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sociálních služeb, plynoucích ze speciálních potřeb a kognitivních a komunikačních specifik
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Úvod

V souladu se současným pojetím lidských práv mají osoby s postižením právo v první

řadě  na  eliminaci,  případně pak na kompenzaci  již  vzniklých znevýhodnění  plynoucích  z

interakce jejich speciálních potřeb a podmínek prostředí. V případě osob, které mají speciální

potřeby v oblasti komunikace (například z důvodu mentálního postižení, poruchy autistického

spektra), z toho plyne nárok na odstraňování komunikačních bariér ve veřejném prostoru.

Tento  nárok  (nárok  na  bezbariérový  přístup  k  informacím)  je  formulován  v  řadě

právních dokumentů, od mezinárodních úmluv o lidských právech, přes zákony vyhlášky až

po vnitřní směrnice jednotlivých institucí (zejména zařízení poskytujících sociální služby).

Otázkou ale zůstává, jakým způsobem lze zajistit jeho naplňování.

Aspektem problematiky komunikačních bariér, který je zvlášť významný v souvislosti s

nedávným vývojem v oblasti sociálních služeb v České republice, jsou bariéry v komunikaci

poskytovatelů sociálních služeb vůči klientům s mentálním postižením a s autismem. Uživatel

sociálních  služeb by měl  být  aktivním účastníkem procesu  řešení  své  nepříznivé  sociální

situace. S poskytovatelem uzavírá smlouvu o poskytování služby a podílí se na vypracování

individuálního  plánu,  který  určí  rozsah  a  způsob  poskytování  podpory. Speciální  potřeby

uživatele v oblasti komunikace, ani případné omezení způsobilosti k právním úkonům, jej z

této role nevylučují. Poskytovatel služby je vždy povinen učinit maximum pro to, aby uživatel

získal  potřebné  informace  a  měl  prostor  se  vyjádřit.  K  tomu  v  praxi  může  být  potřeba

podniknout zvláštní kroky pro usnadnění porozumění, často jedinečné pro konkrétní osobu a

její osobité schopnosti a potřeby.

Tato  práce  se  pokouší  představit  některé  aspekty  této  složité  problematiky,  pomocí

případových studií je ilustrovat a také popsat možná opatření, která by mohla v některých

.případech  usnadnit  budování  efektivní  komunikace  mezi  lidmi  s  autismem a  mentálním

postižením a příslušníky majoritní populace, a to nejenom v kontextu sociálních služeb.
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1 Metodologie

Cílem práce je popsat některé překážky v partnerství poskytovatelů sociálních služeb a

jejich  uživatelů s  mentálním postižením a/nebo s poruchou autistického spektra,  plynoucí

především z existujících komunikačních bariér, a také načrtnout různé možnosti překonávání

těchto překážek.

Na základě studia dostupné literatury byl vytvořen přehled specifik v oblasti kognice a

komunikace, se kterými se lze setkat u osob s mentálním postižením a/nebo s autismem, a

které mohou vést mimo jiné k překážkám v přístupu k informacím, a též popis některých

možných  s  nimi  korespondujících  podpůrných  opatření  (formát  Snadné  čtení,  specifické

metody alternativní a augmentativní komunikace pro osoby s autismem...). 

Dále  byla  vymezena  role  a  postavení  člověka  s  mentálním  postižením  a/nebo  s

autismem  v  současné  české  společnosti  v  roli  občana  a  zejména  pak  ve  specifické  roli

uživetele sociálních služeb. 

Poznatky získáné studiem literatury doplňují čtyři případové studie, které ilustrují různé

podoby komunikačních bariér ve spolupráci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb, ale i

možnosti  jejich překonávání.  Přílohu tvoří  informační  materiály ve formátu Snadné čtení,

které byli vytvořeny během sběru dat pro případové studie.

Závěrem jsou informace získané z literatury i případových studií shrnuty a na jejich

základě jsou formulovaná doporučení pro praxi.

Kromě  studia  literatury  byl  tedy  prováděn  kvalitativní  výzkum  metodou  případové

studie,  výzkumným stylem bylo zůčastněné pozorování  a  kombinováno bylo  více technik

sběru dat.
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1.1 Kvalitativní výzkum 

Cílem  práce  není  ověření  existující  teorie,  ale  popsání  různých  aspektů  vybrané

problematiky.  Z  toho  důvodu  byl  prováděn  kvalitativní  výzkum.  Jeho  výsledky  nejsou

zobecnitelné  pro  celou  populaci,  ale  výhodou  je  možnost  odkrýt  význam  podkládaný

sdělovaným informacím,  sociální  realitu  interpretovat.  Postupuje  se  induktivně,  od  dat  k

teorii1 Dalším  důvodem  pro  volbu  kvalitativního  přístupu  byla  metodologická  flexibilita,

umožňující  používat  rozmanité metody sběru dat  a  následovat “vodítka”,  jež vyvstanou v

průběhu realizace výzkumu. 

1.2 Případová studie

Případová  studie,  nebo-li  kazuistika,  je  metoda  kvalitativního  výzkumu

charakterizovaná jako detailní studium malého množství případů. Vzhledem k malému vzorku

není  statisticky  zobecnitelná.  Vychází  z  předpokladu,  že  důkladné  prozkoumání  jednoho

případu napomůže porozumění případům obdobným. Je pro ni charakteristická kombinace

různých  technik  sběru  informací,  zejména  analýzy  dokumentů  a  přímého  pozorování

předmětu studiu2.

1.3 Techniky sběru informací

Výzkum  byl  prováděn  stylem  zúčastněného  pozorování,  což  je  pojem  zahrnující

všechny  techniky  sběru  kvalitativních  informací,  pokud  jsou  aplikovány  v  kontextu

participace3.  Tento  výzkumní  styl  byl  zvolen  proto,  že  umožňuje  hlubší  ponor  do  života

zkoumaných lidí a situací.  To jsem považovala za žádoucí vzhledem k velkému množství

faktorů, které mají na pozorované situace a procesy vliv, a kterým jsem se snažila porozumět.

Dalším  argumentem  pro  volbu  zůčastněného  pozorování  bylo,  že  zkoumané  osoby

1 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: Karolinum, 
2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7. str. 284-309

2 HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.

3 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: Příručka pro uživatele. 3.vyd. Praha: Karolinum, 
2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7. str. 308
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komunikují specifickým způsobem, čímž zejména v případě krátkodobých interakcí vzniká

riziko nesprávné interpretace. Pro správné porozumění zkoumaným osobám a situacím byl

potřebný delší kontakt. Informace byli nakonec sbírány po období celého roku 2014, od ledna

do prosince. Zůčastněné pozorování se zároveň jevilo jako nejméně invazivní technika, se

subjekty jsem se setkávala v roli osobní asistentky.

Použitými technikami sběru dat bylo pozorování, nestrukturované rozhovory, analýza

osobních  dokumentů  (individuálních  plánů služby osobní  asistence  a  záznamů o  průběhu

služby).

1.4 Výzkumný vzorek

Subjekty  byli  vybrány  z  řad  klientů  neziskové  organizace,  která  poskytuje  sociální

službu  osobní  asistence  cca  120  uživatelům  s  autismem.  Poskytování  služby  není  nijak

omezeno věkem. Jedná se o organizaci, ve které zároveň pracuji.  Ve studii jsem zastávala

zároveň roli výzkumníka i gatekeepera. Toto zdvojení rolí sice vedlo k výraznému usnadnění

procesu vytipovávání a náboru uživatelů, zároveň ale přineslo možný střet zájmu. Můj úsudek

mohl být ovlivněn například přáním dokázat, že dosavadní komunikaci s daným  uživatelem

jsem vedla dobře. Toto riziko jsem se snažil omezila tím, že jsem vybírala spíše uživatele, u

kterých jsem sjednávání a plánování služby neprováděla já, a též sebereflexí a procesem peer

debriefingu s kolegyní.

Dobrovolnost účasti na studii mohla být ohrožena tím, že uživatelé mohli mít tendenci

chtít  mi  vyhovět,  protože  mě  znali.  Na  druhou  stranu  lze  argumentovat,  že  pokud  bych

výzkum prováděla v mně cizí organizaci a roli gatekeepera zastávala jiná osoba, nebyl by

tento etický problém zcela eliminován (protože k účasti na projektu by vyzýval gatekeeper).

Taktéž  pro efektivní  práci  s  účastníky  bylo  nezbytné  mít  vytvořený rapport  a  znát  jejich

způsob komunikace, takže zdvojení mé pozice bylo pro praktické provedení studie přínosem.

Do studie jsem vybírala pouze osoby, se kterými je možná verbální komunikace. Tím

prakticky došlo k vyloučení osob s těžkou a hlubokou mentální retardací.
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Protože  jde  o  kvantitativní  výzkum,  cílem  konstrukce  vzorku  není  statistická

reprezentace populace osob, ale odhalení různých dimenzí a aspektů zkoumaného problému.4

Cílem teda bylo vybrat případy, které se vzájemně liší v co největším množství proměnných,

dosáhnout co největší diverzifikace vzorku. Případové studie byli vypracovány u čtyřech osob

různého  pohlaví,  věku,  s  rozdílnou  diagnózou  i  způsobem  života.  Přehled  subjektů  je

zpracován v tabulce 1. 

Přehled subjektů případových studií

Stupeň 

MR

Místo pobytu v době

sběru dat (leden-

rosinec 2014) 

PAS Věk Způsobilost k právním 

úkonům

Anna střední chráněné bydlení Dětský autismus 55 Omezená (zák. zástupce 

je matka)

Veronika lehká psychiatrická 

nemocnice 

(dlouhodobá 

hopitalizace)

Atypický 

autismus

15 nezletilá

Martin žádná Společná domácnost

s rodiči

Aspergerův 

autismus

13 nezletilý

Stanislav žádná Společná domácnost

s matkou

Aspergerův 

syndrom

27 Plně způsobilý

 Tabulka 1

1.4.1 Souhlas s participací, anonymita

Tři z respondentů a všichni zákonní zástupci poskytli verbální souhlas s účastí na studii.

(Poslední  respondent,  Anna,  souhlas  sice  též  poskytla,  ale  podle  mého názoru  dostatočně

nerozuměla, na co se ji ptám, a její přitakání tedy nelze považovat za informovný souhlas.)

Jména respondentů byla změněna.  Z materiálů uvedených v příloze byla odstraněna

4 Ibid., str. 304

10



jména personálu a název organizace.

I  s  ohledem  na  možné  obtíže  se  získáním  informovaného  souhlasu  od  uživatelů  s

mentálním postižením byli využity co nejméně invazivní metody sběru dat. Můj kontakt s

účastníky nepřekročil rámec vymezený rolí osobní asistentky.
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2  Mentální  postižení  -  specifika  a  možnosti  podpory  v  oblasti

komunikace

Mentální postižení je komplexní vrozená vývojová porucha, která se projevuje potíži s

porozuměním a přizpůsobením se svému okolí5. Postiženy jsou všechny složky inteligence,

poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti6. Tento stav vzniká do 18. roku života. U

osob  s  mentální  retardací  nejde  o  prosté  časové  opožďování  duševního  vývoje,  ale  o

strukturální vývojové změny a mělo by být chápáno jako komplexní stav osobnosti spíše než

izolovaný jev. Je možné ho pozitivně ovlivnit individuálním přístupem a cílenou podporou .7

2.1 Kognitivní specifika

Přibližně  80% osob  s  mentální  retardací  má  lehkou  mentální  retardaci.  Tyto  osoby

obvykle zvládají základní školní dovednosti zhruba do úrovně 10-11 let, osvojí si řeč. Lidé se

středně těžkou mentální retardací se obvykle naučí číst, psát a počítat, úroveň porozumění řeči

je značně variabilní.  Lidé s těžkou a hlubokou mentální retardací mívají  výrazné obtíže v

porozumění řeči.8

Lidé  s  lehkou  a  střední  mentální  retardací  mohou  vykazovat  sníženou  schopnost

vyvozování logických vztahů, zpomalenou chápavost,  jednoduchost  a konkrétnost úsudků,

horší  mechanickou a logickou paměť, těkavou pozornost,  chudší  slovní zásobu a poruchy

vizuomotoriky.9 Švarcová  popisuje  fenomén  inaktivního  vnímání:  „Když  se  mentálně

5 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 461 s. 
ISBN 978-80-246-1318-5. 

6 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10 : desátá revize 
(aktualizovaná verze, platná k 1.4. 2014). Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/seznam.html. 

7 VALENTA, M. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2009, 
366 s. ISBN 978-807-3201-371. 

8 THOROVÁ, K. In ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s 
autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-807-3673-192. 

9 ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, I. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál, 2011, 
221 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-3678-890. 
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retardované dítě dívá na nějaký obraz nebo předmět, neprojevuje snahu prohlédnout si je do

všech detailů,  vyznat se ve všech jeho vlastnostech.  Spokojuje se s povšechným poznáním

předmětů a nezajímá se aktivně o jejich podstatu a funkci.“10 Další speciální potřeby byly u

lidí s mentálním postižením popsány v oblasti zrakového vnímání, který může být zpomalené

a  mít  snížený rozsah,  být  postupné a  ne globální,  charakterizované potíži  s  perspektivou,

vnímáním polostínů  a  kontur,  diskriminací  figury  a  pozadí,  zvláštnostma  v  pohybu očí.11

Často lze též pozorovat potíže s integrací fatických funcí.12 

2.2 Specifické možnosti podpory – Snadné čtení

Cílem této části práce je popsat tradici úpravy způsobu podávání informací s ohledem

na  specifické  potřeby  osob  především  s mentálním  postižením.  Představeno  je  několik

dostupných metodik úpravy písemních materiálů pro potřeby osob s mentálním postižením.

Největší  prostor  je  věnován  Evropským  pravidlům  pro  tvorbu  snadno  srozumitelných

informací,  publikovaným  společností  Inclusion  Europe.  Tyto  jsou  srovnány  s  dalšími

dostupnými  metodikami.  Uvedeny  jsou  příklady  využití  tohoto  způsobu  úpravy  textů

v různých oblastech života a výsledky výzkumů efektivity podávání informací upravených

pro snadné čtení.

Úprava písemných materiálů do lépe přístupného formátu, označovaného jako Easy to

read (ETR) či Snadné čtení, má již  jistou tradici. Již v roce 1998 byl publikován metodický

materiál  jako  výsledek  mezinárodního  projektu,  jehož  cílem  bylo  podpořit  naplňování

pravidla  5  Standardních  pravidel  pro  rovnost  příležitostí  pro  lidi  s postižením  OSN.  V

současnosti  významným  dokumentem  je  brožura  Informace  pro  všechny  –  Evropská

pravidla  pro  tvorbu  snadno  srozumitelných  informací  vydaná  v  roce  2012  Inclusion

Europe13 a k dispozici je mnoho dalších metodik, zveřejňované například britskou společností

10 Ibid.

11 RUBINŠTEJNOVÁ, S. J. Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1976. 

12 VALENTA, M. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2009, 
366 s. ISBN 978-807-3201-371. 

13 INCLUSION EUROPE. Informace pro všechny: Evropská pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných 
informací. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné z: http://www.inclusion-
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Mencap14,  britským ministerstvem zdravotnictví15,  německou organizací  Netzwerk  Leichte

Sprache16,  a  dalšími  organizacemi.  Mezi  metodikami  jsou  malé  odlišnosti,  kupříkladu  na

rozdíl  od materiálu Inclusion Europe uvádí  Mencap konkrétnější  doporučení  pro umístění

obrázků v textu a podobu materiálů. Obrázky mají být    dle Mencap umístěny v levé části

dokumentu, text v pravé části a informační materiály mají mít podobu brožury formátu A5

nebo  větším.17 Disability  Rights  Commision  připouští  umístění  obrázků  i  nad  nebo  pod

textem. Netzwerk Leichte Sprache uvádí ve svém metodickém materiálu navíc požadavek

používat matný, silnější papír, který se nebude lesknout ani prosvítat a ILSMH doporučuje

uvádět na začátku dokumentů seznam klíčových pojmů a jejich vysvětlení

Všechny uvedené metodiky zdůrazňují nutnost zapojení cílové skupiny do všech fází

přípravy informačních materiálů a uvádějí  nejčastěji  tato  doporučení z  oblasti  obsahové,

grafické i jazykové podoby dokumentů:

1. Přihlédnout ke specifickým potřebám konkrétní cílové skupiny

2. Zvolit vhodný formát informací (kromě textu např. CD, DVD…)

3. Vyvarovat se infantilních výrazů v textech pro dospělé

4. Důkladně vysvětlit téma

5. Zapojit osoby s mentálním postižením do všech fází vzniku materiálů

6. Používat jednoduchá všeobecně známá slova

7. Při použití složitějších slov uvést jednoduché vysvětlení

8. Uvádět příklady z každodenního života

9. Nepoužívat synonyma (jednu věc nazývat v celém dokumentu stejně)

10. Nepoužívat metafory

11. Nepoužívat cizí slova

12. Nepoužívat zkratky

europe.org/pathways2/images/Information_for_all-CZ.pdf 

14 http://www.mencap.org.uk/sites/default/files/documents/2008-04/make%20it%20clear%20apr09.pdf 

15 http://www.inspiredservices.org.uk/Government%20EasyRead%20Guidance.pdf

16 http://www.leichtesprache.org/downloads/Regeln%20fuer%20Leichte%20Sprache.pdf

17 http://www.mencap.org.uk/sites/default/files/documents/2008-04/make%20it%20clear%20apr09.pdf 
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13. Nepoužívat  procenta a  „velká čísla“ (statistické údaje vyjádřit  pojmy jako „málo“,

„hodně“)

14. Používat krátké věty

15. Používat konkrétní jména a oslovení Ty/Vy

16. Používat pozitivní formulace (spíš než „neodcházejte“ použít „zůstaňte“)

17. Používat aktivní jazyk (spíš „doktor vám pošle dopis“ než „bude vám poslán dopis“)

18. Dodržovat logickou návaznost informací

19. Strukturovat informace podle témat

20. Důležité informace víckrát zopakovat

Pravidla týkající se grafické úpravy a formátu materiálů:

1. Používat formát A4 nebo A5

2. Vytvářet krátké brožury (spíše než dlouhé knihy)

3. Zajistit přehlednost textu

4. Nepoužívat pozadí, které zhoršuje čitelnost textu (obrázek, vzorek, malý kontrast mezí

pozadím a textem)

Pravidla týkající se podoby textu:

5. Používat bezpatkový font s dostatečně širokými mezerami mezi písmeny, nepoužívat

kurzívu ani speciální úpravy písma jako stínování nebo obrysy.

6. Používat nejméně písmo velikosti

7. Nepsat celá slova kapitálkami

8. Používat jenom jeden typ písma

9. Nepoužívat podtržení slov

10. Nepoužívat barevný text

Pravidla týkající se volby slov:

11. Nepoužívat složitá slova, případně je vysvětlit

12. Omezit používání zájmen (spíše používat podstatná jména)

13. Nepoužívat poznámky pod čarou

14. Omezit používání interpunkce (tečky, čárky, závorky)

15. Nepoužívat speciální znaky (/, %, &…)

16. Nepoužívat zkratky

15



Pravidla týkající se stavby vět:

17. Vždy začít novou větu na novém řádku

18. Nerozdělovat 1 slovo na dva řádky

19. Používat krátké věty, při rozdělování vět na dva řádky ji rozdělit ve vhodné místě

Pravidla týkající se obsahu textu:

20. Volit výstižné nadpisy

21. Podat jasnou informaci o tom, pro koho je materiál určený a čeho se týká

22. Vybrat pouze podstatné informace

23. Zvýraznit důležité informace

24. Nepoužívat příliš vysvětlivek nebo odrážek

25. Používat jen jednoduché grafy a tabulky

Pravidla týkající se struktury textu:

26. Používat odrážky

27. Nepoužívat sloupce

28. Používat zarovnání doleva, ne do bloku

29. Na jednu stránku neumístit moc textu

30. Používat mezery mezi odstavci

31. Nepoužívat odsazení prvních řádků odstavců

32. Používat široké okraje a mezery

33. Používat čísla stránek

Pravidla týkající se obrázků:

34. Používat fotografie, kresby a symboly

35. Používat stejný styl obrázků v celém dokumentu

36. Nepoužívat infantilizující obrázky v materiálech pro dospělé

37. Používat srozumitelné obrázky

38. Pro stejnou věc používat v celém dokumentu stejný obrázek

39. Obrázky  umísťovat  například  vedle  jednotlivých  odstavců  na  podporu  porozumění

textu (upraveno dle Inclusion Europe 2012)
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Easy to read texty jsou používány k usnadnění přístupu lidí s mentálním postižením k

mnoha oblastem života společnosti. Britská organizace United Response vydává ve formátu

přístupném lidem s mentálním postižením časopis Easy News, který obsahuje informace o

aktuálních událostech a  politice.  Vychází  jednou za dva týdny a je  dostupný na internetu

zdarma ve formátu pdf (http://www.unitedresponse.org.uk/resources/).

Německá  organizace  Nachrichtenwerk  upravuje  do  snadno  čitelného  formátu

zpravodajství  a  zpřístupňuje  ho  na  internetu.  Příspěvky  je  možné  poslouchat  v audio

formátu18. Jiná německá organizace, Humanistische Union Marburg, rovněž publikuje online

zprávy upravené pro snadné čtení19.  V němčině je  rovněž na  internetu k dispozici  slovník

vykládající  různá  slova  a  pojmy  jednoduchým  způsobem  pro  potřeby  osob  s mentálním

postižením20.

Metodiky snadného čtení téměř bez výjimky doporučují doplnění textu obrázky nebo

symboly.  Potenciál  symbolů  pro  podporu  porozumění  ale  doposud  nebyl  dostatečně

prozkoumán.  Výsledky studií  naznačují,  že  použití  symbolů neznamená automaticky lepší

porozumění textu. Naopak, pro některé osoby s mentálním postižením mohou být symboly

matoucí a vhodnější je nabídnou pouze text21.

Strydom  a  Hall provedli  v roce  2001  randomizovanou  studii  se  skupinou  54

respondentů  s lehkou  a  střední  mentální  retardací  a  s psychiatrickým  onemocněním.

Hypotéza, že skupina respondentů, kterým bude poskytnut informační leták spolu s verbálním

vysvětlením, bude schopna získat a udržet více informací, než kontrolní skupina, které budou

informace podány pouze verbálně, potvrzena nebyla. Naopak, zdálo se, že informační leták

respondenty zmátl,  takže vykázali signifikantně nižší úroveň vědomostí o komunikovaném

tématu, než  kontrolní skupina.

18 http://www.nachrichtenwerk.de/)

19 http://www.leichtenews.de/

20 http://hurraki.de/

21 PONCELAS, Angela a Glynis MURPHY. Accessible Information for People with Intellectual Disabilities: 
Do Symbols Really Help?. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2007, vol. 20, issue 5, s. 
466-474. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-3148.2006.00334.x 
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3 Autismus - specifika a možnosti podpory v oblasti komunikac

Autismus  (nebo-li  poruchy  autistického  spektra)  se  řadí  mezi  pervazivní  vývojové

poruchy, mezi které patří dětský autismus, Aspergerův syndrom, atypický autismus. Poruchy

autistického  spektra  mají  neurologický  podklad  a  charakterizuje  je  narušení  schopností  v

oblasti  komunikace,  sociální  interakce  a  představivosti.22 Ke  specifickým  diagnostickým

rysům dále může přistupovat  škála  dalších nespecifických problémů‚  jako fobie‚  poruchy

spánku  a  příjmu  potravy‚  návaly  zlosti  (temper  tantrum)  a  agrese  namířená  proti  sobě.

Atypický  autismus  se  odlišuje  od  dětského  autismu  bud'  věkem  začátku‚  nebo  tím‚  že

nesplňuje všechny tři skupiny požadavků pro diagnostická kritéria. Aspergerův syndrom se

vyznačuje  hlavně  tím‚  že  u  něj  nedochází  k  opoždění  ve  vývoji  řeči  a  kognitivních

schopností.23

3.1 Kognitivní specifika osob s autismem

Současně  dostupné  poznatky  o  kognitivních  a  neurologických  specifikách  osob  s

autismem doposud  nejsou  kompletní.  Sebeobhájkyně  dr.  Temple  Grandin  postulovala,  že

osoby s autismem doslova “myslí v obrazech”, například lépe rozumějí tomu, co vidí, než

tomu,  co slyší.  24 Popisuje  2 subtypy vizuálního myšlení:  fotograficky realistické vizuální

myšlení (photo realistic visual thinking) a abstraktně-strukturální vizuální myšlení (pattern

thinking) a o další  specializovaný kognitivního styl,  verbálně-faktuální myšlení (word-fact

thinking).25 Tato  teorie  je  konzistentní  nejenom  se  zkušenostmi  s  implementací  zásady

vizualizace,  ale  i  s  výsledky  studií  využívajících  funkční  magnetickou  rezonanci,  které

prokazují,  že  pro  osoby  s  autismem  je  charakteristické  silnější  a  pervazivnější  zapojení

22 ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Vyd. 1. Praha: 
Portál, 2007. ISBN 978-807-3673-192. 

23 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10 : desátá revize 
(aktualizovaná verze, platná k 1.4. 2014). Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/seznam.html. 

24 GRANDIN, T. Thinking in pictures: and other reports from my life with autism. 2. vyd. New York: Vintage 
Books, 2006. ISBN 03-072-7565-5. 

25 GRANDIN, T. How does visual thinking work in the mind of a person with autism? A personal 
account.Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2009-04-12, vol. 364, issue 
1522, s. 1437-1442. DOI: 10.1098/rstb.2008.0297. Dostupné 
z:http://rstb.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rstb.2008.0297 
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mechanismů zpracovávání vizuálních podnětů na úkor jiných kognitivních procesů26, a též že

že lidé s autismem ve zvýšené míře využívají kortikálních vizualizačních procesů k podpoře

porozumění řeči27 a že vzájemná integrace řečových a vizualizačních kortikálních funkcí je

narušená. Tyto nálezy podporují teorii Grandin.

Řečové i čtenářské schopnosti lidí s autismem jsou značně variabilní.  Dle některých

studií je úroveň porozumění textu přímo úměrná verbálním řečovým schopnostem (zejména

úrovni  porozumění  mluvené  řeči).28 Zkušenosti  některých  osob  s  autismem poukazují  na

potenciál  písemné  formy  komunikace  jako  možnosti  kompenzace  obtíží  těch  osob  s

autismem, kteří mají problémy spíše s expresivní než s receptivní složkou řeči.29

Lidé  s  autismem  často  mají  potíže  v  porozumění  složitě  abstraktním  a

metalingvistickým výrazům (nadsázka, vtip, .dvojí význam, ironie, metafory, rčení…).30

3.2 Specifické možnosti podpory – struktura a vizualizace

Pro podporu osob s autismem se osvědčilo dodržování zásad vizualizace, strukturalizace

a  individualizace.  Vizualizace,  tedy  podávání  informací  ve  vizuální  formě,  zviditelnění

informací pomocí obrázkových symbolů a piktogramů, referenčních předmětů, ale i pomocí

přehledného uspořádání prostoru, kompenzuje potíže, které lidí s autismem mají s porozumění

řeči a zároveň zajišťuje permanentnost sdělení, takže je možné se k němu opakovaně vracet.

26 SAMSON, F. et al. Enhanced visual functioning in autism: An ALE meta-analysis. Human Brain Mapping. 
2012, vol. 33, issue 7, s. 1553-1581. DOI: 10.1002/hbm.21307. Dostupné z: 
http://doi.wiley.com/10.1002/hbm.21307 

27 KANA, R. K. et. al. Sentence comprehension in autism: thinking in pictures with decreased functional 
connectivity. Brain. 2006-09-01, vol. 129, issue 9, s. 2484-2493. DOI: 10.1093/brain/awl164. Dostupné z: 
http://www.brain.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/brain/awl164 

28 NORBURY, C.,  NATION, K. Understanding Variability in Reading Comprehension in Adolescents With 
Autism Spectrum Disorders: Interactions With Language Status and Decoding Skill. Scientific Studies of 
Reading. 2011-04-15, vol. 15, issue 3, s. 191-210. DOI: 10.1080/10888431003623553. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10888431003623553 

29 FLEISCHMANN, A., FLEISCHMANN, C. Carly's voice: breaking through autism. 1stTouchstone 
hardcover ed. New York: Touchstone/Simon, 2012, 391 p. ISBN 9781439194164 

30 GiILBERG, GILLBERG.   In: ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. Agrese u lidí s mentální retardací a
s autismem. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-807-3673-192. 
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Strukturalizace prostoru  a  času,  teda  zachovávání  daného  pořadí  činností,  vykonávání

činností  na místě  k tomu určeném,  snižuje  úzkostnost  osob s  autismem,  protože  omezejí

množství podnětů, kterým je osoba v danou chvíli vystavena. Strukturalizace též podporuje

porozumění  situačním kontextům a orientaci  v  case  a  v  prostoru.  Zásada individuálního

přístupu zajišťuje  každé  osobě  s  autismem  přizpůsobením  programu  jejím  specifickým

potřebám.31

4 Kapacita k rozhodování 

Kromě  specifické  podpory  v  oblasti  porozumění  informacím  může  být  u  osob  s

mentálním  postižením  a/nebo  s  autismem  důležité  posouzení  kapacity  k  samostatnému

rozhodování  a  k  informovanému  souhlasu.  Cílem  této  stručné  kapitoly  je  vymezení

teoretického rámce pro jejich posuzování a prezentace závěrů některých výzkumů usilujících

o rozkrytí důvodů (a tím i možnosti odstranění) překážek v nabytí schopnosti samostatného

rozhodování lidmi s mentálním postižením.

Curran a Hollins   uvádí tři podmínky, jež musí být splněny, aby bylo možné považovat

rozhodnutí osoby za její vlastní a dobrovolné: 

● Disponování dostatkem relevantních informací

● Kapacita k rozhodování a k pochopení důsledků rozhodnutí

● Možnost provést rozhodnutí dobrovolně a bez nátlaku 32

Možným kritériem pro posouzení, zda je dotyčný schopen provést informovanou volbu,

je, zda prokazatelně funguje na nejvyšší úrovni v rámci čtyřstupňové klasifikace zpracovávaní

informací dle      Craika a Lockharta, tj. je-li schopen flexibilního usuzování. 33 Tento přístup k

31 ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými 
vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-
3674-755. 

32 CURRAN, L.J. a S.C. HOLLINS. Consent to medical treatment and people with learning disability. 
Psychiatric Bulletin. 1994-11-01, vol. 18, issue 11, s. 691-693. DOI: 10.1192/pb.18.11.691. Dostupné z: 
http://pb.rcpsych.org/cgi/doi/10.1192/pb.18.11.691 

33 CRAIK, Fergus I.M. a Robert S. LOCKHART. Levels of processing: A framework for memory research. 
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posuzování způsobilosti jedinců s mentálním postižením k rozhodování obhajuje například

Waight a Oldreive34.  

Kroese et al uvádí u populace s mentálním postižení vyšší riziko, že budou nekriticky

přijímat nabízené varianty, což je dáno kromě zvýšené sugestibility i nedostatkem příležitostí

k samostatnému rozhodování a tím chybějícími dovednostmi v této oblasti.35 

Toto je v souladu s pozorováním Marcely Hauke, která píše: „Mám zkušenosti, že nám

natolik věří, že by podepsali snad cokoliv. Jednak jsou velmi důvěřiví a tím lehce zneužitelní,

jednak v nás  stále  vidí  autoritu,  kterou „musí“ poslouchat.  Není  se  co  divit.  Byli  k tomu

dlouhá léta v uplynulých obdobích vychovávání a veden.“ 36

Waight a Oldreive přicházejí k obdobnému závěru. Schopnost jedince dělat a sdělovat

rozhodnutí  je  pole  nich  významně  ovlivňovaná  nejenom  jeho  kognitivní  kapacitou  a

komunikačními  dovednostmi,  ale  v neposlední  řadě  i  tím,  zda  měl  v minulosti  dostatek

příležitostí k samostatnému rozhodování.37

5 Člověk s mentálním postižením a/nebo s autismem ve společnosti

Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1972, vol. 11, issue 6, s. 671-684. DOI: 10.1016/S0022-
5371(72)80001-X. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002253717280001X 

34 WAIGHT, Mary Philomena a Warren James OLDREIVE. Evaluating the ability of and enabling a blind 
adult with learning disability to sign a tenancy agreement. British Journal of Learning Disabilities. 2012, 
vol. 40, issue 1, s. 55-61. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-3156.2011.00683.x 

35 KROESE, Biza Stenfert, Alinda GILLOTT a Vicky ATKINSON. Consumers with Intellectual Disabilities as
Service Evaluators. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 1998, vol. 11, issue 2, s. 116-
128. DOI: 10.1111/j.1468-3148.1998.tb00054.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-
3148.1998.tb00054.x 

36 HAUKE, Marcela. Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2011, 135 s. ISBN 978-802-4738-499. 

37 WAIGHT, Mary Philomena a Warren James OLDREIVE. Evaluating the ability of and enabling a blind 
adult with learning disability to sign a tenancy agreement. British Journal of Learning Disabilities. 2012, 
vol. 40, issue 1, s. 55-61. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-3156.2011.00683.x 
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Tato kapitola stručně popisuje potíže, které mnoho lidí s mentálním postižením a/nebo s

autismem má či v minulosti mělo při přístupu k některým lidským a občanským právům. Dále

načrtává  obecný  legislativní  rámec  pro  zajišťování  přístupu  osob  s mentálním postižením

k těmto právům, se zřetelem na právo na přístup k informacím. Největší prostor je věnován

Mezinárodní úmluvě o právech lidí s postižením. V poslední podkapitole této části je na právo

na bezbariérové informace nahlédnuto v kontextu sociálních služeb. Zde jsou nejpodrobněji

rozvedeny  povinnosti,  jež  poskytovatelům  služeb  plynou  z kritérií  Standardů  kvality

sociálních služeb.

5.1 Bariéry vůči lidem s postižením – historický rámec

Postavení osob s postižením ve společnosti se v průběhu času proměňuje.  Popsaná

byla stádia represe a zotročování, stádium renesanční humanity a křesťanské charitativnosti,

rehabilitační,  socializační  a  prevenčního  stádium38.  Jiní  autoři  považují  lineární  teorie  o

jednosměrném zlepšování postavení postižených ve společnosti zjednodušující a vícekrát byli

navrženy její revize39, postulující kupříkladu vytvoření „postižení“ jako sociálního konstruktu

a  následnou  exkluzi  takto  označených  lidí  v  období  po  průmyslové  revoluci 40,   nebo

kritizující  rozvoj  ústavní  péče  o  osoby  s  postižením jako  prostředek  jejich  omezování  a

exkluze41.

Počátkem  70.let  minulého  století  se  objevuje  nová  interpretace  postižení,  která  je

označována jako sociální model postižení. Sociální model vychází z pozice holismu a odmítá

mechanicismus  a  redukcionismus  typický  pro  dřívější  medicínský  model.  Nabízí  nové

paradigma,  podle  kterého  to  není  postižení,  které  jedince  zneschopňuje,  oslabuje  nebo

znevýhodňuje.  Znevýhodnění je naopak důsledkem strukturálních handicapujících vlivů ze

38 SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. SPN, Praha 1986. 

39  TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2000, 
248 s. ISBN 80-860-3990-0. 

40 FOUCAULT, M, překlad A.M. SHERIDAN. The birth of the clinic: an archaeology of medical perception. 
London: Routledge, 2003. ISBN 978-041-5307-727. 

41 MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče. In: KRAHULCOVÁ, Beáta a kol. Postižený člověk v procesu 
senescence. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 71-92. ISBN 8072900943. 
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strany  společnosti,  jejíž  směr  vývoje  určuje  schopnost,  způsobilost  (ability),  výkon  a

normalita. 42

Preambule Úmluvy OSN o právech osob s postižením popisuje postižení takto: “pojem,

který  se  vyvíjí  a  který  je  výsledkem  vzájemného  působení  mezi  osobami  s  postižením  a

bariérami  v  postojích  a  v  prostředí,  které  brání  jejich  plnému  a  účinnému  zapojení  do

společnosti, na rovnoprávném základě s ostatními”. V tomto kontextu jsou bariéry, které dnes

brání  osobám s mentálním postižením a s  autismem k přístupu k informacím, výsledkem

interakce současné komunikační kultury a specifického způsobu vnímání a myšlení těchto

osob.

Lidskoprávní diskurz se navíc od poválečného období posunul od negativního vymezení

práv (které je typické pro práva politická a občanská) k pozitivnímu vymezení ekonomických,

kulturních  a  sociálních  práv.  Není  pouze  nepřípustné  tato  práva  komukoli  odebrat.  U

pozitivních  práv  je  navíc  nutné  podnikat  aktivní  kroky  k  tomu,  aby  bylo  všem osobám

umožněn přístup k těmto právům43. Znevýhodnění lidé tak mají právo na to, aby byli chráněni

i před nepřímou diskriminací, aby bylo přihlíženo k jejich speciálním potřebám a aby byli

odstraňovány bariéry, na které mohou narážet 44.

Přesto i dnes žije mnoho lidí s postižením ve velkokapacitních pobytových zařízeních

způsobem  zcela  odlišným  životu  lidí  bez  postižení. Reakcí  na  tento  fakt  je  proces

deinstitucionalizace.  Velkokapacitní  pobytová  zařízení  jsou  postupně  nahrazovány  jinými

sociálními službami, přičemž cílem je zajistit osobě s postižením životní podmínky, které co

nejvíce odpovídají způsobu života majoritní populace. Kupříkladu osobní asistence je terénní

sociální službou poskytovanou v přirozeném prostředí uživatele. Asistent podporuje uživatele

při výkonu všech úkonů, které by dělal sám, pokud by neměl zdravotní postižení, na základě

42 ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vyd. 1. Praha: 
Karolinum, 2008, 222 s. ISBN 978-802-4615-653. 

43  GREADY, Paul a BALL, Olivia. The no-nonsense guide to human rights. 3. vyd. Oxford: New 
Internationalist, 2006. ISBN 978-190-4456-452. 

44 ČERMÁK, M. Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Národní rada 
osob se zdravotním postižením ČR, 2012, 63 s. ISBN 978-80-87181-08-9. 
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jejich domluvy a smlouvy o poskytování služby.45 Je poskytovaná na základě individuálního

plánu služby sestaveného dle potřeb a přání uživatele. Podporuje uživatele k tomu, aby mohli

žít způsobem odpovídajícím způsobu života většinové společnosti. Dostupnost sociální služby

osobní asistence je důležitou podmínkou úspěšné transformace sociálních služeb.46 

Moderní  sociální  služby,  charakterizovány  vztahem  nabídky  a  poptávky  mezi

dodavatelem  služeb  a  spotřebitelem,  by  osoby  s  mentálním  postižením  měli  především

respektovat jako občany a jako dospělé osoby47 a  umožňovat jim rozhodovat o tom, jaká

podpora jim bude poskytována. S touto proměnou role osob s postižením jsou ale spojeny

nebývalé  nároky  na   komunikační  kompetence  osob  s  mentálním  postižením.  Efektivní

komunikace mezi osobami s mentálním postižením a poskytovateli služeb není samozřejmá a

pro její dosažení je nutné odstranit existující komunikační bariéry.

5.2 Právo na bezbariérový přístup k informacím

Dle Mezinárodní úmluvy o právech lidí s postižením mají osoby s postižením právo

na přiměřená opatření (reasonable accomodation), což jsou “nezbytné a odpovídající změny a

úpravy, které nepředstavují  nepřiměřené nebo nadměrné zatížení,  a které jsou prováděny,

pokud  to  konkrétní  případ  vyžaduje,  s  cílem  zaručit  osobám  se  zdravotním  postižením

uplatňení nebo užívání všech lidských práv a základních svobod na rovnoprávném základě s

ostatními.” (článek 2) 

Úmluva  uznává  jednoduchou  formu  řeči  jako  jednu  z  plnohodnotných  forem

komunikace. Článek 21 přiznává osobám s postižením svobodu vyhledávat, přijímat a šířit

informace a myšlenky na rovnoprávném základě s ostatními jako aspekt práva na svobodu

projevu a  přesvědčení.  Článek 9 vztahuje právo na přístup k informacím a komunikaci  s

právem na zapojení do všech oblastí života společnosti. Smluvní strany úmluvy mají kromě

45 Zákon č. 108/2006 Sb.

46 KOZLOVÁ, L. Sociální služby: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Triton, 2005, 198 s. 
Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-2546-626. 

47 SOBEK, J. Lidská práva v každodenním životě lidí s mentálním postižením: příručka pro zaměstnance 
sociálních služeb. 2. vyd. Praha: Portus, c2010, 69 s. ISBN 978-80-254-8696-2. 
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jiného za úkol „vybavit budovy a další veřejně přístupná zařízení značením v Braillově písmu

a ve snadno čitelných a srozumitelných formách“ a  dle  oddílu f)  mají  „podporovat  další

vhodné formy asistence a podpory pro osoby se zdravotním postižením s cílem zajištění jejich

přístupu k informacím“. Na základě článku 19 mají smluvní strany úmluvy bez prodlení a

dodatečných výdajů poskytovat informace určené široké veřejnosti ve formátech přístupných

osobám se zdravotním postižením, umožňovat osobám se zdravotním postižením tyto formáty

používat při  úředních jednáních, a požadovat i  od soukromých subjektů a od hromadných

sdělovacích  prostředků,  které  poskytují  služby  široké  veřejnosti,  aby  bezbariérových

komunikačních formátů užívali.48

Pokud  jde  o  českou  legislativu,  zákon  o  sociálních  službách se  bezbariérové

komunikaci  explicitně  věnuje  v  paragrafu  88,  v  němž  ukládá  poskytovatelům  sociálních

služeb „ve formě srozumitelné pro všechny osoby“ či “způsobem srozumitelným pro všechny

osoby“ informovat veřejnost o sociální službě (o jejím druhu, místě, cílech, cílové skupině,

kapacitě a o způsobu jejího poskytování), zpracovat vnitřní pravidla zajištění služby a vnitřní

pravidla pro podávání a vyřizovaní stížností uživatelů. Poskytovatelé jsou tedy povinni brát

při  přípravě  informačních  a  metodických  materiálů  v  úvahu  hledisko  přístupnosti  a

zohledňovat  speciální  potřeby  různě  znevýhodněných  skupin  lidí.  Dále  jsou  na  základě

stejného  paragrafu  poskytovatelé  povinni  zohledňovat  specifické  potřeby  konkrétního

zájemce o službu a o podmínkách, způsobu poskytování služby a výši úhrady za službu jej

informovali  „způsobem pro něj  srozumitelným“.  Ve stejném paragrafu Zákon dále  ukládá

poskytovatelům povinnost dodržovat standardy kvality sociálních služeb. 

Přímý vztah k odstraňování komunikačních bariér mezi poskytovateli a uživateli mají

zejména standardy kvality sociálních služeb č. 3, 4, 7, a 12. Kritéria jednotlivých standardů

jsou zde uvedeny ve znění, jež je uvedeno v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Kritérium  a)  standardu  3  vyžaduje,  aby  poskytovatel  informoval  zájemce  o  službu

srozumitelným způsobem o  podmínkách  jejího  poskytování.  Komunikačním schopnostem

cílové skupiny uživatelů je nutné přizpůsobit míru složitosti textu, používání cizích slov a

48 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODU. Mezinárodní úmluva o právech osob s postižením. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf 

25

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf


odborných výrazů, velikost písmen, způsob předání informací a dle potřeby zvážit znázornění

alternativní formou, jako jsou piktogramy, Braillovo písmo, video atd.

U  standardu  kvality  č.  4  se  posuzuje,  zda  poskytovatel  má  zpracovanou  metodiku

uzavírání  smlouvy  o  poskytování  sociální  služby  s  ohledem na  specifické  potřeby cílové

skupiny. Kritérium 4b)  „Poskytovatel  při  uzavírání  smlouvy o poskytování  sociální  služby

postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy“ se vztahuje i na případy, kdy je

uživatel zbavený způsobilosti k právním úkonům. I v případě, že je uživatel nezletilý, mu

obsah  smlouvy  musí  být  přiměřeným způsobem vysvětlen.49 V současnosti  je  zvažovaná

revize  znění  standardu  č.4  tak,  aby  bylo  explicitně  uvedeno,  že  sociální  službu  nelze

poskytovat  proti  vůli  osoby  a  že  osoba  má  nárok  na  volbu  způsobu  komunikace  s

poskytovatelem a na podporu komunikace a rozhodování, pokud ji pro tento účel potřebuje „a

to i v případě, že je při uzavírání smlouvy zastoupena jinou osobou“.50

Dle standardu 7 poskytovatel má mít písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání

a  vyřizování  stížností  osob na  kvalitu  nebo způsob poskytování  sociální  služby ve formě

srozumitelné osobám. Dále poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou

formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým

způsobem a o možnosti  zvolit  si  zástupce pro podání  a vyřizování stížnosti.  Poskytovatel

informuje  osoby o  možnosti  obrátit  se  v  případě  nespokojenosti  s  vyřízením stížnosti  na

nadřízený  orgán  poskytovatele  nebo  na  instituci  sledující  dodržování  lidských  práv  s

podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Kritéria se považují za nesplněné,

pokud  je  text  pravidel  nesrozumitelný,  obsahuje  cizí  slova,  pro  danou  cílovou  skupinu

neznámá slovní spojení, text je psán příliš drobným písmem apod. Forma stížnostních postupů

má odpovídat dovednostem cílové skupiny uživatelů (například je potřeba zvážit  upravení

velikosti písmen, umístění, použití Braillova písma, piktogramů apod.).51

49 HAUKE, M. Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2011, 135 s. ISBN 978-802-4738-499. 

50 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT MPSV: INOVACE SYSTÉMU KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 
Standardy a kritéria kvality sociálních služeb 2013. 2013. Dostupné z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15274/C1_standardy_2013.pdf 

51 JOHNOVÁ, M. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: průvodce poskytovatele. Editor 
Kristýna Čermáková. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. ISBN 80-865-5245-4. 
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Obdobně u standardu 12 je poskytovatel povinen mít soubor informací o poskytované

sociální službě zpracován ve formě srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

Platná legislativa tedy poskytovatelům sociálních služeb ukládá povinnost přizpůsobit

způsob komunikace potřebám osob s mentálním postižením a/nebo s autismem, pokud tyto

osoby jsou jejich uživateli (včetně případů, kdy je zastupuje zákonný zástupce například při

podpisu smlouvy, tj. není přípustné jednat pouze s opatrovníkem). 

Existuje  jistě  více  způsobů,  jak  lze  tento  požadavek  naplnit.  Z  předchozích  kapitol

plyne, že vhodným zdrojem přizpůsobení způsobu komunikace potřebám osob s mentálním

postižením může být mimo jiné zpracování informačních (např. Základní informace o službě)

i  úředních  (např.  Smlouvy  o  poskytování  sociální  služby)  dokumentů  do  snadno  čitelné

podoby (dle dostupných metodik a s ohledem na individuální potřeby a preference klienta). U

osob s autismem to dále může znamenat uplatnění zásad vizualizace a strukturalizace. Změna

způsobu  komunikace  ale  samozřejmě  sama  o  sobě  není  zárukou  efektivní  spolupráce

poskytovatele a uživatele sociálních služeb.

Na schopnost osob s postižením rozumět a činit informovaná rozhodnutí mají kromě

způsobu podávání informací vliv i další faktory (kognitivní kapacita, životní zkušenosti). 

Následující  kapitoly  ilustrují  několik  více  i  méně  úspěšných  pokusů  o  optimalizaci

způsobu komunikace s uživateli se speciálními potřebami v oblasti komunikace, které jsem v

roli osobní asistentky pro lidi s autismem provedla v období leden-prosinec 2014.

27



6 Případové studie

6.1 Anna

Anně  je  55  let,  sociální  službu  osobní  asistence  využívá  šestým  rokem.  Žije  v

chráněném bydlení a většinu víkendů tráví u své matky. Má dětský autismus a středně těžkou

mentální retardaci.

6.1.1 Komunikace

Anna  rozumí  jednoduché  řeči,  mluví  ve  2-3  slovních  větách,  výrazně  ulpívá  na

vybraných tématech (co bude k obědu, oblíbený TV pořad...), opakuje oblíbené věty. Řeč je

výrazně echolalická, objevují se verbální rituály, které je někdy obtížné odlišit od funkčních

sdělení. Pozorovatelná je tendence k přitakávání, když Anna nerozumí otázce, odpoví obvykle

„ano“. Neumí číst.

6.1.2 Předchozí zkušenosti se službou

Má omezenou způsobilost k právním úkonům, při podpisu smlouvy byla zastoupena

matkou.

Osobní  asistence  je  poskytovaná  na  základě  zakázky  formulované  matkou,  úkolem

asistenta je doprovázet Annu na procházky.  Službu osobní asistence čerpá od roku 2010,

přibližně  2x  týdně  na  2  hodiny.  Asistenti  Annu  doprovází  na  procházky. Cíl  služby  byl

stanoven matkou paní Anny na základě jejich zkušeností s Annou (matka uvedla, že Anna

ráda  chodí  na  procházky  a  povídá  si),  na  jednáních  se  zástupci  organizace  byla  Anna

přítomna.  Dle  plánu  služby  byla  paní  Anna  na  konci  plánovací  schůzky  dotázána,  zda  s

domluveným plánem souhlasí, na což odpověděla „Ano“, což bylo v plánu prezentováno jako

informovaný souhlas.

6.1.3 Intervence
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Přestože na základě prostudování aktuálního plánu služby Anny jsem očekávala, že s

Annou bude možné vést rozhovor o průběhu poskytování sociální služby (minimálně že je

schopná spolehlivě odpovědět ano nebo ne na jednoduchou uzavřenou otázku),  v průběhu

pozorování vyšlo najevo, že úroveň Anniných řečových schopností je nižší, než se může při

krátké interakci zdát. Při zjišťování znalostí z okruhu Základní informace paní Anna projevila

základní  orientaci  v  tématu.  Věděla,  co  osobní  asistence  znamená:  “K Aničce  tam chodí

[asistentky].”.  Na otázku, co  asistentkami společně dělají odpověděla: “Na procházku tam

chodíš. Na Václaváček.”... “Tam mám ráda.”  Opakovaně vyslovila spokojenost se službou:

“Ráda.”,  ”Tam mám ráda.”  Během interakcí se paní Anna celou dobu usmívala.   Úsměv

podle slov matky může být u paní Anny projevem úzkosti. 

Na otázku “Co se vám na asistencích nelíbí?” paní Anna neodpověděla. Kladla otázky

(“Polívka nebude?... Polívku tam nechci.”, “K doktorovi nepůjdeme?”). Stejné otázky paní

Anna klade běžně mnohokrát za den, mohlo se tedy jednat o verbální rituál. Také to mohla být

známka toho, že paní Anna velmi přibližně porozuměla, na co se ptám.

Paní  Anně  jsem  opakovaně  (celkem  pět  krát)  předložila  materiály  se  základními

informacemi o službě ve formátu snadné čtení (Příloha 1). Anna o materiály nejevila zájem,

pohlédla  na  ně  pouze  na  několik  vteřin,  ve  dvou  případech  situaci  krátce  komentovala

(„Knížku tam máš.“ a „Obrázek je tam, paní tam.“).

6.1.4 Shrnutí

Domnívám se,  že u paní  Anny je její  velmi nízká úroveň porozumění řeči  částečně

„maskovaná“  faktem,  že  Anna  mluví.  Na  uzavřené  otázky  Anna  odpovídá  „Ano.“  (nebo

podobným „přitakávácím“ vyjádřením, např. „Jsem spokojená.“ a  „Mám ráda.“),  i  pokud

otázce nerozumí. Může jít o přitakávání, jak ho popisuje Kroese et al52 a též Hauke53.

52 KROESE, Biza Stenfert, Alinda GILLOTT a Vicky ATKINSON. Consumers with Intellectual Disabilities as
Service Evaluators. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 1998, vol. 11, issue 2, s. 116-
128. DOI: 10.1111/j.1468-3148.1998.tb00054.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-
3148.1998.tb00054.x 

53 HAUKE, Marcela. Pečovatelská služba a individuální plánování: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2011, 135 s. ISBN 978-802-4738-499. 
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Při  jednání  se  zástupci  poskytovatele  sociální  služby z  prosince  2013 Anna  podle

všeho budila dojem, že průběh schůzky sleduje a rozumí, v plánu služby na rok 2014 byla

zaznamenána odpověď „ano“ jako informovaný souhlas uživatelky s domluveným plánem

služby.  Skutečný  rozsah  deficitu  v  oblasti  komunikace  (tj.  že  velká  část  expresivní

komunikace je afunkční a že porozumění řeči se omezuje na několik známých sdělení nebo

přibližné ) byl patrný až při delší interakci s paní Annou. Přestože další pokusy o zapojování

paní  Anny do jednání  o  službě  jsou  samozřejmě  žádoucí  a  nutné,  soudím,  že  je  potřeba

věnovat zvýšenou pozornost ověřování, zda Anna opravdu rozumí.

6.2 Veronika

Veronice  je  15  let.  Má  lehké  mentální  postižení  a  autismus.  Bydlí  doma,  ale

opakovaně  bývá  hospitalizovaná  v  psychiatrické  nemocnici  pro  afektivní  rapty  se

sebepoškozování  a  suicidálními  pokusy.  K dekompenzaci  u  ní  dochází  3-4  x  krát  ročně,

hospitalizace obvykle trvá 2-3 měsíce. Veronika tedy tráví mnohem více času v nemocnici než

doma. 

6.2.1 Komunikace

V komunikaci výrazně uplívá na vybraných tématech. Je zvýšeně úzkostná, což má

vliv  i  na  komunikační  situace.  Často  se  z  nich  snaží  uniknout,  v  krajním  případě  i

problémovým chováním (pláč, utíkání, suicidální deklamace). Nerada odpovídá, když je na

něco tázána. Umí číst.

6.2.2 Předchozí zkušenosti se službou

Službu osobní asistence čerpá druhým rokem, a to pouze v době, kdy je doma (mimo

dobu hospitalizace).  Asistent  ji  poskytuje  podporu ve  škole  (SŠ praktická),  kde potřebuje

podporu v oblasti chování v případě, že dojde k afektivnímu raptu. Během hospitalizace též

někdy  využívá  služeb  osobního  asistenta  v  omezeném  rozsahu,  asistent  ji  doprovází  na

procházky po areálu nemocnice.
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Cíl  služby  byl  formulován  na  základě  zakázky  formulované  matkou  Veroniky  -

umožnit školní docházku v méně restriktivním prostředí, než poskytuje ZŠ při psychiatrické

nemocnici.  Veronika  byla  při  formulaci  cíle  klíčovou pracovnicí  dotázána  na  svá  přání  v

souvislosti s asistencí. Veronika vyjádřila přání, aby jejím asistentem byl mladý muž.  Další

Veroničin vklad do procesu plánování služby nebyl v dokumentech zaznamenán.

6.2.3 Intervence

První setkání se uskutečnilo v době, kdy byla Veronika hospitalizovaná. Veronika byla

velice  rozrušená,  nechtěla  se  mnou  mluvit  o  službě  osobní  asistence,  ulpívala  u  svých

oblíbených témat (chlapecká hudební skupina, film). Proto jsem se rozhodla realizovat místo

jednoho rozhovoru sérii zúčastněných pozorování a rozhovorů, které probíhali v rámci mé

práce  osobní  asistentky u  Veroniky.  Další  spolupráce  probíhala  po propuštění  Veroniky z

nemocnice, ke kterému došlo krátce po našem prvním setkání.

V  té  době  Veronika  čerpala  osobní  asistenci  s  cílem  umožnění  školní  docházky.

Asistent ji ve škole poskytoval nutnou individuální podporu ve chvílích, kdy měla potíže s

regulací  chování  (např.  odchod  ze  třídy  a  relaxační  činnost  dle  potřeby  jako  prevence

afektivních záchvatů, v případě efektivního raptu implementace restriktivních opatření).

Rozhovory s Veronikou probíhaly většinou na školním dvoře během přestávek.

Veronika  reflektuje  své  postižení,  během rozhovorů  se často  objevovali  prohlášení

jako  “Musím mít toho asistenta že jsem, jsem autista… že mám záchvaty a jsem, jsem vlastně

tam vyskočila z okna tenkrát… tak mám asistenta.”  „To je těžké, že jsem autista, musím mít

asistentku.“.

Veronice jsem opakovaně kladla otázky typu „Jaké je to pro tebe, mít asistenta? Můžeš

to ovlivnit, co bude asistent dělat? Víš, jak to funguje s asistenty? Kdyby se ti něco nelíbilo,

komu by jsi to řekla?“. Veronika velice často reagovala motorickým neklidem, smíchem a

slovem „Nevím.“. 

Asi po dvou týdnech práce s Veronikou se naskytla příležitost k práci na plánování

průběhu sociální služby, když se Veronika opakovaně dostala do konfliktu se spolužačkou.

Mluvila se mnou o tom že ji spolužačka  „provokuje“ a  „vytáčí“  a ona pak  „to nedává“.

Rozebíraly  jsme,  jak  by  ji  asistentka  moha  pomoci,  aby  takové  situace  lépe  „dávala“.

Veronika  navrhovala,  že  mám spolužačce  „něco  říct“, aby  ji  „nechala  bejt“.  Já  jsem ji
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odpověděla, že asistentka by v souladu s uzavřenou smlouvou neměla řešit situaci za ni, ale

má ji jenom pomáhat. V tu chvíli Veronika ukončila tento rozhovor a začala mluvit o svém

oblíbeném  tématu  (hudební  skupina).  Informace  „mám  s  osobní  asistentkou  uzavřenou

smlouvu“ ji ale zřejmě zaujala. Opakovaně po dobu minimálně dalších tří týdnů (poté byl

kontakt v důvodu další dekompenzace přerušen) říkala: „Máme smlouvu, tak to je jasný. Máš

úkol ve smlouvě, jsi má asistentka.“. U toho se usmívala a smála. Podobná prohlášení dělala

často ve chvílích rozrušení, kdy byla verbálně atakovaná spolužačkou.

Rozhodla jsem se Veronice nabídnout informace o službě upravené do formátu Snadné

čtení  (přílohy 1-3).  Veronika o nabídnuté dokumenty projevila  zájem, prolistovala  si  je  a

dlouze si prohlížela fotografie pracovníků, které znala. Textu nevěnovala pozornost.  

Na základě analýzy tohoto faktu jsem se rozhodla při  revizi  plánu sociální  služby

Veronice umožnit, aby svůj plán vizuálně dotvořila (nálepky, kresba fixou). Veronika u této

činnosti vydržela asi 25 minut, během kterých jsem ji opakovala základní informace o službě

(1) osobní asistent nedělá věci z klienta, ale podporuje ho a pomáhá mu a 2) osobní asistent a

klient mají smlouvu, kterou společně vymyslí, klient sám říká, co od asistenta chce. 

Poté bohužel byl náš kontakt přerušen z důvodu další hospitalizace Veroniky.

6.2.4 Shrnutí

Veronika  je  dívka,  která  velmi  výrazně  uplívá  na  svých oblíbených tématech a  je

obtížně odklonitelná. Pokud nemá sociální situaci pod svou kontrolou, je úzkostná a snaží se

ze situace uniknout. Využití materiálů ve Snadném čtení doplněných fotkami zaměstnanců

organizace,  které zná a o kterých ráda mluví,  jako i  spojení s jednáním o cílem služby s

výtvarní  činností,  umožnilo nenásilné přivedení  Veroniku k rozhovorům, kterých by jinak

zřejmě nebyla schopna.

6.3 Martin

Martinovi  je  13  let.  Má  Aspergerův  syndrom  a  obsedantně  kompulzivní  poruchu.

Navštěvuje běžnou základní školu, bydlí s oběma rodiči, mladší bratrem a starou matkou.
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6.3.1 Komunikace

Martin komunikuje běžným způsobem, řeč má nápadnější neobvyklou intonaci, uplívá

na vybraných tématech, ale je odklonitelný. Rád si povídá s novými lidmi a dozvídá se nové

informace.  V  jednání  z  poskytovatelem  služby  jej  i  vzhledem  k  věku  doposud  vždy

zastupovali rodiče.

6.3.2 Předchozí zkušenosti se službou

Sociální službu osobní asistence čerpá pátým rokem, přibližně 1x týdně na dvě hodiny.

Jednání  o  cílech  služby  a  uzavírání  smluv  o  službě  v minulosti  probíhalo  s rodiči  za

přítomnosti Martina. Protože je Martin nezletilý, při podpisu smlouvy jej zastupují rodiče. 

V březnu 2014, kdy jsem se s Martinem začala pravidelně setkávat, bylo potřeba (v

souladu  s  pravidly  poskytování  služby)  domluvit,  zda  Martinovi  bude  služba  nadále

poskytovaná, a pokud ano, s jakým cílem a jakým způsobem. V únoru totiž Martin přestal

potřebovat doprovod na kroužek. Nadále si přál návštěvy asistentky, ale na schůzce s klíčovou

pracovnicí nebyl schopen sdělit, jakou podporu by od služby potřeboval.

6.3.3 Intervence

S Martinem jsem se setkala čtyři krát. Setkání se uskutečnili u něj doma v odpoledních

hodinách. V bytě byla přítomna i  jeho babička, ale našeho rozhovoru se neúčastnila.  Před

uskutečněním setkání mě Martin neznal. Martin se podle vlastních slov na setkání těšil, byl

rád, že se bude podílet na výzkumu. Prvních 20 minut setkání jsme s Martinem hráli šachy,

což je jeho oblíbená činnost. 

Pozorovala jsem jistou nejasnost ve formulaci cíle služby. Z rozhovoru s asistentkou,

která k Martinovi dochází, jsem zjistila, že na asistencích pokaždé hrají šachy, a též že během

asistencí bývá v místnosti přítomen Martinův mladší bratr, který vyžaduje pozornost Martina i

asistenta.  Když jsem se Martina zeptala,  co je  z  jeho pohledu cílem služby, chvíli  (asi  1
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minutu) byl zticha, poté řekl, že vlastně neví, ale „asi nějaké společné trávení času“. Ptala

jsem se dál na to, co ví o službě osobní asistence, co mu tato služba může nabídnout. Martin

odpovídal „nevím“.

Na základě toho jsem se rozhodla Martinovi nabídnout informace o službě (příloha 1),

text  smlouvy o poskytování  služby (příloha 2),  metodiku podávání  stížnosti  (příloha 3) a

informační  brožuru  o  procesu  plánování  služby. Tyto  materiály  jsem upravila  na  základě

metodik  úpravy  písemních  materiálů  pro  snadné  čtení  a  též  se  zřetelem  na  zásady

strukturalizace a vizualizace (t.j.  v rámci metodik úpravy materiálů pro snadné čtení jsem

volila  více  vizualizující  –  maximální  využití  fotografií  a  piktogramů  –  a  strukturující  –

orámování jednotlivých odstavců apod - metody). Martin si materiály prohlédl a pročetl, kladl

doplňující otázky. Zaujala jej zejména organizační  hierarchie, ptal se mě, kdo je čí nadřízený.

Během mé další návštěvy jsme s Martinem společně pročetli materiál o plánování a Martin

sám požádal o plánovací schůzku, kterou jsme realizovali na . Martinovo zapojení do procesu

plánování služby bylo pozoruhodné. 

6.3.4 Shrnutí

Poskytnutí  speciálně  upravených  informačních  materiálů  koincidovalo  u  Martina  s

pozorovatelným zlepšením informovanosti o čerpané sociální službě a s aktivním zapojením

do procesu plánování služby. Materiály si aktivně prohlížel a informace v nich uvedené si

zapamatoval   na  dlouhou  dobu.  Důvodem tohto  zaujetí  nabídnutými  materiály  zřejmě  je

částečně Martinův specifický zájem o to, jak organizace a firmy fungují. Pozoruhodné je, že

získáné informace dokázat  využít  při  plánovací  schůzce a  poprvé od začátku poskytování

služby se do ní aktivně zapojit.

6.4 Stanislav

Stanislavovi  je  28  let,  má  Aspergerův  syndrom.  Vystudoval  VŠ  ekonomického

zaměření,  pracuje  v  chráněné  dílně.  Bydlí  se  svou matkou. Je  plně  způsobilý  k  právním

úkonům.
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6.4.1 Komunikace

Zdá se, že Stanislav trpí elektivní mutismem, při kontaktu tváří v tvář nemluví buďto

vůbec nebo velice potichu, téměř neslyšně. Při kontaktu s druhými lidmi jej často podporuje

matka, které Stanislav potichu říká svá sdělení, a one je nahlas opakuje pro komunikačního

partnera. Někdy jej matka v komunikaci zcela zastupuje a mluví za něj. V písemném projevu

Stanislav není nijak hendikepován.

6.4.2 Předchozí zkušenosti se službou

Osobní  asistenci  čerpá  třetím  rokem  s  cílem  zajištění  doprovodů  do  zaměstnání

(chráněná dílna) z důvodu velké úzkostnosti, roztržitosti a snížené schopnosti řešit nenadálé

situace, proto pro něj není bezpečné samostatné cestování. Při plánovaní sociální služby za

Stanislava  mluvila  jeho  matka,  stejně  jako  pře  všech  interakcích  se  zástupci  organizace.

Stanislav  mluví  velice  potichu,  je  pro  něj  obtížné  vést  rozhovor. Smlouvu o  poskytování

služby Stanislav podepsal za podpory matky (na její pokyn). 

6.4.3 Intervence

Se Stanislavem jsem si několikrát volně povídala během asistencí. V konverzaci byl

pasivní a mluvil velice potichu, téměř neslyšně. Snažila jsem se o volný rozhovor, ptala jsem

se Stanislava  na  jeho domácí  zvířata  a  počítačové hry, které  má v oblibě.  Během těchto

rozhovorů  jsem  se  dozvěděla,  že  Stanislavovým  výrazným  zájmem je  tvůrčí  psaní  (píše

beletrii  a  též  publikuje  krátké  články  na  sociálních  sítích,  zejména  rezence  filmů,  her  či

elektroniky). 

Na  základě  předběžné  analýzy  jsem  se  rozhodla  Stanislavovi  nabídnut  komunikaci

písemnou formou, jelikož se jevila jako jeho silná stránka. Zvolila jsem komunikaci přes e-

mail a instant messaging na sociální síti. Na základě zkušeností z práce s Veronikou jsem se

též  rozhodla  pro  lepší  rozkrytí  zdrojů  komunikačních  bariér  a  možností  jejich  eliminace

vytvořit  konkrétní,  pro  Stanislava  srozumitelnou,  přirozenou  a  motivující  situaci  a

komunikované téma. Místo pokusů o plánování sociální služby nebo informování o ní jsem

Stanislavovi nabídla, že o jeho tvorbě připravím článek do časopisu vydávaného organizací, v

níž pracuji. To byla pro Stanislava situace, kde mel jasný zájem o nabízené informace a též
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motivaci k efektivní komunikaci.

Poslala jsem Stanislavovi zprávu s nabídkou, v níž jsem stručně uvedla, že bychom  o

něm rádi napsali v našem časopise, pokud by s tím souhlasil. Stanislav reagoval o dva dny

později, vyjádřil souhlas a požádal mě, abych mu napsala své otázky mailem. Učinila jsem

tak, Stanislav obratem odpověděl. Já jsem provedla redakční úpravy a poslala jsem článek k

autorizaci.  Poté  jsme  jednali  o  podmínkách  uveřejnění  úryvku  ze  Stanislavova  díla.

Komunikace byla zcela bez komplikací, byla to zcela běžná „elektronická“ komunikace. Bylo

mým dojmem, že projevy Stanislavova postižení, které jsou přítomné během kontaktu „tváří v

tvář“, zcela zmizely.  E-mail, který mi Stanislav poslal, „Ano, máte to tam naprosto správně.“

jsem považovala za uspokojivý projev informovaného souhlasu. I přesto jsem ale nakonec

požádala i Stanislavovu matku o informaci, zda je uveřejnění hotového článku podle jejího

názoru v souladu s přáními a zájmy Stanislava. (Do té doby jsem komunikovala pouze se

Stanislavem,  matka  o  naší  komunikaci  nebyla  spravena.)  Stanislavova  matka  provedla

společně se Stanislavem vícero dalších úprav v textů (oprava nesprávně uvedených fakt, ale i

pozměnění vyznění jednoho odstavce, rozvedení některých myšlenek). Přes můj dojem, že

změnou módu komunikace došlo k odstranění bariér v komunikaci se Stanislavem se zdálo,

že další podpora (podpora matky) byla žádoucí.

6.4.4 Shrnutí

V případě pana Stanislava je podle mého názoru riziko nesprávného odhadu úrovně

řečových schopností,  podobně jako u paní Anny. Při krátké interakci lze získat dojem, že

Stanislavovi řečové schopnosti jsou na nízké úrovni. Ve skutečnosti je hendikep způsobený

vysokou  úzkostností  (podle  mého  názoru  by  se  mohlo  jednat  o  elektivní  mutismus,  tuto

diagnózu Stanislav v době provádění pozorování neměl) přítomen pouze u interakcí tváří v

tvář.  Změna  módu  komunikace  na  komunikaci  prostřednictvím  e-mailu  měla  výrazný

kompenzační  efekt.  Umožnění  podpory  jeho  matky  stejně  jako  hledání  dalších  možností

podpory je ale pořád žádoucí.
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7 Diskuze

V  této  kapitole  je  předloženo  shrnutí  poznatků  získaných  analýzou  literatury  a

případových studií.  Jelikož šlo o kvalitativní výzkum, z dat získaných pozorováním nelze

vyvozovat zobecnitelné závěry. Poukázáno je ale na některé rýsý, které byli u všech případů

společné, a na jejich základě jsou formulovány doporučení pro praxi.

U  všech  tří  účastníků  se  ukázalo,  že  pro  efektivitu  jejich  komunikace  se  zástupci

organizace  je  důležitá  citlivosti  při  určování  obsahu,  formy a  zejména samotného smyslu

komunikace  z  perspektivy  uživatele.  Přestože  ze  studia  dokumentů  vyplynulo,  že  při

dojednávání služby byli v minulosti učiněny kroky k zapojení osob do procesu dojednávání a

plánování služeb, tyto kroky se ve světle dalších zjištění ukázali jako nedostatečné.

Zkoumané  osoby  vykazovali  jak  zájem,  tak  kompetenci  ke  komunikaci  pouze  těch

obsahů, které jim byli nějakým způsobem blízké, se kterými měli zažitou zkušenost a které

vnímali  jako  významné.  Po  srovnání  výsledků  rozhovorů  a  zúčastněných  pozorování  se

záznamy o průběhu sjednávání a plánování sociální služby v minulosti se zdá, že bariérou v

komunikaci zde byl nedostatek zřetele ze strany zástupců poskytovatele sociální služby na

uchopitelnost komunikovaných obsahů pro uživatele. Kupříkladu Veronika projevila zájem o

vymezení role osobní asistentky až ve chvíli, kdy jsme na hranice této role během našeho

společného  setkávání  přirozeně  narazili  (přála  si,  abych  místo  ní  konfrontovala  její

spolužačku, což jsem odmítla udělat s tím, že ji mohu podporovat, ale ne dělat věci místo ní).

Pro Martina byl důležitý jiný rozměr konceptu uchopitelnost – data lze interpretovat tak,

že o organizaci potřeboval mít přehled,  který mu dostatečně zprostředkoval až informační

materiál  ve  formátu  snadné  čtení  (možná  proto,  že  splňoval  kritéria  vizualizace,

strukturalizace  a  individualizace,  která  jsou  důležitá  pro  usnadnění  porozumění  osob  s

autismem54).

U Stanislava bylo zaznamenáno, že motivace ke komunikaci s asistentem obecně se

zvýšila ve chvíli, kdy jsme začali mluvit o tématu, které je pro něj důležité (tvůrčí psaní). Při

54 ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými 
vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807-
3674-755. 
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další  práci  s  ním jsem pak vystoupila  zcela  mimo rámec sociální  služby (již  jsem u  něj

neasistovala, ale psala jsem o něm článek do časopisu, komunikovali jsme v „civilní“ rovině).

Případ paní Anny lze vidět jako příklad toho, že někdy se může obsah, který by chtěl

poskytovatel komunikovat, zcela minout s oblastí zájmů uživatele. A opačně, Annino sdělení

„Jsem spokojená.“  bylo  pak poskytovatelem mylně  interpretován  jako  důkaz,  že  klientka

komunikovaný obsah přijala, ovšem spíše je možné, že pro Annu mělo toto sdělení zcela jinou

funkci.

U všech respondentů bylo pozorováno, že pro zavedení vhodných podpůrných opatření pro

porozumění  infomacím  o  službě  a  umožnění  efektivnější  komunikace  se  zástupci

poskytovatele byl zapotřebí dlouhý čas a vytvořený rapport s komunikačním partnerem. Toto

pomohlo  odhalit  i  u  výše  spomínaného  problému  se  sdělením  uživatele,  které  má  jiný

význam,  než  se  na  první  pohled  zdá  (Annino  “Jsem  spokojená.” spíše  znamená

“Nerozumím.”). 

Podpůrná opatření v oblasti komunikace byli velmi vysoce individuální. 

Pro Dominiku měli tištěné dokumenty upravené pro snadné čtení motivující funkci,

líbili se ji a proto s nimi ráda pracovala. Vysvětlování role osobního asistenta a její vlastní role

ve vztahu k plánování  služby bylo efektivní  až ve chvíli,  kdy během poskytování  služby

vyvstala  situace,  v  níž  to  bylo pro Dominiku relevatní  (chtěla  po mě,  abych za ni  řešila

konflikt se spolužačkou, já jsem ).

U  všech  účastníků  kromě  Anny  bylo  během  zúčastněného  pozorování  dosaženo

pokroků v míře informovanosti uživatele o službě a/nebo zapojení do procesu vyjednávání a

plánování. Důvodem mohlo být to, že komunikační bariéry u jednotlivých účastníku jsem

byla  schopna  identifikovat   a  eliminovat  na  základě  dlouhodobého  pozorování.  V  naší

organizaci  provádí  vyjednávání  o  službě  a  plánování  průběhu  služby  velmi  často  jiný

pracovník, než pak vykonává přímou práci s uživatelem. Na základě sesbíraných dat se zdá,

že  toto  je  překážkou  efektivní  komunikace.  U  Dominiky  a  Anny  se  zdálo,  že  možnost

informovat  uživatele  o  sociální  službě  má  osobní  asistent  během přímé  práce  (spíše  než

klíčový pracovník na plánovací schůzce). 
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U Martina to  neplatí  jednoznačně,  pro něj byla nejpřijatelnější  formální  schůzka.  Je

možné, že pouhé poskytnutí materiálů upravených pro snadné čtení by měl stejný efekt jako

dlouhodobé setkávání se mnou a mé zavádění řeči na plánování.

Pro  efektivní  komunikaci  je  zřejmě  klíčové  vytvoření  bezpečného  vztahu  mezi

komunikačními  partnery.  Projevy  úzkosti,  které  byli  pozorovány  u  uživatelů,  byl

psychomotorický  neklid  („žmoulání  prstů“,  žvýkání  vlasů  u  Veroniky,  rychlé  mrkání  u

Stanislava),  nervózní smích (Veronika),  elektivní mutismus (Stanislav) a koktání (Martin).

Tyto  projevy byli  pozorovány výrazně častěji  během prvních  setkání,  postupem času jich

ubývalo. Toto mohlo být  způsobeno rozvojem rapportu. U Stanislava byli pravděpodobně

eliminovány, když byla komunikace tváří v tvář změněna na e-mailovou (samozřejmě jsem

ale Stanislava neměla možnost pozorovat ve chvílích, kdy e-maily psal).

U jedné účastnice došlo zřejmě k naprosto nesprávné interpretaci sdělení. Věta „Jsem

spokojená.“ byla uvedena jako výraz jejího informovaného souhlasu se zněním plánu služby,

avšak  dlouhodobým pozorováním bylo  zjištěno,  že  tuto  větu  možná  používá  echolalicky.

Anna ani jednou neprojevila negativní emoci a slova „Jsem spokojená“ nebo „Mám ráda“

používala  v  situacích,  kdy   zřejmě  nevěděla  odpovědět,  lze  ale  usoudit,  že  se  jedná  o

přitakávání,  jak  ho  popisuje  např.  Kroese55.  Je  otázkou,  zda  by  tato  paní  byla  uznána

způsobilou k poskytnutí informovaného souhlasu, jak je definuje Curran a Hollins56.

U  dalšího  účastníka,  Stanislava,  byl  již  kontakt  téměř  ukončen,  jeho  souhlas  s

výsledkem spolupráce  jsem považovala  za  jednoznačný  případ informovaného rozhodnutí

klienta,  kterému  se  dostalo  optimální  míry  podpory  vedoucí  k  naprosté  kompenzaci

hendikepu.  Jen  díky  tomu,  že  jsem nakonec  požádala  o  součinnost  jeho  matku,  jsem se

dozvěděla, že bylo zřejmě žádoucí poskytnout Stanislavovi další podporu (s podporou matky

požádal o další úpravy článku, o kterém jsme jednali a s jehož zněním původně souhlasil bez

výhrad). Matka byla významným zdrojem podpory (zřejmě na základě zkušeností, které se

55 KROESE, Biza Stenfert, Alinda GILLOTT a Vicky ATKINSON. Consumers with Intellectual Disabilities as
Service Evaluators. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 1998, vol. 11, issue 2, s. 116-
128. DOI: 10.1111/j.1468-3148.1998.tb00054.x. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-
3148.1998.tb00054.x 

56 CURRAN, L.J. a S.C. HOLLINS. Consent to medical treatment and people with learning disability. 
Psychiatric Bulletin. 1994-11-01, vol. 18, issue 11, s. 691-693. DOI: 10.1192/pb.18.11.691. Dostupné z: 
http://pb.rcpsych.org/cgi/doi/10.1192/pb.18.11.691 
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vzájemnou spoluprací Stanislav a jeho matka mají). 

Tato zkušenost pro mě ilustruje, jak je snadné podlehnout dojmu, že intervence byla

úspěšná,  a  nesnažit  se  o  další  optimalizace  systému  komunikace.  Vzhledem  k  často

nevýhodnému postavení osob s postižením vůči poskytovatelům služeb (kteří nad nimi do

jisté  míry  mají  moc)  a  na  riziko  nepřesné  interpretace  sdělení  osoby,  která  komunikuje

alternativním  způsobem,  je  nutné  neustálé  ověřování  a  vyhodnocování  situace  a  hledání

dalších možností podpory za využití všech dostupných zdrojů.
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8 Závěr

Cílem práce  bylo  popsání  charakteru  a  možných  řešení  komunikačních  bariér  vůči

lidem s autismem a s mentálním postižením (nejen) v sociálních službách. Toto se povedlo

pochopitelně pouze částečně, jelikož jde o rozsáhlé téma. Původný záměr vytvořit ucelenější

doporučení ohledně používání formátu Snadné čtení (ETR) byl komplikován tím, že pouze u

jednoho z výzkumních subjektů se tento přístup ukázal jako užitečný ve smyslu odstranění

bariér v přístupu k informacím. Místo toho mohli být popsány možnosti, ale i některé limity

využití Snadného čtení, a navíc bylo poukázáno na další jiné možnosti usnadnění. 

Kromě  příkladu  a  popisu  aplikace  informačních  materiálů  ve  Snadném  čtení  práce

přináší čtyři vzájemně velmi odlišné případové studie, které zobrazují různé podoby snahy o

navázání skutečného partnerství mezi uživateli služby a zástupci jejího poskytovatele. Závěr,

který z nich lze vyvodit, je ale u všech stejný: lze toho dosáhnout pouze tvořivým přístupem

kombinujícím  různé  metody  podpory,  na  základě  důkladného  posouzení  individuálních

schopností a potřeb konkrétní osoby a při věnování většího množství času. Velmi důležité je

též průběžné a nikdy nekončící vyhodnocování aktuálního stavu a hledání dalších možností

jeho zlepšení.

Poskytovatelé  sociálních  služeb,  ale  vlastně  i  zbytek  společnosti,  stojí  před  výzvou

odstranění bariér v partnerství, které existují vůči osobám s mentálním postižením, autismem,

a dalšími typy znevýhodnění. V tomto směru již bylo učiněno mnoho pokroků, ale velký kus

cesty pořád zbývá. Neexistují zde žádná snadná a rychlá řešení. Nezbývá než si přát,  aby

malým krůčkem na této cestě mohla být i předkládaná práce.
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