme 

něco nového o sobě (přičemž ono my a sobě nezahrnovalo samotné nositele těchto 

odlišností)“ [in K. Kolářová, 2012: 186].  

2.2 Postižení jako efekt diskurzu  

Konstrukce kategorie postižení probíhala skrze ideologicky ovlivněné přístupy, 

které osoby se zdravotním hendikepem považovali za heterogenní skupinu s takovými 

tělesnými a mentálními funkcemi, které jsou nedostatečné, oslabené nebo degenerované. 

Jako historicky má na kulturní konstrukci postižení vliv model, který je nazýván 

medicínský. Přístup k postižení skrze medicínský model má zdravotní stav léčit, zlepšovat, 

nebo se má alespoň snažit najít příčiny takovéhoto „nepříznivého“ zdravotního stavu. Silné 

postavení v rámci medicínského modelu zaujímají pracující ve zdravotnických profesích a 

následně zdravotnická zařízení, kde je o postižení řádně pečováno. Medicínský model 

klasifikuje mentální (i tělesnou) odlišnost jako zdravotní stav, který je nešťastný9 a jedná 

se tak o velmi negativní vymezení lidské odlišnosti. Ze své praxe mohu tvrdit, že přístup 

k postižení vycházející z medicínského modelu se v české (především laické) společnosti 

velmi silně uplatňuje. Důsledkem toho je převažující názor, že je jaksi přirozené, že lidé 

s mentální jinakostí žijí v ústavech, protože o ně musí být určitým způsobem postaráno. 

Často slýchám názor, že „v ústavu jim nic nechybí“. Tento výrok vnímám jako snahu o 

zachování hranic mezí zdravím a nemocí, ideologie normality a společenské hierarchizace.  

                                                 

9 Tento fakt dobře demonstruje text umístěný na webových stránkách k Openairfestivalu pořádaném v roce 

2012. „Rádi na našem festivalu uvidíme i ty z Vás, kteří jste v životě neměli to štěstí a máte nějaký zdravotní 

handycap“(Dostupné z: http://www.openairfestival.cz/#/vstupenky).  
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Medicínský přístup k postižení vychází z myšlenky, že to, co brání osobám se 

zdravotním postižením plnohodnotně participovat ve společnosti, je mentální jinakost 

samotná. Toto přesvědčení vede k segregaci odlišnosti, která ze své podstaty není schopná 

participovat na životě běžné (kurziva KR) společnosti. Více o tomto konceptu hovoří 

Robert McRuer (2002), který používá termín „povinná tělesná zdatnost" (compulsory 

ablebodiness). Tento termín vyjadřuje potřebu schopnosti zapojit se do procesu 

ekonomické práce, kterému postižení neodpovídají. McRuer tak propojuje koncept 

postižení s vnímáním normality a upozorňuje na to, že postižení je konstrukt, který se týká 

každého člověka ve společnosti. Dále Paul Longmore (2003) hovoří o „ableistním 

systému“, v němž společnost upřednostňuje schopné (ableistní) jedince a zneviditelňuje 

bariéry. Tento systém potřebuje příběhy hrdinů a „super mrzáků“  10, aby ospravedlnil své 

fungování, neboť se najdou ti, kteří se „i přes to“ dokázali do procesu začlenit. Vytlačení 

jinakosti mimo jádro společnosti je společenskou obranou a snahou o zachování zdravého 

(kurziva KR) potenciálu. Foucault (1993: 46) hovoří o segregaci lidí jinakostí v 17. století 

jako o kroku, který měl mít pozitivní význam pro společnost. „Jako ekonomické opatření 

a sociální pojistka má hodnotu objevu. V dějinách nerozumu je to však událost zcela 

rozhodujícího významu: moment, kdy je šílenství poprvé nahlédnuto sociálně, 

z perspektivy chudoby, neschopnosti pracovat, nemožnosti zapojit se do společenství; kdy 

se propojuje s problémy obce. Zkušenost šílenství nyní široce ovlivňují - a mění její smysl 

- nové významy propůjčované chudobě, důležitost přičítaná pracovní povinnosti a všechny 

další mravní hodnoty spojované s prací“ (Foucault, 1993: 46). 

Medicínský model v sobě zahrnuje přesvědčení, že všichni lidé s jakýmkoli druhem 

postižení mají být a především chtějí být vyléčeni a přizpůsobeni normativnímu systému. 

Společenskou tendenci normovat mohu demonstrovat na příkladu filmu Sloní muž od 

Davida Lynche (1980). Hlavní hrdina, jehož zdravotní stav zcela zjevně neodpovídá 

normě, je podrobován lékařskému zkoumání za účelem odhalení všech abnormálních 

funkcí jeho těla. Jako zásadní sdělení filmu vnímám scény, které demonstrují, jak je život 

Sloního muže jiný, než je život zdravého (kurziva KR) člověka. Jeho specifické fyzické 

                                                 

10 Super Crips je termín, který používali lidé označení za postižené k provokaci systému. Bylo používáno 

především za účelem upozornění, jak je na člověka s hendikepem nahlíženo a jak se jeho schopnosti považují 

za omezené (například tvrzení, že se žena dokázala odpoutat od invalidního vozíku).  



 

16 

 

odlišnosti jsou dávány do kontrastu s běžně užívanými věcmi, jako je například židle, čímž 

je ukázáno, jak jinakost znemožňuje užívání běžných věcí a tedy žít „normální“ život. 

Tímto odlišnost Sloního muže získává svůj význam a medicínský diskurz se stává druhem 

historicky usazované mocenské nadvlády. Cestou k dekonstrukci je uznání jinakosti jako 

specifické zkušenosti, která neznamená nemoc a která nemusí být léčena.  

Chápání normy v distinkcích, které jsou popsány výše, ovlivnilo i společenský 

postoj k intelektu. Normalita si postupně začala k intelektu formovat svůj vztah. Také 

hegemonie středu klade své požadavky na inteligenci a normuje, co je průměrem. Snahu 

měřit a utvářet rámce lidské inteligenci, měl jako první Sir Francis Galton. Galton rozvinul 

způsob měření inteligence tak, jak ho známe dnes a od této doby posuzujeme lidskou 

inteligenci na základě čísel, inteligenčního kvocientu (IQ). Nakolik limitující je znát „svoje 

číslo“, by mohl vyprávět (nejen) člověk s mentální jinakostí, který četl svůj psychiatrický 

posudek. Vzniká tak neustálý kolotoč poměřování vlastních schopností s druhými a 

výsledek měření IQ s sebou nese normativní sdělení. Jan Šiška (2005) vysvětluje, že „v 

první polovině dvacátého století, kdy byla za jednu z nejvýznamnějších lidských hodnot 

považována inteligence, se její testování rozšířilo do rozmanitých odvětví společnosti“ 

(Šiška 2005: 8). Fašistická ideologie však zneužila posuzování míry inteligence. Míru 

nižšího IQ označila za dědičnou a neměnnou vadu, které bylo potřeba zabránit a uchýlila 

se ke sterilizaci nebo přímé likvidací lidí s mentální jinakostí nebo duševní nemocí. 

Zavedení IQ testů spolu se zrodem množství ústavů v polovině 19. století představovalo v 

historii lidí s mentální jinakostí důležité mezníky, protože zapříčinilo vznik nových 

způsobů popisování, definování a léčby osob s mentální jinakostí (Carlson, 2010). Jan 

Šiška problematizuje měření IQ jako způsob zjišťování všeobecné míry inteligence s tím, 

že IQ testy měří pouze analytické aspekty inteligence. „Pro život dospělého člověka 

s mentální retardací jsou však důležité aspekty tvůrčí a praktické“ (Šiška 2005: 8). Velice 

s autorem souhlasím v tom smyslu, že pro samostatný život člověka s mentální jinakostí 

mají klíčový význam jeho schopnosti a ne popsané deficity. 

Potvrzením medicínského modelu v přístupu k mentální jinakosti je zařazení 

mentálního postižení mezi nemoci v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Mezinárodní 

klasifikace nemocí je pravidelně revidována a nyní je platná její 10. revize. V České 

republice se v souladu s platnou revizí Mezinárodní klasifikace nemocí užívá pro mentální 

jinakost termín „mentální retardace“. Má označení F. 79 a je definována jako 
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nedostatečnost a opoždění. Tato definice tak vede k neuctivému označování osob, které 

jsou do této kategorie zahrnovány a má za následek, že „…mentálně postižený člověk je 

často společensky vnímán jako postava komická či tragikomická…“ (Valenta, 2012: 28). 

„Důsledkem jevu je skutečnost, že z toho, co bylo původně určeno jako terminus 

technicus, se postupem času stává nadávka: úchyl, debil, imbecil, idiot, dement, kretén, 

psychopat, zvláštňák, mongol, daun…“ (Valenta, 2012: 28). Ztotožňuji se s názorem 

autora, že ani změkčení termínu do podoby „mentální postižení“ nelze považovat za 

dostatečné. Postoje vědecké komunity k definování samotného pojmu „mentální retardace“ 

se pomalým tempem proměňují. Jedna nejčastěji používaná definice vymezená asociací 

AAIDD 11 nově zdůrazňuje dimenzi interakce jednotlivce s vnějším prostředím. Opouští tak 

tzv. deficitní model „mentální retardace“, který pro definici této kategorie využíval také 

stanovení hraniční linie minimální hodnoty IQ.  

Posun v definování mentální jinakosti odpovídá příklonu k tzv. sociálnímu modelu 

postižení, který zdůrazňuje podíl společnosti na znevýhodňování lidí s určitými 

charakteristikami. Je do jisté míry protikladem kritizovaného medicínského modelu, který 

intelektové postižení vnímá výhradně jako individuální charakteristiku a problém 

jednotlivce (Šiška 2005 in Vančura 2007). Proměna vnímání mentální jinakosti a oproštění 

se od limitující definice zahrnuté v Mezinárodní klasifikaci nemocí se v českém kontextu 

příliš nedaří, ale dosahuje pokroku v zahraničí, kde se již v souvislosti s mentální jinakostí 

používají nové termíny jako je „intellectual disabilities“ nebo „learning difficulties“. 

Medicínský model ale v českém kontextu sociálních služeb zůstává převažujícím 

modelem, který je založen na poskytování podpory ve velkých zařízeních ústavního typu. 

Změna přístupu v českém kontextu se podle mého názoru uplatňuje zejména v těch 

sociálních službách, které jsou vytvářeny prostřednictvím komunitního plánu a tedy na 

základě regionální potřeby.  

Ze zkušenosti jiných, podobně alteritně postavených osob a tedy z projevených 

potřeb, čerpají v 70. letech 20. století emancipační hnutí a tím významně mění pohled na 

postižení. Sociální hnutí za práva lidí s jinakostí byla inspirována hnutím za práva 

Afroameričanů a hnutím za práva žen, které v USA vznikaly od 60. let. Historicky byla 

významným mezníkem celonárodní demonstrace organizovaná Americkou koalicí občanů 

                                                 

11American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). 



 

18 

 

s postižením v roce 1977. Díky ní se podařilo americkou vládu přimět k vydání zákona o 

pracovní rehabilitaci, který pro osoby se zdravotním postižením představoval nové 

možnosti uplatnění jejich základního lidského práva, práva na práci. Sociální model v sobě 

nese emancipační diskurz a seskupuje lidi, jejichž těla jsou diverzivní. Vyzývá k artikulaci 

individuální zkušenosti, která je platná a relevantní. Zahrnuje v sobě kritiku mocenské 

hierarchie a binarity zdraví/nemoc a usiluje o dekonstrukci stereotypního uvažování o 

postižených jako o nezdravých či neschopných. Tento model činí distinkci mezi tělem, 

tělesnou jinakostí a společenským hendikepem, který vytváří nezpůsobilost12. I přesto, že 

sociální model nabídl zcela odlišný pohled na člověka s jinakostí a umožnil dosáhnout 

upřených základních lidských práv, nezpochybnil chápání normálního, funkčního těla a na 

tomto konstruktu přímo stavěl. Kritizoval především sociální kontext a vyloučení lidí s 

jinakostí mimo veřejný prostor a na tomto poli se mu podařilo dosáhnout největších 

úspěchů. Wolf Wolfensberger a Susan Thomas (1994) se ve své práci zabývají analýzou 

rolí klientů a klientek z jejich sociální perspektivy a uvádějí, že lidé s mentální jinakostí 

jsou doslova drženi v těch sociálních rolích, které nejsou společensky vysoko hodnoceny. 

Hrají takové role, které získají jako následek nižší hodnoty jejich zdravotního stavu, nebo 

jsou devalvováni na základě toho, že hrají právě takovouto nízkou roli. Takto společensky 

nízce hodnocení lidé jsou pak stereotypně obsazováni do řady negativních sociálních rolí, 

které mají velkou historickou odolnost a zpravidla jsou univerzálně platné napříč kulturami 

(Wolfensberger, Thomas, 1994). Negativních sociálních rolí, které dominují, je podle 

autora a autorky hned několik a zahrnují role: nelidského/nehumánního organismu, 

organismu budícího pocit hrozby či strachu, výsměchu, zbytečného života, smůly, zátěže 

dobročinnosti, věčného dítěte, svatého/nevinného, nemocného, nebo toho, kdo už je mrtvý 

nebo téměř umírá.  

Projevy takové reprezentace mentální jinakosti se v českém kontextu výrazně 

projevují například v oblasti zaměstnanosti. Zaměstnavatelé/zaměstnavatelky na otevřeném 

trhu práce, ale také laická veřejnost si jednoduše neumí představit, že by mentálně 

postižení pracovali mimo chráněné dílny. Také jsem slyšela názor, že „berou práci 

zdravým“. Tento stereotypní výrok v sobě podle mého názoru nese zatížení strachem 

z kontaktu s lidmi mentálním postižením a snahu o udržení segregace jinakosti.  

                                                 

12 V anglicky psané literatuře se pro tuto distinkci užívají pojmy impairment/disability.  
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S kritikou normálního těla a společenskou reprezentací lidí s mentální jinakostí 

kriticky pracuje kulturní model postižení, který je výchozím modelem pro mou 

diplomovou práci. Tento model přibližují Mitchell a Snyder v knize Cultural Locations of 

Disability (2006). Tvrdí, že reprezentace lidí s mentální jinakostí je ovlivněna ideologicky, 

a to především eugenickou etapou, která významně ovlivnila konstruování postiženého těla 

jako něčeho nešťastného, nefunkčního a politováníhodného, což mělo vliv na lokaci 

postižení ve společnosti. Kulturní model, jak ho Mitchell a Snyder rozvádějí, umožňuje lidi 

s jinými schopnostmi vymanit z dominantní definice neschopnosti a dysfunkce. Vada je 

tak předefinována na neutrální tělesný rozdíl, který již není nedostatkem. Koncept 

postižení se tak, podobně jako kategorie genderu, vztahuje na všechny, protože někteří jsou 

v něm znevýhodnění, jiní naopak zvýhodněni a privilegovaní. Tato dekonstruktivistická 

perspektiva je výchozím bodem pro obor disability studies13. „Jelikož praxe rozlišování a 

hierarchizace různých tělesných forem, intelektuálních a mentálních nadání, psychických 

charakteristik a způsobu vnímání nevychází pouze ani převážně z biologických 

předpokladů a vlastností, ale jsou určovány kulturně a sociálně utvářenými normativními 

předpoklady o normalitě a přirozeném fungování, respektive o formách života hodnotného 

a přínosného pro společnost, stávají se představy normality, zdraví či přirozenosti jedním 

z hlavních cílů kritického rozboru“ (K. Kolářová, 2012: 19). Kritický rozbor a reflexe 

kulturního vlivu na konstrukci kategorie postižení v sobě nese možnost odporu. Kulturní 

model postižení ukazuje, že koncept postižení již nezahrnuje jen jedince s hendikepem, ale 

je analogicky vztažen ke kategorii genderu a jeho performativitě, která se promítá do celé 

populace. 

Jak uvádí Nirmala Erevelles v textu (Im)Material Citizens (2002: 15), obor 

disability studies, ze kterého kulturní model čerpá, je inspirován teorii Judith Butler (1993) 

a její kritikou udržování dichotomie mezi kulturou/přírodou a pohlavím/genderem. Butler 

kritizuje tuto dichotomii, která zachází s pohlavím jako s přirozenou identitou a 

s genderem jako se sociálně konstruovanou identitou. Její kritika spočívá v napadení 

přirozenosti přírody, jakožto konceptu bez vlastní historie. Poststrukturalistická teorie 

                                                 

13 V České republice se na akademické půdě objevuje od roku 2010, kdy byly Kateřinou Kolářovou a Lucií 

Storchovou uspořádány dvě konference. Obecně se vznik oboru pojí k rozmachu nových sociálních hnutí 

v 60. a 70. letech 20. století a ke vzniku kurzů věnovaných problematice postižení.  
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tvrdí, že nic neexistuje mimo vliv diskurzů a Butler poukazuje na to, že i příroda prošla 

svým vývojem, na který měly diskurzy vliv, a nemůže být považována za objektivní pojem 

stojící mimo diskurzy. Podobně jako u dichotomie pohlaví a genderu nelze předpokládat, 

že gender je jen doplňkovou vlastností, která ztělesňuje sociální významy spojované 

s přirozeností kategorie pohlaví. Pohlaví a stejně tak i příroda jsou koncepty, které jsou 

samy o sobě prostoupeny sociálními významy, které jsou těmto konceptům přisouzeny 

jako přirozené (in Erevelles, 2002:16). Obor disability studies zahrnul kritiku dichotomie 

přirozenosti/nepřirozenosti do svého přístupu k postižení a poukazuje na to, jak je 

přirozenost/nepřirozenost určitých konceptů považována za samozřejmou. Postižení 

(impairment) je interpretováno jako medicínská rozdílnost subjektu14, a tím je diskurzivně 

spojováno s vadou, která je přirozeně zakořeněna přímo v postiženém těle. Takovým 

uvažováním o vadě jako znaku, který je pro postižení přirozený, se vytváří dichotomie 

mezi postižením a zdravím a posilují se hranice mezi nepostiženým a postiženým tělem 

(Erevelles, 2002: 16). Přístup k postižení v rámci kulturního modelu umožňuje odhalit 

normativní definování zdravého (nepostiženého) a nezdravého (postiženého) těla a 

prostřednictvím citlivosti k takovým diskurzům umožňuje uvažovat o těle mimo deficitní 

hranice, které ho limitují.  

2.3 Intersekce kategorie postižení 

Analýzu mentální jinakosti z hlediska intersekcionální perspektivy jsem do své 

práce zahrnula proto, že umožňuje odkrytí dalších kategorií, které se na postižení váží. 

„Analýzy vedené intersekcionální perspektivou nabízejí jednu z cest, jak ‚postižení‘ 

vymanit z minoritních prostor speciálních témat a oborů či ryze partikulárních zkušeností, 

do kterých je vtěsnáváno současnou akademickou strukturou a vědní politikou“ (K. 

Kolářová 2012: 32). Dle Marty Kolářové (2009) prolínající se mocenské vztahy v rámci 

intersekce ovlivňují zkušenosti, identitu i zájmy a názory jedinců. Tyto kategorie 

nerovností fungují souběžně v každé sociální situaci a mají vliv na očekávání a příležitosti 

člověka. Dále je potřeba zdůraznit, že žádnou ze zmíněných kategorií nepovažuji za 

                                                 

14 Dle Nirmaly Erevelles (2002: 16) prochází stejným procesem medicínského odlišování i koncept pohlaví, 

který utvrzuje odlišnost muže od ženy a zapisuje ji do identity člověka. Tento proces je základem 

performativity pohlaví.  
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homogenní, naopak si uvědomuji složit vytváření kategorií ať už z hlediska mentální 

jinakosti (odlišné v přidružených onemocněních a osobních zkušenostech), sexuality 

(nespočetná variabilita v rámci každého člověka) nebo genderu (nestabilní a fluidní 

kategorie). V rámci disability studies pracuje s perspektivou intersekce Kateřina Kolářová 

(2011), která zmiňuje kritiku intersekcionálního přístupu založeného na metafoře 

křižovatky, na které se jednotlivé kategorie kříží a tím dochází k prolínání nerovností. 

Autorka se staví kriticky především k nahlížení na jednotlivé kategorie jako na fenomény, 

které až do doby jejich střetnutí existují na sobě nezávisle. Dále namítá homogenní 

představy o jednotlivých kategoriích, které navádí k uvažování o kategoriích jen jedním 

možným způsobem bez vtahu k sociálním determinantům (K. Kolářová, 2011: 179).  

Jak se intersekcionální přístup projevoval ve 2. polovině 19. století aplikací do 

amerických zákonů, popisuje Susan Schweik v knize The Ugly Laws: Disability in Public 

(2009). Autorka popisuje „ošklivé zákony“, které zakazovaly lidem s charakteristikou 

ošklivosti pobyt na veřejných místech, aby nedošlo k pohoršení. Co je na „ošklivých 

zákonech“ zásadní je, že se nevztahovaly pouze na žebráky, ale právě na ošklivost nebo 

nevzhlednost, která představovala jasnou charakteristiku člověka15. „Schweik se dívá na 

tyto ‚mrzácké zákony‘ (ugly laws) a definici ‚nevzhlednosti‘ právě jako na místo průsečíků 

různých kategorií diference, které společně vytvářejí novou podobu nezpůsobilosti, jež 

vylučuje stejně tak ‚postižená' jako ‚migrantská‘ či chudinská těla“ [K. Kolářová 2012: 

37]. Nezpůsobilost je dle Schweik (2009: 141) prezentována jako homogenní a 

monolitická kategorie v diskurzech, které utiskují lidi s jinakostí. Kategorie genderu, rasy, 

sexuality, náboženství a národní identity jsou nezadržitelně propletené s kategorií 

nezpůsobilosti a třídou v rámci té konkrétní země, kde se „ugly laws“ uplatňuje. V 

důsledku „ugly laws“ nejen že se prosazuje kategorie nezpůsobilosti, ale ony „ošklivé“ 

identity se samy produkují. Tyto „ošklivé“ identity jsou pak v kontrastu s opakem 

označeny jako ty horší a méněcenné, a tak mohou být ideologicky utajované a 

kontrolované. „Ošklivé“ identity byly skrz své negativní diskurzy rozvinuty v rasismus, 

homofobii či ableistní eugeniku.  

                                                 

15 Jako „nevzhlední“ byli označováni také váleční veteráni, kteří prodělali amputaci. Oni sami ale své zranění 

považovali za znak hrdosti a statečnosti.  



 

22 

 

Schweik (2009) se v knize zabývá intersekcí disability studies a feminismu. 

V rámci této intersekce sleduje, jak jsou genderové normy vzhledu a přitažlivosti vzájemně 

propojeny s normami týkající se zdraví za účelem dosažení podobného regulačního cíle. 

„Ugly laws“ se staly nástrojem pro potrestání žen, jejichž vzhled porušoval estetické 

normy ženskosti. Další oblastí, do které si velmi silně promítl, gender byla dle Schweik 

oblast soucitu. Ženy žebračky žebraly zcela odlišným způsobem, než muži žebráci. Uvádí, 

že žebračky své postižení nepředstíraly, pravděpodobně proto, že nemusely. Jejich feminita 

vzbuzovala větší lítost, než maskulinita u mužů žebráků.  
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3. Pravé občanství 

V této kapitole uvádím, co pro mě představuje koncept pravého občanství, a 

vymezuji se vůči dominantnímu konceptu občanství, který vychází z osvícenecké 

představy občana/občanky. Osvícenství je nazýváno „věkem rozumu“ a představa 

osvíceneckého člověka je spojována právě s rozumem a autonomií. „Ideálním 

představitelem osvícenství se stal filozof, vzdělaný člověk, který plnil svou funkci jak ve 

vědě, tak ve společnosti. Jeho hlavním duchovním východiskem byl rozum, který jej vedl 

ve všech oblastech uvažování i praktického života, definoval pojmy a určoval hodnoty. 

Podmínkou osvícenského filozofa byla občanská angažovanost…“ (Osvícenství [online]). 

Osvícenství je považováno za ideový směr, myšlenkový postoj anebo intelektuální hnutí, 

které se v Evropě etabluje v 18. století. Foucault (1993) popisuje, jak právě v období 

osvícenství začíná být šílenství vnímáno negativně, jak je v tomto období pro společnost 

důležitý především rozum, věda a pokrok a jak jsou šílenci (kurziva KR) od společnosti 

oddělováni. „V době osvícenství se šílenství mísilo s bídou, leností, neřestmi v jedné a téže 

provinilosti ne-rozumu; blázni byli vězněni spolu s chudobou a nezaměstnaností…“ 

(Foucault, 1993: 162). Postižení je postaveno do binární opozice k rozumu, a tento 

osvícenecký koncept občana/občanky se negativně projevuje do možností lidí s mentálním 

hendikepem i dnes. „Moderní člověk v pokojném a jasném světě mentální choroby 

s šílencem už nekomunikuje; na jedné straně je člověk rozumu, který k šílenství posílá 

lékaře a připouští jen vztah skrze abstraktní univerzálnost nemoci; a na druhé člověk 

šílený, komunikující s druhým pouze prostřednictvím stejně abstraktního rozumu, který 

znamená řád, fyzický a mravní útisk, anonymní tlak skupiny, požadavek konformity. 

Společná řeč neexistuje; nebo spíš už neexistuje; dialog skončil s 18. stoletím, na jehož 

sklonku se šílenství ustavilo jako duševní nemoc“ (Foucault, 1993: 4). 

Představa o takzvaně pravém občanství vzniká v návaznosti na univerzalizující 

koncept postižení, který postižení staví jako protiklad ke společenskému pokroku (K. 

Kolářová, 2012: 13). Tím se požadavek způsobilosti a zdraví stává ideologickým 

požadavkem, stojícím v opozici k neschopnosti a nezdraví. „Být zdravou, zdatnou, 

způsobilou, a tedy ‚normální‘ osobou, se stalo nezpochybňovaným předpokladem 

naplněného života moderního člověka i podmínkou uznání jeho občanského statusu a 

lidství“ (K. Kolářová 2012: 17). S představou aktivního občanství se postižení, vykládané 
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jako neschopnost, neslučuje. „Způsobilost subjektů se přitom odvíjí od schopnosti dostát 

nárokům kladeným na ‚zodpovědného občana‘ a od co nejefektivnějšího fungování 

v rámci kapitalistické směny“ (K. Kolářová 2012: 23).  

Nirmala Erevelles v textu (Im)Material Citizens (2002) analyzuje „stávání se“ 

občanem a občankou v procesu svěřeném institucím moderního státu. Vrací se k 

Rousseauovi a jeho koncepci výchovy chlapce či dívky. V historii byly boje za práva 

občanů jiné barvy pleti, žen, homosexuálů a lidí s různou formou jinakosti reprezentací 

toho, že spíše než by občanství bylo univerzální kategorií, je to forma boje o vědění, 

sociální praxi a hodnoty, které se ukazují být kritickými body zažité tradice (Erevelles, 

2002: 6). Teprve se vznikem studií zabývajícími se znevýhodněním se dostává do popředí 

fakt, že segregace lidí z důvodu jejich jinakosti v sobě nese nepřístup k informacím a tudíž 

neschopnost zapojení se do „běžného“ života. Vztah mezi mocí a věděním popisuje 

Foucault a následně se mu věnují i poststrukturální kritiky humanismu, kde již identita jako 

kategorie neimplikuje jisté hodnoty (Giroux in Erevelles 2002: 6). Kateřina Zábrodská v 

knize Variance na gender analyzuje (2009: 35) Foucaultovy teze o vztahu mezi věděním a 

mocí, jakožto na sobě závislých konceptech. Pozitivně konotované hodnoty jako je 

racionalita, autonomie či kompetence jsou získávány prostřednictvím vzdělávání, které má 

podobu normovaného předpokladu diferencovaného na základě lidských charakteristik. 

Sociálně konstruovaný hendikep má možnost negativně ovlivnit přístup k moci a tím k 

vědění (přístupu k informacím a vzdělávání). Konstrukce hendikepu se podílí na lidské 

diferenciaci, jejíž faktické dopady vnímám v současně nastaveném systému školství. 

Například děti s jinými vzdělávacími potřebami mohou být velice snadno poslány ke 

studiu na speciálních školách, jejichž vystudování jim neumožňuje významnější 

společenské uplatnění a dosažení vyšší společenské prestiže. S tím úzce souvisí proces 

vyloučení lidí s postižením mimo oblast aktivní společenské angažovanosti a omezení 

v rozhodovacích procesech. Příkladem je odebrání volebního práva, které je u některých 

lidí zbavených ve způsobilosti k právním úkonům zahrnuto přímo v soudním rozsudku. 

Zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům je u lidí s mentální jinakostí činěno 

s cílem ochrany před zneužitím. Zbavování nebo omezování způsobilosti k právním 

úkonům, bylo jako četnou praktiku možné sledovat u lidí, kteří žili dlouhodobě v ústavech. 

Nebylo výjimkou, že opatrovníky/opatrovnicemi klientů/klientek byly samy ústavy. 

Docházelo tak k evidentnímu střetu zájmů, který nebýval ze strany nezávislých institucí 
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napadán16. Změna opatrovníka z ústavu na veřejného opatrovníka, kterým může být 

například městský úřad, se děje zpravidla tehdy, když klient/klientka ústav opouští.  

Gutmann (in Erevelles, 2002: 6) teoretizuje o diferenciaci vzdělávání, při které 

vychází z předpokladu, že by se lidem s hendikepem mělo poskytnout takové vzdělání, 

jaké vychází z jejich kapacity učit se. Jak namítá Erevelles (2002: 6), tento a priori 

předpoklad o absenci určitých občanských hodnot u lidí s mentální jinakostí je silně 

esencializující a automaticky staví lidi s hendikepem na okraj aktivního občanství. Takto 

na okraj aktivit postavilo lidi s mentálním hendikepem paradoxně i samotná hnutí, která 

měla bojovat za práva lidí s jinakostmi. V popředí zřetelně vidíme stát lidi s fyzickým 

hendikepem17 a lidé s mentální jinakostí či duševním onemocněním jako by stáli na samé 

hraně. Autorka dále rozvíjí úvahu nad tím, jak jsou v občanském životě na jedné straně 

chráněna práva lidí s hendikepem, ale jak tyto stejné intence ochrany na straně druhé 

znevýhodňují plod nebo člověka, pokud ve společnosti existuje moc, která má možnost 

zabránit narození nebo nechat člověka zemřít. Tento diskurz smrti představuje hendikep 

jako tu nejvzdálenější možnost lidské existence, která se nikdy nemůže podílet na 

každodenní realitě. V tomto represivním kontextu je člověk s hendikepem vnímán 

v kontrastu se zdravým člověkem a v rámci binárních opozic (ne)aktivní, (i)racionální, 

(ne)autonomní, které značí nekompetentnost a vedou k neobčanství (Erevelles, 2002: 7).  

Erevelles (2002: 8) ve svém textu uvádí, pro český kontext výjimečnou, statistiku 

zabývající se zaměstnaností lidí s mentální jinakostí a vztahuje ji směrem k jejich 

ekonomické situaci. České Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává statistiku, ve 

které eviduje pouze „schopnost“ člověka umístit se na trhu práce v závislosti na dosaženém 

vzdělání. Uvádí, že trvalým problémem zůstává umisťování uchazečů a uchazeček o 

zaměstnání s nižším vzděláním. Podíl uchazečů a uchazeček bez vzdělání a se základním 

vzděláním k 31. 12. 2011 meziročně vzrostl z 26,3 % na 27,5 % z celkového počtu 

                                                 

16 Podobnými kauzami se zabýval například Veřejný ochránce práv, který napadal uzavírání smluv o 

pobytové sociální službě bez nutnosti souhlasu (podpisu) klienta/klientky v případě, že byli zbaveni nebo 

omezeni ve způsobilosti k právním úkonům.  

17 V českém kontextu například známá Národní rada osob se zdravotním postižením, jejímž předsedou je 

člověk využívající invalidní vozík a vyjadřující se především k otázkám mobility.  
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uchazečů/uchazeček. Podíl vyučených naopak poklesl ze 41,4 % na 39,6 %.18 Vzdělání je 

tak definováno jako základní schopnost pro získání práce a tedy jako prostředek pro 

plnohodnotné zapojení do společnosti. Již výše narážím na mezery českého školství při 

studiu lidí se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální školy sice poskytnou lidem 

s větší potřebou podpory při studiu více prostoru a pomalejší tempo při učení, avšak už ve 

chvíli, kdy člověk opustí takzvanou běžnou školu, ve speciální škole ztrácí možnost na 

vzdělání v určitých oborech a dosáhne tak na ještě nižší stupeň, než je výuční list. 

V Ústeckém kraji je nejvíce lidí specializováno na takzvané kuchařské práce, vzdělání, 

které pro zaměstnavatele/zaměstnavatelky nemá příliš velký význam. Jako východisko 

vnímám krok ke sloučení speciálních a základních škol, avšak vlna odporu, která se proti 

tomu zdvihá, je jasným důkazem toho, že společnost nevnímá potřebu integrace osob s 

jinakostmi a zakládá si na diferenciaci podložené hrubými statistickými daty jako je míra 

inteligenčního kvocientu anebo sociální původ.  

Právo na práci patří mezi základní lidská práva, což samo o sobě pro lidi s mentální 

jinakostí nijak negarantuje jeho dosažitelnost. Z mého pohledu se především díky službě 

Podporované zaměstnávání19 zaměstnanost lidí s mentální jinakostí zvyšuje. Podpora státu 

v oblasti zaměstnanosti je podle mého názoru vhodně cílená do tzv. povinného podílu, 

který firmám dává na výběr, jakou možnost plnění si zvolí, ale doporučuje zaměstnání 

člověka s jakýmkoli zdravotním hendikepem. Člověk s mentální jinakostí jako by do této 

možnosti úplně nespadal, protože si zaměstnávající firmy většinou nedokáží představit, v 

čem by se člověk s mentálním postižením uplatnil a jak by mohl být pro firmu přínosem. 

Pokud ale proběhne ve firmě pracovní audit, není zpravidla těžké takové pracovní místo 

vydefinovat. Zaměstnanost lidí s mentální jinakostí se stala akceptovatelnou i pro ústavy, 

což ještě v roce 2006 nebylo vůbec samozřejmostí. I přesto jsou lidé s hendikepem stále 

limitováni a v oblasti zaměstnanosti se ve výši výdělku nevyrovnají lidem bez zdravotní 

jinakosti. Erevelles (2002) uvádí statistické údaje, které vypovídají, že v roce 2001 byla 

v USA třikrát větší procentuální pravděpodobnost, že bude člověk s hendikepem žít 

v chudobě než člověk zdravý. Lidé s hendikepem jsou stále vyloučení z participace na trhu 

práce a Erevelles tvrdí, že pokud participují, mezi jejich mzdou a mzdou člověka bez 

                                                 

18Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/stro/statisticka_rocenka_trhu_prace_v_cr_v_roce_2011.pdf 

19 Služba sociální rehabilitace podle paragrafu, zákona č. 108/2006 Sb.  
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jinakosti jsou velké disproporce. Statistiky, které by se příjmem lidí s mentální jinakostí či 

alespoň lidí s různým zdravotním hendikepem zabývaly, MPSV ani ČSÚ nesbírá.20 

Autorka tvrdí, že lidé s hendikepem se zpravidla nedostanou za hranice chudoby 

(Erevelles, 2002: 8). V českém kontextu je toto tvrzení fakt, pokud budeme uvažovat o 

lidech žijících v ústavech. Zde je ze zákona povinnost ponechat klientům a klientkám 

alespoň 15% z jejich příjmů pro vlastní potřebu. Ze zbylých financí hradí ústavu stravu, 

ubytování či další fakultativní služby. V tom případě je pro člověka žijícího v ústavu a 

pobírajícího invalidní důchod v podstatě finančně bezvýznamné, jestli je zaměstnaný či 

nikoli, protože se nevyhne vysokým částkám spojeným s pobytem v ústavu a vždy mu 

zůstane pouze oněch 15% z jeho příjmů. Pokud tento člověk nepracuje a peníze navíc tedy 

nemá, doplácí mu služby kraj. Motivace k práci je tak pro žijící v ústavu mnohem nižší, 

než pro lidi žijící například ve službě Chráněné bydlení, které je levnější a mzda má tak 

pro člověka faktický význam.  

3.1 Subjekt mentálně nezpůsobilé/ho  

Po nastínění oblastí, ve kterých se lidé s mentální jinakostí střetávají 

s osvíceneckým konceptem občanství, se v této kapitole věnuji tomu, jak má tento koncept 

vliv na utváření vztahu člověka s mentální jinakostí k sobě samému. Anthony Giddens 

v knize Sociologie (1999) teoretizuje o tom, co je důležité pro ženy a muže k posouzení 

vlastní pozice ve společnosti. „…ženy hodnotí sebe samy podle osobních vztahů a posuzují 

to, čeho dosáhly, s ohledem na schopnost pečovat o druhé“ (Giddens, 1999: 120). Naopak 

muži „…za jedinou formu úspěchu považují individuální prosazení.“ (Giddens, 1999: 

120). Význam této homogenizující teorie vidím v tom, jak vyzdvihuje společenský význam 

sociálních vazeb a možnost osobní realizace. Tyto charakteristiky hodnocení vlastní 

úspěšnosti úzce souvisí s představou aktivního občanství, ze kterého jsou lidé s mentální 

jinakostí vynecháváni. Tim Stainton (in K. Kolářová, 2012) popisuje, jak jsou hodnotové 

postoje k lidem s mentální jinakostí odlišné v Evropě a v například a afrických zemích. 

Domnívá se, že tento evropský postoj má kořeny v tradici lidských ctností kázaných 

Platonem a Aristotelem a tím, jak jsou nadneseny intelektuální kvality člověka. Změna 

chápání a přístupu k mentální jinakosti v sobě zahrnuje změnu v posuzování těchto 

                                                 

20 MPSV sbírá pouze počet rekvalifikací pro osoby se zdravotním znevýhodněním.  
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tradičních kvalit a jejich přehodnocení. „Identitu zdatného, schopného a způsobilého 

subjektu je nutné neustále performativně ustavovat, opakovaně a donekonečna naplňovat. 

Přesto zůstává způsobilost nesplnitelným a trvale neudržitelným cílem – nakonec nás, 

proklamovaně nepostižené a způsobilé, naše tělesnost či racionalita zradí, a to nejenom pro 

lidskou smrtelnost, ale také proto, že normativní nároky ideologie zdraví a způsobilosti 

jsou z podstaty nedosažitelné a ideologie zdatnosti zraňující“ (K. Kolářová 2012: 22). 

Mentální jinakost se působením společenského vlivu a diskurzů moci stává 

psychologickým problémem. Typickým příkladem reflexe subjektu a mentální jinakosti je 

koncept „other“, neboli těch „druhých“. Tento koncept definuje mj. stejnost jako normu a 

jinakost jako odchylku, která vychází z kulturních koncepcí jinakosti a jejich odlišného 

hodnotového základu, který jinakost/stejnost neustále staví do binární opozice 

k nemoci/zdraví. Subjekt je vymezený jako ten „druhý“ a stává se součástí kulturních 

koncepcí jinakosti, ze kterých není možno vystoupit. Poststrukturální teorie vnímá jedince 

jako nedílnou součást jazykových, sociálních a materiálních vztahů. Kateřina Zábrodská 

(2009) uvádí, že jedinec funguje vždy v rámci těchto prostor a vzniká a existuje díky nim. 

Jako výzkumnice i jako pracovnice v sociální službě vnímám jako nedílnou součást vlivu 

instituce její disciplinační moc, která ovlivňuje chování subjektu. Foucault v knize 

Dohlížet a trestat (2000) uvádí, že působení disciplinační moci na subjekt má podobu 

utváření vztahu jedince k sobě samému a tedy tomu, jak subjekt sám sebe vnímá. „Jedná se 

o formu moci, která jedince kategorizuje, potlačuje jeho vlastní individualitu, svazuje ho 

s jeho identitou, vnucuje mu zákon pravdy, který musí uznat a který ostatní musí uznat v 

něm“ (Foucault, 2000: 47). Subjekt, v tomto případě klient/klientka, se v ústavu dostává do 

procesu neustálého podřizování se moci a přijímá obraz sebe sama, který je jí podsouván. 

Kateřina Zábrodská (2010: 115) aplikuje koncepty moci Michaela Foucaulta na proces 

subjekce neboli nestálého podrobování se, které vytváří reflexi člověka o sobě. Tato 

reflexe ale nemusí být pravdivá, ale může spíše s pravdou svazovat. „Vědění, že jsem 

introvert, žena, gay nebo expertka nereflektuje nutně nějakou před-diskurzivní, skutečnou 

realitu, ale můžeme se na něj naopak dívat jako na normativní, kulturně ustanovenou a 

historicky specifickou kategorii identity, která předurčuje a omezuje naše možnosti 

jednání, prožívání a vztahování se k druhým lidem“ (Zábrodská, 2010: 115). Identita 

postižení a mentální nezpůsobilosti se tak vepisuje do identity klientů/klientek ústavů a nutí 

je zvnitřnit si identitu toho „druhého“, stojícího v opozici ke zdravému a mocnému. 
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Vnímání identity žen s mentální jinakostí v rámci jednotlivých prostor, v rámci kterých se 

pohybují, sleduji blíže v empirické části práce.  

Na konceptu procesu subjekce vykládá Kateřina Zábrodská (2009: 58) přístup 

Judith Butler (2003). Butler se inspiruje Foucaultovou teorií diskurzu jako praktik, které 

systematicky vytvářejí objekty, o kterých hovoří. A tak podobně jako každý performuje 

svůj gender, lidé s mentální jinakostí performují své postižení. Subjekt je utvářen 

performativními akty, subjekt je tvořen genderem. A tedy podle této teorie performativity 

lze tvrdit, že subjekt člověka s jinakostí, je dělán kulturními předpoklady, které postižení 

tvoří. Jinakost a její projevy jsou považovány za doklad její existence (Zábrodská 2009: 

38). Butler (2003) považuje tuto performativitu za povinnou a její aplikování je nutné 

proto, aby mohl subjekt žít žitelný život. Mohu to opět transformovat na lidi s 

mentální jinakostí a na jejich povinnost performovat postižení, aby byl jejich život žitelný 

v rámci instituce, která jim dala tuto nálepku. Podobně Nirmala Erevelles (2002) v textu 

(Im)Material Citizens rozvádí poststrukturalistické paradigma performativity, v rámci 

kterého je identita jenom souhrnem možných pozic subjektu. Subjekt má podle Erevelles 

umožněn pohyb pouze v rámci svých pozic uvnitř jednoho systému. A protože se jedná o 

systém konstruovaný diskurzy, mezi identitami dochází k neustálému ovlivňování a 

výtlaku. V takovém kontextu binarity muž/žena, jinakost/nejinakost, queer/straight nejsou 

ohraničenými koncepty, ale jsou to koncepty fluidní, které mohou mít tu moc rozmělnit 

limitující definici občanství (Erevelles, 2002: 15). 

Licia Carlson v knize The Faces of Intellectual Disability (2010: 23) shrnuje 

proměňující se přístupy společnosti k lidem s mentální jinakostí a sleduje změnu nahlížení 

na mentální jinakost, která vedla ke globálnímu pohledu na člověka s hendikepem. Roky 

1850 až 1880 byly obdobím optimistické stavby institucí pro péči o lidi s jinakostí s cílem 

normalizovat lidi stojící mimo normu. V letech 1880 až 1900 narůstal pesimismus ohledně 

možnosti nápravy abnormality a institucionalizace fungovala se smyslem odnětí 

abnormality ze společnosti. Postupně se tak začínají uplatňovat tendence společnost 

ochránit, protože se jinakost považuje za mentální nedostačivost a potenciální nebezpečí. 

Tato etapa probíhala dle autorky v době od 1900 do roku 1920. Autorka shrnuje G. 

Canguilhema (in Carlson, 2010: 28), který konceptualizuje, že před 19. stoletím byla 

nemoc rozuměna z ontologického (nemoc jako zcela oddělená entita s cílem jí vyléčit) 

nebo dynamického (nemoc jako narušení rovnováhy mezi normálními lidmi) hlediska. Oba 
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pohledy vycházely z předpokladu, že normalita a abnormalita jsou heterogenní kategorie. 

Později od 19. století je nemoc rozuměna spíše v kvalitativních než v kvantitativních 

rozměrech a tento přechod ke kvalitativnímu pohledu na jinakost umožnil nenahlížet na 

mentální hendikep z pohledu fyziologické (anatomické) nedostačivosti a odlišil ho od 

duševní nemoci nebo od nemoci v obecném slova smyslu. Tento kvalitativní přístup k 

lidské odlišnosti pomohl vzniku psychopedie a konečně ke globálnímu pohledu na člověka 

s mentální jinakostí, kterému jsou přiznána práva na život ve společnosti. Především díky 

dílu Eduarda Sequina21 začalo být nahlíženo na lidi s hendikepem jako na plnohodnotné 

osoby pouze s nižší úrovní (fyzického, intelektuálního nebo morálního) vývoje (Carlson, 

2010: 29). Mentální jinakost je tedy sice nahlížena jako určitá změna zdravotního stavu 

(slovy autorky jako stavu, kdy něco chybí, nebo přebývá), ale již s respektem k 

plnohodnotnosti nositelů těchto atributů. Takové nahlížení ovšem může vést k tomu, že 

nedostatek nebo přebývání „čehosi“ vede ke zjednodušení a k infantilizaci mentálního 

hendikepu. Licia Carlson tuto infantilizaci vnímá v díle Sequina a přičítá to jeho ovlivnění 

dílem Jeana Jacquess Rousseaua Emil čili o výchově (1762). Infantilizace Emila v díle 

Rousseaua je podobná definici „idiocie“ v díle Sequina. Projevy infantilizace lidí 

s mentální jinakostí lze v české společnosti sledovat kupříkladu v automatickém tykání 

z pozice autority při interakci s člověkem s mentální jinakostí nebo v bagatelizování 

lidských potřeb a celkových kvalitativních nároků na život.  

  

                                                 

21 Dílo Eduarda Sequina (1812 – 1880) nazvané Morální léčba, hygiena a výchova idiotů a ostatních 

opožděných dětí, bylo napsáno roku 1846. I přes nelichotivý název díla, byla kniha průkopnická svým 

zaměřením na potřebu rozvoje motoriky a smyslů, mravní výchovy a praktických dovedností (psaní, 

počítání) dětí s mentální jinakostí.  
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4. Internace neboli umlčení šílenství rozumem 

Definice normálnosti a „normálního“ zdravého těla, které má schopnosti být 

individuálně a sociálně zodpovědné se stalo prototypem. Pokud tělo z definice normálnosti 

vypadává, společnost o něj projevuje medicínský zájem a poskytuje intervenci. Tato 

intervence společnosti je činěna skrz internaci, která je ztělesněním ochrany a péče 

poskytované jinde (elsewhere). Internace vede k vyloučení lidi stojících mimo normu z 

„našeho“ prostoru a „našeho“ života a ovlivňuje tak přemýšlení o definici normy a o 

schopnostech lidí s postižením. Internace zahrnuje požadavek léčby, který je realizován 

skrz medikaci. Nadměrná medikace není v ústavním prostoru ničím zvláštním a paradoxně 

sama o sobě vytváří postižení. Na jedné straně člověka mnohonásobně více utlumí v jeho 

schopnostech i zájmech a na straně druhé člověk pod vlivem vysoké míry medikace 

vytváří dojem, že ho nic nezajímá, u ničeho „nevydrží“ a že je „zbytečné“ se mu věnovat. 

Medikací navíc dochází k dalšímu kroku, tzv. labelingu, který je realizován vytvořením 

kategorií postižení a rozčleněním lidí s postižením do těchto vykonstruovaných kategorií. 

Labeling se následně přetváří ve stigma, které si lidé s postižením internalizují a které 

ovlivňuje jejich uvažování o sobě a vlastní hodnotě. Vyloučení do specifického prostoru 

tak představuje lokální a sociální segregaci, která je negací postižení. Akt segregace v sobě 

nese představu o domnělém rizikovém chování, kterého by se mohli lidé s mentální 

jinakostí dopustit, a proto dochází ke snižování jejich kompetencí v zařízení sociálních 

služeb. Takový projev snižování kompetencí člověka s mentální jinakostí lze demonstrovat 

na intersekci mentální jinakosti a kategorie řádné sexuality, která definuje společensky 

tolerované typy sexuality a sexuálních tužeb. O člověku s mentální jinakostí není 

uvažováno jako o tom, kdo má individuální a společenskou odpovědnost a dokáže se 

například chránit před otěhotněním, které je z hlediska biomoci považováno za 

společensky nežádoucí. Tato společensky platná představa o nezodpovědné sexualitě lidí 

s mentální jinakostí znehodnocuje kompetentnost vlastního prožitku a osobní sexuality. 

Výsledkem je pak velmi utlumené vnímání vlastní sexuality u klientek ústavu, ve kterém 

jsem prováděla výzkum. Druhou stranou mince je pak stereotypní představa personálu o 

sexualitě žen v ústavu. Personál v ústavu má tendenci nepovažovat sexualitu svých 

klientek za hodnotnou a uvažuje o ní, jako že neexistuje. Více téma rozvádí Kateřina 

Zábrodská (2009), která o naturalizaci určitých jevů – v tomto případě nekompetentnosti 
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člověka s mentální jinakostí k sexuálním prožitkům – hovoří za použití teorie Judith 

Butler. „Butlerová nás nutí zamyslet se nad tím, jakým způsobem pojmy a předpoklady, 

které považujeme za nezpochybnitelná východiska našeho poznání, legitimizují aktuální 

společenské uspořádání, a svým statusem nepochybnosti tak dopředu uzavírají možnosti 

svého kritického zkoumání i změny“ (Zábrodská, 2009: 40).  

Prostřednictvím internace, jejímž vývojem se zabývá Michael Foucault v knize 

Dějiny šílenství (1993), dochází k ustanovení jinakosti jako šílenství. Děje se tak koncem 

18. století vlivem společenských diskurzů, mezi které se řadí i osvícenství. Foucault 

internaci nazývá institučním vynálezem 17. století s cílem vymanit šílenství z veřejného 

života. „Internace skrývá ne-rozum a naznačuje tím jeho ostudnost; šílenství však 

vystavuje, ukazuje na ně prstem“ (Foucault, 1993: 59). Od poloviny 19. do poloviny 20. 

století se v USA veliké oblibě těšila cirkusová čísla zvaná Freak Shows, která byla bizardní 

přehlídkou neobvyklých těl, které se vymykaly normě. „Lidé s těmito charakteristikami 

byli pro publikum zajímaví stejně jako ti, co dokázali polykat oheň nebo různé předměty. 

A podobně fungovala podívaná už s prvky internace - skrz zamřížovaná okna bylo vidět do 

místností na připoutané šílence a „...zuřiví šílenci byli ukazováni každou neděli za jednu 

penci“ (Foucault, 1993: 58). „Šílenství je ukazováno, ale za mřížemi a se zvláštní příchutí 

skandálu a tajemna, které má být umlčeno a hlídáno rozumem“ (Foucault, 1993: 58). 

Foucault považuje internaci za hrubý omyl a také za ekonomickou chybu, protože vyřadila 

z oběhu chudý lid, který se tak stal odkázaný na dobročinnost.  

Instituce pro lidi s mentální a duševní jinakostí se v 17. a 18. století proměňují. 

Dochází k jejich transformaci do nemocnic a specializovaných zařízení a nově se v nich 

uplatňuje pracovní, režimová terapie a psychologický vliv rozhovorů22. Specializovanost 

těchto institucí z nich ale vytváří specifický prostor určený pro mentální a duševní jinakost 

a nesou tak v sobě charakteristiku prostoru sociální exkluze. Takovými prostory se obvykle 

stávaly bývalé kláštery, zámky, vily nebo nově vystavěné obří komplexy. Tyto „Domovy“ 

se však nacházejí mimo domovy ostatních lidí. Většinou bývají za městy, blízko malých 

                                                 

22 Možnost dialogu s nerozumem obnovil v psychoanalýze a psychologii Sigmund Freud. Freud pojal 

šílenství v rovině řeči, rekonstruoval podstatné prvky zkušenosti a jako platnou považoval i zkušenosti 

iracionality (Foucault, 1993: 134).  
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vesnic, na kopcích, mezi lesy a mimo dosah infrastruktury a jsou tak „bezpečně“ odděleny 

od jádra společnosti. 

Licia Carlson (2010: 27) analyzuje několik funkcí, které v sobě institucionalizace 

lidí s jinakostí zahrnuje. Jedná se o funkci pedagogickou, lékařskou, terapeutickou, 

separační a profesionální. Autorka ale namítá, že historii lidí s mentálním hendikepem 

nelze posuzovat jen podle historie institucionalizace, protože individuální historie tu 

institucionální daleko přesahuje. Tento fakt jsem začlenila do empirické části práce, ve 

které jsou analyzovány rozhovory se ženami s mentálním hendikepem žijící v DOZP. Ze 

své práce sociální pracovnice mám tu zkušenost, že lidé, kteří žijí v ústavu a za život se 

několikrát stěhovali, posuzují svou historii právě podle ústavů. Tento fakt si vykládám tak, 

že v rámci DOZP jsou klienti/klientky zcela legitimně zbavováni životní dráhy, časovost 

jejich života je narušena a nemají z čeho posuzovat svou historii než podle zařízení, ve 

kterých žili. Není jim umožněno žít svůj život na základě vlastních hodnot, realizovat ho a 

završit vlastním způsobem. Časovost života respondentek výzkumu je téma, které jsem 

zahrnula do empirické části práce.  

4.1 Ústav jako totální instituce 

Prostor ústavu, tak jak ho znám ze své profesní zkušenosti, ukotvím konceptem 

totální instituce, který rozpracovává Erving Goffman v knize Asylums (1961). Autor užívá 

koncept totální instituce k onačení takových organizací, které pro své ubytované vytvářejí 

prostředí, které se zásadně liší od prostředí mimo tuto instituci, tzn. od života v široké 

společnosti. Goffman (1961: 5) definuje totální instituci jako místo, které slouží současně 

jako bydliště i pracoviště a v němž větší počet podobně situovaných jedinců odříznutých 

na delší dobu od vnější společnosti vede společně navenek uzavřený a formálně 

spravovaný způsob života. Goffman rozlišuje několik typů totálních institucí podle toho, 

jakou funkci mají plnit. Totální instituce zahrnují péči o osoby, které se o sebe neumějí 

postarat (sirotci, osoby s mentálním postižením), péči o společensky nebezpečné osoby 

(trpící nakažlivými chorobami), plní funkci ochrany druhých (vězení), realizují záležitosti 

související s provozem společnosti (kasárna) a umožňují omezení kontaktu s okolním 

světem (klášter). 

Společným rysem totálních institucí je fakt, že se pod jednou střechou a pod 

dohledem jediné autority spojují všechny aktivity člověka za účelem naplňování 
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proklamovaného cíle instituce. Důsledkem toho a zároveň dalším rysem totálních institucí 

je zpřetrhání rodinných, profesních a občanských svazků (Goffman, 1961: 128). „Všechny 

aspekty života chovanců se odehrávají na jednom ohraničeném místě, v rámci jedné 

instituce, pod dohledem jedné autority. Jedinec žije, spí, pracuje, odpočívá či se baví na 

vymezeném místě, po kterém se nemůže svobodně pohybovat a kde jsou veškeré denní 

aktivity vykonávány za neustálé přítomnosti dalších jedinců, se kterými je obdobně 

zacházeno a od nichž je také očekáváno/vyžadováno zhruba podobné chování“ (in 

Nedbálková, 2006: 20). Z uvedené definice vyplývá, že většina sociálních vztahů a 

naplňování potřeb probíhá v rámci instituce a klienti/klientky ústavů se postupně stávají 

závislými na této byrokratické autoritě. Goffmanův koncept totální instituce autorka 

Kateřina Nedbálková v knize Spoutaná Rozkoš (2006) dále rozvádí v českém kontextu. 

Jejím dominantním zaměřením je ženská věznice, avšak tato teoretická úvaha o aktuálních 

rysech totální instituce je podle mého názoru aplikovatelná i na instituci ústavu. Ženskou 

věznici si autorka zvolila proto, že je to klasické zařízení, které vždy bývalo výhradně 

mužské nebo výhradně ženské.23 Autorka popisuje hierarchické vztahy v rámci totální 

instituce. „Totální instituce je obydlena dvěma navzájem neprostupnými skupinami, 

chovanci a zaměstnanci. Postavení obou skupin v rámci totální instituce je hierarchicky 

nerovné, zaměstnancům připisujeme roli dominantní, nadřízenou, zatímco od chovanců se 

očekává pozice podřízená…“ (Nedbálková, 2006: 20). Dominance tohoto hierarchického 

vztahu je neustále potvrzována tím, že personál má možnost prostor ústavu opustit, ale 

naopak klient/klientka toto umožněno nemá, tráví zde většinu svého času a nemůže se 

vyvarovat kontaktu s dalšími osobami uvnitř. Podle autorky je právě tímto vztahem prostor 

totální instituce udržován. „Obě skupiny jsou na sobě různými způsoby závislé a právě ve 

vzájemné interakci vytváření (každá svými specifickými strategiemi) prostor totální 

instituce“ [Nedbálková, 2006: 20].  

„V ústavu je člověk s postižením extrémně závislý na jediné autoritě: ústav 

zabezpečuje všechny klíčové potřeby člověka: bydlení, stravu, osobní pomoc, finanční i 

                                                 

23 Stejně je tomu i v případě klasických ústavů, i když je pravdou, že jejich striktní dělení podle pohlaví 

ubytovaných není tak nepřekročitelným pravidlem. Existují DOZP, které jsou takzvaně koedukované, a 

ubytovávají muže i ženy. Novým trendem je také ubytování několika žen z ženského DOZP v dříve 

absolutně mužském DOZP. Jaké konsekvence však tento krok může mít, by bylo předmětem jiného 

výzkumu. 
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materiální prostředky, informace atd. Ústav má nad obyvatelem nepřiměřenou moc. Tuto 

moc je třeba vhodným způsobem rozptýlit“ (Johnová, 2005: 1). V souladu s tím, co 

uvádím výše, pro mě nepřiměřená moc ústavu představuje stav, kdy jsou lidé žijící 

v ústavu vlivem pobytu samotného odtrženi od běžného života a zážitků s ním spojených 

natolik, že svou minulost dokáží posuzovat pouze podle etap, které jsou spojeny právě s 

pobyty v jednotlivých ústavech. Rozptýlení moci ústavu spatřuji v kontaktu s širokou 

komunitou, který může deinstitucionalizací ústavu vzniknout. „Vytržení lidí z běžného 

prostředí také neumožňuje posoudit skutečné potřeby lidí: některé běžné každodenní 

aktivity nelze v ústavu praktikovat (např. péče o domácnost), nelze zde využít neformální, 

přirozené zdroje (např. pomoc rodiny nebo sousedů). Nelze proto poskytovat služby 

individuálně přizpůsobené potřebám jednotlivých klientů“ [Johnová, 2005: 1]. Proto se 

hovoří o depersonalizaci existence člověka umístěného v totální instituci. Depersonalizace 

je do češtiny překládána jako „občanská smrt“, která přímo problematizuje možnost 

aktivní participace a s ní spojené možnosti aktivního občanství a dále označuje, jak totální 

instituce odsouvá nebo pozměňuje rodinu a práci. „Goffman mluví také o kontaminaci, 

jako o určitém procesu pošpiňování já, ke kterému dochází na úrovni vztahů. Jedinec je 

nucen obývat omezený prostor s lidmi, s nimiž by za jiných okolností kontakt z různých 

důvodů nevyhledával“ (Nedbálková, 2006: 22).  

Snaha o únik z totální instituce je pak vedena skrz zvelebování pokojů 

nejrůznějšími věcmi, jako jsou fotografie nebo atributy, na které mají klienti/klientky 

vytvořenu citovou vazbu. Je otázkou možností instituce, na kolik je zvelebení možné. 

Některá zařízení to umožňují například tím, že jsou nízkokapacitní a lidí v nich žijí 

například v menších domácnostech. Méně možností úniku z totální instituce pak nabízejí 

zařízení sloužící stovce osob, která jsou navíc provozována v prostorách bývalého zámku 

či kláštera. Kromě zvelebování pokojů formu úniku z totální instituce představuje i trávení 

části volného času mimo prostor ústavu nebo práce, která kromě finančního efektu plní 

také efekt sociální.  

4.2 Ústav jako sociálně konstruovaná forma oprese 

Prostor ústavu ve své práci nahlížím jako specificky vymezené místo, které je 

určeno pro postižení. V tomto pojetí má ústav podobu prostoru sociální exkluze a oprese. O 

internaci, jako o speciálně vymezeném prostoru pro blázny (sic), hovoří Foucault. „Pinel 
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a psychiatrie 19. století se s šílenci setkají na půdě internace; a tam - na to nezapomeňme - 

je také nechají, ačkoli se budou pyšnit, že je osvobodili. Šílenství a gesto vykazující je do 

internace jako na jeho přirozenou půdu jsou spolu spjaté od poloviny 17. století“ (Foucault, 

1993: 31).  

Philippe Pinel (1745 – 1826) je považován za člověka, který se ve své době 

zasloužil o přelom v psychiatrii. Šílence (sic) pustil z věznic a budoval pro ně nemocnice a 

zařízení, kde se snažil o jejich léčbu především pracovní nebo režimovou terapií. Bohužel, 

a na to zde naráží Foucault, nijak nepřispěl ke zrušení speciálního prostoru pro lidi 

s mentální nebo duševní jinakostí a naopak ho potvrdil jako přirozené místo pro blázny 

(sic). Stejně jako v minulosti je dnes umístění do ústavu snahou o vykázání mentální 

nezpůsobilosti z veřejného prostoru. Toto vykázání má za následek omezení možností stát 

se aktivním občanem/občankou a přímo souvisí s kulturním konstruováním postižení.  

Institucionální prostor ústavu vytváří zcela odlišné prostředí od toho, které existuje 

za jeho zdmi. „Ústav jako instituce není od počátku čistá myšlenka. Má postranní úmysly - 

jak se někoho zbavit. Když lékař řekne rodičům, že z jejich dítěte nikdy nic nebude, aby ho 

dali do ústavu, zažijí šok. Tím se totiž vymaže rodičům i dítěti občanská perspektiva“ 

(Cháb, 1994: 1). Občanství, jak uvádím v kapitole výše, není univerzální perspektivou 

lidství, ale je bojem o přístup k vědění (informacím) a moci. Prostor ústavu je opresivní 

v tom smyslu, že vylučuje lidi mimo veřejný prostor, čímž jim přímo znemožňuje přístup 

k informacím. Ústav produkuje neschopnost zapojit se do občanského života a hendikep 

staví do opozice k občanské schopnosti. V rámci svého prostoru vytváří specifickou 

temporalitu, která je projevem symbolického násilí. Vztahu temporality a oprese v prostoru 

ústavu se věnuji v analytické části práce.  

4.3 Genderový rozměr ústavního zařízení  

Kateřina Nedbálková obohacuje koncept totální instituce o genderový rozměr a 

uvádí teorii genderované organizace. Vychází z Joan Acker, která „…chápe gender 

vztahově jako systematické vytváření a potvrzování mužsko – ženské diferenciace, 

přičemž jsou podle ní tyto dichotomie konstruovány jako hierarchicky nerovné“ (in 

Nedbálková, 2006: 26). Dále socioložka Sandra Harding analyzuje tři roviny, které 

společným působením vytváří koherentní genderovou strukturu instituce a podílejí se na 

genderové struktuře společnosti. Jedná se o specifický symbolismus, který „…vytváří 
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hierarchicky nerovné dichotomie (a je jimi zároveň vytvářen) jako je například mysl – tělo, 

kultura – příroda, já – tu druhé, racionální – citový, abstraktní – konkrétní, objektivní – 

subjektivní, aktivní – pasivní apod., z nichž první v dvojici je jednoznačně porozuměno 

jako mužské, zatímco ženám je přisouzena opačná (ta druhá) kategorie každé dichotomie“ 

[Nedbálková, 2006:31]. Druhou rovinou v rámci genderované struktury instituce je 

genderově specifická dělba práce, tedy diferenciace genderově specifických aktivit. Jedná 

se o potvrzení role ženy v rámci jejích aktivit, směřujících do soukromé sféry. Třetí 

úroveň, předepsané genderové indenty, které se váží k ženskosti. „Genderově 

diferencovaná dělba práce je komplexně provázána s třetí rovinou, kterou je rovina 

konkrétních genderových identit, tedy předepsaných chování, očekávání a rolí, které na 

sebe mužskost a ženskost nabírají. Zmíněné tři roviny se vzájemně prostupují, podpírají a 

podporují, vytvářejíc tak koherentní genderovou strukturu“ (Nedbálková, 2006: 32).  

Reflexe genderového rozměru ústavního prostoru úzce souvisí s přístupem 

feministické geografie. Feministická geografie zkoumá prostor za použití kritické teorie, 

podrobuje ho tak diskurzivní kritice a odhaluje fungování mocenských struktur (Feminist 

geography [online]). Kulturní geografička Gillian Rose se v knize Feminism and 

Geography: The Limits of Geographical Knowledge (1993) zabývá feministickou 

psychoanalytickou teorií a kriticky přistupuje k tomu, jaký vliv má na utváření identity 

člověka v jeho lokalitě gender, pohlaví, hrané role v rodině a ve společnosti. Feministická 

geografie zpochybňuje patriarchální a hierarchické předpoklady, na kterých je založena 

obecná geografie a ukazuje, jak genderované prostory podporují útlak žen a genderovou 

nerovnost mezi muži a ženami. S tímto kritickým přístupem umožňuje feministická 

geografie (Feminist geography [online]) studovat:  

a. Geografické rozdíly v genderových vztazích a genderové rovnosti (feminizované 

prostory v oděvních továrnách a maskulinizované prostory dolů) 

b. Geografii žen – prostorové omezení, geografie sociálního života 

c. Konstrukci genderové identity skrze charakter prostorů a míst 

d. Geografii sexuality (například Queer teorie) 

e. Dětskou geografii (skrze charakter prostoru a míst života dětí) 

 

Genderovanost ústavního zařízení pro ženy s mentální jinakostí, je jedním z témat 

provedeného výzkumu, ve kterém zkoumám, zda se liší aktivity nabízené mužům a ženám 
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v rámci ústavů. Zjišťuji, zda ústav udržuje ženskou roli specifickými aktivitami a jak tyto 

aktivity korespondují s představou toho, co by měly klientky jako ženy umět. Během své 

profesní praxe jsem navštívila mnoho ústavů a setkala jsem se s dřevařskou dílnou v ústavu 

pro muže, ale nesetkala jsem s takovou aktivitou v žádném ústavu výhradně pro ženy. 

Takzvané ženské aktivity pro mě například představují činnosti zaměřené na zkrášlování 

těla nebo činnosti orientované dovnitř prostoru ústavu. Dále se dotazuji na aktivity, které 

se váží na péči o domácnost, a zajímám se, zda jsou ústavem skutečně považovány za 

aktivity ženské nebo takové, které se spíše než pohlaví týkají možnosti samostatného 

způsobu života.  

4.4 Uzavřený prostor aneb vztahy pod drobnohledem 

V této kapitole se věnuji různorodým vztahům uvnitř prostoru ústavu. Reflektuji 

vztahy mezi pracovnicemi a klientkami, vztahy mezi klientkami navzájem a vztahy 

romantické lásky, které mohou i nemusí být vztahy sexuálními. Všechny tyto vztahy 

diskutuji v rámci ústavu, který představuje uzavřený prostor obývaný pouze jedním 

pohlavím. Toto téma jsem do své diplomové práce zahrnula proto, že v běžné společnosti 

mají muži a ženy možnost nechat na sebe působit řadu impulsů, které jejich vztahování se 

k druhým i navazování romantické lásky utvářejí. Žít a vztahovat se jen v rámci 

uzavřeného prostoru složeného z osob stejného pohlaví a podobného postižení, člověka 

zbavuje jeho autonomní volby ve výběru přátel i a ostatních blízkých osob. Prostor je 

jedním ze základních faktorů, které ovlivňují utváření lidských vztahů. Lidské vztahy jsou 

součástí zdraví a řadí se mezi ně nepochybně i vztahy romantické a možnost volby jejich 

navazování či nenavazování. Světová zdravotnická organizace (WHO, 2002: 10) definuje 

sexuální zdraví jako: „Souhrn tělesných, citových, rozumových i společenských stránek 

člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje její vztahy k lidem a 

rozvíjí schopnost lásky. Právo na sexualitu musí být respektováno, ochraňováno a plněno u 

všech lidí“. Ústav toto právo na sexualitu vykládá po svém a s neskrytým požadavkem 

heterosexuality organizuje pro své klienty nebo klientky návštěvy ústavů, které obývá 

právě to opačné pohlaví. Tyto akce jsou organizovány hromadně, proto nezajišťují takovou 

míru intimity a nejsou oproštěny od normativního vlivu pořádající instituce.  

V rámci své práce jsem se zabývala také otázkou sexuálních práv v tom smyslu, 

zda a jak jsou lidem s mentální jinakostí žijícím v ústavu formulovány. Dle definování 
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lidských sexuálních práv, které vychází ze Světové zdravotnické organizace (WHO, 2002: 

10), by měla být ze strany ústavu splněna následující kritéria:  

a. možnost dosáhnout nejvyšší možné úrovně sexuálního zdraví, včetně přístupu 

k odpovídající zdravotní péči 

b. mít možnost vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace související se sexualitou 

c. možnost vzdělávat se v oblasti sexuality 

d. těšit se z respektu vlastní tělesné integrity 

e. možnost zvolit si svého partnera/partnerku 

f. možnost rozhodnout se být sexuálně aktivní, nebo neaktivní 

g. mít sexuální vztahy založené na shodě 

h. mít manželství založené na shodě24 

i. možnost rozhodnout se zdali a kdy mít děti 

j. možnost usilovat o uspokojivý, bezpečný a příjemný sexuální život 

Sexuální projevy lidí s mentální jinakostí jsou v českém kontextu sociálních služeb 

tabu a to se promítá do praktik, které jsou upřednostňované v rámci ústavu. Kritická 

reflexe dlouhodobého stavu, která se prolíná celou mou diplomovou prací, je přetrvávající 

uvažování o lidech s mentální jinakostí jako o věčných dětech. Projevy romantické lásky u 

lidí s mentální jinakostí ať už mezi stejnými nebo opačnými pohlavími se blíží tabuizaci a 

preferuje se jejich utajování.  

Navazování romantických vztahů mezi ženami v rámci DOZP bylo jedním z dílčích 

témat provedených polostrukturovaných rozhovorů s klientkami. Předpokládala jsem, že 

v rámci ústavu bude fungovat obdobná forma romantických vztahů, jako je tomu například 

v ženských věznicích. Bohužel se mi nepodařilo zjistit takové informace, jaké jsem 

předpokládala a spíše jsem se setkala s absolutním popřením sexuality. Člověk označovaný 

za mentálně postiženého a navíc žijící v institucionalizovaném zařízení nemá ve 

společnosti hodnotu osoby, která by měla stejné nároky na kvalitní sexuální a rodinný život 

jako člověk označovaný jako člověk zdravý. Pokud ale tvrdíme, že pud člověka 

rozmnožovat se je dán biologicky, prošel snad člověk s postižením jiným biologickým 

vývojem než lidé bez postižení a je tedy jeho pud a sexuální touha slabší? Nepochybně 

                                                 

24 Naplnění tohoto práva je omezeno rozhodnutím opatrovníka/opatrovnice v případě zbavení nebo omezení 

způsobilosti k právním úkonům klienta/klientky.  
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není. V ústavu může být ale jen problematicky naplňována a vzhledem 

k heteronormativnímu smýšlení společnosti můžeme podle stávajícího systému péče 

vydedukovat, že společnost vůbec neuvažovala o lidech s postižením jako o sexuálně 

aktivních. Kdyby ano, neumístila by je do zařízení, které je pohlavně homogenní a kde by 

tedy, udržujíc normativní očekávání, neměli žít sexuální život. Je ale pravdou, že v době, 

kdy výrazně postupuje trend transformace DOZP, můžeme očekávat stále větší otevřenost 

ústavů a širší možnost klientů a klientek více participovat na společenském životě. Pokud 

ale věříme, že lidská sexualita je spíše naučená než vrozená, o čemž svědčí mimo jiné i 

velké rozdíly mezi formami heterosexuálního chování přijímaných v různých kulturách, je 

otázka nakolik nyní po rozpuštění ústavů lidé s mentální jinakostí dokáží navazovat 

partnerské a sexuální vztahy, pokud byly během jejich života tabuizovány.  

Navazování romantických vztahů mezi lidmi s mentální jinakostí souvisí 

s konceptem „normální“ sexuality. S normativností jako fenoménem ovlivňujícím mysl a 

sexualitu pracoval Sigmund Freud (in Davis 1995). Tvrdil, že „…psychoanalýza může 

napravit chyby a přivést pacienty a pacientky zpět k jejich normálnímu já“ (Davis, 1995: 

20). Davis Freudovu práci analyzuje tak, že nebýt normy, neexistovala by nesprávná nebo 

nevhodná sexualita. Freud se svými teoriemi zasloužil o eugeniku mysli tím, že vytvořil 

koncept normální sexuality, normální funkčnosti a proti tomu postavil patologii, 

abnormalitu, perverzi či takové chování, které má stát mimo zákon. Navíc, a to je rovněž 

předmětem nejčastější kritiky, se Freudovy práce zasloužily o silnou diferenciaci ženské a 

mužské sexuality (Davis, 1995: 20).  

Měla jsem možnost diskutovat s odborníkem, který se šest let profesně věnuje 

oblasti sexuality lidí s mentální jinakostí. Spolupracoval při realizaci instruktážního filmu 

O sexu...25 (2008) a vydání dalšího instruktážního materiálu pro práci s lidskou sexualitou. 

Bohužel i přes snahu k respektujícímu vztahu mentální jinakosti a sexuality, přístup 

odborníka byl opředen stereotypním uvažováním v rámci genderu. Jako taktiku pro klienty 

a klientky v uvědomění si vlastní sexuality doporučoval pracujícím podpořit v nich to, aby 

se navzájem vnímali „pohlavně“. Doporučuje podpořit klientka nebo klientku v pohlavní 

roli a umožnit jim poznat, co znamená být muž anebo žena. Takový přístup stále udržuje 

heteronormativní vzorce, které jsou následně přenášeny do výukových materiálů a školení. 

                                                 

25 Více se problematice instruktážního videa O sexu… věnuje Kateřina Kolářová (2011). 
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Je utvrzování v pohlavní roli správným nástrojem pro poznání vlastní sexuality? Proč 

nepřistoupit k sexualitě jako k poli, které je otevřené, bezpohlavní a není ovlivňováno 

kulturními zvyklostmi? Proč tento specialista tvrdí, že bisexualita neexistuje, že se 

zpravidla jedná o projevy neuvědomované homosexuality? Tento přístup v sobě nese 

normativní zatížení. Pokud k němu přistoupím nekriticky, tak bych měla s bisexuálním 

klientem nebo klientkou jednat tak, že je homosexuální a tím mu opět předurčím pohlaví 

jeho/jejího partnera/partnerky a znemožním mu poznat jeho/její vlastní sexuální autonomii. 

Poznat vlastní sexuální autonomii musí být klientům/klientkám sociálních služeb 

jednoznačně umožněno a způsob, jakým toho docílit, popisuje portál Dobromysl.cz, který 

ve své práci nejednou cituji. „Poskytovatelé sociálních služeb se musí snažit dopomoci 

lidem s mentálním postižením jejich sexualitu prožít způsobem, který si sami zvolí a který 

jim vyhovuje. Tento způsob však nesmí být v rozporu se zájmy ostatních. Přístupnou 

formou, vzhledem k míře postižení, mentální a tělesné vyspělosti, projevům v chování a 

zájmu o sexualitu, jsou uživatelům poskytovány informace o fyziologii pohlavních orgánů, 

sexualitě a vzájemných partnerských vztazích. Tím poskytovatelé posilují nejenom právní 

vědomí těchto lidí, ale můžou tak zabránit negativním, traumatizujícím sexuálním 

zkušenostem, dokonce i sexuálnímu zneužívání. Stále musíme mít v povědomí, že 

nejdůležitějším hlediskem sexuálního vztahu je rovnocennost a dobrovolnost lidí v něm. 

Výchovou a vedením je směřujeme k odpovědnosti, úctě, toleranci a plnosti citového 

prožívání“ (Dobromysl, [online]). Na prvním místě stojí tedy vzdělávání personálu, který 

se musí být schopen přistupovat k romantickým vztahům s maximálním respektem a úctou. 

Tato oblast byla ze Standardů kvality sociálních služeb26 poněkud vynechána a je tak zcela 

v kompetenci zařízení, jak a zda vůbec ji do svých metodických postupů zahrne a zajistí 

tak lidem s mentální jinakostí rovný přístup ke svým právům.  

                                                 

26 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5963 
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5. Deinstitucionalizace jako potvrzení autonomie člověka 

Znaky totální instituce charakterizují ústavy, neboli Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením dodnes. Za dobu své existence však prošly určitým vývojem a péče 

řádových sester se změnila v podporu „odborného“ personálu. Posláním ústavů však stále 

zůstává jakási ochrana společnosti před těmi, kteří jsou příliš odlišní. Přechod od názvu 

Ústav sociální péče přes Domov sociální péče až k Domovu pro osoby se zdravotním 

postižením v sobě může nést intenci přizpůsobit poskytované služby co nejvíce domácímu 

prostředí. Změny chápání mentální jinakosti ve společnosti vedly k uvědomění, že sociální 

služby nemají vést k izolaci a lidské diferenciaci, ale že jejich smysl spočívá v respektu k 

autonomii člověka. Tuto změnu standardu poskytování sociálních služeb pro mě 

představuje transformace a následná deinstitucionalizace stávajících pobytových sociálních 

služeb. „Právo na život v komunitě je podmnožinou práva na nezávislý způsob života, 

stojící v protikladu k institucionalizaci a ústavní péči“ (Matiaško, 2011: 52). 

Rozpoznávacím znakem transformace ústavní péče je snižování počtu lůžek, ke kterému 

v českém kontextu zatím dochází jen velmi pozvolna. Vyspělé zahraniční země oproti 

českému kontextu ústavní péči transformují razantněji. „V n ěkterých státech USA již před 

deseti lety byly zavřeny poslední ústavy a jejich pracovníci dnes poskytují služby v 

chráněných bytech, agenturách osobní asistence, podporovaného zaměstnávání apod. Co se 

týče Evropy, byly ústavy zrušeny ve Švédsku a Norsku“ (Johnová, 2005: 3). Další 

nespornou výhodou transformace je, že provoz komunitních služeb je výrazně levnější a 

zbývající finance by mohly být investovány právě do jejich rozvoje. Bohužel tomu tak není 

a největší jistotu ve financování mají příspěvkové organizace kraje, které představují právě 

velkokapacitní ústavy. Komunitní služby neznamenají pro kraje prioritu.  

Tématu deinstitucionalizace jako projevu kladoucímu důraz na lidská práva se 

v České republice na akademické půdě věnuje Jan Šiška (2005). Tvrdí, že v USA se o 

změnu chápání standardu sociálních služeb a následný posun v jejich poskytování 

zasloužilo hnutí svépomocných skupin27. Deinstitucionalizace jako reakce na nedůstojné 

                                                 

27 Svépomocné skupiny vznikají spontánně v 70. letech 20. století jako neprofesionální forma pomoci a jejích 

cílem je sdílení mezi osobami, které disponující podobnými zkušenostmi. Pravděpodobně nejznámější 

svépomocnou skupinou jsou AA - anonymní alkoholici.  
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zacházení s lidmi s mentální jinakostí v ústavech pak nabírá na intenzitě v 70. až 90. letech 

20. století. „Deinstitucionalizace neznamená fyzické přestěhování jedince z jedné velké 

instituce do jiné – menší a integrované“ (Šiška, 2005: 25). Tento proces v sobě zahrnuje 

také změnu v přístupu k lidem s mentální jinakostí a jiný systém poskytování podpory. 

Nebude již potřeba zdravotnického personálu, pracující nebudou chodit v „Domově“ 

v pláštích a pokoje nebudou charakteristické typizovaným nočním stolkem a postelí.  

„Závazek respektovat právo na život v komunitě znamená, že stát nesmí 

institucionalizovat lidi se zdravotním postižením. Tento závazek na národní a regionální 

úrovni znamená, že stát a samosprávní celky musí upustit od systematické politiky ústavní 

péče o lidi s postižením, resp. nesmí takovou politiku zavést. Státy jsou povinny 

respektovat možnost volby osob se zdravotním postižením, na rovnoprávném základě s 

ostatními, ohledně místa pobytu, kde a s kým budou žít, a aby nebyly nuceny žít ve 

specifickém prostředí“ (Matiaško, 2011: 55). Deinstitucionalizace v sobě musí nutně 

zahrnovat myšlenkový posun. Člověk s jinakostí už není chápán jako pacient nebo 

chovanec, ale jako autonomní člověk, který podporu sociální služby využívá dobrovolně. 

Odborně je se tento přístup označuje jako „Independent living“28. V České republice se 

překládá jako „Samostatný život“ a je zde tematicky stále málo diskutovaným tématem. Na 

internetu není mnoho informačních zdrojů, které by se českému kontextu tzv. independent 

living věnovaly a jeho princip systematicky zaváděli do praxe. Existující české citace 

odkazují na zahraniční zdroje, ze kterých zároveň čerpají. Jedním takovým příkladem je 

portál Dobromysl.cz29, který se zaměřuje na sdílení informací v takových oblastech života, 

které jsou pro lidi s mentální jinakosti zásadní a zároveň zůstvávají málo diskutované. 

Portál tak například poskytuje informace pro oblast sexuality, školy, bydlení nebo práva. 

„Samostatný život“ je v českém kontextu vykládán jako možnost činit rozhodnutí dle 

vlastní volby. V sociálních službách přetrvává tendence ochraňovat člověka s mentálním 

hendikepem, aby si svým nesprávným rozhodnutím neuškodil. „Samostatný život“ se 

vyslovuje proti takovým tendencím a smysl vidí naopak ve svobodném rozhodování jako 

projevu nezávislosti a učení se z vlastních chyb. Výstižně „Samostatný život“ 

                                                 

28 Vznik hnutí Independent living se váže na Hnutí za lidská práva v roce 1970 v USA. V Evropě se 

Independent living rozvinul nejvíce v Německu a Francii.  

29 Dostupné z: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=71 
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charakterizuje teze, že člověk s mentální jinakostí je omezen pouze do takové míry, do jaké 

je omezen jeho nehendikepovaný soused nebo sousedka. Hnutí Independent living tedy 

poskytuje lidem s mentální jinakostí jinak cílenou podporu. Tato specifičnost vychází 

mimo jiné z toho, že podpora lidem s hendikepy je poskytována prostřednictvím takových 

pracujících, kteří sami mají nějaký hendikep. V České republice je tento způsob podpory 

uskutečňován prostřednictvím organizace vozíčkářů. Samotní lidé s mentálním 

hendikepem se vzájemně podporují ve skupinách sebeobhájců, které dnes bývají součástí 

nabídky různých sociálních služeb.  

Klíčem k rozvoji „Independent living“ ve Spojených státech amerických bylo 

věnování primární pozornosti vzdělanosti pracujících, kteří v každodenním životě 

podporují lidi s mentální jinakostí. Vzdělávání pracujících je nutnou součástí transformace 

sociálních služeb i v českém kontextu, protože pracující mají tu moc ovlivňovat sebepojetí 

klienta/klientky. Dialog s člověkem s mentální jinakostí typu: „poslechněte mě, já jsem 

chytřejší než vy“30 zřetelně zrcadlí, jakou kompetentnost personál klientovi/klientce 

přikládá. „Prvním úkolem v procesu transformace je změnit postoje pracovníků k 

obyvatelům ústavů, přesvědčit je, že tito lidé mohou žít v běžném prostředí. To by mělo 

být předmětem a cílem vhodně koncipovaného vzdělávacího programu“ (Johnová, 2005: 

2). Je otázkou, jakou změnu v přístupu přinese progresivní profesionalizace sociální práce, 

která plyne ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vlivem které se pro pracující 

stanou přístupnější takové obory jako je etika sociální práce.  

Transformace pobytových sociálních služeb v Ústeckém kraji probíhá především 

díky vypsanému projektu nazvanému Podpora plánování a transformace sociálních služeb 

v Ústeckém kraji, který probíhal v období duben 2011 až březen 2013. Cílem projektu bylo 

zkvalitnění sociálních služeb a rozvoj sociálních služeb na krajské a obecní úrovni. 

Zdůvodněním potřebnosti projektu je skutečnost, že v Ústeckém kraji je celkem 38 

zařízení, které slouží jako Domovy pro osoby se zdravotním postižením anebo Domovy se 

zvláštním režimem, které slouží pro osoby s mentální či duševní jinakostí. „Jejich celková 

kapacita je 1.747 lůžek. Řada zařízení je v objektech nevyhovujících pro poskytování soc. 

služeb (např. bývalé zámky, objekty se stavební dispozicí pouze pro vícelůžkové pokoje, 

umístění mimo dosah základních veř. služeb). V domovech pro osoby se ZP je 54 % a v 

                                                 

30 Tuto větu jsem slyšela z úst sociální pracovnice v jednom velkokapacitním DOZP na severu Čech.  
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domovech s ZR 74 % uživatelů s 1. nebo 2. st. závislosti nebo bez st. závislosti31. Není tedy 

pro ně indikována potřeba péče v pobyt. zařízení typu domova“ (Podpora plánování a 

transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji [online]). Dovolím si tvrdit, že nebýt 

uvedeného megalomanského projektu, příspěvková zařízení Kraje by k potřebě změny 

nedospěla. Hybatelem změn na poli sociálních služeb jsou nevládní organizace, které do 

sociální praxe přinesly nové přístupy. To lze sledovat již od 90. let, kdy se v České 

republice rozvíjely takové služby jako je služba rané péče, podporovaného zaměstnávání, 

chráněné dílny a chráněné bydlení. Postoje a hodnoty české společnosti, které z neutrálního 

fenoménu postižení vytvořily hendikep, byly k liberalizaci lidí s jinakostí skeptické. Tato 

skepse byla ovlivněna přesvědčením, že mentální jinakost je statické postižení, které nemá 

šanci progrese dovedností. Výzkumy prováděné neziskovými organizacemi v českém 

kontextu však dokládají, že lidé s mentální jinakostí rozvíjejí své dovednosti v reakci na 

podmínky prostředí, které se jim však v prostředí ústavu nemohou dostávat32. Rozpoutala 

se tak diskuse o kvalitě života člověka, která je podle Felce (1997) složena ze 

subjektivních pocitů člověka a zároveň je zhodnocením kvalitativně objektivních 

podmínek okolí, které člověku prostor poskytuje. Koncept kvality života je pak obtížně 

naplňován v prostředí, ve kterém je člověk závislý na ostatních (Wolfensberger, 1994), a 

proto jsou kladeny tak vysoké nároky na poskytovatele sociálních služeb, kteří mají vliv na 

úroveň podmínek, ve kterých lidé v instituci žijí. V rámci oboru disability studies byly 

provedeny různé kvalitativní výzkumy33, které prokázaly, že u lidí, kteří žijí 

v deinstitucionalizovaných službách, dochází k výraznému zlepšení životních podmínek, 

které mají vliv na rozvoj vlastních zkušeností. Je tak možné tvrdit, že komunitní služby 

umožňují žít klientům/klientkám život s větší variabilitou a nezávislostí a umožňují jim tak 

dosáhnout výrazně lepší kvality života, než jim umožňují institucionální služby. 

                                                 

31 Stupeň závislosti je v platné terminologii výraz vyjadřující míru pomoci, kterou by měl člověk s mentální 

jinakostí dostávat v běžných oblastech lidského života. Tento stupeň závislosti je následně tabulkově 

finančně vyčíslen.  

32 Případové studie, které na konkrétních příkladech z praxe dokládají, že v ústavním prostředí není možné 

dosáhnout na základní kvality lidského života, jsou zveřejněny například v textu Centra pro výzkum a 

inovaci v sociálních službách, o.s. Dostupné z: http://www.instand.cz/kvalitativni-analyza-procesu-

transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb.html.  

33 Tyto výzkumy provedli například: O’Brien (2001) nebo Stromgren, a Linaker (2001).  
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Transformace ústavů přinesla rovněž diskusi o lidských právech (nejdiskutovanější je 

právo na svobodný pohyb a ochranu před tzv. špatným zacházením) a dotkla se také 

problematiky zbavování a omezování osob s mentální jinakostí ve způsobilosti k právním 

úkonům34, která má přímou souvislost s naplňováním práv člověka.  

                                                 

34 Podle vyjádření Mgr. Marie Lukasové (na konferenci konané dne 20. 3. 2013 v Ústí nad Labem) 

z kanceláře Veřejného ochránce práv, je dle nejaktuálnější statistiky z roku 2011 v ČR 26 000 osob 

zbavených způsobilosti k právním úkonům a 5 700 lidí omezených ve způsobilosti k právním úkonům.  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

6. Metodologické ukotvení výzkumu 

6.1 Polostrukturované rozhovory 

V rámci diplomové práce jsem provedla celkem osm polostrukturovaných 

rozhovorů. Mými respondentkami bylo osm žen, které byly pracujícími nebo klientkami 

transformujícího se DOZP pro ženy s mentální jinakostí v Ústeckém kraji. Mezi 

respondentky patřila vedoucí zařízení, dvě pracující v přímé péči35 a pět klientek. 

Rozhovory se třemi zaměstnankyněmi proběhly přímo na jejich pracovišti během pracovní 

doby v klidném prostředí jejich kanceláře. Rozhovory s klientkami probíhaly v klidném 

prostředí šatny, která pro ně byla přirozeným místem, kde se běžně vyskytují a které 

zároveň umožňovalo soukromí pro provedení rozhovorů. Během realizace všech rozhovorů 

jsem byla s respondentkami sama, a pokud někdo do místnosti vstoupil, přestaly jsme 

hovořit a počkaly, až místnost opustí.  

Jak bylo uvedeno výše, cílem výzkumu bylo poznat subjektivní lokaci klientek a 

popsat, jak ji dlouhodobý pobyt v ústavu ovlivnil. Zabývám se tedy kategorií prostoru a 

času a jejich vzájemné relacionalitou. V souvislosti s tím se zaměřuji na probíhající 

transformaci jako na proces, který má možnost změnit životní dráhu klientek. Sledovala 

jsem, jak se v reakcích klientek projevuje agentnost či pasivizace v závislosti na plánované 

změně pobytu, kterou transformace přinese. V průběhu výzkumu se však ukázalo, že 

transformace není v životě oslovených klientek natolik diskutovanou oblastí, aby o ní 

vyprávěly a dokázaly popsat, jak se jejich životní dráha přestěhováním změní, čímž se 

posunul můj záměr výzkumu. Jako mnohem důležitější téma se v rozhovorech ukazovalo 

téma oprese a temporality ve vztahu k prostoru ústavu. V analýze vyzdvihuji i ostatní 

prostory, v rámci kterých se klientky – respondentky pohybují a popisuji, jak se k nim 

                                                 

35 Označení „pracující v přímé péči“ používám dle platné terminologie. Toto označení v sobě zahrnuje nejen 

sociální pracovnice/pracovníky, ale také pracovníky a pracovnice v sociálních službách. Toto souhrnné 

označení jsem zvolila za cílem zjednodušení textu.  
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respondentky vztahují. Tím, že se zásadním způsobem pozměnilo téma výzkumu, rozhodla 

jsem se do analýzy nezahrnout rozhovory, které jsem provedla s pracovnicemi v přímé 

péči. Rozhovory s nimi mi pouze pomohly získat náhled na žitý život klientek a utvořit si 

obraz o tom, jaké konkrétní změny jsou od transformace očekávány. V analýze tak pracuji 

pouze s rozhovory s pěti klientkami a vedoucí ústavu, která k jednotlivým tématům dodává 

svou vlastní interpretaci.  

Cílem výzkumu bylo zaznamenání zkušeností, čímž se jedná o kvalitativní výzkum 

(Hendl, 2005: 45 - 63). Výzkum byl realizován za uplatnění feministické metodologie. Dle 

Ramazonglu a Holland (2004) takový výzkum vychází z feministické teorie, politiky a 

etiky, která je zakotvena v ženské zkušenosti. Sociální práce jako obor přímo vybízí 

k bádání prostřednictvím feministické teorie, protože se řadí mezi takzvané feminizované 

profese36. V rámci provedeného výzkumu jsem ženskou zkušenost popsala v žitém životě 

v ústavu a hledala jsem oblasti, ve kterých je ženská zkušenost specifická. Taková 

specifika se objevovala v sexuální oblasti a u témat, která se týkala těla a tělesných funkcí. 

V případě pracujících jsem nehledala přímo ženskou zkušenost, ale zkušenost s prací v 

„ženském“ ústavu jako takovou. Zde jsem cílila na oblasti, ve kterých by ženy mohly být 

podporovány v takzvaných „ženských“ aktivitách (tj. aktivity zaměřené na ruční práce, 

vaření, žehlení, zdobení těla).  

Všechny rozhovory byly koncipovány podle předem připraveného návodu 

k rozhovoru. Každý návod reflektoval rozdílnou pozicionalitu respondentek, proto byly 

vytvořeny celkem tři návody37. „Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo 

témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Návod zajišťuje, že badatel se v rozhovoru 

dostane ke všem pro něj zajímavým tématům, ale je na něm jakým způsobem a v jakém 

pořadí informace získá“ (Hendl, 2005: 174). 

Návod pro rozhovor s vedoucí zařízení (Příloha č. 1) zahrnoval několik oblastí: 

individuální postoj k vedoucí funkci, popis cesty klientek do zařízení, reflexi současné 

situace, reflexi vztahů pracující - klientka a klientka - klientka, možnosti činností klientek, 

                                                 

36 Sociální práce je jako feminizovaná profese nahlížena vlivem diskurzu péče, který je spojován s ženstvím. 

Je tak oborem, který reprodukuje tento společenský stereotyp. 

37 Návod pro rozhovor s vedoucí zařízení, návod pro rozhovor s pracujícími v přímé péči a návod pro 

rozhovor s klientkami. Všechny návody jsou přílohami diplomové práce.  
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postoj k transformaci zařízení a oblast o označování mentální jinakosti. V rozhovoru 

s vedoucí byly položeny například tyto následující otázky:  

I. Jak si představujete stav, který nyní transformací budujete, řekněme za 20 let? 

II. Jak podle vás vypadá ideální stav? 

III. Jaké označení pro zdravotní stav uživatelek ve vašem zařízení používáte? 

IV. Připravujete v zařízení činnosti, jejichž prostřednictvím se uživatelky mohou 

dozvědět informace o jejich těle?  

Provedený rozhovor s vedoucí zařízení se soustředil na ideologickou představu 

spojenou s probíhající transformací. Oproti tomu se rozhovor s pracujícími v přímé péči 

(Příloha č. 2) zaměřoval na představu o konkrétním vlivu probíhající transformace na 

jejich práci s klientkami a na diskutovatelnost změn s vedoucí. V rozhovoru s pracujícími 

byla položena například tato otázka: 

I. Jak probíhají přípravy na transformaci? Jsou složité? Jak se týkají konkrétně vás? 

Změnila se vlivem příprav na transformaci vaše pracovní náplň?  

Kromě této oblasti se rozhovor zaměřoval na stejná témata jako v rozhovoru 

s vedoucí zařízení.  

Návod pro rozhovory s klientkami (Příloha č. 3) byl tematicky zaměřen stejně jako 

rozhovory s předchozími respondentkami, avšak obsahoval navíc otázky tázající se na 

individuální cesty klientek do zařízení, jejich subjektivní reflexi současného života, povahu 

vztahů v zařízení s pracujícími i klientkami a vlastní názor na transformaci.  

Použila jsem například tyto otázky: 

I. Jak se vám žije tady v Domově? Jak jste sem přišla? Kde jste bydlela předtím? 

II. Proč myslíte, že tady žijete jen samé ženy? Proč tady s vámi nežijí muži? 

III. A co láska? Zkoušela jste si ji najít? Pokud máte: Jak často se vídáte? Máte 

soukromí? Dotýkáte se?; Pokud nemáte: Je tady někdo takový, kdo má lásku? Pokud ano, 

povídáte si s ní o tom?  

Při sestavování návodu pro rozhovor a při následném kladení otázek jsem dbala na 

to, aby nevedly k nejrůznějším kategoriím. Například jsem se zcela vyvarovala 

heteronormativního uvažování o sexualitě a partnera či partnerku jsem nazývala „láskou“.  
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V rozhovorech jsem se vztahovala k tématům, která jsou klientkám blízká. I přesto 

však jako odpověď na otázky často zaznívalo „nevím“. Mohlo se jednat o způsob naučené 

komunikace, anebo mohl být tento typ odpovědí projevem oprese a odosobnění v rámci 

prostoru ústavu. Jsem si tedy vědoma toho, že se některé položené otázky mohou jevit jako 

návodné.  

6.2 Metoda kódování  

Všech osm rozhovorů jsem nahrávala na diktafon a takto získané záznamy jsem 

posléze doslovně přepsala do počítače. Tyto přepisy rozhovorů se staly zdrojem pro 

následnou analýzu. Pro analýzu rozhovorů jsem se rozhodla použít metodu kódování, která 

vychází z metody zakotvené teorie. Z metody zakotvené teorie jsem si na základě záměru 

výzkumu zvolila metodu otevřeného kódování. „Výzkumník provádí otevřené kódování 

prvním průchodem daty. Lokalizuje přitom témata v textu a přiřazuje jim označení. 

Pomalu čte terénní poznámky a přepisy rozhovorů a všímá si kritických míst“ (Hendl, 

2005: 247). Postupovala jsem velice pečlivě a každou odpověď na položenou otázku jsem 

kódovala. Protože se jedná o časově i fenomenologicky náročnou metodu analýzy a 

protože během realizace výzkumu došlo ke změně záměru výzkumu, rozhodla jsem se 

otevřené kódování uplatnit pouze na rozhovory, které jsem provedla s klientkami zařízení. 

Ostatní tři rozhovory provedené s pracovnicemi ústavu jsem kódovala tematicky a pro účel 

dokreslení obrazu výzkumu jsem do analýzy zahrnula rozhovor s vedoucí zařízení, jejíž 

výpovědi byly díky jejím dlouholetým zkušenostem obsahově nejbohatší. Během 

otevřeného i tematického kódování jsem vycházela z metodologického konceptu Uwe 

Flicka uvedeného v knize An Introduction to Qualitative Research (2009).  

Metoda kódování v sobě dle Coffey (1996) zahrnuje celou škálu přístupů a způsobů 

organizování kvalitativních dat. Připojování kódů k datům a generování pojmů má jako 

část analytického procesu důležitou funkci umožňující pečlivě zhodnotit, co získaná data 

vypovídají. Kódování umožňuje spojovat různá data a vytvořit z nich kategorii, která má 

společný element. Poté je možné definovat tyto kategorie podle společného tématu a spojit 

tak všechna data do specifického konceptu nebo myšlenky. Pro přehlednější a operativní 

práci s jednotlivými kódy jsem si zvolila počítačový program ATLAS. TI, který je 

specializovaným programem pro kvalitativní analýzu dat. „Otevřené kódování odhaluje 

v datech určitá témata“ (Hendl, 2005: 247). Prostřednictvím grafických možností tohoto 
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programu jsem mohla tato témata včlenit do jednotné celistvé mapy kódů, která, jak 

uvádím výše, se skládala pouze z výpovědí respondentek, které byly klientkami ústavu. 

Záhy se ukázalo, že tato mapa bude obsahovat tři základní fenomény, které se v rámci 

výzkumu objevovaly jako klíčové. Respondentky – klientky ve svých výpovědích 

zmiňovaly tři typy prostorů, které určitým způsobem interpretovaly. Hovořily o fenoménu 

ústavu, který označily jako „tady“, o svém domovu označovaném jako „tam“ a o 

transformaci, která pro ně znamená prostor „jinde“. Tyto tři typy prostorů, kterým se 

podrobně věnuji v analýze práce, jsou zaznamenané v mapě kódů (Příloha č. 5), díky které 

je možné sledovat, jak jsou jednotlivé fenomény propojeny a jaké konotace se k nim váží.  

Mapa (Příloha č. 5) se skládá z kódů, které vznikly funkcí „code in vivo“. Díky 

funkci „code in vivo“ jsem se mohla pohybovat na nízké úrovni abstrakce, což pro mě 

znamenalo nízkou míru aplikace vlastní pozicionality a subjektivity do výpovědí 

respondentek. Funkce „code in vivo“ byla pro výzkum vhodná také z toho důvodu, že 

respondentky – klientky odpovídaly v krátkých odpovědích. Výpovědi vedoucí zařízení, 

které v analýze uvádím, nejsou součástí téže mapy kódů, ale zaznamenány v separátní 

mapě, která je přílohou č. 6. 

Anonymitu respondentek v rámci výzkumu zajišťuji tím, že jsem jim přiřadila 

fiktivní jména. Respondentky – klientky jsem pojmenovala jako Adélu, Barboru, Cecílii, 

Danu a Evu. Vedoucí ústavu jsem ponechala její profesní pozici a označuji ji jako 

„vedoucí“, což podle mého názoru anonymitu zajišťuje dostatečně.  
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7. Paradigma výzkumu 

Paradigma výzkumu vymezuje Guba a Lincoln (1994) jako přesvědčení či názor, ze 

kterého výzkumník či výzkumnice při realizovaném výzkumu vychází a které rovněž 

ovlivňuje výběr metod výzkumu. Na paradigma lze nahlížet jako na soubor základních 

domněnek, které jsou primárními pravidly výzkumu a které výzkumníka a výzkumnici 

vedou i v oblasti ontologie i epistemologie. Paradigma pro vědce či vědkyni představuje 

světový názor na povahu světa, místo člověka v něm a možnosti jeho vztahů k tomuto 

světu. Tyto domněnky mají svůj základ v tom, že jsou důvěryhodné a že neexistuje jiný 

způsob ověření jejich pravdivosti.  

Pro účely svého výzkumu jsem jako badatelka vycházela z konstruktivistického 

paradigmatu především proto, že ontologie, epistemologie a následně metodologie, která 

z konstruktivistického paradigmatu vychází, odpovídá charakteru mnou prováděného 

výzkumu. Dle Guba a Lincoln (1994) je cílem konstruktivistického paradigmatu znovu 

utváření konstrukcí s cílem lepšího porozumění nebo nalezení nových interpretací. 

Z ontologického hlediska konstruktivismus chápe realitu jako multidimenzionální, která je 

viděna a chápana různě na základě individuálních významů a představ, které jí různí lidé 

dávají. Toto pojetí individuální chápání reality je mému výzkumu blízké, protože realita 

nemůže být poznána jedním možným způsobem, ale je neustále utvářena a přetvářena 

v rámci fungování světa. Například nelze obecně říci, že transformace ústavu je 

prospěšným krokem pro všechny jeho obyvatelky. Mohu se pouze ptát na přínos 

transformace konkrétním ženám, se kterými jsem provedla rozhovory. Zevšeobecňování 

výsledků mého výzkumu a utváření jedné reality by bylo pochybením, kterého se podle 

Letherby (2003) tradičně dopouštěla malestream věda a co bylo předmětem feministické 

kritiky.  

Epistemologie v rámci konstruktivistického přístupu vnímá realitu jako to, čemu 

dávají význam teprve respondenti či respondentky. Realitu tudíž nelze poznat objektivně, 

ale pouze v intencích toho, jaký význam jí dávají lidé a takové poznání je z hlediska vědy 

legitimní. Dle Guba a Lincoln (1994) jde o dialog mezi sociální realitou a čtenou kulturou. 

Také jde o dialog mezi badatelem či badatelkou a odpovídajícím, což dále rozvíjím 

v kapitole věnované etice výzkumu. Vzhledem k ontologii a epistemologii výzkumu a 

paradigmatu, ze kterého vycházím, jsem jako výzkumnou metodu zvolila právě 
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polostrukturovaný rozhovor. Tato metoda byla zvolena s cílem umožnit vyslechnutí co 

nejvíce interpretací žen, kterým v minulosti nebyla věnována pozornost z důvodu 

stereotypizace a snižování relevance jejich prožívání a vztahování.  

7.1 Pozicionalita  

Klíčová pro mě jsou následující východiska. Vycházím z disability studies a gender 

studies a z jejich konceptu kritiky normy ve vztahu k jinakosti. Fenomén 

deinstitucionalizace velkokapacitních zařízení sociálních služeb je realizováním změny 

v poskytování sociálních služeb směrem k principům samostatného života. Toto 

rozpouštění ústavů se stalo klíčovým tématem mé práce proto, že do tzv. většinové 

společnosti přichází uvědomění o příliš dichotomním dělení normy a segregace lidí 

domněle se vyskytující za jejími hranicemi. Deinstitucionalizace sociálních služeb na jedné 

straně otevírá lidem s mentální jinakostí zcela nové možnosti prožití kvalitnějšího života a 

na druhé straně má možnost přinést širší společenskou změnu v přístupu k jinakosti. 

Odlišování normálnosti od jinakosti v sobě nese hodnotící aspekt. Jinakost je vykládána 

jako to druhé, iracionální, nekompetentní či nezdatné a to, jehož vznik by se měl například 

eugenickými praktikami ideálně eliminovat. Z pohledu disability studies je trend 

deinstitucionalizace pozitivní proces, který lidi s jinakostí lokalizuje do široké společnosti, 

kde mají své místo. Ovšem druhou stranou mince je malý posun v myšlení komunity, což 

může v důsledku pouze potvrdit odmítavý postoj a přirozené integraci bránit. Segregace 

lidí s mentální jinakostí je totiž stále považována za přirozený stav. Rovněž vycházím z 

kulturního modelu, jak ho definuje Mitchell a Snyder. Kulturní model chápe identitu a tělo 

jako konstruované kategorie, které byly vytvořeny historicky. Především je pro mě zásadní 

ten fakt, že kategorie postižení se vztahuje na všechny, protože nikdo nemůže sto 

procentně dostát normě. 

7.2 Lokace 

Feministická kritika vnímá postoj výzkumnice nebo výzkumníka jako takový, který 

ač ve snaze být nestranný, nemůže být nikdy neutrální a vždy v sobě obsahuje určité 

postoje a reflektuje mocenské vztahy (Ramazonglu, Holland, 2004). Já jsem jako 
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výzkumnice byla ovlivněna svou zkušeností z výkonu praxe sociální pracovnice, která se 

po řadu let setkává s principy práce v ústavech v Ústeckém kraji38, se kterými není 

ztotožněna. Záměrem výzkumu bylo jeho provedení v souladu s genderově senzitivní 

kvalitativní metodologií. Velmi důležitá pro mě tedy byla interakce s respondentkami 

během výzkumu. Znamená to, že jsem reflektovala svůj vstup do zařízení již od prvního 

návštěvy a uvědomila si rozložení pozice moci, přičemž jsem vycházela z vlastní reflexe 

ve společenském kontextu (etnicky domněle bezpříznaková žena bez jinakosti). Přicházela 

jsem jako zájemkyně o téma transformace a život klientek, můj přístup se snažil být 

minimálně zatížený očekáváním transformace a tedy ovlivněný kritickým pohledem na 

stávající podmínky.  

Při vedení rozhovorů jsem si byla vědoma několika možných překážek, které na mě 

měly zásadní subjektivní vliv. Při rozhovorech s vedoucí zařízení a pracujícími v přímé 

péči jsem byla ovlivněna svými pracovními zkušenostmi z pozice vedoucí sociálních 

služeb poskytující podporu při bydlení v nestátní neziskové organizaci. V rámci 

realizovaného výzkumu jsem vstoupila do prostředí, kde byly služby poskytovány pro mne 

zcela rozdílným způsobem. Současný stav DOZP, které jsou koncipovány jako 

velkokapacitní zařízení, jednoduše nemohou umožnit svým klientům a klientkám takový 

život, který by odpovídal potřebám a nárokům dospělého člověka. V praxi to znamená, že 

klienti a klientky v DOZP nemívají dostatek soukromí, což ovlivňuje jejich vztahovost, 

sexualitu a další oblasti. Také nemají dostatek možností pro projevování vlastní vůle a to 

vede k tomu, že nemohou žít své životy podle vlastních představ. „Do doby, než se změní 

podstata služeb poskytovaných v ústavech, než obyvatelé ústavů začnou bydlet v běžném 

domácím prostředí, které nebude ‚provozovnou‘, lze realizovat řadu opatření ihned: zvýšit 

míru pracovního uplatnění a i tím příjmy klientů umožňující osamostatnění, zvýšit standard 

bydlení, zejména míru soukromí, zavést do praxe nové metody práce, které obyvatelům 

ústavů umožní lépe hájit své právo na svobodnou volbu a nezávislost“ (Johnová, 2005: 2). 

Tím, že se na poli sociálních služeb pohybuji dlouhodobě, mohu říci, že ty DOZP, 

se kterými mám zkušenost, poskytují své služby založené na zcela jiných standardech, než 

je tomu v neziskové organizaci, ve které pracuji. V kraji, ze kterého pocházím, kvůli tomu 

existuje jakási rivalita právě mezi centrem, které krajská DOZP sdružuje a neziskovou 

                                                 

38 V tomto případě nehovořím o ústavu, ve kterém jsem prováděla výzkum.  
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organizací, kde pracuji. Tyto třecí plochy nevznikají pouze v rámci služeb bydlení, ale také 

například ve službě zaměstnanosti. Právě na základě reflexe této rozdílnosti jsem vytvářela 

své otázky do rozhovorů. Zásadním bodem pro provedení výzkumu pro mě bylo 

očekávání, zda budou mít pracující mnou zvoleného zařízení obdobný přístup 

k neziskovým organizacím, se kterým jsem se doposud setkávala. Tato domněnka se mi ale 

nepotvrdila. Vedoucí a ostatní pracující zařízení jsou si dobře vědomi nedostačivosti 

poskytování sociálních služeb „velkokapacitně“ a z toho důvodu se rozhodli transformovat 

a služby poskytovat lépe. Na zkoumanou oblast, jak jsem ji popsala výše, jsme nahlíželi 

podobně, a tudíž se nepotvrdila má obava, že se setkám s pracujícími, kteří jsou pohlceni 

předsudky, což jim znemožňuje podporovat lidi s mentální jinakostí v samostatném životě.  

Při vedení rozhovorů s klientkami DOZP na mě čekala další možná překážka v 

podobě zatíženosti mé interpretace jejich zkušeností. Jak jsem již uvedla, v oblasti 

poskytování podpory lidem s mentální jinakostí se pohybuji několik let a tak by mohlo 

rozvádění otázek a doptávání ovlivněno mým individuálními pracovními zkušenostmi a 

zatíženo vlastními předpoklady a očekáváními. Metodu polostrukturovaných rozhovorů 

jsem zvolila proto, abych respondentkám poskytla co nejširší prostor pro to, aby mi 

sdělovaly své zkušenosti, pocity, přání a o všem se vyjadřovaly svými vlastními slovy a 

nikoli prostřednictvím mých termínů. Toto považuji za významný aspekt, protože jsem 

dávala hlas lidem, ženám, které kvůli intersekci postižení a genderu byly o svůj hlas obrány 

a nebyly poslouchány vůbec nebo s nízkým respektem. S použitím techniky 

polostrukturovaných rozhovorů, kterou jsem pro svůj výzkum zvolila, jsem mohla uplatnit 

techniku aktivního naslouchání, dát respondentkám prostor dostatečně se vyjádřit ke 

každému probíranému tématu a citlivě reagovat na všechny informace, které mi sdělily.  

Vlivem pobytu v ústavu a diskurzů, které ovlivňují přístup k mentální jinakosti, 

získali klienti a klienti dovednost, která jim umožňuje snazší interakci s personálem a 

okolím, které je domněle zdravotně bezpříznakové. Dan Goodley (2010) tuto dovednost 

popisuje v knize Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction jako „tendenci 

neodporovat“, která byla původně zcela mylně vykládána jako neschopnost nebo 

nezpůsobilost odpovědět na položenou otázku jinak než souhlasně či nesouhlasně 

v závislosti na tom, jak byla otázka položena. Projevování vlastního názoru či dokonce 

odporu je v kontextu totální instituce rizikovým, protože člověka staví do opozice s mocí a 
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stávajícím řádem. Performaci tendence neodporovat jsem během pokládání otázek 

reflektovala a nestala se pro mě znakem nezpůsobilosti či neschopnosti.  

7.3 Etický rozměr výzkumu 

Protože jsem výzkum prováděla v DOZP a přicházela jsem jako cizinka, pro kterou 

byly respondentky klientky pracujícími „vybrány“, mohlo by dojít k vytvoření dojmu, že 

respondentky nemohou poskytnutí rozhovoru odmítnout. Tohoto úskalí jsem si byla 

vědoma, a proto jsem dbala na to, aby byl můj přístup k respondentkám nehierarchický a 

založený na dobrovolné participaci, což je přístup, který úzce souvisí s etikou vedení 

rozhovorů (Punch, 1994). „Výběr“ respondentek pracujícími byl určen tím, do jaké míry 

byly schopné odpovídat a vůbec komunikovat a reagovat na mé otázky. Já sama jsem 

každý rozhovor začínala s obavou, zda si s respondentkou porozumím a zda bude možné, 

abychom spolu polostrukturovaný rozhovor provedly. S jednou respondentkou se mi 

rozhovor nepodařilo provést. Asi jsem ji nezaujala a mluvit se mnou pro ni nebyla 

dostatečná motivace. Protože jsem ke svým respondentkám zastávala eticky citlivý přístup, 

poděkovala jsem jí a rozhovor jsme ukončily.  

Naplnění etického přístupu v procesu sběru dat pro mě představoval informovaný 

souhlas všech respondentek s rozhovorem, jehož podpis znamenal souhlas s participací ve 

výzkumu. Se všemi respondentkami jsem předem pracovala velmi citlivě a zvláštní péči 

jsem věnovala klientkám, protože, jak jsem se již zmínila, pro mě byly pracujícími předem 

„vybrány“. Ještě před začátkem nahrávání jsem s nimi o samotě mluvila o tom, zda 

souhlasí s poskytnutím rozhovoru a s tím, že si budu rozhovor nahrávat. Pečlivě jsem 

každé jednotlivé respondentce vysvětlila, že s nimi rozhovor provádím výhradně pro své 

studijní účely a že s jejich odpověďmi nebudu nikoho seznamovat. Dále jsem vysvětlila, že 

si rozhovor nahrávám proto, abych ho mohla přepsat do počítače a ne proto, abych ho 

někomu pouštěla. Věděly rovněž, že záznam po přepsání do PC ihned smažu. Dále byly 

informovány o tom, že mohou rozhovor kdykoli přerušit a to i bez udání důvodu. 

Respondentky měly během rozhovoru možnost říci, že to, co mi právě řekly, nechtějí, aby 

bylo přepsáno a že hovoří mimo záznam, dále měly možnost získat přepisy rozhovorů a 

kriticky se k nim vyjadřovat. Respondentkám byla změněna jména a byly vynechány i 

názvy jiných ústavů včetně jejich lokace. S etickým přístupem k respondentkám souviselo 

to, že měly možnost poskytnutí rozhovoru odmítnout. Stalo se tak u další potenciální 



 

57 

 

respondentky, která kolem mě několikrát prošla, něco utrousila a odešla do útrob zařízení. 

Požádala jsem jí, zda by byla ochotná poskytnout mi rozhovor, ale byla jsem odmítnuta 

argumentem, že nemluví s nikým kromě Policie České republiky.  

Zvláštní přístup dle paragrafu a zákona o Ochraně osobních údajů by vyžadovala 

má práce s interními či osobními dokumenty vedenými v DOZP. Pro svůj výzkum jsem 

však nevyžadovala přístup k dokumentům a data jsem získala výhradně z provedených 

rozhovorů.  

Má práce má i jisté společenské konsekvence, což jsem si uvědomovala já a 

samozřejmě i pracovnice, se kterými jsem rozhovor realizovala. Již výše jsem zmiňovala 

vztah, který se na severu Čech vyprofiloval mezi státními a nestátními organizacemi, které 

poskytují podporu lidem s mentální jinakostí. Příspěvkové organizace kraje, jako jsou 

DOZP, jsou provozně 100% kryty z krajských financí. Neziskové organizace musí peníze 

na provoz tvrdě získávat psaním projektů (a následným administrativně složitým 

vykazováním), jejich činnost je pokryta na dva či tři roky, a pokud neuspějí, žádají 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které jejich provoz pokryje nezbytně nutnou částkou a 

to jen na rok. Snaha udržet stávající aktivity služby je tak každoročním bojem o finance. 

Neméně náročné jsou i kontroly z MPSV, což se DOZP v takové míře netýká a nebývají 

pro ně tak nebezpečné jako pro nestátní neziskové organizace. Nyní se transformací DOZP 

snaží přejít do komunitnějšího typu poskytování podpory lidem s mentální jinakostí, což 

může značit snahu o přiblížení se k typu služeb poskytovaných právě nestátními 

neziskovými organizacemi. „Službám, které lidem umožňují zůstávat v běžném prostředí, 

se říká komunitní služby. Patří sem např. osobní asistence, různé formy podpory v 

samostatném bydlení, podporované zaměstnávání, odlehčovací služby, raná péče, služby 

krizové intervence apod. Ústavy by do budoucna měly tento typ služeb začít poskytovat“ 

(Johnová, 2005: 2). To vytváří třecí plochy, protože DOZP jsou jiným typem organizace 

s jiným typem personálu a s přístupy, které často vychází z principů internace. Personál 

ústavu většinou nemá zkušenosti v oblasti komunitních typů služeb, a tak se u nich mohl 

projevit ostych o nich hovořit, pokud věděly, že jsem vedoucí dvou sociálních služeb 

týkajících se podpory bydlení právě v neziskové organizaci. Tato má obava se však v praxi 

ukázala jako neopodstatněná.  
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8. Analýza výzkumu 

Proces analýzy byl realizován postupem, který je popsaný v kapitolách výše. 

V následujících kapitolách se budu zabývat samotnou analýzou výpovědí respondentek. 

V textu cituji konkrétní výpovědi Adély, Barbory, Cecílie, Dany, Evy a vedoucí zařízení. 

Jak jsem uvedla v kapitole výše, výpovědi respondentek - klientek byly nejčastěji 

jednoslovné nebo je tvořily krátké věty. Odpovědi uvádím celé, abych docílila zachování 

co nejvyšší míry jejich autenticity. Následující analýza se zabývá těmi tematickými 

okruhy, které jsem během svého výzkumu a s ohledem na cíl práce shledala jako 

nejvýznamnější. 

8.1 Kategorie „nevím“ 

Kategorie „nevím“ vzniká jako zcela nové téma analýzy v okamžiku, kdy jsem si 

jako výzkumnice uvědomila, že záměr výzkumu se ze stěžejního tématu transformace 

změnil na téma konstruované oprese vznikající vlivem specifického prostoru. Kategorie 

„nevím“ pro mě představuje prostředek dekonstrukce, pomocí kterého mohu interpretovat 

stav, kdy mi respondentky – klientky na určité otázky neodpovídají.  

Dan Goodley v textu Zaostřeno na diskurz: poststrukturalismus v disability studies 

hovoří o tom, jak nezpůsobilost utvářejí diskurzy zakotvené v dualismech. Mentální 

nezpůsobilost se nejčastěji vyjadřuje v binární opozici ke zdraví, schopnosti nebo 

způsobilosti a je tedy konstruována skrze tyto diskurzy, které nám mají pomáhat rozumět 

nejen jí, ale i rozumět i sami sobě. Reprodukce těchto diskurzů je prováděna skrze 

instituce, v případě mého výzkumu skrz ústav. „Celým tímto snažením prolíná ona velká 

lež moderní civilizace: tvrzení, že naše já je svobodné“ (in K. Kolářová, 2012: 153). „Já“ 

je tak spíše než individuální nitrem utvářeno prostřednictvím zmíněných diskurzů a jejich 

dekonstrukce může probíhat skrze jazyk, protože: „Řeč nikdy není neutrálním médiem, s 

jehož pomocí popisujeme vnitrní stavy, nýbrž médiem, jehož prostřednictvím tyto stavy 

vytváříme“ (in K. Kolářová, 2012: 155). Dan Goodley upozorňuje na to, jak při interakci 

výzkumníka/výzkumnice, který/která má v rukou moc, s respondentem/respondentkou 

s mentální jinakostí může docházet ke znovu-vytváření identity člověka s hendikepem (in 

K. Kolářová, 2012: 157). Dekonstrukce diskurzu postižení tak může proběhnout jen tehdy, 
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pokud člověk diskurzy reflektuje a soustředí se na to, jak slouží k vytváření a potvrzování 

identity toho druhého, postiženého.  

Ve výpovědích respondentek se diskurz hendikepu zrcadlí v odpovědích „nevím“. 

Diskurz hendikepu je podle Dana Goodleyho utvářen v interakci lidí označovaných jako 

neschopných s těmi ostatními, kteří jsou v rámci dualismů označováni opačně. V takové 

interakci se projevuje předpoklad přirozené (kurziva KR) neschopnosti lidí s mentální 

jinakostí a jejich interakce se stává projevem naučeného způsobu komunikace s ostatními. 

Vzhledem k tomu, že se odpovědi „nevím“ vztahují k formě soužití, intimity a těla, tedy 

k tématům, které institucí nejsou diskutované, vnímám tuto kategorii jako projev rigidních 

struktur ústavu, které dlouhodobým působením zapříčinily nízkou míru emancipace 

respondentek, ovlivnily jejich vládu nad vlastním životem a projevily se ve zbavování 

aktivního občanství:  

 

Tazatelka: „Proč žijete v ústavu?“ 

Adéla: „Nevím.“ 

 

Tazatelka: „Víte, proč žijete tady v ústavu?“ 

Barbora: „Já nevím, co tu dělám, no!“  

T: „Proč myslíte, že jste tady?“ 

B: „Už jsem tady dlouho, už jsem tady dlouho.“ 

T: „A proč?“ 

B: „Nevím. Proč?“ 

 

Diskurz „nevím“ pro mě představuje i takový typ odpovědí, ve kterých 

respondentky odpovídaly stejně, jak byla položena otázka, resp. jejich odpověď obsahovala 

stejné slovo z položené otázky:  

 

Adéla: „Ráno jsem tady nebyla, já jsem byla v herně.“  
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Tazatelka: „V herně? Jaký to je v herně?“  

A: „No.“  

T: „Co tam děláte?“  

A: „D ěláme.“  

T: „Co třeba?“  

A: „No.“ 

T: „Třeba něco malujete, vyrábíte…?“ 

A: „Malujeme, vyrábíme taky.“  

T: „A co ještě děláte přes den?“ 

A: ticho  

T: „Co třeba děláte?“ 

A: „D ěláme.“  

T: „Chodíte na procházky?“ 

A: „Chodíme.“ 

T: „Co ještě?“ 

A: ticho 

 

Bylo pro mě náročné pokládat otázky tak, abych respondentky nenavedla k určité 

odpovědi. Jak ukazuji v interakci výše, pokud jsem se ptala tak, že na otázku mohla zaznít 

široká odpověď, respondentky odpověděly tichem. Dan Goodley tento diskurz nazývá 

„tendencí neodporovat“, který se dá interpretovat jako rozumná konverzační strategie 

bezmocného člověka při střetu s autoritou. Diskurz, který je obsažen v „tendenci 

neodporovat“, se vlivem špatné společenské interpretace stal esencializovaným faktem, 

který byl záporně chápán jako součást identity člověka s mentálním postižením (in K. 

Kolářová, 2012: 159). Tendence neodporovat se může projevovat mnoha způsoby. Může 

se jednat o odpovědi „ano“ na dvě různé otázky, nebo o odpovědi, které položenou otázku 

zcela zrcadlí. To ukazuje, jak lidé s mentální jinakostí „…dokážou přizpůsobovat průběh 

interakce aktuálně vnímaným preferencím stejně citlivě jako jejich domněle 
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nehendikepovaní komunikační partneři“ (in K. Kolářová, 2012: 163). Kategorie „nevím“ 

ukazuje, jak je důležité zpochybňovat stávající zneschopňující uvažování o lidech 

s mentální jinakostí jako o komunikačních partnerech/partnerkách a představuje pro mě 

diskurz hendikepu, který je možné odbourat v ten okamžik, kdy začneme o těle uvažovat 

mimo diskurzy definující jedince. Je však možné, že se dlouhodobá sociální oprese, která 

lidi s postižením systematicky zneschopňuje, stane internalizovanou a schopnost lidí 

s mentální jinakostí vyjadřovat vlastní názor bude obnovena až ve chvíli, kdy prostor 

sociálně konstruované oprese opustí.  

8.2 Kategorie prostoru a času 

Kategorie prostoru a času se během analyzování výsledků výzkumu ukázaly jako 

zásadní. Lokace a subjektivní vnímání prostoru a života v něm celým rozhovorem 

prostupovaly a přirozeně se tak staly dominantní součástí analýzy. Prostorem a časem a 

jejich vzájemnému vztahu se věnuje kritická geografie a z poznatků tohoto oboru jsem při 

analýze čerpala. Kritická geografie vychází z kritiky pozitivismu a zabývá se výzkumem 

prostorových vztahů. Přináší tím zcela nový pohled na prostor, neboli geografický kontext, 

a umožňuje v něm sledovat uplatňování různých společenských vlivů, ale také například 

vztahovou perspektivu (Wilton, 2010: 2). Dle Wiltona umožňuje analytický přístup 

s použitím kritické geografie rozlišit různé prostory a tím mohu mentální nezpůsobilost 

prostorově interpretovat.  

V rámci provedeného výzkumu interpretuji mentální jinakost ve třech typech 

prostorů a analyzuji: 

a. prostor ústavu – má podobu institucionalizované formy života; prostor 

ústavu respondentky Adéla, Barbora, Cecílie, Dana a Eva spontánně 

označují jako „tady“ 

b. prostor „baráku“ – představuje nově vzniklý prostor vytvořený v rámci 

transformace ústavu, který respondentky Adéla, Barbora, Cecílie, Dana a 

Eva označují jako o „jinde“ 

c. prostor domova – jedná se o původní prostor respondentek Adély, Barbory, 

Cecílie, Dany a Evy označovaný jako „tam“ 
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Označení „tady“, „jinde“ a „tam“ zde představuje kódy „in vivo“. Mým cílem není 

analýza funkčnosti jednotlivých prostorů, ale zjištění, jak se k nim jako k typům prostoru 

respondentky vztahují, jakou roli v jejich životě hrají a s čím jsou popřípadě spojovány.  

V souladu s přístupem Roberta Wiltona a knihy Towards Enabling Geographies 

(2010), je možné využít přístupu kritické geografie k analyzování typu prostoru z hlediska 

přístupu do veřejného městského prostředí. V tomto kontextu získává mentální jinakost 

sociálně politickou podobu, která demonstruje snahu o její vykázání z veřejného prostoru a 

tedy o znemožnění nebo alespoň podstatné omezení možnosti participace, podílení se na 

veřejném životě a zastávání role aktivního občana/občanky.  

Pomocí kritické geografie tedy nahlédnu na mentální jinakost jako na sociálně a 

prostorově konstruovanou formu oprese a exlukze, která se proměňuje spolu s kulturní 

konstrukcí postižení. Protože celou analýzou mého výzkumu prochází kategorie genderu a 

život v geografických lokalitách, pohybuji se na poli feministické geografie, jak ji definuje 

například web Science Direct: „Feministická geografie zkoumá, jak genderové ideologie a 

praktiky působí na vytváření prostorů a míst. Zabývá se rovněž intersekcí genderu a 

ostatních lidských diferencí, kterými je například etnicita nebo sexualita“ (Gender and 

Feminist Studies in Geography [online]). Feministické kritice podrobuji jednotlivé 

geografické prostory, zkoumám v nich uplatňování genderu a sleduji žitou zkušenost 

jednotlivkyň i skupin. Feministická geografie se vyvinula ze zájmu rozšířit kategorii 

prostoru o zkoumání pohlaví, rodiny, sexuality, rasy a třídy. Z hlediska feministické 

geografie se v rámci výzkumu věnuji geografii žen (sleduji prostorové překážky a životní 

podmínky), konstrukci genderové identity skrz užití a charakter prostoru a geografii 

sexuality, resp. vztahů v závislosti na životě v konkrétním prostoru.  

Specifický prostor ústavu vytváří i specifický čas. Judith Halberstam (2005: 9) 

vyčlenění lidí s určitými znaky vnímá jako společenské potvrzení očekávání normativity 

kategorie času. Uvádí, že západní společnost se řídí logikou času tzv. střední třídy a 

reproduktivní časovosti, která má mít jasné cykly (dospělost, reprodukci rodiny, 

dlouhověkost, dědictví, apod.). Tyto cykly podle Halberstam definují životní cykly 

lidského života a pokud takové normativní kategorie lidské časovosti nenastanou, 

automaticky definují určitý druh lidí jako pro společnost nevhodných nebo nebezpečných. 

Halberstam se své práci se věnuje queer tematice, která je pro společnost problematická 

především v tom, že jejich život podobně jako život lidí s mentální jinakostí neprochází 
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obvyklými cykly. Tyto „obvyklé“ cykly, které západní společnost od svých členů očekává, 

jsou naturalizovány a následně internalizovány. Halberstam vidí jako nutnost tyto 

naturalizované formy bytí dekonstruovat s ohledem na specifičnost lidského bytí (2005: 

10). Tato dekonstrukce časových etap pro mě představuje nový pohled na normativnost 

temporality člověka, který je až dosažením určitých časových etap považován za dospělého 

a způsobilého. Když analyzuji ústavní čas, vnímám jeho specifickou časovost bez životní 

zkušenosti dospělosti, reprodukce nebo rodiny. Ačkoli nemohu tvrdit, že by lidé nebýt 

pobytu v ústavu žili normativní temporalitou, mohu tvrdit, že jim ústavní prostor a ústavní 

čas žít individuální temporalitou znemožnil. Zabránil jim v jejich možnosti volby a 

vykonstruováním specifického prostoru, ovlivnil i jejich čas. Halberstam totiž uvádí, že 

konstrukce praktik, které je možné vykonávat v prostoru, je zakryta jak naturalizací času, 

tak i prostoru. V případě klientek s mentální jinakostí tuto konstrukci specifického času a 

prostoru vnímám tak, že umístění klientek do prostoru (ústavu) zaplněného pouze ženami, 

bylo provedeno s cílem zabránit možné časovosti reprodukce a rodiny. Halberstam mluví o 

nutnosti dekonstruovat normalitu reproduktivní temporality. Výzkum však ukazuje jiný 

druh oprese. Symbolické násilí se zde neprojevuje vnucováním a reproduktivní 

temporality, ale tím, že přístup k tomuto druhu specifického času je respondentkám 

znemožněn. Respondentky nemohou dosáhnout na společensky hodnotnější roli, která by 

byla například spojena s jejich mateřstvím nebo partnerstvím, ale zůstávají uměle drženy 

v roli věčného dítěte. Zde ukázka, jak respondentka Barbora reagovala na otázky ohledně 

partnerství, popřípadě mateřství:  

 

Tazatelka: „Vy máte v T. (pozn. název ústavu záměrně vymazán) kluka, že jo?“  

Barbora: „Mám. Byl tady, byl.“ 

T: „A když za váma přijede, máte soukromí? Můžete jít spolu třeba na pokoj?“ 

B: „Asi jo.“ 

T: „A jste spolu sami? Když je to váš kluk, tak se mazlíte nebo hladíte?“ 

B: „Já ho mám ráda, já jsem mu dala pusu.“  

T: „Tak muselo být krásný.“  

B: „A budeme mít miminko malý. Budeme mít holčičku.“  
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T: „Ano?“ 

B: „On to ví.“  

T: „Váš přítel to ví. Tak to spolu máte sex, milujete se.“  

B: “No to nevim, jestli to bude.“  

T: „A vy byste chtěla miminko?“ 

B: „Chtěla miminko. Jako jsem byla tenkrát v kočárku já malá.“  

T: „A povídáte si tady s někým o tom, že byste chtěla miminko?“  

B: „Ano.“  

T: „Povídáte si tady o tom s pracovnicema? A co jste si o tom řekly?“ 

B: „Že budu mít brzo miminko v kočárku.“ 

 

Tím, že ubytování v prostoru ústavu neposkytuje privátní prostor, ženy nenavázaly 

partnerské vztahy, které by mohly jejich roli dospělé osoby posílit. Nemožnost navázat 

takové vztahy jim také znemožňuje žít individuální temporalitou, která by vznikala na 

základě vlastní volby. Velký vliv na držení respondentek v roli věčného dítěte má také 

jejich absolutní neinformovanost z oblasti vztahů, kterou se více zabývám v kapitole níže. 

Považuji za důležité zmínit prostupnost jednotlivých prostor, konotace, které jim 

respondentky přiřazovaly a případné binaritní vztahy mezi prostory. Reflexe z tohoto úhlu 

se nabízí, protože analyzované prostory jsou hodnoceny v závislosti jednoho na druhém a 

jsou definovány na základě hierarchizace vzájemných odlišností. Ve vztahu binárních 

opozic, je vždy jednomu prostoru dána vyšší kulturní hodnota, než tomu druhému, čímž je 

jeden označen jako pozitivní a druhý jako negativní. Jak rozvádím níže, respondentky 

nejsilněji vnímají binární vztah mezi ústavem a domovem. 

Jak jsem již uvedla, hovořím o třech typech prostorů: ústavu, baráku a domova. 

Během rozhovorů respondentky fluidně „přebíhaly“ mezi jednotlivými prostory. Pokud byl 

ústav prostorem, kde strávily nejdelší část svého života, nejvíce se vztahovaly právě 

k němu a k životu uvnitř něj. S proměnou přístupu k lidem s mentální jinakostí v českém 

kontextu úzce souvisí postupné otevírání prostoru ústavu, se kterým pro respondentky 

vznikly nové možnosti jak vystupovat mimo tento prostor. V případě ústavu, ve kterém 
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jsem realizovala výzkum, je tato možnost opustit prostor ústavu v přímé souvislosti 

s prostorem „baráku“, který vznikl v rámci transformace stávajícího ústavu. Klientky, které 

byly respondentkami mého výzkumu, mají možnost jezdit na „barák“, který je pilotním 

projektem v rámci připravované transformace. „Barák“ je cvičný byt. Jedná se o místo 

nácviku, které nebude bydlištěm všech žen, které ho navštěvují. Respondentky se 

k prostoru tohoto „baráku“ vztahují právě proto, že je zatím jediným novým prostorem, 

který v rámci transformace vznikl a ke kterému se vztahovat mohou. Na „barák“ se jezdí 

vždy na jeden den v týdnu a během celého týdne se v něm vystřídá asi deset klientek, u 

kterých personál předpokládá, že rozvinou dovednosti pro samostatný způsob života, který 

se bude podobat životu v podobném typu bytu. Pokud některá klientka odmítne na „barák“ 

jezdit, její rozhodnutí je pracujícími respektováno. Ale spíš než by se jednalo celkovou 

negaci prostoru „baráku“ ze strany klientky, setkávají se pracující jen s krátkodobými 

absencemi. Z uvedeného vyplývá, že „barák“ je prostor, který je pro respondentky nový. 

Ve výpovědích se mu věnovaly méně často než ústavnímu prostoru a patřily mu konotace 

určité novosti, obav, ale i těšení se a nových odhodlání. Například respondentka Adéla 

vypověděla: „Budu sama spát.“  

V případě prostor ústavu a baráku jsem nezpozorovala žádný binární vztah. Může 

to být způsobeno pečlivým a citlivým přístupem personálu ke klientkám, důkladným a 

systematickým přípravám na transformaci, anebo také tím, že si respondentky zatím reálně 

nepředstavují konkrétní dopady na jejich život. Binaritu k prostoru ústavu jsem však 

vnímala v souvislosti s prostorem domova. Respondentky popisovaly prostor „doma“ zcela 

odlišně a se zcela jinými konotacemi, než tomu bylo v případě ústavu nebo baráku. Prostor 

domova konotují silné emoce spojené s rodinnými příslušníky, které v jejich aktuálním 

prostoru (ústavu) chybí. Respondentky neopomenuly vysvětlit, na jaké významné dny 

domů jezdí a jak styk s rodinou probíhá. Domnívám se proto, že pro klientky hraje prostor 

domova pravděpodobně nejvýznamnější roli v jejich vztahování se, a to jak k němu, tak 

k lidem uvnitř něho. Domnívám se, že ústav i barák pro ně představuje podobnou míru 

internace, která stojí v jasné opozici k domovu a neformálnímu životu s rodinou. Když se 

klientky přestěhují, rozsah internace a s ním ovlivnění typickými rysy totální instituce se 

sníží, ale i přesto bude mít barák takové rysy, které se totální instituci blíží (viz Goffman, 

1961). Klientky budou stále žít pod jednou střechou a pod dohledem jedné autority. Změnu 

však zaznamená prostor pro vykonávání aktivit klientek, který se rozpuštěním ústavu 
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rozmělní do dalších míst, jakými je například lékařská ordinace nebo obchod. Jiný rys 

totální instituce, jakým je zpřetrhání rodinných vazeb, bude pravděpodobně zachován.  

8.2.1 Ústav („tady“) 

Ústav – prostor, který ve svých výpovědích respondentky logicky uváděly nejvíce. 

Považuji za důležité popsat, jaká je struktura tohoto prostoru. Pro nezatíženou interpretaci 

použiji citaci z oficiálních webových stránek39 popisovaného ústavu ze sekce Z historie 

zařízení:  

Budova je původně bývalá tvrz přestavěná na barokní zámek. Budova není 

bezbariérová. V přízemí se nachází prádelna, provozní kanceláře, 

společenská místnost, jídelna, kuchyň, sociální zařízení, pokoj pro 4 

uživatelky, šatna pro zaměstnance. V 1. patře sociální zařízení, pokoje pro 

ostatní uživatelky, ordinace, jídelna, společenská místnost, zázemí pro 

zaměstnance, terasa. Přízemí a 1. patro je spojeno schodištěm. Není zde 

ani výtah, což neumožňuje méně mobilním uživatelkám pobyt venku a jsou 

odkázáni na pobyt na terase. Z nedostatku zaměstnanců není možnost 

věnovat se uživatelkám individuálně s přihlédnutím k jejich zdravotnímu 

stavu. Pokoje jsou po 3 a více a tak neumožňují soukromí uživatelkám. Z 

důvodu špatného dopravního spojení je uživatelkám znemožněno více se 

začlenit do běžného života v co nejvyšší míře. V důsledku špatné dopravní 

obslužnosti je zde problém s personálním zajištěním. Současná kapacita 

DOZP je 40 uživatelů, žen. 

 

Iniciátorka projektu transformace, vedoucí zařízení, která byla mou respondentkou, 

vypovídá o situaci v ústavu v devadesátých letech:  

„Sedmdesát postiženejch klientů, nedůstojný podmínky, z jedný strany 

dálnice rozkopaná, z druhý nějaká řeka a železnice. Tam nemáte, nemáte 

šanci tam něco udělat a tím spíš jako obyčejný pracovníci.“ 

                                                 

39 Za účelem zachování anonymity ústavu záměrně neuvádím zdroj. 
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V sekci Vize, proč a jak jsou formulovány hlavní nedostatky objektu, které 

vysvětlují potřebnost změny prostoru:  

Stávající objekt je nevyhovující k poskytování sociálních služeb. Opatření k 

nápravě a případné opuštění objektu bylo již několikrát řešeno začátkem 

devadesátých let. V tomto období došlo pouze ke snížení kapacity ze 70 

uživatelů na 40. Přes snížení kapacity byl počet lůžek na pokojích – 10, 9, 8, 

6, 4, 3. Vybavení pokojů bylo pouze postele a osobní věci uloženy ve 

společných šatnách. S výjimkou pokojů pro 3 a 4 uživatele charakter pokojů 

– velké tmavé místnosti se dvěma okny bez možností řešení jiné stavební 

úpravy. Objekt se nachází mimo obydlené oblasti. 

 

Motivy k transformaci ústavu jsou definovány takto:  

Vyřešit špatné podmínky ubytování  

Zajistit potřebné soukromí uživatelů  

Řešit nepříznivou situaci sociálního vyloučení  

Vytvořit podmínky co nejvíce podobné běžnému způsobu života 

 

Jako výzkumnici mě zajímalo, jak respondentky žijí v prostoru ústavu, jak mohou 

fungovat mimo tento prostor a jak vnímají jeho plánované opuštění. Respondentky dávaly 

ústavu takové konotace, které vyjadřovaly respektování statusu quo. Na otázku, proč žijí 

v ústavu, odpověděla respondentka Eva: „odmalička jsem tady“ anebo respondentka 

Cecílie: „potřebuju pomoc“. Jak bylo z výpovědí patrné, respondentky znají hranice 

prostoru ústavu a přijímají svou roli v něm. Opuštění tohoto prostoru pro ně představuje 

vstup do prostoru nového, který je pro ně zatím neznámý. Respondentky na jednu stranu 

vědí, proč se ústav ruší (Barbora: „protože je starej“), ale na stranu druhou nedokáží 

vysvětlit, co by mělo být v transformovaném prostoru jinak. Jejich výpovědi ohledně 

transformace interpretuji spíše tak, že zatím neumí konotovat nový prostor „baráku“ a 
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odchod z ústavu berou jako příkaz (Barbora: „zakázali, že tady nebudu bydlet“) anebo 

projevují nejistotu (Cecílie: „Proč to tady rušej?“).  

Život v ústavu přináší člověku jistotu, že bude postaráno o jeho lidské potřeby, 

které jsou umístěny na samotném dně hierarchie lidských potřeb40. Přináší uspokojení těch 

základních lidských potřeb, kterými jsou potřeby fyziologické. Uspokojením toho 

základního pro lidský život, také uspokojuje jednu vyšší potřebu, kterou je potřeba 

bezpečí. Realizovaný výzkum však ukázal, že další takzvaně vyšší potřeby, jako je potřeba 

lásky, úcty a seberealizace nejsou a nemohou být v prostředí ústavu naplňovány, protože 

institucí nejsou řazeny mezi potřeby diskutované a nezbytné. Vedoucí vypovídá o současné 

situaci v ústavu:  

Chybí práva jako takový, lidský práva obyčejný, jako máme my, vy, ty lidi je 

nemají. Chybí právě ty rizika, jak se k těm právům dostat, aby je mohli 

minimalizovat ty rizika. Právo pohybu má riziko to, že ten člověk nikdy 

venku nebyl, že to neumí a teď si popsat tohle riziko a jak já ho budu 

minimalizovat? Budu ho doprovázet. A pak už bude nějakej posun, až to 

zvládne trošku sám, pak nastoupí sám do autobusu, teď to ty ženský 

neumí, teď je rvou do autobusu. To je tragedie, když vidím, jak ta klientka, 

která je dneska v chráněným bytě, nemohli jsme čekat žádný vývoj. Ona je 

tam (pozn. v ústavu) od 12 let, dneska je jí 40. Ona neví nic. Neví, kde jsou 

záda, že noha začíná tady odsud dolu a že noha je jenom ty prsty dole. To 

je tragedie, když to zjistíme při tom kontaktu s nima. Ty lidi, bylo o ně 

možná postaráno, dostali najíst, měli se kde vyspat, ale tohle jim jakoby 

uniklo.  

 

Respondentka hovoří o stavu, který vznikl jako důsledek uzavřenosti ústavního 

prostoru. Nepřiměřená snaha ochránit jeho obyvatelky vedla k zabránění přístupu 

k základním lidským právům a tato chyba se dnes jen pomalu napravuje. Prostor ústavu 

vytrhující klientky z přirozeného prostředí a nezahrnutí určitých oblastí lidského života do 

                                                 

40 Vycházím z pyramidy lidských potřeb sestavené americkým psychologem Abrahamem Haroldem 

Maslowem.  
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principů práce instituce způsobilo, že se v ústavu o určitých tématech nemluví, čímž 

dochází k jejich zneviditelňování:  

Tazatelka: „Když byste si chtěla popovídat s někým o vztahu, lásce nebo sexu, máte si 

s kým o tom popovídat?“ 

Cecílie: (ticho)  

T: „Povídá si s vámi někdo o tom?“ 

C: „Nemluví se o tom tady.“ 

 

„Vytržení lidí z běžného prostředí také neumožňuje posoudit skutečné 

potřeby lidí: některé běžné každodenní aktivity nelze v ústavu praktikovat 

(např. péče o domácnost), nelze zde využít neformální, přirozené zdroje 

(např. pomoc rodiny nebo sousedů). Nelze proto poskytovat služby 

individuálně přizpůsobené potřebám jednotlivých klientů“ (Johnová, 2005). 

 

Prostor ústavu byl vytvořen s cílem segregovat mentální jinakost a tím ochránit 

kolektivní tělo společnosti. Tomuto záměru odpovídá omezená variabilita života 

respondentek, která se nemůže vyrovnat možnostem běžného člověka v přirozeném 

prostředí. „Kvalitu života lidí není možné v ústavu zvýšit na běžnou úroveň“ (Kořínková, 

2008:2). Vyloučení žen s mentální jinakostí mimo společenský kontext je důsledek 

kulturní konstrukce postižení, která tělesné a mentální funkce lidí s mentální jinakostí 

vnímá jako nedostatečné nebo degenerované a odsouvá je do pozadí. Souvisí to se 

sociálními rolemi, ve kterých jsou lidé s mentální jinakostí drženi a na jejichž základě jsou 

pak společensky hodnoceni (Wolfensberger, Thomas, 1994). V tomto případě jsou klientky 

drženy v roli věčného dítěte a nevyvinutého organismu, který „nepotřebuje“ některé 

potřeby uspokojovat. V citacích se často vyskytuje slovo „běžné“ ve spojení s „běžným 

způsobem života“ nebo s „běžnými aktivitami“. Touha umožnit klientkám žít „běžně“ se 

objevuje i ve výpovědích vedoucí a na webových stránkách ústavu. „Běžný život“ je sice 

diskurzivně zatížený popis, který má tendenci normovat lidský způsob života, na druhou 

stranu je ale vyjádřením toho, že žít běžný život, který je společensky žádaný, nemají 

klientky v prostoru ústavu umožněno. Životní aktivity klientek jsou soustředěny především 
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do prostoru uvnitř ústavu. Na otázku, co dělají během dne nebo ve volném čase, 

respondentky odpovídají:  

Eva:„Mažu chleba a topinku.“ 

Dana: „Já tady myju chodbu.“ nebo „Jsem tady.“ 

Barbora: „V prádelně třídím prádlo.“ nebo „Mám tu panenky“ 

Adéla: „Utírám stoly.“  

Cecílie: „Povídáme si.“ 

 

Se životem uvnitř ústavu úzce souvisí kontakt s personálem. Respondentky 

nazývají personál tetičkami nebo sestřičkami a těmi, se kterými je vždy možnost si 

popovídat a sdělit své pocity: 

Tazatelka: „Máte za kým jít, když vám není dobře nebo když jste smutná?“ 

Adéla: „Za sestřičkama.“ 

 

Tazatelka: „Chodíte si nakupovat sama?“ 

Dana: „Sama se setřičkama, se setřičkama.“ 

 

Tazatelka: „Máte tady kamarádky?“ 

Barbora: „Mám. Je tady (pozn. jmenuje klientky) a tetičky jsou tady hodný.“ 

 

Označování „sestřička“ nebo „tetička“ může mít přesah do minulosti, když 

v ústavech pracovaly řádové sestry. Může ale také souviset s paternalistickým modelem, 

který se vyskytuje v tzv. pomáhajících profesích a který je charakteristický vztahem    

rodič – dítě vycházejícím z transakční analýzy41. Více o tom pojednává vzdělávací text 

určený pro komunitní plánování v Ústí nad Labem z roku 2007:  

                                                 

41 Teorie transakční analýzy byla vytvořena americkým psychiatrem Ericem Lennardem Bernem (1910 -

1970).  
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„Klient často přichází za sociálním pracovníkem, lékařem, psychologem jako 

DÍTĚ a jeho základní potřebou je potřeba ochrany, jistoty a bezpečí. Tímto 

přístupem vyvolává u personálu zařízení komplementární odpověď, která 

přichází z úrovně RODIČE. Měl by to být 

RODIČ pečující, nicméně některé projevy, názory a postupy klienta velmi 

snadno nabudí v ošetřujícím personálu také struktury RODIČE kritického. 

…klient je ve stavu DÍTĚTE, které se raduje, zlobí, trucuje, pláče, bojí se, 

trpí nejistotou, nemyslí, chce, prožívá, čaruje, a od odborníka předpokládá, 

že bude RODIČEM, v jehož zadání je, že ochraňuje, ví, pečuje, nabádá, ale 

také kárá, trestá a zakazuje, hodnotí, kritizuje a hlásá jednoznačné pravdy. 

Zde nacházíme psychologické kořeny pro vznik a udržování 

paternalistického modelu hlavně v pomáhajících profesích, který navzdory 

všem prohlášením pomáhají udržet za všech okolností klienta s odborníkem 

v součinnosti“ (2007: 7). 

 

Paternalistický model je založený na nerovném hierarchickém vztahu dvou 

subjektů. Jeho politikou je, že nadřazený subjekt za všech okolností ví, co je pro podřízený 

subjekt nejlepší a toto přesvědčení se mu snaží vnutit. Model má svá úskalí především 

v takovém typu sociální služby, ve které klienti/klientky zůstávají dlouhodobě, protože jim 

neumožňuje rozhodovat se autonomně. Ideální vztah v klient/klientka – personál, by byl 

takový, který by, v názvosloví transakční analýzy, umožňoval vztah dospělý – dospělý.  

„Je důležité, aby se sociální pracovník ze všech sil přičinil co nejdříve o 

rozvinutí komunikace v rovině DOSPĚLÝ – DOSPĚLÝ. Přístup, který nevezme 

pacientovi pocit bezpečí, jistoty a nezbytné ochrany, ale který současně 

otevírá prostor pro společnou činnost, za jejíž průběh a výsledky nese každý 

z účastníků svůj díl odpovědnosti“ (2007: 8). 

 

Vztahovost 

Dílčím záměrem výzkumu bylo zjistit, jakou roli ústav hraje ve formování vztahů 

respondentek k sobě sama i k druhým lidem. Z výzkumu vyplynulo, že respondentky mají 
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navázané vztahy přátelství pouze v rámci té instituce, kde žijí. I když přišly z jiného 

zařízení, vztahy nepokračují. Současné vztahy mimo ústav respondentka Adéla interpretuje 

jako „nikoho nemám“. Raymond Lemay (2009: 187) ve svém textu shrnuje výsledky 

vlastního výzkumu a uvádí, že institucionalizované zařízení poskytuje svým 

obyvatelům/obyvatelkám jen omezené množství vztahů, které jsou obvykle redukovány na 

vztahy s ostatními obyvateli/obyvatelkami, personálem, rodinou a popřípadě 

s dobrovolníky/dobrovolnicemi. Avšak tato skutečnost je platná i v případě, že člověk 

s mentální jinakostí žije v neinstitucionalizovaném typu sociální služby. Výzkumy, které 

autor uvádí, došly k závěru, že bez ohledu na typ sociální služby jsou lidé s mentální 

jinakostí velmi izolováni a že ani prostřednictvím komunitní sociální služby ne zcela 

využívají možností, které v okolí mají.  

Jak bylo popsáno výše, budova ústavu stojí na samotě. Uvnitř se nacházejí dvě 

oddělení. Protože, jak už bylo uvedeno, budova není bezbariérová, klientky z druhého 

oddělení v patře, které nejsou zcela pohyblivé, nemají mnoho příležitostí k opuštění patra a 

ke společenskému kontaktu s ostatními. Pracovnice je proto po schodech snášejí. O této 

praktice vypověděla vedoucí zařízení takto: „Takovýhle žití, že žije nějakej houf a že ze 

shora ženy nešly v životě ven. To jsme museli natvrdo udělat tabulku, abych já viděla, že 

se čárkuje, že ty ženy dneska někdo snese a jdou ven.“  

 

Tazatelka: „Chodíte na druhé oddělení?“  

Eva: „Nahoru chodíme povlíkat postele a stlát cejchy a postele. A napínat prostěradlo a 

povlíkat a gramce vynášet.“ 

 

Barbora: „Ležáci jsou nahoře.“ 

Tazatelka: „Proč se jim říká ‚ležáci‘, víte to?“ 

B: „Nevim.“ 

T: „Protože leží a nechodí.“  

B: „Nechoděj. To já chodím sama.“  
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Fyzický hendikep může být respondentkami s mentálním hendikepem vnímán jako 

závažnější postižení. Klientky z přízemí tak samy sebe mohou považovat za způsobilejší a 

tato schopnost je ústavem potvrzována v tom, že respondentky chodí ležákům (sic) 

„vynášet gramce“. Eli Clare hovoří o objektivizaci lidí v rámci pečovatelské instituce (in 

K. Kolářová, 2012: 351). V jeho pojetí jsou pečovatelské domy odkladištem, které slouží i 

těm, kteří takovou péči nepotřebují. A skutečně i v českém kontextu ústav fungoval a 

funguje jako místo, do kterého byli umísťováni i ti, kteří neměli žádné rodinné zázemí a 

současně byli považováni za nezpůsobilé pro život v komunitě. Staly se tak domovem 

například pro ty, kdo odcházeli z dětských domovů. Člověk se tak stává objektem instituce 

a musí se jejímu chodu přizpůsobit i tím, že vykonává podobné práce jako placený 

personál. Pomoc s chodem instituce se v ústavech vyskytuje běžně a nejčastěji se jedná o 

úklid, pomoc v kuchyni, nebo s péčí o ostatní obyvatele/obyvatelky ústavu, kteří mají 

závažnější hendikep. Vystupuje zde požadavek usnadnění práce personálu, který podobně 

jako zde nacházím i v dalších praktikách ústavu, které popisuji níže. 

V rámci prostoru ústavu jsem dále zjišťovala, jak respondentky navazují 

romantické vztahy. Navazování romantických vztahů uvnitř instituce je téma 

zatížené naprostou tabuizací ze strany klientek, ale i pracovnic. Život v pohlavně 

homogenní skupině s podtextem povinné heterosexuality způsobuje, že respondentky 

nebyly podporovány v poznávání vlastního těla a navázání romantických vztahů uvnitř 

prostoru ústavu. Dotazovala jsem se na vztahy v rámci ústavu, nebo případně mimo něj a 

odpovědi byly zatížené negací, která mohla plynout z jejich studu nebo nezvyklosti o 

tomto tématu vůbec hovořit. Možnosti navázání romantické lásky s muži jsou omezeny do 

té míry, do jaké je navázáno přátelství mezi takzvanými mužskými a ženskými institucemi. 

V praxi se uplatňuje, že takzvaný ženský ústav navazuje spolupráci s takzvaným mužským 

ústavem a to tím způsobem, že jsou pořádány společné akce, které jejich účastníky a 

účastnice stylizují do dětských let (mikulášské besídky apod.) a navíc mají 

heteronormativní rámec.  

Respondentky, které navázaly vztahy s muži prostřednictvím aktivit s mužským 

ústavem, sice mají přítele, ale současně přijímají, že „kluci“ žijí jinde:  

 

Tazatelka: „Proč myslíte, že tady žijete jen samé ženy? Proč tady s vámi nežijí muži?“ 
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B: „Kluci jsou v T.“ (pozn. respondentka vysloví název ústavu, který záměrně ponechávám 

v anonymitě) 

T: „A proč?“ 

B: „On tady dlouho nebyl. Jednou tady byl a pak tady nebyl.“ 

T: „Kdo?“ 

B: „Můj miláček tam byl, můj miláček tam je.“ 

T: „A proč teda nejste pohromadě? Napadá vás nějakej důvod, proč vás rozdělili? Holky 

v tomhle ústavu, kluci v tamtom.“ 

B: „No. To nevim, proč to udělali.“  

 

Na praktiku oddělování žen a mužů v rámci ústavů jsem se dotazovala i vedoucí 

zařízení. Separaci žen od mužů vnímá jako starou a historicky vykonstruovanou praktiku, 

kterou v začátcích své kariéry přijala jako již nastavený způsob poskytování sociální 

služby v ústavech. Zajímalo mě, zda ji vnímá jako eugenicky zatíženou:  

Je to možný, tohle já vám neřeknu. Já jsem do toho vstoupila v roce 91 a 

bylo to tak. Koedukovaný byly jenom dětský a potom se to rozdělovalo a 

nevím, kdo to vymyslel. To mi ani nezapadá a možná aby nevznikalo 

rozmnožování, jestli tohle někoho napadlo tenkrát, ale to musí mít hodně 

hluboký kořeny, když vznikaly ústavy, byly mužský a ženský. A já si myslím, 

že si to mnoho lidí spletlo i s věznicí. Byli zamčený a nepouštěli je. Je to 

dodnes to nechápu a nikdo nám to nevysvětlí a ty počátky nikdo už dneska 

nebude vědět, protože ten ústav je dneska už nějakých 40 let a kdo nám to 

řekne? Ale před 20 to bylo zoufalý a bylo to ještě horší. 

Oddělení mužů a žen vytvořilo dva různé prostory a nároky na jejich přizpůsobení 

pro intimní a romantické vztahy nebylo a stále není ústavem diskutováno. To se projevuje 

například v emoční nezatíženosti výpovědí těch respondentek, které partnery nemají 

(Cecílie: “kluci tu nechybí“). Současně možnost, že by vzniklo partnerství mezi ženami 

uvnitř ústavu, se respondentkám jeví jako nemyslitelná. Žádná z dotazovaných 

respondentek neměla ani neznala ženy, které by v rámci ústavu utvořily romantický pár. 



 

75 

 

Respondentky otázku, zda si zkoušely najít lásku uvnitř ústavu, negovaly, nebo na ni vůbec 

neodpověděly. Vedoucí ústavu na otázku, zda jsou s klientkami diskutovány otázky 

týkající se intimních vztahů uvnitř nebo vně ústavu, odpověděla:  

Ne. Myslím si, že by se to určitě mělo, ale neprobíhá to. Je to tabu. Nebo ne 

tabu, že by se jako o tom někdo nechtěl bavit, ale ani spíš neví nikdo 

včetně mě jak. A ani není poptávka po tomhle, ale to jsou to věci, co já 

nevidím. To vidí noční a mám pocit, že to neexistuje. Nikdo se na to neptá, 

nikdo to neřeší a konflikty kvůli vztahům mezi ženama jako sexuálním jsem 

taky zatím neřešila, takže to odsouváme všichni. 

 

V důsledku toho, že se sexualita žen uvnitř ústavu stala tabu a nikdo neví, jak k ní 

přistupovat, lidské tělo se samo o sobě stalo tabu pro respondentky. Například jen jedna 

z dotazovaných žen věděla, proč ženské tělo menstruuje (Cecílie: „nemluví se o tom 

tady“). Vedoucí se na stejné téma vyjádřila takto:  

No já když jsem nastoupila, tak to byla z věcí, který mě překvapily, že 

klientky používaly slovo menzes. Jako v negativním mě překvapilo, že to 

jako rozhlašujou. Jako v autobuse jedeme a: „já mám menzes, já mám 

menzes“. Takže se s nima někdo o tom bavil, vědí, co to znamená. Nicméně 

neumí používat vložky, používají plenkový kalhotky. Než by s tím musel 

chodit ten pracovník, tak pro jeho pohodlí je lepší když to, ale někdo by je 

to měl naučit, tak to se zatím taky nepodařilo. 

 

V této citaci znovu vystupuje jako hlavní požadavek ulehčení chodu instituce. 

Respondentka se vyjadřuje tak, že na prvním místě stojí pohodlí personálu a teprve až po 

něm pohodlí klientek. Strukturní útlak pak získává další podobu a projevuje se 

v neinformovanosti klientek ohledně užívání antikoncepce. Respondentky se během 

rozhovorů vyjadřovaly tak, že zcela legitimně přijímaly možnost, že antikoncepční pilulky 

užívají, ale nejsou o tom personálem informovány. Pokud jsem na antikoncepci ptala 

abstraktně a neoznačila jsem ji jako prášky, respondentky neodpověděly. Proto o ní 

záměrně hovořím jako o prášcích, které mají zabránit nechtěnému otěhotnění. V tu chvíli 
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pak respondentky věděly, že nějaké prášky užívají, ale nevěděly, co znamená slovo 

antikoncepce. Připouštěly sice, že mezi jejich prášky může být antikoncepční pilulka, ale 

slovu antikoncepce nerozuměly. I přesto, že jsem se respondentkám snažila téma co 

nejvíce přizpůsobit, nedošlo mezi námi k porozumění.  

 

Tazatelka: „Máte antikoncepci?“  

Dana: „To nevim.“  

T: „Nevíte, jestli berete prášky?“ 

D: „Jo, beru, já beru. Na ty nohy.“ 

T: „A antikoncepce je proti nechtěnýmu otěhotnění.“ 

D: „Jo, asi jo. Beru, beru. To taky beru, je toho moc.“  

 

Tazatelka: „Brala jste nebo berete antikoncepci?“ 

Barbora: „Beru. Odpoledne, večer a ráno.“  

T: „To jsou asi jiný prášky. Antikoncepce jsou prášky proti nechtěnýmu otěhotnění.“ 

B: „Nějaký jo, nějaký jo.“ 

 

Vedoucí se k antikoncepci vyjádřila následovně:  

Proč by nemohli mít dítě, i tohle práva hovoří, právo na mateřství, ale 

myslím si, že by to nebylo tak, že by to chtěly ty ženy, ale že k tomu dojde 

náhodně, že si to neuvědomí. Ne že by toužily po dítěti. Nemluví, ta 

mentalita tam o tomhle není. Bylo by to zbytečný, kdyby to bylo nechtěný 

těhotenství a pak bysme museli bůhví co dělat. Takže teď to bude na 

hovor, jestli antikoncepci a jak to řešit, kdyby nějaká žena, třeba ani se s 

mužskejma nebaví, tak tam se to nemusí řešit. 

 

Vedoucí popisuje oblast lidského života, která ústavem není zmapovaná a jak 

prostřednictvím úryvků z rozhovorů ukazuji, na klientky má obrovský dopad. 
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Respondentky popisují praktiky ústavu, během kterých dostávají od personálu léky, ale 

není v jejích možnostech zjistit, o jaké léky se jedná a zda mezi nimi je nebo není 

antikoncepční pilulka, která má bránit otěhotnění. Takovou praktiku vnímám jako projev 

odosobnění člověka v rámci totální instituce, která respondentky distancuje od jejich 

vlastního těla. Má také eugenický rozměr, který se projevuje v opresi cílené do zakázané 

reprodukce. Tato praktika devalvuje kompetentnost dospělé ženy, která nemá možnost 

rozhodovat se a plánovat život na základě vlastních hodnot. Projev snižování 

kompetentnosti klientek vnímám i v používání menstruačních kalhotek namísto tampónů a 

vložek a také v nereflektování otázek sexuality a s následným tvrzením, že po takových 

tématech není poptávka. Hlavním hlediskem zde nejsou práva klientek, ale ulehčení chodu 

instituce, a to je znak strukturního znevýhodnění (disablement) a útlaku. Koncept postižení 

ztělesňuje systematické znevýhodňování a nadvládu, která dopadá na lidi s hendikepem a 

produkuje určitou skupinovou identitu (K. Kolářová, 2012: 15). „Model strukturního 

znevýhodnění se soustředí na analýzu a odkrytí struktury a mechanismu společenského 

znevýhodnění a útlaku, které se týkají převážně či pouze osob s hendikepem“ (Kolářová, 

2012: 55).  

Kritéria sexuálního zdraví a sexuálních práv stanovených Světovou zdravotnickou 

organizací (WHO, 2002), která jsou jednotlivě vypsána výše v kapitole v teoretické části, 

nejsou v rámci navštíveného ústavu naplňována, tedy nejsou zahrnuty do standardů práce 

s klientkami. Jejich naplnění tak spíše vnímám jako součást individuální schopnosti 

klientky prosadit se, tedy se personálu dotazovat a dožadovat se naplnění svých potřeb 

z oblasti sexuálních práv. Vedoucí ústavu ve výpovědích několikrát připouští, že se otázky 

těla a intimity u klientek v ženském ústavu podcenily, za čímž může za tím stát všeobecný 

společenský předsudek o přirozeně (kurziva KR) vyšší sexuální aktivitě u mužů. Vedoucí:  

Já si myslím, že ty pracovnice to tam podcenily. Do těch ložnic nikdo v noci 

nejde. Vždyť jste viděla ty ložnice, jsou po osmi, že se to tam musí dít. 

Řekla bych, že jo. V jakým rozsahu, těžko říct, ale tyhlecty, jestli se 

ukojujou samy, jo. U těch žen je to asi spíš, že samy. Nedovedu si 

představit, že by někomu a někoho, to bych neřekla. U těch mužů jako je 

to, tam je potřeba nějaká, takže těžko říct, ale budeme se na to teď 

zaměřovat, jak začnou samy žít, až začnou jezdit sem do bytů a už i by tam 

měly bejt samy, tak o tom musej vědět, musej vědět o těle a musej vědět 
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co s tím tělem. Proč ne? Je to potřeba lidská jako každá jiná. Takže spíš to 

uvést jako do tý hygieny a do toho s tím pomoct, když si neví rady. 

 

V prostoru ústavu získává lidské tělo a lidská sexualita podobu sexuální 

objektivizace. Eli Clare hovoří o tom, jak jsou lidé s hendikepem objektivizováni v mnoha 

směrech, ale žádná z objektivizací z nich nečiní sexuální objekty. „Kategorizace z 

lékařského hlediska, soucit a zanedbávání vlastně dělají úplný opak“ (in K. Kolářová, 

2012: 352). Sexuální objektivace úzce souvisí se sexuální reprezentací a může se jednat o 

cílenou praktiku ústavu, který se snaží sexualitu z ústavu vyloučit a tím reprezentovat svou 

moc. Jedná se o projev oprese, který se vztahuje k formě soužití, intimity a těla. Lidé 

s mentální jinakostí jsou v prostoru ústavu i mimo něj reprezentovány jako asexuální 

bytosti, které jsou nezpůsobilé pro sex. Eli Clare to vysvětluje takto: „Zamyslete se nejprve 

nad genderem a nad tím, jak je utvářeno jeho vnímání. Být postiženou ženou znamená 

nebýt úplně ženou, být postiženým mužem znamená nebýt úplně mužem“ (in K. Kolářová, 

2012: 353). A dodává: „Konstrukce genderu závisí nejen na mužském a ženském těle, ale i 

na těle ‚nepostiženém‘ (in K. Kolářová, 2012: 354).  

Uplatnění principů sexuálního života a sexuálního zdraví je nepochybně obtížné 

naplnitelné v prostrou ústavu, který je koncipován tak, že neumožňuje žádné soukromí. 

Jsem však přesvědčená, že témata intimity a vlastního těla musí být klientkám 

zpřístupněné, aby mohly naplňovat svoje lidská práva. Vedoucí ústavu vidí jedinou 

možnost změny v plánovaném opuštění stávajícího prostoru:  

„To je až v rámci stěhování. To je to, co nás pak napadá v tom normálním 

životě. Ony to tam nikdy nepotřebovaly, tam nepáchnul mužskej.“ A 

podobně: „Je důležitý říct, že před těmi 20 lety byl mužskej ústav, ženskej 

ústav, což mi teď chceme těma novýma službama odbourat.“ 

 

Reprodukce genderového řádu 

V kapitole výše objasňující metodu a záměr provedených polostrukturovaných 

rozhovorů uvádím, že dílčím cílem rozhovorů bylo zjistit, jak instituce ústavu založená na 

reprodukci genderového řádu a zda se projevuje například v takzvaných ženských 
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aktivitách. Kateřina Zábrodská (2009: 98) na základě vlastních provedených výzkumů 

popisuje a analyzuje diskurzy, které díky výzkumům identifikovala a které formují identitu 

subjektu a dávají mu významy ženskosti a mužskosti. Autorka identifikovala celkem šest 

diskurzů, mezi které zařadila i diskurz socializace. „Diskurz socializace reprezentuje 

gender jako uměle vytvořené rozdíly mezi ženami a muži, což však – a to bychom měli 

zdůraznit – nevyhnutelně předpokládá existenci nějaké pravé povahy jedince, která je 

socializací přetvářena. Socializační diskurz tedy nekonstruuje specifické vědění pouze o 

tom, co je sociální a osvojené, ale také o tom, co je přirozené a dané“ (Zábrodská, 2009: 

101). Identita jedince, jeho mužskost a ženskost je podle socializačního diskurzu utvářena 

na základě binárního vztahu jedinec - společnost a „(…) oddělení jedince od společnosti 

směřuje k několika kontradiktorickým důsledkům“ (Zábrodská, 2009: 101). Jedním 

z, řekněme, pozitivních důsledků může být nevyžadování mužské nebo ženské role a tím 

může dojít k jejich odmítnutí. Je pravdou, že v rámci mnou provedeného výzkumu se 

gender neprojevil jako kategorie, která by byla spojena s určitým rolovým esencialismem a 

která by stavěla na cennosti rozdílů mezi muži a ženami.  

 

Tazatelka: „Podle čeho aktivity pro uživatelky vybíráte? Vybíráte aktivity podle tradičních 

rolí mužů a žen ve společnosti nebo podle jiného klíče?“ 

Vedoucí: „Spíše ne podle toho, že by se týkaly jen žen, ale spíše by měly být obecně 

lidský. Ale jsou zaměřený zapnout myčku, pračku, konvici varnou, ale to ne asi že by byly 

ženský, to se asi i chlapi musí nějak naučit. Něco ryze ženskýho mě fakt nenapadá, fakt 

ne.“  

 

V navštíveném ústavu se o genderu zásadním způsobem neuvažuje. Ženy se neučí 

specifické dovednosti, které by byly vázány na ženství a na jejich rolové společenské 

předpoklady. Jak cituji výše Eli Clare, performace genderu je závislá na projevech 

mužskosti nebo ženskosti. Pokud, v souladu s autorem, zastávám tezi, že být postiženou 

ženou neznamená být plně ženou a být postiženým mužem neznamená být plně mužem, 

pak tvrdím, že lidé s mentální jinakostí jsou nuceni performovat gender v podstatně méně 

než lidé, kteří jsou takzvaně zdraví. Avšak i vyčlenění z genderových rolí a s nimi 

spojených očekávání je znakem společenského útlaku systémem způsobilosti.  
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8.2.2 Barák („jinde“) 

Označení nového prostoru jako „barák“, který vznikne rozpuštěním stávajícího 

ústavu, přináší samy respondentky. Tímto prostorem rozumím jiný typ prostoru, který již 

není internací v pravém slova smyslu, zůstává pro mě však poloinstitucí, která život 

klientek nadále ovlivňuje tím, že je představuje specificky vymezený prostor určený pro 

mentální jinakost. Označení „barák“ je v jistém smyslu expresivním označením, které 

v sobě na první pohled může nést jisté negativní konotace. O tomto označení jsem hovořila 

s vedoucí ústavu, která mi ho vysvětlila tak, že se jedná o klasický činžovní dům, který 

může být označován jako „barák“ namísto „byťák“. Ona sama takový termín v rozhovoru 

používá, proto je možné, že ho tak přejaly i respondentky, které budou jeho novými 

obyvatelkami.  

 

Vedoucí: „Aby to nebylo striktně mužský nebo ženský a v tom novým baráku to pak bude 

určitě nabídnuto všem.“  

 

Barbora: „Chodím na barák.“ 

Tazatelka: „Co to je na barák?“ 

B: „Ten barák, tam chodí Eva, v tom bytě jsem byla s tou paní.“  

 

Adéla: „Těším se na ten barák novej.“ 

 

„Barák“ je „jinde“, není to „tady“ v ústavu. Jedná se o samostatný byt, který je 

pilotním prostorem v rámci projektu transformace. Postupně vznikne několik samostatných 

domácností a záměr ústavu je následující:  

DOZP poskytuje pobytové služby pro 40 uživatelů v nevhodných materiálně-

technických podmínkách. Základním cílem je opustit stávající prostory 

barokního zámku a přemístit poskytování sociálních služeb do míst s 

dostupnou sítí veřejných služeb. Po opuštění stávajícího objektu – vznikne 

šest skupinových domácností a dvě (tři) individuální domácnosti. V 
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domácnosti bude bydlet maximálně 6 uživatelů a v jednom místě budou 

zřízeny maximálně dvě domácnosti: 2 skupinové domácnosti v T. (pozn. 

město záměrně vynecháno) – chráněné bydlení; 2 skupinové domácnosti 

v T. (pozn. město záměrně vynecháno) – domov pro osoby se zdravotním 

postižením, z toho jedna domácnost s vysokou mírou podpory; 3 skupinové 

domácnosti v L. (pozn. město záměrně vynecháno) – chráněné bydlení; 3 

individuální domácnosti v L. (pozn. město záměrně vynecháno) – chráněné 

bydlení. Záměr bude realizován výstavbou jednopodlažních domků, 

dvojdomků s jednolůžkovými pokoji. 

 

Respondentky si v průmětu rok jezdí trénovat nové dovednosti potřebné pro 

samostatnější způsob života (např. osobní hygiena, vaření). Tento cvičný byt je to jediné 

hmatatelné a konkrétní místo v jejich obrazu budoucnosti. Konotace, které jsou mu 

přiřazovány, se dají charakterizovat jako ambivalentní. Respondentky s odchodem do 

prostoru „jinde“ spojují různé výpovědi. Tři respondentky o něm vypověděly shodně: 

 

Cecílie, Dana, Eva: „Nevim.“ 

Adéla: „Je mi to jedno.“ 

Barbora: „Já tam nechci, jo, vlastně já tam chci“.  

 

Projevily i smíření (Cecílie: „Půjdu.“), razantní negaci (Dana: „Nechci nikam.“), 

zděšení (Eva: „Šmarjá a kde to bude?“) a nejistotu (Barbora: „Kam vlastně půjdeme, co 

tam budeme dělat?“). Stejně tak se ale objevila výpověď respondentky, která projevovala 

nadšení, že se změní obsazení jejího stávajícího prostoru (ústav) a ona se vyvaruje 

negativního vztahu s jinou klientkou, která ji v současném prostoru ústavu bije: Barbora: 

„Jana mě dráždí, na mě nadává, všecko svádí na mě a mlátí holky“. Možná proto 

zaznívalo, že se „tam těší“ a že „bude ráda, že bude pryč“.  

 

Vedoucí dále popsala nový prostor „baráku“ takto:  
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My máme teď pronajatý cvičný byt, na který se moc těšíme. Budeme teď 

testovat nějaký ženy, který tam budou odjíždět každý ráno, a budou si tam 

vařit ten oběd a vařit a prát a všechny ty domácí práce. Takže teď je to tam 

takovej ten dav. Nedá se tam moc pracovat jakoby individuálně. Jdete žehlit 

a 4 stojí a chtěj. Jo je to takový prostě, protože se jim nikdo nevěnoval a 

teď se věnuje, tak se na něj nabalí a chtěj všichni. Takže tady si jedna 

pracovnice vezme dvě, která jedna bude prát, jedna bude vařit, půjdou 

nakupovat, budou si ten den plánovat, ale ještě na to spaní uvidíme. 

Zkusíme pak spát, až uvidíme, že bezpečně zamknou, odemknou a jednou 

třeba ten byt, co máme pronajatej jako cvičnej, tak spadne třeba do 

chráněnýho bydlení a můžou tam zůstat ženy a může tam jít některej ten 

mužskej, kterej je připravenej. 

 

Pro respondentky bude stěhování do nového prostoru zásadní změnou, která se 

pravděpodobně dotkne všech oblastí jejich života. Jejich současné konotace tohoto 

prostoru jsou spojovány s něčím novým, a to i přesto, že své představy prozatím promítají 

jen do prostoru jednoho cvičného bytu. Změnu však již nyní reflektují a pracovnice 

v novém prostoru nenazývají sestřičkou nebo tetičkou, ale „tou paní“.  

 

Barbora: „My si tam vaříme.“ 

Tazatelka: „Jaký jídlo máte nejradši?“ 

B: „Já jsem ho spapala, mi uvařila ta paní, víš která? Já jsem jela autem tím velkým, byla 

jsem v baráku.“ 

 

Jiné oslovování pracovnic, naznačuje novou podobu vztahu mezi personálem 

klientkami. Sociální práce přestává být péčí a stává se podporou. Tento změna v přístupu 

zcela koresponduje s principy transformace. Vedoucí k personálním změnám uvádí:  

My už pak vychovatelky zaměstnávat nebudeme. Protože už v těhle stavech 

ta výchova už je upevňování, to už každý pracovník v sociálních službách 
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musí zvládnout. Od vaření, uklízení a péči o člověka všechno. Dneska 

takový pracovníky budeme potřebovat, ale my je na tom trhu nemáme. To 

je vlastně řešený na kraji ve skupinách, aby byli školený. Teď je novej 

projekt na to vzdělávání a budou dávat požadavky, co na tom trhu chybí 

nebo co v těch školách chybí. 

 

I když ústav doslova lemují fotografie přibližující nový prostor a časové osy, které 

mají proces stěhování klientkám přiblížit, klientky vyjadřovaly obtíže přijmout, proč se 

místo, které je pro ně původním prostorem, má najednou rušit. Vyjadřovaly také obavu a 

nejistotu:  

 

Tazatelka: „Co se tam budete dělat?“ 

Cecílie: „Prát, uklízet, chodit nakupovat. A obědy tam budu mít zajištěný, tam budu mít 

zajištěný, vid, Kamilko?“ 

 

 Tato nařízená změna bydliště respondentky staví do situace, kterou nemají 

možnost ovlivnit a nemohou volit mezi možnostmi zůstat/nezůstat. Ve výpovědích 

respondentek se objevuje moc ze shora (Barbora: „Zakázali, že tady nebudu bydlet“) a také 

dotazování (Cecílie: „Proč to tady rušej?“). Ústav jako prostor neumožňuje svým 

obyvatelkám rozhodovat se a volit si prostor pro svůj život a vytváří tak závislost klientek 

na instituci a strach z jejího opuštění nebo ztráty.  

Respondentky ví, co a kde je „jinde“, ví, jaké dovednosti si mají v novém prostoru 

rozvíjet a o novém místě se vyjadřují v souladu s jeho záměrem (Dana: „To není ústav“). 

Role klientek v novém prostoru bude jiná a „barák“ je klientkám interpretován v kontrastu 

k ústavu a má tak stát v protikladu k totální instituci. Není však jisté, zda ho tak vnímají i 

klientky. Nařízení, že mají ústav opustit, přišlo shora a je opět vyjádřením moci instituce. 

Z rozhovorů vyplynulo, že barák je pro respondentky sice „jinde“ než je ústav, ale určitá 

míra charakteristik vlastní totální instituci (dohled, sledování cílu instituce) zůstává. I 

přesto, že jsem na začátku výzkumu očekávala větší projevení chuti respondentek 

odstěhovat se, po ponoření se do výpovědí respondentek a zkoumání celé situace, vnímám 
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jejich ambivalentní pocity, které odráží nejistou budoucnost. Položila jsem si zcela novou 

otázku: Do jaké míry je transformace ústavu transformací životních možností pro klientky? 

Myslím si, že transformace přináší do společnosti nový pohled na mentální jinakost a že 

umožňuje poznat, že mentální jinakost nemá stát v opozici k lidské kompetenci a 

plnohodnotnému občanskému životu. Zároveň si také myslím, že nelze očekávat, že rušení 

ústavů může být klientkami všeobecně vítáno. To, co nyní sledujeme, jsou počátky 

vytváření nového prostoru pro mentální jinakost, který má být potvrzením lidské humanity 

a snahou o zachování rovných možností. „Transformace ústavní péče je změna služeb 

umožňují lidem s postižením žijícím dosud v ústavu žít v běžných životních podmínkách 

za současného zlepšení kvality jejich života. Součástí této změny je snaha umožnit lidem 

žít v běžné společnosti aktivně“ (Kořínková, 2008: 2). 

Představa mentální jinakosti jako nezpůsobilosti pro život v komunitě ve 

společnosti stále přetrvává. Vedoucí zařízení hovoří o své zkušenosti s transformací ústavu 

pro muže, se kterým se tento ženský ústav přátelí. Očekává, že v případě nadcházející 

transformace ženského ústavu budou reakce starousedlíků podobné. Říká: 

Na to ten stát ani lidi v okolí na to nebyli zvyklý, že budou vycházet a že s 

nima budou sedět v kině, v divadle, takže s tím se potýkáme. Ale s tím se 

potýkáme se zdravou populací a musím říct, že mám na ní alergii, protože 

se chová tak, jak se chová. Možná vidí, že dostanou ty ústavy peníze a 

tohle všechno, ale ty podmínky, to nevidí, v čem ty lidi vyrostli a jak žije, 

jako závidí, že tam je peněz, ale už aby si je nastěhovali vedle jako 

sousedy, tak to už je problém. Když jsme to tady otvírali, tak všichni 

sousedi hrůza, takže jsme to vysvětlovali, vysvětlovali, ale dneska je to v 

pohodě. Dneska s nima kamarádí, protože vidí, že to jsou normální lidi, 

zlatý lidi, vstřícný lidi, který jim pomohli, a už je to na tý bázi. Tak 20 let 

jsme někam urazili, tak ale museli je taky poznat, že to mentální postižení, 

že to jsou obyčejný lidi se svými potřebami a právy. 

8.2.3 Doma („tam“) 

Dalším typem prostoru, o kterém klientky ve výzkumu hovořily, byl prostor 

„doma“. Jak uvádím v kapitole výše, která se zabývá popisnou interpretací jednotlivých 
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prostor, prostor „doma“ respondentky popisovaly se silnějším emočním zatížením než 

ostatní prostory, ale na druhou stranu byly jejich výpovědi k domovu těmi obsahově 

nejstručnější. Jako výzkumnici se mi v případě prostoru domova jevilo jako 

nejvýznamnější vztahování se respondentek ke členům uvnitř tohoto prostoru. „Doma“ ve 

výpovědích respondentek nejčastěji znamenalo „u maminky“. Ve výpovědích se objevoval 

obraz pečující matky, která se v minulosti o vše postarala a zřejmě by se uměla postarat i 

nyní.  

 

T: „Jak byste chtěla žít? Co by se vám nejvíc líbilo?“ 

Adéla: „No.“   

T: „V domě, v bytě nebo kde by se vám líbilo nejvíc?“ 

A: „U maminky.“  

T: „A víte, proč nejste u maminky?“  

A: „Nevim. Vaří. Zvládla by se postarat.“  

 

Matka tak ve výpovědích klientek zastává jednu z esencializovaných genderových 

rolí, která je spojena s rolí matky (ženy) pečovatelky. Zaznívalo nepochopení, proč se 

současný život odehrává v ústavu a ne „doma“, když je to právě prostor „doma“, který je 

vnímaný jako to ideální místo k bydlení. Výpověď Barbory: „maminka mě sem přinesla“ 

je vyjádřením určité míry nerovnováhy moci, která ve vztahu dítě – rodič není ničím 

výjimečným. Tuto výpověď je ale zároveň možné interpretovat jako neagentnost, neboli 

oslabení pozice aktérky, v tomto případě klientky ve vztahu k matce.  

Agentnost/aktérství klientky souvisí s perspektivou, která odráží „self“ identitu 

člověka. V kapitole teoretické části práce, která se zabývá subjektem člověka s mentálním 

postižením, cituji Kateřinu Zábrodskou (2010), která se zabývá zkoumáním identity 

člověka z hlediska kritické diskursivní psychologie. Autorka ve svém uvažování vychází z 

konceptu umísťování (positioning), který, jak říká, „…nás upozorňuje na způsoby, jimiž 

lidé v různých typech sociálních interakcí umísťují sami sebe a druhé do specifických, 

často vzájemně protikladných pozic…“ (Zábrodská, 2010: 115). Respondentka v tomto 

případě postavila do pozic, stojících v protikladu, sebe a svou matku a svou vlastní pozici 
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vnímala jako oslabenou. Respondentka byla do ústavu „přinesena“ a navíc se tak událo 

v době, kdy byla ještě miminko.  

 

Tazatelka: „Jak dlouho tady bydlíte?“ 

Barbora: „Jo, já jsem ještě miminko byla. Maminka mě měla v kočárku.“ 

 

Respondentka se tak chatuje do doby, kdy byla miminko, které nemělo možnost 

ovlivňovat situaci a vyjednávat v rámci vlastního aktérství. „Není ani tak důležité, zda 

jsme přesvědčeni, že existuje jedinečné self, či nikoliv, ale co s tímto přesvědčením 

děláme. Klíčové pak je, zda máme k dispozici takové formy chápání sebe sama, které 

evokují a podporují vlastní aktérství, vlastní schopnost jednat a ovlivňovat stav věcí“ 

(Zábrodská, 2010: 122). Nerovná pozice při vyjednávání způsobila vyčlenění klientky 

z domácího prostoru a umístila ji do prostoru ústavního.  

Jak jsem měla možnost během výzkumu slyšet, některé respondentky své segregaci 

od rodiny nerozumí (Adéla: „Já nevím, co tu dělám, no.“). Respondentky mají umožněno 

do prostoru domova vstupovat jen při určitých příležitostech, které napjatě očekávají. 

Stávají se hostkami ve svém původním prostoru, kde mají přesně vymezený čas návštěvy, 

svého příjezdu i odjezdu. Příjezd je většinou plánován na období letních prázdnin nebo 

Vánoc, v čemž spatřuji udržování pozice věčného dítěte (eternal child). Dospělá žena nemá 

možnost plánovat návštěvu ve své rodině podle své aktuální potřeby, ale je nucena čekat na 

období prázdnin, které znamená přesně stanovené období volna: Adéla: „Minule jsem byla 

na Vánoce ve středu. Ve středu na Vánoce. Jezdím domu. Na vánoce, na velikonoce a na 

prázdniny.“  

Role věčného dítěte je jednou z nejčastějších stereotypních sociálních rolí, které 

jsou používány v souvislosti s charakterizováním lidí s mentální jinakostí. Analýzou situací 

klienta/klientky z perspektivy jeho/její sociální role se dlouhodobě zabývají Wolf 

Wolfensberger a Susan Thomas. V jejich analýze z roku 1994 uvádějí, že lidé s mentální 

jinakostí jsou prakticky celý život drženi v sociálních rolích, které nejsou společensky 

vysoko hodnoceny. Tyto role důkladněji rozebírám v teoretické části práce.  
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Ráda bych zde uvedla příklad ze své praxe, na kterém ilustruji, jak má člověk 

s mentální jinakostí v pozici dítěte oslabenu svou vyjednávací pozici a jak za něj důležitá 

rozhodnutí dělají druzí. Má zkušenost tuto realitu ilustruje na příkladu domácího prostoru. 

V tomto kalendářním roce jsem se zúčastnila školení, které má zvýšit mou odbornou 

kvalifikaci. Na tomto kurzu byla účastnicí žena, která mě oslovila v okamžiku, když 

zjistila, jakou pracovní oblastí se zabývám. Oznámila mi, že je matkou 27leté ženy 

s mentální jinakostí, se kterou jako rodina žijí ve společné domácnosti. Tato matka se mě 

zeptala, jestli si myslím, zda by její dcera měla mít dítě. Byla velice nejistá už ve chvíli, 

kdy otázku pokládala. Pověděla jsem jí o zkušenostech, které díky svému zaměstnání a 

studiu mám a kterých si velice cením z toho důvodu, že umožňují uvažovat o mentální 

jinakosti nad rámec diskurzů způsobilosti a konceptu normality. Ženě takové získání 

náhledu na situaci pomohlo a potvrdila si, to co už delší dobu cítila, a sice že na koncept 

mentální způsobilosti má vliv kulturní konstrukce a že tato konstrukce je vázána na 

ableismus. Její postižená dcera neodpovídá koncepcím ableismu a z toho důvodu není 

společensky hodnocena jako osoba, která by mohla přijmout roli matky. Její hendikep 

neodpovídal konceptu pravého občanství, vhodné rodičky. Tématu jinakosti, která 

vzbuzovala pocity nezpůsobilosti pro běžný život, se věnuje například Susan Schweik 

(2009). „Ve Spojených státech konce 19. a počátku 20. století byla zjevná tělesná 

deformovanost chápána jako něco, co nejen podkopává genderové vztahy, pojetí feminity a 

maskulinity i tradiční sexuality, ale také ohrožuje vžité představy o národní integritě“ (in 

K. Kolářová, 2012: 511). Dospělá dcera s postižením odporovala všem ableistickým 

konceptům, které autorka uvádí. Matka v tomto případě využila možnosti dotazovat se mě, 

odbornice, od které očekávala potvrzení nebo vyvrácení možné volby, která se týkala 

budoucího života její dcery. Matka do rozhovoru vstupovala jako osoba, která převzala roli 

v rozhodování a byla tou členkou rodiny, která se měla k tématu vyjadřovat a navrhovat 

řešení. Její dospělá dcera byla vlivem svého postižení zbavena možnosti rozhodovat se a 

volit pro sebe nejlepší možná řešení.  

V žádném případě nemám v úmyslu jakýmkoli způsobem hodnotit roli matky nebo 

zbytku rodiny v přístupu k jejich člence. Mým záměrem zde je upozornit na to, že i přesto, 

že byl prostor „doma“ respondentkami žijícími v ústavu konotován nejvíce pozitivně, 

může být i tento prostor formou sociálně konstruované oprese. Nemám teoretiků ani 

teoretiček, o které bych se v této tezi mohla opřít, mám jen svou osobní zkušenost. Kromě 

klientů a klientek, kteří přicházejí z ústavních zařízení, hovořím také s těmi, kteří žijí ve 
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svých rodinách. Obava o bezpečí a nedůvěra ve schopnosti člověka s mentální jinakostí je 

ze strany členů/členek rodiny mnohdy tak silná, že člověku s jinakostí znemožňuje žít na 

základě své vlastní volby. Nejčastěji jsem se setkala s despektem týkajícím se partnerského 

(sexuálního i rodinného) života, autonomního nakládání s financemi, schopnosti 

rozhodovat se a nést následky za své jednání, ale také s citovým vydíráním s cílem 

znemožnit člověku s mentální jinakostí využívat pobytové sociální služby a odejít z rodiny. 

Člověk s mentální jinakostí žijící v rodině podobně jako v ústavu nemá možnost získat 

svou vlastní autonomii a ocitá se bezbranný v situacích, kdy jeho rodina zestárne nebo 

umírá. Na rodinu podobně jako na společnost jako celek má vliv současná kategorie 

postižení a na ni se pojící diskurzy, které ji paradoxně jako kategorii samy vytvářejí. Jak 

říká Shelley Tremain ve svém textu O Hendikepu „…chci hájit názor, že hendikep a jeho 

hmotná podstata jsou naturalizovanými produkty působení disciplinující(ho) vedení/moci“ 

(in K. Kolářová, 2012: 107). Nezpůsobilost je člověku s mentální jinakostí naturalizována, 

což znamená, že je mu vlivem diskurzů vnucena. „Jak s ‚přirozeným pohlavím‘, tak s 

‚přirozeným hendikepem‘ se v diskursu i v praxi zacházelo jako s primárně nehistorickou 

(biologickou) hmotou těla, která je až následně formována časem a společenskou třídou, 

utvářena kulturou, která se na ni otiskuje. Na samotnou hmotnou podstatu pohlaví a 

hendikepu se až dosud hledělo jako na nediskursivní (tj. politicky neutrální) danost. Ovšem 

teprve když přistoupíme na to, že materiální podstata něčeho může být produktem 

působení historických podmínek a z nich vyrůstajících mocenských vztahů, dokážeme 

rozeznat ty, kdo ji takto materializovali, a postavit se jim na odpor“ (in K. Kolářová, 2012: 

108). 
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9. Závěr 

I přesto že byla v roce 2003 vydána Bílá kniha v sociálních službách42, která byla 

pro sociální služby doporučením, aby své služby koncipovaly především směrem ke 

klientům/klientkám a jejich potřebám, nastalo 10 let váhání a přešlapování a ve způsobu 

poskytování sociálních služeb nedošlo k významným změnám. Myšlenka transformace 

velkých pobytových zařízení sociálních služeb není nijak čerstvá. Objevuje se již v 90. 

letech, ale naráží na nedostatek financí, které by umožnily změnu nastartovat. Velké ústavy 

procházely alespoň procesem nazvaným humanizace, který spočíval v redukci počtu lůžek 

na pokojích a také zpřístupnění některých běžných služeb v zařízení tím, že se v objektu 

otevřela například kavárna.  

Změnu v poskytování sociálních služeb přinesly standardy kvality sociálních 

služeb, které se v roce 2007 stávají závazným právním předpisem. Standardy kvality 

sociálních služeb nastavují pravidla, za kterých je možné sociální službu poskytovat. 

Kromě toho nutí poskytovatele zamyslet se nad etickými otázkami a nad tím, co služba 

klientům/klientkám poskytuje a kde jsou její případná slabá místa. K udržení standardů 

kvality sociálních služeb na závazné úrovni pomáhají rovněž inspekce, které uplatňování 

standardů v praxi důrazně kontrolují. Pro ústavy, neboli Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, inspekce nebývají tak výraznou hrozbou a zrušení ústavu na základě 

nenaplnění standardů kvality sociálních služeb, se mi z profesního hlediska jeví jako 

utopie. Co tedy pro ústav představuje motiv, na základě kterého se rozhodne službu 

transformovat a poskytovat ji s důrazem na lidská práva?  

V českém kontextu, který se podle mého názoru nachází na přechodu od 

medicínského k sociálnímu modelu postižení, je motivem individuální cit člověka, který je 

pro současný stav nadějí. V České republice jsou lidé s mentální jinakostí i s duševním 

onemocněním stigmatizováni a ve společenských vztazích subalterováni. Je na ně 

nahlíženo medicínskou optikou, která při kontaktu s nimi budu pocity strachu, a potvrzuje 

segregující tendenci společnosti. Často slýchám o potřebě integrovat lidi s mentální 

                                                 

42 Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/9 
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jinakostí do společnosti. Když jsem se účastnila závěrečné konference k projektu Podpora 

plánování a transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji konané dne 20. 3 2013, 

setkala jsem se s rozlišováním mezi termíny integrace a inkluze. Inkluze je označením 

stavu, kdy jsou lidé s mentální jinakostí přijímání společností ihned na počátcích jejich 

vývoje. V rámci inkluze nehrají roli žádná zařízení ani ústavy, ale člověk je plně a 

přirozeně začleněn v rámci své komunity. Integrace naproti tomu znamená vytváření 

podmínek pro to, aby se člověk s mentální jinakostí mohl do společnosti zařadit. Podle této 

teorie integraci předchází nepřijetí, které se však u inkluze nevyskytuje. Smyslem tedy 

přestává být integrace, ale inkluze, která se má stát pro společnost naprosto přirozenou.  

Ve své diplomové práci jsem měla za cíl dekonstruovat kategorii postižení tím, že 

se zaměřím na fungování diskurzů, které udržují společenskou diskriminaci mentální 

jinakosti založenou na ableismu. Zvolila jsem k tomu teorie a modely, které ke kategorii 

postižení nabízejí různé přístupy a díky kterým je možné zpochybnit to, co je považováno 

za „přírodou dané“. Upozornila jsem na limitující představu občanství, ze které jsou lidé 

s mentální jinakostí pro svou vykonstruovanou nezpůsobilost vynecháváni. Vedle teoretiků 

a teoretiček jsem do své diplomové práce zahrnula vlastní zkušenosti, které jsem ve formě 

úryvků z rozhovorů nebo celých příběhů začlenila do textu. Mým záměrem bylo poukázat 

na to, jak v českém kontextu přetrvává deficitní model postižení, který vytváří deficitní 

model jazyka. Upozornit, že pokud bude v popředí stát medicínské označení vytvářející 

nálepku a ne samotný člověk, inkluze namísto integrace není možná. Člověk především, 

neboli People first, je myšlenkový směr, který na místo diagnosy staví člověka a taková je 

i má idea - nehovořit o vozíčkářích/vozíčkářkách, ale o především lidech, kteří například 

používají vozík.  

Zaměřila jsem na transformaci ústavu pro ženy s mentální jinakostí jako na proces, 

který otevírá možnost změny životní dráhy klientek. V centru mého zájmu stály po celou 

dobu výzkumu individuální interpretace a subjektivní hodnocení respondentek, které se 

týkaly minulosti, současného života i očekávání budoucnosti. Mým cílem bylo přinést 

subjektivní pohledy respondentek na jejich životy a podobně tomu bylo i v případě vedoucí 

ústavu, která se mnou během výzkumu hovořila velice otevřeně a pravdivě mi sdělovala 

své názory týkající se jejího profesního života a budoucího očekávání.  

Provedený výzkum ukázal, že transformace sice přináší do života respondentek 

jisté změny a tím pro ně vznikají nové možnosti, ale zatím jsou tyto možnosti nezřetelné a 



 

91 

 

nehmatatelné. Na základě výsledků výzkumu jsem došla k závěru, že transformace je sice 

průkopnickým procesem, který klientkám nabízí možnost stát se aktivními aktérkami 

v jejich životě, avšak do jisté míry stále zůstává speciálním prostorem, který je pro 

mentální jinakost vyčleněn. Analyzovala jsem celkem tři typy prostorů a popsala, jaké 

konotace jim respondentky přiřazují, a po ukončení výzkumu nelze tvrdit, že by 

respondentky transformovanému prostoru, který označují jako „barák“, přiřazovaly 

nápadně jiné konotace a že by očekávaly nějakou výraznou změnu. Očekávání změny 

probíhá spíše na úrovni vedoucí ústavu, která si od transformace ústavu slibuje změnu ve 

způsobu poskytování sociální služby, která bude více zaměřena na „obyčejná“ lidská práva 

a lidské potřeby. Osobně pro mě bylo velice zajímavé vnímat její sebekritiku na způsob 

práce odrážející nevyhovující podmínky prostoru ústavu, který se pro jeho obyvatelky stal 

sociálně konstruovanou formou oprese. Kladu si tak otázku, jakým směrem by se ubírala 

sociální služba uvnitř ústavu, pokud by projekt Podpora plánování a transformace 

sociálních služeb v Ústeckém kraji nebyl vypsán a příspěvkové zařízení ústeckého kraje, 

kterým je onen anonymizovaný ústav, by se do projektu nepřihlásilo. Na tuto svou otázku 

patrně naleznu odpověď někdy v budoucnu, až budu mít možnost navštívit ústav, který 

podobným projektem neprojde.  
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Příloha 1: Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru 

 

Souhlasím se svou účastí ve výzkumu Kamily Růžičkové, který provádí pro účely 

své diplomové práce. Má účast spočívá v poskytnutí rozhovoru, který bude proveden na 

základě připraveného návodu k rozhovoru. Tento rozhovor bude nahráván na diktafon, 

přepsán do počítače a následně z diktafonu smazán. Přepis z rozhovoru si mohu od 

výzkumnice vyžádat k nahlédnutí.  

Vše, co výzkumnici sdělím, bude považováno za důvěrné a nebude použito k jiným 

účelům, než pro uvedenou diplomovou práci. Současně vím, že všechny informace o mé 

osobě a místě mého pobytu jsou anonymní.  

Rozhovor mohu kdykoli ukončit.  

 

 

 

Dne:         Podpis: 
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Příloha 2: Návod pro rozhovor s vedoucí zařízení 

 

Povězte mi, prosím, něco bližšího k tomu, jak jste se stala vedoucí zařízení. 

Co se vám na vaší práci líbí a co je na ní těžké? 

 

A. Cesta do ústavu 

Odkud a jak uživatelky do vašeho Domova nejčastěji přichází?  

Kdo rozhodoval o jejich umístění v Domově? 

Jaké jsou jiné možnosti ubytování a života pro vaše uživatelky, pokud by nežily ve vašem 

nebo jiném Domově? 

  

B. Současný stav 

Jak byste popsala svou roli v Domově ve vztahu k jeho uživatelkám? 

Co pro vás znamená mít k uživatelkám profesionální vztah? 

Jaké jsou podle vás momenty, kdy dochází k překročení hranic profesionálního vztahu 

uživatelka – pracovník/pracovnice (přátelství apod.)? 

Vidíte nějaké překážky, které vám brání vykonávat svou roli tak, jak byste chtěla?  

Jak podle vás vypadá ideální vztah mezi pracujícími a uživatelkami?  

 

Jak hodnotíte oddělené zařízení sociálních služeb pro muže a ženy (pozitiva, negativa)?  

Jak vypadá všední den v Domově pro vás a pro jeho uživatelky?  

Je denní řád striktní nebo ho lze přizpůsobovat (účast na aktivitách, vaření)? Kdo o denním 

řádu rozhoduje? 

Co/jaké aktivity si mohou zeny vybrat samy? 

Jaké aktivity Domov připravuje? 

Podle čeho aktivity pro uživatelky vybíráte? 
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Co by se podle vás měly uživatelky jako ženy naučit? 

Organizuje Domov aktivity, jejichž prostřednictvím se mohou uživatelky vzdělávat? Jaké? 

Připravujete aktivity určené speciálně pro ženy (tzv. ženské aktivity)? Z jakého důvodu a 

jaké konkrétně? 

Připravuje Domov aktivity, jejichž prostřednictvím se uživatelky mohou dozvědět 

informace o jejich těle a tělesných funkcích? Jsou takové aktivity speciálně navázané na 

ženy (menstruace)? Ne/ano. Proč? 

Organizuje Domov aktivity týkající se vztahů? 

 

Jak řešíte nákupy pro uživatelky? Nakupují si samy nebo jim tuto činnost organizujete? 

Mají uživatelky možnost využívat služeb kadeřnice či jiných služeb? 

 

Jaké situace s uživatelkami nejčastěji řešíte?  

Jak byste popsala vtahy mezi uživatelkami? 

Stýkají se uživatelky mezi odděleními? 

Musíte řešit konflikty mezi uživatelkami?  

Setkali jste se s milostným vztahem ve vašem Domově? Pokud ano, jak jste ho řešili?  

Mají uživatelky možnost navazovat přátelské nebo milostné vztahy mimo váš Domov? S 

kým nejčastěji? 

Mají uživatelky Domova dostatek soukromí?  

 

C. Transformace ústavu 

Jaká je vaše motivace k transformaci zařízení?  

Jak probíhaly transformační přípravy? Bylo to složité?  

Kdo byl iniciátorem nebo iniciátorkou probíhajících změn? Kdo připravoval transformační 

plán?  

Jak obecně hodnotíte trend transformace na tomto poli v průběhu posledních 20 let?  
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Jaká jsou podle vás obecná pozitiva transformace?  

V čem vidíte hlavní přínosy transformace vašeho Domova?  

Jaká jsou podle vás obecná negativa transformace? Máte zkušenost s nějakými negativy, 

které se objevily v jiných Domovech při transformaci?  

Vnímáte nějaká negativa konkrétně na transformaci vašeho Domova?  

Do jaké míry jste komunikovali transformační plán Domova s podřízenými? 

Jak probíhá komunikace o transformaci s uživatelkami?  

V čem se změní život uživatelek po rozpuštění Domova?  

Jak si představujete stav, který nyní transformací budujete, řekněme za 20 let? 

Jak podle vás vypadá ideální stav? 

 

D. Jazyk 

Jaké označení pro diagnózu uživatelek ve vašem Domově používáte (postižení, 

znevýhodnění, mentální retardace, apod.)?  

Jaký má pro vás význam slovo, které používáte (postižení, znevýhodnění, nebo jiné)? Co 

podle vás znamená? Je to pro vás například úbytek rozumových schopností nebo 

nemožnost zapojit se do běžného života společnosti...?  

Napadl by vás jiný termín, který by vámi používaný termín (nebo termín postižení) 

nahradil?  
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Příloha 3: Návod pro rozhovor s pracujícími v přímé péči 

 

Jak dlouho zde pracujete? 

Povězte mi něco bližšího k tomu, jak jste se dostal/a k práci zde v Domově. 

Jak jste tady spokojený/á? Co se vám na vaší práci líbí a co je na ní těžké? 

 

A. Cesta do ústavu 

Odkud a jak uživatelky do vašeho Domova nejčastěji přichází?  

Kdo rozhodoval o jejich umístění v Domově? 

Jaké jsou jiné možnosti ubytování a života pro vaše uživatelky, pokud by nežily ve vašem 

nebo jiném Domově? 

  

B. Současný stav 

Jak byste popsal/a svou roli v Domově ve vztahu k uživatelkám? 

Co pro vás znamená mít k uživatelkám profesionální vztah? 

Dostal/a jste se někdy do situace, která vás nutila překročit hranice profesionálního vztahu 

uživatelka – pracovník/pracovnice (přátelství apod.)? 

Vidíte nějaké překážky, které vám brání vykonávat svou roli tak, jak byste chtěl/a?  

Jak podle vás vypadá ideální vztah mezi pracujícími a uživatelkami?  

 

Jak hodnotíte oddělené zařízení sociálních služeb pro muže a ženy (pozitiva, negativa)?  

Jak vypadá všední den v Domově pro vás a pro uživatelky? 

Je denní řád striktní nebo ho lze přizpůsobovat (účast na aktivitách, vaření)? Kdo o denním 

řádu rozhoduje? 

Co/jaké aktivity si mohou ženy vybrat samy? 

Jaké aktivity Domov připravuje?  
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Podle čeho aktivity pro uživatelky vybíráte? 

Co by se podle vás měly uživatelky jako ženy naučit? 

 

Organizuje Domov aktivity, jejichž prostřednictvím se mohou uživatelky vzdělávat? Jaké? 

Připravujete aktivity určené speciálně pro ženy (tzv. ženské aktivity)? Z jakého důvodu a 

jaké konkrétně? 

Připravuje Domov aktivity, jejichž prostřednictvím se uživatelky mohou dozvědět 

informace o jejich těle a tělesných funkcích? Jsou takové aktivity speciálně navázané na 

ženy (menstruace)? Ne/ano. Proč? 

Organizuje Domov aktivity týkající se vztahů? 

 

Jak řešíte nákupy pro uživatelky? Nakupují si samy nebo jim tuto činnost organizujete? 

Mají uživatelky možnost využívat služeb kadeřnice či jiných služeb? 

 

Jaké situace s uživatelkami nejčastěji řešíte?  

Jak byste popsala vtahy mezi uživatelkami? 

Stýkají se uživatelky mezi odděleními? 

Musíte řešit konflikty mezi uživatelkami?  

Setkali jste se s milostným vztahem ve vašem Domově? Pokud ano, jak jste ho řešili?  

Mají uživatelky možnost navazovat přátelské nebo milostné vztahy mimo váš Domov? S 

kým nejčastěji? 

Mají uživatelky dostatek soukromí?  

 

C. Transformace ústavu 

Proč podle vás dochází k transformaci vašeho Domova? 

Jak probíhají přípravy na transformaci? Jsou složité? Jak se týkají konkrétně vás? Změnila 

se vlivem příprav na transformaci vaše pracovní náplň?  
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Jak obecně hodnotíte trend transformace?  

Jaká jsou podle vás obecná pozitiva transformace?  

V čem vidíte hlavní přínosy transformace vašeho Domova?  

Jaká jsou podle vás obecná negativa transformace? Máte zkušenost s nějakými negativy, 

které se objevily v jiných Domovech při transformaci?  

Vnímáte nějaká negativa konkrétně na transformaci vašeho Domova?  

Do jaké míry s vámi o transformaci hovoří vedení? Můžete vyjadřovat svoje připomínky?  

Jak probíhá komunikace o transformaci s uživatelkami?  

V čem se změní život uživatelek po rozpuštění Domova? 

Jak si představujete stav, který nyní transformací budujete, řekněme za 20 let? 

Jak podle vás vypadá ideální stav? 

  

D. Jazyk 

Jaké označení pro diagnózu uživatelek ve vašem Domově používáte (postižení, 

znevýhodnění, mentální retardace, apod.)?  

Jaký má pro vás význam slovo, které používáte (postižení, znevýhodnění, nebo jiné)? Co 

podle vás znamená? Je to pro vás například úbytek rozumových schopností nebo 

nemožnost zapojit se do běžného života společnosti...?  

Napadl by vás jiný termín, který by vámi používaný termín (nebo termín postižení) 

nahradil?  
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Příloha 4: Návod pro rozhovor s klientkami  

 

Jak se dnes máte/cítíte? 

Víte, proč se vás dnes budu ptát na nějaké otázky? Povím vám, k čemu mi poslouží a co 

s nimi udělám. Vaše odpovědi budu nahrávat na pásku, ale nebudu je nikomu cizímu 

pouštět. Až si naše povídání zapíšu do počítače, tak všechno z pásky smažu a nikdo si to už 

nepustí. Aby nikdo nepoznal, co jste mi řekla, tak nebudu říkat vaše jméno. Nemusíte se 

tak ničeho bát.  

 

A. Cesta do ústavu 

Jak se vám žije tady v Domově? 

Jak jste sem přišla? Kde jste bydlela předtím? 

Jak dlouho tady žijete? 

Jak jste si tu zvykala? 

Co se vám tady líbí? 

Co se vám tady nelíbí? 

 

B. Současný stav/ reflexe života v Domově 

Proč myslíte, že tady žijete jen samé ženy? Proč tady s vámi nežijí muži?  

Co děláte ráda ve volném čase?  

Povídáte si s někým z vesnice?  

Kam ráda chodíte? (Do zahrady? Kam do zahrady?) 

Chodí za vámi návštěvy? 

Vaříte si? Chtěla byste? 

Chodíte si nakupovat?  

Chodíte ke kadeřnici (apod.)? 
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Chodíte na výstavy nebo na koncerty? 

Chodíte do práce za peníze?  

Chodíte někam jinam (sociálně terapeutické dílny)?  

Můžete dělat něco jiného? Nebo pro vás vždycky den naplánují pracovnice/pracovníci?  

Podle čeho myslíte, že vám aktivity vybírají?  

Baví vás to?  

Chcete dělat něco jiného? 

 

C. Vztahy 

Máte tady kamarádky?  

Chodíte na druhé oddělení? Ano/ ne/ proč? Pokud nesmíte, chtěla byste? 

Máte kamarádky i někde jinde? Vídáte se s kamarády/kamarádkami, které nebydlí tady 

v Domově? Jak často se vídáte? 

A co láska? Zkoušela jste si ji najít? Pokud máte: Jak často se vídáte? Máte soukromí? 

Dotýkáte se?; Pokud nemáte: Je tady někdo takový, kdo má lásku? Pokud ano, povídáte si 

s ním o tom?  

Kdo si s vámi tady v Domově povídá o tom, jaké to je mít lásku?  

Kdo by vám s tím mohl poradit? Koho se na to ptáte? Víte vše, co potřebujete? Můžete si 

s tímto člověkem povídat o svém těle a o sexu? 

 

D. Vztah pracujících a uživatelek 

Jak se k vám chovají pracující tady v Domově? 

Chovala se k vám někdy nějaká pracovnice nebo pracovník nepříjemně? 

Vzpomenete si, kdy vám v Domově něco zakázali? 

Máte tady mezi pracujícími někoho, kdo máte opravdu ráda?  

Můžete se komu svěřit, když potřebujete?  
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Máte za kým jít, když vám není dobře nebo když jste smutná?  

 

E. Transformace ústavu 

Váš ústav čekají změny. Víte, co se plánuje, co bude potom? 

Proč myslíte, že se tyto změny dělají?  

Připravujete se vy sama na tuhle změnu?  

Těšíte se na to? Ano/ne, proč 

Chcete z ústavu odejít? Ne: Říkala jste někomu, že nechcete odejít?  

Bojíte se něčeho? 

Co je dobrého na tom, že z ústavu všechny odejdete?  

Co je špatného na tom, že z ústavu všechny odejdete? 

Mluvíte o tom s někým? S kým si o tom můžete popovídat?  

 

Až odejdete z ústavu, budete bydlet v domečku. V čem to bude jiné (soukromí apod.)?  

S kým byste chtěla žít? 

Jak byste chtěla žít? Co by se vám nejvíc líbilo? 

 

F. Jazyk  

Jak se vám nejvíc líbí, když vám pracovníci/ pracovnice říkají? Máte ráda, když vám říkají 

křestním jménem? 

Máte ráda, když vám lidi vykají (říkají „vy“ a „dobrý den“) nebo když vám tykají (říkají 

„ty“ a „ahoj“).  

Víte, jaké máte zdravotní postižení a proč máte invalidní důchod? V čem jste jiná od 

ostatních lidí, kteří žijí třeba doma?  

Zkuste si představit, že by vám lidi říkali úplně jinak. Jak by to bylo?  
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A teď si zkuste představit, že by o vašem zdraví lidi mluvili jinak. Neříkali by, že máte 

postižení… 

Vadí vám, že máte postižení a že se tak o vás mluví? Nebo to berete jako to, že jste šikovná 

zase v něčem jiném?  
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Příloha 5: Mapa kódů (výpovědi klientek ústavu) 

 

 

 

is associated with

is part of
is associated with

is associated with

is part of

is associated with

is part of

is associated with

is part of

slib

vari, postara se
bratr

maminka

doma (tam)

vanoce, prazdninysilne emoce

vztah vlastneni/dominance

preruseni/navazani kontaktu

RODINA
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is part of

is part of
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is associated with
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is part of
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is associated with

is part of
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is part of

is associated with

nadseni

barák

Je mi to jedno.

negace vztahu

Nechci nikam

kluci tu nechybí

budu sama spát

šmarjá a kde to bude?

transformace = pozitivni konotaci

budoucnost

Eva/ta paní - ostatní

lepsi

Já tam nechci. Jo vlastnì já tam chci.

já budu ráda, že budu pryc

cvicny byt

jinde

Ne!

Tesim se

negace sexuality

Nevim

Nevím, co budeme delat

ne ustav

A obedy tam budu mít zajisteny?

pujdu

Irena - vyvarovani se negativnich vztahu
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Příloha 6: Mapa kódů (výpovědi vedoucí ústavu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is cause of

is associated with

is part of

is part of

is cause of

is part of

is associated with

is part of

is cause of

is cause of

is cause of

is part of

is cause of

is part of

is part of
contradicts

is part of

is cause of

is associated with

is cause of

is cause of

is cause of

is associated with

is part of

ústav

neznalost vlastniho tela, sexuality

klientka
strach ze samostatného cestovani

pece o zakladni lidske potreby

nema potencial

ty zeny tam odsud musí pryc

klika je, mit rodice

70 postiženejch klientù

nedustojny podminky

nemoznost zmeny

stacionar

spatna dopravni dopstupnost

financne narocne

tesíme, ze to zrusíme kolektivni cinnosti

rodinné vazby mezi pracujícími

medikace

nepachnul tam muzskej

buh ví, co se tam delo

nekdo si to spletl s veznici

izolace

asocialita

nedostatek soukromi

kurz vareni

is part of

is part of

is associated with

is part of

is part of

is part of

is part of
is part of

is cause of

is associated with

contradicts

is part of

is cause of

duraz na obycejna lidska prava

transformace

jiné pozadavky na vzdelani pracujících

zit dustojne

jiny typ sluzby

At si proboha dela, co chce. Je to jeji
den.

zivot v komunite

obavy starousedliku

cvicny byt

nadseni

zneuzitelnost sirokym okolim

sexualita

partnerstvi

rodicovstvi
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Příloha 7: Pokoje žen v ústavu, ve kterém byl realizován výzkum  
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