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Abstrakt 

Tato diplomová práce by ráda přispěla k rozšíření povědomí o problematice 

mentálně postiţených za normalizace. Tedy o skupině, která patřila k marginalizovaným. 

Předkládaná práce si klade za úkol zjistit, zda a případně jakým zpŧsobem se v období let 

1969 aţ 1992 proměňovalo prostředí a podmínky ţivota lidí s mentálním postiţením 

v ústavní péči. A jakým zpŧsobem na ně zapŧsobila transformace devadesátých let. 

Výzkum je realizován metodou orální historie a pracuje s pěti svědectvími. 

Všechny narátorky jsou ţeny, které jsou z rŧzných krajŧ ČR a pracovaly s lidmi 

s mentálním postiţením jak před rokem 1989, tak i v letech devadesátých. Dalšími zdroji 

informací byly publikace věnované speciální pedagogice, které zahrnovaly i vývoj péče o 

mentálně postiţené, byť velmi stručně. Čerpala jsem jak z publikací vyšlých ve 

zkoumaném období, tak i ze současných a také ze sborníkŧ z konferencí. Mezi základní 

okruhy témat patří denní reţim v ústavech, vzdělávání (ústavní i mimo ústavní), 

zaměstnání, finanční záleţitosti, volný čas mentálně postiţených lidí, dále pohled 

většinové společnosti na tyto lidi a vzdělávání speciálních pedagogŧ. Na závěr je uvedena 

kapitola o reflektování změn, které nastaly po listopadu 1989.  

 

Klíčová slova: mentální postiţení, mentální retardace, Downŧv syndrom, ústav sociální 

péče, vzdělávání, zaměstnání, volný čas, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným 

(SPMP), stacionáře. 



 

7 

 

Abstract 

The thesis tries to contribute to spread the consciousness about the people who had 

learning disabilities and who lived during the normalization. In our contemporary history 

this group was marginalized. The aim of this thesis is to try if and how the environment 

and living conditions of these people in the institutional care changed during the years 

1969 – 1992. 

The research was realised by the oral history and worked with five testimonies of 

women who live in different parts of the Czech Republic and who worked with people 

with learning disabilities before 1989 and also in the nineties. The other sources which I 

used were publications devoted to special education. These publications contain the short 

process of evolution of care of people with learning disabilities. I used the publications 

which were published during the years 1969 – 1992 and also those which were published 

after 1989. 

The basic area of topics in the thesis includes the daily routine in the institutional 

care, the education (institutional and also non-institutional), employment, financial matters 

and the leisure time of people with learning disabilities. The others are: the view of the 

majority society to these people and how the special teachers were educated. The final 

chapter reflects the changes occurred after November 1989. 

Key words 

Learning disability, mental retardation, Down’s syndrome, nursing, education, 

employment, leisure, Assistance Association for the Mentally Handicapped (SPMP), social 

welfare institutions. 

 

javascript:r(0)
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1. Úvod 

„Kvalita společnosti se můţe měřit podle způsobu, jak se stará o své nejzranitelnější a 

nejzávislejší členy. Společnost, která se o ně stará nedostatečně, je pochybená.“ 

Adrian D. Ward 

Zmrzačelí, mravně vadní, slabomyslní nebo úchylná mládeţ. To jsou názvy dříve 

označující lidi, kteří se nějakým zpŧsobem vymykali. O vývoji vztahu společnosti k lidem 

s postiţením bylo napsáno několik publikací, které mapují vývoj od starověku aţ po 

novověk. Tedy do začátku dvacátého století. V našich zemích bylo několik osobností, které 

se této problematice věnovali. Mŧţeme jmenovat Karla Slavoje Amerlinga, Karla Herforta, 

Františka Čádu, Josefa Zemana, Jana Mauera nebo Otokara Chlupa. Někteří z nich byli 

lékaři, jiní pedagogové. Většina z nich pŧsobila v první polovině dvacátého století. O 

vztahu společnosti k těmto lidem se u nás od šedesátých let do začátku devadesátých let 

nevyskytují příliš ucelené informace. 

V šedesátých a sedmdesátých letech se nejen v Československu řešil název 

pedagogické disciplíny zabývající se lidmi s mentálním postiţením. V roce 1972 vychází 

Nárys speciální pedagogiky od Miloše Sováka, kde je věnováno několik odstavcŧ „blízké 

minulosti“.  

Slýchávala jsem a stále slýchávám, jak za doby takzvané normalizace lidé 

s postiţením trpěli, byli umísťováni v ústavech a separováni od většinové společnosti, 

která na ně nahlíţela s despektem. K tématu předkládané práce mě přivedl člověk, který 

studoval speciální pedagogiku. Bylo to jedno z náhodných setkání, o kterém člověk 

přemýšlí ještě dlouho. V jednom z našich rozhovorŧ jsme se dotkli novodobé historie a já 

jsem byla přivedena na myšlenku zabývat se tímto problémem hlouběji. Zprvu jsem si 

nebyla vědoma úskalí, které mi toto téma přinese. Vše se projevilo aţ poté, co jsem začala 

vyhledávat informace. Jsem však toho názoru, ţe čas strávený nad tímto tématem měl 

smysl. 
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V současné době vycházejí desítky odborných knih o historie. Zkoumají se dějiny 

rŧznorodých oblastí. Dosud jsem však nenašla publikaci mapující celý vývoj péče o 

mentálně postiţené sahající aţ po současnost. V některých publikacích jsou dvacátému 

století věnovány pouze dva odstavce. Některé zdroje jsem vyhledala pomocí zadání 

klíčových slov na internetu, k jiným mě přivedly pamětnice.  

Za defektní lidi, jak se jim dříve říkalo, byli povaţováni, jak lidé s tělesným, tak 

mentálním postiţením. Patřili sem lidé s duševním onemocněním, lidé s poruchami učení a 

chování, drogově závislí apod. Tato práce má za úkol zabývat se ţivotem lidí s mentálním 

postiţením. Lidmi, kteří se s tímto postiţením narodili, nebo jim v raném věku jejich 

některé jiné onemocnění zpŧsobilo mentální postiţení (coţ se dělo například po očkování). 

Předkládaná práce má za cíl zjistit, zda a případně jakým zpŧsobem se v období let 

1969 aţ 1992 proměňovalo prostředí a podmínky ţivota lidí s mentálním postiţením 

v ústavní péči. A jakým zpŧsobem na ně zapŧsobila transformace devadesátých let. 

Diplomová práce se pokusí ověřit, zda platí obecné, často vyřčené tvrzení, ţe za takzvané 

normalizace postiţení lidé „velmi trpěli“. 

Práce je rozdělena na úvod, metodologii, stručnou historii vývoje péče o postiţené, 

empirickou část a závěr. Metodologická část obsahuje kapitolu o literatuře k tomuto 

tématu, o tom, jakou roli v této práci hraje orální historie a je zde popsána realizace 

rozhovorŧ – fáze přípravy, hledání a výběr narátorŧ, charakteristika proběhlých rozhovorŧ 

a okruhy témat. Kapitola o vývoji péče o lidi s mentálním postiţením obsahuje skutečnosti, 

jak bylo o tyto lidi postaráno ve světě i u nás. Dále je zmíněn vývoj názvosloví a 

představení oboru speciální pedagogika. Samostatné kapitoly jsou věnovány mentální 

retardaci a Downovu syndromu. Třetí část je věnována ústavŧm sociální péče, vzdělávání 

lidí s mentálním postiţením umístěných v ústavech i těch, kteří navštěvovali jeden z typŧ 

škol pro lidi s postiţením. Dále jsou v práci kapitoly o přípravě na zaměstnání, o 

zaměstnávání lidí s mentálním postiţením, o svéprávnosti, volném čase, kaţdodennosti 

ústavního ţivota a o postoji veřejnosti k mentálně postiţeným. Samotnou kapitolu má Svaz 

invalidŧ, Sdruţení pro pomoc mentálně postiţeným. Následuje kapitola o vzdělávání 

učitelŧ – speciálních pedagogŧ a poslední kapitola je věnována změnám po listopadu 1989.  
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2. Metodologická část 

2.1. Popisované období 

Diplomová práce se věnuje letŧm 1969 aţ 1992. Tedy období, kdy začala takzvaná 

normalizace. Tento pojem jsem se rozhodla pouţívat v celé práci. Rok 1969 je pouţit jako 

začátek zmiňovaného období.1 Tato práce končí rokem 1992 proto, ţe uţ v té době 

probíhaly celospolečenské změny (např. změny zákonŧ), které se mohly promítnout do 

péče o postiţené jedince. 

2.2. Literatura 

Nejprve jsem začala vyhledávat literaturu napsanou po roce 1989, která by se 

věnovala tomuto tématu. Knih o speciální pedagogice je mnoho. Pokud je v nich zmíněn 

vývoj speciální pedagogiky, pak začíná starověkem a končí v osmnáctém či devatenáctém 

století. Některé z titulŧ se věnují vývoji obecně a v některých byla zmínka i o historii 

speciální pedagogiky na našem území. V rámci mého bakalářského studia Pedagogiky na 

Filozofické fakultě jsem absolvovala dvousemestrální kurzy Dějiny pedagogiky a 

Speciální pedagogika. V prvním zmiňovaném kurzu jsme se tomuto tématu sice věnovali, 

ale probírali jsme jen století osmnácté, devatenácté a zběţně začátek dvacátého (co se týká 

našeho území). V kurzu Speciální pedagogika jsme se historii tohoto oboru nevěnovali 

vŧbec. 

Obtíţené bylo orientovat se v názvosloví. Mělo svŧj vývoj, jak uţ jsem zmiňovala 

výše, od „lidí vadných, přes úchylnou mládeţ, mravně vadné, aţ třeba po lidi defektní“. 

Škála je dost široká a v kaţdém období se pouţíval specifický název, coţ komplikovalo 

práci. 

                                                 
1
 Přikláním se k tvrzení, ţe takzvaná normalizace začala po prvním výročí okupace vojsk Varšavské 

smlouvy. 
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Prŧběţně jsem začala vyhledávat literaturu napsanou v době, kterou se zabývá tato 

práce, tedy v období let 1969 aţ 1992. Několik prací bylo z let šedesátých a 

v sedmdesátých letech (konkrétně v roce 1972) vyšel Nárys speciální pedagogiky velké 

osobnosti české speciální pedagogiky Miloše Sováka. I zde věnuje autor několik odstavcŧ 

vývoji, ale převáţně je učebnicí pro studenty tohoto oboru. Většina knih byla právě takto 

koncipována. Odstavec, maximálně dva, věnují autoři vývoji do začátku dvacátého století. 

Tuto situaci s nedostatkem zdrojŧ jsem konzultovala s jednou z narátorek. Začala mi 

přinášet monografie a sborníky se slovy: „A takţe z těch materiálů alespoň náznakově 

můţete zjistit, ţe to nebylo pole neorané.“
2
 Tímto zpŧsobem jsem se dostala k informaci, 

ţe Ministerstvo práce a sociálních věcí vydávalo rŧzné broţurky, například: Osnovy 

výchovné práce pro mentálně postiţenou mládeţ v ÚSP, Pracovní činnosti obyvatel ÚSP: 

část I. Chov hospodářských zvířat nebo sborníky z konferencí, jak  mezinárodních (Sborník 

referátů z I. Mezinárodní konference k defektologii), tak konaných v Československu 

(např. Sborník referátů ze III. pracovní konference o mentálně postiţené mládeţi konané 

v říjnu 1974 v Uherském Hradišti). 

                                                 
2
 Rozhovor s Hanou Svobodovou vedla Lucie Zdráhalová, 14. 10. 2013. 
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2.3. Orální historie 

Dŧvody pouţití metody orální historie v této diplomové práci jsou dva. První spočívá 

v tom, ţe orální historie jako druhý název oboru, který studuji, vybízí k jejímu vyuţití. 

Druhý dŧvod sdělím v následujících řádcích. 

Počáteční obtíţe se zajištěním literatury jsou popsány výše. V tu dobu se metoda 

orální historie jevila jako jediná moţnost obstarání informací. Přílišné spoléhání se na 

pamětníky nebylo šťastné. Bliţší informace jsou popsány v kapitole: Výběr narátorů a 

jejich kontaktování. Ve chvíli, kdy se mi povedlo nashromáţdit více zdrojŧ, jak tištěných, 

tak i svědectví pamětnic, jsem byla ráda, ţe nemusím čerpat pouze z jednoho pramene, coţ 

je omezující. Problematika rozhovorŧ spočívá v tom, ţe nelze doslovně přejímat 

informace, které narátoři sdělí, ale je třeba je nějakým zpŧsobem analyzovat.  
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2.4. Rozhovory a jejich realizace 

2.4.1. Fáze přípravy na rozhovor 

Pokud jde o zahraničních studie, které vyuţívají metodu orální historie v tématu, 

které mě zajímá (a ke kterým jsem se dostala), jsem v The Oral History Reader našla 

kapitolu Life history interviews with people with learning disabilities. Prvním problémem 

byla opět terminologie, která měla v anglosaském světě ve vztahu k lidem s mentálním 

postiţením svŧj vývoj. Výrazy, které se v Anglii přestaly pouţívat v souvislosti 

s postiţenými lidmi, se začaly pouţívat u nás, coţ se prezentovalo jako významný posun 

(směrem k lepšímu) v nahlíţení na tyto lidi.
3
 

Jan Walmsley se věnuje rozhovorŧm přímo s lidmi s mentálním postiţením, kdeţto 

já jsem se zaměřila na osoby, které se věnovaly výchově a vzdělávání těchto lidí. Zpočátku 

jsem zamýšlela uskutečnit rozhovory s mentálně postiţenými. Od tohoto úmyslu jsem 

ustoupila z dŧvodu potřeby speciálního proškolení, jak s takovými osobami jednat. Dalším 

dŧvodem by byla nezbytná přítomnost asistenta nebo odborného pracovníka. 

Cestou rozhovorŧ s mentálně postiţenými se vydal Jan Walmsley. V úvodu píše, ţe 

tato skupina je, co se týká pozornosti orální historie, marginalizována. Jako dŧkaz uvádí, 

ţe ani v knize Paula Thompsona není o této skupině zmínka.
4
 A zmiňuje i problémy, které 

jsou s hledáním těchto lidí, protoţe, jak píše, tyto lidi nemŧţe kontaktovat telefonicky, 

nebo jim napsat dopis.
5
 Často si nejsou schopni kvŧli svému postiţení například přečíst 

dopis. Proto jsem se ve své práci zaměřila na lidi, kteří nějakým zpŧsobem pečovali nebo 

byli v kontaktu s těmito lidmi. 

                                                 
3
 Toto jsem zjistila díky přátelskému (nenahrávanému) rozhovoru s Rachel Homer, která pracuje jako lékařka 

(toho času v nemocnici v Glasgow). 
4
 WALMSLEY, Jan: 2006. Life history interviews with people with learning disabilities. In: PERKS, Robert 

– THOMPSON, Alistar (eds). The Oral History Reader. London: Routledge, 2006. Str. 126. ISBN -10: 

0415343038. 
5
 Tamtéţ, str. 129. 
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2.4.2. Hledání, výběr narátorů a jejich kontaktování 

Nejprve bylo třeba si ujasnit, kde hledat zasvěcené zdroje k rozhovorŧm. Potřebovala 

jsem lidi, kteří se v době mezi lety 1969 aţ 1992 starali (jakýmkoliv zpŧsobem) o jedince 

s mentálním postiţením. Hledání začalo v lednu roku 2013. Obrátila jsem se emailovou 

formou na Ústavy sociální péče v Praze. Uvaţovala jsem nad tím, zda do těchto ústavu 

přímo nezajít, ale nakonec jsem zvolila formu emailu. Poté, co odpovědi nepřicházely, 

jsem začala obepisovat ústavy v okolí Prahy. Postupně jsem hledání rozšířila na celou 

Českou republiku. Současně jsem se ptala známých, jestli neznají někoho takového, koho 

hledám. V březnu jsem získala kontakty na tři narátorky. U některé bylo jen telefonní číslo, 

u jiné třeba jen email. Ty, na které jsem měla email, jsem nejprve kontaktovala tímto 

zpŧsobem. Tato varianta se mi jevila jako nejpřijatelnější. 

Jedna z oslovených osob (bývalá sociální pracovnice) se ozvala s tím, ţe je ochotná 

mi pomoci. Po výměně několika emailŧ, kde jsem dotyčné napsala, co přesně potřebuji 

(aby měla moţnost rozhovor odříci včas), jsem se s paní spojila telefonicky a domluvili 

jsme si datum našeho setkání. Z některých oslovených ústavŧ přišla odpověď, ţe v době, 

kterou potřebuji tam nikdo, na koho by mi mohli dát kontakt, nepracoval. Většinou jsem 

oslovovala ústavy, které fungovaly uţ za takzvané normalizace. Začala jsem oslovovat i 

stacionáře, kde jsem doufala, ţe by tam mohl pracovat někdo, kdo by splnil moje 

poţadavky. Z jednoho ústavu, který byl na Plzeňsku, přišla kladná odpověď. Vrchní sestra 

odepsala, ţe jedna ze zdravotních sester je ochotná mi pomoci. 

Třetí narátorku jsem sehnala přes známého. V současnosti pracuje jako zdravotní 

sestra v diagnostickém ústavu v Plzni, dříve pracovala v plzeňském stacionáři. Uţ na 

začátku roku jsem kontaktovala praţskou organizace Sdruţení pro pomoc mentálně 

postiţeným. Nikdo se mi neozval. Napsala jsem do všech krajŧ, kde tato organizace má 

pobočky. Po několika dnech se mi ozvala paní, které byl přeposlán mŧj email, s tím, ţe mi 

ráda pomŧţe. Na pátou narátorku jsem získala telefonický kontakt přes moji známou. 

Mé narátorky pocházely z Ústeckého, Středočeského, Královéhradeckého a 

Plzeňského kraje. Zde je zajímavostí pouţití rŧzného dialektu v příslušném kraji, coţ je 

rozpoznatelné při čtení přepisu rozhovoru, který byl přepsán doslovně. Pro diplomovou 

práci byly rozhovory upraveny, aby byla zachována plynulost textu. 
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2.4.3. Charakteristika uskutečněných rozhovorů 

Tři narátorky, které jsem kontaktovala, mě při domlouvání schŧzky automaticky 

pozvaly k sobě domŧ. Jedna navrhla setkání v restauraci v blízkosti jejího bydliště. Věděla 

jsem, ţe to není dobré prostředí pro nahrávání rozhovoru na diktafon, ale také jsem věděla, 

ţe nemám jinou moţnost. Odříci ochotnou paní kvŧli nevyhovujícímu prostředí bylo 

vyloučené.  

Rozhovorŧ se neúčastnil nikdo jiný, neţ narátorka a já. Co se týká vyrušování a 

přerušování rozhovorŧ, tak u narátorky, za kterou jsem jela do Smečna (asi šest kilometrŧ 

od Slaného) byl v bytě přítomen její manţel, který ve vedlejším pokoji sledoval televizi, 

jejíţ zvuk doléhal do kuchyně. Manţel také jednou za čas prošel kuchyní na toaletu (byl po 

operaci). Je to zaznamenáno v přepisu rozhovoru. 

S další narátorkou jsem se setkala, jak uţ jsem zmínila výše, v restauraci ve městě 

Stod (dvacet jedna kilometrŧ od Plzně). Byla zde puštěná hudba, takţe přepis rozhovoru 

byl v některých chvílích náročný. Jak hudba, tak vrzání ţidlí, padání příborŧ a vyrušení 

servírkou, je zaznamenáno. 

V podstatě nejlepší prostředí (s nadsázkou by se dalo říci nejsterilnější) bylo na 

pracovišti třetí narátorky v diagnostickém ústavu v Plzni. Nedoléhaly tam zvuky zvenčí. 

Jediné, co se na záznamu objevilo je chrastění klíčŧ, které narátorka měla na stole a během 

vyprávění si s nimi občas hrála. I toto je v přepisu zaznamenáno. 

Setkání se čtvrtou narátorkou, která bydlí ve Skřivanech (coţ je od Prahy kolem sto 

kilometrŧ) bylo poněkud dramatické. Ačkoliv má narátorka přes osmdesát let, 

komunikovaly jsme nejprve emailem, pak jsem ji kontaktovala telefonicky. V den 

rozhovoru, kdy jsem dojela k bydlišti narátorky, nezvedala telefon a nedozvonila jsem se. 

Po několikátém pokusu narátorka hovor přijala a sdělila mi, ţe je v nemocnici a ţe mi 

večer posílala email.
6
 Řekla mi, ţe neví, jestli si ji tam nechají, nebo dostane injekci a vrátí 

se domŧ.
7
  

                                                 
6
 E-mail jsem kontrolovala jak večer, tak i brzy ráno, neţ jsem vyjela z domu. 

7
 O svých zdravotních obtíţích mě informovala uţ při telefonickém kontaktu. 
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Nakonec se rozhovor uskutečnil. Na narátorce však bylo vidět, ţe jí není dobře, ale 

ochotně mě pozvala dál. Ve chvíli, kdy jsem zapnula diktafon, zazvonil telefon.
8
 A protoţe 

jsem stihla říci jen úvodní větu, diktafon jsem opět vypnula. Telefonát trval asi pět minut. 

Na druhý pokus uţ to vyšlo. 

Rozhovory obvykle začínám dotazem na dětství. U tohoto jsem udělala výjimku a 

rovnou jsem se začala ptát na informace, které mi narátorka popsala v emailu. V podstatě 

jsem se zaměřila jen na tematické okruhy, které se dotýkaly mé práce. Nechtěla jsem 

narátorku zdrţovat víc, neţ bylo nutné. Rozhovor narušovaly časté odchody narátorky buď 

do pokoje, hledat materiály, nebo do kuchyně (vařit oběd). Stála jsem před rozhodnutím, 

zda pokaţdé mám diktafon vypnout nebo ne. Vypnula jsem ho jednou, a to kdyţ narátorka 

šla vařit oběd a vypadalo to, ţe to bude trvat déle, neţ pět minut. Přístroj jsem nechala 

zapnutý i přes oběd, kdyby náhodou narátorka mluvila o něčem podstatném pro moji práci. 

To se nestalo, takţe jsem část, kde obědváme, nepřepisovala. Připadalo mi to zbytečné.  

Jak uţ jsem zmínila výše, kontakt na pátou narátorku jsem získala od mé známé, 

která bydlí ve stejné obci jako narátorka. Narátorku jsem telefonicky kontaktovala. Hned 

souhlasila, aniţ by se doptávala nějakých podrobností. Domluvily jsme si datum schŧzky. 

Narátorka mě pozvala k sobě domŧ. Za rušivý element byl povaţován diktafon. Kdyţ 

došlo na srovnání některých záleţitostí za komunismu a teď, narátorka ztišila hlas, upřela 

pohled na diktafon a řekla: „Je to hloupé, ţe to takhle říkám a ještě do diktafonu…“
9
 Na 

konci rozhovor zadoufala, ţe nebude mít z toho ţádný prŧšvih. Rozhovor byl narušen jen 

příchodem narátorčina psa. A jednou šla narátorka přiloţit do kamen, ale i u toho povídala. 

V tomto rozhovoru se často objevovalo ticho. Po vypnutí diktafonu mi narátorka sdělila 

ještě několik věcí s tím, ţe „teď uţ můţe, kdyţ je to vypnuté.“  

Nejdelší rozhovor trval necelé dvě a pŧl hodiny
10

, nejkratší tři čtvrtě hodiny. Na 

konci kaţdého rozhovoru narátoři podepsali Souhlas s poskytnutím údajŧ. Narátorky 

k tomu dodaly, ţe i kdyţ se to někomu nemusí líbit, tak to prostě bylo, souhlas podepsaly. 

Všechny rozhovory jsem vedla já. 

                                                 
8
 Volala dcera narátorky a plísnila ji za to, ţe se neozvala. Narátorka chtěla telefonát utnout, ale dcera 

neustále mluvila. Po skončení si narátorka s úsměvem postěţovala na své děti. 
9
 Rozhovor s Annou Vršanskou vedla Lucie Zdráhalová, 6. 11. 2013. 

10
 Narátorka mluvila k věci a neustále říkala informace, které se mi zdály potřebné, proto je rozhovor takto 

dlouhý. 
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2.4.4. Okruhy rozhovorů 

Většinou rozhovor začínal dotazem na dětství narátorŧ. Výjimkou byl jeden, který 

jsem uvedla odkazem na email, kde o sobě narátorka napsala několik informací. Od nich 

jsem se odrazila. A to bylo z jiţ výše zmíněného dŧvodu: narátorka se necítila dobře. 

Narátorky, které byly dotázány na své dětství, jej většinou prolétly velmi rychle. Uţ 

předem do telefonu jsem nastínila, ţe rozhovor začíná tímto. 

U všech dotazovaných mě zajímalo, jak se dostaly k práci s lidmi s mentálním 

postiţením, to většinou proběhlo na začátku rozhovoru, poté, co narátorky ve zkratce 

zmínily své dětství. Někde se ptám i na zhodnocení výběru tohoto povolání. O svém 

povolání narátorky mluvily rády a ani jedna nelitovala to, co si v mládí vybrala a neměnila 

by ho. Všechny narátorky se této práci věnovaly buď od konce střední školy, nebo po 

dalším jiném zaměstnání, ale většinu svého ţivota. A všechny jsou dodnes aktivní – co se 

týká pomoci lidem nebo práci pro obec, kde bydlí. Jsou to ţeny, které značnou část svého 

ţivota věnovaly péči o postiţené. Z rozhovorŧ vyplývá, ţe tato práce byla spíše pro ně 

posláním. Čtyři z pěti narátorek chtěly od svých dětských a studentských let pracovat 

s dětmi. 

Následujícím okruhem byl dotaz na běţný denní program v ústavu, kdy jsem chtěla 

slyšet, co se dělo ráno, dopoledne, odpoledne a večer, abych mohla posoudit, zda se tak 

dělo jednotně v ústavech nebo ne. V některých rozhovorech bylo náročné udrţet linku, 

protoţe se odbíhalo jinam. Některé z narátorek pak samy zmínily další činnosti jako oslavy 

rŧzných svátkŧ, jak státních, tak jmenin a narozenin. U jiných jsem se na to ptala sama. 

Dost jsem čerpala z předchozích rozhovorŧ a ptala se dalších narátorek na to, co mi řekly 

ty předchozí. 

Dalším okruhem bylo vzdělávání, které úzce souvisí s běţným programem. Dále 

byly poloţeny dotazy na svéprávnost (jak to bylo se zbavováním svéprávnosti), na vztah 

společnosti k mentálně postiţeným (většinou to bylo zaměřeno na okolí, v němţ se 

pohybovaly narátorky). 



 

18 

 

Většinou, ale nebylo to pravidlem, jsem se na závěr rozhovoru ptala na změny po 

roce 1989, tedy jestli narátorky pocítily změny jako zaměstnanci a jestli nějaké změny 

pocítili i jejich svěřenci. Tento okruh pak vedl narátory k porovnávání minulosti a 

současnosti, jak co se týká jejich práce, tak i obecně porovnání ţivota tehdy a teď a 

k všeobecnému zamyšlení se nad současným stavem společnosti. Coţ bylo zajímavé u páté 

narátorky, která diktafon povaţovala za něco, co by se mohlo případně obrátit proti ní. 

2.4.5. Vztah tazatel - narátor 

Všechny mé narátorky byly ţeny. Všechny, aţ na jednu, mi vykaly po celou dobu. 

Některé z nich mi tykaly a některé to dělaly na přeskáčku – jednou pouţily vykání, ale 

v druhé větě zase tykání – tohle se projevilo nejzřetelněji u jedné z narátorek, se kterou 

jsme poobědvaly. Před obědem mi vykala a při obědě mi začala tykat. Mluvily jsme o 

běţných věcech. Vyptávala se mě na studium. A po obědě se to začalo střídat. Uţ třeba 

v pŧlce věty – začala tykáním, dokončila vykáním. Jako kdyby si nebyla jistá, jestli mŧţe. 

Všechny narátorky se chovaly přátelsky a vŧbec se neobjevil ani náznak povýšenosti, která 

by eventuálně mohla vzejít z věkového rozdílu.  
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3. Stručná historie vývoje péče o mentálně postižené 

Úkolem této části je ve stručnosti představit vývoj péče o mentálně postiţené, jak ve 

světě, tak i v našich zemích a obecný vývoj ústavní péče. A seznámit čtenáře s pojmy (a 

jejich vyvíjením), které se v této práci budou vyskytovat. Patří sem i představení oboru 

speciální pedagogika, která s tímto tématem velmi úzce souvisí. Pro ujasnění některých 

věcí, jsem zvolila zařazení kapitol o mentální retardaci (byla sem včleněna i její 

klasifikace) a o Downovu syndromu. Obojí má své opodstatnění.  

3.1. Obecný vývoj péče o mentálně postižené 

Ve starověku převládal represivní přístup, to znamená, ţe handicapovaní občané byli 

likvidováni nebo byla vŧči nim pouţita represivní opatření (zneuţívání, zotročování). 

Charitativní přístup bylo moţno vidět ve středověku. Vznikaly řeholní řády, které se přímo 

specializovaly na péči o tyto lidi. Novověk přinesl humanistický přístup, který spočíval 

v nástupu programové péče o handicapované osoby. Pomoc byla specializována 

k jedincŧm s rŧznými druhy postiţení. Souviselo to s celkovým rozvojem vědeckého 

poznání a medicíny. V této době se zakládaly instituce, jako jsou ústavy a školy. 

Na přelomu 19. a 20. století byla tendence propojovat léčbu s výchovou a vzděláním. 

Převládal zde rehabilitační přístup. Kdo však nebyl schopen dostatečné rehabilitace, byl 

umístěn do institucionalizované péče. Ve druhé polovině 20. století naše společnost cíleně 

segregovala skupiny osob s rŧzným postiţením. Preventivně-integrační přístup nastal po 

druhé světové válce ve vyspělých zemích. Byla snaha zaměřit se na prevenci vzniku 

postiţení a řešily se nevstřícné postoje většinové společnosti k lidem s postiţením. 

V současné době je prosazován inkluzívní11 přístup. Ten spočívá v přirozeném začleňování 

handicapovaných osob do běţné společnosti. Nejsou (neměli by být) tedy vyčleňováni 

z běţné populace.12 

                                                 
11

 Inkluzivní přístup je pro některé synonymum pro integraci, ale pro jiné je to vyšší stupeň integrace. 

Společnost přijímá handicapovaného jedince a respektuje jeho odlišnost, nesnaţí se ho změnit. 
12

 SLOWIK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing, 2007. Str. 12- 14. ISBN 978-80-247-

1733-3. 
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3.2. Vývoj péče o mentálně postižené v našich zemích 

První ústav pro abnormální děti vznikl na Hradčanech v roce 1871 a zaloţil ho 

Karel Slavoj Amerling. Byl zde i ředitelem. V ústavu, nazvaném Ernestinum, byli 

vyučováni a vychováváni postiţení. Amerling zkoumal jejich dědičné zatíţení. Dŧleţité 

pro jeho výzkum bylo i prostředí, ze kterého pocházeli. Co se týká činnosti postiţených 

v ústavu, byli učeni řemeslným pracím a dalším manuálním činnostem. Ačkoliv jeho 

metody se příliš nehodily pro mentálně retardované, dbal o péči o jejich zdraví. Vlastním 

nákladem vydal studii Ústav pro idioty spolku sv. Anny po dvanáctileté existenci v letech 

1871 – 1883.
13

 Tento ústav pro slabomyslné byl prvním v celém Rakousku.
14

 

Další významnou osobností byl Karel Herfort, který také řediteloval Ernestinu. 

Herfort prováděl výzkumy. Rozebral pojem „slabomyslnost“ a její stupně, typy a příčiny. 

Karel Herfort „zdůrazňoval degenerační vlivy a význam rodokmenů a při výuce rozumově 

postiţených ţáků kladl důraz na ruční práce a na nápravnou tělesnou výchovu.“
15

 Byl 

propagátorem pomocných škol a pomáhal, pro tyto školy, odborně připravovat učitele. 

Napsal první odborný spis ze speciální pedagogiky Úvod do studia dítěte slabomyslného. 

Mezi jeho další spisy patří: Typy slabomyslnosti a Psychopatologie věku dětského.
16

 

Péči o úchylnou mládeţ se věnoval psycholog, pedagog a filozof František Čáda. 

V roce 1910 zaloţil Sdruţení pro výzkum dítěte. Systematicky zkoumal dítě a snaţil se o 

vyuţití moderních metod při jeho výchově. I díky němu se začaly konat sjezdy pro výzkum 

a výchovu mentálně handicapované mládeţe.
17

  

                                                 
13

 MONATOVÁ, Lili. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998. Str. 48. ISBN 

80-85931-60-5. 
14

 MIŇHOVÁ, Jana - MRÁZOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: 

Pedagogická fakulta, 1989. Str. 49. ISBN 80-7044-007-4. 
15

 MONATOVÁ, Lili. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998. Str. 49. ISBN 

80-85931-60-5. 
16

 Tamtéţ. 
17

 Tamtéţ. 
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Josef Zeman zaloţil časopis Úchylná mládeţ. Spoluvytvářel první učební osnovy 

pro handicapované, které vznikly v roce 1928. Díky jeho přičinění vznikl první zákon o 

pomocných školách v Československu v roce 1929. Tento typ školy se po nějaké době 

rozdělil na školy zvláštní a pomocné. Mezi jeho díla patří: Škola pomocná, Péče o děti 

abnormální, Duševní a tělesné vady dětské, Péče o české dítě úchylné, Črty 

z pedopatologie.
18

 

Dětem s mentálním postiţením se věnoval i Jan Mauer, který publikoval práce Jak 

poznati duševně úchylné děti a kterak je učiti v pomocné škole a Duševně úchylné děti. 

Publikací, Výzkum duševních projevů u dětí méně schopných, k tomuto tématu přispěl i 

významný pedagog Otokar Chlup.  

Roku 1896 byla zřízena první pomocná škola pro výchovu slabomyslných dětí. Jak 

uţ bylo zmíněno výše, v roce 1928 ministerstvo školství a osvěty vydalo úplně první 

společnou normu pro ústavy. Jmenovala se: Učební osnovy a směrnice školy dětí 

úchylných. O rok později bylo zákonem upraveno vyučování dětí duševně vadných. Byl to 

jediný zákon, který právně zabezpečoval vzdělávání dětí s postiţením. Na výchově dětí 

s postiţením se podílely dobročinné spolky i řeholní řády.
19

 Autorky textu pro 

vysokoškolské studenty speciální pedagogiky v kapitole o historickém vývoji péče u nás 

píší, ţe řízení těchto zařízení náleţelo školské správě. Ta zajišťovala učitele. Píší, ţe to: 

„(…) přinášelo značné obtíţe a ve skutečnosti vyřazovalo kaţdé dítě vyţadující zvláštní 

péči z celé soustavy výchovy a vzdělávání.“
20

 Tomu ne zcela rozumím. Jestli se tím myslí, 

ţe byl nedostatek speciálních pedagogŧ? Co bylo dŧvodem, ţe tyto děti byly vyřazovány 

ze vzdělávání není v textu více rozebráno. 

Na Slovensku se výzkumu mentálně postiţené mládeţe věnoval Vladimír 

Predmerský (napsal Právny základ pomocných škôl a súpis detí debilních na Slovensku).  

                                                 
18

 Tamtéţ. 
19

 MIŇHOVÁ, Jana - MRÁZOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: 

Pedagogická fakulta, 1989. Str. 50. ISBN 80-7044-007-4. 
20

 Tamtéţ. 
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Po druhé světové válce došlo k dalšímu rozvoji v bádání. V sedmdesátých letech vyšlo od 

Mojmíra Dolejšího dílo K otázkám psychologie mentální retardace.
21

 A od Miloše Sováka 

Nárys speciální pedagogiky. V kapitole O vývoji péče defektního jedince Sovák píše: „V 

socialistickém zřízení je péče o defektní osoby, které podle zákona „vyţadují zvláštní péči“ 

ze strany společnosti, záleţitostí státní. V duchu socialistického humanismu jde však o to, 

aby defektní byli připraveni pro ţivot, aby se zapojili jako spoluobčané nezávislí na 

dobrodiní, ale opírající se o vlastní pracovní výkonnost.“ Dále popisuje, jak je 

v socialistických zemích lidem s postiţením věnována „veliká péče“. (…) „Poskytuje se 

jim nejdříve péče školská, pak i potřebná péči při zapojování do pracovního společenství. 

U nás nacházejí všichni postiţení velkou oporu v rozsáhlé masové organizaci (Svazu čs. 

Invalidů), která má zájmové skupiny podle druhu defektů a stará se o to, aby osoby 

postiţené netrpěly defektivitou a nalezly řádné uplatnění v ţivotě.“
22

 Sovákova publikace 

byla určena převáţně studentŧm, takţe dějinám a vývoji se věnuje na celých dvou 

stranách. Coţ je v porovnání s jinými publikacemi hodně.  

3.3. Obecný vývoj ústavní péče 

V prvobytně pospolné společnosti neexistovala institucionální péče. Nemoci se 

povaţovaly za posednutí zlým duchem, a tak se i léčily. První institucí, kde se jak léčilo 

tak trestalo, byl chrám. Slouţil jako místo pro obřady, uskutečňovaly se zde soudní procesy 

a fungovala tu ostraha pro zadrţené.
23

 Řecko mělo léčebné ústavy, které označovalo jako 

asklépia. Ty, které se nepodařilo vyléčit, postihlo vyobcování. Byli prokleti a označeni 

jako nevhodní pro daný typ léčení. Aţ s příchodem křesťanství se zakládají útulky pro 

handicapované jedince.  

Ve středověku vznikaly v klášterech nemocniční zařízení, které se nazývaly 

hospitaly. Jejich funkce byla charitativní. Zakládaly se také xenodochia, coţ byly útulky 

poskytující určitou pomoc a pohostinství poutníkŧm, starcŧm, sirotkŧm, nemocným, 

                                                 
21

 MONATOVÁ, Lili. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998. Str. 51. ISBN 

80-85931-60-5. 
22

 SOVÁK, Miloš. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1972. Str. 37 – 38. 

23
 MŨHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče (Filosoficko-historický pohled). Brno Masarykova univerzita, 

Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-210-2512-3. Str. 9. 
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choromyslným, bláznŧm a dalším. Zde uţ začínala být poptávka po profesionálních 

ošetřovatelích. Ti vzešli z řad řádových bratří, mnichŧ a jeptišek. V Evropě v tomto období 

se o nepřizpŧsobivé starala rodina nebo širší komunita kolem postiţeného. Ti, kdo takovou 

moţnost neměli, se ocitli ve vyhnanství. Z dŧvodu potřeby umístit někam tyto lidi, vznikly 

veřejné a všeobecné špitály.
24

 

Aby lidé duševně choří nebyli společnosti na obtíţ, začala v období renesance 

vznikat pravidla a předpisy pro zacházení s těmito lidmi. V této době se objevuje „Loď 

bláznŧ“. Tato loď vozila pomatené a šílené lidi, kteří na ní byli posíláni.
25

 

V sedmnáctém století vznikaly velké internační budovy. Michel Foucault uvádí, ţe 

do nich bylo internováno během několika málo měsícŧ více neţ jedno procento obyvatel 

Paříţe. Do těchto budov se zavírali chudí lidé obojího pohlaví a nehledělo se na fakt, zda 

jsou zdraví, nemocní. Měli zde být ubytováni a ţiveni. V roce 1656 byl v Paříţi zaloţen 

Všeobecný špitál.
26

 Do konce osmnáctého století byli do Všeobecného špitálu či do 

nápravných domŧ zavíráni jak rŧzní vězni, rouhači a zhýralci, tak i „blázni, blbci i 

slabomyslní“. Foucault podotýká, ţe „blázni“ mají zvláštní postavení. Je s nimi zacházeno 

jako s trestanci.
27

 

Dvacáté století se orientuje na potřeby klientŧ. Ústavní péče je pojata jako jejich 

ochrana před vnějším světem. Některé z dosud fungujících ústavŧ byly zaloţeny po válce. 

Existoval systém s danými kritérii pro zařazení jedince buď do ústavu zdravotního, 

sociálního nebo do ústavu výchovného. Mühlpachr  uvádí, ţe změny po roce 1989 „ve 

společnosti přinesly zcela odlišnou ideologii, instituce jako taková však zůstává.“
28
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 Tamtéţ, str. 10 – 13. 
25

 Tamtéţ, str. 16. 
26

 FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství: hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha: vydalo 

NLN, s.r.o., 1994. ISBN 80-7106-085-2. Str. 31. 
27

 Tamtéţ, str. 48. 
28

 MŨHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče (Filosoficko-historický pohled). Brno Masarykova univerzita, 

Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-210-2512-3. Str. 33. 
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3.4. Terminologie 

V předkládané diplomové práci jsem se rozhodla soustředit se na lidi s mentálním 

postiţením (handicapem).  V posledních letech se objevilo i označení „osoby se 

specifickými potřebami“.
29

 V této práci uţiji pojmŧ, které byly charakteristické pro 

zkoumané období. V mém zájmu jsou osoby, které se narodily s mentálním handicapem. 

Tedy ne ti, kteří byli reţimem označeni za duševně nemocné. Oblast terminologie bych 

uvedla za problematickou, protoţe nebyla jednota v pouţívání názvŧ a to ani u nás, ani 

v zahraničí. Jak uvádí Ján Jesenský, tak sjednocená terminologie nebyla ani napříč obory. 

Ve školství se uţívalo označení defektní děti nebo mládeţ vyţadující zvláštní péči 

(tento pojem však nepouţívalo sociální zabezpečení). V odborné literatuře se vyskytovalo 

označení postiţený nebo deficilní. Ve zdravotnictví bylo uţíváno pojmŧ: nemocný, 

zdravotně poškozený, anomální, abnormální, deviantní, oslabený atd. V oblasti sociálního 

zabezpečení se vyskytovaly termíny jako invalida (tento pojem nepouţívalo např. 

školství), postiţený, poškozený, práce neschopný, se změněnou pracovní schopností, 

zdravotně postiţený, bezmocný, azylový, handicapovaný, sociálně neadaptibilní, sociálně 

defektní nebo neintegrovaný.
30

 V této práci se budou vyskytovat následující pojmy: 

Defekt (vada) – je to ztráta nebo poškození a v anatomické stavbě organismu. 

Příčinou mŧţe být onemocnění i dědičnost. K invaliditě vedou jen některé defekty, 

zejména trvalé (například zubní kaz je také defekt, ale nevede k invaliditě).
31

 

Defektivita – je dŧsledek defektu. Projevuje se poruchami i změnami v prŧběhu 

vývoje osobnosti. Je to psychosociální jev. Je součástí invalidity i handicapu a měří se. 

Jsou zde rozlišována jednotlivá měřítka jako je vychovatelnost, vzdělavatelnost, schopnost 

akceptovat vadu, samostatnost, nezávislost, sociální uplatnitelnost a práceschopnost.
32

 

                                                 
29

 Coţ je některými povaţováno za hyperkorektní termín. 
30

 JESENSKÝ, Ján. Prostor pro integraci. Praha: Comenia Consult Praha, 1993. ISBN 80-7178-206-8. Str. 

13. 
31

 Tamtéţ, str. 15. 
32

 Tamtéţ, str. 15 – 17. 
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Invalidita – je sloučenina defektu a defektivity.
33

  

Porucha - za poruchu je povaţována jakákoliv ztráta nebo abnormalita 

v psychologické, fyziologické nebo anatomické struktuře nebo funkci.
34

 

Handicap - je nevýhodným stavem nebo situací, která plyne z poruchy či defektu, 

který omezuje nebo znemoţňuje plnění úloh. Znesnadňuje dosahování běţných 

společenských cílŧ.
35

 

Znevýhodnění -„je totoţné s pojmem handicap, znevýhodněný jedinec je 

handicapovaný v důsledku poruchy nebo defektu.
36
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 Tamtéţ, str. 16. 
34

 FISCHER, Slavomil – ŠKODA, Jiří. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, 

psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0. Str. 19. 
35
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3.5. Co je speciální pedagogika a čím se zabývá 

3.5.1. Vývoj názvosloví oboru 

Obor, který se zabývá lidmi s jakýmkoliv postiţením, se nyní nazývá speciální 

pedagogika. Tento název prošel svým vývojem. Před vznikem Československa se 

zmiňovaný obor nazýval pedopatologií. Profesor František Čáda poprvé pouţil termín děti 

úchylné. Byli tak označováni ti, kteří měli mentální postiţení hluboké i lehké.
37

 Jan Mauer 

nahradil termín pedopatologie názvem nápravná pedagogika a vytyčil její tři cíle: 

„pomáhat „abnormálním“ jedincům k tělesnému uzdravení; podněcovat jejich vývoj 

tělesným a duševním cvičením; v rámci jejich moţností je připravovat pro praktický 

ţivot.“
38

 

V letech 1945 aţ 1950 byl klíčovou osobou antropolog František Štampach, který 

teorii pro „nápravu vad a chorob mládeţe“ dal název sociální pedagogika. Zaměřovala se 

na ochranu, nápravu a léčbu tělesně, duševně a mravně narušené mládeţe.
39

 Sociální 

pedagogika se dělila na: psychopedii pro vady duševní a mravní, ortopedii pro tělesné 

vady, logopedii pro vady hlasu, řeči a sluchu a okulopedii pro vady zraku. Později 

František Štampach uţil pro stejný vědní obor název pedagogická defektologie. Zabývala 

se formami a příčinami poruch a obtíţí, jeţ se mohou projevit ve výchovném procesu. 

V 50. letech byl pokus o změnu názvu oboru na defektologii.
40

 Dále se uvaţovalo o 

názvu pedagogika defektologická, ale profesor Miloš Sovák se ve svém díle Nárys 

speciální pedagogiky (vydaným v roce 1972) rozhodl pro termín speciální pedagogika.
41

 

Podle Sováka je to „nauka o zákonitostech rozvoje výchovy a vzdělávání defektních osob 

(dětí, mládeţe i dospělých), tj. osob stiţených defektivitou.“
42

 Defektivitu charakterizuje 

jako poruchu celistvosti člověka. Poškození vztahŧ k výchově, vzdělání či práci.
43
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 Dostupné na: http://www.specialnipedagogika.cz/socius/data/409.pdf, 15. 9. 12 
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 Tamtéţ. 
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 Tamtéţ. 
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 SOVÁK, Miloš. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, 1972. Str. 7. 
43

 Tamtéţ, str. 10. 



 

27 

 

Speciální pedagogiku Sovák členil na: „vady rozumové (psychopedie)
44

, obtíţnou 

vychovatelnost (etopedie), vady sdělovacího procesu (logopedie), vady zraku (tyflopedie), 

vady hybnosti (somatopedie).“
45

 Předkládaná práce bude pracovat s úsekem speciální 

pedagogiky, a to s psychopedií, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláním osob se 

sníţenými rozumovými schopnostmi (jsou to osoby slabomyslné – oligofrenní). Termín 

oligofrenní nebo oligofrenici se často vyskytuje v publikacích vydaných Ministerstvem 

práce a sociálních věcí.  

3.5.2. Mentální retardace 

Mentální (duševní) retardace je komplikovaný soubor postiţení. Charakteristickým 

znakem je celková porucha: tělesná, duševní, společenská. Lili Monatová o mentální 

retardaci uvádí: „Nejvýraznějším rysem jsou v různé míře sníţené rozumové schopnosti, a 

proto se většinou uţívají termíny, které vyzvedávají právě tento aspekt. Je obsaţen 

v pojmech slabomyslnost, oligofrenie, psychopedie. Vhodnějším jsou nově zaváděné 

termíny mentální retardace či mentální postiţení.“
46

 Marie Černá cituje ve své publikaci 

zahraniční anglosaskou literaturu, kde se za mentální retardaci povaţuje stav 

nedokončeného vývoje a neschopnost jedince přizpŧsobit se prostředí do té míry, ţe je 

závislý na pomoci druhého.
47

 

Termín mentální postiţení se začal hojně pouţívat aţ v devadesátých letech. 

V předkládané práci se objeví rŧzné pojmy, které jsou spojeny s rozdělením mentální 

retardace. Uvedu, jak pojmy vyskytující se v publikaci z konce osmdesátých let, tak i z let 

sedmdesátých. A to proto, ţe narátoři pouţívají, jak pojmy dobové, tak současné. 

Klasifikace mentální retardace vychází z inteligenčního kvocientu a ze schopnosti 

vzdělávat se. Je několik druhŧ klasifikací – podle stupně postiţení, podle IQ, podle 

etiologie a klinických symptomŧ. Prvním druhem je klasifikace podle stupně postiţení. 

Uvádím podle Miňhové – Mrázové: 

                                                 
44

 Vady rozumové dále dělí na debilitu, imbecilitu a idiotii (Sovák, 1972: 22). Toto označení se dnes uţ 

neuţívá. 
45

 Tamtéţ, str. 17. 
46

 MONATOVÁ, Lili. Pedagogika speciální. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-1009-6. Str. 

114. 
47

 ČERNÁ, Marie. Rehabilitace mentálně retardovaných tělesnou výchovou. Praha: vydala Univerzita 

Karlova, 1985. Str. 15 – 16. 
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Mentální retardace mírná – slaboduchost, tupost – dítě je, s potíţemi, vychovatelné a 

vzdělavatelné v základní škole. 

Mentální retardace lehká – debilita – dítě je vychovatelné, ale nevzdělavatelné; je 

schopno praktického výcviku; tyto děti jsou umístěny v ústavu sociální péče. 

Mentální retardace střední – imbecilita – dítě je vychovatelné, ale nevzdělavatelné; 

dítě je schopno praktického výcviku; tyto děti jsou téţ umístěny v ústavu sociální péče. 

Mentální retardace těţká – idiotie – děti jsou nevychovatelné a nevzdělavatelné a 

jsou umístěny v ústavu sociální péče.
48

 

Miloš Sovák v sedmdesátých letech pouţívá pojem slabomyslnost nebo také pojem 

oligofrenie (musím ho zde uvést také, protoţe ho pouţívá jedna z narátorek). 

Slabomyslnost dělí na: 

idiotii, coţ je těţká slabomyslnost, kdy jsou pohyby nekoordinované a nevytváří se 

řeč; 

imbecilitu, střední slabomyslnost, kdy se dítě dokáţe naučit jíst, udrţovat čistotu a 

poznává osoby ve svém okolí; pouţívá jednoslovné věty; 

debilitu, lehkou slabomyslnost, kdy se dítě naučí číst, psát, počítat; řeč bývá 

opoţděná a je šance, ţe se stane v ţivotě samostatným.
49

 Toto je klasifikace podle IQ.  

Klasifikace podle etiologie dělí příčiny mentální retardace na genetické, které jsou 

dědičné a na ty, které vznikly prostředím. První skupina je podle Černé dělena ještě na 

dávné (zpŧsobené spontánní mutací v zárodečných buňkách) a čerstvé (spontánní mutace).  
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 MIŇHOVÁ, Jana - MRÁZOVÁ, Eva. Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Ústí nad Labem: 
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Druhá skupina obsahuje příčiny vzniklé v raném těhotenství (poškození oplození 

vajíčka), v pozdním těhotenství (infekce, špatná výţiva), v době porodu, kdy porod 

neproběhl standardní cestou a v době po porodu, coţ je dlouhé období, v němţ se mohou 

vyskytnout nemoci nebo úrazy nebo nepříznivý vliv výchovy.
50

 Literatura, ze které jsou 

čerpány informace o mentální retardaci, je ze zkoumaného období. Dŧvod, proč tomu tak 

je, spočívá v tom, ţe se jsou zde pojmy, které uţívají narátorky, ale které se uţ v literatuře 

vydané po roce 2000 nevyskytují, protoţe jsou povaţovány za zastaralé. 

A díky pokroku vědy uţ je plno věcí jinak, příkladem mŧţe být právě výše zmíněné 

etiologické dělení mentální retardace. Dnes uţ je známo plno dalších příčin, ale v této práci 

zŧstaneme převáţně u dobové literatury.   

3.5.3. Downův syndrom 

Po zváţení jsem zařadila do této práce kapitolu o Downovu syndromu. Ve stručnosti 

popíši, proč jsem ji sem zařadila a co to je Downŧv syndrom. 

 Pŧvodně jsem chtěla diplomovou práci zaměřit na ţivotní podmínky lidí 

s Downovým syndromem za normalizace. Je to však velmi specifická skupina lidí. Měla 

jsem problémy s dostupností literatury, a kdyţ jsem kontaktovala Klub rodičŧ a přátel 

s Downovým syndromem, nikdo mi neodpověděl. Zjistila jsem, ţe dříve byli tito lidé 

nazývání „mongoliky“ a to bylo vše. Proto jsem tuto práci zaměřila na skupinu lidí 

s mentálním postiţením. Sem jsou zařazováni i lidé s Downovým syndromem. 

V rozhovorech, které jsem vedla, se narátorky zmiňují právě o lidech s Downovým 

syndromem a nezmiňují jiné syndromy či postiţení (například autismus apod.). Dŧvod 

mŧţe být ten, ţe pro tyto lidi je charakteristický vzhled (jak popíši níţe). A protoţe se tento 

pojem v rozhovorech vyskytuje, věnovala jsem mu samostatnou kapitolu.  

Jak je tato nemoc stará? První zmínka pochází ze sedmého století, kdy byla 

vykopána anglosaská dětská lebka, na které byly znatelné rysy, které mají děti 

s Downovým syndromem. Někteří vidí tyto děti na obrazech rŧzných malířŧ. Například 

Andrea Mantegna v patnáctém století namaloval obraz Panna s dítětem a obraz dítěte 
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 ČERNÁ, Marie. Rehabilitace mentálně retardovaných tělesnou výchovou. Praha: vydala Univerzita 

Karlova, 1985. Str. 23 – 24. 
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připomínal obličej dítěte s Downovým syndromem.
51

 Na první popis dítěte s DS se čekalo 

aţ do roku 1838, který uskutečnil Jean Esquirola. O osm let později Edouard Séguin popsal 

pacienta s DS, jeho stav označil za „strupovitou idiocii“. V roce 1866 John Langdon Down 

popsal typické znaky a klasické zvláštnosti syndromu, který byl po něm pojmenován. 

Navíc odlišil tyto děti od ostatních dětí s mentálním postiţením.
52

  

V polovině padesátých let dvacátého století byla zjištěna příčina vzniku Downova 

syndromu. Zpŧsobuje ho chromozom dvacet jedna, který je navíc.
53

 Je to genetická vada.
54

 

Co ji zpŧsobuje? Dříve se spekulovalo, ţe příčinou mŧţe být alkoholismus, syfilis, TBC, 

ale tyto dohady nebyly potvrzeny. Tuto genetickou vadu předává jeden z rodičŧ, který však 

mŧţe být fyzicky i mentálně zdravý. Další dŧvod, který se uvádí a který je i v knize z roku 

1997 je, ţe výskyt DS je spojován s věkem matky: čím vyšší věk matky, tím větší riziko, 

ţe dítě bude mít tento syndrom.
55

 Ale v nejnovějších publikacích je moţno se dočíst, ţe 

odborníci váhají, zda i toto platí. Určení příčiny DS není proto jednoznačné.  

Podoba člověka s Downovým syndromem: hlava je menší, zadní část má plošší, 

takţe pŧsobí kulatě. Obličej má taktéţ plošší rysy a malý nos. Víčka jsou úzká a šikmá.
56

 

Uši jsou menší. Ústa má člověk s DS malá. Některým tak mŧţe vyčnívat jazyk. Krk je širší 

a mohutnější. Toto jsou znaky, které jsou na první pohled viditelné. Vypsala jsem je proto, 

ţe v některých rozhovorech na to narátorky naráţejí.
57

 Věk doţití se neustále zvyšuje. Lidé 

s tímto syndromem se doţívali čtyřiceti let. Ale jak dodává jedna z narátorek: „Měli jsme 

tam i Downa a tomu bylo skoro šedesát.“
58
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 Je moţno pouţít zkratku DS, kterou budu vyuţívat. 
52

 PUESCHEL, Siegfried M. Downův syndrom pro lepší budoucnost. Metodická příručka pro rodiče. Praha: 

TECH-MARKET, 1997. Str. 25. 
53

 Kaţdá pohlavní buňka má 23 chromozomŧ. Po oplodnění tedy 46. Ale je-li v jedné buňce chromozom 21 

navíc, je to celkem 24 chromozomŧ, po oplodnění 47. V tuto chvíli je jasné, ţe dítě bude mít Downŧv 

syndrom. Tamtéţ, str. 30 – 31. 
54

 Existují tři druhy DS – trizomie, translokace a mozaika. Větší rozepisování není pro tuto práci podstatné. 
55

 Tamtéţ, str. 32 – 34. 
56

 Proto označení „mongolík.“ Ačkoliv se u nás do devadesátých let obecně pouţíval pojem „mongolík“, 

jedna z narátorek uvedla, ţe uţ v roce 1973, kdy ona nastoupila jako zdravotní sestra, se diagnóza označovala 

jako Downŧv syndrom
56

, ale česká veřejnost začala tento název pouţívat aţ téměř po dvaceti letech.  
57

 Tamtéţ, str. 38 – 39. 
58

 Rozhovor s Helgou Souškovou vedla Lucie Zdráhalová, 23. 4. 2013. 
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V současné době se dá uţ v prenatálním stavu poznat, jestli dítě bude mít tento 

syndrom. Ale v období, kterým se zabývá tato práce, rodiče tuto skutečnost zjistili většinou 

aţ po narození. Respektive jim to sdělili lékaři, protoţe povědomí o tomto syndromu 

nebylo veliké. Rodiče byli ve stresu nejen z reakce okolí, ale také z toho, jak se o takové 

dítě budou umět starat. Autor knihy Downův syndrom pro lepší budoucnost uvádí reakci 

jedné z maminek: „Byla jsem jako malé dítě. Chtěla jsem říci: Dejte to pryč, vezměte si to 

zpátky, ale stejně jsem věděla, ţe by to jednoduše zase nezmizelo.“
59

 

 V českém prostředí podobné záţitky popisuje kniha Děti z planety DS od Olgy 

Struskové. Jedna z maminek vypráví o tom, jak jí sestřička oznámila, ţe narozený syn 

bude mít nejspíše Downŧv syndrom a vzápětí dodala, ţe: „pokud se diagnóza potvrdí, 

abychom se dítěte raději vzdali a předali ho rovnou do ústavní péče. Byla jsem v šoku, nic 

takového jsem nečekala.“
60

 Bylo to v roce 1993 a maminka uvádí, ţe se nesetkala ze strany 

zdravotnického personálu s ţádnou informací, co Downŧv syndrom obnáší a na co by se 

rodiče měli připravit. 

Podobných zkušeností o tom, ţe rodiče mají dát dítě hned do ústavu, je plná kniha. 

Některé z rodičŧ skutečně dítě do ústavu dali a po nějaké době si ho vzali zpět 

k sobě.  Jedna z maminek popisuje své zděšení z péče v kojeneckém ústavu, kdyţ zjistila, 

ţe pokud v době oběda dítě spí, oběd prostě nedostane. „Poměrně záhy jsem pochopila, ţe 

se ústavní reţim a péče řídí heslem „přeţije ten nejsilnější“. Zkrátka které dítě nejvíc 

řvalo, to dostalo najíst, a které se neprosadilo, o to se nikdo nestaral.
61

 

Výše uvedené záţitky jsou čerpány, jak z knihy, která pŧvodně vyšla ve Spojených 

státech, tak i z knihy z našeho prostředí. Pokud porovnáme vzpomínky rodičŧ, jejich 

záţitky jsou velmi podobné a při samotném čtení není poznat, ţe část příběhŧ se odehrává 

ve svobodné zemi a druhá část v komunistické společnosti – respektive ve společnosti, 

která byla přes čtyřicet let komunistická.  
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 PUESCHEL, Siegfried M. Downův syndrom pro lepší budoucnost. Metodická příručka pro rodiče. Praha: 

TECH-MARKET, 1997. Str. 13. 
60

 STRUSKOVÁ, OLGA. Děti z planety DS. Praha: G Plus, 2000. ISBN 80-86103-31-5. Str. 42. 
61

 Tamtéţ, str. 75. 
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4. Empirická část – interpretace rozhovorů 

4.1. Ústavy sociální péče pro osoby s mentálním postižením 

V této práci mě zajímá ţivot v ústavech sociální péče pro osoby mentálně postiţené. 

V této kapitole se budu zabývat tím, jaké druhy ústavŧ byly, jakým zpŧsobem byli do nich 

lidi přijímáni a jak ústavy byly financovány. 

Pokud dítě mělo mentální postiţení, které mu umoţňovalo docházet na jeden z typŧ 

škol (buď na běţnou základní, zvláštní nebo pomocnou školu), bylo doma s rodiči. Pokud 

nebylo schopné vzdělání na ţádném typu školy, bylo zařazeno do ústavu sociální péče. 

Dělo se tak na základě rozhodnutí národního výboru, který dotyčné dítě osvobodil od 

školní docházky. Do ústavŧ byli přijímáni mladiství i dospělí, kteří se nedokázali 

samostatně zapojit do pracovního a společenského ţivota a vyţadovali celodenní péči. 

Ústavy byly členěny na ty, které poskytovaly celoroční, týdenní nebo denní pobyt. Dále 

byly rozděleny podle věku svých svěřencŧ: 

- pro děti od 3 do 12 let (koedukované) 

- pro mladistvé od 12 do 26 let (rozdělené dle pohlaví) 

- pro dospělé (téţ rozděleny podle pohlaví) 

Sluţby, které zde byly poskytovány, obsahovaly plné zaopatření, zdravotní péči, 

léčebnou, rehabilitační a výchovnou.
62

 Jiří Kvapilík a Marie Černá v knize Zdravý způsob 

ţivota mentálně postiţených popisují činnost v ústavech: „Velká pozornost je v ústavech 

sociální péče věnována rozvoji nebo udrţení pohybové a pracovní aktivity. Pravidelně 

prováděná práce přímo v provozu ústavu (při úklidu a praní prádla, pomoc v kuchyni, na 

zahradě, téţ při drobných stavebních úpravách nebo v ústavním „hospodářství“), 

v ústavních dílnách (…) nebo na některých chráněných pracovištích (zřízených v ústavu 

nebo i mimo něj) dává mentálně postiţeným vhodnou náplň denního ţivota, přináší jim 

uspokojení i ţádoucí seberealizaci.“
63

 Podrobněji o náplni činnosti se budu zmiňovat 

v pozdějších kapitolách.  
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 KVAPILÍK, Jiří – ČERNÁ, Marie. Zdravý způsob ţivota mentálně postiţených. Praha: Avicenum, 1990. 

ISBN 80-201-0019-9. Str. 45. 
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 Tamtéţ, str. 46. 
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Přijímání dětí do ústavu byl běh na dlouhou trať. Rodiče museli podat ţádost a čekat 

i několik let, neţ jí bylo vyhověno. Jedna z narátorek zmiňuje, ţe rodiče čekali tři aţ pět 

let.
64

 Ţádost byla podána na kraj nebo okres a umístění do ústavŧ záviselo na volných 

místech. Někteří rodiče se pro umístění rozhodli, aţ kdyţ nezvládali péči o své dítě. 

Narátorka odmítá, ţe by si rodiče jen tak usmysleli, ţe dají dítě do ústavu. Tak jednoduché 

to prý nebylo.
65

   

Pokud se narodilo dítě s jasně viditelným a zjistitelným postiţením (např. 

s Downovým syndromem), mohli se ho rodiče zříci. V tomto případě bylo dítě dáno do 

kojeneckého ústavu, kde strávilo rok,
66

 poté bylo přesunuto do dětského domova, odkud 

mohlo být umístěno do ústavu sociální péče pro postiţené děti. Nepodařilo se mi zjistit, 

zda převaţovala praxe ponechat postiţené děti doma, nebo je umístit do ústavu. Jedna 

z narátorek na to odpovídá, ţe záleţelo na rodičích: „(…) někdo se za ně styděl, někdo je 

bral takoví, jací jsou, takţe se o ně starali, dokud jim síly stačily.“
67

 

Tato problematika mě velmi zajímala, protoţe v knize Děti z planety DS jsou 

příhody o tom, jak rodiče byli v podstatě nuceni dávat své děti do ústavu. Další narátorka 

říká, ţe nikdo nebyl nucen dát své dítě do ústavu. Dokládá to příběhem jednoho chlapce 

z obce, kde bydlí, kterého si rodiče nechali doma a ač byli velmi chudí, starali se o něj aţ 

téměř do jeho čtyřiceti let. Pak ho vzhledem k jejich věku předali do zařízení blízké jejich 

obci. I tato narátorka potvrzuje čekací dobu tři aţ pět let. A dodává, ţe v té době si rodiče 

vŧbec nevěděli rady s výchovou mentálně postiţeného dítěte.
68
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 Rozhovor s Helgou Souškovou vedla Lucie Zdráhalová, 23. 4. 2013. 
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 Tamtéţ. 
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 Tato informace se rozchází s tím, co říká narátorka Anna Vršanská, ţe děti byly v kojeneckém ústavu do 6 

let. A aţ poté byly přemístěny. Rozhovor s Annou Vršanskou vedla Lucie Zdráhalová 6. 11. 2013. 
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 Rozhovor s Helgou Souškovou vedla Lucie Zdráhalová, 23. 4. 2013. 
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 Rozhovor s Hanou Svobodovou vedla Lucie Zdráhalová, 14. 10. 2013. 
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4.1.1. Denní režim v ústavu 

Ústavy, kde pracovaly mé narátorky, měly velmi podobný denní reţim. Například 

v ústavu ve Stodě začínal den budíčkem v pŧl sedmé, pak následovala ranní hygiena 

(vyčištění zubŧ, umytí, učesání, obléknutí), po které byl zajištěn program v herně, kde se 

společně věnovali hrám a zpěvu. Součástí programu bylo určení dne v týdnu a 

vyjmenování ostatních dní. Pokud některý z účastníkŧ měl jmeniny, všichni ostatní mu 

zazpívali. Čas po snídani byl věnován pobytu v přírodě, nebo jemné manuální práci: „Z 

METY
69

 tenkrát posílali pírka a spínací špendlíky, které svěřenci navlíkali.“
70

 Po obědě a 

hodině povinného poledního klidu následoval opět pobyt v přírodě, věnovaný vycházce 

nebo práci na zahradě. „Kaţdé oddělení mělo svůj koutek. Hráli se míčové a různé hry, 

nebo jsme šli na vycházky do lesa.“ Kdyţ jsem se této narátorky zeptala na ústavní reţim, 

usmála se a odpověděla: „Měli jsme úţasný reţim, a ačkoli se dneska říká, jaké zlo jsou 

ústavy, myslím si, ţe se tam lidé mají dobře.“
71

 

Zajímavý poznatek o zdravotním stavu obyvatel ústavu vyslovila narátorka, která je 

zdravotní sestrou. Uvádí, ţe za celou dobu, co v ústavu pŧsobí (coţ je čtyřicet let) pouze 

jeden klient zemřel na nádorové onemocnění, které bylo kombinováno se srdeční 

poruchou. Klienti ústavu, podle ní, vŧbec nemají nádorová onemocnění. Narátorka uvaţuje 

o moţnosti provedení výzkumu, jestli stres má opravdu tak velký vliv na vznik těchto 

onemocnění. Podle jejích slov klienti ústavŧ nevědí, co je stres, takţe se jim tento typ 

onemocnění vyhýbá.
72
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 META bylo označení pro výrobní podnik Svazu invalidŧ (viz kapitola o Svazu invalidŧ). 
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 Rozhovor s Helgou Souškovou vedla Lucie Zdráhalová, 23. 6. 2013. 
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Co se týká jídelníčku, díky kronice z ÚSP Smečno se mŧţeme dozvědět, co 

obyvatelé jedli. Jídelníčky jsou velmi podobné, takţe jsem vybrala na ukázku jeden z nich. 

Je to jídelní lístek na celý týden.  

Sn. = snídaně; Př. = u této zkratky si nejsem jistá, ale domnívám se, ţe by to mohla 

být zkratka pro přesnídávku; Ob. = oběd; Sv. = svačina; Vč. = večeře. 

Jídelní lístek od 24. 2. do 2. 3. 1969:
73

 

Pondělí, 24.2., 

Sn. Bílá káva, rohlík 

Př. Chléb s máslem 

Ob. Nudličková polévka, maso na zelenině, brambor 

Sv. čaj, chléb 

Vč. Krupicová kaše s kakaem, čaj se sirupem (99).“ 

 

Středa, 26.2., 

Sn. Bílá káva, rohlík 

Př. Chléb se sádlem 

Ob. Kapustová polévka s houskou, masové risoto, okurka, moučník 

Sv. Čaj, chléb 

Vč. Trhanec se sirupem, čaj se sirupem 

 

Neděle, 2.3., 

SN. Bílá káva, vánočka 

Ob. Polévka z kostí s noky, španělské ptáčky, knedlík, moučník, černá káva 

Vč. Májka, chléb, čaj se sirupem74 
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 Pro ukázku jsem z jídelníčku vybrala 3 dny ve zmíněném týdnu. 
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 Kronika Domov dŧchodcŧ Smečno, str. 99 – 100. Kronika se sice nazývá kronikou Domova dŧchodcŧ, ale 

dříve byly (a stále jsou) domov dŧchodcŧ i ÚSP spojeny. A z větší části kronika hovoří o lidech s postiţením.  
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4.1.2. Financování ústavů 

O boji s nedostatkem financí se zmiňovaly všechny narátorky. Finanční zdroje 

ústavu by se daly rozdělit do čtyř kategorií. Prvním a největším poskytovatelem financí byl 

stát. Druhým zdrojem byly poplatky, které rodiče nebo příbuzní platili za ubytované. 

Třetím zdrojem byly peníze získané za práci, kterou ústav – respektive jeho svěřenci 

vykonávali pro podniky. Čtvrtý zdroj spočíval v samostatné výdělečné činnosti ústavu.  

Stát hradil téměř všechno. Spadaly sem opravy budov a jejich vybavení nebo 

oblečení obyvatel ústavu. Narátorky se shodují, ţe peněz bylo málo, a kdyţ uţ dostal ústav 

peníze na opravu budovy, nebyl jich dostatek na interiéry, ty se musely opravovat 

postupně. Jedna z narátorek vzpomíná na to, jaký problém byl se zaplacením paliva do 

auta: „My jsme třeba neměli peníze na benzín. Dostávali jsme 30 litrů benzínu na měsíc. Já 

jsem jezdila svým autem. Pochopitelně, ţe benzin byl za 2,50, tak mi bylo jedno, jestli 

jezdím svým nebo něčím jiným.“
75

 Do této kategorie jsem zařadila i dŧchody, které 

svěřenci po dosaţení osmnácti let dostali. Část z jejich dŧchodu připadla ústavu. 

Příspěvky od rodin byly dalším zdrojem. Někteří rodiče platili kolem dvaceti aţ třicet 

korun. Tyto příspěvky se nazývaly alimentace. Narátorka, která měla na starost, mimo jiné, 

kontrolu plateb, říká, ţe z dvou set dvaceti svěřencŧ vybírali alimentace od padesáti z nich. 

Přihlíţelo se také k finanční situaci rodiny. Tyto alimentace se později zrušily a z dŧchodŧ 

svěřencŧ se strhávala část peněz a část si ponechali jako kapesné.
76

 „Bylo to kolem 180 – 

280 korun. Tak nějak. Bylo to podle výše toho poplatku. Ale platili rodiče (za děti) do 

osmnácti let. Pak uţ teda to šlo přes důchod, který byl nízký, ale všechno platil stát, takţe 

oni si nemuseli kupovat například hygienické potřeby.“
77

 Další narátorka mluvila o 

příspěvku čtyř set korun, který rodiče platili, ale nemohla si vzpomenout, v které době to 

bylo, částka se v prŧběhu doby měnila.
78
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 Rozhovor s Hanou Svobodovou vedla Lucie Zdráhalová, 14. 10. 2013. 
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 Rozhovor s Evou Ničovou vedla Lucie Zdráhalová, 6. 4. 2013. 
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 Rozhovor s Hanou Svobodovou vedla Lucie Zdráhalová, 14. 10. 2013. 
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 Tamtéţ. 
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Další z narátorek hovořila o příspěvcích, které rodiče museli platit, a zmínila, ţe po 

dosaţení dvaceti osmi let, obyvatelé ústavu začali dostávat invalidní dŧchod, z kterého se 

pak jejich pobyt hradil.
79

 Předpokládám, ţe tito lidé, podle zákona z roku 1975, spadají pro 

vyměřování invalidního dŧchodu pod paragraf číslo 32: Invalidní (částečný invalidní) 

dŧchod v mimořádných případech, která náleţí: „Občanu, který se stal plně invalidním 

před dovršením věku rozhodného pro skončení povinné školní docházky (invalida z mládí), 

nemohl být proto zaměstnán vůbec nebo po dobu potřebnou pro nárok na důchod a dosáhl 

věku 26 let, náleţí invalidní důchod ve výši 500 Kčs měsíčně.“ V paragrafu číslo 34 je 

zmínka, ţe nejniţší moţná částka za invalidní dŧchod činila 400 Kčs.
80

 

Dalším zdrojem byly peníze za vykonanou práci pro rŧzné podniky, která byla 

součástí pracovní činnosti chovancŧ ústavu. Jedna z narátorek uvedla, ţe jejich ústav 

neměl o práci nouzi (v porovnání se současností). Podniky jim posílaly zbytky (např. Koh-

i-noor posílal tuţky) nebo jim vozily práci přímo do ústavu.
81

 V ústavu ve Skřivanech se 

z takto vydělaných peněz financovaly rŧzné aktivity.
82

 

Čtvrtý zdroj vyuţívaly jen některé ústavy. Byl to příjem z vlastní činnosti, z toho, co 

ústavy vyprodukovaly. Ústav ve Smečně měl velkou zahradu a vlastní hospodářství. „My 

jsme v tu dobu kolem 35 – 40 prasat vykrmili za rok. I zahrada byla prostě komplet. Tam se 

vypěstoval mák, který se i prodával, brambory,(…) bylo tam i obilí pro prasata.“
83

 

V ústavu ve Stodě například sbírali a sušili bylinky.
84

 

Některý z ústavŧ byl soběstačnější díky tomu, co si vypěstoval. V rámci šetření 

finančních zdrojŧ a zároveň aby svěřenci ústavu nebyli ochuzeni o kulturní záţitky, byly 

zvány hudební skupiny, které svá vystoupení vykazovaly jako generální zkoušku, tudíţ 

nepoţadovaly finanční úhradu. Jako poděkování jim bylo poskytnuto občerstvení, které si 

ústav mohl vykázat jako náklady. Věčný boj s nedostatkem financí se nezměnil ani v 

současnosti. Dnes je však moţnost sponzoringu, coţ dříve bylo formou výše zmíněnou, 

kdy podniky věci, které nepotřebovaly, poslaly do ústavŧ, coţ ale nebylo běţnou praxí.  
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4.2. Vzdělávání - obecně 

Zákon o jednotné škole byl projednáván v roce 1949. Tento zákon přeměnil 

všechna zařízení pro „defektní mládeţ“ na státní. Výuka byla bezplatná a zpřístupněna 

všem dětem. Zavedl se také termín pro tyto školy: školy pro mládeţ vyţadující zvláštní 

péči. Zavedly se základní typy škol, byl určen počet ţákŧ ve třídách a stanovený zpŧsob 

jejich vřazování. V roce 1953 zákon rozšířil právo na vzdělání a výcvik praktického 

povolání pro postiţené. Další změna zákona proběhla v roce 1960, který pracoval s novými 

poznatky z oblasti vědy. Další změna proběhla v roce 1978.
85

 

Výchovou a vzděláním se zabýval XIV., převáţně však XV. sjezd KSČ. Souhrnně 

pak byly tyto otázky řešeny na zasedání ÚV KSČ, které se konalo 3. – 4. července 1973. 

„Na základě přijatých závěrů a usnesení byl vypracován souhrnný dokument nazvaný 

Další rozvoj československé výchově vzdělávací soustavy.“
86

 Chrudoš Vorlíček v kapitole 

České školství v letech 1945 – 2000 píše, ţe program byl přijatý sjezdem v roce 1976.
87

 

Dokument „Další rozvoj čs. výchovně vzdělávací soustavy“ obsahoval projekt zabezpečení 

výchovy a vzdělání mládeţe, která vyţaduje zvláštní péči. Podle toho byly zřizovány pro 

děti a mládeţ mentálně retardovanou školy mateřské, zvláštní, pomocné a střední odborná 

učiliště.
88

 V případě těţkého postiţení, existovala moţnost dítě vzdělávat v rodině, kam 

docházeli tzv. „ambulantní učitelé“. Povinná školní docházka byla desetiletá. Ti, kteří 

navštěvovali školu pomocnou, chodili do školy osm let. 
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4.2.1. Zákon o soustavě vzdělání z 60. let 

„V duchu socialistického humanismu a opírajíc se v tomto směru o dobré a 

pokrokové tradice vytváří nová školská soustava i optimální podmínky pro výchovu a 

vzdělání tělesně či duševně vadné mládeţe, i mládeţe obtíţně vychovatelné a vytváří takové 

organizační předpoklady, aby se jí zvláštními metodami a prostředky dostalo co nejlepší 

přípravy pro ţivot a aby jí bylo v nejširší míře zajištěno uplatnění ve společenské práci.“
89

 

Paragraf dvacet se věnoval Vzdělání mládeţe vyţadující zvláštní péči. V odstavci 

jedna se mŧţeme dočíst, jak je v „souladu s humanismem socialistické společnosti“ 

mládeţ umístěna v léčebných ústavech, kde je i vzdělávána zvláštními prostředky a 

metodami. Čímţ se vytváří předpoklad pro uplatnění těchto lidí ve společnosti.
90

 

V odstavci číslo dvě je zmíněna moţnost prodlouţení jak povinné školní docházky, tak i 

středního vzdělání ministerstvem školství a kultury.
91

 Paragraf číslo třicet čtyři, odstavec 

dvě je věnován dětem, kterým jejich zdravotní stav neumoţňuje docházku, takţe jsou od ní 

osvobozeny.
92

 Ve zvláštní části, která se vztahuje k paragrafu tři a čtyři je uvedeno: „Vývoj 

dětí se smyslovými vadami v prvních letech ţivota probíhá zatím v rodinném prostředí, 

které však obvykle těmto dětem nedává dostatek správných výchovných podnětů. Výchovné 

vedení ze strany rodičů bývá pro neznalost speciálních pedagogických metod a prostředků 

nesprávné. Odborná péče, kterou lze takovým dětem věnovat jen ve speciálním ústavu, 

můţe vady podstatně zlepšit a někdy, například u vad řečí, vést k zařazení dětí do základní 

devítileté školy jiţ od 1. ročníku. Proto zákon umoţňuje, aby vláda mohla prohlásit 

docházku do mateřské školy pro děti se smyslovými, duševními a tělesnými vadami ve věku 

od 3 let za povinnou. Je samozřejmé, ţe půjde o mateřské školy speciálně zaměřené 

k uvedenému účelu.“
93

 

Kvŧli chybějícím informacím o tom, jak pečovat o postiţené dítě, stát nabádal 

rodiče, aby zajistili dítěti nejlepší péči tím, ţe ho dají do některého z ústavŧ. Paragraf pět 

hovoří o zřízení škol pro mládeţ vyţadující zvláštní péči pro ty, které kvŧli jejich 

schopnostem nemohou být vzděláváni s ostatními.
94
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4.2.2. Speciální školství 70. – 80. léta 

V útlé broţuře Retrospektiva škol pro mládeţ vyţadující zvláštní péči od roku 1960 

do roku 1986 v ČSSR je několik stránek a tabulek věnováno školám pro mládeţ mentálně 

postiţenou. Ve školním roce 1970/1971 byly v Československé socialistické republice 

otevřeny 4 zvláštní mateřské školy, 526 zvláštních škol, 26 odborných škol a 7 pomocných 

škol. Jejich počet s kaţdým rokem narŧstal. A ve školním roce 1985/1986 bylo zvláštních 

mateřských škol 44, zvláštních škol 600, zvláštních odborných učilišť 69 a pomocných 

škol 16. Co se týká počtu dětí a ţákŧ na školách, tak ve školním roce 1970/71 bylo do 

těchto škol umístěno celkem 37 938 ţákŧ s mentálním postiţením. Největší nárŧst byl 

v osmdesátých letech a ve školním roce 1985/86 to bylo celkem 72 133 ţákŧ. Nejvíce jich 

bylo umístěno do zvláštní školy.
95

 Publikace následně rozděluje Českou a Slovenskou 

socialistickou republiku zvláště. Pro porovnání: Ve školním roce 1970/71 bylo otevřeno 

celkem 443 škol pro mládeţ s mentálním postiţením (jsou zde zahrnuty zvláštní mateřské, 

základní, odborná učiliště a pomocné školy). Na Slovensku to bylo 120 škol. V témţe roce 

nastoupilo V ČSR 31 278 ţákŧ a na Slovensku 6 660 ţákŧ.
96

 

Ludvík Edelsberger ve Speciální pedagogice defektologické z roku 1964 napsal o 

zásadách komunistické výchovy mládeţe: „Zásadou komunistické výchovy mládeţe 

vyţadující zvláštní péči ve speciálních školách a výchovných zařízeních je její spojení se 

ţivotem, s praktickými úkoly společnosti, zejména s veřejně prospěšnou (ovšem 

přiměřenou) činností a prací, která je nejspolehlivější cestou ke společenské adaptaci a 

integraci defektních. Praktická činnost, práce je principem a nejúčinnějším prostředkem 

veškerého výchovného působení.“
97

 Zdŧrazněno tu je, jak je zvláštní péče socialistickou 

společností zajištěna, a to bez diskriminace a rozdílŧ. A bezplatně. Platilo se pouze 

takzvané „ošetřovné“ za děti umístěné v internátních zařízeních. Děti se speciálními 

potřebami nazýval dětmi defektními.
98
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Jan Michalík v kapitole Proces transformace ve speciální pedagogice, která je 

jedním z příspěvkŧ v učebnici Speciální pedagogiky, napsal, ţe děti s těţšími stupni 

mentálního postiţení a děti s postiţením kombinovaným byly ze vzdělávání vyčleňovány, 

coţ bylo skryto pod označení „osvobození od povinné školní docházky“.
99

 

O zařazování ţákŧ do škol je zmínka v kapitole „Zařazování ţákŧ do zvláštních 

škol“. K tomuto tématu Michalík zmiňuje skutečnost, ţe o otázkách vzdělávání rozhodoval 

národní výbor, „v praxi pak často ředitel školy, který většinou neměl ani minimální 

znalosti o problematice zdravotního postiţení.“ Autor upozorňuje, ţe v období let 1970 – 

1989 se lze jen výjimečně setkat se vzděláváním dítěte s postiţením v běţné škole. Nic 

není černobílé a za dobrou věc autor povaţuje volnější (neţ v současnosti) osnovy 

předmětŧ a obsah a organizaci vzdělávání na základních školách. „V základních školách 

tak zůstávala řada dětí se vzdělávacími problémy vyvolanými lehčími stupni mentálního 

postiţení či nepodnětným sociálním prostředím. Tyto děti o několik let později po zavedení 

nové koncepce vzdělávání byly přemísťovány do škol pro děti vyţadující zvláštní péči. Svou 

negativní roli sehrával zejména po roce 1975 i vysoký počet ţáků ve třídách.“
100

 Systém 

s názorem rodičŧ nepočítal. Ve druhé polovině osmdesátých let začal platit nový školský 

zákon (č. 29/1984 Sb.), ten však opomíjel právo na vzdělání s pouţitím znakové řeči či 

Braillova písma. První je velmi dŧleţité pro hluchoněmé, druhé pro nevidomé.
101

 

Na sklonku osmdesátých let vydali Bohuslav Blaţek a Jiřina Olmrová knihu Světy 

postiţených. Jejich kniha je zaměřena na lidi s Downovým syndromem. V době, kdy autoři 

tuto knihu psali, bylo v Československu na školách pro mládeţ vyţadující zvláštní péči 

padesát tisíc míst. Z toho pro děti s mentálním postiţením (autoři je nazývají děti s vadným 

duševním vývojem) třicet pět tisíc. V těchto školách se zřídka objevilo dítě s Downovým 

syndromem. V pomocných školách bylo kolem pouze dvě stě míst. Zařízení byla 

prostorově, personálně i rozpočtově omezená.
102
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4.2.3. Typy škol 

4.2.3.1. Zvláštní mateřská škola 

Zvláštní mateřskou školu mohly navštěvovat mentálně postiţené děti ve věku od tří 

do šesti let, které měly střední aţ těţkou mentální retardaci. Cílem těchto školek byla 

příprava dítěte na jeho začlenění do výchovně vzdělávacího procesu na zvláštní, nebo 

pomocné škole. Výjimečně nastoupily tyto děti do běţné základní školy.
103

 

4.2.3.2. Pomocná škola 

Pomocná škola byla určena dětem od šesti do čtrnácti let. Nejčastěji s pásmem 

střední mentální retardace, nebo na rozhraní mezi střední a lehkou mentální retardací. Tyto 

děti se nemohly vzdělávat ve zvláštní škole, ale byly schopné povinné školní docházky. 

Patří mezi částečně vzdělavatelné. V pomocné škole se vyučovala: smyslová, rozumová, 

pracovní, estetická, tělesná, sportovní výchova a individuální logopedická péče. Ani 

prospěch, ani chování se neklasifikovalo. Ţáci dostávali slovní hodnocení svých 

pracovních výsledkŧ. Povinná docházka byla osmiletá. Tato škola byla třístupňová: niţší, 

střední a vyšší stupeň. Niţší stupeň trval tři roky, střední také tři a vyšší dva roky. A na 

„středním stupni nemají být ţáci mladší devíti let a na vyšším stupni nemají být ţáci, kteří 

jsou mladší dvanácti let.“
104

 

4.2.3.3. Zvláštní škola 

Zvláštních škol bylo z těchto institucí nejvíce. Povinnou školní docházku si tu plnili 

ţáci, kteří kvŧli svým rozumovým nedostatkŧm nemohli chodit na běţné základní školy. 

Tato škola měla osm ročníkŧ. V době, kdy autoři psali knihu Zdravý způsob ţivota 

mentálně postiţených, byly na zvláštních školách dva typy učebních osnov nazvané typ A a 

B. Rozdělení se provádělo od čtvrtého ročníku a pro ţáky byly příslušné osnovy vybírány 

na základě dlouhodobého pedagogického pozorování. Ti, kteří se učili podle osnov typu A, 

mohli dosáhnout odborné kvalifikace. Mohli se vyučit. Ţáci, kteří postupovali podle osnov 

typu B, mohli posléze pracovat v pomocných profesích (Kvapilík – Černá, 1990: 43). Více 

o těchto osnovách v dalších kapitolách. 
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4.2.3.4. Zařazování žáků do zvláštní školy 

O zařazení dítěte do zvláštní školy rozhodoval okresní národní výbor podle místa 

bydliště. Umístění bylo nutné projednat se zákonným zástupcem, ale jeho souhlas nebyl 

podmínkou. Návrh na zařazení mohli podat: zákonný zástupce ţáka, škola, okresní 

pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnické zařízení a orgány pro péči o dítě. 

Shromáţdění všech dokladŧ měl na starosti okresní národní výbor. Mezi doklady spadalo i 

zdravotní vyšetření, které zajišťoval dětský či školní lékař. Pokud výbor rozhodl o zařazení 

dítěte do zvláštní školy, nařídil jeho umístění. Do těchto škol bývaly zařazovány také děti, 

jejichţ opoţdění zpŧsobilo zanedbání péče. Jejich zařazení do tohoto typu škol bylo (pozn. 

autora: a stále je – děje se tak i v současnosti) nevhodné jednak z hlediska jejich dalšího 

rozvoje a jednak z hlediska struktury vyučování.
105

  

Sovák uvádí, kdo patří do zvláštní školy. Jsou to děti: „debilní a děti se 

slabomyslností získanou (demencí) která způsobila sníţení rozumových schopností na 

úroveň debility.“ Do této školy nepatří: „děti zanedbané pro nesprávnou výchovu, děti 

neprospívající jen v některých předmětech, děti neprospívající pro vady smyslů a řeči, děti 

neprospívající pro následky tělesného oslabení a dlouhotrvajících chorob a děti s těţkou 

oligofrenií – nevzdělavatelné.“
106

 

Miloš Sovák více (neţ Miňhová – Mrázová) rozepisuje postup při zařazování do 

speciálních škol. Okresní národní výbor měl odbor školství a kultury, kde fungovaly 

poradní sbory (komise) pro mládeţ vyţadující zvláštní péči. Tyto sbory evidovaly všechnu 

mládeţ (od jednoho roku do osmnácti let) duševně, tělesně i smyslově vadnou. Ty pak 

navrhovaly umístění těchto dětí buď do zvláštních škol, nebo do ústavŧ sociální péče. Do 

některých zařízení i na dobu přechodnou. Poradní sbor se skládal z předsedy, který byl 

zpravidla školním inspektorem, dále z pedagogických pracovníkŧ, dětského a dorostového 

lékaře, sociálního pracovníka, pokud bylo zapotřebí, byl přítomen i psycholog a případně i 

další odborní pracovníci. 
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Poradní sbor pokládal návrh na některé z těchto opatření: „odloţit školní docházku; 

ponechat dítě v dosavadní škole; přemístit dítě do jiné školy téhoţ druhu; opakovat ročník; 

zařadit dítě do specializované třídy; zařadit do školy pro mládeţ vyţadující zvláštní péči; 

uvolnit nebo osvobodit dítě od školní docházky; umístit v ústavu sociální péče pro tělesně 

vadnou mládeţ; umístit v ústavu sociální péče pro duševně vadnou (nevzdělavatelnou) 

mládeţ; zajistit individuální výuku.“ Poslední slovo měl okresní národní výbor, a to podle 

zákona č. 71/1967 Sb.
107

  

4.2.3.5. Diferenciace zvláštních škol 

Na diferencované zvláštní školy se podíváme v samostatné podkapitole. Program 

diferenciace zvláštních škol byl zaveden od školního roku 1981/1982. Byly nabízeny dva 

typy osnov: osnovy A a B. Jedním z dŧvodu zavedení tohoto programu bylo, ţe některé 

děti, které se pohybovaly v pásmu hraničním (slaboduchost) a byly tedy označeny za 

nevzdělavatelné, často nedokončily celou zvláštní školu. Nedostalo se jim uceleného 

vzdělání. Předpokládalo se vyuţití diferencovaných osnov typu B, které nebyly tak 

náročné jako osnovy typu A. Toto rozdělení platilo pro předměty „naukového charakteru“ 

(neplatilo to pro tělesnou výchovu). Jako problém tu vyvstávalo organizační zajištění 

výuky. Pokud rovnou nevznikla samostatná třída, kde se všichni učili podle osnov typu B, 

měl mít dotyčný ţák individuální program.
108

 

Osnovy typu B nebyly náročnější, neţ učivo šestého ročníku varianty A. Obsahovaly 

také „nejpotřebnější“ učivo i osmého ročníku varianty A. Nebylo v nich zahrnuto nové 

učivo, a to proto, ţe podle nich se začínají učit ţáci, kteří nezvládli poţadavky osnov pro 

třetí ročník zvláštní školy. Osnovy typu B pro čtvrtý ročník obsahovaly opakování a 

procvičování učiva předchozích let.
109

 Další novinkou ve školním roce 1981/1982 bylo 

zavedení komplexních předmětŧ. Byly sem zařazeny: nauka o společnosti, přírodě a 

výtvarná výchova. Nauka o společnosti obsahovala zeměpis, dějepis a občanskou nauku. 

Nauka o přírodě zahrnovala přírodopis, fyziku a chemii. Výtvarná výchova pojímala jak 

výtvarnou sloţku v klasickém smyslu, tak i základy technického kreslení.
110
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4.2.3.6. Přeřazování žáků  

Přeřazení ţáka z osnov typu A do osnov typu B se uskutečňovalo na základě 

dlouhodobého pozorování dotyčného ţáka, a to do čtvrtého ročníku. Jaroslav Stanka k této 

problematice píše, ţe za ideální se povaţovalo sledovat ţáka tři roky na zvláštní škole. 

Zároveň dodal, ţe to není moţné, protoţe na zvláštní školu ţák přichází po absolvování 

prvního, druhého nebo třetího ročníku na základní škole. Klíčem by mělo být, podle 

Stanka, sledování školní docházky. Například: pokud ţák navštěvuje uţ po druhé první 

ročník základní školy a opět má propadnout, měl by být přeřazen do pomocné školy. Nebo 

pokud ţák během dvou ročníku dvakrát propadne, bude mu doporučeno přeřazení do 

pomocné školy. Po výčtu moţností Stanka shrnuje, ţe opoţdění docházky by mělo vést 

učitele k zamyšlení se nad ţákem. Sledovat by se tedy měl celý prŧběh docházky, do 

kterého ročníku zvláštní školy byl zařazen, zda ročník opakoval a kolikrát.
111

 

4.2.3.7. Zvláštní odborné učiliště 

Zákon, který nabyl účinnosti 1. 9. 1984, se zmiňuje o středních speciálních školách, 

kam zapadá střední odborné učiliště, gymnázium a střední odborná škola.
112

 Nezmiňoval 

však existenci zvláštního odborného učiliště. Tento pojem byl však uveden v jiných 

příručkách. Tato kapitola je věnována právě zvláštnímu odbornému učilišti. 

Na zvláštní odborné učiliště se mohli dostat ti, kteří úspěšně splnili osmiletou 

docházku na zvláštní škole. Na odborném učilišti byly zavedeny obory na dva aţ tři roky. 

Ţáci si mohli vybrat z širokého zaměření, byly zde obory: zednické, zámečnické, 

sklenářské, truhlářské, keramické, zahradnické, textilní, sklářské apod. Někteří byli také 

připravováni do práce v obchodním provozu. Například pro přípravu jídel nebo i v masném 

prŧmyslu. V době, kdy autoři psali publikaci Zdravý způsob ţivota mentálně postiţených, 

byla moţnost si vybrat téměř z padesáti učebních oborŧ.
113
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V příručce o zvláštních odborných učilištích z roku 1989 se dovídáme, ţe tato 

učiliště navštěvovalo na patnáct tisíc ţákŧ. Větší část z nich navštěvovala ta učiliště, která 

je připravovala na výuku všeobecně vzdělávacích předmětŧ i odborný výcvik. Část ţákŧ 

navštěvovala učiliště, která zajišťovala teoretickou přípravu. Odborný výcvik byl 

zajišťován externě, v rŧzných organizacích. I zde byly učební plány typu A i B. Za 

zajímavou informaci povaţuji tuto: „Péče poskytovaná učilišti je pro ţáky zcela bezplatná, 

ať jiţ se jedná o ubytování, stravování, nebo o přidělování ochranných pomůcek a 

pracovních oděvů.“ Škola hradila ţákŧm dvakrát měsíčně jízdné na cestu domŧ a zpět. 

Vyplácení kapesného se na rŧzných učilištích nelišilo. Ve druhém pololetí třetího ročníku 

byla moţnost zavést „období odborného rozvoje“ a stanovit výši kapesného podle kvality a 

mnoţství vykonané práce.
114

   

Přijímání ţákŧ se řídilo § 14 vyhlášky MŠ ČSR č. 49/1986 Sb. O školách pro mládeţ 

vyţadující zvláštní péči. Přihláška byla podávána zákonnými zástupci do konce ledna a 

ředitel školy, kterou ţák navštěvoval, ji zaslal řediteli dotyčného učiliště. Přihláška musela 

být potvrzena okresním odborníkem – dorostovým lékařem. Ţák byl přijat: „na základě 

komplexního posouzení (…) schopností a dovedností a v souladu s potřebami socialistické 

společnosti.“
115

 Na učilišti byla zřízena komise, která rozhodovala o přijímání ţákŧ a 

dávala návrhy na jejich přijetí. Proti nepřijetí ţáka mohli jeho zákonní zástupci podat do 

osmi dnŧ ode dne doručení rozhodnutí odvolání k řediteli. Toto odvolání ředitel učiliště 

zaslal se svým vyjádřením krajskému národnímu výboru a ten posoudil oprávněnost 

odvolání. Pokud nebylo odvolání vyhověno, projednávalo se se zástupci ţáka jeho další 

vzdělávání.
116

 

Děti, jejichţ intelekt byl v pásmu imbecility, byly označeny za nevzdělatelné, ale 

vychovatelné. Výchova se zaměřila na osobní obsluhu a naučení se jednoduchým 

činnostem. Tyto děti byly vychovávány buď doma, nebo v ústavu sociální péče.
117

 Po 

dvanáctém roce svého věku, nevzdělavatelné děti, přecházely do dorostových ústavŧ. Zde 

měly setrvat do svých dvaceti pěti let. V dalších kapitolách uvidíme, ţe realita byla trochu 

jiná a někteří v ústavech zŧstávali po celý svŧj ţivot. 
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4.2.4. Vzdělávání a péče o mentálně postižené lidi ve Velké Británii 

Na konci kapitoly o obecném vzdělávání si dovolím malou odbočku k vykročení 

z Československých vod. V naší zemi je pořád mnoho lidí (i veřejně činných), kteří dávají 

najevo, ţe za všechno špatné v této zemi mŧţe komunistický reţim. Rozhodla jsem se pro 

zařazení kapitoly o vzdělávání handicapovaných ve Velké Británii. Zvolila jsem ji hlavně 

proto, ţe jsem měla moţnost zde, při svém studijním pobytu, nahlédnout do tamější 

literatury. Ve zkoumaném období byla tato země svobodná a mnohdy je nám dávána za 

příklad. Nadpis sice hovoří o Velké Británii, ale převáţně se budu zmiňovat o Anglii a 

Walesu. 

Velké Británii byla v minulém století v celém vzdělávacím systému zakořeněna 

diskriminace handicapovaných osob. Většina vzdělávacích ustanovení pro handicapované 

byla segregační. Výsledkem bylo devalvování sociální role a odsouzení těchto lidí k ţivotu 

v závislosti a podřízenosti. Na místo vybavení handicapovaných odpovídající kvalifikací a 

poskytnutí příleţitosti ţít plnohodnotný a aktivní ţivot v dospělosti.
118

 Děti, které byly 

povaţovány za nevzdělatelné a označené jako těţce podprŧměrné, byly po roce 1959 

začleněny do systému speciálního vzdělávání. The Mental Health Act z roku 1959 

navrhoval vzdělávání a odbornou přípravu pro tyto děti. Aţ Education (Handicapped 

Children) Act z roku 1970 ustanovil toto jako povinné. V dubnu 1973 došlo k přezkoumání 

kategorií druhŧ postiţení. V roce 1976 labouristická vláda začlenila část o speciálním 

vzdělávání do školského zákona, který chtěl zavést jednotné školství v Anglii a Walesu. 

Uvedení do jednotného školství předpokládalo vyhovět všem dětem bez ohledu na jejich 

studijní schopnosti. (…) Ačkoliv posun směrem k jednotnému vzdělání naznačoval konec 

segregace pro handicapované děti, nebylo mnoho dŧkazŧ během sedmdesátých let, ţe by 

tyto školy byly v integraci dětí, které potřebovaly zvláštní zacházení, lepší neţ jejich 

předchŧdci.
119
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V roce 1978 byla uveřejněna Warnockova zpráva, která představila speciální 

ustanovení. Na zprávě pracovalo dvacet sedm odborníkŧ, z nichţ pouze jeden byl rodičem 

dítěte se specifickou potřebou. Warnockŧv výbor uvedl, ţe alespoň dvacet procent školní 

populace by potřebovalo nějakou formu speciálního vzdělávání v určité fázi vzdělávacího 

procesu. Výbor navrhl zvláštní ustanovení. Bylo to povzbuzení směrem k integraci. Zpráva 

doporučila zrušení zákonných druhŧ postiţení ve prospěch širšího konceptu speciálních 

vzdělávacích potřeb (SEN). Výchovně podprŧměrné děti a děti povaţované měly být 

nazývány dětmi se "specifickými poruchami učení". Děti s poruchou chování byly 

oficiálně přijaty do oblasti SEN, pod názvem „děti se specifickými poruchami chování“.
120

 

Výbor však nepřímo uznal, ţe je neschopný splnit přiměřené vzdělávací potřeby aţ pětiny 

svých uţivatelŧ. Problémy měla vyřešit expanze profesionálních podpŧrných sluţeb.
121

  

Vláda zpracovala některé prvky z Warnockovy zprávy a implementovala je do 

školského zákona v roce 1980. Zákon umoţňoval rodičŧm dozvědět se více informací o 

speciálně vzdělávacích potřebách a také o školách. Školský zákon zahájil významné změny 

v této oblasti. Speciálně vzdělávací potřeby byly definovány z hlediska dětí, které měly 

výrazně větší učební problémy, neţ většina dětí stejného věku. Po dobu dvou let dítě 

mohlo vyuţívat sluţeb, které doplňovaly poţadavky škol vedených lokálními vzdělávacími 

autoritami (LEA)
122

. Pro děti do dvou let zákon zahrnoval vzdělávání jakéhokoliv druhu. 

Lokální vzdělávací autorita v Anglii a ve Walesu
123

 měla povinnosti identifikovat, 

vyhodnocovat a poskytovat bezplatné vzdělání pro všechny děti se speciálně vzdělávacími 

potřebami od dvou let do konce povinné školní docházky. V případě další školní docházky 

do 19 let.
124

 

Školský zákon z roku 1981 podporoval obecnou zásadu, ţe děti s postiţením a 

poruchami učení by měly být vzdělávány v běţných školách. Stanovoval podmínky pro 

integraci, které umoţnily lokálním vzdělávacím autoritám nadále děti segregovat. 
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Děti a mladí lidé se speciálními vzdělávacími potřebami byli vnímáni jako odlišní. 

Zatímco od všech škol se očekávalo, ţe ohodnotí schopnosti dětí a poskytnou písemné 

profily a zprávy o jejich vzdělávacích potřebách a vývoji, byly LEA vázány zákonem, ţe 

ţáci se speciálně vzdělávacími potřebami jsou hodnoceni prostřednictvím speciálního 

procesu, který vyţadoval zákon. Byly diskriminační, komplikovaný a trval dlouho. Jedna 

studie odhadla, ţe kompletní posuzovací proces mohl trvat aţ šedesát sedm týdnŧ.
125

 

I Velká Británie měla potíţe s tím, aby handicapovaným lidem zajistila rovný přístup 

ke vzdělávání a k dŧstojné péči. Navíc se na území Anglie objevilo několik případŧ, které 

vyvolaly velké diskuse. V letech 1899 aţ 1967 probíhal odvoz dětí z ústavŧ (sirotčincŧ a 

církevních institucí) do Austrálie a Kanady, kde byly náklady na péči niţší. Děti byly 

prohlášeny za sirotky, ačkoliv rodiče měly. Byly umísťovány do pracovních ústavŧ, kde se 

objevilo i týrání. Tato migrace zpŧsobila, ţe Británie měla málo dětí v ústavní péči. Za 

nucenou migraci se v roce 2010 omluvil tehdejší premiér G. Brown.
126

 

V roce 2011 jsme se mohli dozvědět o zacházení s lidmi s mentálním postiţením ve 

Winterbourne View, kde docházelo k týrání a zneuţívání klientŧ.
127

 Tyto skutečnosti 

nebránily britské spisovatelce J. K. Rowlingové kritizovat Českou republiku za klecová 

lŧţka. Ani komisařŧm EU kritizovat ČR za velký počet dětí v ústavech.
128

 

Problémy s péčí o mentálně postiţené nemělo pouze komunistického 

Československa (či jiné komunistické země). Tito lidé patřili do marginalizovaných skupin 

celosvětově. Předpokládejme, ţe v některých zemích se jim mohlo dostat lepší péče, neţ 

v jiných, ale celkově se společnost musela naučit o ně pečovat. Mŧţeme se domnívat, ţe 

kvalita péče se začala, v západním světě, zlepšovat v době míru, kdy vznikaly neziskové 

organizace specializující se na pomoc právě těmto lidem.  
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4.3. Vzdělávání v ústavech sociální péče 

Do těchto ústavŧ byly přijaty děti spolu s nálepkou nevzdělavatelné. Výjimečně se 

tam dostaly ty, které předtím navštěvovaly jeden z výše uvedených typŧ škol. I přesto se 

vychovatelé snaţili učit děti základŧm. Nebo opakovat to, co si přinesly ze školy. O tom, 

jak to bylo se vzděláváním v ÚSP ve Stodě na Plzeňsku vypráví paní Helga Soušková: 

„Většina byla nevzdělavatelná. Ale zase v sedmdesátých letech, kdyţ byla taková ta 

normalizace, tak mě učili dva kantoři, kteří potom nastoupili do ústavu jako vychovatelé a 

ti si vytipovali uţivatele a zkusili s nimi základy trivia.“
129

 

V roce 1980 vydal organizační odbor ministerstva práce a sociálních věcí Osnovy 

výchovné práce pro mentálně postiţenou mládeţ v ÚSP. Navazovaly a rozšiřovaly 

předchozí osnovy. Cílem osnov bylo „maximální sblíţení ústavní výchovy se ţivotem 

mimoústavním“
130

 Osnovy byly rozděleny do tematických okruhŧ. Byly určeny pro tři 

skupiny (A, B, C). Do skupiny A patřila mládeţ „imbecilní“; do skupiny B mládeţ 

„idioimbecilní“ a do skupiny C mládeţ „idiotická“. Okruhy se většinou neprobíraly 

najednou a celé, ale postupně. Přihlíţeno bylo k individuálnímu rozvoji. Poţadavky osnov 

se probíraly cyklicky. Znamenalo to, ţe se ke stanoveným okruhŧm znovu vracelo, aby se 

neustále upevňovaly.131 Tyto osnovy zahrnovaly výchovu smyslovou, rozumovou, 

společenskou, výchovu řeči, estetickou, tělesnou a pracovní. A byly určeny, jak uţ bylo 

zmíněno pro děti od tří let, které se pohybovaly v pásmu „imbecility a idiotie“ a nebyly 

schopny vzdělávání ve zvláštních či pomocných školách.
132

 V následujících kapitolách 

bude místo věnováno jednotlivým výchovám. 
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4.3.1. Smyslová výchova 

Smyslová výchova rozvíjí koncentraci pozornosti, prostorové, směrové, časové 

orientace, motoriku, rozšiřuje slovní zásobu, zpřesňuje schopnost vyjadřování a 

výslovnosti. Docílí se toho přiměřenými pohybovými a didaktickými hrami, které jsou 

uskutečňovány na vycházkách, na hřišti, při manipulaci s předměty.
133

 Jak uţ bylo 

zmíněno výše, osnovy byly rozděleny do 3 skupin podle toho, co děti byly schopné 

zvládnout. Osnovy pro skupinu A byly nejnáročnější, pro skupinu C nejméně náročné. 

Děti ve skupině A se mohly naučit rozeznávat světlo a tmu, většinu barev, vnímat 

tvar, velikost a polohu předmětŧ a umět je řadit podle velikosti a tvaru. Učily se 

zapamatovat, poznávat a rozlišovat předměty. Byly vedeny k rozeznávání zdrojŧ zvuku 

bez zrakové podpory (bubínek, klepání, tleskání), učily se rozlišovat zvuky na ulici a 

v přírodě (houkání aut, zpěv ptákŧ). Rozlišovaly a určovaly pŧvod, směr, délku a intenzitu 

zvuku – tichý, hlasitý, krátký, dlouhý. Rozlišovaly vŧni a zápach a jednotlivé chuťové 

vlastnosti.
134

 

U skupiny B byly méně náročné úkoly: poznání dětí v herně a rozlišování běţných 

věcí denní potřeby, rozlišování pojmŧ (velký – malý), třídění barev, rozlišování tvaru. 

Sbírání, rovnání a třídění předmětŧ, a to jak skutečných, tak i na obrázcích. Rozvíjel se 

smysl pro rytmus (tleskání). Děti nacvičovaly úchopy drobnějších předmětŧ.
135

 

Třetí skupina, C, procvičovala zrakové soustředění na světlo a tmu, na lesklé a 

barevné předměty, na pohyb osob a věcí v okolí. Skupina byla vedena k učení se 

uchopování předmětŧ a manipulace s nimi – např. skládat je do krabice. Vychovatelé se 

snaţili vést děti k jednoduché hře. Hmatovým vnímáním byla rozvíjena manipulace 

s předměty.
136
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4.3.2. Rozumová a společenská výchova 

Úkol rozumové výchovy spočíval v soustavném rozvíjení poznání, myšlení a řeči. 

Dětem se objasňovaly základní vztahy mezi předměty a jevy. Děti se snaţily pochopit 

příčiny a následky konkrétních jevŧ a událostí. Pozorování bylo doprovázeno slovem 

vychovatele. Děti, které nemluvily, si tak rozšiřovaly pasivní slovní zásobu. Dŧleţitou 

součástí a významným prostředkem jazykové výchovy je poslech a reprodukce lidových 

říkanek a krátkých básní.
137

 I lidé s mentálním postiţením mohou hrát divadlo. Svou 

zkušenost popisuje paní Helga Soušková: „…my jsme dokonce nacvičovali i veršovanou 

pohádku O řepě. (…) z ústavů tady v západních to Čechách se pořádaly jednou za dva roky 

hry, kdy se ústavy sjíţděly a předváděly se, kdo co umí nového - ve zpěvu, v pohádkách, 

v divadle, nebo ve sportovních hrách.“
138

 

Základy čtení, psaní a počtŧ nebyly zařazeny do rozumové výchovy. Ve skupině A 

mohly být děti, které navštěvovaly některé třídy zvláštní nebo pomocné školy. Pro ty pak 

bylo vhodné, kdyţ nabyté znalosti upevňovaly. Pokud se v této skupině vyskytly děti nad 

dvanáct let, mohly se téţ vést k osvojování čtení, psaní a počtŧ. S touto výchovou 

souviselo i upevňování hygienických návykŧ, učení se bezpečnostním pravidlŧm apod.
139

 

Co se týká vztahu postiţených lidí ke starým lidem
140

, obě narátorky, které pŧsobily 

v ÚSP ve Smečně a v ÚSP Skřivany zmiňovaly, ţe svěřenci (ve Skřivanech to byly 

svěřenkyně) chodili pomáhat starým lidem, například s uhlím, nebo si popovídat.
141

 Stejné 

zkušenosti má i narátorka ze Smečna, kde v ústavu byli chlapci. Ti také chodili pomáhat 

starým lidem, kteří byli vděční za to, ţe s nimi někdo promluvil a pomohl jim. Kdyţ 

občané potřebovali pomoc, přicházeli do ústavu a poprosili, zda by jim svěřenci 

nepomohli. „A to uţ věděli kteří, protoţe k nim chodili vţdycky stejní kluci, tak nám 

podepisovali do sešitu, ţe za ně zodpovídají, ţe je nenechají dřít. Kluci pak přišli a říkali, 

ţe u nich dostali i jídlo…“
142
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Na to vzpomíná i Hana Svobodová: „Holky jsme posílali, protoţe teda pak uţ 

vyrostly, bylo jim osmnáct, takţe chodily pomáhat občanům, třeba tehdy ještě pořád bylo 

uhlí, tak jim pomáhaly skládat uhlí, chodily na nákup, nosily obědy a bylo to fajn, protoţe 

osamělí lidé byli rádi, ţe k nim někdo přišel popovídat. A ty naše holky ty teda povídají, oni 

jsou takové výřečné. (…) Čili holky jim byli k uţitku, tím pádem se staly jedny z nich.“
143

 

Do těchto osnov patřilo i poznávání nejbliţšího prostředí, orientace v budově a areálu 

ÚSP, poznávání osob v nejbliţším prostředí, umět jmenovat části oblečení a účel oblečení, 

znát okolí ÚSP. Seznámit se s významnými dny a svátky (VŘSR
144

, Vítězný únor, 

MDŢ
145

, 1. Máj, 9. květen).
146

 Tyto svátky jsou samozřejmě napsány u skupiny A, skupina 

C má sledovat přípravy na oslavy a pozorovat prŧběh těchto oslav.
147

 Poznat prodejny 

v obci, pozorovat a seznámit se s provozem na poště.
148

 K orientaci a vzpomínkám na to, 

kdyţ jela paní Hana Svobodová se svěřenkyněmi na výlet, vyprávěla, ţe se jim snaţili 

vţdycky říci, kam jedou. „A kdyţ přijedou sem a mají odpovědět na to, kde byly, tak nikdo 

neví, to je trošku trapas.“
149

 

4.3.3. Výchova řeči 

Touto výchovou se snaţili vychovatelé zlepšit u osob s mentálním postiţením 

schopnost komunikace, jak nonverbální, tak verbální. Začínalo se pracovat podle osnov 

určených pro skupinu C a postupně se doporučovalo přejít k poţadavkŧm na skupinu B či 

A. Činnosti bylo třeba opakovat.
150

 Osnovy obsahovaly navázání sociálního kontaktu 

(pohybová cvičení s vrstevníky), cvičení hybnosti, dechová, hlasová, artikulační a 

smyslová cvičení, poznávání a rozlišování grafických znakŧ, rozšiřování slovní zásoby, 

nácvik mluvních stereotypŧ
151

, nacvičovala se stavba věty či sociální kontakt.
152
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4.3.4. Hudebně pohybová výchova 

Podle tvŧrcŧ osnov bylo zařazení hudebně pohybové výchovy do základních sloţek 

výchovy mentálně postiţených opodstatněné. Pouţívaly se Orffovy metody
153

, které 

rozvíjejí cit pro rytmus. Doporučovalo se opět postupovat od nejjednoduššího ke 

sloţitějšímu (toto doporučoval uţ J. A. Komenský).
154

  

Co se týká poslechu, tak pro skupinu A se doporučovalo navštěvovat koncerty, 

pouštět gramofon, televizi a seznámit ji s hudebními nástroji. Skupině B se měla pouštět 

píseň, měl se cvičit pochod, tanec a vést k vyjádření hudby pohybem. Skupině C se měla 

pouštět vhodná hudba.
155

 O nácviku vystoupení jsem se jiţ zmiňovala v předchozích 

řádcích. Helga Soušková říká, ţe nacvičovali se svými svěřenci rŧzné tance. 

4.3.5. Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova má upevňovat pracovní návyky, má pěstovat vkus, vést 

k sebeovládání. Plní funkci mravní, rozumové i pracovní výchovy. Vychovatel by měl 

povzbuzovat své svěřence a vést je k tomu, aby se podíleli na nástěnkách v ústavech.
156

 

Osnovy počítaly s výukou malování, modelování, kreslení a s poznáním dalších technik 

jako je práce se dřevem, kŧţí, textilem, sádrou, drátem či kovem. Skupina A se učila 

otiskovat štětec do řádkŧ, malovat základními barvami, dodrţovat skutečnost (ţluté slunce, 

zelená tráva), malovat podle předlohy. Skupina B také otiskovala, ale po celé ploše papíru, 

učila se malovat svislé a vodorovné čáry všemi směry. Skupina C byla vedena 

k jakémukoliv malování na velkou plochu papíru a čmárání po výkresu.
157

 Osnovy 

zahrnovaly i modelování.
158
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4.3.6. Tělesná výchova 

Význam a dŧleţitost tělesné výchovy u mentálně postiţených byl znám uţ na 

začátku dvacátého století. Uţ Karel Herfort v roce 1910 pouţil termín „motorická 

výchova“ a byl toho názoru, ţe tělocvik objevuje motorické nedostatky, které se neukázaly 

při vyšetření dítěte. Základní úkoly tělesné výchovy vymezil sovětský autor Graborov. 

Doporučil výběr vhodných cvikŧ a vypracoval metodiku pro vedení hodin tělesné výchovy 

na zvláštní škole.
159

 V ústavech sociální péče se pohybová aktivita rozvíjela jednak 

v hudebně pohybové výchově a v tělesné výchově. Od prvního září roku 1980 vešly 

v platnost nové osnovy výchovné práce (zmíněné výše), kde je zahrnuta i tělesná 

výchova.
160

 

Tato výchova je u lidí s mentálním postiţením velmi specifická. Pro skupinu C byla 

v osnovách určena cvičení, která kaţdý prováděl individuálně. Zaměřovala se na rozvoj 

nejzákladnějších pohybových schopností. Skupina B uţ prováděla cvičení kolektivní. Tady 

jednotlivci zvládali koordinovat pohyby a reagovat na pokyny vyučujícího. Skupina A 

měla stálou skladbu cvičení, která se členila do čtyř částí: úvodní, prŧpravná, hlavní a 

závěrečná. V úvodní části se vychovatel snaţil o dosáhnutí pozornosti cvičencŧ. 

V prŧpravné části cvičili všichni a najednou.  Některé cviky opakovali. V hlavní části se 

pouţívalo nářadí a náčiní. Zařazoval se sem běh, skok, hod a rŧzné hry. Zde vrcholila 

námaha cvičencŧ. Závěrečná část je měla uklidnit.
161

  

Jedna z narátorek citovaných v této práci, paní Hana Svobodová, vydala v roce 1974 

příručku: Tělesná výchova v ústavech sociální péče pro duševně postiţené. V kapitole o 

významu tělesné výchovy u mentálně defektní mládeţe
162

 píše, ţe tato mládeţ nechápe 

hlubší význam tělesné výchovy, ale je potřeba zlepšovat „fyzickou zdatnost, odstraňovat 

pohybové nedostatky, zlepšovat pohybovou koordinaci, rozšiřovat duševní obzor a pěstovat 

dobré volní vlastnosti (…).“
163

 Příručka obsahuje popis jednotlivých cvikŧ a jejich nákres. 
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4.3.6.1. Lyžování 

Hana Svobodová vyprávěla, jak od roku 1968 jezdila se svými svěřenkyněmi 

lyţovat. „(…) krajský národní výbor nám na lyţování půjčoval v Horní Malé Úpě 

chalupu.“
164

 I v souvislosti s těmito zájezdy se potýkala s rŧznými reakcemi lidí na své 

svěřenkyně: „Jezdilo tam hodně učňovských škol. S tím jsem měla někdy problémy. Chodili 

jsme do hotelu obědvat… integrace prostě …a ta integrace šla dělat, samozřejmě, ale 

prostě si musíte připravit půdu.“
165

 Došlo pak i na spolupráci ve výuce lyţování. A 

výsledky se dostavily. „(…) naše holky byly fakt přebornice, no a taky jsme nastoupily 

hned v 89 do speciálních olympiád (…) a od té doby se dostaly skoro na kaţdou světovou 

olympiádu, protoţe byly natrénované, takţe lyţování pro nás byla maličkost.“
166

 Narátorka 

se prezentovala jako osoba ochránkyně, která si se vším poradila a kaţdého, kdo by se byl 

choval špatně k jejím svěřenkyním, usměrnila.  

Při plánování lyţařského zájezdu paní Svobodová ve své publikaci radí, aby netrval 

méně neţ deset dní, protoţe dětem s mentálním postiţením trvá delší dobu, neţ si zvyknou 

na nové prostředí. A navíc výcvik je delší, neţ u nepostiţených dětí. Výběr dětí pro zájezd 

se konzultuje s lékařem, psychiatrem a zdravotními sestrami. Doprovodný personál by měl 

tvořit vedoucí zájezdu, výchovní pracovníci (na šest dětí jeden vychovatel), jedna kuchařka 

a jedna zdravotní sestra.
167
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4.3.6.2. Speciální olympiády a sportovní hry 

Speciální olympiády pro mentálně postiţené byly zaloţeny ve Spojených státech na 

konci šedesátých let. Postarala se o to Eunice Kennedyová – Shriverová. Olympiády byly 

uznány Mezinárodním olympijským výborem. Mohli se jich účastnit lidé, kterým bylo osm 

let a jejich IQ nepřesahovalo osmdesát.
168

  

České hnutí speciálních olympiád oficiálně vzniklo v dubnu 1990. V roce 1989 se 

deset československých sportovcŧ zúčastnilo národních her speciálních olympiád ve 

Varšavě. V témţe roce zaloţili O. Kurzová, M. Středová a L. Kurz
169

 přípravný výbor 

Československého hnutí speciálních olympiád. Od roku 1990 do roku 1992 se 

českoslovenští sportovci zúčastnili evropských her speciálních olympiád
170

 v Glasgow, 

v Belgii a Polsku. První československé národní letní hry SO se konaly v Praze v červenci 

1991. Ve stejném roce se českoslovenští sportovci zúčastnili světových her v Minnesotě. 

V lednu, 1992, se konaly zimní hry v Malé Úpě, v červenci letní hry v Bratislavě a v říjnu 

se sportovci účastnili mezinárodních her v Barceloně.
171

 

Ještě předtím, neţ se v ČSR začali svěřenci ústavŧ připravovat na speciální 

olympiády, mohli se účastnit sportovních her. Hry začala v roce 1975 pořádat Správa 

sociálních sluţeb národního výboru hlavního města Prahy. Uskutečnily se v letech 1977, 

1979, 1981 a 1983. V těchto letech proběhlo hromadné vystoupení obyvatel ústavŧ na 

společnou skladbu. Nácvik na skladbu se zkoušel pŧl roku aţ rok.
172

 

Pokrokovou aktivitou
173

 bylo zavedení cvičení rodičŧ s dětmi. První krouţek vznikl 

v roce 1964 a po roce ho schválil ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy 

a sportu jako organizační formu práce, která je prospěšná. O šest let později Marie Černá 

zorganizovala krouţek společného cvičení rodičŧ s dětmi s mentálním postiţením. Stalo se 

tak ve školním roce 1970/1971 a navštěvovalo jej dvanáct cvičících párŧ.
174
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4.3.7. Pracovní výchova 

V roce 1974 bylo v Československu v ústavech pověřeno vedením pracovní činnosti 

kolem dvou set pracovníkŧ, kteří měli rŧzný stupeň vzdělání. Nejvíce pracovníkŧ mělo 

středoškolské vzdělání. Byli to ošetřovatelé, instruktoři, vychovatelé nebo střední a niţší 

zdravotní pracovníci. Na jednoho pracovníka připadalo sedmnáct svěřencŧ. Celkem dvacet 

procent postiţené mládeţe (ze všech ústavŧ) bylo zapojeno do pracovní činnosti. Doba této 

činnosti byla lékařem stanovena na dvě aţ šest hodin denně. Celkem se pracovní činností 

zabývalo dvacet jedna ústavŧ. K této činnosti byly vyuţity prostory jako ústavní prádelny, 

kuchyně, chodby, denní místnosti apod. Pro potřeby ústavu se v rámci pracovní výchovy 

provádělo mytí a utírání nádobí, loupání brambor, čištění, ţehlení a opravování ústavního 

prádla, sluţby na vrátnici, příprava pŧdy pro setí a sázení (s tím souvisí i zalévání, 

okopávání a sklizeň) atd. Problémem, který se vyskytl, byla evidence této činnosti. Nebyla 

v ústavech jednotná a některé z ústavŧ ji nevedly vŧbec. Obyvatelé ústavŧ byli za pracovní 

činnost odměňováni. 

O zaměstnávání lidí s mentálním postiţením mimo ústav se zajímalo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, které provedlo prŧzkum. „Cílem průzkumu bylo získat co největší 

mnoţství podkladů pro zabezpečování stále nových zdrojů pracovních příleţitostí pro 

zaměstnávání oligofreniků.“ Dotazníky se ministerstvu vrátily, ale ne v podobě, jaké si 

ministerstvo představovalo. Podle něj pracovníci dotazníky vyplňovali opatrně z obavy 

před moţnými převratnými změnami.
175

 Z prŧzkumu vyplynulo, ţe z osmdesáti tří ústavŧ, 

které dotazník odeslaly nazpět, čtyřicet jeden z nich, spolupracoval s jiným podnikem. 

Tyto ústavy měly uzavřeny smlouvy s osmdesáti pěti nezemědělskými podniky a se 

čtyřiceti zemědělskými závody (např. JZD). 
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Obyvatelé těchto ústavŧ byli zapojeni ve sto dvaceti sedmi podnicích, z toho do čtyřiceti tří 

docházeli. Pro představu, kam docházeli, lze uvést například Památník Terezín, Cihelna 

Rochov, Severočeské mlékárny Bohušovice, Západočeské cihelny závod Stod, Tesla, 

Výzkumný ústav vlnařský nebo Mototechna.
176

  

Pracovní výchova byla jednou z hlavních činností v ÚSP. Měla by být zařazena od 

nejútlejšího věku a pak postupně rozšiřována. Měly by se „měnit metody a formy práce, 

prodluţovat dobu pracovní výchovy tak, aby u svěřenců dvanácti aţ patnáctiletých tvořila 

aţ polovinu veškeré výchovné činnosti. Po patnáctém roce je zařazována do výchovy práce 

denně příslušným počtem hodin stanovených lékařem, individuálně podle zdravotního 

stavu jedince.“
177

 

Osnovy pracovní výchovy obsahovaly hry na pískovém stole, hry se stavebnicemi, 

práce s papírem a kartonem, práce s přírodními materiály, práce s textilem, práce se 

dřevem, práce s drátem a plechem, práce s rŧznými materiály (modurit, molitan, polystyrén 

atd.), práce na pozemcích, příprava k úklidovým pracím, příprava práce v ústavním 

provozu (prádelna, kuchyně, hospodářství) a práce v rŧzných dílnách a zařízeních (výroba 

sedaček, polštářŧ, vyšívání atd.).
178

 

Dŧleţitost a potřebnost pracovní výchovy zmiňují i mé narátorky. Pracovní výchova 

byla zařazena dopoledne: „Dopoledne jsme vţdycky měli pracovní činnost, zaplaťpánbůh 

fabriky nám práci dávaly. Takţe holky chodily do cukrovaru, balily cukr, i ty dost postiţené 

pracovaly na strojích. Nedělala se z toho ţádná velká věda stran bezpečnosti. Ono to bylo 

celkem bezpečné, ale ony se to fakt všechno naučily a rády tam chodily. Dělaly pro Teslu a 

pro Kovoplast.“
179
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60 

 

V ÚSP Stod navlíkali chovanci spínací špendlíky, nebo v létě sbírali léčivé byliny, které 

pak posílali do prodejen.
180

 Ve Smečně pracovali v dílnách a na zahradě
181

 „(…) v 

zahradě, tam se říkalo Na schodech, tam jsme měli čtyři chlapce, kteří dělali jenom na tom 

hospodářství. My jsme v tu dobu kolem 35 – 40 prasat vykrmili za rok. Na zahradě se 

vypěstoval mák, který se i prodával, brambory, ty teda nestačily, jsme museli dokupovat, 

(…) bylo tam i obilí pro ty prasata.“
182

 

V roce 1971 Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci: Pracovní činnost 

obyvatel ÚSP, část I. Chov hospodářských zvířat. Autorkou je Jitka Veselá. V úvodu píše: 

„Oligofrenici jsou neobratní, špatně získávají pohybovou dovednost, těţko nacvičují nové 

stereotypy. Jestliţe se však správnou výchovou rozvíjí motorický analyzátor, zlepšují se 

jejich rozumové a poznávací schopnosti. (…) Pracovní výchova, která se v ústavech 

provádí je vlastně pracovní terapií. (…) V ústavech sociální péče pro mentálně defektní je 

moţné v současné době shrnout pracovní činnost zhruba do těchto skupin: 

- práce v pomocném hospodářství, 

- práce při provozu ústavu, 

- údrţba oděvů a ruční práce, 

- výroba proutěného zboţí a draní peří, 

- pomoc při špičkových pracích v zemědělství, 

- práce pro jiné podniky.“
183

 

O tom, ţe se svěřenci v ústavu starali o zvířata, jsem jiţ popsala výše, stejně jako ţe 

pracovali pro jiné podniky, coţ úzce souvisí se zaměstnáním, které je zmíněno 

v následující kapitole. 
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4.4. Příprava na zaměstnání 

V odborné literatuře se vyskytuje pojem pracovní rehabilitace. Pod tímto pojmem si 

lze představit pracovní přípravu a zapojení zdravotně postiţeného jedince do pracovního 

procesu. Pracovní rehabilitace spočívala v souvislé péči pro občany se změněnou pracovní 

schopností, které je připravuje na to, aby mohli vykonávat nějaké zaměstnání. Další formy 

pracovní přípravy byly pracovní výcvik, kvalifikace a rekvalifikace.
184

 V této kapitole se 

zaměřím na pracovní (předprofesionální) přípravu. 

Na první mezinárodní konferenci k defektologii, která se konala v Karlových Varech 

v roce 1977, přednesla příspěvek Milada Obuchová k moţnosti profesionální přípravy 

postiţené mládeţe. Hovořila o snaze socialistické společnosti o integraci mládeţe 

s postiţením do společensko – pracovního procesu. Pracovní začlenění probíhalo 

prostřednictvím pracovního vývinu, který měl čtyři etapy: první etapou byla 

předprofesionální příprava, druhou profesionální příprava, třetí byla profesionální 

adjustace a poslední, čtvrtá etapa, spočívala v profesionální integraci.
185

 

Předprofesionální příprava byla realizována na zvláštních a pomocných školách, kde 

se uskutečňovala nejvíce v pracovní výchově (viz předchozí kapitola). K volbě povolání by 

se děti měly vést od začátku, aby se zjistilo, k jakému druhu povolání mají náklonost. 

Dŧleţitou funkci zde plní výchovný poradce.
186

 Profesionální příprava je určena spíše 

dětem s lehčím stupněm zrakového, sluchového nebo tělesného postiţení. Pro děti 

s mentálním postiţením jsou určena zvláštní odborná učiliště.
187

 Profesionální adjustace je 

doba, kdy absolvent uţ reálně pracuje. Domnívám se však, ţe toto rozdělení zcela neplatí 

pro osoby s mentálním postiţením. Obzvláště etapy jsou určeny spíše pro lidi s jiným 

druhem postiţení. Pro skupinu, kterou se zabývá tato práce, je klíčová pracovní výchova 

v ústavech.  
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K přípravě na zaměstnání slouţil také zácvik. Jedním druhem zácviku je i zácvik 

pochŧzky. Svěřencŧm ústavŧ se dávají úkoly od nejjednodušších ke sloţitějším. Do těch 

jednodušších například spadalo donesení dopisu do schránky v nejbliţším okolí ústavu a 

mezi sloţitější patřilo jednání s úřady. Dotyčný se musel umět orientovat ve městě, musel 

se naučit pouţívat hromadnou městskou dopravu apod. Pouţití dopravy a zapamatování si 

cesty do příslušného ústavu patřilo také k jednomu z několika druhŧ zácviku.
188

 

V některých případech byl (po několika letech) dotyčný jedinec úspěšně zacvičen do 

takové míry, ţe ho po konzultaci s lékařem zaměstnali v ústavu na pomocné práce.
189

  

4.5. Zaměstnání 

Zaměstnání lidí s mentálním handicapem úzce souviselo s pracovní výchovou. 

Pracovní výchovu zařazuji do vzdělání proto, ţe je brána za jednu ze sloţek výchovy a 

uplatňuje se od nejranějšího věku. Zaměstnání je zde chápáno jako výkon nějaké činnosti 

za peníze. Specifickým druhem jsou chráněná povolání a chráněná pracoviště (dílny). 

Chráněná povolání byla a jsou přidělována osobám se změněnou pracovní schopností, jsou 

zde přizpŧsobeny podmínky práce. Mezi podniky, které vytvářely chráněná pracoviště, 

patřily Druţstva invalidŧ nebo výrobní podniky zdravotně postiţených META.
190

 

Po dosaţení patnácti let byli svěřenci/svěřenkyně ústavu začleňováni do pracovních 

skupin. Předpokládalo se, ţe uţ mají vytvořené pracovní návyky.
191

 Paní Svobodová 

popisuje, jak jednotlivé společnosti vozili práci přímo do ústavu, kde byly dílny, ve kterých 

svěřenci pracovali.
192

 „Dílny jsme postavili vlastníma rukama v akci Z, stavěly holky, 

stavěli jsme my.
193

 Měli jsme k tomu dva zedníky. A pak jsme byli ukázkové pracoviště, to 

musím říct (…). Já si myslím, ţe práci tyhle lidi nutně potřebují (…).“
194
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V Ústavu sociální péče Budeničky, který byl pŧvodně určen pro pracovní zácvik,
195

 

našly svěřenkyně pracovní uplatnění v rámci areálu ústavu. Jejich pracovní doba začínala 

v osm hodin ráno, poté měly cca dvacet minut pauzu na svačinu. Před dvanáctou odcházely 

na oběd. Čas strávený prací byl dvě a pŧl hodiny. Odpoledne trvala pracovní doba od pŧl 

druhé do pŧl čtvrté.
196

 Tam, kde to bylo moţné, byly uzavřeny mezi ústavem a příslušným 

podnikem pracovní smlouvy. Svěřenci ústavŧ byli zařazováni do běţných směn a plnili 

úkoly, které jim zadával příslušný pracovník.  

Jaká byla odměna za vykonanou práci? Tady se dostáváme k prolínání kapitol o 

zaměstnání s financováním ústavu. Za vykonanou práci dostávali svěřenci určitý obnos a 

například v ÚSP Skřivany se padesát procent ukládalo dívkám na účet a padesát procent 

dostával ústav, který z těchto peněz financoval rŧzné akce (například lyţařský zájezd 

apod.). Podle slov narátorky, se to děvčatŧm vlastně celé vrátilo v podobě těchto akcí. „To 

byla taková smlouva a nikdo šizený nebyl. Teďka to funguje taky. Mají sluţby v kuchyni, 

v prádelně. Kaţdý měl nějakou práci, kdyţ ne na těchto pracích pro různé továrny, tak 

v ústavu se vţdycky práce našla…“
197

 Co se týkalo konkrétních výdělkŧ, tak Ústav sociální 

péče v Praze 1, kde byly dívky ve věku od šesti do dvaceti pěti let, si v roce 1971 vydělal 

(respektive dívky vydělaly) 3. 741 Kčs. V roce 1972 to bylo 15.596 Kčs a v roce 1973 8. 

115 Kčs (Veselá, 1975: 56 – 58). V jiném ústavu, v Hostýně, vydělali za uvedené roky: 

- 1969  -  5. 000 Kčs 

- 1970   - 14.000 Kčs 

- 1971  - 40.000 Kčs 

- 1972  - 63.000 Kčs 

- 1973  - 88.000 Kčs 
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Tento ústav měl šicí dílny a spolupracoval s podnikem Ton v Bystřici pod Hostýnem.
198

 

Dalším příkladem je ústav v Praze v Krči, kde obyvatelé ústavu pomáhali v Thomayerově 

nemocnici. Maximální měsíční odměna na obyvatele byla 400 Kčs, nejniţší částka 50 Kčs. 

Prŧměrná odměna činila 250 – 300 Kčs. Některým obyvatelŧm putovaly peníze na 

spořitelní kníţku. U jiných se o tyto finance starali jejich rodiče. Kdo neměl dŧchod, 

dostával kapesné (od 30 do 80 Kčs). Kdo dostával odměny nad 200 Kčs, přispíval na 

ošetřovné.
199

 Nutno podotknout, ţe toto jsou konkrétní příklady konkrétních ústavŧ, takţe 

z toho nelze vyvozovat ţádné obecnější závěry. 

Po revoluci začaly vznikat chráněné dílny. Stát začal přispívat zaměstnavatelŧm, 

kteří vytvořili pracovní místa pro postiţené. Jednu zkušenost s chráněnou dílnou, která se 

stala po roce 1989, popisuje i paní Svobodová: „Ty (chráněné dílny) by měly dávat práci 

no a měli jsme z Bělohradu nějakou práci a holky navlíkaly korále na šňůru, ale tak jako 

bez ladu a skladu. Korále jsme dělaly pro vývoz. To byly docela komplikované a sloţité 

vzory, ale holky se všechno naučily… Jsou šikovné (dŧraz). No ale musíte na to mít čas. Za 

den je nic nenaučíte, to trvá delší dobu. Kaţdá holka, která dělala, ať navlíkla 10 korálů 

nebo 1000, tak dostala 3000.“
200

 

Kaţdá z narátorek během rozhovoru zmínila, ţe po roce 1989 byla tendence všechno, 

co se dělo za komunismu označit jako špatné. Promítlo se do přístupu vychovatelŧ a 

ošetřovatelŧ ke klientŧm
201

 v ústavech v tom smyslu, ţe někteří jsou toho názoru, ţe by se 

klienti neměli nutit do práce. 
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4.5.1. Přístup k penězům 

Ţádost o dávku nebo sluţbu sociální péče vyřizoval národní výbor. Upravoval to 

zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Tyto dávky mohly být poskytnuty pouze občanŧm 

s trvalým pobytem na území Československé socialistické republiky. Dávky se 

poskytovaly sociálně potřebným občanŧm. To byli ti, jejichţ výţiva nebyla zabezpečena 

vlastními příjmy nebo příjmy osob o ně se starajících. Při posuzování se bral v úvahu věk, 

zdravotní stav, rodinné a majetkové poměry občana.
202

 

Ti, kteří byli v ústavech, byli zbaveni svéprávnosti. O peníze se jim tak staral ústav. 

„A protoţe (…) byli nesvéprávní, nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, tak koruny 

do ruky nedostávali, šly rovnou na depozitní účet obyvatel, (…) kaţdý měl svojí úloţku. 

Byla sledovaná podle rodných čísel, podle jména, a z toho se jim kupovalo, co potřebovali 

(oblečení, obuv).“
203

 Jak uţ bylo zmíněno, za vykonanou práci byla dávána odměna. Ta 

„šla na depozita. Třeba 50 korun. S přihlédnutím ke kapesnému se jim tam něco 

nahromadilo. Pouze se souhlasem soudu se smělo manipulovat s jejich penězi“
204

 

Kdyţ bylo potřeba větších nákupŧ, bylo nutné napsat soudu a přesně vyjmenovat, co 

je potřeba (například svetr – dvě stě korun, tepláky – sto korun). Soud rozhodl o vydání 

peněz. Nákupy musely být doloţeny účtenkami. Toto opatření mělo zamezit tomu, aby 

obyvatelé ústavu neutratili všechny peníze a nevznikaly jim dluhy.
205

  

Z dŧvodŧ zbavení svéprávnosti se o peníze staral personál ústavu, nebo na ně 

dohlíţel soud. Obyvatelé ÚSP měli k dispozici určitý obnos kapesného, který mohli utratit 

dle vlastního uváţení.  
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4.6. Svéprávnost 

Problematika svéprávnosti a zpŧsobilosti k právním úkonŧm je aktuální i dnes. Ve 

sborníku vydaném Společností pro změnu (QUIP) v roce 2008 se píše, ţe se v hojné míře 

uţívá institutu omezování zpŧsobilosti, který má spoustu úskalí. A při nadměrném omezení 

zpŧsobilosti dochází k izolaci jedince, omezení jeho práv a zhoršení kvality jeho ţivota.
206

 

Tato právní úprava je vztahována na lidi s duševní poruchou. Sem zapadají lidé 

s mentálním postiţením, duševním onemocněním, staří lidé, lidé s demencí, lidé po mrtvici 

nebo i závislí na návykových látkách. Je to poměrně široká skupina, z nichţ někteří jsou 

schopni si obstarat základní potřeby, pracují, a přesto jsou zbaveni zpŧsobilosti.
207

 Na toto 

téma vyšlo plno článkŧ, byly napsány bakalářské a diplomové práce. Níţe se podíváme, 

jak tomu bylo ve zkoumaném období.  

Po nástupu komunistŧ, v roce 1948, byla vyhlášena tzv. právnická dvouletka, kdy 

vznikl nový občanský zákoník. Byl nazýván středním zákoníkem.
208

 Občanský zákoník 

z roku 1950 pro určení míry zpŧsobilosti k právním úkonŧm rozlišoval tři věkové skupiny: 

tři roky, patnáct let a osmnáct let. Kaţdá věková skupina měla rŧzné právní následky. Lidé, 

kteří byli starší šesti let (patří sem i dospělí), kteří nebyli schopni spravovat své záleţitosti 

kvŧli duševnímu postiţení, byli zbaveni zpŧsobilosti k právním úkonŧm. Tito lidé měli 

stejné právní postavení jako šestileté děti. Skupině lidí, kteří kvŧli trvalému duševnímu 

postiţení nebyli schopni spravovat své záleţitosti, byla zpŧsobilost částečně omezena.
209

 

Jejich zpŧsobilost byla stejná jako zpŧsobilost lidí ve věku patnáct aţ osmnáct let. Jednal 

za ně opatrovník. 

Občanský soudní řád z roku 1963 a Občanský zákoník z roku 1964 zjednodušily 

právní úpravu zbavení svéprávnosti.
210

 Tento zákoník fungoval čtrnáct let. V šedesátých 

letech byly vytvořeny nové kodexy pro občanské, rodinné, hospodářské a pracovní právo.  
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„Úprava způsobilosti k právům a povinnostem a způsobilosti k právním úkonům z roku 

1964 se prakticky shodovala s úpravou dnešní
211

 – jediným, a to ryze formálním rozdílem 

bylo, ţe v původním znění se místo pojmu fyzická osoba vyskytoval pojem občan.“
212

 

Za lidmi do ústavŧ chodily sociální pracovnice, které sledovaly jejich činnost, aby 

zjistily, zda se jejich zdravotní stav zlepšil natolik, aby mohlo být nějakým zpŧsobem 

ovlivněno zbavení o zpŧsobilosti k právním úkonŧm. Vyjadřoval se k tomu i lékař. Jedna 

z narátorek zmiňuje svou zkušenost: „Jestliţe je člověk postiţený od mládí, nebo není 

schopný, tak není moţné, aby se to změnilo. Kdyţ jsme ţádali o změnu, aby třeba byli 

jenom částečně nezpůsobilí k právním úkonům, aby měli třeba jenom omezení na místo 

pobytu, tak to se nám nepovedlo.“
213

 

Další z narátorek uvedla, ţe po revoluci se některým lidem začala vracet částečná 

zpŧsobilost a někteří mohli jít například k volbám.
214

 Další z narátorek vzpomíná, ţe uţ 

před klientovým osmnáctým rokem ţádali (jako ústav) o zbavení zpŧsobilosti: „Protoţe 

my jsme se tím, abych pravdu řekla, kryli.“
215

 Narátorka vzpomněla případ, kdy jedna 

z dívek byla ve svém bydlišti sexuálně obtěţována (respektive narátorka nespecifikovala, 

jestli došlo přímo k sexuálnímu obtěţování – uvedla to tím, ţe si na dívku někdo 

dovoloval) a dodala, ţe kdyby dívka nebyla zbavena zpŧsobilosti, tak je ten dotyčný 

nepostiţitelný.
216

 

Lidé v ústavech byli zbavováni svéprávnosti automaticky a některým po roce 1989 byla 

navrácena částečná zpŧsobilost. Teprve od začátku roku 2014 by měl začít platit nový 

občanský zákoník, který nahradí několikrát novelizovanou normu z roku 1964. Nový 

zákoník ruší institut zbavení zpŧsobilosti. Lidem bude omezována pouze svéprávnost. Tito 

lidé si tak budou moci dojít nakoupit nebo cestovat MHD:
217
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4.7. Volný čas 

Tematika volného času u lidí s postiţením je těţko uchopitelná. Jakým zpŧsobem 

určit volný čas lidí v ústavech? Vzhledem k tomu, ţe lidé v ústavech byli pod neustálým 

dohledem vychovatelŧ nebo ošetřovatelŧ, kteří řídili jejich činnost, je otázkou, co se u této 

skupiny lidí dá povaţovat za volný čas. Protoţe rŧzné činnosti jak výtvarné, tak i pohybové 

patří do jedné z výchov v rámci vzdělávání lidí s mentálním postiţením. V některých 

ústavech však existovala zájmová činnost – vedení rŧzných krouţkŧ. Do kapitoly o volném 

čase jsem se rozhodla zařadit, jak informace o těchto krouţcích, tak výlety, zájezdy a 

oslavy rŧzných svátkŧ a narozenin, které pro své svěřence chystali vychovatelé. O volném 

čase u mentálně postiţené mládeţe najdeme zmínku ve Sborníku ze čtvrté pracovní 

konference, která se konala v roce 1975 v Kladně. 

Ve Středočeském kraji bylo v roce 1975 celkem deset ústavŧ sociální péče. Čtyři 

z nich byly dětské, dva dorostové a čtyři pro dospělé. V těchto ústavech bylo vytvořeno 

padesát jedna zájmových krouţkŧ. Šestnáct z nich bylo sportovně a turisticky zaměřených, 

patnáct hudebně-pohybových, jedenáct bylo výtvarných a zbylých devět mělo jinou náplň: 

zdravotní krouţek, krouţek společenského chování, čtenářský, krouţek společenských her, 

přírodovědecký a kulturní. Ve sportovních krouţcích jsou mentálně postiţení lidé schopni 

hrát odbíjenou, kopanou, nohejbal, hokej, stolní tenis a jsou schopni i provozování atletiky, 

jízdy na kole a kolečkových bruslích, střelby ze vzduchovky a štafetových her. 

Připravovala se i veřejná vystoupení a právě rok 1975 byl prvním, kdy se konaly sportovní 

hry pořádané v ÚSP Tloskov. V rámci turistického krouţku se pořádají zájezdy a rekreační 

pobyty. Sportovní činnost bývá nejrozvinutější v ústavech, kde jsou chlapci a dospělí 

muţi.
218

 V dětských ústavech ve Středočeském kraji bylo v zájmové činnosti zapojeno 

7,24% svěřencŧ, v dorostových ústavech 14,37% obyvatel a v ústavech pro dospělé muţe a 

ţeny 15,32% obyvatel. Dŧvod, proč jsou děti tak málo zapojeny spočíval v tom, ţe 

v dětských ústavech je velké procento leţících dětí s „těţkou idiocií“, které tvoří 56,29% 

(pořád se jedná o Středočeský kraj). 
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Zájmová činnost je zde zahrnuta do výchovné práce. Prŧměrný věk u ţen v ústavech 

v tomto kraji je padesát let, u muţŧ je tento věk niţší (není uveden přesný věk). Zájmová 

činnost je zde zajišťována buď výchovnými pracovníky, nebo zdravotním personálem. 

Celkem je dvacet devět pracovníkŧ ze všech ústavŧ ve Středočeském kraji. Na jeden ústav 

připadali v prŧměru 3,3 pracovníci.
219

  Z hlediska stupně postiţení jsou do zájmové 

činnosti zapojeny dvě čtvrtiny imbecilních, jedna čtvrtina debilních a jedna čtvrtina 

idiotických jedincŧ. Z celkem tří set jedenácti obyvatel, kteří se účastní zájmové činnosti, 

je sto dvacet jedna zapojeno ve více krouţcích najednou.  Kritéria při hodnocení zájmové 

činnosti spočívají v tom, zda se ve všech ústavech pořádá jedenkrát ročně výstava prací a 

kulturní program pro rodiče a jestli se pořádají veřejná a sportovní vystoupení v obcích, 

kde sídlí daný ústav. S veřejnými výstavami je počítáno pravidelně, stejně jako 

s pořádáním celokrajských sportovních her.
220

 

Autorka jednoho z několika příspěvkŧ o volném čase, Dagmar Štulcová, si v úvodu 

svého příspěvku pokládá několik otázek: „Proč tedy volný čas, kdyţ zahálka je počátkem 

nepravostí? Co to je volný čas u našich dětí? Je to volný čas vychovatelů nebo dětí?“
221

 Při 

volném čase nenechávají vychovatelé dělat děti činnosti, kterými by získaly špatné 

návyky. Na druhou stranu autorka dodává, ţe je potřeba, aby kaţdý měl chvíli soukromí. 

Někteří si tak „pracují s přírodninami“, jiní sbírají nálepky, známky, autíčka, dívky si hrají 

s panenkami, další hrají na hudební nástroj nebo tráví čas venku v okolí ústavu.
222

 

Z kroniky Domova dŧchodcŧ Smečno
223

 se dozvíme, ţe pro oligofrenní chlapce byly 

v roce 1973 pořádány zájezdy po vlasti: na Konopiště, do Červené Lhoty, do Jeseníkŧ.
224

 

Obyvatelŧm ústavu byly promítány filmy (v roce 1970 jich bylo 46) a jezdilo se i do kina 

do Kladna. Dále se konaly táborové ohně.
225
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V roce 1972 uţ bylo obyvatelŧm ústavu promítnuto 52 filmŧ a bylo pro ně uspořádáno 

jedno divadelní představení smečenskými ochotníky. Zájezdy se konaly na Cínovec, do 

Plzně, do Koněpruských jeskyň a na Moravu.
226

 Narátorka potvrzuje informace uvedené 

v kronice: „Byly to buď jedno nebo dvoudenní nebo třídenní výlety, kde jsme s nimi byli. 

Jezdilo se po republice. Jezdili jsme s nimi na lední revue, to se jim líbilo, hlavně 

zoologická zahrada, ţe jo, ať to byl teda Liberec nebo tady Ústí, Prahu, nebo i oblíbený 

bylo letiště (…) na Ruzyni, takţe jsme se tam byli na ně (myšleno letadla) podívat.“
227

 

Ve smečenském ústavu se, mimo jiné, pořádal i den dětí pro všechny obyvatele obce.
228

 

Slavily se narozeniny obyvatel ústavu: „Jejich narozeniny a svátek se slavil, tak vţdycky 

dostali dort, v létě zase nanuky. Dostal oslavenec a ještě i klucí dostali, protoţe ty by 

koukali smutně, ten má dort a oni nic, takţe vţdycky se to takhle udělalo ….“
229

 

Další z narátorek si pochvalovala rodinnou atmosféru v ústavu: „My jsme s nimi ţili a oni 

s námi. Vytvářeli jsme takovou velikou rodinu. Proţívali jsme s nimi vánoce, nebo 

velikonoce,(…) jako s vlastními dětmi. Všechno jsme připravovali. Pekli jsme cukroví, 

barvili vajíčka, jezdili jsme na výlety, na vycházky a zašli jsme s nimi domů, do rodin, ţe i 

takhle takový vztah tam byl. Prostě úţasné.“
230

Narátorky na tyto chvíle vzpomínají 

s úsměvem na rtech. Nezmiňují ţádné negativní zkušenosti. 

V některých ústavech, jak uţ jsem zmínila v úvodu, fungovala zájmová činnost. Byly 

zde krouţky hudební, pěvecké a recitační (hra na harmoniku, bicí apod.), tělovýchovné, 

rytmické a taneční (pořádají se rŧzné tance, gymnastika, rytmika), rukodělné (práce 

s papírem, drátem, textilem apod.), turistické (u chlapcŧ bývají oblíbenější), cyklistické, 

divadelní (nacvičování představení k významným událostem), čtenářské a doučovací 

(opakování základŧ čtení, psaní, počítání). V kaţdém ústavu byl zájmové činnosti věnován 

jiný počet hodin, od dvou do deseti hodin týdně. Co se týkalo denního reţimu, bývá to 

doba mezi čtvrtou a šestou hodinou odpolední nebo v době pracovního klidu. Zapojování 

obyvatel ústavu do zájmových krouţkŧ mělo velký vliv na jejich psychiku. 
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V některých ústavech je problematické organizování těchto krouţkŧ z dŧvodu odchodu do 

dŧchodu pracovníkŧ, kteří je vedli. Některé ústavy mají problém s tím, ţe chybí osoba, 

která by zájmovou činnost organizovala. Kaţdý pracovník má o této práci své představy a 

jinou chuť a motivaci k organizování takovéto činnosti. „Často je řečeno: „já na to 

nejsem, já se snaţím, ale nemám materiály, dělám to jako povinnost.“ Zájmové činnosti je 

nutno věnovat dostatek času, více pracovní a osobní iniciativy.“
231

 

Ve Sborníku k pracovní konferenci, který je cenným materiálem k tomuto tématu, se 

k zájmové a rekreační činnosti vyjadřuje další přispěvovatel. Jeho pŧsobiště byl Ústav 

sociální péče Radošov na Karlovarsku, kde po svém nástupu (začátek září 1971) zavedl 

tělovýchovný krouţek. Navštěvovali ho chlapci ve věku šestnáct aţ dvacet let. Zjistil, ţe 

jen čtyři svěřenci (kterým jejich zdravotní stav umoţňuje cvičit) „dokázali udělat obyčejný 

kotrmelec.“ Krouţek se konal pravidelně vţdy ráno od sedmi deseti do sedmi padesáti. 

„Nejcennější bylo, ţe chlapci sami začali mít o cvičení zájem a cvičili rádi. Dokonce i 

nelibě nesli, jestliţe se necvičilo, protoţe jsem se jim z různých provozních důvodů nemohl 

věnovat.“
232

 Je zde také zmínka o sportovních hrách (o kterých uţ se zmiňovaly některé 

narátorky). Přispěvovatel píše o kladném významu těchto her, které přispěly k tomu, ţe 

obyvatelé ústavŧ se na ně těší dlouho dopředu a rádi se na ně připravují. Dalším tématem 

jsou stanové tábory. Emil Rom píše, ţe s dvanácti svěřenci jel sám stanovat do přírody na 

odlehlé místo, které bylo vzdálené asi tři kilometry od ústavu. Obědy jim byly přiváţeny 

z ústavní kuchyně, ostatní pokrmy si vařili sami v kotlících. Táborový program obsahoval 

plavání a vycházky. Druhý tábor byl uskutečněn v rekreačním středisku Velký Rybník.
233

 

Včetně sportovních činností se v radošovském ústavu věnují hudbě. Hudební soubor 

pŧsobí čtyři roky (příspěvek byl přednesen v roce 1975). 
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4.8. Každodennost v ÚSP Smečno 

S mojí první narátorkou, paní Evou Ničovou, jsem nahrála jeden delší rozhovor. 

Měly jsme domluvené druhé setkání, které se uskutečnilo. Při tomto setkání mě paní 

Ničová ukázala smečenský ústav. Mohla jsem nahlédnout přímo dovnitř. Klienti tohoto 

ústavŧ paní Ničovou srdečně zdravili. Většina z nich si ji pamatovala z dob, kdy v ústavu 

pŧsobila jako sociální pracovnice. Navíc narátorka mi sdělila, ţe ústav občas navštěvuje.
234

 

Narátorka, která je velmi aktivní, i co se týká smečenského společenského ţivota, také 

jeden čas psala kroniku ÚSP Smečno. Díky ní jsem měla moţnost do kroniky nahlédnout 

(narátorka věděla, kde v kanceláři se kronika nachází). Tady patří téţ velký dík současné 

pracovnici (a také jejímu vedení) ÚSP Smečno Lucii Tauterové, ke které mě narátorka 

dovedla. Paní Tauterová mi po dohodě s vedením ústavu kroniku, k mému obrovskému 

překvapení, pŧjčila domŧ na dobu libovolnou.
235

 

Ve Smečně je zámek, který od roku 1955 patřil České katolické charitě. Ta zde 

zřídila ošetřovací ústav. Prvního ledna roku 1960 ústav přešel pod Státní úřad sociálního 

zabezpečení. Činnost kontroloval odbor sociálního zabezpečení ONV ve Slaném a od 

prvního července stejného roku, odbor sociálního zabezpečení ONV v Kladně.
236

 

Vybrala jsem několik událostí z kroniky, které dokreslují ţivot v ústavu. Roky 1969 

a 1970 byly popsány nejrozsáhleji. Pak uţ se záznamy zmenšovaly. Texty jsou 

přepisovány bez jakýchkoliv úprav. 

„Rok 1969 byl opravdu jedním z roků, který aţ budou hodnotit historici, zhodnotí jej 

jako rok, který přinesl nové, zdravé síly do našeho politického ţivota. Lednové, dubnové, 

květnové a zářijové plénum ÚV KSČ se vyrovnalo s pravicovými ţivly ve vedení strany a 

státu a svými správnými usneseními dalo nový směr pro práci.“
237

 

„Odešly všechny řeholní sestry a za ně se podařilo získat náhradu z řad civilních 

občanů. Ke konci roku byl plný stav zaměstnanců a plný stav obyvatel.“
238
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„Projevil se nedostatek kvalifikovaných zdravotnic, který se nahraţuje absolvováním 

kurzů pro sanitárky a výhledově bude řešen přijímáním absolventek zdravotnické školy.“
239

 

 „Velice svízelná situace se projevila v prádelně, kde se dostal parní kotel do 

havarijního stavu a jedině za pomoci ONV se podařilo zajistiti opravu u Kovopodniku 

Nymburk. A tak po dobu dvou měsíců museli zaměstnanci prádelny dojíţdět s prádlem do 

Domova důchodců v Unhošti. V ústavním hospodářství dobrou prací zaměstnanců a 

skupiny oligofrenních chlapců, která v ústavním hospodářství pracuje, bylo dosaţeno opět 

dobrých výsledků.“
240

 

„Ústav měl v roce 1969 plánovaný stav obyvatel 213. Z toho bylo 85 muţů a 128 ţen. 

Na normálním oddělení bylo 60 muţů a 90 ţen. Na oddělení dementních ţen bylo 38 

obyvatelek. Na oddělení pro oligofrenní chlapce bylo 35 obyvatel a na středisku pro 

bacilonosiče 2 ţeny. V průběhu roku zemřelo 16 muţů, 39 ţen – celkem 55 obyvatel. Zpět 

do domácího ošetření odešli 3 muţi a 1 ţena – celkem odešlo 19 muţů a 40 ţen. Do ústavu 

bylo přijato celkem 54 obyvatel – z toho 18 muţů a 36 ţen.“
241

 

„Počet zaměstnanců stoupl na 75 pracovníků. Také náklady na provoz ústavu byly 

vyšší. Oproti r. 1958 stouply o 695 000- Kčs, celkem tedy na 3 421 000- Kčs. Jenom 

mzdový fond u zaměstnanců se zvýšil o 341 000 – Kčs. Při závěru zápisu moţno opět 

s radostí konstatovat, ţe konsolidace poměrů v naší vlasti se lepší a to se odráţí v obci i 

v našem ústavu. Toto přináší dobré výsledky a to nejen na úseku hospodářském, ale také 

v souţití lidí. Zaměstnanci přistupují ke své práci klidní a spokojení, s pocity, ţe vidí svoji 

budoucnost zajištěnou a proto také svou práci pro obyvatele se snaţí vykonávat 

zodpovědně a v této snaze mají dobré výsledky.  Odráţí se to ve spokojenosti obyvatel a tak 

moţno říci, ţe ústav svoji hlavní povinnost vůči svým obyvatelům plní. Zapsáno v březnu 

1970.“
242
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Rok 1970: „Kdyţ uzavíráme rok 1970 je moţno o tomto roku psát a hovořit jako o období, 

které přineslo mnohá vyjasnění na poli polickém i hospodářském, a to hlavně těm 

občanům, kteří mají zájem o naše socialistické zřízení. Nové vedení strany v čele se 

soudruhem Gustávem Husákem vedlo naší stranu a celou naší společnost nejen ke 

konsolidaci poměrů, ale hlavně ke stále se zvyšující aktivitě při plnění úkolů na všech 

úsecích naší činnosti. Lidé se opět radují ze ţivota, protoţe strana dává nejen jasnou 

perspektivu všemu pracujícímu lidu, ale napomáhají tomu téţ dobré výsledky v našem 

národním hospodářství coţ se hlavně projevuje ve stoupající ţivotní úrovni. Správně jsou 

vysvětlovány příčiny srpna 1968 a většina občanů začíná chápat skutečnou příčinu krize a 

nutnost internacionální pomoci ze strany spojeneckých armád.“
243

 Zajímavé informace, 

které kronika poskytuje, jsou údaje o financích. Dozvídáme se tak, ţe stravná jednotka na 

jednoho obyvatele činí 11,63 Kčs.
244

   

Dŧleţitým momentem pro ústav a jeho zajišťování se stal rok 1976, kdy od prvního 

ledna byl zřízen Okresní ústav sociálních sluţeb, pod který spadaly všechny ústavy 

sociální péče na okrese Kladno.
245

 V roce 1982 probíhala náročná rekonstrukce 

elektroinstalace v zámku, kde sídlil ústav. Jedním z problémŧ tohoto roku jsou potíţe 

s obyvateli ústavu, kteří „utíkají z ústavu a v obchodech a hospodách nakupují bez peněz 

nebo poškozují věci a zboţí. Jedná se o obyvatele, kteří by měli být v uzavřené 

psychiatrické léčebně neţ v domově důchodců s běţným reţimem (…).“ V tomto roce se téţ 

jednalo o vytvoření samostatného ústavu pro mentálně postiţené dospělé muţe.“
246

 

K prvnímu březnu 1983 je tento ústav zřízen a má kapacitu čtyřicet jedna míst.
247

 V roce 

1984 sociální dŧchod u lidí nad šedesát pět let činí od 120 do 880 Kčs.
248
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Ve Smečně tedy fungoval (a stále funguje) jak ústav pro mentálně postiţené muţe, 

tak i domov dŧchodcŧ. Čím blíţe k současnosti, tím se kronika více zmiňuje o činnosti 

v domově dŧchodcŧ a třeba v roce 1987 je o činnosti chlapcŧ s mentálním postiţením jen 

tato zmínka: „vypomáhají v pomocném hospodářství, v zahradě, v prádelně a v kuchyni. 

Udrţují zámecký park v pořádku a největší nápor mají na podzim při hrabání listí a jeho 

odvozy do zahrady ke kompostování. Za odměnu byli chlapci na třech zájezdech např. 

v ZOO Praha, v Českém Krumlově (2 dny) a na Šumavě (…).“
249

 

Kronika byla psána tak, aby kronikář neměl problémy, takţe se v ní vyskytují 

informace běţného charakteru (počet obyvatel, program). A také se zde mŧţeme dočíst o 

radostech z dobře vykonané práce, a o radostech z oslav VŘSR
250

 nebo 1. máje. Tyto 

informace povaţuji za nutné ke zmínění právě z dŧvodu toho, aby mohla být kronika 

vŧbec psána za účelem případného veřejného nahlédnutí. Na kronice je také vidět, ţe poté, 

co ji začal psát někdo jiný, ztratila úpravu a uţ byly zaznamenány jen číselné údaje. 
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4.9. Postoj veřejnosti k lidem s mentálním postižením 

Problému zařazení postiţených lidí do společnosti se ve své knize Prostor pro 

integraci věnuje Ján Jesenský. Uvádí, ţe pŧsobení člověka ve společnosti je limitováno 

„ekonomicko-výrobními a kulturními podmínkami,“ na jejichţ základě se vytvářejí 

hodnotové systémy, pravidla a normy, kterými se lidé řídí. Získávají společenské uznání a 

získají určitý status. Společnost, která je orientovaná na výkon, trestá tu část populace, 

které se nezúčastňuje. Tato společnost, zaloţená na výkonu, mŧţe zpŧsobit vyloučení 

postiţeného člověka z určité pozice pro jeho sníţené schopnosti.
251

 Faktem je, ţe se stále 

vyrovnáváme s přístupem k mentálně postiţeným a učíme se, jak se k nim chovat. Jistá 

forma diskriminace zřejmě bude fungovat pořád.  

Kdyţ jsem začala hledat prameny k této práci, hovořila jsem o mém tématu s 

rŧznými lidmi. Jejich reakce byla ve většině případŧ taková, ţe si povzdechli a první co 

řekli, byla slova o chudácích, kteří byli zavřeni v ústavech situovaných nejlépe do 

hlubokého černého lesa daleko od společnosti. V kaţdém rozhovoru jsem se tedy narátorek 

ptala na jejich vnímání vztahu tehdejší společnosti k lidem s mentálním postiţením. 

Většinou jsme se dostaly i k chování současné společnosti a k porovnání. Je dŧleţité brát 

v úvahu, ţe to jsou názory narátorek, které to tak vnímaly. Většinou mluví o „společnosti“, 

která ţila okolo nich (v jejich městě nebo obci). Zajímavé je sledování toho, jak mohou být 

sdělení protikladná. Nestalo se, ţe by všechny narátorky svorně tvrdily, ţe společnost se 

chovala ošklivě k těmto lidem, nebo pravý opak. 

V následujících řádcích se podíváme na stručný náhled diskriminace lidí 

v minulosti. Uţ v kapitole o vzdělávání byla vybrána Velká Británie jako zástupce 

demokratické země ve zkoumaném období. Zde se k ní vrátíme. I s vědomím, ţe zdaleka 

přístup k lidem s mentálním postiţením nebyl tak demokratický a rovnoprávný, jak by se 

nám mohlo zdát. 

Někteří autoři předpokládají, ţe kulturní netolerance handicapu a handicapovaných 

lidí mŧţe být vysvětlena v souvislosti se vztahem k ekonomice. Dokládají to tím, ţe naši 

předci ţili v drsných ţivotních podmínkách, kde bylo málo příleţitostí na podporu jedincŧ 

s postiţením, kteří se nemohli postarat sami o sebe. 
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Ale s příchodem relativně stabilních společenství schopných produkovat ekonomický 

přebytek, rozvíjet zemědělství, je takový předpoklad těţko udrţitelný. Ve skutečnosti 

nemáme ţádný historický ani antropologický dŧkaz o univerzálním přístupu 

k handicapovaným, ať uţ to je vnímání lidí s postiţením i ve zpŧsobu, jakým na ně 

společnost reaguje. V dŧsledku toho jsou vysvětlení opírající se o ekonomiku neudrţitelná. 

V úvahu se musí vzít i kulturní faktory.
252

 

Před industrializací docházelo k diskriminaci těchto osob. Osoby s postiţením byly 

systematicky odstraňovány z ekonomického a sociálního ţivota. Po druhé světové válce 

došlo k obecnému „změkčení“ postojŧ a k pokusu o zvrácení této politiky a začlenění 

handicapovaných do společnosti. Diskriminace nezmizela, jen byla přeměněna na jemnější 

a méně zjevné formy.
253

 

Historicky byly osoby s postiţením vnímány jako klienti sociálních sluţeb. Přístup 

byl takový, ţe role charitativních dárcŧ byla vnímána jako dostatečná k tomu, aby se 

postarala o jejich potřeby. Toto vnímání se však začalo pomalu měnit. Všude na světě se 

osoby s postiţením začaly spojovat a doţadovat se svých práv. V roce 1982 Organizace 

spojených národŧ přijala World Programme of Action, který poskytl vodítko pro Desetiletí 

handicapovaných osob (1983 - 1992).
254

 Diskriminace osob s postiţením byla a je 

všudypřítomná. Není to záleţitostí jen komunistického reţimu a naší země. To však nemá 

být obhajoba nebo přivření očí nad tím, co se dělo. Jen je dŧleţité nevidět věci černobíle. 

V roce 1974 se v Uherském Hradišti konala pracovní konference o mentálně 

postiţené mládeţi, kde zazněl tento apel: „Osvěta veřejnosti, týkající se pochopení 

oligofreniků by byla opravdu jiţ namístě. Jen málo občanů je schopno uvaţovat o 

svěřencích ÚSP jako o rovnocenných lidech, lišících se od ostatních jen svou nemocí.“
255

 

 Na začátku práce jsem zmínila, ţe někteří zastávají názor, ţe lidi s postiţením byli 

zavíráni do ústavŧ daleko od společnosti. Kde se nacházely ústavy, v nichţ pracovaly mé 

narátorky?  
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Narátorka, se kterou byl udělán první rozhovor, pracovala v ústavu sociální péče ve 

Smečně. Smečno mělo ke konci roku 1870 obyvatel.
256

 Nachází se zde zámek, který je 

kousek nad náměstím. Tedy téměř v centru obce (laický pohled). V zámku sídlí ústav 

sociální péče, jsou zde lidé s mentálním postiţením a je zde také domov dŧchodcŧ. Zámek 

má rozlehlou zahradu, kam má veřejnost přístup. Tento ústav tedy není na okraji obce. 

Kdyţ jsem ho v doprovodu narátorky navštívila, procházeli se tu obyvatelé ústavu. Podle 

narátorčiných vzpomínek, nebyl v obci problém s většinovou společností a jejím chováním 

k lidem s postiţením. Probíhala tu i spolupráce. Tehdy to byl muţský ústav. Obyvatelé, 

kteří na to měli sílu, chodili pomáhat starším lidem s uhlím nebo s rytím zahrádky. Často 

jim obyvatelé dali jídlo a nějaké peníze. Při májových prŧvodech a rŧzných oslavách se 

tito lidé měli moţnost setkávat.
257

 Tady je zobrazena v podstatě pozitivní zkušenost. 

Druhá narátorka, která pracovala a stále pracuje v ústavu sociální péče ve městě 

Stod, nemá jen pozitivní zkušenost. Tento ústav není v centru města – je na okraji. 

Narátorka se staví k otázce o vztahu veřejnosti k mentálně postiţeným opatrně. Začíná tím, 

ţe ani dnes to není takové, jak bychom si představovali. A obzvláště na malém městě, jako 

je Stod (má kolem 3.500 tisíc obyvatel)
258

 bude společnosti trvat dlouho, neţ dospěje 

k naprosté integraci. Popisuje, ţe někteří občané zneuţívají toho, jací jsou lidé 

s postiţením, zesměšňují je a vylučují z kolektivu. Narátorka popisuje i zkušenosti ze 

zahraničí, kam s klienty jezdili na dovolenou. Zmínila Itálii, kde se setkali s ne příliš 

příjemnými reakcemi.
259

 

Třetí narátorka v osmdesátých letech pracovala ve stacionáři v Plzni. Ta mluví o 

odvaze lidí, kteří své děti odváţeli do stacionáře, protoţe, podle ní, byla tendence dítě 

raději neukazovat. Stacionář sídlil ve vile se zahradou (nebyl na okraji města) a narátorka 

se nesetkala s nějakou negativní reakcí okolního obyvatelstva. Připouští, ţe asi jen tehdy, 

kdyţ šli na procházku a děti zlobily.
260
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Narátorka z ústavu ve Skřivanech, která byla jeho ředitelkou, pořádala setkání 

občanŧ, kde jim vysvětlovala, jak se chovat k lidem s mentálním postiţením. Narátorka 

říká, ţe si společnost musíme vychovat, protoţe se nedá očekávat, ţe kaţdý bude mít 

pochopení pro tyto lidi. A pak fungovalo to, co ve Smečně – obyvatelky ústavu pomáhaly 

starším lidem s nákupy, nebo si přišly popovídat, aby se lidé necítili tak osamělí.
261

  

Narátorka z ústavu v Ústeckém kraji, v Nové Vsi v Horách, si myslí, ţe postoj 

společnosti je stále stejný. Ani ona nezmínila ţádnou negativní reakci. Se svými klienty 

jezdila na dovolené, kde se nesetkala s ţádným problémem.
262

  

 Asi jedním z, pro mě, překvapivých sdělení byl názor narátorky, která řekla, ţe jí 

společnost připadá pořád stejná. Zajímá mě, jestli tento názor je dán místem, kde ústav je a 

kde narátorka ţije (malá obec v pohraničí), nebo i tím, ţe rozhovor byl nahráván.  

V některých chvílích vypadalo, ţe to narátorce není nejpříjemnější, ačkoliv se o 

tom verbálně nezmínila. Za podnětné a k zamyšlení hodné povaţuji „vychovávání 

veřejnosti“ – svolání občanŧ a vysvětlení specifik mentálního postiţení. Také se stavím 

k názoru, ţe pokud narátorky se svými klienty zaţily nějaký špatný záţitek, je moţné, ţe 

ho vytěsnily.  

 Integrace znamená spoluţití osob postiţených i nepostiţených. Je podmíněná 

„vzájemným vztahem, komunikací a kooperací postiţeného a intaktního člověka (…)“
263

  

Z rozhovorŧ vyplývá, ţe se lidé o integraci snaţili pořád. V některé obci se to povedlo 

lépe, jinde takových úspěchŧ nedosáhli. Podle narátorek občané neprotestovali, kdyţ se 

měl v obci zřídit ústav pro postiţené. Otázkou je, jestli neprotestovali proto, ţe si to 

nedovolili (nechtěli mít problémy), nebo jim to bylo jedno či jim to opravdu nevadilo. 

K otázce nelibosti (nejsem si jistá, zda pouţité slovo protest je vhodné pro dané období) 

občanŧ proti stěhování se postiţených do jejich blízkosti jsme se dostaly na základě 

vzpomínky na kauzu z roku 2012. Liberecký kraj chtěl přestěhovat ţeny z ústavu do domŧ 

(chráněného bydlení), ale starostové nesouhlasili a občané začali sepisovat petici.
264

 Ani 

dvacet tři let po zhroucení komunistického reţimu není integrace postiţených snadná a 

hlavně samozřejmá. 
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4.10. Svaz invalidů 

Svaz invalidŧ vznikl po roce 1948. Sdruţoval zdravotně postiţené a byl součástí 

Národní fronty. Jeho úkolem bylo připomínkování změn zákonŧ v sociální oblasti a 

odstraňování bariér. Spolupracoval s lékaři a zasazoval se o preventivní činnosti, zakládal 

specifické organizace, organizoval ozdravné pobyty pro zdravotně postiţené  i rekreace. 

Konaly se olympiády tělesně postiţených. Další činností bylo budování chráněných 

pracovišť (například rehabilitační centrum Hrabyně, kde v roce 1975 byla zahájena 

výrobna provozovny META).
265

 Do svých řad však nepřijalo Sdruţení pro pomoc 

mentálně postiţeným. 

Po roce 1989 vznikla uskupení, která se starala o lidi se zdravotním postiţením. Byla 

zaměřena na určitá postiţení. Tyto organizace se posléze sdruţily do Sboru zástupcŧ 

organizací zdravotně postiţených. Z organizace Svaz invalidŧ se zrodily další skupiny, 

které vytvořily Sdruţení zdravotně postiţených v České republice. Toto sdruţení a Sbor 

zástupcŧ však mezi sebou soupeřily, coţ bylo na úkor jejich členŧ. Na konci devadesátých 

let se však oba subjekty domluvily a v roce 2000 vznikla Národní rada zdravotně 

postiţených v České republice.
266
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4.11. Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 

4.11.1. Vznik SPMP 

Ustavující schŧze Sdruţení na pomoc mentálně postiţeným se konala 18. června 

1969. O tři měsíce později, 9. září 1969, se zrodilo Národní sdruţení pro pomoc mentálně 

postiţeným. Předsedkyní ústředního výboru se stala paní Gürtlerová, která dala impuls 

k jeho zaloţení
267

 spolu s několika lidmi. Jednou ze zakladatelek byla i paní Hana 

Svobodová, která k tomu poznamenala: „Bylo nás asi 8. Zakládali jsme Sdruţení pro 

pomoc mentálně postiţeným. To bylo v roce 1968. Vlastně takovou extra zakladatelkou 

byla paní Gürtlerová, ona sama měla postiţenou dceru Aničku.“
268

 Podobné informace 

jsou v knize o SPMP, kterou napsala Petra Wagnerová, kde cituje Boţenu Gürtlerovou:
269

 

„…Ve svých čtyřiceti letech jsme měla obrovskou starost o ţití své dcery Aničky, 

která se narodila s Downovým syndromem. Kdyţ jsem poznala nezájem okolního světa – 

jak státních orgánů, tak jednotlivých lidí o osudy takto postiţených dětí, začala jsem 

jednat. Svá nejlepší léta jsem věnovala dobrovolné a bezplatné práci, která byla vedena 

jediným cílem: pomoci všem mentálně postiţeným dětem i jejich rodičům. (…) Naše práce 

byla vedena nadějí, ţe společně dokáţeme vytvořit organizaci, která bude zastupovat lidi 

s mentálním postiţením, a vírou, ţe se nám společně podaří zajistit lepší ţivot nejen pro 

naše děti, ale i pro všechny podobně postiţené….(…) Deset let jsme bojovali s nezájmem a 

snahou potlačit naší iniciativu. Jediné, co se mi v té době podařilo prosadit, bylo svolání 

celopraţské schůze rodičů postiţených dětí na praţskou radnici. Sál byl tehdy přeplněný, 

ale schůze nepřinesla ţádné konkrétní výsledky. Mnozí rodiče však nad mými návrhy přece 

jen začali přemýšlet a moje návrhy podporovat. Od r. 1965 do r. 1969 jsem systematicky 

obcházela různé úřady od národních výborů aţ po ministerstva a přesvědčovala 

pracovníky sociální péče o potřebnosti sdruţení rodičů mentálně postiţených dětí.“
270
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Podle knihy Petry Wagnerové se v bytě paní Gürtlerové konalo setkání rodičŧ. Byly 

natištěny dopisní papíry a rozeslaly se dopisy na národní výbory, do ústavŧ sociální péče a 

do zvláštních školy. Díky dopisŧm se začali hlásit lidé, kteří chtěli pomoci.
271

 Paní Hana 

Svobodová popisuje, jak členové SPMP ve svých krajích sháněli další členy a ţe existovala 

evidence lidí s mentálním postiţením, ale oni se nemohli k ní dostat. Za dŧleţitou pomoc 

zmiňuje paní Svobodová to, ţe na Ministerstvu práce a sociálních věcí, pod které SPMP 

spadalo, byla doktorka Jitka Veselá, která měla pochopení pro tyto aktivity.
272

 Petra 

Wagnerová dále pokračuje výčtem jmen lidí, kteří výrazně pomohli SPMP. Včetně jména 

Hany Svobodové zde mŧţeme najít i jméno Ivy Švarcové (autorky knih o mentálním 

postiţení), nebo jméno profesora Zdeňka Matějčka.
273

 Paní Svobodová uvádí: „(…) z krajů 

se vţdycky našel někdo, kdo o to měl zájem, Boţenka nějakým způsobem navázala první 

kontakty no a my jsme pak byli jako její zdařilí pomocníci…“
274

 

4.11.2. Činnost 

Na první národní konferenci, která byla svolána v roce 1971, se paní Boţena 

Gürtlerová stala předsedkyní organizace. Sdruţení se i přesto potýkalo s úřady, které ho 

chápaly jako nátlakovou organizaci. Díky sdruţení se začala zlepšovat kvalita ţivota 

v ústavech sociální péče, zlepšovalo se i vzdělávání dětí s mentálním postiţením a začaly 

se organizovat i zájmové činnosti (tělovýchovné, pohybové, dramatické, taneční krouţky). 

Sdruţení mělo přístup i k materiálŧm z ciziny: „Jednak jsme mezi sebou měli vzdělané lidi, 

kteří překládali materiály z ciziny.“
275

 Na dotaz, jak se dostávali k těm materiálŧm, paní 

Svobodová odpověděla: „Kaţdý měl někde někoho známého, ono se to sem prostě dostalo 

a hotovo.“
276

 Tady narátorka nevypadala nejšťastněji, kdyţ jsem se ptala, odkud se k nim 

materiály dostávaly. Zřejmě to více nechtěla rozebírat.  
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Na druhé Národní konferenci organizace přijala název Sdruţení pro pomoc mentálně 

postiţeným. Předsedou se stal František Synek. Wagnerová ve své publikaci upozorňuje, 

ţe SPMP se nestalo členskou organizací Národní fronty a nebylo přijato, ačkoliv se o to 

ucházelo, ani do Svazu invalidŧ.
277

  

Klíčovým rokem byl rok 1975, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo 

stanovy sdruţení a dalo pokyn, aby příslušné referáty národních výborŧ poskytly sdruţení 

pomoc. V roce 1976 má sdruţení tisíc pět set členŧ. Byla navázána i mezinárodní 

spolupráce a v říjnu 1978 se zástupce SPMP zúčastnil ve Vídni sedmého kongresu světové 

organizace Mezinárodní ligy společností pro pomoc mentálně postiţeným (ILSMH). O tři 

roky později, v roce 1979, se konala národní konference, kde uţ byl přítomen tisk. 

Předsedou organizace se stal Ing. Květoslav Kubík.
278

 

Mezi lety 1980 – 1985 mělo SPMP členy po celé České republice. Začali 

organizovat dětské tábory, výstavy či přednášky. V roce 1985 mělo SPMP 2997 členŧ. 

V roce 1989 Národní fronta přijala sdruţení do svých řad. I sem pronikla politika, a tak se 

na šesté národní konferenci v roce 1986 chválily mírové myšlenky sjezdŧ KSSS a KSČ. 

Co se týká ekonomické situace, SPMP ţilo z příspěvkŧ svých členŧ, které byly 20korun na 

člena za rok. A protoţe po celou dobu nebylo v Národní frontě, nemělo moţnost získat 

další prostředky.
279

 

Stát zajišťoval lidem s mentálním postiţením v ústavech sociální péče základní 

potřeby a další rozvoj osobnosti závisel na dotyčných vychovatelích a ošetřovatelích. Proto 

se SPMP zaměřilo na zlepšování podmínek pro péči o tyto lidi. Ve stanovách stálo: 

„(…) dát rodičům a ostatním příslušníkům rodin postiţených příleţitost ke 

sdruţování a tím i příleţitost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče 

o mentálně postiţené (…); seznamovat veřejnost s povahou mentálního postiţení a s jeho 

následky, odstraňovat předsudky a nesprávné představy.“
280
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Jak fungovalo v praxi toto seznamování veřejnosti? Hana Svobodová vypráví: 

„Musíte si je vychovat (myšleno veřejnost - občany). Já jsem si je od začátku tady ve 

vesnici vychovávala. Protoţe jsem pracovala na obecním úřadě, tenkrát to byly místní 

národní výbory. Vţdycky jsem svolala občany a školila jsem je, jak je třeba se chovat 

k postiţeným. Musíte ty lidi na to připravit. Nemůţeme nikdo počítat s tím, ţe všichni mají 

otevřené srdce, ţe všichni akceptují to postiţení. A nemyslím, ţe by to u lidí byl třeba 

špatný úmysl, oni nevědí, jak se k nim mají chovat, jak s nimi diskutovat, jak je mají 

přijímat. Oni (myšleno lidé s MP) jsou opravdu takoví upřímní všichni… (…)Oni vás 

obejmou, no kaţdý to prostě nevydrţí, nesnese, a to trvá pořád. Ne, ţe by to byla specialita 

totality.“
281

 

Mezi úkoly, které si SPMP předsevzalo zajistit, bylo informování rodičŧ postiţených:  

„-pravidelnými schůzkami rodičů a příslušníků rodin, ve kterých je postiţený jedinec 

vychováván, za účelem vzájemné výměny informací, zkušeností a poskytnutí vzájemné 

pomoci; 

-odbornými přednáškami a příslušnou problematikou pro členy Sdruţení, účastí na 

vědeckých konferencích, seminářích apod.; 

-stálým stykem s odborníky v péči o mentálně postiţené a s pracovníky příslušných 

odborů a komisí národních výborů, Ministerstva práce a sociálních věcí ČSR a jiných 

dobrovolných společenských organizací umoţnit členům sdruţení dobrou informovanost o 

současném stavu a plánovaném vývoji péče o mentálně postiţené.“
282

   

Mezi další body stanov patřila podpora úsilí o výstavbu moderních zřízení a podpora 

opatření ke zlepšení ţivotních podmínek. Sdruţení muselo bojovat jednak s úřady a jednak 

s konzervativní společností. Někteří členové začali odcházet, protoţe výsledky přicházely 

pomalu. Po roce 1989 a v době, kdy začal stát a sponzoři finančně podporovat SPMP se 

většina činností mohla ještě více zaměřit na zkvalitnění péče.
283
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4.11.3.  Aktivity po roce 1990 

Od roku 1990 SPMP dostávalo státní dotace i sponzorské dary. Paní Hana 

Svobodová vzpomíná na dobu, kdy: „byly absolutně otevřený ruce.“
284

 Sdruţení budovalo 

vlastní zařízení, kde poskytovalo buď denní, týdenní nebo celoroční péči o mentálně 

postiţené lidi všech věkových kategorií. Těmto aktivitám se dostávalo větší publicity. 

K mentálnímu postiţení vznikla řada filmŧ, publikací, přednášek a školení. V roce 1991 se 

stalo členem Sdruţení zdravotně postiţených ČR (coţ byl nástupce Svazu invalidŧ) a je i 

členem Národní rady zdravotně postiţených ČR. V roce 1994 členská základna čítala 

6 200 členŧ.
285

   

Mezi aktivity, které probíhaly jiţ od zaloţení, patří činnost informačního charakteru 

(poradenství); pŧsobení na legislativu; aktivity na podporu vyuţití volného času a sociální 

sluţby. Většina zařízení však byla zřízena aţ po roce 1989.
286

  

Ve zprávě, kterou pro vládu ČR vypracoval v roce 1992 Jaroslav Hrubý,
287

 stojí, ţe 

před listopadem 1989 existovala pouze jedna organizace, a to Svaz invalidŧ. V poznámce 

pod čarou se dozvíme, ţe tady fungovalo SPMP, které bylo omezováno a nedostávalo 

finance, protoţe nebylo členem Svazu invalidŧ ani Národní fronty, ačkoli chtělo do Svazu 

invalidŧ vstoupit. Nedostatek financí potvrzuje narátorka, která byla jednou ze 

spoluzakladatelek SPMP. 
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4.12. Stacionáře 

„Stacionář“ je v současné době běţně uţívaným pojmem.  Ve slovníku cizích slov 

nalezneme pod tímto pojmem definici: „zařízení pro krátkodobý pobyt se zajištěnou 

odbornou péčí.“
288

 Je to zařízení sociálních sluţeb, které mŧţe být denní nebo týdenní.
289

 

Do denního klienti kaţdý den dochází a v týdenním na víkendy jezdí za svými příbuznými. 

Zajímalo mě, jaká byla situace ve stacionářích za takzvané normalizace. Nenašla 

jsem nic komplexního o jejich historii u nás. Jedna z narátorek na začátku osmdesátých let 

začala v jednom pracovat. Bylo to v Plzni na Slovanech v Táborské ulici.
290

 Další skrovné 

informace je moţno nalézt na internetu na stránkách jednotlivých stacionářŧ. Většina 

z nich však byla zaloţena na konci devadesátých let. V plzeňském zařízení pro děti 

s mentálním a kombinovaným postiţením pracoval logoped, psycholog, psychiatr a 

zdravotní sestry. Byl to denní stacionář. Péče o děti byla pro rodiče zadarmo. Na rozdíl od 

jeslí, kde rodiče platili určitou částku. Od pŧl sedmé rodiče vodili děti, které byly 

prohlídnuty dětskou doktorkou, jestli nejsou nemocné. Po snídani následovala činnost, 

rozvíjející rŧzné dovednosti. Činnosti se střídaly podle pozornosti dětí. Děti měly 

zajištěnou svačinu, oběd a odpolední svačinu, po které šly domŧ.
291

 

Je obtíţené vyhledat informace o nejstarších stacionářích u nás. Uvedu tři, jeţ mají 

alespoň krátkou zmínku o své činnosti před rokem 1989 nebo na začátku devadesátých let. 

Prvním je stacionář v Jihlavě, který vznikl na začátku října 1973 a poskytoval denní pobyt 

mládeţe. Od září roku 1985 byl rozšířen o týdenní pobyt mládeţe a v roce 1993 se stal 

samostatnou příspěvkovou organizací Denní a týdenní pobyt mládeţe.
292

 Druhým 

zařízením je denní rehabilitační stacionář v Třebíči, který vznikl v roce 1994, ale jeho 

předchŧdcem byly jesle pro mentálně postiţené děti, zaloţené v roce 1986.
293

 V roce 1990 

vznikl denní stacionář pro děti s kombinovaným postiţením při Sboru církve bratrské 

v Praze 3. Na svých stránkách uvádí, ţe trvalo tři roky, neţ byl stacionář zařazen do sítě 

zařízení Ministerstva práce a sociálních věcí.
294
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4.13. Vzdělávání učitelů speciální pedagogiky 

Na sklonku šedesátých let vyšel příspěvek Václava Kalibána o učitelském vzdělání a 

speciální pedagogice. Ve svém textu rozebírá studijní plán osnov na pedagogických 

fakultách. Budoucí učitelé a vychovatelé měli absolvovat přednášky a semináře 

z pedagogiky a psychologie, dále pak sedm týdnŧ souvislé pedagogické praxe, hospitací a 

kursŧ, sto dvacet čtyři hodin prŧběţné pedagogické praxe a uţitečného praktika, do kterého 

spadalo foto, film a maňásci. Studium bylo koncipováno na šest semestrŧ. Studijní plán 

však neobsahoval speciálně pedagogickou a patopsychologickou problematiku. Návrh na 

změnu byl podán v roce 1961. Bylo uvaţováno o prodlouţení studia na osm semestrŧ. 

Kalibán navrhuje, aby do studia byly začleněny Defektologická propedeutika, Struktura 

defektologie, Péče o defektní v sociálně ekonomických formacích, Defektologická 

diagnostika a diferenciace, Defektní dítě v mateřské škole, Defektní dítě v základní 

devítileté škole, Lateralita a výchova, Základy psychopedie, Základy logopedie, Základy 

tyflopedie, Základy somatopedie, Evidence a zařazování defektní mládeţe do speciálních 

škol a další předměty, se kterými se zatím nepočítalo.
295

 

Pro srovnání Československa se zahraničím nám poslouţí příspěvek o vzdělávání 

učitelŧ a vychovatelŧ speciálních škol v Jugoslávii. Na začátku minulého století se někteří 

jugoslávští učitelé vydali do Prahy a jiných měst, aby se seznámili se speciální výukou a 

organizací ústavŧ. Někteří tak učinili v rámci vzdělávání, kde Československo bylo na 

předním místě, kam za odbornou prŧpravou kandidáti na učitelství jezdili.  

Po první světové válce bylo Československo inspirací pro Jugoslávii ve speciálním 

vzdělávání. Později začala v Záhřebu fungovat Vysoká škola defektologická, která byla 

koncipována do tří stupňŧ. Absolvování prvního stupně trvalo dva roky a bylo určeno pro 

učitele a vychovatele speciálních škol. 

                                                 
295

 KALIBÁN, Václav: 1967. Učitelské vzdělání a speciální pedagogika. In: Československá defektologie 

1966. Z teorie a praxe defektologie. Praha: vydala Universita Karlova, 1967. Str. 69 – 72. 



 

88 

 

Po absolvování tohoto stupně mohli studenti nastoupit na druhý stupeň, opět na dva roky, 

kde byli připravováni na práci v orgánech lidové správy a pedagogicko-psychologických 

poradnách. Třetí stupeň připravoval studenty pro výzkumnou činnost.
296

 Pouze jedna 

z narátorek má vystudovanou speciální pedagogiku. Uvedla, ţe nemohla studovat kvŧli 

otci, ale v roce 1964 ji vzali na speciální pedagogiku, kde zřejmě nikomu nevadilo, ţe 

předtím nemohla studovat.
297

  

Ve Zprávě o situaci zdravotně postiţených z počátku roku 1992, kterou jsem 

zmiňovala uţ výše, se autor pustil do kritiky nízké úrovně přípravy speciálních pedagogŧ. 

„Být učitelem postiţených představuje vůbec nejsloţitější pedagogickou disciplínu. Přitom 

studium speciální pedagogiky je u nás o řád méně náročné neţ třeba studium techniky 

nebo medicíny. Na toto - pouze čtyřleté studium - se hlásilo mnoţství uchazečů, jejichţ 

jediným cílem bylo získat s minimální námahou vysokoškolské vzdělání, aniţ kdy váţně 

zamýšleli v tomto oboru pracovat. Velice nízká je i úroveň vysokoškolských učitelů na 

těchto katedrách. Většina z vyučujících nezná jazyky a není schopna studovat ţádné 

zahraniční práce. Mnoho z nich nemá ţádnou praxi se zdravotně postiţenými, nebo jsou 

jejich zkušenosti minimální.“
298

 

To, jestli se ke studiu speciální pedagogiky uchylovali ti, kteří touţili po titulu, se uţ 

asi nedozvíme. Z vyprávění jedné z narátorek se mŧţeme dozvědět, ţe speciální 

pedagogika byla oborem, který leţel stranou zájmu. To byl dŧvod, proč tam mohla 

studovat ona (jak je výše zmíněno).
299

 Co se týkalo materiálu ze zahraničí, ten se k lidem 

dostával neoficiální cestou. Znovu tu odkazuji na narátorku a její činnost kolem SPMP, 

která říkala, ţe materiály byly získávány ze zahraničí, překládány a distribuovány dál.
300
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4.14. Změny po listopadu 1989 

Projevila se změna reţimu po roce 1989 na ţivotě lidí s mentálním postiţením? Ne 

hned. Ačkoliv v oblasti politické se chystaly změny velké, péče o lidi s mentálním 

postiţením doznávala změn velmi pomalu. Transformace přicházela aţ na konci let 

devadesátých. Má práce se zabývá lety 1969 aţ 1992. V roce 1992 fungovalo vše, tak jako 

předtím a změny nastávaly aţ později se změnou zákonŧ a se vznikem nových. Druhou 

vlnou změn byl vstup do Evropské unie, coţ je rok 2004, kdy právě kvŧli unii vznikalo 

plno nařízení.
301

 

V kaţdém případě změny byly. Jak se promítly do ţivota narátorek?  Ve 

smečenském ústavu se ke změnám přistoupilo aţ s novým vedením v roce 2006. Změnil se 

i náhled na péči, kdy se svěřenci uţ nevedli k práci, protoţe dostávají dŧchody. Rušily se 

aktivity „Klienti byli otrávení ze všech změn. Odešly jejich sanitárky. Ředitel tvrdil, ţe se 

musí odstranit bolševický systém. Hospodářství se téměř zrušilo, zahrada se úplně 

zrušila.“
302

 

S přístupem takzvané naučené bezmocnosti se setkala i další narátorka, která viděla, 

jak ošetřovatelka vykonává činnost za obyvatelku ústavu, kterou ona kdysi zvládala sama. 

Ale ošetřovatelka to raději udělala za ní.
303

 Další narátorka při porovnání doby „tehdy a 

dnes“ se ohlíţí a o své práci říká: „Teď se preferují standardy, aby se dodrţovaly u klientů. 

Péče musí zůstat stejná. Dřív nás na zařízení pracovalo méně. Museli jsme odvést stejnou 

práci. Ale teď je to víc hektické, chaotické. Já si svojí práci stejně musím udělat. Ale tím, ţe 

jsou počítače, tak to musím zapsat do papíru a ještě do počítače.“
304

 V podstatě narátorky 

nevzpomínají na dobu před rokem 1989 ve zlém. Některé jsou toho názoru, ţe v některých 

oblastech se dařilo lépe, neţ teď. Všechny narátorky měly práci, která je bavila, mohly ji 

v klidu vykonávat a podle svých slov, ačkoliv peněz bylo málo, snaţily se dělat pro své 

svěřence to nejlepší. Často zmiňovaly, ţe se po roce 1989 odsoudilo všechno, co bylo za 

komunismu, protoţe „to bylo za komunismu“ a po letech se zrušené věci začaly vracet, 

protoţe se zjistilo, ţe ne všechno se dělalo špatně.  
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4.15. Vyobrazení ústavní péče v československé 

kinematografii – Requiem pro panenku 

Requiem pro panenku natočil Filip Renč podle jedné z kapitol knihy Josefa Klímy 

Brutalita. Jedná se o knihu, která se zaměřuje na problematiku násilí. Námětem pro film 

(který se v kinech objevil v roce 1992) poslouţila kapitola s názvem Šestadvacet mrtvých. 

Problematická byla i sama reportáţ, kdy později Josef Klíma začal zjišťovat, ţe ne všechno 

bylo tak, jak to popsal a dokonce se veřejně omluvil.
305

 O co šlo? Na začátku listopadu 

roku 1984 vyhořel Ústav sociální péče v Měděnci na Chomutovsku. Zahynulo dvacet šest 

mentálně postiţných dívek. Oheň zaloţila dívka, která tam čtyři roky ţila. A ačkoliv měla 

být umístěna do dětského domova, umístili ji sem. Do naprosto diametrálně odlišného 

prostředí. To jsou skutečnosti. V knize Brutalita je popisováno, jak vychovatelky týraly 

svěřenkyně. Bylo to přirovnáváno ke koncentračnímu táboru. Sama dívka, která oheň 

zaloţila, si stěţovala na nelidské týrání.
306

 Dívka byla označena za velmi problémovou. 

Ve filmu se slušně vypadající dívka omylem dostane do Ústavu sociální péče, kde 

s ní jednají jako s mentálně postiţenou. Dívku zneuţil její otec a měla být poslána do 

dětského domova. Vychovatelky, aţ na jednu, jsou zde vykresleny jako surové ţeny, které 

ubliţují svým svěřenkyním. Trestají je zavřením do márnice, svléknutím a vyhozením ven 

nebo dívkám dávají nepřiměřené mnoţství lékŧ či injekce na uklidnění. Hlavní hrdinka se 

snaţí dostat se ven. Telefony jsou na zámek. A ředitel se zajímá jen o modely svých 

autíček. Jediný lékař, který je ale také šikanován vychovatelkami, se pozastavuje nad léky, 

které jsou dívkám dávány zbytečně. Pro hlavní hrdinku není cesty ven. V prádelně polije 

hořlavinou podlahu, a kdyţ ji tam najde hlavní, nenáviděná vychovatelka (s lesbickými 

sklony), škrtne sirkou. Pak se snaţí zachránit děvčata. Pomáhá i číšník, který pracuje jako 

údrţbář v domově. Hasiči jsou neochotní hasit, nemají vodu a nechce se jim lézt a přes 

mříţovaná okna zachraňovat postiţené. Tolik film. 

V roce 2009 vyšlo několik článkŧ o poţáru v ústavu. Červnový článek Tomáše 

Poláčka a Jany Soukupové Pravda o Requiem obsahuje rozhovor s dívkou, která oheň 

zaloţila. Dnes je z ní muţ, který ţije v psychiatrické léčebně a je uznán duševně 

nemocným. Je zde popisováno jeho (její) hrozné dětství i listopadový den, kdy došlo 
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k tragédii.
307

 V září vyšel další článek – rozhovor s jednou z vychovatelek, která říká, ţe 

kvŧli zamčeným telefonŧm nemohly zavolat hasiče.
308

 Stejná vychovatelka ve velmi 

podobném článku (název je odlišný) říká, ţe hasiči se k zachraňování neměli a ze šatny 

domu, která ale nebyla v plamenech, se poztrácely věci.
309

 

Josef Klíma, který čerpal jenom ze soudních spisŧ, se později vychovatelkám 

omluvil. A podle článku ho tíţí svědomí. Renčŧv film byl některými označen za leţ 

století.
310

 Renč se hájil tím, ţe to není dokument, ale umělecký počin, který byl natočen na 

základě skutečné události. Autorŧm článku řekl: „Pochopte, ţe já kašlu na realitu, 

nenatáčel jsem reportáţ do zpráv. Skutečné události jsou jenom volnou inspirací pro 

scenáristy a reţiséry, aby si z nich vybrali, co chtějí. Ale pečlivě jsem tehdy studoval 

soudní spisy v Ústí nad Labem a ţádné faktické chyby jsem se nedopustil. Vychovatelky 

byly odsouzené, příkoří se tam dělo... A zároveň jsem to celé vnímal jako metaforu k ţivotu 

v socialistickém Československu – odstrašující případ, jak se dá zneuţít moc a jak lidi 

nemají šanci proti nespravedlnosti."
311

 

Po zhlédnutí filmu mŧţe divák nabýt dojmu, ţe ústavy jsou největší zlo na světě. A 

pro vychovatelky není slušného označení. Otázkou je, nakolik film mŧţeme srovnávat 

s realitou? Je nutné si uvědomit to, ţe sice čerpá ze skutečných událostí, ale tvŧrci si 

vţdycky přidávají nějakou vlastní hodnotu. Navíc se zde sešly okolnosti jako: neochráněná 

budova proti poţáru (coţ se lidé neměli dozvědět). Dívka, která lhala – nebyla tedy 

andílkem v podobě Ani Geislerové, ale člověk s těţkým ţivotním osudem. A jsou tu i 

vychovatelky, které měly moţnost připoutávat zlobivé pouty k topení. Některé z nich 

neměly kvalifikaci pro tuto práci apod. Zkrátka nic není jednoznačné. Pokud se má tento 

film označit jako leţ století, pak by se tak musely označit další stovky filmŧ. Tehdy se 

v tisku objevilo jen několik řádkŧ o tom, co se stalo a aţ v roce 2008 – tedy dvacet čtyři let 

po neštěstí – město nechalo obětem udělat kamenný pomník. 
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5. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala tím, jaké ţivotní podmínky měli lidé s mentálním 

postiţením. Primárně byla práce zaměřena na ústavní péči, ale bylo zde zmíněno i 

například neústavní vzdělávání – typy existujících škol. Předkládaná práce si kladla za cíl 

zjistit, jestli a jakým zpŧsobem se proměňovaly ţivotní podmínky těchto lidí mezi lety 

1969 aţ 1992. A jestli se projevilo obecné tvrzení, ţe zdravotně postiţení lidé za 

komunismu trpěli. Rok 1969 byl zvolen jako začátek normalizace. Přikláním se 

k historikŧm, kteří za začátek normalizace povaţují první výročí okupace vojsk Varšavské 

smlouvy. Proto rok 1969. Rok 1992 byl zvolen proto, aby bylo místo pro zjištění, zda 

proběhla nějaká změna – tedy prostor pro transformaci.  

Pro tuto práci jsem čerpala informace z knih vydaných jak před rokem 1989, tak i po 

roce 1989. Dŧleţitým zdrojem byly mé narátorky. Ţeny, které většinu ţivota zasvětily 

práci s lidmi s mentálním postiţením. Dvě z nich, neţ šly pracovat do ústavu sociální péče, 

byly svými rodinnými příslušníky varovány a přemlouvány, aby tam pracovat nechodily. 

Ty, které jsou uţ v dŧchodu, mají stále kontakt se svou bývalou prací, ať uţ ve formě 

návštěv nebo dobrovolnické činnosti. Jsou to ţeny, které vzpomínaly na svou práci 

s úsměvem, kladně hodnotily svá pracoviště a i celý svŧj ţivot. A kdyţ uţ si stěţovaly, tak 

na současnost. Překvapením v rozhovorech byly zcela protichŧdné názory na to, jak se 

většinová společnost chovala k postiţeným. Jedna z narátorek tvrdila, ţe to je úplně stejné 

a ţádná změna se nekonala. Je moţné, ţe je to dáno místem bydliště – malá obec 

v pohraničí. Jiná narátorka uvedla, ţe je to dnes lepší. Je otázka, jestli to uvedla proto, ţe se 

domnívala, ţe se to od ní čekalo, nebo jestli si to opravdu myslela. Všechny popisovaly, ţe 

lidé s mentálním postiţením měli ţivot v ústavu dobrý (mnohdy lepší, neţ kdyby byli 

v rodinách). Jediným často zmiňovaným nedostatkem byly finance. Na opravy budov 

apod. Nehovořily o jakýchkoliv závaţnějších problémech. Otázkou je, jestli to tak činily 

schválně, nebo je to tím, ţe lidská paměť se snaţí nepříjemné vytlačit. 

Dŧleţitou skutečností je fakt, ţe se nelze domnívat, ţe všechno tak, jak je zde 

popsáno fungovalo po celé republice stejně. Není tomu tak. Uţ jenom plnění zmiňovaných 

osnov leckde nebylo moţné, protoţe ne všechny ústavy měly prostorové moţnosti a 

vybavení pro tělesnou či pracovní výchovu. Ne všechny ústavy chovaly zvířata a jejich 

svěřenci pracovali v dílnách. A bylo spíše výjimkou, ţe si tímto ústav finančně přilepšil. 
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Plnění osnov také záviselo na vŧli vychovatelŧ a vychovatelek – jestli měli zájem na tom, 

něco se svými svěřenci dělat. V případě mých narátorek tomu tak, alespoň podle jejich slov 

bylo, ale nemohu tvrdit, ţe to bylo běţnou praxí. 

Z dostupných pramenŧ se ukázalo, ţe ţivotní podmínky lidí se proměňovaly, ale 

řekla bych velmi skrytě většinové společnosti, která je, podle mého, nemohla zaznamenat. 

Pokud lidé ve svém okolí neměli ústav sociální péče pro lidi s mentálním postiţením, šla 

tato problematika mimo ně. A v podstatě ani neměli moţnost se něco dozvědět, protoţe 

běţná média se zdravotně postiţenými většinou nezabývala. A odborná periodika, která 

vycházela, četli zase jenom lidé, kteří se o to zajímali. Změny tak mohly být viděny těmi, 

kteří v tomto oboru pracovali. Znamená to tedy, ţe kdyţ se v současnosti mluví o změnách 

(v této oblasti), ţe skutečně probíhají? A pokud ano, probíhají v takové míře, v jaké se o 

nich mluví? 

Pokud jde o zpŧsob, jakým byly změny realizovány, spočíval v posouvání hranic, 

kam aţ lze zajít. Pedagogové a ošetřovatelé zkoušeli, co si mohou dovolit. V případě ţádné 

negativní reakce své chování opakovaly. Za podstatné, co zaznělo v rozhovorech, povaţuji 

tvrzení, ţe kdyţ si člověk za něčím šel a byl vytrvalý, dosáhl toho. A velmi záleţelo na 

lidech, kteří byli na vedoucích pozicích. Pokud byla vůle, plno věcí šlo udělat.
312

 

Samozřejmě existovalo plno finančních problémŧ. Z toho, co víme, ve zkoumaném období 

chyběly finance například na opravy budov (coţ byl jeden ze zásadních problémŧ, protoţe 

některé z nich nebyly v příliš dobrém stavu). Nelze posuzovat finanční situaci zkoumaného 

období z dnešního hlediska a porovnávat dřívější platy a dŧchody s dnešními cenami. 

Z rŧzných diskusí nabývám dojmu, ţe se tomu děje. Na druhou stranu obyvatelé ústavŧ 

dostávali dŧchod, který jim stačil na zaplacení ubytovaného a stravného a zbytek měli na 

osobní potřebu, protoţe většinu věcí obstarával ústav (respektive stát), například oblečení. 

Dnes si musí všechno hradit sami. Nehledě na to, ţe svěřenci ústavŧ zmíněných v této 

práci jezdili na výlety, na dovolené a to všechno skončilo v devadesátých letech právě 

z finančního dŧvodu. Tímto chci ukázat, ţe je potřeba vzít v úvahu moţnosti doby.  
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V období transformace záleţelo na řediteli či ředitelce daného ústavu, jak se 

vyrovnali s myšlenkou nově nabyté svobody. Byli tací, kteří provedli změny, které byly 

celkem radikální pro občany ústavŧ. Mějme na paměti, ţe se tak dělo i s vědomím, ţe tito 

lidé jsou zvyklí na řád a na jeho opakování, které je pro ně velmi dŧleţité. A jakákoliv 

změna je vyvádí z míry a pŧsobí komplikace (například odchod sestry, na kterou je 

dotyčný jedinec léta zvyklý). Po roce 1989 se stávalo, ţe byly rušeny aktivity, na které tito 

lidé byli zvyklí. Coţ je pro ně velmi rozrušující. Rušili se s odŧvodněním, ţe to jsou 

komunistické věci, takţe jsou automaticky špatné. Tyto změny však neproběhly hned. 

Ironií je, ţe některé rušené věci se teď zavádějí znovu s tichým dodatkem, ţe všechno zase 

tak špatné nebylo… Nějakou dobu trvalo, neţ změny přišly. A neproběhly ani do roku 

1992, který jsem si vymezila. Znatelná změna probíhala tak v polovině devadesátých let a 

mnohdy aţ po vstupu České republiky do Evropské unie (rok 2004). Museli jsme se 

podřídit unijním směrnicím, zaváděla se nová opatření. Rok 1992 tedy nebyl tím, kdy by 

byla ukončena jedna dlouhá etapa a začala nová. To se dělo aţ mnohem později. Stálo by 

za pozornost zmapování tohoto vývoje. Domnívám se, ţe se tak začalo dít aţ po roce 2000. 

Je to však jen domněnka. Co se však krátce po změně reţimu změnilo, byly finance. 

Začaly vznikat organizace pomáhající lidem se zdravotním postiţením a tyto organizace 

byly financovány od soukromých dárcŧ. 

Na začátku práce jsem se zmínila o tvrzení, ţe zdravotně postiţení za komunismu 

trpěli a byli „uklízeni“ do ústavŧ daleko od lidí. Je otázkou, co je myšleno slovem „trpěli“? 

Počítá se do toho péče, která jim nemohla být poskytnuta v dŧsledku neznalosti některých 

diagnóz nebo toho, ţe s těmito lidmi nechtěli někteří nic mít? To se přece děje i dnes. Na 

pěti vybraných ústavech je moţno si ukázat, ţe v letech 1969 aţ 1992 nebyly ústavy 

primárně zřizovány mimo takzvanou civilizaci. Jsem si však vědoma toho, ţe z mnoţství 

existujících ústavŧ jsem získala poznatky jen o zlomku z nich, ale většina jich byla 

v centru obce a byly v budovách bývalých zámkŧ, které většinou nebyly stavěny mimo 

běţný lid. Ačkoliv se museli rodiče, ošetřovatelé a všichni, kdo se starali o zdravotně 

postiţené potýkat s mnoha překáţkami a lidskou nevolí. Tvrzení, ţe za takzvané 

normalizace lidé s postiţením trpěli více, neţ třeba dnes, povaţuji za mýtus, jehoţ vznik 

mohl podpořit zmiňovaný film Requiem pro panenku. Aby se však tento mýtus úplně 

vyvrátil, bylo by nutné sehnat větší mnoţství narátorŧ, kteří by se nebáli mluvit a hlavně 

by museli promluvit ti, kteří v ústavech strávili celý svŧj ţivot. A to je prakticky nemoţné. 
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