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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na chráněné bydlení pro osoby s mentálním 

postižením, na samotné zkušenosti klientů z různých typů tohoto bydlení.  

První kapitola se zabývá teoretickými východisky, v podkapitolách jsou vyjmenovány 

některé trendy v sociálních službách, je zde vysvětlen pojem chráněné bydlení pro 

osoby s mentálním a postižením a jeho jednotlivé typy.  

Druhá kapitola je věnována klientům sociální služby chráněné bydlení pro osoby 

s mentálním postižením, úvodní podkapitola se zabývá pojmem dospělost, další 

podkapitoly pak psychickými zvláštnostmi lidí s mentálním postižením.  

Třetí kapitola patří výzkumnému šetření. Je zde zdůvodněn výběr výzkumného 

problému, stanoven cíl práce a definovány výzkumné otázky. Podkapitoly se zabývají 

metodami výzkumného šetření a volbou výzkumných metod, popisují místo, kde bylo 

šetření prováděno. Popsána je volba metody výběru účastníků a výzkumný vzorek.  

Ve čtvrté kapitole jsou představeni jednotliví účastníci výzkumného šetření 

prostřednictvím kazuistik a do písemné podoby přepsány rozhovory s názory a 

zkušenostmi klientů z různých typů chráněného bydlení a zároveň jsou zde shrnuty 

výsledky výzkumného šetření.  

Cílem práce je zjistit, popsat a analyzovat názory a zkušenosti klientů z různých typů 

chráněného bydlení na tuto sociální službu.   

V práci byly využity tyto metody: rozhovor, analýza dokumentů, pozorování.  
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Abstract 

The thesis focuses on supported protected housing for persons with learning 

disabilities and the personal experience of such persons using various types of such 

housing.  

The first chapter contains the theoretical basis of this topic and its subchapters list 

certain trends in social services. It contains the definition of the expression supported 

protected housing for persons with learning disabilities and its individual types.             

Chapter two focuses on the users of the social services consisting in provision of 

supported protected housing for persons with learning disabilities. Its first subchapter 

focuses on the expression of adulthood, the other subchapters then deal with 

psychological characteristics and particular features of persons with learning 

disabilities. 

Chapter three contains the research. It contains the justification of the research issue, 

stipulates the objective of the thesis, and defines the research questions. Its subchapters 

discuss the research methods and describe the place where the research has taken place. 

The method of selection of research respondents and the respondents selected are 

described. 

Chapter four contains the presentation of the individual participants of the research 

through case studies and the written transcript of the interviews with them, containing 

the opinions and experience of the users in various types of supported protected 

housing. The results of research are summarized therein. 

The objective of the work has been to find out, describe and analyze the opinions and 

experience of clients from various types of protected housing regarding this social 

service.  

The thesis applies the following methods: interview, analysis of documents, 

observation. 
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Úvod 

   

Po roce 1989 se v naší společnosti začaly objevovat nové trendy v oblasti sociálních 

služeb. Tyto trendy mají za cíl zkvalitnit život osobám se zdravotním postižením.  

Jednou z nových forem poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým patří od 

roku 2006 i chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením, které by mělo 

napomáhat podporovat integraci těchto lidí do společnosti a zároveň jim umožnit žít 

v domácím prostředí.  

Naše rodina je tou rodinou, do které se narodilo dítě s mentálním postižením. 

O ústavní péči jsme nikdy nepřemýšleli, protože jsme se domnívali, že našemu synovi 

nikdo nemůže nahradit naši lásku a péči. Jak syn vyrůstal, tak se zvyšovala i jeho touha 

být samostatný a my jsme o jednom z trendů sociálních služeb - chráněném bydlení -  

začali uvažovat. Rozhodování týkající se synova bydlení jsme ovšem v určité fázi 

našeho rodinného života museli řešit rychle, bezmála ze dne na den. Ovšem my jsme 

měli jednu nezanedbatelnou výhodu – na základě zpracování bakalářské práce jsem 

měla zmapovány poskytovatele chráněného bydlení v dosahu našeho bydliště, a proto 

byl výběr zúžený na ta bydlení, která jsme považovali za kvalitní z hlediska toho, co 

považujeme pro syna za důležité, ale nejdůležitějším a vlastně prvořadým hlediskem 

pro nás bylo rozhodnutí našeho syna.  

     Na základě výše uvedených skutečností je diplomová práce zaměřena na život lidí 

s mentálním postižením v chráněném bydlení a jsou v ní zaznamenány osobní názory, 

životní zkušenosti a autentické výpovědi klientů žijících v různých typech chráněného 

bydlení.  
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1 Chráněné bydlení 

 

     Právo na život v běžném prostředí garantuje mezinárodní Úmluva o  právech osob se  

zdravotním postižením. Tato úmluva byla přijata Valným shromážděním OSN v  roce 

2006. Naše republika ratifikovala Úmluvu v roce 2009 a v únoru 2010 Úmluva vyšla 

ve Sbírce mezinárodních smluv, je tudíž součástí právního řádu České republiky 

(www.mpsv.cz). Součástí Úmluvy je článek 19, v němž se praví, že státy, které jsou 

smluvní stranou této Úmluvy, uznávají rovné právo všech osob se zdravotním 

postižením žít v rámci společenství, s možnostmi volby na rovnoprávném základě s 

ostatními, přijmou účinná a odpovídající opatření, aby osobám se zdravotním 

postižením umožnily plné užívání tohoto práva a jejich plné zapojení a začlenění do 

společnosti, mimo jiné tím, že zajistí, aby:  

 osoby se zdravotním postižením měly možnost si zvolit, na rovnoprávném 

základě s ostatními místo pobytu, kde a s kým budou žít a nebyly nuceny žít ve 

specifickém prostředí  

 osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaných 

v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním 

službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života 

a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci  

 komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti byly přístupné, na 

rovnoprávném základě s ostatními i osobám se zdravotním postižením a braly 

v úvahu jejich potřeby (www.kvalitavpraxi.cz). 

 

1.1 Trendy v sociálních službách 

 

     Možnostmi zlepšení podmínek života osob se zdravotním postižením v naší 

republice se začaly hned po roce 1990 (kdy vyšel v platnost zákon 83/1990 Sb., 

O sdružování občanů) zabývat nestátní neziskové organizace a občanská sdružení, jež 

byly v té době zakládány a které, pod vlivem trendů ze zahraničí, začaly s velkým 

odhodláním poskytovat různorodé služby jako alternativu k dominující ústavní péči. 

http://www.mpsv.cz/
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Michalík (2011) uvádí, že po roce 1989 byla zahájena transformace ústavů sociální péče 

na modernější formy péče, kdy páteří transformace jsou principy atomizace, 

normalizace a humanizace: 

 

 atomizace 

znamená podle Michalíka (2011) a Valenty (Valenta, Müller, 2006) rozbití velkých a 

uniformních ústavů na menší, flexibilnější 

 

 normalizace 

Nirje (in Černá a kol., 2008, str. 197) definuje normalizaci: „Normalizace znamená 

umožnit všem mentálně retardovaným žít každodenní život v takových podmínkách a 

podle takových pravidel, jež se co možná nejvíce přibližují podmínkám a pravidlům 

většinové společnosti v daném sociokulturním prostředí.“ 

Valenta (Valenta, Müller, 2006) zařadil normalitu do principu atomizace
1
. Podle něj 

normalizace znamená, že klienti mají být integrováni do společenských struktur a 

aktivit většinou mimo pobytové zařízení, mít možnost vybrat si z normální nabídky 

volnočasových aktivit.  

Normalizace obsahuje principy normality
2
: 

- normální rytmus života – normální rytmus dne, týdne, roku, běžný život ve světě 

mužů a žen, běžná domácnost 

- normální prostředí – změna místa je normální, někde pracuji, jinde bydlím 

- společensky ceněné způsoby naplnění potřeb – způsobem, který je běžný pro 

ostatní (www.mpsv.cz). 

 

Dle Grunewalda (2003)  je princip normality součástí principů života uvnitř běžné 

společnosti:  

- být začleněn v komunitě, vyskytovat se na  běžných místech, kde se vyskytují 

i ostatní lidé 

- mít možnost volby a kontroly nad vlastním životem 

                                                 
1
 podle Valenta, Müller, 2006 jde o princip, který je páteří transformace sociálních služeb v naší republice 

a jenž má za úkol rozbití velkých, uniformních molochů na flexibilnější zařízení 
2
 Jedná se o základní pravidla, v Evropě všeobecně uznávané principy mající kořeny ve Skandinávii   

http://www.mpsv.cz/
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- zastávat hodnotné a důstojné sociální role 

- mít možnost navazovat a rozvíjet smysluplné vztahy 

-  učit se a růst, získávat více vlastních kompetencí. 

 

U Valenty (Valenta, Müller, 2006) se lze dočíst, že princip normalizace formuloval 

americký sociolog Goffman paralelně s dánským sociálním politikem Bank-

Mikkelsenem a Nirje tento pojem pak konkretizoval do bodů: 

- oddělení práce, volného času a bydlení 

„Tady ráno vstanu, pak musím do práce. Do práce jezdím autobusem“ (Michaela) 

- normální denní rytmus 

„Chodím do dílny, tam dělám korálky. Pak jsem se svým klukem. Taky hodně jezdím na 

kole. Taky hodně nakupuju“ (Lucie) 

- normální noční rytmus 

„To není jako v ústavu. Tam zhasli. Tady se dívám na televizi a zhasnu si sám“ (Radek) 

- normální chod života 

„Můžu chodit, kam chci. Zhasnout kdy chci, spát kdy chci“ (Radek) 

- dostatečné ekonomické zaopatření, normální ekonomický standard 

„Každý měsíc se ptám, kolik stojí úhrada. Mám svoje peníze u sebe, taky mám kartu a 

vybírám si z účtu“ (Patrik) 

- respektování potřeb, přání a zájmů 

„Já chodit hokej, kámoši chodit hokej, já taky chodit hokej“ (Michal) 

- život ve světě se sexuálními vztahy a přiměřený kontakt pohlaví 

„Já bydlím na garsonce s A., A. je můj kluk“ (Lucie) 

„Já už bydlel předtím se dvěma holkama a teď mám Martinu, už dlouho“ (Pavel) 

- přiměřený standard ve vybavenosti zařízení 

„Bydlím tady s M., máme zařízený byt, máme myčku, pračku, všechno si děláme sami, 

to je dobrý“ (Patrik). 

 

Renotiérová (Renotiérová, Ludíková, 2006) mimo výše uvedené uvádí ještě další 

komponenty normalizace, které jsou již z roku 1969: 

- příležitost prožít normální etapy života 

- příležitost rozvíjet vztahy a postoje k sobě samým i k druhým 
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- touhy a přání by měly být brány v úvahu a respektovány. 

 

 Humanizace  

se podle Švarcové (2006) projevuje v postojích k postiženým lidem, v jednání 

a zacházení s nimi a ve vytváření nových podmínek pro jejich život. 

 

Valenta (2006) tvrdí, že při jakémkoliv rozhodování o klientovi jsou upřednostňovány 

jeho potřeby před požadavky instituce, společnosti. 

 

Humanizace je chápána jako celospolečenský postoj, který respektuje osoby 

s postižením jako rovnoprávné členy a projevuje se nejen ve verbálně vyjadřovaných 

postojích k nim, ale zejména v jednání a zacházení s nimi a ve vytváření adekvátních 

podmínek pro jejich život (Rentiérová, Ludíková 2006). 

K mezinárodním trendům ještě někteří autoři přidávají pojem deinstitucionalizace: 

 

 Deinstitucionalizace 

může být často chápána jako jeden ze článků transformace sociálních služeb, zde přímo 

transformování velkých bývalých ústavů sociální péče (dnes domovů pro osoby 

s mentálním postižením), lze z toho vyvodit, že ve velké instituci, je-li vedena dle 

posledních trendů, musí dojít k deinstitucionalizaci? A je v malé instituci záruka toho, 

že přístup k jejím klientům je vstřícný a podpůrný k jejich potřebám? Nejlépe na tyto 

otázky odpověděl Šiška (2005, str. 25): „Deinstitucionalizace neznamená pouhé fyzické 

přestěhování jedince z jedné velké instituce do jiné – menší a integrované. Je chápána 

jako změna přístupu ke službám pro lidi s mentální retardací, ve kterých je hlavním 

hlediskem spokojenost klienta.“  

 

Kocman píše (2010): “Plné sociální začlenění je ale ve většině zemí i po téměř čtyřech 

desetiletích stále nenaplněným projektem a i po letech probíhající deinstitucionalizace 

lidé s postižením sice bydlí v domech stejných, jako mají lidé v sousedství, ale stále se 

jim nedostává přiměřených aktivit mimo domov, nemají stejně rozvinuté sociální vztahy 

jako jejich okolí, mají nižší příjmy často na hranici chudoby, nemluvě o nízkém 

respektu a politickém zastoupení.“  
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1.2 Pojem chráněné bydlení 

 

     Mezi prvními dokumenty, kterými Česká republika uznala, že lidé s postižením by 

měli být přirozenou součástí majoritní společnosti, byl Národní plán pomoci zdravotně 

postiženým občanům z roku 1992, ve kterém se přímo uvádí: „Vláda České republiky si 

je plně vědoma, že povinností demokratického státu s tradičním vysoce vyvinutým 

sociálním cítěním je postupně zajistit zdravotně postiženým, kteří ani při mimořádném 

vynaložení vlastního úsilí nejsou schopni soutěžit v podmínkách tržní ekonomiky za 

srovnatelných podmínek s ostatními občany, takové životní podmínky, které jsou 

srovnatelné s podmínkami, v jakých žijí jejich průměrní zdraví spoluobčané“ 

(www.vlada.cz). 

 

Chráněná bydlení se v naší republice začala otevírat již po roce 1989,  legislativně však 

byla tato forma bydlení upravena až zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů. 

V § 51 odstavce 1 zákon praví, že „chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo 

chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení.“ 

V odstavci 2 jsou pak uvedeny základní činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

„Asistentky mi pomáhají někdy s vařením. Neumím moc vařit. Čaj ano, taky topinky a 

 vajíčka, polívku, maso, guláš“ (Michaela) 

b) poskytování ubytování 

„Nejdřív jsem byl na bytě, pak jsem šel do garsonky a teď bydlím úplně sám“ (Radek) 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 „Naučil jsem se tu nakupovat, luxovat, prát“ (Patrik) 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

„Péťa volat, já stříhat nohy“ (Michal) 

 

http://www.vlada.cz/
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e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

„Do školy chodím dobrovolně. Umím číst i psát“ (Michaela) 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

„Chodíme s Maruškou na procházky, jezdíme na výlety a hlavně spolu chodíme fandit“ 

(Patrik)  

g) sociálně terapeutické činnosti 

„Chodím do chráněné dílny, dělám korálky a pletu košíky. Dostávám za to peníze“ 

(Marie) 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

„Když potřebuju pomoc, tak řeknu asistentce. Teď jsme byli založit účet v bance. To 

jsem potřeboval pomoc“ (Pavel). 

 

Ve vyhlášce 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 17, jež je součástí zákona 

O sociálních službách, jsou vyjmenovány úkony poskytované v rámci základních 

činností chráněného bydlení a maximální výše úhrad za jejich poskytování. 

 

Novelou zákona v roce 2009 bylo chráněné bydlení vyjmuto z pobytových služeb, kde 

jsou taxativní částky za ubytování, stravu atd. a bylo zařazeno do kategorie služeb, kde 

jsou jednotlivé úkony stanoveny smlouvou a každý z uživatelů si tak individuálně 

stanoví potřebnou míru pomoci druhé osoby a zaplatí si jen za podporu, kterou 

potřebuje, což je v souladu se slovy ochránce lidských práv, který v roce 2009 

(www.mpsv.cz) řekl: „Základní zásadou samotného zákona o sociálních službách 

a premisou při poskytování sociálních služeb je, že pomoc musí vycházet z individuálně 

určených potřeb osob, musí na osoby působit aktivně, podporovat rozvoj jejich 

samostatnosti a motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 

setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální 

začleňování…„  

 

Podíváme-li se blíže na pojmosloví chráněné bydlení, tak podle slovníku sociální práce 

(Matoušek, 2008, s. 74) znamená tento pojem: „Bydlení v bytě, který je v běžné 

zástavbě a patří poskytovateli sociální služby. Bydlí v něm jeden nebo více klientů, kteří 
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se podle svých možností podílejí na vedení domácnosti. Služby jsou klientovi podle 

individuální potřeby poskytovány sociálním pracovníkem, pečovatelem nebo 

asistentem. Chráněné bydlení je vhodné pro klienty trvale postižené nebo dlouhodobě 

nemocné, kteří potřebují terapeutickou podporu, ale jejichž stav nevyžaduje ústavní 

pobyt s plným zaopatřením.“ 

 

U Černé (2008) se lze dočíst, že chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba, která 

je poskytována osobám se zdravotním postižením v takové situaci, která vyžaduje 

pomoc jiné osoby s tím, že tato služba může být poskytována ve formě individuálního 

nebo skupinového bydlení a že podle potřeby může být poskytnuta podpora osobního 

asistenta.  

 

Švarcová (2006, str. 177) nazvala chráněné bydlení modernější formou celoroční péče, 

která spočívá v tom, že několik klientů
3
 s mentálním postižením bydlí společně 

v běžném bytě nebo rodinném domku.  Chráněné bydlení by mělo mít povahu společné 

domácnosti, kde dospělým klientům pomáhají asistenti s úklidem, s vařením, se 

sebeobsluhou a se vším, co klienti sami nemohou zvládat. 

 

Valenta (Valenta, Müller, 2006) popsal chráněné bydlení jako bydlení určené dospělým 

klientům, kteří jsou schopni se sami o sebe postarat s malou pomocí personálu 

pobytových služeb, přičemž tyto chráněné byty vznikají nejčastěji jako konkrétní výraz 

principu normalizace života klientů. Zároveň jsou tendence budovat tyto byty v městské 

či vesnické zástavbě a ne v areálech domovů pro osoby se zdravotním postižením. 

Valenta zde poukazuje na to, že chráněné bydlení je určeno těm lidem s mentálním 

postižením, kteří nepotřebují vydatnou pomoc personálu, protože k tomu, aby byli 

schopni se o sebe postarat sami, potřebují jen malou pomoc. Domníváme se, že v tomto 

případě by se jednalo o chráněné bydlení samostatného typu, protože v komunitním 

bydlení je praxe jiná, tak jak tvrdí Matoušek (2005), který chráněné bydlení popisuje 

jako bydlení, kdy organizace poskytuje uživatelům byty či domy a asistenci. Rozsah 

                                                 
3
 Je nutno uvést, že slova  „několik klientů“ v současné době již neplatí, naopak, současný trend směřuje 

k tomu, aby v chráněném bydlení bydlel klient sám , nebo pouze s tím, koho si sám vybere (jde většinou 

o partnerské páry), kdežto dříve to nebyl klient, kdo určoval, s kým chce žít, nýbrž představitelé domovů 

pro osoby se zdravotním postižením dle svého uvážení usuzovali kdo s kým bude bydlet 
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asistence záleží na potřebách uživatelů, někde s nimi asistenti tráví 24 hodin denně, 

jinde pomáhají jen s určitými činnostmi. 

 

Vágnerová (2008, str. 311) uvádí, že: „Chráněné bydlení představuje určitou možnost 

osamostatnění. Žije v něm několik lidí s mentálním postižením, kteří jsou pod 

kontrolou
4
 a dohledem a postupně se učí různým domácím činnostem, aby byli co 

nejméně závislí. Rozumnou zásadou je poskytovat jen takové služby, které nejsou 

uživatelé schopni zvládnout sami.“ Zároveň přidává, že proces osamostatňování se 

a adaptace na jiný způsob života by měla probíhat postupně, aby nedocházelo ke 

stresovým situacím klientů. Příkladem může být zkušenost jednoho z respondentů, který 

popsal své začátky v samostatném bydlení: „Než jsem si zvykl, že dveře nemají kliku, 

tak jsem stále jezdil do centra pro klíče, protože jsem si zabouchával klíče. To i 

hodněkrát za den. Teď mám ještě jedny klíče u paní, která bydlí vedle mě. To abych 

nemusel stále chodit do centra“ (Radek). Jeho zkušenost vypovídá i o tom, že si různé 

skupiny lidí mohou navzájem vypomáhat – sousedka má u sebe Radkův klíč a Radek je 

schopen jí přinést nákup, který by ona, vzhledem ke svému postižení dolních končetin, 

sama zvládala s výraznými potížemi.   

 

Chráněné bydlení, jak uvádí Lečbych (2008), je určeno lidem s mentální retardací, jež 

chtějí žít samostatně, ale jejich schopnosti týkající se sebeobsluhy v oblastech péče o 

sebe a o domácnost jsou snížené. Dále uvádí, že tato služba je realizována v bytě 

v běžné řadové zástavbě a je spravována poskytovatelem služby. Zde je ale opět nutno 

podotknout, že nejen služba musí být spravována poskytovatelem služby, ale že i 

samotné byty musí být ve vlastnictví poskytovatele. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo 

by se o bydlení podporované, což je jiný druh sociální služby
5
. 

 

McDonell (in Vodička, 2011) charakterizoval rezidenční služby (do kterých chráněné 

bydlení patří) takto:  

                                                 
4
 Ve slovníku spisovné češtiny znamená slovo kontrola dozor, dohled, přezkoumávání 

5
  Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domácnosti osob. Náplň služby je daná zákonem 

108/2006 Sb., O sociálních službách 
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- chráněné bydlení umožňuje svým obyvatelům žít stejně, jako žijí ostatní lidé, 

zaměřuje se na to, kde a jak tito lidé chtějí bydlet 

- podporuje zvýšení kvality života svých klientů a jejich začlenění do společnosti 

- umožňuje lidem samostatně se rozhodovat o podmínkách svého bydlení 

- snaží se co nejvíce přizpůsobit individuálním potřebám daných klientů 

- mají, ve spolupráci s odborníky, zajistit, aby poskytovaná podpora odpovídala 

potřebám klientů ve všech oblastech jejich života. 

 

     Sociální služba chráněné bydlení by tedy měla být služba, kdy klienti bydlí buď sami 

nebo v malé skupině v bytech či domech v běžné zástavbě nebo v areálu – vždy by mělo 

záležet na přání klienta a na posouzení jeho možností. Služba by měla být poskytována 

v prostředí, které umožňuje přirozenou integraci do společnosti a uživatelé by se dle 

svých schopností měli zapojovat do chodu domácnosti a finančně se podílet na 

nákladech spojených s užíváním bytu, který by se neměl příliš lišit od běžné 

domácnosti. 

Klienti by zároveň měli být podporováni v  uvědomování si svých práv a povinností a 

měla by jim být dána možnost samostatně se rozhodovat o své vlastní osobě, o 

harmonogramu dne. Jejich život by se neměl lišit od jejich vrstevníků, měli by mít své 

zaměstnání mimo bydliště, své zájmy a koníčky.  

Chráněné bydlení by mělo být místem důstojného života, s možností soukromí 

a s odpovídající individuální podporou, jež by měla vést ke snižování závislosti 

uživatelů na druhé osobě, a tím ke zkvalitňování jejich života.  

 

1.3 Typy chráněného bydlení 

 

Rada (2006, str. 8) uvádí, že: „Sociální službu chráněné bydlení doprovází určitý  

pojmový zmatek.“ Dle jeho slov je možné za chráněné bydlení považovat jak samotnou 

službu, tak i budovy, v nichž je poskytována tato služba a zároveň se stejné sousloví  

používá i pro sociální službu podporované bydlení.   

My budeme pro účely naší práce používat pojem chráněné bydlení pro sociální službu. 
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Pipeková (2006) dělí chráněné bydlení:  

 Domovy rodinného typu 

jsou realizovány v bývalých činžovních domech, které obsahují několik na sobě 

nezávislých bytů 

 Nezávislé bydlení se supervizí  

jako forma nejvyššího stupně chráněného bydlení, kdy se uživatelé již naučili žít zcela 

samostatně, a kdy spolupráci asistenta potřebují pouze k řešení výjimečných či 

neobvyklých situací 

 Chráněné byty 

zde se jedná o úplnou formu integrace v klasické bytové zástavbě. Počet obyvatel bytu 

se pohybuje v rozmezí 1 - 5 a bydlí s nimi asistent, který jim napomáhá při vedení 

domácnosti. 

Počet klientů považuje Pipeková (2006, str. 116) za: „Jednu ze základních charakteristik 

chráněného bydlení. Život ve velké skupině není přirozený, brání integraci a hranici 

tvoří pět klientů. V této malé skupině se mohou uživatelé dostatečně poznat natolik, aby 

dokázali předvídat vzájemné reakce a vytvářet normální domácí atmosféru.“  

V zařízení, kde bylo prováděno výzkumné šetření, se tento typ chráněného bydlení 

nevyskytuje, ale na základě zkušeností autorky diplomové práce, které získala při 

zpracování bakalářské práce se domníváme, že pokud bydlí v jednom bytě pět lidí  

s mentálním postižením, tak poskytovatel služby nikdy nemůže zajistit soukromí 

jednotlivých osob a vezmeme-li v úvahu, že lidé s mentálním postižením mají svá 

specifika chování, pak se nelze domnívat, že tento typ chráněného bydlení je 

z dlouhodobého hlediska příliš vhodný. Nicméně může nastat i opačný případ, kdy 

klient bydlí v chráněném bytě zcela sám, je schopen žít samostatně, ale cítí se někdy 

osamocený, protože celý svůj život žil v kolektivu.  

 Chráněné bydlení v rámci sociálních služeb ústavu sociální péče
6
 

tj. jednotlivé byty vybudovány v areálu ústavu, kdy uživatelé mají zajištěno více 

soukromí, ale jejich život je nadále spjat s režimem ústavu. Bydlení tak sice umožňuje 

jeho uživatelům více soukromí, ale tato forma bydlení by měla být pouze přechodná, 

                                                 
6
 Tento typ bydlení již neexistuje. Publikace, ze které je citováno, vyšla v roce 2006, tedy před platností 

zákona číslo 108/2006 Sb. , O sociálních službách 
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tzn. do doby, než se uživatelé osamostatní natolik, aby mohli přejít do chráněného 

bydlení mimo areál ústavu. 

Někteří lidé pracující s lidmi s mentálním postižením brojí proti tomu, aby se za 

chráněná bydlení prohlašovaly ty byty, které vznikly pouhým přestavěním bývalých 

ústavů sociální péče, nebo chráněná bydlení, jež jsou součástí domova pro osoby  

s mentálním postižením, a která využívají některou ze služeb domova. Je to 

pochopitelné z toho důvodu, že takto vybudovaná chráněná bydlení nejsou součástí 

běžných míst, nejsou začleněna do komunity. Například Sobek (in Stejskalová, 2010) 

tvrdí, že obyvatelé tohoto typu chráněného bydlení mají důstojnější podmínky pro 

bydlení, ale že jejich způsob života je odlišný od běžnějších typů chráněného bydlení 

především v tom, že domov pro osoby se zdravotním postižením pro ně stále zajišťuje 

některé služby např. stravu či péči o oblečení a že klienti těchto bydlení se vlastně stále 

pohybují v ústavním světě a proto by, dle jeho slov, tento typ bydlení neměl mít 

v moderních sociálních službách místo. Domníváme se však, že vždy záleží na kvalitě 

dané služby. Osobní zkušenost při zpracování bakalářské práce autorky ukázala, že 

existují chráněná bydlení stojící v běžné zástavbě, klienti této služby se stali přirozenou 

součástí komunity, ale už méně bylo známo o tom, co se děje za dveřmi tohoto 

chráněného bytu. Uživatelé služby si nesměli vybavit pokoj svými osobními věcmi, 

měli zakázáno pověsit si obrázek na stěnu. Pak se nabízí otázka, co je lepší – zda 

chráněné bydlení v areálu, kde může mít klient své soukromí a být obklopen věcmi, 

které má rád, anebo výše uvedené zjištění. Nicméně se domníváme, že chráněná bydlení 

přestavěná z bývalých ústavů sociální péče nebo ta, která jsou součástí areálu domova 

pro osoby s mentálním postižením, zcela jistě nepatří mezi tu formu bydlení, která by 

měla v budoucnu dominovat. 

 

 Drew a Hardman (2011) dělí chráněné bydlení na: 

 Skupinové domy  

kde společně bydlí lidé, kteří sdílí společné prostory v jednom domě (obr. č. 1). 

„Tady máme společnou chodbu. Ta se musí uklízet. To je pak na nástěnce napsaný a 

taky to asistentka připomíná. Taky tu máme pračky. To pereme sami. Dobrý je, že si 

můžu zamknout garsonku a nikdo tam nesmí. A taky se musí klepat. Někdy je na chodbě 

rámus. To mi někdy vadí a někdy mi to nevadí“ (Lucie). 
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Obr. č. 1: Společná chodba chráněného bydlení (Zdroj: vlastní) 

 

 Polonezávislé seskupení bytových jednotek  

tvoří několik bytů či jiných jednotek, jež jsou blízko sebe a sdílejí společnou asistenční 

službu. 

„To je dobrý v tom, když má přijít asistentka. Ta zavolá, zeptá se, kdy má přijít a pak 

tam mluvíme, co potřebujeme“ (Radek). 

 Samostatný byt s korezidencí  

byt obývaný zároveň osobou s postižením a členem personálu, či jiným asistentem. 

 Samostatné byty se supervizí  

byty, které na sobě nejsou závislé, asistenční služba je jen externí. Je určen již těm 

klientům, kteří jsou nejvíce osamostatnění. 

 

Bašný (2004) uvádí, že chráněné bydlení má řadu variant a že pro jednotlivé typy se 

dosud nepodařilo vytvořit odborná klasifikační schémata s dohodnutými  

charakteristikami jejich činnosti. Práce, z které je citováno, je již stará deset let a slova 

Bašného stále platí. 
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On sám dělí chráněné bydlení na: 

 Chráněné bydlení komunitního typu 

je určeno pro klienty, jejichž stav je stabilizovaný a kteří nepotřebují ústavní péči, ale 

došlo u nich ke ztrátě sociálních dovedností, a kteří potřebují pomoc terapeuta. Jde 

o ubytování hromadného charakteru, klientů by zde nemělo být více než dvanáct. 

Komisař Rady Evropy pro lidská práva uvádí řadu výhrad ke skupinovým domovům. 

Poukazuje na to, že skupinové domovy se často příliš neliší od ústavů, protože omezují 

kontrolu lidí nad svými životy a izolují je od společnosti, a to i přesto, že se fyzicky 

nacházejí v běžné rezidenční čtvrti. Umístění skupiny dětí nebo dospělých v komunitě 

k nim přitahuje pozornost jako ke skupině spíše než jako k jednotlivcům, což je také 

odlišuje od ostatních obyvatel čtvrti. Kromě toho propojení podpůrných služeb 

s bydlením ve skupinových domovech omezuje možnost uživatelů volby místa, kde by 

mohli žít (deinstitutionalisationguide.eu). 

 Chráněné bydlení domácího typu 

jedná se o ubytování v domech s obvyklými byty, kdy některé z nich jsou určeny pro 

byty chráněné, které slouží jako byty cvičné, tedy pro nácvik sociálních dovedností před 

přechodem do samostatného bydlení. Do těchto bytů dochází asistent dle dohodnutého 

plánu. Obsazenost je jeden až dva klienti. 

Žádný z respondentů cvičným bytem neprošel. Předpokládáme, že důvodem může být 

to, že chráněné bydlení, kde bylo prováděno výzkumné šetření, je rozděleno do tří typů, 

kdy nejnižším typem je typ komunitního bydlení, ve kterém je poskytována asistence 

celých 24 hodin denně a že všichni klienti se zde naučí základům, jež jsou potřebné 

k možnému budoucímu samostatnému životu. 

 Chráněné bydlení – sociální typ 

pro klienty, kteří prokázali schopnost samostatného bydlení, ale jež zároveň potřebují 

občasnou výpomoc asistenta. 

 

Cháb (2004) - jeden z předních představitelů samostatného života lidí s mentálním 

postižením v naší republice, nerozdělil chráněné bydlení do typů, ale popsal služby, 

které se bydlení týkají: 

 Smluvní domácnost nebo rodina 

podnětný, povzbuzující domov pro 1 až 2 klienty. 
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 Bydlení s dohledem 

pro 1 až 2 uživatele, kteří nepotřebují trvalou přítomnost personálu, ale nejsou 

připraveni pro zcela nezávislý život. 

 Domov pro skupinu 3 až 6 lidí 

který nabízí dohled a přípravu základních dovedností sebeobsluhy k posílení 

nezávislosti a schopnosti života v místním společenství. 

 Byty s personálem 

je určen pro jednu až dvě osoby, personál poskytuje intenzivní individuální program 

habilitace a přípravy. 

 Ošetřovatelské byty 

s intenzivní zdravotnickou a terapeutickou službou pro tři až šest lidí, které by měly být 

financovány ze zdravotnického systému. 

 

Jsme přesvědčeni, že typ chráněného bydlení by měl být zvolen na základě posouzené 

míry potřeb jednotlivých klientů v souladu s jeho přáním, lze-li ho uskutečnit. Za zcela 

samozřejmé považujeme společné bydlení partnerských párů, přeje-li si tak každý 

z nich. Zároveň se domníváme, že nejdůležitější je, aby lidé s mentálním postižením 

tuto možnost bydlení znali a mohli se svobodě rozhodnout, zda ji využijí. 
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2 Lidé s mentálním postižením jako cílová skupina 

chráněného bydlení  

 

     Od poloviny 20. století  dochází především v západních zemích a USA 

k intenzivnímu vývoji sociálních služeb poskytovaných lidem se zdravotním 

postižením. Po roce 1989 se k těmto zemím připojila i naše republika.  

2.1 Modely péče 

 

     Podle Šišky (2005) lze rozdělit v našem státě tento vývoj do tří stádií - stádium 

ústavní péče, stádium deinstitucionaliuace a stádium období členství v komunitě. 

Modely vývoje pak určují podobu, strukturu a organizaci péče o člověka s postižením: 

a) medicínský model  

tvoří dvě stádia – období ústavní péče a období deinstitucionalizace.  

Handicap je v prvním stádiu považován za záležitost vysoké odbornosti. Lékař stanoví 

diagnózu „problému“, předepíše léčbu a výsledkem odbornosti by měl být vyléčený 

pacient.  

Z toho tedy vyplývá, že tento model je primárně založen na postižení, patologii 

a funkčním limitu postiženého člověka a už předem předjímá závislost člověka 

s postižením a je za něj rozhodováno z pozice moci (Čevela, 2011) 

b) sociální model 

podle Olivera (in Šiška, 2005, str. 22) tvrdí, že: „Postižení jedince není to, co 

zneschopňuje, oslabuje či znevýhodňuje jedince, postižení je naopak důsledkem 

handicapujících vlivů ze strany společnosti.“ Dva modely – přístupy v poskytování 

sociálních služeb uvádí Valenta (Valenta, Müller, 2006): 

a) tradiční 

tj. medicínský či ochranitelsky orientovaný 

b) moderní 

vycházející z potřeb uživatelů. 
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Valenta (Valenta, Müller, 2006) u obou modelů uvádí, že se odvíjejí od lidských zdrojů, 

kdy personál považuje klienty za pasivní objekty manipulativní péče a omezuje se jen 

na zajištění základních fyziologických potřeb.  

Tentýž autor  dělí modely péče o klienty s mentálním postižením: 

a) medicínský model 

kdy o klientovi rozhoduje lékař, klient žije v ústavu   

b) sociální model 

o klientovi rozhoduje instituce 

c) podpůrný model 

asistent prosazuje potřeby člověka s mentálním postižením, který má možnost se sám 

rozhodnout 

d) ekologický model 

klient sám rozhoduje a je podporován jeho rozvoj.   

Z Černé (Čečná a kol., 2008) je převzata tabulka č. 1, ve které jsou popsána a 

vysvětlena stádia vývoje sociálních služeb: 

 

Tabulka č. 1: Stádia vývoje sociálních služeb (zdroj: Černá a kol. Česká psychopedie, str. 82, 2008) 

  Stádium 1 Stádium 2 Stádium 3 

Výchozí otázka Období ústavní péče Období deinstitucionalizace 
Období  členství v 

komunitě 

Kdo je ten, o koho se 

jedná? 
Pacient Klient  Občan 

Co je typickým 

prostředím 

poskytovaných služeb? 

Ústav 

Skupinové/chráněné bydlení, 

chráněná dílna, speciální 

škola nebo třída 

Vlastní domov jedince, 

místní firma, běžná škola  

v místě bydliště 

Co charakterizuje 

organizaci služeb? 
Podřízenost pacienta Kontinuum alternativ 

Specifický soubor položek, 

potřebných pro jednotlivce 

Jaký je model péče? Ochranitelský/Zdravotnický Vývojový/Behaviorální Individuální podpora 

Jak se nazývají 

poskytované služby? 
Péče Programy Individuální podpora 

Jaký model plánování se 

používá? 
Individuální plán péče Individuální pobytový plán 

Osobní plánování 

budoucnosti 

Kdo řídí plánovací 

proces? 
Odborník (zpravidla lékař) Interdisiplinární tým Jedinec s postižením 
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Postupné akceptování sociálního modelu podle Černé (Černá a kol., 2006) otevřelo 

prostor k vytváření takových služeb, které přispívají k odstraňování sociálních bariér. 

Při tomto odstraňování bychom měli mít na mysli slova Vaniera (www.nase-rodina.cz): 

„Každý člověk, ať jsou jeho schopnosti a omezení jakékoli, se podílí na společném 

lidství.“  A dnes, více, než kdy předtím, platí to, co již před bezmála čtyři sta lety napsal 

Komenský: „Všichni lidé, kteří se narodili lidmi, narodili se k tomu účelu, aby byli 

lidmi“ (Komenský, 1948, str. 68). 

 

2.2 Vývoj názvosloví v sociálních službách 

 

    Vytvořením nového paradigma také došlo k novému názvosloví v sociálních 

službách.  

Rada (2006) tvrdí, že ti, kteří pracující v sociálních službách by měli pozorně sledovat 

vývoj pojmenovávání občanů, jež využívají službu chráněné bydlení pro osoby 

s mentálním postižením.  Dále říká (str. 9): “Právě v případě uživatelů chráněného 

bydlení se scházejí dvě linie pojmového vývoje: označení člověka jako nositele daného 

zdravotního postižení a označení člověka jako příjemce sociální služby.“ Jeho vývoj 

pojmů uvádíme v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Vývoj pojmů uživatel a člověk s mentálním postižením (zdroj: Rada, Chráněné bydlení pro 

lidi s mentálním postižením, 2006. str. 9)  

období člověk v zařízení člověk jako nositel zdr. 

postižení 

       
        do 80. let 

 
pacient 

 
imbecil, debil, idiot 

 
80. léta 

 
mentálně retardovaný 

 
90. léta 

 
chovanec 

 
zdravotně postižený, 
mentálně postižený, 

mentálně handicapovaný 
 

konec století 
 

klient 

 
dnes 

 
klient, uživatel 

člověk 
 s mentálním postižením 
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2.3 Specifika osob s mentálním postižením 

 

     „Celkové poškození neuropsychického vývoje osob s mentálním postižením přináší 

s sebou řadu zvláštností v jednotlivých stránkách jejich osobnosti, poškození se dotýká 

procesů poznávacích, zasahuje emoce, vůli, ovlivňuje adaptabilitu i chování tvrdí“ 

Pipeková (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, str. 27).   Tatáž autorka dále uvádí, že 

osoby s mentálním postižením mají určitou charakteristiku, do které patří i psychické 

zvláštnosti lidí s mentální retardací, mezi něž řadí: zvláštnosti ve vnímání, řeči, myšlení, 

paměti a v emocích (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007).  

 

Ve Švarcové (2006, str. 28) se lze dočíst, že: „Každý mentálně postižený je svébytný 

subjekt s charakteristickými osobnostními rysy. Přesto se u značné části z nich projevují 

určité společné znaky“ a vyjmenovává zejména: zpomalené chápání, snížená 

mechanická a logická paměť, nedostatečná slovní zásoba, impulzivnost, zvýšená 

potřeba uspokojení a bezpečí aj.  

 

Mentálně postižení jedinci bývají pasivnější a více závislí na zprostředkování informací 

jinými lidmi. Svět je pro ně méně srozumitelný, a proto se jim může jevit i více 

ohrožující. Důsledkem toho je silnější závislost na jiném člověku (Vágnerová, 2008). 

 

Michalík (2011) vyjmenovává specifika a specifické projevy člověka s mentálním 

postižením: zvýšená závislost na rodičích, infantilnost, pohotovost k úzkosti, 

sugestibilita a rigidita chování, nedostatky v osobní identifikaci, opoždění 

psychosexuálního vývoje, nerovnováha aspirace a výkonu, zvýšená potřeba uspokojení 

a bezpečí, porucha interpersonálních vztahů a komunikace, malá přizpůsobitelnost 

k sociálním požadavkům, impluzivnost, zpomalená chápavost, ulpívání na detailech, 

malá srovnávací schopnost, snížená mechanická a logická paměť, těkavá pozornost, 

porucha pohybové koordinace atd.  
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O to více vítáme myšlenky autorů, kteří si uvědomují, že lidé s mentálním postižením 

nemají jen určitá omezení, ale že u nich lze najít i pozitiva: 

Například to jsou Lečbychova slova (Lečbych, 2008), že každá lidská osobnost je 

jedinečná a složitá konfigurace duševních vlastností a dějů a je nesmírně složité podat 

alespoň obecný, hrubý náčrt charakteristiky osoby s mentálním postižením. V odborné 

literatuře nacházíme vždy kapitolu o specifičnosti osobnosti lidí s mentálním 

postižením. I když se řada autorů shoduje, že je potřeba hledat silné stránky člověka 

s mentálním postižením, setkáváme se v nich naopak s popisem nedostatků osoby 

s mentálním postižením. 

 

Nebo názor Renotiérové (Renotiérová, Ludíková, 2006), že u psychologické 

charakteristiky osob s mentálním postižením je třeba zdůraznit, že jejich nižší mentální 

úroveň vytváří specifický psychologický obraz, který sice výrazně omezuje jejich 

kognitivní procesy, ale zpravidla umožňuje žít bohatým emocionálním životem a jejich 

psychika v sobě skrývá řadu neodhalených možností zaměřených do oblasti 

specifických vloh, kreativity, intuice. Každý mentálně retardovaný jedinec je svébytnou 

bytostí s vlastními problémy a s vlastními vývojovými možnostmi, které je možné a 

nutné rozvíjet. 

 

Autoři odborných knih velmi často používají pojem zvláštnosti. Podíváme-li se do 

českého výkladového slovníku (www.ssjc.ujc.cas.cz), zjistíme, že zvláštnost znamená 

ojedinělou, od obyčejných odlišnou vlastnost, neobvyklost či podivuhodnost, zvláštní 

odchylný ráz a přídavné jméno zvláštní pak to, co se neshoduje s ustáleným způsobem, 

co je podivné, výjimečné, nápadné či příznačné. Pro nás má slovo zvláštnosti ve spojení 

s člověkem s postižením pejorativní význam a můžeme k tomu jen dodat: „Často je to, 

co chybí, natolik v popředí, že si sotva všímáme toho, co tu je“ (Pörtner, 2009, str. 23). 
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2.4 Dospělost a osoby s mentálním postižením 

 

  Vzhledem k tomu, že sociální služba chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením 

je určena dospělým osobám s tímto postižením, je nutné se v krátkosti zmínit, co se 

míní pojmem dospělost. 

 

Říčan (1989) se ptá, zda a do jaké míry je možné určit, zda je určitý člověk dospělý 

nejen počtem let, ale i dosaženým stupněm duševního vývoje, zralostí své osobnosti a 

poté vyjmenovává znaky dospělosti, mezi které řadí: produktivní práci, jejíž smysl 

chápe a která ho činí existenčně soběstačným, schopnost spolupracovat bez konfliktů, 

přijímat i poskytovat radu a pomoc, podřizovat se vedení a sám vést méně zkušené, 

samostatnost v hospodaření, vyřizování svých záležitostí, jednání bez impulzivity, 

realistické plány do budoucna, samostatné bydlení, schopnost trávit volný čas sám, mít 

několik blízkých přátel, schopnost stýkat se s příslušníky druhého pohlaví, 

cílevědomost. 

Výše uvedená Říčanova otázka svádí k tomu, abychom odpověděli protiotázkou - lidé 

s mentálním postižením jsou dospělí lidé tím, že dosáhli věku 18ti let, tedy plnoletosti, 

ale jejich stupeň duševního vývoje je nižší, pak se tedy na takového člověka máme 

obracet jako na člověka nedospělého? Domníváme se, že tato interpretace by mohla vést 

k tomu, co bylo typické pro personál ústavů sociální péče v období socialismu a 

v mnohých případech i v současné době: chovat se k lidem s mentálním postižením jako 

k dětem – tykat jim bez jejich souhlasu, oslovovat je zdrobnělinami, řídit jejich život a 

nepřímo jim upírat možnost stát se / být dospělým. 

 

„Dospělost znamená schopnost jedince přijmout určité úkoly, zejména přijetí své 

profesní role, vytvoření stabilního partnerství a rodičovství.  Osoba s mentálním 

postižením je v tomto období zralá spíše biologicky než psychosociálně a role 

dospělosti je pro většinu z nich nedostupná nebo dostupná jen v omezené míře a 

s určitou podporou a pomocí“ (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007, str. 86), tytéž 

autorky uvádějí problémové oblasti (tabulka č. 3), které se dospělých osob s mentálním 

postižením mohou týkat. S některými komentáři uvedenými v tabulce autorka 
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diplomové práce na základě svých osobních zkušeností nesouhlasí, protože nad každou 

položkou tabulky by se dalo polemizovat, analyzovat ji, ale to není úkolem této 

diplomové práce. 

 

Tabulka č.3: Nejčastější problémy dospělých lidí s mentálním postižením (Zdroj: BARTOŇOVÁ, M.; 

BAZALOVÁ, B.; PIPEKOVÁ, J. Psychopedie. 2. vydání.  Brno : Paido, 2007. 150 s. ISBN 978-80-

7315-161-4. Strana 86) 

problémová oblast komentář 

rozhodování o sobě 

samém 
nedostatečné kompetence pro samotné rozhodování, 
zůstávají i v dospělosti v pozici závislého dítěte 

samostatné bydlení nutnost chráněného bydlení 

navazování 

partnerských vztahů 
potřeba se nemusí vytvářet, někdy nejsou vytvořeny podmínky 
k navázání kontaktu s druhým pohlavím, osoby žijící v rodině mají 
tuto možnost ztíženou zejména svými rodiči 

sexualita potřeba bývá saturována autostimulací, mohou se objevit nápadnosti 

v chování, sexuální agresivita, možnost sexuálního zneužívání jinými 

lidmi 

rodičovská role není naplněna, vhodná je regulace rodičovství 

profesní uplatnění většinou nejsou schopni uplatnit se na volném trhu práce, vhodné jsou 

chráněné dílny 

ekonomická  

nezávislost 
 jsou většinou ekonomicky závislí na rodině, státu 

 

V Psychologickém slovníku lze najít tuto definici psychologické dospělosti: „Dospělost 

je období vrcholu zrání určité funkce nebo souboru funkcí, která je obvykle dělena na 

biologickou, emocionální, sociální a kognitivní a zároveň je to právní pojem daný 

zákonnou normou. Psychická dospělost se projevuje tím, že je člověk schopen 

samostatně myslet a jednat, má celkovou myšlenkovou a pracovní stabilitu, umí si svůj 

život reálně plánovat, je vytrvalý a zejména si je vědom odpovědnosti za své činy“ 

(Hartl, 2009, str. 120). 

Na jeho slova bychom mohli reagovat tím, že: „Každému člověku se přiznává 

odpovědnost za sebe sama do té míry, do jaké to dovolují jeho schopnosti a možnost. U 

lidí, kteří potřebují podporu, jsou možnosti přijímání odpovědnosti za sebe sama od 

přírody omezené. Přijmout odpovědnost znamená být brán vážně, nebýt tak docela 

závislý na druhých. To má vliv na kvalitu života a na pocit vlastní hodnoty. Čím 
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omezenější má člověk možnosti přijímat odpovědnost za sebe sama, tím důležitější je 

nebrat mu ji úplně“  (Pörtner, 2009, str. 37). 

 

„Dospělost osob s mentálním postižením se téměř ničím neliší od dospělosti intaktních 

jedinců. Výjimku bychom mohli spatřovat v určení zralosti, která je průkazná v období, kdy 

je jedinec schopen přijmout svůj handicap se všemi omezeními, které dané postižení 

přináší. V tento moment se stává nezávislým na okolní péči a je nám rovnocenným 

partnerem i po psychické stránce“ (www.pulib.sk) 

 

Naše přední osobnosti zabývající se psychopedií mezi atributy dospělosti řadí: ukončení 

studia, získání zaměstnání, uzavření sňatku a založení rodiny, administrativní a právní 

faktory tj. držení občanského průkazu, pasu, právo volit a být volen (Pipeková, 2006).  

 

Šiška (2005) pak k výše uvedeným atributům přidává další faktory: získání sociálních 

dávek od státu, postoje personálu, diagnostickou terminologii, postoje samotných osob, 

předsudky a stereotypy společnosti. A dále tvrdí, že lidé s mentálním postižením 

v období dospělosti by měli být maximálně podporováni v naplňování sociálních rolí, 

které jsou charakteristické pro období dospělosti v daném socio-kulturním prostředí, 

protože jednou ze stěžejních rolí dospělosti je role člověka, který viditelně přispívá do 

společnosti, jíž je součástí.  

 

Jeho slova potvrzuje Pipeková (2006, str. 71): „U osob s mentálním postižením je 

potřeba v maximální možné míře podporovat tyto osoby v naplňování sociálních rolí. 

Normalizace se týká jejich zaměstnávání, partnerského a rodinného života, kvalitního 

prožívání volného času, možností dalšího vzdělávání…podporování chrněného 

bydlení…Poradenská zařízením se měla více věnovat tomuto období života a hledat 

možnosti, jak měnit a přispívat ke zvýšení kvality života ve všech ukazatelích.“ 

 

Šiškova slova pak podporuje i Vágnerová (2008, str. 183), která definuje dospělost jako: 

„Období svobody rozhodování spojeného s odpovědností za svá rozhodnutí a schopnost 

získat a plnit své příslušné role“ a dodává, že někteří postižení jedinci nejsou vždy 
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schopni zvládnout požadavky dospělosti. Zároveň vyjmenovává tři základní role 

dospělosti: profesní, partnerskou a rodičovskou.  

 

Pokud se nad těmito rolemi pozastavíme, pak profesní role u lidí žijících v chráněném 

bydlení by neměla být problémem, stejně jako role partnerská. Pokud se zamyslíme nad 

rodičovstvím lidí s mentálním postižením, autorka diplomové práce se své praxi se 

setkávala se ženami s mentálním postižením a její zkušenost je taková, že tyto ženy 

zaujímají k mateřství stejně zodpovědný postoj jako ženy bez postižení.   
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3 Výzkumné šetření 

 

     Důvodem pro výběr diplomové práce na téma chráněné bydlení pro osoby 

s mentálním postižením očima jeho klientů je, že v publikacích a v informacích, které 

lze nalézt v médiích, je chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením popisováno 

jako jedna z nejlepších možností bydlení pro osoby s postižením, ale už se méně píše 

o možných negativech spojených s touto sociální službou. Dalším důvodem je to, že 

v odborných knihách se můžeme setkat pouze s popisem chráněného bydlení, jeho typy, 

ale již nenalezneme publikaci, která by se týkala zkušeností samotných klientů této 

sociální služby. 

Mé zkušenosti s chráněným bydlením mohu rozdělit na osobní – při získávání údajů pro 

bakalářskou a diplomovou práci a na zprostředkované tj. prostřednictvím rodičů, jejichž 

potomci sociální službu chráněné bydlení využívají a dále prostřednictvím sociálních 

pracovníků pracujících v chráněném bydlení. V diplomové práci jsem se zaměřila pouze 

na výpovědi klientů. 

Dalším, zde už spíše osobním důvodem je, že jsem matkou dospělého syna s mentálním 

postižením, který vloni začal službu chráněné bydlení využívat a já tak mohla pozorovat 

jeho ztotožnění se s novými sociálními rolemi, které změnou jeho bydliště nastaly. 

 

3.1 Výzkumný problém 

 

     Výzkumný problém znamená jasně pojmenovat, čemu se výzkum bude věnovat.   Je 

to problém, který se odehrává v sociální realitě, často je zaostřen na určitou konkrétní 

skupinu, typ či místo (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Od výzkumného problému se odvíjí všechny následující části práce (Miovský, 2006). 

Výzkumný problém jsem definovala: 

Jak vnímají chráněné bydlení pro osoby s mentálním jeho samotní uživatelé. 
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3.2 Stanovení cílů výzkumného šetření 

 

      Švaříček (Švaříček, Šeďová, 2008, str. 62) tvrdí, že: „ Na počátku je třeba si ujasnit, 

jaké jsou cíle výzkumu a zda jsou dostatečně významné, aby se do něj výzkumníkovi 

vyplatilo "investovat". Zároveň je třeba si uvědomit, že významnost cíle není 

univerzální, nýbrž se vždy vztahuje k nějaké specifické skupině osob. Je proto potřeba 

si odpovědět na otázky, ve vztahu ke komu jsou naše cíle relevantní, kdo je s námi bude 

sdílet a koho budou zajímat.“ A zároveň dodávají, že není žádoucí si vybrat jeden typ 

cíle, ale vybereme-li si více cílů, musí být navzájem synergické. 

Hlavním cílem této práce je zjistit a popsat názory a zkušenosti lidí s mentálním 

postižením na sociální službu chráněné bydlení, službu, kterou sami využívají. Tedy 

zmapovat jejich život v chráněném bydlení nikoliv z mého pohledu, ale z pohledu toho, 

jak oni sami tuto službu vnímají, jejich subjektivní hlediska.  

Dílčí cíle: 

a) analyzovat a shrnout závěry autorů zabývajícími se sociální službou chráněné 

bydlení pro osoby s mentálním postižením 

b) reprodukovat zkušenosti jednotlivých respondentů 

Věřím, že zjištěná data budou moci sloužit nejen speciálním pedagogům a sociálním 

pracovníkům pracujícím v chráněných bydleních, ale mohou být i malým vodítkem pro 

osoby s mentálním postižením a jejich rodiče, kteří se rozhodují, či teprve budou 

rozhodovat o budoucím bydlení.  

 

3.3 Otázky výzkumného šetření 

 

      Výzkumné otázky podle Švaříčka (Švaříček,Šeďová, 2008) tvoří jádro každého 

výzkumného projektu a plní dvě základní funkce: ukazují, jakou cestou výzkum vést a 

zároveň tento výzkum zaměřují tak, aby poskytl výsledky v souladu se stanovenými 

cíli. 

Základní otázka výzkumného šetření zní: "Co klienti s mentálním postižením na 

sociální službě chráněné bydlení nejvíce oceňují?" 
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Skutil (Skutil a kol., 2011) souhlasí s tím, že výzkumné otázky patří mezi hlavní body 

při plánování výzkumu, mimo to je ale také důležité, aby jejich počet nebyl příliš 

vysoký. Hlavní otázky by měly být maximálně dvě, které mohou být doplněny otázkami 

vedlejšími do maximálního počtu pět. 

Dalšími otázkami jsou: 

„Došlo k nějakým změnám v oblastech Vašeho života s příchodem do chráněného 

bydlení?“ 

„Co byste změnil/a na Vašem životě v chráněném bydlení?“  

„Jak si představujete Vaše bydlení v budoucnu?“ 

Pro vymezení doplňujících otázek týkajících se života lidí s mentálním postižením 

a mající s chráněným bydlením souvislost jsem se inspirovala se Schalockovým 

Rámcem kvality života (viz tabulka č.4) 

 

Tab. č. 4 Schalock, R. L. Rámec kvality života (Zdroj: Wang, M., Schalock, R.L., Verdugo, M.A. & Jenaro, C. 

(2010). Examining the factor structure and hierarchical nature of the quality of life construct. American Journal on 

Intellectual and Developmental Disabilities, 115, 218 – 233, p. 22 

 

Doména  Indikátory a deskriptory 

Emoční pohoda 
 

 
Mezilidské vztahy 
 

 
Materiální pohoda 
 

 
Osobní rozvoj 
 

 
Sebeurčení 
 

 
Fyzická pohoda 
 

 

 
Práva 
 
Sociální začlenění 

1. Spokojenost (spokojenost, nálady, radost) 
2. Sebepojetí (identita, sebehodnocení, sebedůvěra) 
3. Neexistence stresu (předvídatelnost a kontrola) 
4. Interakce (sociální sítě, sociální kontakty) 
5. Vztahy (rodina, přátelé, vrstevníci) 
6. Podpory (emocionální, fyzické, finanční) 
7. Finanční stav (příjmy, dávky) 
8. Zaměstnanost (pracovní situace, pracovní prostředí) 
9. Bydlení (typ bydlení, vlastnictví) 
10. Vzdělání (úspěchy, vzdělávací situace) 
11. Osobní kompetence (kognitivní, sociální, praktické) 
12. Výkon (úspěch, dosahování, produktivita) 
13. Autonomie/osobní kontrola (nezávislost) 
14. Cíle a osobní hodnoty (touhy, očekávání) 
15. Možnosti volby (příležitosti, možnosti, preference) 
16. Zdraví (fungování, příznaky, fyzická kondice, výživa) 
17. Aktivity každodenního života (sebeobsluha, mobilita) 
18. Zdravotní péče 
19. Volný čas (rekreace, koníčky) 
20. Lidské (úcta, důstojnost, rovnost) 
21. Právní (občanství, přístup, náležitý proces) 
22. Začlenění do komunity a účast v ní 
23. Role ve společenství (přispěvatel, dobrovolník) 
24. Sociální podpory (podpůrné sítě, služby) 



 

 

33 

3.4 Kvalitativní  šetření 

 

     Pro výzkumné šetření jsem zvolila kvalitativní výzkum. Chráska (2007) definuje 

kvalitativní přístup jako proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí 

s cílem získat komplexní obraz těchto jevů a za pomocí řady postupů a metod 

reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu. Dále uvádí, že 

kvalitativně orientované výzkumy vycházejí zejména z fenomenologie, která zdůrazňuje 

subjektivní jednání lidí. 

Podle Creswella (in Hendl 2008) je kvalitativní výzkum: „Proces hledání porozumění 

založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo 

lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé 

typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“ 

Hendl (2008) uvádí, že výzkumník může otázky výzkumu upravovat nebo doplňovat 

v průběhu výzkumu a že proto je kvalitativní výzkum typem pružného výzkumu. 

Skutil (2011) o kvalitativním výzkumu říká, že je to označení pro různé přístupy ke 

zkoumání jevů, kdy do popředí nevstupuje kvantifikace dat, nýbrž jejich analýza a kdy 

mezi jeho ne jediným cílem je objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci chovají, 

proč jednají určitým způsobem, jak organizují své každodenní aktivity a interakce. 

 

3.5  Volba kvalitativních metod 

 

Při sběru dat jsem použila tyto kvalitativní metody: 

 Neformální rozhovor 

který podle Švaříček, Šeďová (2007) znamená situaci, kdy badatel může 

nestandardizovaným dotazováním porozumět pohledu jiných. 

Skutil (2011) tvrdí, že pokládat otázky a získávat odpovědi je mnohem těžší úkol, než 

se na první pohled zdá a pokud chceme získat taková data, jakými jsou informace o 

názorech a postojích respondentů, je tou pravou metodou. Ovšem uvádí klady a zápory 

této metody a mezi negativa patří, že je časově náročné a také tím, že zde může dojít ke 
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zkreslení výpovědí osobním zaujetím tazatele. Na druhé misce stojí to, že umožňuje 

přímý kontakt se zkoumanou osobou a tím i sledovat možné verbální a neverbální 

reakce dotazovaného. 

Při neformálních rozhovorech jsem klienty seznámila se všemi doménami níže 

uvedeného Rámce kvality života a oni mě informovali o svých zkušenostech. 

 

 Polostrukturovaný rozhovor 

jež, jak popisuje Švaříček, Šeďová (2007), vychází z předem připravených otázek. 

Skutil (2011) s těmito slovy souhlasí a popisuje tuto metodu jako metodu, kdy se tazatel 

drží předem připravených otázek, ale průběžně reaguje na podněty, které přicházejí ze 

strany respondenta. 

Otázky polostrukturovaného rozhovoru jsem rozdělila do tří životních etap a to tak, aby 

byly rozděleny na minulost, současnost a budoucnost. Minulost proto, aby respondenti 

měli možnost porovnat svůj život před příchodem do chráněného bydlení a současnou 

situací a zároveň na základě svých zkušeností, které pobytem v této službě získali, mít 

názor i na bydlení v budoucnosti.   

Dotazy rozhovoru jsem zaměřila především na emocionální spokojenost, mezilidské 

vztahy, materiální spokojenost, osobní rozvoj, fyzickou spokojenost a oblast sebeurčení. 

Další metodou, kterou jsem využila při výzkumném šetření, bylo 

 

 zúčastněné pozorování 

které lze podle Šeďová, Švaříček (2007, str. 143) definovat jako: „Dlouhodobé, 

systematické a reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu 

s cílem objevit a reprezentovat sociální život a proces.“  

Mezi klady této metody patří podle Skutila (2011) přímé sledování reálných jevů a 

získání dat, které nelze získat jinou technikou, mezi nevýhody potom autor řadí 

ovlivnění průběhu pozorovaných jevů účastí pozorovatele a také možnou nižší 

objektivitu v důsledku chyb vyplývajících z osobnosti pozorovatele. 

V Hendlovi (2008, str. 193) se můžeme dočíst: „Zúčastněné pozorování patří mezi 

nejdůležitější metody kvalitativního výzkumu, kterým je možné popsat co se děje, kdo 

se dění účastní, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč.“ 
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Pro účely této diplomové práce byla použita i metoda 

 analýza osobních dokumentů 

Skutil (2011) tvrdí, že pod pojmem analýza dokumentů je relativně široce definován 

jako kvalitativně-interpretativní analýza, která nezahrnuje pouze listiny a části textu 

s nějakým zvláštním významem, ale také veškerá předmětná svědectví, jež mohou 

sloužit jako pramen k vysvětlení lidského jednání.  

 

3.6 Místo výzkumného šetření 

 

    Místem výzkumného šetření bylo Centrum83 se sídlem v Mladé Boleslavi. Výběr 

místa šetření nebyl náhodný, protože jedním z klientů Centra83 je i můj syn. Domnívám 

se, že z tohoto důvodu jsem měla vstup do místa šetření ulehčený. Už jen proto, že 

klienti, kteří bydlí v chráněném bydlení 1 a v chráněném bydlení 2 mě znají 

prostřednictvím syna osobně a já s nimi nemusela navazovat vztah od prvopočátku. 

S klienty chráněného bydlení, kteří bydlí v samostatných bytech chráněného bydlení, 

mě seznámili pracovníci Centra83 Mladá Boleslav. 

Výzkumné šetření bylo prováděno v měsících listopad 2013 až leden 2014 v bytech 

klientů chráněného bydlení Centrum83 Mladá Boleslav. 

 

       3.6.1 Centrum83 Mladá Boleslav 

 

     Centrum83 zajišťuje službu chráněné bydlení ve třech typech, dle možností a 

schopností klientů. 

Posláním je poskytovat klientům podporu při zlepšování kvality života a začleňování do 

společnosti zabezpečováním, případně zprostředkováním potřebných služeb 

v chráněných bytech. 

Cílem je rozšiřovat a zlepšovat sociální návyky a pracovní dovednosti uživatelů a 

dovést je tak k co největší míře soběstačnosti a samostatnosti. Součástí služby je nácvik 

každodenních běžných činností v rámci samostatného bydlení s podporou (např. pomoc 

při přípravě stravy, hospodaření s penězi, nakupování, praní, úklid domácnosti apod.). 
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Uživatelé jsou podporováni v partnerském životě a svobodném výběru volnočasových 

aktivit.  

Služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu. 

Uživatelé mohou v pracovních dnech docházet do terapeutických dílen nebo mají 

zajištěna chráněná pracovní místa, kde pobírají za odvedenou práci plat. Uživatelé 

mohou pracovat i na otevřeném trhu práce mimo Centrum83.  

Činnost na chráněném bydlení je přizpůsobena běžným činnostem v domácnosti dle 

individuálních potřeb uživatelů s podporou pracovníka chráněného bydlení. Pracovník 

podporuje uživatele i v jejich svobodném výběru volnočasových aktivit a v partnerském 

životě.  

Na obědy v pracovních dnech mohou uživatelé sami docházet do místní jídelny či 

blízkých restaurací. 

Pobyt na chráněném bydlení neomezuje volný pohyb uživatelů.  

Chráněné bydlení není určeno osobám se závažnými poruchami chování, které narušují 

kolektivní soužití a osobám, jejichž zdravotní stav či druh postižení vyžaduje 

nepřetržitý dohled. 

Chráněné bydlení 1 a 2 je umístěno v areálu Centra83, kde v dalších budovách dále sídlí 

základní škola speciální, týdenní stacionář pro osoby s mentálním postižením, denní 

stacionář pro osoby s mentálním postižením. 

Uživatelé chráněného bydlení mohou dále využívat prádelnu a venkovní prostory: 

zahradu, bazén (www.centrum83.cz). 

 

3.6.1 Chráněné bydlení 1 

 

     Je určeno lidem s mentálním postižením, kteří jsou v době přijetí ve věku od 19 do 

35 let. Pracovník je zde přítomen 24 hodin denně.  

Snídaně, svačiny a večeře připravují uživatelé s podporou pracovníků ve společné 

kuchyni. Chráněné bydlení je poskytováno v jednopatrovém domě ve dvou bytech 4+kk 

(obr. č. 2). Byt v prvním patře obývají tři muži, přízemí pak dvě ženy. Každý uživatel 

obývá pokoj samostatně, nepřeje-li si dvojice uživatelů obývat pokoj společně. Kuchyň, 

obývací pokoj a sociální zařízení je společné. Kuchyň je standardně vybavena. 
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Uživatelé mají možnost si své pokoje dovybavit vlastním nábytkem nebo svou 

elektronikou. Počet míst – 6 (www.centrum83.cz). 

 

Obr. č. 2: Chráněné bydlení 1 (Zdroj: vlastní) 

 

3.6.2 Chráněné bydlení 2 

 

    Je určeno lidem s mentálním postižením, kteří jsou v době přijetí věku od 19 do 35 

let. Je zde celkem 9 míst.  

Pracovník je přítomen dle potřeb uživatelů, v noci se mohou obrátit o pomoc na noční 

službu na chráněném bydlení 1. 

Snídaně, svačiny a večeře si připravují uživatelé sami s podporou pracovníků.  

Ubytování je poskytováno v osmi bytech 1+kk a jednom bytě 2+kk (obr. č. 3). Každý 

uživatel bydlí samostatně, nepřeje-li si výslovně dvojice uživatelů bydlet společně. 

Kuchyň je vybavena standardně. Sociální zařízení se skládá ze samostatného WC a 

sprchového koutu. Uživatelé mají možnost si své byty dovybavit vlastním nábytkem 

nebo svou elektronikou (www.centrum83.cz). 

 

 

http://www.centrum83.cz/
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Obr. č. 3: Chráněné bydlení 2 (Zdroj: vlastní) 

  

3.6.3 Chráněné bydlení 3 

 

    Je určeno lidem s mentálním postižením, kteří jsou v době přijetí věku od 19 do 35 

let. Počet míst – 12. Byty se nacházejí mimo areál Centra83 v bytech v běžné zástavbě 

města. 

Toto chráněné bydlení tvoří samostatné byty v běžné zástavbě města (obr. č. 4). Byty 

mají standardní vybavení. Uživatelé mají možnost si byty dovybavit vlastním 

nábytkem. Byty jsou určeny pro klienty, kteří již na své životní cestě získali tolik 

dovedností, že mohou žít nezávisle nebo jen s malou podporou a pomocí personálu, 

např. stravu si připravují samostatně, nebo jen s malou podporou pracovníka 

chráněného bydlení. 

S uživateli si klíčový pracovník stanoví termín, kdy provede pravidelnou návštěvu v 

bytě, zpravidla jednou za týden. Mimo tuto dobu je zajištěna služba pracovníky 

chráněného bydlení v areálu Centra83. Uživatelé mají možnost nepřetržitého 

telefonického kontaktu s pověřeným pracovníkem Centra83.  

Organizace dne je přizpůsobena běžným činnostem v domácnosti dle individuálních 

potřeb uživatelů s podporou pracovníka nebo samostatně.  
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Obr. č. 4: Chráněné bydlení 3 (Zdroj: vlastní) 

 

3.7 Účastníci šetření 

 

   Pro výběr výzkumného vzorku jsem použila metodu záměrného výběru. Podle 

Miovského (2006) tato metoda znamená cíleně vyhledat účastníky podle jejich určitých 

vlastností, kdy kritériem výběru je právě vybraná vlastnost, nebo stav, např. k určité 

sociální nebo jiné skupině.  

Kritérium, které jsem stanovila, jsem si definovala: účastníkem šetření musí být dospělá 

osoba s mentálním postižením, která využívá sociální službu chráněného bydlení 

Centra83 Mladá Boleslav. 

S klienty chráněného bydlení 1 a 2  jsem se  setkávala pravidelně.  S klienty chráněného 

bydlení 3 byly termíny domlouvány předem za spolupráce vedoucího pracovníka 

chráněného bydlení.  

Na první setkání se dostavilo deset klientů, sedm z nich bylo osloveno při mých 

návštěvách v chráněném bydlení, tři respondenty (ty, kteří bydlí samostatně) 

kontaktoval vedoucí chráněného bydlení.      
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Klienty jsem seznámila se smyslem šetření a poprosila je o spolupráci, poté s nimi byl 

dohodnut termín další schůzky, do kterého měli možnost si svoji účast na šetření 

rozmyslet, eventuálně se poradit se svými blízkými či s těmi, kterým důvěřují.  

Při druhé schůzce odmítla participovat na šetření jedna účastnice. Jeden klient svoji 

účast na šetření odvolal během samotného šetření. Jeho výpovědi jsem do výsledků 

šetření nezahrnula. 

Ostatním klientům jsem znovu zopakovala cíl výzkumného šetření. Poté jsem je 

seznámila s etickými pravidly, tedy s tím že jejich účast je dobrovolná, že záleží pouze 

na jejich rozhodnutí a zároveň byli obeznámeni i s tím, že bude zachována jejich 

anonymita. Zde jsem se řídila větami: „Výzkum smí být proveden pouze s osobami, 

které k účasti na něm udělily tzv. informovaný souhlas. Z tohoto souhlasu musí být 

patrné, že účastník výzkumu rozumí povaze a důsledkům použitého výzkumného 

modelu a zároveň si je vědom rizik a výhod, které z účasti ve výzkumu plynou. Účast 

na výzkumu je přísně dobrovolná. Účastník výzkumu má právo kdykoli od výzkumu 

odstoupit (tj. přerušit či ukončit svoji účast). Nikoho nelze k účasti na výzkumu nutit či 

na něj vyvíjet nepřiměřený nátlak“ (www.oldwwwupol.cz). Toto vyjádření jsem se měla 

na mysli i při zpracování písemného souhlasu, který mi účastníci šetření podepsali (viz 

příloha č. 1). 

 

3.7.1 Popis výzkumného vzorku 

 

     Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 8 osob, z toho 4 ženy a 4 muži. 

Věkové rozpětí: nejmladšímu respondentovi bylo 21 let, nejstaršímu 39 let. 

Průměrný věk: 29,8 let.  

Typ chráněného bydlení: 2 respondenti užívají byty v chráněném bydlení 1, 5 

respondentů bydlí v chráněném bydlení  2,  3 respondenti byli z chráněného bydlení 3 

(z toho 1 partnerský pár). 

Druh zaměstnání: 6 respondentů má uzavřenou pracovní smlouvu na chráněných 

pracovních místech, 2 respondenti na otevřeném trhu práce, z celkového počtu pak 2 

pracují jak na otevřeném trhu práce, tak na chráněném pracovním místě. 
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Šest respondentů přišlo do chráněného bydlení z rodiny, dva respondenti z ústavu 

sociální péče, kde vyrůstali již od raného dětství. 

Všichni respondenti jsou mobilní, protože vyjma jednoho samostatného bydlení nejsou 

byty bezbariérové.  

Dané informace jsem zpracovala do následující tabulky: 

 

Tabulka č. 5: Výzkumný soubor (Zdroj: vlastní) 

jméno věk typ CHB odkud zaměstnání 

Anna 21 CHB 1 ÚSP chráněné místo 

Radek 31 CHB 3 ÚSP otevřený trh práce 

Lucie 38 CHB 2 rodina chráněné místo 

Michaela 26 CHB 2 rodina otevřený trh práce 

Marie 27 CHB 3 rodina chráněné místo 

Michal 22 CHB 1 rodina chráněné místo 

Patrik 38 CHB 3 rodina chráněné místo 

Pavel 35 CHB 2 rodina chráněné místo 

 

Zkratky ve sloupci číslo tři znamenají typ chráněného bydlení, ve sloupci čtyři jsem 

zapsala, odkud respondent přišel do chráněného bydlení. Zkratka ÚSP je označení pro 

ústav sociální péče (dřívější název pro domovy pro osoby se zdravotním postižením).  
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4 Rozhovory 

4.1 Kazuistiky 

     Kazuistiky jednotlivých klientů jsem zpracovala dle jejich dostupných osobních 

dokumentů. V jednom případě se dokumenty klientky nezachovaly, proto jsem 

vycházela z informací, které mi byly poskytnuty pracovníky Centra83 a v jednom 

případě byly osobní dokumenty jen částečné.  

Každá kazuistika v sobě obsahuje i moje postřehy získané z pozorování a zároveň i 

popis chování respondenta při rozhovorech. 

 

4.1.1 Anna 

     Osobní dokumentace zůstala v bývalém zařízení, kde vyrůstala. Matka není uvedena, 

krátce po narození respondentky odešla od rodiny. Otec respondentky výchovu dcery 

nezvládl a Anna byla umístěna do kojeneckého ústavu a poté do ústavu sociální péče 

pro děti a mládež.  O ukončeném stupni vzdělání a současném pracovišti otce nejsou 

známy žádné informace. Otec je cizí státní příslušník, který na území České republiky 

žije již několik desítek let, ale stále se nenaučil českému jazyku, proto je s ním 

komunikace velmi obtížná. Sourozenci respondentky nejsou známy.  

Respondetka sebeobsluhu zvládá bez problémů, je ale nutný slovní pokyn. 

Jemná motorika je bez nápadností, s předměty manipuluje celkem jistě. Velmi ráda 

kreslí (viz obr. č. 5) 

Koncentrace pozornosti je krátkodobá. Některé mé otázky jakoby vůbec nevnímala. 

Komunikuje pouze jednoslovně nebo v holých větách. Nejčastěji používá negativismy. 

Nepodařilo se mi analýzou osobních dokumentů zjistit, jaké školy absolvovala.  

Nezvládá základy trivia, čte jednotlivá písmena, mechanicky počítá do 10, zná základní 

barvy, rozezná předměty denní potřeby. 

Pracuje v chráněném pracovním místě, má podepsánu pracovní smlouvu na 2 hodiny 

týdně. Její pracovní náplň tvoří navlékání korálků. 
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Ve volném čase chodí do kroužku zumby. Jinak má ráda svůj klid, čas tráví ve svém 

pokoji nebo ve společnosti ostatních, kde mlčí; kontakt s ostatními nevyhledává, do 

rozhovorů se nezapojuje.  

Při rozhovorech byla tato 21letá žena klidná, ostýchavá a mluvila velmi tiše. Otázkám 

rozuměla, ale musely být přeformulovány do jednodušší pofobx, přesto před každou 

odpovědí přemýšlela. Její odpovědi byly negativistické – nechci, nemám ráda, nelíbí… 

Informantka obývá pokoj v chráněném bydlení 1. Službu chráněného bydlení využívá 

zhruba 18 měsíců.  

 

Obr. č. 5 Taneční (Zdroj: vlastní) 

 

 

4.1.2 Radek 

     O rodičích klienta nemá zařízení v současné době žádné informace. Z osobní 

dokumentace lze vyčíst, že pochází z úplné, ale nefunkční rodiny. Má sedm sourozenců, 

nyní se ale stýká pouze s jednou starší sestrou, kdy frekvence setkání je zhruba 2krát 

ročně. On i jeho sourozenci byli odebráni z rodiny z důvodu CAN a vyrůstali v dětském 

domově a respondent pak v ústavu sociální péče. 

Sebeobsluhu zvládá zcela bez pomoci. Jemná i hrubá motorika je v mezích normy.  

V koncentraci pozornosti jsou zřejmé výpadky krátkodobé paměti. Jeho komunikační 
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dovednosti jsou přiměřené. Absolvoval základní školu praktickou, zvládá základy trivia. 

Nezná hodnotu peněz.  

Jeho velkou zálibou je sport a z něj pak především cyklistika a lyžování.   

Tento 31letý muž po příchodu z ústavu sociální péče nejdříve využíval službu chráněné 

bydlení 1, poté chráněné bydlení 2, nyní bydlí sám na v chráněném bydlení 3, kde 

obývá byt 1+1.  

Sociální pracovnice se domnívají, že u respondenta se nejedná o vrozené postižení, ale o 

postižení získané díky zanedbané péče a nedostatečné stimulaci ve vývoji. 

Při rozhovorech projevil velký smysl pro humor, byl velmi otevřený. Má uzavřenou 

pracovní smlouvu na chráněné pracovní místo, kde pracuje na snížený pracovní úvazek 

a zároveň pracuje na otevřeném trhu práce.  

 

4.1.3 Lucie 

     Z osobních dokumentů lze vyčíst, že se narodila do úplné funkční rodiny, která 

o residentku velmi dobře pečovala. Oba rodiče zemřeli při automobilové nehodě a 

respondentka byla svěřena do výchovy babičce. Výchova prarodiče byla přiměřená, 

participantku naučila všem domácím pracím. Respondentka byla velmi stimulována a 

motivována k samostatnosti a sebeobsluze. Sourozence nemá.  

Klientka zvládá péči jak o vlastní osobu, tak i o domácnost bez problémů. 

V jemné motorice je vidět jistota při manipulaci s předměty.  

Respondentka absolvovala základní školu praktickou, zvládá trivium, písmo je úhledné. 

Mívá krátkodobé výpadky paměti. Zná hodnotu peněz, ale sama přiznává, že neumí 

šetřit a ráda nakupuje. 

Její hobby je cyklistika, v zimě pak spinning. 

Respondentce je 39 let, je velmi důvěřivá, na veřejnosti oslovuje cizí lidi, s kterými je 

ochotná odejít kamkoliv. Ráda se seznamuje, nemá ráda samotu. Při rozhovorech byla 

velmi komunikativní.  

Do chráněného bydlení přešla po smrti babičky. Bydlí v garsonce, kterou obývá spolu 

se svým partnerem, se kterým navázala vztah před několika lety. Společnou domácnost 

se svým partnerem sdílí dva roky. Jejich byt je součástí skupinového bydlení (chráněné 

bydlení 2).  



 

 

45 

Otázkám rozuměla, občas bylo nutné dotaz zopakovat, protože mezitím zapomněla, na 

co jsem se ptala. Její snížená koncentrace vedla k tomu, že často odváděla řeč od otázek 

a mluvila na jiná témata. 

Má uzavřenou pracovní smlouvu na snížený pracovní úvazek, jedná se o chráněné 

pracovní místo.  

Sama přiznává, že velmi utrácí a to i přesto, že prošla několika kurzy hospodaření 

s penězi. Při každém rozhovoru dělala domácí práce (viz obr. č. 6), o kterých tvrdila, že 

ji baví.  

 

Obr. č. 6: Domácí práce (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

4.1.4 Michaela 

     27letá žena, přišla do chráněného bydlení na přání rodičů, kteří chtěli, aby se 

osamostatnila a žila stejný život jako její vrstevníci. Její matka je učitelkou mateřské 

školy, otec pracuje u Policie České republiky. Má mladšího bratra. Rodina je úplná, 

funkční. Rodinné prostředí láskyplné a podnětné. 

Respondentka absolvovala dvě třídy běžné základní školy, poté dokončila základní 

školu praktickou. Následovala praktická škola dvouletá obor ošetřovatelka a následně 

praktická škola dvouletá obor domácí práce.  
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Sebeobsluhovat se dokáže zcela sama. Bez potíží zvládá úkony jemné motoriky. 

Respondentka je schopná se koncentrovat, její komunikační dovednosti jsou přiměřené. 

Trivium zvládá bez problémů, zná hodnotu peněz a dokáže s nimi hospodařit.  

Mezi její záliby patří zumba a háčkování (viz obr. č. 7) 

Pracuje na snížený pracovní úvazek v chráněném pracovním místě, dále pak na snížený 

pracovní úvazek na otevřeném trhu práce. Má velmi realistický pohled na svět. 

V chráněném bydlení žije 2 a půl roku. 

 

Obr. č. 7: Háčkovaná sova (Zdroj: vlastní)  

 

 

 

4.1.5 Marie 

     Žena, 27 let, velmi komunikativní, při rozhovoru používá neslušná slova.  Do 

chráněného bydlení přišla z rodiny.  Její matka pracuje jako prodavačka, otec je dělník. 

Respondentka má dvě starší sestry. Rodina je úplná, funkční. 

Absolvovala základní školu praktickou.  

Je zcela samostatná v péči o sebe i svého přítele a jejich společnou domácnost (obr. č. 

8).  Jejím přítelem je Patrik, se kterým se seznámila zhruba před 8 lety v chráněné 

pracovní dílně, do které docházela z domova. 
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Její komunikační dovednosti jsou přiměřené, zvládá trivium, hodnotu peněz rozezná, ale 

potíže činí hospodaření - dle jejích slov by utrácela více, než má k dispozici a umírňuje 

ji její přítel.  

Pracuje na snížený pracovní úvazek na vytvořeném chráněném pracovním místě.   

Jejím největším zájmem je návštěva nákupních center a povídání s kamarádkami. Má 

ráda společnost. Se svým partnerem navštěvuje fotbalová utkání, je skalním fanouškem 

místního fotbalového klubu. Mezi další její záliby patří cyklistika a zumba. 

 

Obr. č. 8: Domácnost Marie a Pavla (Zdroj: vlastní) 

 

 

4.1.6 Michal 

Respondent je 22letý muž, který je v chráněném bydlení 10 měsíců. Předtím žil doma 

s rodiči a starším bratrem. Rodiče na něj kladli přiměřené nároky. Matka je sociální 

pracovnice, otec osobou samostatně výdělečně činnou. Rodina je úplná, funkční. 

Respondent stále jezdí na víkendy domů.  

Absolvoval 10 tříd základní školy speciální, 2 ročníky středního odborného učiliště, kde 

učivo nezvládl a byl přeřazen do 2. ročníku praktické školy dvouleté, kterou zdárně 

dokončil. 

Jemná motorika je bez závažnějších nápadností, manipulace s předměty poměrně jistá. 
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Nezvládá základy trivia, mechanicky počítá do deseti, kreslí jen jednoduché znaky.  

Je pečlivý, při fyzické práci, která ho zaujme, vydrží poměrně dlouho. Má podepsánu 

pracovní smlouvu na snížený pracovní úvazek na vytvořené chráněné pracovní místo, 

pracuje v oboru, který se vyučil. 

Byla vidět zřejmá snaha odpovědět mi na otázky, ale zároveň člověk s velkými 

komunikačními problémy. Jeho komunikační dovednosti jsou na úrovni 3 - 4 let. 

Dyslálie multiplex, pauzy mezi jednotlivými slovy jsou doplňovány parazitními výrazy. 

Otázkám rozuměl, ale musely být upraveny do jednoduchých vět a opakovány. 

Odpovídal jednoslovně, nebo v holých větách, vypomáhal si gestikulací.  

Ze zálib jmenoval plavání, florbal, moderní hudbu, PC. 

Obývá pokoj v chráněném bydlení 1. (viz obr. č. 9). Sociální službu vyhledali rodiče 

v situaci, kdy jeho matka vážně onemocněla.  

 

Obr.č. 9:  Samostatný pokoj Michala (Zdroj: vlastní) 

 

 

4.1.7 Patrik 

     Muž, 38 let. Do chráněného bydlení přišel, protože toužil po tom být samostatný.  

O jeho matce nejsou v jeho osobní složce žádné informace, protože od rodiny odešla 

záhy po jeho narození. Respondent má starší sestru. Jeho otec je osoba samostatně 
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výdělečně činná a obě své děti vychovával sám. V současné době participanta 

podporuje jak materiálně, tak i finančně.   

Respondent pracoval v chráněné pracovní dílně již od doby ukončení základního 

vzdělání. V současné době je zaměstnán na zkrácený pracovní úvazek na stejném 

pracovišti, ale již jako člověk pracující na chráněném pracovním místě. V chráněné 

dílně se také dozvěděl o tom, že se v Centru83 uvolnilo místo v chráněném bydlení a on 

i jeho otec nabídku rádi využili.  

Respondent absolvoval základní školu praktickou, zvládá se obsloužit bez pomoci. 

Manuálně je velmi zručný, je schopen se dlouhodobě soustředit.  

Jeho verbální projev sice obsahuje občasné agramatismy, ale komunikační dovednosti 

jsou přiměřené. 

Trivium zvládá, hodnotu peněz rozezná, dokáže s nimi hospodařit, ba naopak je při 

nakládání s nimi velmi opatrný – řídí se slevovými letáky. K této šetrnosti vede i svou 

partnerku, se kterou obývá společný byt. Již je ve věku, kdy má rád své pohodlí. Pracuje 

v chráněné dílně na zkrácený úvazek. Několikrát pracoval na otevřeném trhu práce, ale 

nyní otevřeně tvrdí, že tam musí pracovat a že v chráněné dílně je to nejlepší, protože si 

může pauzy dělat, kdy sám chce. 

Mezi své záliby uvedl sledování TV, se svou partnerkou jsou skalními fanoušky 

místního fotbalového klubu. 

 

4.1.8 Pavel 

     Muž, 35 let. Do chráněného bydlení přišel z důvodu vážné nemoci své matky. Ta 

byla dlouhodobě hospitalizovaná, bohužel bez možnosti svého syna navštěvovat. 

Poskytovatel sociální služby zajistil respondentovi, aby svoji matku vícekrát navštívil. 

Vzhledem k hospitalizaci matky, se kterou sdílel společnou domácnost, a která o něj 

pečovala, bylo nutné zajistit mu bydlení. I přesto, že každý nově nastoupivší klient by 

měl nejdříve nastoupit na chráněném bydlení 1, aby bylo možné během zkušební doby 

zjistit jeho dovednosti a schopnosti, v tomto případě bylo nutné jednat operativně a 

poskytovatel nabídl místo na chráněném bydlení 2. Respondent se velmi rychle 

adaptoval na nově vzniklou situaci.  

Bydlí sám v garsoniéře. 



 

 

50 

Otec s respondentem netvořil společnou domácnost, sourozence nemá. 

Absolvoval jeden ročník praktické školy, pak dva ročníky školy speciální.  

Péči o sebe zvládá sám.  

Nadprůměrně dobrá jemná motorika. Je schopen dlouhodobě se soustředit na práci, 

která ho zajímá. Zvládá trivium. Má přiměřené komunikační dovednosti. 

Už z domova si donesl zálibu v lepení modelů aut, letadel. Na pokoji sám chová 

papouška, o nějž velmi starostlivě pečuje. 

Pracuje na plný pracovní úvazek. Tvrdí, že pracuje velmi rád a také to, že výplatu 

nejčastěji utrácí za dobrá kořeněná jídla. 

 

4.2 Rozhovory 

 

     Před zpracováním výzkumného šetření jsem předpokládala, že výpovědi účastníků 

šetření budu zaznamenávat na záznamové zařízení. Tuto ideu jsem během jednotlivých 

rozhovorů opustila a odpovědi zapisovala do záznamového archu. Po každém setkání 

jsem se znovu ubezpečovala, zda se svou minulou výpovědí souhlasí a zda by k ní ještě 

chtěli něco dodat.  

Všichni účastníci byli vstřícní, usměvaví a ochotní se podělit o své zkušenosti. 

Celé přepisy rozhovorů i s položenými otázkami jsou součástí přílohy (příloha č. 2). 

 

4.2.1 Záznamy rozhovorů 

     Polostrukturovaný rozhovor je tvořen 13 otázkami tak, aby respondenti nemohli 

odpovědět pouze jedním slovem. Čtyři otázky směřují do minulosti, osm dotazů se týká 

přítomnosti a poslední otázka je zaměřená na budoucnost.  

Odpovědi respondentů jsou psány formou přímé řeči a kurzívou. Je-li u respondenta 

uvedeno více odpovědí, pak jsou psány po sobě tak, jak je respondenti uváděli v čase. 
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A – Minulost 

 

1. Pamatujete si, kde jste bydlel/a předtím, než jste se nastěhoval/a do chráněného 

bydlení? 

 

     Klienti, kteří přišli z bývalých ústavů sociální péče, nevzpomínají na toto období 

rádi. Anna uvedla: „Všechny moje kamarádky odešly pryč, zůstaly jen malé děti a já.“ 

Je těžké vcítit se do doby, kdy zůstala sama, bez svých vrstevníků, bez kamarádek 

s nimiž trávila do té doby svůj život. Pro Annu muselo být toto období o to těžší, 

protože je silný introvert a trvá jí delší čas, než si zvykne na cokoli nového. Zároveň 

jsem zjistila, že svá přání a sny zhmotnila do svých výpovědí. Tvrdila, že: „Někdy jsem 

jezdila domů.“ Příslovce někdy bych uvedla na pravou míru – z osobních dokumentů 

Anny vyplývá, že s otcem se vídávala jednou do roka. A ani v současné době se na 

frekvenci návštěv otce mnoho nezměnilo, ačkoliv se poskytovatel sociální služby již 

mnohokrát snažil otce kontaktovat. 

V případě Radka, který řekl: „V ústavu byli samí starý lidi,“ lze předpokládat, že pokud 

by se v naší republice nezačalo s novými formami sociálních služeb, pak by Radek 

strávil zbytek svého života mezi lidmi o jednu, dvě generaci staršími. V současné době 

žije sám a s dílčími úspěchy se mu daří naplňovat své nové sociální role. 

Ale ani respondenti, kteří přišli do chráněného bydlení z domova, nemají jen pozitivní 

zkušenosti. Například Lucie vypověděla: „S bábinkou jsem bydlela. Pak bábinka 

umřela.“  Jak stroze tato slova zní, o to více pak stojí za zamyšlení její následující věty: 

„To bábinka upadla ze schodů, všude byla samá krev. Tady, tady…“ (ukazovala na 

svém těle). Smrt blízkého člověka těžce zasáhne každého z nás, ale o to hlubší zanechá 

rýhu, jste-li jeho smrti přímo přítomni. 

Mluvím-li o ztrátě blízké osoby, pak je také nutné zmínit slova respondenta Pavla: „Já 

bydlel doma s mámou, ona je nemocná. Nemůžu být doma sám.“ Pavlova matka 

v průběhu výzkumného šetření zemřela. Dokud spolu bydleli ve společné domácnosti, 

měli navázaný velmi dobrý vztah (sociální pracovnice ho nazvala až vztahem 

závislým), ale na rozdíl od Lucie jakoby se ho smrt nejbližšího člověka nijak nedotkla, 

anebo dotkla na tolik, že o smrti své matky mluvit nechtěl? Nebo matku ze svých 

vzpomínek zcela vytěsnil? (Za dobu své praxe s lidmi s mentálním postižením jsem se 
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setkala se čtyřmi případy, kdy těmto lidem zemřel blízký člověk, vzhledem k tomu 

můžu říci jen své pocity: lidé s mentálním postižením vnímají smrti jako definitivum a 

ke své zkušenosti se ve svých vzpomínkách se vrací málokdy). Ať už by odpovědi na 

všechny mé otázky byly odlišné, domnívám se, že v tomto období života je zcela na 

místě zvolit takový přístup, který lidem s mentálním postižením osvětlil chápání úmrtí 

blízké osoby.  

Výpověď Marie je příkladem stereotypů chování k lidem s mentálním postižením, které 

stále přetrvávají, a to i v rodině: “Začala jsem chodit s P. a máma mi dovolila se k němu 

nastěhovat.“ Nedokážu si představit, že by se její rodiče stejně chovali ke své dospělé 

dceři bez postižení. Také by ji přestěhování k příteli „laskavě dovolili“? 

Z rodiny do chráněného přešli i respondenti Michal a Patrik. U Patrika jeho odpověď 

vypovídá o tom, že se zcela ztotožnil se svojí novou sociální rolí: „Domů jezdím, když 

chci. Někdy nechci.“ Oproti tomu Michal vyjmenoval všechny členy své rodiny a stále, 

dle sociálních pracovníků, jezdí na víkendy domů. Zatím ještě nechce zůstávat bez 

osobního kontaktu s rodinou a ve svém kalendáři, který mi ukázal, má u každého pátku  

napsáno: domů. Možná je to způsobeno tím, že je respondentem, který je na chráněném 

bydlení nejkratší dobu. 

 

Šest klientů přišlo do chráněného bydlení z bývalých ústavů sociální péče, dva 

respondenti pak z rodiny. 

 

Graf č. 1: Přišli z  (Zpracování: vlastní) 
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2. Čeho jste se nejvíce obávala před nástupem do chráněného bydlení? 

 

      Všichni respondenti uvedli, že se ničeho neobávali. Převážná většina svůj pocit 

zdůvodnila tím, že již předtím, než začala sociální službu chráněné bydlení využívat, 

věděla, co znamená pojem chráněné bydlení. Zároveň se dá předpokládat, že tyto své 

informace získala v chráněných dílnách
7
, kam dochází a kde si lidé navzájem sdělují 

své zkušenosti s touto formou bydlení.  

U druhé skupiny respondentů, tedy u těch, kteří dochráněného bydlení přišli z rodiny, 

byly pro mě odpověď překvapující, jelikož jsem se domnívala, že budou popisovat 

přinejmenším jakousi nejistotu. Možná jejich pocity způsobilo to, že všichni 

respondenti ještě předtím, než s nimi byla sepsána smlouva o užívání služby chráněné 

bydlení, měli možnost několikrát navštívit chráněné byty a o svém budoucím bydlení se 

rozhodli sami.  

 

Osm respondentů uvedlo, že se ničeho neobávalo. Žádný z nich neodpověděl ano. 

 

Graf č. 2: Měli strach? (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

 

                                                 
7
 Poskytovatel sociální služby chráněného bydlení byl do roku 2012 zároveň i provozovatelem chráněné 

dílny, všichni respondenti, vyjma Michala,  slovo dílna používají nadále 

0% 

100% 
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3. Jaké to bylo první dny v chráněném bydlení? 

 

     V odpovědích na tuto otázku byly zřejmé největší rozdíly mezi odpověďmi 

respondentů, kteří již využívali některou ze služeb Centra83, například Lenčina 

odpověď: „V pohodě, mně se tu líbí.“   

Lze se také pozastavit nad slovy Marie, která má na své začátky v chráněném bydlení 

jen hezké vzpomínky:  „Líbilo se mi to, bydleli jsme s P., všechno jsme dělali spolu“ 

oproti těm, kteří do chráněného bydlení nastoupili z domova.  

Michal zavzpomínal na to, že: „Já volat domů skype, máma, táta, brácha.“  

Stejné pocity měla i Michaela: „Hodně se mi stýskalo. Volala jsem stále domů. To bylo 

těžký.“  

Pavel ani pro své tehdejší pocity nenašel slova: “To bylo…bylo to…Já nevím…“  

Marie ocenila to, že při sestěhování ke svému příteli spolu mohli dělat vše společně. 

Radek, stejně jako Patrik, kteří v současné době bydlí v samostatném bydlení, 

vzpomínali na to, že dokud bydleli v garsoniérách, které jsou v areálu poskytovatele 

chráněného bydlení, měli kamarády, kteří jim v současném, samostatném bydlení, občas 

chybí. Patrik zavzpomínal: „To bylo v pohodě. Bydlel jsem na garsonce, byli tam 

kamarádi, které jsem znal.“ 

Tranzitní přestup z původního bydlení do chráněného lze označit jako jedno z nejtěžších 

období klientů, kteří přicházejí do zcela neznámého prostředí. Nejedná se ale pouze o 

změnu prostředí jako takového, ale především přestěhováním do nového bydlení 

dochází i ke změně návyků, přátel… (syn toto období zvládal jen s velkou podporou 

rodiny a personálu. Největší problém mu dělala pravidla nastavená sociální službou. 

Především omezení jeho pohybu mimo areál ve zkušební době a s tím související 

frustrace, která se ve dvou případech obrátila do agrese vůči ostatním osobám). 

 

Jedna respondentka uvedla, že jejím postojem byla lhostejnost. Jeden respondent 

nedokázal své pocity popsat. Čtyři respondenti byli spokojení. Dva respondenti uvedli 

stesk. 
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Graf č. 3: První dny (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

4. Co si myslíte, že jste se v chráněném bydlení naučil nového? 

 

     Domnívala jsem se, že respondenti, kteří přišli do chráněného bydlení z bývalých 

 ústavů sociální péče, se museli naučit o sebe postarat od prvopočátku. Tato moje 

soukromá teorie se mi potvrdila. Radek sebekriticky přiznal: „Všechno jsem se musel 

naučit.“ Anna připustila, že se naučila: „Škrábat mrkev a brambory. Ale nechci.“   

 Zcela opačně dopadla má druhá domněnka, tedy, že klienti, kteří přišli z rodiny, se o 

sebe alespoň v základních úkonech postarat umí. Zde byl můj odhad nesprávný. Pouze 

dvě respondentky byly naučené zvládat domácí práce: 

Lenka, vychovávaná babičkou vypověděla: „Já umím všechno, umím se o sebe 

postarat. Bábinka mě naučila. Já bydlím na garsonce s A. To je můj kluk. Uklízím. 

Pořád uklízím, A. moc nechce uklízet. To se pak zlobím. Copak to jde, aby neuklízel?“ 

Také odpověď Michaely byla podobná:„Já hodně věcí uměla, uklízet, prát a tak.“ 

Opačné, a pro mě překvapivé, odpovědi zazněly od partnerského páru, kdy Marie 

sdělila: „Naučila jsem se sama nakupovat, starat se o sebe, o Pepu, o domácnost.“ Její 

přítel má zkušenosti obdobné: „Naučil jsem se nakupovat, luxovat, prát.“ Nicméně 

tento partnerský pár v současné době bydlí v samostatném chráněném bydlení a 

podporu ze strany poskytovatele potřebuje již minimální.  
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Dvě respondentky uvedly, že již před příchodem do chráněného bydlení se o sebe 

uměly postarat, další dva respondenti pak měli shodné odpovědi, které se týkaly vaření, 

opět dva respondenti uvedli péči o domácnost a poslední dvě odpovědi zněly, že se 

museli naučit vše. 

 

Graf č. 4: Co nového jste se naučili? (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

B -  přítomnost 

 

5. Jak se cítíte nyní? 

 

    Všichni respondenti se při všech rozhovorech, které proběhly, shodli na tom, že se 

cítí dobře. Občas se stalo, že svoji odpověď doplnili v tom, jak aktuálně vnímali svoji 

situaci, například Pavel při jednom setkání řekl: „Teď je to špatný, poškorpil jsem se 

s kamarádem.“  

Michal měl také jednou jinou odpověď, kdy nevybíravým slovem nazval svoji 

kamarádku, se kterou se nepohodl: „Káča kráva.“  

Při rozhovorech s Pavlem a Michalem, když zazněly jejich výše uvedené odpovědi, 

jsem vnímala zvýšenou emocionalitu respondentů. Aktuální psychická nepohoda se 

projevovala nejen na jejich fyzickém zjevu, ale zároveň i na způsobu vyjadřování, kdy 

ztratili chuť se k mým otázkám vyjadřovat. Pak mi nezbývalo nic jiného, než se od 
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cílených otázek vzdálit a nechat je mluvit o tom, co je zrovna trápí. Tyto jejich pocity 

jsem nikam nezaznamenávala, ani jsem se k nim nevyjadřovala, pouze jsem 

naslouchala.  

 Oproti tomu se Marie spolu se svým partnerem shodli ve svých odpovědích, kdy svůj 

stav sice popsali jen jako: „Teď dobrý,“ ale ihned dodali, že bydlí v samostatném 

bydlení. 

 

Šest respondentů vždy uvedlo spokojenost, dva respondenti aktuální nespokojenost. 

 

Graf č. 5: Momentální nálada (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

6. Spřátelil/a jste se s někým? Navštěvuje Vás někdo? 

 

     Na tuto otázku odpovídali všichni respondenti bez problémů. Dokázali vyjmenovat  

své kamarády: „Já tady mám hodně kamarádů, proto sem na garsonky jezdím ze 

samostatného bydlení, povídat si“ (Radek). 

Podali mi informace i o rodinných příslušnících a přátelích, kteří je navštěvují, 

například od Michaely jsem se dozvěděla, že: „Mám tady kamarádky. Navštívit mě 

může rodina, i spát tady může. I někdo mimo rodinu tady může přespat. Například 

přítel.“  
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 Za zamyšlení stojí i odpověď Michala, který do svých přátel zahrnul i psa jedné ze 

sociálních pracovnic: „Tady kámoši, Láďa, Péťa, Péťa pes, Káča.“ Vzhledem k tomu, 

že se jedná o respondenta, který přišel do chráněného bydlení z rodiny, kde v okolí 

nežili žádní jeho vrstevníci, pak se dá předpokládat, že přechodem do chráněného 

bydlení získal kamarády, které by doma nikdy neměl. 

Zajímavě odpověděla Lucie: „Kluci za mnou chodí, když A. není doma.“ Lucie se pak 

(mimo záznam) divila, že její přítel není schopen toto její jednání akceptovat, když ví, 

že se ráda baví, a už vůbec neshledává žádné důvody k tomu, proč by za ní její přátelé 

nemohli chodit.   

Ještě před několika málo lety by odpověď Patrika: „Bydlím tady s Maruškou, máme 

zařízený byt, máme myčku, pračku, všechno si děláme sami, to je dobrý,“  byla zhola 

nemožná. 

 

Všech osm respondentů odpovědělo, že ano – vyjmenovávali kamarády, členy rodiny, 

partnery… 

 

Graf č. 6: Přátelé (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

 

 

 

 

Přátelé 

ano ne 



 

 

59 

7. Chodíte do zaměstnání? 

 

    Ještě než budu analyzovat zjištěná data, je nutné připomenout, že novelou zákona 

435/2004 Sb. O zaměstnanosti, byl v roce 2012 zrušen pojem chráněná pracovní dílna
8
, 

a všechny chráněné dílny byly automaticky převedeny do režimu chráněného 

pracovního místa
9
. Každý zaměstnavatel osob se zdravotním postižením musí uzavřít 

s místně příslušným úřadem práce smlouvy na jednotlivá chráněná či vymezená 

pracovní místa.  

Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení, kde bylo prováděno výzkumné šetření,  

je zároveň i zaměstnavatelem všech respondentů. Někteří respondenti našli uplatnění i 

na otevřeném trhu práce. Zkušenost sociálních pracovníků Centra83 je taková, že se 

klienti do zaměstnání na otevřeném trhu práce těší a na vyhledávání svého zaměstnání 

participují. Po nastoupení do zaměstnání jejich nadšení upadá a u těch klientů, kteří se 

nevzdají je potřeba dobrá spolupráce se zaměstnavatelem a stálé motivování klientů. 

Některým z nich je nutné dát delší čas na naučení se pracovním návykům, jak 

vypověděl Radek: „O víkendu dělám brigády. To je moc práce a musím brzy vstávat. 

Taky jsem hodně zaspal.“  

Někteří respondenti svoje ambice pracovat na otevřeném trhu práce přehodnotili, 

například Pavel: „Chodil jsem do práce. To už nechci. Tam se musí pracovat. Žádná 

přestávka.“ 

 Jediným respondentem, který si svého zaměstnání na otevřeném trhu práce váží a 

dokázal se v něm bez větších problémů prosadit je Michaela: „Ráno vstanu a musím do 

práce. Jezdím sama, autobusem. Tam skládám věci. To pak taky dostanu peníze a můžu 

si sama něco koupit.“ 

                                                 
8
 Všichni respondenti, mimo Michala, používali v rozhovorech zažitý pojem dílna. 

9
Zák. 435/2004 Sb.,  § 75 , odst. 1: Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem 

pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce. Na zřízení chráněného 

pracovního místa poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. Chráněné pracovní místo musí být 

obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i pracovní místo, které je obsazeno 

osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a 

Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. 
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Všechna chráněná pracovní místa jsou zprostředkována v jiném prostředí, než ve 

kterém respondenti žijí, proto se domnívám, že se zde naplňuje jeden z bodů 

normalizace a zároveň považuji za dobrou myšlenku zprostředkovatele zaměstnání, že 

svým zaměstnancům dokáže zajistit různorodou náplň práce (a na každou z nich je 

sepsána pracovní smlouva)  - navlékání korálků, pletení košíků, drátkování… a to tak, 

aby byli respondenti se svojí prací spokojeni a zároveň dokázali být na odvedenou práci 

pyšní, příkladem může být odpověď Pavla: „Dělám košíky. Ze začátku to bylo těžký. 

Teď už mi to jde.“ 

 

Všech osm respondentů má uzavřenou pracovní smlouvu na chráněné pracovní místo. 

 

Graf č. 7: Zaměstnání (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

8. Kolik platíte za ubytování? Zbývají Vám nějaké peníze pro vlastní potřebu? 

 

     Touto otázkou jsem chtěla zjistit finanční gramotnost respondentů, jejich přehled o 

vlastních financích. 

Mezi odpověďmi respondentů byly takové, které poukazují na to, že někteří respondenti 

jsou schopní se o své finance postarat zcela sami, příkladem může být odpověď Patrika: 

„„To vím velice přesně, každý měsíc se ptám, kolik stojí úhrada. Mám svoje peníze u 

sebe, taky mám kartu a vybírám si z účtu.“   
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Pavel uvedl jinou zkušenost: „V dílně vydělávám peníze. Ale já chci stravenky. Za ty 

chodím do restaurace. Mám rád pálivý jídla.“  

To, že si respondenti mohou vybrat způsob (hotovost nebo stravenky), jakým chtějí, aby 

jim byla vyplácena jejich mzda, svědčí o tom, že se sociální pracovníci snaží 

respondentům oblast hospodaření s financemi přiblížit a předvést různé způsoby 

nakládání s penězi a tím je vést i ke spoluzodpovědnosti a zároveň k samostatnosti. (A 

také způsob vynaložení svých peněz může být různorodý: mimo záznamový arch se mi 

svěřil Radek, že mu bylo ze společných prostor domu, kde bydlí,  ukradnuto jízdní kolo 

a že na nové ještě tolik nenašetřil a tak bude muset obejít obchody s použitým zbožím a 

nějaké si zakoupit. Myslím si, že i toto je způsob, jak řešit situaci, která nastala a také to 

vnímám jako ponaučení se, že za své věci si každý zodpovídá sám).  

Pokud se zamyslíme na nakládání s penězi, není patrný žádný rozdíl mezi respondenty 

(tedy lidmi s mentálním postižením) a lidmi bez postižení. Jako příklad lze uvést 

odpověď Michaely: „Já neutrácím, hodně šetřím. O penězích si rozhoduju sama“ a 

způsob nakládání s penězi u Lucie: „Já hodně utrácím. Korálky si kupuju. Já bych stále 

kupovala.“ U odpovědi Michaely bych se ještě zastavila, tato respondentka uvedla, že si 

myslí, že: „Nevím, kolik platím, asi hodně. Máma doplácí, důchod nestačí.“ Její 

odpověď se nezakládá na pravdě, při analýze osobních dokumentů klientů jsem zjistila, 

že respondentce i po odečtení veškerých nákladů souvisejících s bydlením peníze 

zbývají. Tato odpověď spíše svědčí o tom, že váznou informace mezi rodiči 

(opatrovníky) a respondentkou. 

(Má zkušenost se synem je taková, že jsme vždy chtěli, aby měl u sebe hotovost. 

Stávalo se však, že ji občas ztratil, občas mu byla zcizena, občas mu v obchodě spočetli 

nesprávnou sumu, proto jsme museli, spolu se sociálními pracovníky najít takovou 

formu řešení, aby se syn necítil poškozený ve svých právech a zároveň, aby 

nedocházelo k výše uvedeným skutečnostem). 

Většina respondentů je ve spolupráci s rodinou a sociálními pracovníky schopná si 

ušetřit finance nejen na nepředpokládané výdaje, ale i na zahraniční zájezdy, které 

pořádá Sdružení pro podporu mentálně postižených Mladá Boleslav. 

 

Šest respondentů uvedlo, že neví částku, kterou platí za ubytování a stravu. Dva 

respondenti (partnerský pár) částky vědí. Z osmi respondentů mají dva svůj vlastní účet.  
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Graf č. 8: Platby (Zpracování: vlastní) 

 

 

9. Vzděláváte se? Jak? 

 

     Při položení této otázky napadla všechny respondenty škola. A odpovědi byly 

překvapující.  

Všichni respondenti mají možnost volby, další jejich vzdělávání je na zcela dobrovolné 

bázi a i přesto, že dle Anniných slov: „Nechci do školy“ a Radkově výpovědi: „Já už 

nechci chodit do školy, ale chodím,“ oba odpolední školu navštěvují.  

To potvrzují i slova Michaely: “Do školy chodím dobrovolně. Umím číst i psát.“ 

Domnívám se, že za pravidelnou docházkou školy není ani tak motivace dále se 

vzdělávat, ale spíše touha setkat se s přáteli, kteří tento způsob vzdělávání také 

vyhledali.   

Samozřejmě se našly odpovědi velmi kategorické, například Marie: „Ne, už nechci,“ 

která školu opravdu nenavštěvuje.  

O nadhodnoceném sebevědomí svědčí slova Patrika, který tvrdí: „Nepotřebuju chodit 

do školy, všechno už umím.“ 

Součástí vzdělávacího procesu je především to učivo, které je následně použitelné 

v běžném životě (například nácvik podpisu). 

Domnívám se však, že sloveso vzdělávat se nesouvisí pouze se školním vzděláváním, 

ale se všemi činnostmi, které se člověk učí pro to, aby si jimi udělal radost či aby je 

mohl využít v praktickém životě či pracovním procesu.  
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Graf č. 9: Škola (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

10. Jak trávíte volný čas? 

 

      Přiznávám, že možnosti využití volného času hrály jednu z důležitých rolí při 

synově výběru chráněného bydlení, protože volný čas jako nedílná součást života v sobě 

obsahuje ty činnosti, které člověku přinášejí radost a jsou podstatnou složkou při 

zbavování se obav či úzkosti a zároveň dávají člověku možnost poznávat další lidi, nové 

kamarády.  

Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení se snaží maximálně vycházet vstříc 

zájmům jednotlivých klientů. Respondenti, kteří se zúčastnili šetření, mají možnost 

vybrat si z několika poskytovatelem nabízených aktivit. 

Michal odpověděl: „Hokej (ukazuje hokejku na florbal), ufuf (ukazuje, že chodí 

posilovat do tělocvičny).“ (Až v chráněném bydlení mu byla dána možnost zažít radost 

z vítězství v týmovém sportu. Pro někoho samozřejmost, pro respondenta 

nezapomenutelný zážitek). 

Pokud se respondenti nechtějí zúčastňovat organizovaných činností, můžou se věnovat 

těm koníčkům, na které byli zvyklí z domova, například Pavel uvedl: „Lepím modýlky, i 

doma jsem lepil.“  
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Velmi dobrou zkušenost mají respondenti s dobrovolníky organizovaných činností. 

Florbal, plavání, cyklistika, spinning, zumba, zpěv…to vše jsou aktivity, které vedou 

dobrovolníci.  

Zároveň ale poskytovatel nechává rozhodnutí náplně volného času zcela na svobodném 

rozhodnutí svých klientů, proto některé odpovědi respondentů zněly takto:  

Marie: „Fandím fotbalu, ráda chodím na procházky s Patrikem, nebo koukat do 

Bondy
10

, jezdíme sami do Olympie
11

 na autogramiády nebo na přehlídky.“ 

Patrik: „Chodíme s Maruškou na procházky, jezdíme na výlety a hlavně spolu chodíme 

fandit.“ 

 

Čtyři respondenti na prvním místě uvedli sport, tři respondenti pak zároveň uvedli, že 

chodí fandit na sportovní utkání, dvě odpovědi se týkaly procházek, jedna respondentka 

chodí zpívat do sboru, jeden respondent lepí modely. 

 

Graf č. 10: Volný čas (Zpracování: vlastní) 
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  Nákupní středisko 
11
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11. V čem spatřujete zápory chráněného bydlení? Zlepšil byste něco? 

 

     V odpovědích se objevily maličkosti, Michal: „Máma koupit židli“ nebo sdělení 

Pavla: „Obrázky aut bych potřeboval“ či zkušenost Lucie, která si postěžovala: „Tady 

máme společnou chodbu. Ta se musí uklízet. A to někdo nechce uklízet.“ 

Domnívala jsem se, že se najdou v rozhovorech respondentů rozdíly už jen pro to, že si 

navzájem mohou sdělovat své zkušenosti z různých typů bydlení. Z odpovědí ale 

vyplývá, že s nastalou situací týkající se jejich bydlení jsou všichni respondenti 

spokojení a že na chráněném bydlení neshledávají žádné zápory. 

 

Pět respondentů odpovědělo, že na chráněném bydlení neshledávají žádné zápory, jeden 

respondent uvedl, že by potřeboval novou židli, jeden respondent pak obrázky do svého 

pokoje a jedna respondentka si postěžovala na úklid ostatních klientů ve společných 

prostorách chráněného bydlení komunitního typu. 

 

Graf č. 11: Zápory (Zpracování: vlastní) 
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12. Jaké jsou klady chráněného bydlení?  

 

     Anna sdělila: „Je to lepší, než doma.“ Prostudování Anniny spisové dokumentace 

mě ale donutilo se zamyslet, co myslela Anna tím „doma“, když nikdy doma v tom 

pravém slova významu, nebydlela? Myslela tím její předchozí bydliště tj. ústav sociální 

péče? Nebo vzala názor svých kamarádek za svůj? Nebo jdou její vzpomínky do dětství 

až tak hluboko, že si je vybavuje jako pozitivní?  

Michaela odpověděla totéž, co Anna: „Je to lepší, než doma.“  Na doplňující otázku, 

v čem je to lepší, odpověděla: „Větší volnost, určuju si, co chci dělat. Kam jít.“ 

Radek srovnával svůj předchozí život v bývalém ústavu sociální péče: „Můžu chodit, 

kam chci. Zhasnout kdy chci, spát kdy chci.“  

Michal jako klad chráněného bydlení uvedl své kamarády: „Kámoši, holky, Láďa, 

Péťa.“  Michal před příchodem do sociální služby bydlel doma s rodiči a již neměl 

(mimo pár výjimek) možnost setkávat se svými vrstevníky, proto se domnívám, že 

v chráněném bydlení tuto svoji potřebu alespoň částečně naplnil. 

Respondenti, kteří jsou v partnerském vztahu, vyzdvihovali právě bydlení se svými 

partnery – Lucie: „Mám svoji garsonku, tam si dělám, co chci. Tam mám svýho kluka“ a 

slova svědčící o vztahu mezi Marií a Patrikem: To, že můžu bydlet s Patrikem.“ „Že 

můžu bydlet s Maruškou.“ 

Pragmatičtější ve své odpovědi byl Pavel: „Je tu lepší jídlo.“ Nicméně zde stojí za 

zmínku připomenout to, že bydlel se svoji velmi nemocnou matkou, která pro svůj 

zdravotní stav nemohla Pavlovi vařit tak, jak by chtěl či si představoval. 

 (Já osobně shledávám jako klad to, že pobyt v chráněném bydlení donutil mého syna 

více komunikovat. V chráněném bydlení nelze uplatňovat komunikaci beze slov, jen 

pohledem, tak jako tomu bylo v rodině).  

 

Čtyři respondenti kladně zhodnotili to, že mají větší svobodu, volnost, větší 

rozhodovací pravomoci, tři respondenti uvedli jako klad to, že mohou žít se svými 

partnery ve společné domácnosti, jeden respondent pak vyzdvihl přátelství a jeden 

respondent stravu. 
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Graf č. 12: Klady (Zpracování: vlastní) 

 

 

 

C – budoucnost 

 

13. Jaké jsou vaše plány do budoucna týkající se bydlení? 

 

Anna ač patří mezi ty respondenty, kterým trvalo velmi dlouho adaptovat se na nové 

podmínky bydlení a většinu činností prováděných v chráněném bydlení neguje 

odpověděal: „Já bych šla hned, na garsonku bych šla. Tam je ticho. Táta nechce.“   Dle 

sociálních pracovníků ale zatím nepatří mezi respondenty, jejichž schopnosti by 

odpovídaly samostatnějšímu typu bydlení. Do budoucna se asi bude muset hledat 

kompromis mezi přáním Anny a jejími reálnými možnostmi.  

Michalova odpověď: „Potom“ na samém začátku šetření ukazovala spíše na to, že 

Michal nedokáže hlouběji plánovat do budoucna. Ono slovo -  potom – může znamenat 

za chvíli, zítra, za měsíc, za rok. V průběhu šetření svoji odpověď změnil na: „Jak bydlí 

Péťa.“ Petr je jeho blízký kamarád, který bydlí v samostatném bytě, jenž je součástí 

komunitního bydlení a se kterým se Michalem často navštěvují. 

„Já se byl podívat na samostatném bydlení, tam jak bydlí Fanda. Tam já nechci. Já chci 

zůstat tady,“ odpověď Pavla je opakem Anny. Pavlovy schopnosti a dovednosti 

odpovídají samostatnějšímu typu bydlení a tato možnost mu i byla nabídnuta. Pavel 

zatím tuto příležitost  k získání větší samostatnosti odmítl. 
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Ani to, že se člověk zcela osamostatnil, ještě nemusí znamenat, že je se svým způsobem 

bydlení zcela spokojený. O tom vypovídají slova Radka, který řekl: Někdy je mi totiž 

smutno, že jsem tam sám.“ V takové situaci, domnívám se, by mělo dojít k setkání 

s klíčovým pracovníkem Radka a možná by mu mohla být dána možnost bydlet 

s některým ze svých dobrých přátel, aby se necítil tak osamoceně. 

Slova Michaely mě donutila se nad nimi zamyslet: “Nejvíc by se mi líbilo velký dům a 

tam všichni – rodiče, všichni kamarádi, zvířata.“ Stále se jí stýská po rodičích, když 

s nimi chce bydlet v jednom domě? A zároveň se svými spolubydlícími z komunitního 

bydlení tak silné pouto, že by s nimi chtěla bydlet i v budoucnu? 

Respondenti, kteří bydlí se svými partnery, na svém stylu bydlení nic měnit nechtějí. 

 

Čtyři respondenti uvedli, že na své stávající formě bydlení by nic měnit nechtěli. Čtyři 

odpovědi byly pro změnu (i když každá z jiného důvodu), z toho tři se týkaly jiného 

typu chráněného bydlení.  

 

 Graf č. 13: Budoucnost (Zpracování: vlastní) 
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4.3 Shrnutí výsledků výzkumného šetření 

 

    Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit a popsat názory a zkušenosti lidí 

s mentálním postižením na sociální službu chráněné bydlení, tedy tu službu, jejíž jsou 

klienti. V práci jsem mapovala život v chráněném bydlení z jejich pohledu. 

Úkolem pro naplnění dílčích cílů bylo analyzovat a shrnout závěry autorů zabývajících 

se sociální službou chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a reprodukovat 

zkušenosti jednotlivých respondentů. 

Základní otázka výzkumného šetření zněla: Co klienti na sociální službě chráněné 

bydlení nejvíce oceňují. Dílčími otázkami pak byly: zda došlo k nějakým změnám 

v oblastech života s příchodem do chráněného bydlení? Změnili by něco na jejich životě 

v chráněném bydlení? Jak si představují své bydlení v budoucnu? 

Z výpovědí lze vyvodit následující: 

Respondenti na první dílčí otázku k jakým změnám u nich došlo s příchodem do 

chráněného bydlení, odpovídali dle toho, zda už měli nějaké zkušenosti 

s poskytovatelem sociální služby chráněné bydlení. Lidé, kteří již některou z jeho 

služeb využívali, měli přechod do nového bydlení jednodušší – znali okolí svého 

budoucího bydlení, znali své budoucí spolubydlící. Mnohem těžší to měli ti, kteří tuto 

zkušenost nezískali. Přechod člověka s mentálním postižením do zcela nového 

prostředí, je velmi stresující a stres se o to více prohlubuje změnou pravidel, která musí 

nově příchozí člověk dodržovat. Proto bych apelovala k co největší míře spolupráce 

mezi novým klientem, pracovníky chráněného bydlení a rodiči resp. pracovníky 

původního bydlení klienta. 

Na další dílčí otázku, zda by něco změnili na svém stávajícím bydlení, se odpovědi 

lišily dle toho, zda respondenti žijí v chráněném bydlení spolu se svými partnery. 

V případě partnerského soužití nic měnit nechtějí. U dalších respondentů záleželo na 

jejich sebevědomí a zároveň také na jejich míře ovlivnitelnosti - kdo z jejich kamarádů 

jaký typ bydlení využívá a jaké informace respondentovi poskytl.  

V otázce pohledu bydlení do budoucna respondenti o změnách mimo chráněné bydlení 

neuvažují. Pokud o jiném způsobu bydlení uvažují, pak se jedná o změnu typu 

chráněného bydlení v rámci stávajícího poskytovatele služby.  
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Na základní otázku, co nejvíce na chráněném bydlení oceňují, respondenti uváděli 

získání nových dovedností týkajících se péče o domácnost, prohlubování svých 

pracovních dovedností, ale především a zejména svoji svobodu, možnost samostatně se 

rozhodovat o svém vlastním životě a možnost žít ve společné domácnosti se svým 

partnerem.
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Závěr 

     Při zpracování diplomové práce byly zjištěny některé jevy, které lze považovat za 

nežádoucí, až diskriminující. Týká se to především zjištění, že poskytovatel sociální 

služby chráněné bydlení omezuje své potencionální klienty věkem - v době přijetí nesmí 

být člověk s mentálním postižením starší 35 let. Ptáme se proč? Domnívá se snad 

poskytovatel, že po završení tohoto věkového limitu jsou již lidé s mentálním 

postižením tak rigidní, že by ve svém novém bydlišti neobstáli? A pokud by tuto 

věkovou hranici poskytovatel přece jen obhájil, pak se ptáme, kde tito lidé žijí? 

V domovech pro osoby s mentálním postižením? V domovech pro seniory? V rodinách?  

A pokud v rodinách, jak staří jsou jejich rodiče? A jakou alternativu k chráněnému 

bydlení by lidem s mentálním postižením, převyšující jejich danou věkovou hranici, 

nabídl? 

Dalším, nepříliš pozitivním zjištěním je fakt, že někteří z respondentů jsou již natolik 

samostatní, že by mohli bydlet v jakémkoliv bytě, který je nabízen na trhu nemovitostí - 

 družstevní, osobní, obecní… Pak by respondenti nemuseli využívat službu chráněné 

bydlení, ale například služby osobního asistenta či terénní pečovatelskou službu. 

Zároveň by se uvolnila místa pro ty, kteří stále bydlí v domovech pro osoby 

s mentálním postižením či v rodinách z důvodu převisu poptávky po chráněném 

bydlení. Chráněné bydlení by opravdu mělo být pouze přechodnou formou bydlení na 

cestě k samostatnému bydlení.   

Za zamyšlení stojí i fakt pojmenování chráněného bydlení ze strany respondentů. Ani 

jeden z nich chráněné bydlení nenazval svým domovem. Mluvili o bydlení, o centru
12

, o 

bytu, eventuálně o práci
13

. Ti, kteří přišli do chráněného bydlení z rodiny, svým 

domovem stále nazývají místo trvalého bydliště, kam se stále rádi vrací. 

Za klad při zpracování praktické části práce považujeme to, že poskytovatel služby 

nerozděluje klienty do různých typů chráněného bydlení dle diagnózy (u každého 

respondenta se ji autorka diplomové práce dozvěděla z analýzy osobních dokumentů, 

ale v práci není uváděna jak z důvodu dodržení zákona o ochraně osobních údajů, tak i 

                                                 
12

  Název poskytovatele sociální služby Centrum83 
13

  Tak chráněné bydlení nazýval respondent Michal 
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proto, že ji autorka práce nepovažuje za rozhodující činitel), ale vychází z určené míry 

potřeb každého svého klienta.  

 

     Budeme-li o sociální službě chráněné bydlení mluvit jako o jedné z nejmodernějších 

forem bydlení pro osoby s mentálním postižením, nesmíme ale zapomínat na určitá 

úskalí, která tato forma s sebou pro jeho klienty přináší. Jedná se především o vliv 

stresujících činitelů na počátku využívání služby jako takové a domnívám se, že od 

zvládnutí tohoto prvního, velmi důležitého mezníku v životě člověka s postižením se 

odvíjí i jeho vztah nejen ke všem spolubydlícím a pracovníkům, kteří s novým klientem 

přicházejí do styku, ale je tu i možnost ohrožení vztahů, které již byly vybudovány 

například v rodině, dá se mluvit i o určité ztrátě důvěry a víry v to, co bylo jisté a 

vybudované.   

Překlene-li se tento první krok, pak člověk s postižením využívající službu chráněné 

bydlení zjistí, že může posouvat své hranice, které dosud měl, směrem výše, ať už se 

jedná o jeho budování nových vztahů nebo rozvoj nabytých dovedností jak v chráněném 

bydlení, tak v pracovním procesu a člověk tím získává více možností seberealizace, 

prosazování sebe samého a celkové samostatnosti vůbec. Jsme si jisti, že to je to 

nejdůležitější, co chráněné bydlení může lidem s mentálním postižením nabídnout.  
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Přílohy: 

 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas se týká diplomové práce na téma: 

Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením očima jeho klientů.   

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumné šetření ve 

formě písemného záznamu rozhovoru, tyto rozhovory budou probíhat v měsících 

listopad 2013 až leden 2014. 

Po přepsání rozhovorů dojde k autorizaci textu – budete mít možnost vyjádřit se 

k uvedeným údajům a upravit je. 

Jako informant/informantka máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné aktivity. 

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí 

souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu. 

Bc. Monika Fialová                                        Podpis…………………………………….                       

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném šetření a s poskytnutím výzkumného 

materiálu. 

V ………………………  dne ………………………  Podpis: ……………………… 
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Příloha č. 2: Rozhovory 

 

1. Pamatujete si, kde jste bydlel/a předtím, než jste se nastěhoval/a do 

chráněného bydlení? 

Anna: “Táta vybral bydlení. Já chtěla být doma. Já bydlela v ústavu a někdy jezdila 

domů. Všechny kamarádky odešly někam, a tam jen malé děti. A já. Ty děti hodně 

křičely. Já chci ticho. Tak táta vybral tohle bydlení. Tady je ticho.“ 

Radek: „Mně bydlení tady zajistila paní ředitelka ústavu. Tam byli samí starý lidi a ona 

říkala, že to tady bude lepší. Tady jsem byl nejdřív na bytě, pak jsem šel do garsonky a 

teď bydlím úplně sám. Ale do centra
14

 chodím, mám tu kamarády, tak za nimi chodím.“ 

Lucie: „S bábinkou, pak já byla na týdeňáku
15

, to já jezdila domů ve čtvrtek. Pak 

bábinka umřela. „To bábinka upadla ze schodů, všude byla samá krev. Tady, tady…“  

Michal: „Doma, máma, táta, brácha, Áťa kočka, taky Tony, taky kočka.“ 

Michaela:  „Já bydlela doma.“ 

Marie: „Doma jsem bydlela, pak jsem začala chodit s P. a máma mi dovolila nastěhovat 

se k němu do garsonky.“ 

Patrik: „Já bydlel doma s tátou a se sestrou. Domů jezdím, když chci. Někdy nechci, 

když se hraje fotbal, tak nejezdím.“  

Pavel: „Já bydlel doma s mámou. Ona je nemocná. Nemůžu být doma sám.“.  

 

2. Čeho jste se nejvíce obávala před nástupem do chráněného bydlení? 

Anna: „Nevím.“  

Radek: „Ničeho.“ 

Lucie: „Ničeho, já to znala z týdeňáku.“ 

Michal: „Já ne.“ 

Michaela:  „Ničeho.“ 

Marie: „Ničeho, já se na bydlení s P. těšila.“ 

Patrik: „Ničeho. Chodil jsem ze školy do centra, pak do dílny, tak jsem to všechno 

věděl.“ 

                                                 
14

 Pojem „Centrum“ respondenti užívali často. V jejich výpovědích se tím myslí chráněné bydlení, které 

je v areálu Centra83 Mladá Boleslav 
15

  Pojem  „Týdeňák“ znamená týdenní stacionář, který také provozuje Centrum83 Mladá Boleslav 
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Pavel: „Ničeho. Chodil jsem do dílny, tak jsem to všechno věděl.“ 

 

3. Jaké to bylo první dny v chráněném bydlení? 

Anna: „Bylo mi to jedno.“ 

Radek: „V pohodě. Na samostatném bydlení je to těžší. To na garsonce to bylo lepší, 

byli tam kamarádi.“ 

Lucie: „V pohodě, mně se tu líbí.“ 

Michal: „Volat domů skype, máma, táta, brácha. Já brácha Pepa. Můj brácha.“ 

Michaela: „Já když jsem sem nastoupila, já šla rovnou na garsonku, Hodně se mi 

stýskalo. Volala jsem stále domů.  Já tu nikoho neznala. To bylo těžký.“ 

Marie: „Líbilo se mi to, bydleli jsme s P., všechno jsme dělali spolu.“ 

Patrik: „To bylo v pohodě. Bydlel jsem na garsonce, byli tam kamarádi, které jsem 

znal.“ 

Pavel: „Tak to bylo…bylo to…Já nevím…“ 

 

4. Co si myslíte, že jste se v chráněném bydlení naučil nového? 

Anna: „Škrábat mrkev a brambory. Ale nechci.“ 

Radek: „Všechno jsem se musel naučit.“ 

Lucie: „Já umím všechno, umím se o sebe postarat. Bábinka mě naučila. Já bydlím na 

garsonce s A. To je můj kluk. Uklízím. Pořád uklízím, A. moc nechce uklízet. To se pak 

zlobím. Copak to jde, aby neuklízel? 

Michal: „Vařit.“ 

Michaela: „Já hodně věcí uměla, uklízet, prát a tak.“ 

Marie: „Naučila jsem se sama nakupovat, starat se o sebe, o Pepu, o domácnost.“ 

Patrik: „Naučil jsem se nakupovat, luxovat, prát.“  

Pavel: „Já rád uklízím.“ 

 

5. Jak se cítíte nyní? 

Anna: „Dobrý.“ 

Radek: „Dobrý je to.“ 

Lucie: „Dobrý je to.“ 

Michal: „Hm, dobrý.“ „Káča kráva.“ 
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Michaela:  „Teď už je to dobrý.“ 

Marie: „Jsem ráda, že bydlím v bytě mimo centra.“  

Patrik: „Jsem rád, že máme byt mimo centra.“ 

Pavel: „Teď je to špatný. Poškorpil jsem se s kamarádem.“ 

 

6. Spřátelil/a jste se s někým? Navštěvuje Vás někdo? 

Anna: „Markéta.“ 

Radek: „Já tady mám hodně kamarádů, proto sem na garsonky jezdím ze samostatného 

bydlení, povídat si.“  

Lucie: „Kluci za mnou chodí, když A. není doma.“ 

Michal: „Tady kámoši, Láďa, Péťa, Péťa pes, Káča.“ 

Michaela: „Mám tady kamarádky. Navštívit mě může rodina, i spát tady může. I někdo 

mimo rodinu tady může přespat. Například přítel.“  

Marie: „Ráda navštěvuji kamarádky na garsonkách, P. se mnou nechce chodit, tak 

chodím sama. Ráda si povídám.“ 

Patrik: „Bydlím tady s M., máme zařízený byt, máme myčku, pračku, všechno si děláme 

sami, to je dobrý.“  

Pavel: „S Lenkou, ven chodím s Péťou, na hokej chodím s kamarády s Hankou a Jirkou. 

Za mnou nikdo nejezdí. Máma nemůže, ona je v nemocnici.“ 

 

7. Chodíte do zaměstnání, pracovní dílny? 

Anna: „Dílna. Já nechci nic dělat, nebaví mě to“. 

Radek: „Do chráněné dílny. Tam dělám košíky, sklo, drátkování. O víkendu brigády. To 

je moc práce a musím brzy vstávat. Taky jsem hodně zaspal.“ 

Lucie: „Do dílny, korálky dělám. Ty se mi líbí.  Taky si je hodně kupuju.“ 

Michal:  „Práce, hrábě, kolečko, lopata, práce.“ 

Michaela: „Já jsem nejdřív chodila z bydlení na čtyřku, to je denní stacionář. Pak do 

dílny a teď tady ráno vstanu a musím do práce. Do práce jezdím autobusem. Sama. Tu 

práci mi našla sociální pracovnice. Tam skládám věci. To pak taky dostanu peníze a 

můžu si sama něco koupit.“ 

Marie: „Chodím do chráněné dílny, dělám korálky a pletu košíky. Dostávám za to 

peníze.“ 
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Patrik: „Do chráněné dílny. Dělám drátkování a sklo. To mě baví. Chodil jsem do 

práce. To už nechci. Tam se musí pracovat. Žádná přestávka.“  

Pavel: „Do chráněné dílny. Dělám košíky. Ze začátku to bylo těžký. Teď už mi to jde.“ 

 

8. Kolik platíte za ubytování? Zbývají Vám nějaké peníze pro vlastní potřebu? 

Anna: „Nevím.“ 

Radek: „To nevím, ale peníze mám svoje.“ 

Michal: „Já mám prachy. Chceš ukázat? Táta dá prachy. Máma taky.“ 

Michaela: „Nevím, asi hodně. Máma doplácí, důchod nestačí.
16

 Já neutrácím, hodně 

šetřím. O penězích si rozhoduju sama.“  

Marie: „To vím, platíme to dohromady s Patrikem, kapesné mi dává máma.“ 

Patrik: „To vím velice přesně, každý měsíc se ptám, kolik stojí úhrada. Mám svoje 

peníze u sebe, taky mám kartu a vybírám si z účtu.“  

Pavel: „Nevím, teď jsme byli založit účet v bance. Tam chodí důchod a taky mám 

příspěvek na péči. V dílně vydělávám peníze. Ale já chci stravenky. Za ty chodím do 

restaurace. Mám rád pálivý jídla.“ 

 

9. Vzděláváte se? Jak? 

Anna: „Nechci do školy.“ 

Radek: „Já už nechci chodit do školy, ale chodím.“ 

Lucie: „Chodím do školy odpoledne.“ 

Michal: „Já škola. Čtvrtek, pátek. Moment“ (přinesl kalendář, kde má rozpis, v které 

dny jakou má aktivitu). 

Michaela: “Do školy chodím dobrovolně. Umím číst i psát.“ 

Marie: „Ne, už nechci.“ 

Patrik: „Nepotřebuju chodit do školy, všechno už umím.“ 

Pavel: „Nechci chodit do školy.“ 

 

10. Jak trávíte volný čas? 

Anna: „Zumba, procházky.“  

                                                 
16

 Tato odpověď se nezakládá na pravdě, při analýze osobních dokumentů klientů jsem zjistila, že 

respondentce  i po odečtení veškerých nákladů souvisejících s bydlením peníze zbývají 
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Radek: „Fandit na hokej, jezdím na kole, to hodně.“ 

Lucie: „Jsem se svým klukem. Taky hodně jezdím na kole. Taky hodně nakupuju.“  

Michal: „Hokej“ (ukazuje hokejku na florbal), „ufuf“ (ukazuje, že chodí posilovat do 

tělocvičny) 

Michaela: „Chodím zpívat.“ 

Marie: „Fandím fotbalu, ráda chodím na procházky s Patrikem, nebo koukat do Bondy, 

jezdíme sami do Olympie na autogramiády nebo na přehlídky.“ 

Patrik: „Chodíme s Maruškou na procházky, jezdíme na výlety a hlavně spolu chodíme 

fandit.“ 

Pavel:  „Lepím modýlky, i doma jsem lepil. Nesportuju, chodím fandit na hokej.“ 

 

11. V čem spatřujete zápory chráněného bydlení? Zlepšil byste něco? 

Anna: „Nevím. Nic mi nevadí.“ 

Radek:  „Nic nechci měnit.“ 

Lucie: „Tady máme společnou chodbu. Ta se musí uklízet. To je pak na nástěnce 

napsaný a taky se to připomíná. A to někdo nechce uklízet. Já chci, pořád uklízím. Taky 

tu máme pračky. To pereme sami. Dobrý je, že si můžu zamknout garsonku a nikdo tam 

nesmí. A taky se musí klepat. Někdy je na chodbě rámus. To mi někdy vadí a někdy mi to 

nevadí. A jinak nic. Mně se tu líbí.“ 

Michal: „Máma koupit židli.“ 

Michaela: „Nic nechci měnit, mně se tu líbí.“   

Marie: „Nic bych neměnila, jsem ráda, že bydlím s Patrikem.“ 

Patrik: „Nic. Všechno je fajn.“ 

Pavel: „Nic, obrázky aut bych potřeboval.“ 

 

12. Jaké jsou klady chráněného bydlení?  

Anna: „Je to lepší, než doma.“ 

Radek: „Můžu chodit, kam chci. Zhasnout kdy chci, spát kdy chci.“ 

Lucie: „Mám svoji garsonku, tam si dělám, co chci. Tam mám svýho kluka.“ 

Michal: „Kámoši, holky, Láďa, Péťa.“ 

Michaela: „Je to stejný jako doma. Ale někdy lepší. Větší volnost, určuju si, co chci 

dělat. Kam jít.“ 
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Marie: „To, že můžu bydlet s Patrikem.“ 

Patrik: „Že můžu bydlet s Maruškou. Já už bydlel předtím se dvěma holkama a teď mám 

Martinu, už dlouho.“  

Pavel: „Je tu lepší jídlo. Můžu chodit, kam chci.“ 

 

13. Jaké jsou vaše plány do budoucna týkající se bydlení? 

Anna: „Já bych šla hned, na garsonku bych šla. Tam je ticho. Táta nechce.“ 

Radek: „Někdy bych chtěl bydlet zpátky v Centru83. Někdy je mi totiž smutno, že jsem 

tam sám.“ 

Lucie: „Já nechci nic měnit. Chci bydlet s Aleškem.“ 

Michal: „Potom.“ „Jako Péťa.“ 

Michaela: „Kdybych musela, tak bych na samostatné bydlení šla bydlet. Kdybych 

musela.“ “Nejvíc by se m i líbilo velký dům a tam všichni – rodiče, všichni kamarádi, 

zvířata.“ 

Marie: „Chci bydlet s Patrikem, pořád. Chtěla bych psa, ale nevím, jestli bych se o něj 

dovedla postarat.“ 

Patrik: „Chci bydlet tady, nechci se nikam stěhovat a chci stále bydlet s Maruškou.“ 

Pavel: „Já se byl podívat na samostatném bydlení, tam jak bydlí Fanda. Tam já nechci. 

Já chci zůstat tady.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


