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Anotace
Diplomová práce s názvem Mým domovem je ústav má za cíl
popsat právo lidí s mentálním postižením zvolit si místo svého domova a
přiblížit podoby naplňování tohoto práva, prozkoumat souvislosti vzniku
a procesu volby ústavu jako domova.
Autorka teoreticky konkretizuje právo volby místa domova
v rovině lidských práv a v kontextu postavení člověka s mentálním
postižením ve společnosti jako občana s veškerými lidskými právy a
povinnostmi. Text reflektuje zejména článek 19 Úmluvy o právech osob
se zdravotním postižením stanovujícím právo lidí žít v rámci společenství
s možností volby místa svého domova na rovnoprávném základě
s ostatními. Implementaci tohoto práva v České republice ovlivňuje
přetrvávající dvojí model poskytování pobytových sociálních služeb –
komunitní a ústavní. Autorka dále pojednává o konfliktu mezi
rozhodnutím člověka žít v ústavu a smyslem sociálních služeb, které
nesmí bránit sociálnímu začleňování a prohlubovat nepříznivou sociální
situaci.
Kvalitativní výzkum předloží souvislosti vzniku a procesu volby
ústavu jak domova u čtyř osob, které si za místo svého domova zvolily
ústav.

Klíčová slova
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, mentální
postižení, pobytové sociální služby, deinstitucionalizace, transformace
sociálních služeb, právo volby

Summary
The thesis named “The Institution Is My Home” aims to describe
the right of people with learning disabilities choose their form home and
closer forms of implementation of this right, explore the context of the
emergence and selection process constitution home.
An authoress theoretically specifies the right choice home sites in
the plane of Human Rights and in the context of the status of a person
with intellectual disabilities in society as a citizen with all human rights
and duties. The text reflects in particular Article 19 of the Convention on
the Rights of Person with Disabilities setting the right of people to live in
the community, with a choice place your home on an equal basis with
others. Implementation of this law in the Czech Republic affects the
continuing provision of a dual model of residential social services –
community and institutional. The authoress also discusses the conflict
between the decision of a person to live in an institution and a sense of
social services, which must not hinder social inclusion and deepen social
situation.
Qualitative research presents a connection creation and the process
of choosing the constitution as the home of four persons a place chosen
by their home institution.
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ÚVOD
Moje několikaletá pracovní zkušenost v jednom z velkokapacitních
domovů pro lidi s mentálním postižením a v jednom chráněném bydlení
mi umožnila poznat dva odlišné typy poskytování pobytové služby a
především mnoho lidí s mentálním postižením. Sdílela jsem s nimi jejich
každodenní radosti i starosti, poznala jejich rodinné zázemí, přátele,
hodnoty, sny, plány, cíle. Spolupracovala jsem s nimi na tvorbě jejich
individuálních plánů. Mnozí z nich žili v ústavním zařízení dlouhá léta, či
od dětských let. Někteří obyvatelé se rozhodli využít možnost odejít
z ústavního typu zařízení do jiného typu pobytové služby. V některé fázi
přípravy na odchod se však rozhodli pro život v ústavu.
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (dále jen
Úmluva) a poskytování sociálních služeb v ČR vychází z přesvědčení, že
každému člověku musí být umožněno projevit a realizovat v co největší
možné míře svoje potřeby, přání, cíle. Podpora a pomoc má vycházet
z vlastního názoru a přání osoby, které je poskytována. Sociální služby,
které mohou lidé se zdravotním postižením využít k zajištění podpory,
nesmí svou činností podporovat setrvávání nebo prohlubování nepříznivé
sociální situace a bránit sociálnímu začleňování. Pobytové sociální
služby jsou tak způsobem poskytování své služby v konfliktu s Úmluvou.
Na základě konfliktu mezi přáním a rozhodnutím člověka žít v ústavním
typu pobytové služby a smyslem poskytování sociálních služeb jsem se
rozhodla napsat diplomovou práci s názvem Mým domovem je ústav.
Cílem práce je popsat právo lidí s mentálním postižením zvolit si místo
svého domova a přiblížit podoby naplňování tohoto práva, prozkoumat
souvislosti vzniku a procesu volby ústavu jako domova.
Prvních pět kapitol práce se zabývají lidskými právy, pojetím
mentálního postižení, postavením člověka s mentálním postižením ve
společnosti, jeho právem na sebeurčení a problematikou náhradního
rozhodování. První kapitola představí lidská práva s cílem ukázat jejich
pojetí v mezinárodních dokumentech, definovat jejich smysl, potřebnost
a vyplývající nároky na jednotlivce i společnost. Práva lidí se zdravotním
postižením mají svůj specifický vývoj, který vyústil v přijetí nejnovější
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lidsko-právní úmluvy, a to Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením. V kontextu s tématem diplomové práce se budu blíže zabývat
článkem 12 věnujícím se problematice uplatňování způsobilosti
k právním úkonům a článkem 19 stanovujícím právo lidí žít v rámci
společenství s možností volby na rovnoprávném základě s ostatními.
Člověk se zdravotním postižením má právo využívat sociální služby.
Popíši pojetí zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje
poskytování sociálních služeb, a ve kterém jsou definována práva
uživatelů. Další témata práce budu nahlížet zejména z perspektivy
Úmluvy a Zákona o sociálních službách.
Lidská práva se promítají do klíčových oblastí lidského života.
Člověk má právo vybrat si místo svého života, svou práci, náplň volného
času, mezilidské vztahy. Dodržování našich základních práv je
podmínkou spokojeného života. Člověk s mentálním postižením je občan
s veškerými právy i povinnostmi. Mentální postižení však může být
příčinou diskriminace, omezování práv. Ve druhé kapitole představím
charakteristiku a pojetí mentálního postižení z perspektivy biomedicínské
a sociálně-ekologické. Na základě druhého modelu, který je zaměřen na
inkluzi lidí se zdravotním postižením do společnosti a podporuje jejich
samostatnost, nezávislost a sebeurčení, definuji potřebnou míru podpory
jako nástroj uplatňování práv a plánování zaměřené na osobu. Právo na
sebeurčení, rozhodování jako sociální dovednost a rizika s rozhodováním
spojená jsou tématem třetí kapitoly. Nástrojem ochrany lidí se sníženou
schopností rozhodovat slouží rozhodování s podporou. Rozhodnutím
soudu však může dojít k omezení svéprávnosti a stanovení opatrovníka,
který má právo činit v určených oblastech náhradní rozhodování.
Náhradnímu rozhodování, jeho rizikům a alternativám se věnuje kapitola
čtvrtá.
V páté kapitole pojednám o domově, co pro člověka znamená, kde
ho nachází. Místem domova má být pro každého občana komunita.
Zaměřím se na pojetí komunity, důležitost sociálních sítí a komunitních
sociálních služeb, které mohou lidem s mentálním postižením umožnit
bydlet v běžné obecní zástavbě. Lidé s mentálním postižením mají dle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, možnost využívat pobytové
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sociální služby. Současným trendem pobytových sociálních služeb je
jejich transformace s cílem inkluze lidí s mentálním postižením do
společnosti. Představím pojetí transformace a popíši její realizaci a
úspěšnost v České republice. Poslední část kapitoly se věnuje pobytovým
sociálním službám ústavního typu a vymezení negativních následků pro
lidi dlouhodobě využívající tyto služby. Pátá kapitola tak přiblíží podoby
naplnění práva na volbu místa svého domova.
Šestá kapitola předkládá kvalitativní výzkum s cílem prozkoumat
souvislosti vzniku a procesu volby ústavu jako domova u konkrétních
osob, které si za místo svého domova zvolili ústav.

Považuji za důležité v úvodu předložit problematiku terminologie.
Žádné jiné zdravotní postižení nemá takové problémy etického rázu
s vlastním označením a terminologií jako mentální retardace. Většina
pojmů se po určité době stává společensky nepřijatelnými, protože
nabývají pejorativního zabarvení. Všeobecná humanizace 1 vědních oborů
se tak demonstruje také v jejich terminologii, výsledkem je však jistá
pojmová neujasněnost.2 V české odborné literatuře je ustáleno používání
pojmu člověk s mentálním postižením, který budu ve své práci používat.

1

Mezinárodní asociace pro vědecké studium mentální retardace na svém prvním kongresu
v Montpellier roku 1967 hovoří o tom, že „člověk s mentální retardací je především lidská bytost,
a teprve až na druhém místě je i defektní.“
VALENTA, MŰLLER. Psychopedie, s. 9
2
V anglicky hovořících zemích se vyskytuje termín „learning disability“, který se do češtiny volně
překládá jako „potíže s učením“. Tento termín však spíše indikuje poruchy učení než mentální
postižení. V současnosti americká asociace pečující o osoby s mentálním postižením používá
pojem IDD – Intellectual and Developmental Disabilities (intelektové a vývojové poruchy).
VALENTA, In Michalík a kol.; Zdravotní postižení a pomáhající profese, s. 115.
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1. Lidská práva
Koncept lidských práv může být definován a zahrnovat taková
práva, která „jsou vlastní naší přirozenosti a bez nichž bychom nemohli
žít jako lidské bytosti. Lidská práva a základní svoboda nás uschopňují se
plně rozvíjet a používat naše lidské kvality, inteligenci, talent, svědomí a
uspokojit naše duchovní a další potřeby.“3 Jsou vymezena jako
komplexní práva, která jsou zasazena do pomezí mravnosti, práva a
politiky. Jsou to speciálně odůvodněné univerzálně platné morální nároky
a závazky. Politickými procesy se stávají pozitivními právy. Lidská práva
jsou tedy zásadní etická měřítka, která se stala globálními,
transkulturními a nadnárodními eticko-právními měřítky.
Preambule Všeobecné deklarace lidských práv předkládá lidská
práva jako základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě.4 Vídeňská
konference o lidských právech5 v roce 1993 definovala lidská práva jako
univerzální, nedílná, vzájemně závislá a vzájemně podmíněná. Všichni
lidé mají právo na sebeurčení a na základě tohoto práva rozhodují o svém
politickém statusu, svobodně uskutečňují svůj ekonomický, sociální a
kulturní rozvoj.6

Lidská práva se nejčastěji dělí na občanská, politická, sociální,
hospodářská a kulturní, a jako taková byla definována roku 1966
Mezinárodním protokolem o občanských a politických právech a
Mezinárodním protokolem o sociálních, hospodářských a kulturních
právech. 7
Občanská práva souvisí s individuální svobodou, tedy ochranou
osobnosti, svobodou projevu, myšlení a vyznání, právem vlastnit
3

REICHERT. Social Work and Human Rights, s. 4.
Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948 bylo výsledkem úsilí vytvořit více stabilní
svět v míru po druhé světové válce. Deklarace neměla v úmyslu uložit státům právní povinnosti,
ale spíše vytyčit cíle, o které budou státy usilovat. Šlo o první deklaraci morálních a politických
principů, která nárokovala univerzalitu práv.
REICHERT. Social Work and Human Rights, s. 18.
5
URL: ˂ http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=6&subkap=33˃ cit. 2015-01-03.
6
MILFAIT, in Svobodová (ed.), Jandejsek, Martinek. Důstojně a radostně, s. 66.
7
TOMEŠ, In Matoušek. Encyklopedie sociální práce, s. 159.
4
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majetek, svobodně uzavírat smlouvy, se spravedlností chráněnou
nezávislým soudnictvím. Politická práva umožňují občanům podílet se na
výkonu politické moci prostřednictvím demokratických politických
institucí, zahrnují právo být občanem státu, právo na svobodu být
osobností, tedy právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na
svobodu přesvědčení a projevu, na rozšiřování informace a myšlenky.
Obsahem sociálních práv je právo občana na sdílení určitého standardu
sociálního minima a zabezpečení v případě sociálních rizik. Ekonomická
práva zahrnují především právo na soukromé vlastnictví, na výdělečnou
činnost a na práci. Kulturní práva zabezpečují především právo na
vzdělání a na kulturní integritu. Občanství je podmíněné existencí těchto
práv a vyjadřuje vztah občana a státu, jehož prostřednictvím je
respektována rovnost v právech a povinnostech. Definuje tak status
člověka ve společnosti.8
Společnost musí být v dodržování lidských práv aktivní,
participativní, solidární, stále znovu je obnovovat, realizovat.9 Listina
základních práv EU10 v preambuli uvádí, že uplatňování uvedených práv
„vyžaduje odpovědnost a povinnosti k druhým, k lidskému společenství a
k příštím generacím.“ Právo tedy také znamená povinnost a
zodpovědnost pro stát a druhé osoby a povinnosti a zodpovědnosti mé
vůči druhým.

Teorie lidských práv běžně tvrdí, že všechny lidské bytosti mají
lidská práva jednoduše proto, že jsou lidskými bytostmi. Tyto nároky na
univerzalitu lidských práv však nejsou podpořeny textem Všeobecné
deklarace. Podle deklarace některá lidská práva náleží pouze speciálním
skupinám lidí. Vídeňská deklarace uznává speciální kategorie, jako jsou
děti, ženy, minority, přistěhovalci, lidé s postižením, uprchlíci, extrémně
8

KRHUTOVÁ. Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve
vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR, s. 21.
9
JANDEJSEK, In Svobodová (ed), Jandejsek, Martinek. Důstojně a radostně, s. 88.
10
Listina základních práv EU byla deklarována 7. 12. 2000 během zasedání Evropské rady v Nice.
Právně závaznou se stala po ratifikaci Lisabonské smlouvy. Plný název dokumentu je nyní Listina
základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince
2007. URL: ˂https://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/˃ cit. 2015-01-05.
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chudé a sociálně vyloučené osoby. 11 Jsou jim přiznána lidská práva, která
jsou pouze potencionální. Jednu skupinu těchto práv tvoří práva, která
jsou aktivována pouze v určitých neobvyklých situacích (např.
spravedlivý proces). Druhá skupina obsahuje práva, která jsou
aktivována v případě, že člověk splní určitá kritéria (např. plnoletost).
Další zmíněnou kategorií jsou skupiny lidí, kteří nemají speciální práva,
ale jsou zranitelnou skupinou ohroženou porušením lidských práv. 12

1. 1 Práva osob se zdravotním postižením
Vztahy mezi společností, komunitou, rodinou a lidmi se
zdravotním postižením byly po dlouhou dobu upravovány především
morálními pravidly. S postupným oslabováním komunitních a rodinných
vazeb přebíral postupně odpovědnost za péči stát formou sociálního
zabezpečení, ústavní péče apod. Tato státem poskytovaná péče byla
uskutečňována v rámci a na základě obyčejného práva. V souvislosti
s nedostatky této péče vznikla tendence upravovat postavení lidí se
zdravotním postižením na lidsko-právní úrovni. Z pozice osoby se
zdravotním postižením jde o posun od „má rodina a komunita se o mne
postarají“ přes „stát má povinnost se o mne postarat“ k „všichni mají
povinnost se o mne postarat“.13
Lidská práva osob se zdravotním postižením jsou garantována
všemi mezinárodními úmluvami o lidských právech. Nezajišťují však
dostatečnou a efektivní ochranu práv osob se zdravotním postižením.
Pojetí práv lidí závislých na solidaritě a pomoci společnosti se vyvíjelo
ve svobodných demokratických zemích směrem k úctě ke každému
jedinci a k vědomí spoluzodpovědnosti společnosti za kvalitu života

11

FREEMAN. Human Rights, s. 101.
FREEMAN. Human Rights, s. 102.
13
BARTOŇ, In Milfait (ed). Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a umírajících,
s. 159.
12
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každého jejího člena v období po druhé světové válce.14 Prvním
dokumentem doporučujícího charakteru na úrovni OSN zaměřeným na
práva osob se zdravotním postižením byla Deklarace práv osob
s mentální retardací z roku 1971. Deklarace konstatuje, že lidé
s mentálním postižením mají do maximální možné míry proveditelnosti
stejná práva jako ostatní lidé. Respektuje požadavky Deklarace o
všeobecných a speciálních právech mentálně retardovaných vydaných o
tři roky dříve Mezinárodní ligou pro osoby s mentálním postižením
(Inclusiv International) sdružující národní společnosti zabývající se péčí
o lidi s mentálním postižením. Mezi tyto společnosti patří také SPMP ČR
– Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením ČR.15
Rok 1981 byl vyhlášen Mezinárodním rokem osob s postižením.
Byl přijat Světový akční program pro osoby s postižením, který
představoval základní strategickou koncepci na podporu práv osob
s postižením. Mezinárodní rok zahájil Dekádu OSN pro osoby
s postižením (1983 – 1992). Principy ochrany osob s duševní nemocí a
zlepšování duševního zdraví přijaté v roce 1991 jsou na univerzální
úrovni považovány za první dokument, který definoval minimální
standardy lidských práv v oblasti duševního zdraví. Nejkomplexnějším
univerzálním dokumentem doporučující povahy týkající se práv osob se
zdravotním postižením jsou Standardní pravidla zrovnoprávňování
příležitostí osob s postižením přijata v roce 1993. Zde již nejsou uvedena
pravidla umožňující omezování způsobilosti k právním úkonům.
Doporučují poskytování podpůrných služeb umožňující zvýšení
nezávislosti v každodenním životě a uplatňování jejich práv. 16 V roce
2006 valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o právech osob se
zdravotním postižením, které budu věnovat větší pozornost v následující
podkapitole.

14

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Koncepce podpory transformace pobytových
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a
podporující sociální začlenění uživatele do společnosti s. 1.
15
VALENTA, In Michalík a kol. Zdravotní postižení a pomáhající profese, s. 113.
16
srov. MAREČKOVÁ, MATIAŠKO. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání, s. 51;
MICHALÍK, In Valenta, Michalík, Lečbych a kol. Mentální postižení v pedagogickém,
psychologickém a sociálně-právním kontextu, s. 64.

14

Kritikou při tvorbě právních dokumentů týkajících se lidí se
zdravotním postižením je jejich neúčast na tomto procesu a nemožnost
tak ovlivnit znění právních norem, které se jich týkají. Tyto právní normy
tvoří jedinci s různou mírou porozumění situace a potřebám lidí se
zdravotním postižením a vkládají tak do vytváření práv svou představu o
tom, co by bylo pro tyto lidi nejlepší. Jde o paternalistický přístup
k lidským právům, mocní pomáhají bezmocným. Již při formulaci práv
dochází k popření práva na sebeurčení a participaci. Perspektiva lidských
práv „zdola“ by přirozeně vedla k aktivismu znevýhodněných. Participací
lidí se zdravotním postižením na normotvorbě by došlo k respektování
základních lidsko-právních principů, bylo by s nimi jednáno jako se
svobodnými bytostmi rovnými v důstojnosti a právech. 17

1.2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením je prvním právně
závazným nástrojem uznávajícím právo lidí žít a zapojovat se v rámci
společnosti. Představuje nejvyšší standard ochrany práv lidí s postižením.
Její přijetí přineslo pozornost k odpovědnosti vlád států podniknout
kroky k ochraně a podpoře práv lidí s postižením. 18
Valné shromáždění OSN přijalo tuto nejnovější lidsko-právní
úmluvu dne 13. prosince 2006 a v platnost vstoupila 3. května 2008.
Evropská Unie ratifikovala Úmluvu 23. prosince 2010. Česká republika
Úmluvu podepsala 30. března 2007, v platnost vstoupila po ratifikaci dne
28. října 2009. 19 Úmluva se tak stala součástí právního řádu ČR. Dle
Ústavy ČR platí, že stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než
zákon, použije se mezinárodní smlouva. K úmluvě je sjednán také opční
protokol, na jehož základě mohou osoby, které byly poškozeny
porušením Úmluvy ze strany státu, podat stížnost Výboru pro práva osob

17

JANDEJSEK, In Svobodová (ed), Jandejsek, Martinek. Důstojně a radostně, s. 82 - 87.
EUROPEAN COALITION FOR COMMUNITY LIVING. Náhled na článek 19 Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením, s. 4.
19
MAKOVCOVÁ. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, s. 1.
18
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se zdravotním postižením. Česká republika protokol zatím neratifikovala,
práva podat stížnost naši občané vůči České republice zatím tedy nemají.
Úmluva představuje změnu paradigmatu v pohledu na osoby se
zdravotním postižením. „V této koncepci dochází ke spojení
medicínského modelu s modelem sociálním do modelu lidskoprávního.“20 Tento koncept přímo podporuje především článek 3:
„Respektování odlišnosti a přijetí osob s postižením jako součást lidské
různorodosti a přirozenosti.“ Úmluva nezavádí žádná nová specifická
práva, zaručuje však lidem se zdravotním postižením rovnoprávnost a
podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti.
V průběhu celé práce budu jednotlivá témata nahlížet z perspektivy
Úmluvy. Ráda bych však podrobněji popsala článek 12 a článek 19 úzce
související s tématem práce.

1.2.1 Článek 12
Článek 12 reflektuje změnu paradigmatu v přístupu k uplatňování
způsobilosti k právním úkonům osob s mentálním postižením. Zaručuje
právo na způsobilost k právním úkonům ve všech oblastech života na
rovnoprávném základě s ostatními. Je založen na konceptu rozhodování s
podporou. Osobám se zdravotním postižením tak má být poskytnuta
nezbytná podpora způsobem, aby mohli využívat svou způsobilost
k právním úkonům. Předpokládá takové zavedení opatření na podporu
výkonu způsobilosti k právním úkonům, která pokryjí potřeby osob
s nízkou i vysokou mírou potřeby podpory. Tím je podporován systém
podporovaného
rozhodování
ve
formě
různých
alternativ
k opatrovnictví. 21
Jde o snahu obnovit autonomii lidí s postižením. Úmluva tak
uznává, že lidé s postižením jsou schopni řídit a kontrolovat svůj život a
nejsou pouhými objekty, které mají být svěřovány do péče někomu
dalšímu. Právo specifikované článkem 12 uznává, že lidé s postižením
20

ZELENKOVÁ, In Milfait (ed.). Lidská práva osob s postižením, nevyléčitelně nemocných a
umírajících, s. 172.
21
MAREČKOVÁ, MATIAŠKO. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání, s. 49.
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mají vrozenu schopnost sami rozhodovat o svém životě. Intervence ze
strany státu by měla mít za cíl pouze podporu i sebemenších schopností a
vlastních rozhodnutí těchto lidí a poskytnutí adekvátních jistot.22
Právní jednání osob se sníženou schopností rozhodovat, alternativy
v zásahu do svéprávnosti, náhradní rozhodování a opatrovnictví dle
zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je tématem čtvrté kapitoly
práce.

1.2.2 Článek 19
Článek 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
stanovuje právo všech lidí se zdravotním postižením „žít v rámci
společenství, s možností volby na rovnoprávném základě s ostatními.“
Plné začlenění a zapojení lidí do společnosti je požadováno po
jednotlivých státech a zahrnuje bydlení ve vlastních domech/bytech nebo
se svou rodinou, zaměstnání, studium a zapojení do komunitních akcí. K
zajištění svobody, možnosti volby a moci nad svým životem na stejné
úrovni jako u ostatních občanů je potřeba, aby veškerá poskytovaná
asistence vycházela z vlastní volby a cílů konkrétní osoby. Článek 19
předkládá jasnou vizi budoucnosti, kdy lidé s postižením žijí ve
společnosti jako rovnoprávní občané. Přesto, že evropská politika
podporuje sociální začlenění lidí s postižením, je tento cíl daleko. Stále
mnoho lidí žije segregováno v pobytových zařízeních a někdy v nich
tráví celý svůj život. Také lidé žijící ve vlastních rodinách mohou být
vyčleněni ze společnosti, protože nemají potřebnou podporu k účasti na
životě v místní komunitě.23
K implementaci článku 19 je potřeba spolupráce a partnerství mezi
lidmi s postižením a jejich zastupujících organizací, poskytovatelů
služeb, vlád, místního společenství i jednotlivců. Článek dává na vědomí,
že izolování a segregace osob s postižením v ústavních zařízeních pro
22

QUINN, STEIN. Výzvy při realizaci práva na život ve společnosti. In European Coalition for
Community Living. Náhled na článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, s.
33.
23
BULIĆ, In European Coalition for Community Living. Náhled na článek 19 Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením, s. 5.
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dlouhodobý pobyt je porušováním lidských práv těchto lidí. Vlády by
měly vytvořit a implementovat národní strategie pro přemístění a
poskytování péče z ústavních zařízení do místních komunit.24
Životu v komunitě, komunitním i ústavním typům sociálních
služeb se věnuje pátá kapitole s názvem „Domov“.

1.3 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Člověk s mentálním postižením má právo využívat sociální služby
podle zákona o sociálních službách a podle smlouvy o poskytování
sociální služby. Zákon upravuje práva osob, které z důvodu nepříznivé
sociální situace (také z důvodu zdravotního, duševního nebo tělesného
postižení) potřebují pomoc nebo podporu třetích osob v kterékoli oblasti
života.25 Zákon je založen na modelu podpory. Člověk s postižením je
smluvní stranou a obsah služby se odvíjí od jeho zakázky s cílem vyřešit
nepříznivou sociální situaci. 26 Posláním sociální služby je dle zákona
snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, zůstat členy
společnosti a využívat jejich přirozených zdrojů, žít v přirozeném
sociálním prostředí a být v kontaktu s ostatními lidmi. Zákon je
vybudován na zásadách autonomie, samostatnosti a inkluze. Dodržuje
lidsko-právní princip svobodné volby formy pomoci a typu služby na
základě specifických potřeb uživatele.27 Prostředkem podpory této volby
pro uživatele ze strany státu je příspěvek na péči. Může si tak vybrat
službu, kterou opravdu potřebuje a která mu umožní začlenění do
společnosti.

24

EUROPEAN COALITION FOR COMMUNITY LIVING. Náhled na článek 19 Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením, s. 8.
25
KOŘÍNKOVÁ, In Quip společnost pro změnu. Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci
projektu Život do svých rukou, s. 10.
26
KOŘÍNKOVÁ. Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb, s.
12.
27
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Koncepce podpory transformace pobytových
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a
podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, s. 5.
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Zákon o sociálních službách však není založen na koncepci
transformace. „Řada ustanovení konzervuje stávající stav ústavní péče,
proces transformace komplikuje, vyvolává opačné motivace
poskytovatelů i uživatelů (zejména způsobem financování).“28 O
komunitních sociálních službách, pobytových sociálních službách a
jejich transformaci pojednává kapitola pátá.

28

KOŘÍNKOVÁ. Překážky transformace ústavní péče, s. 2.
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2. Člověk s mentálním postižením
Mezinárodní

statistická

klasifikace

nemocí

a

přidružených

zdravotních problémů definuje mentální postižení jako „stav zastaveného
nebo neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště
porušením dovedností, projevujícím se během vývojového období,
postihujícím všechny složky inteligence, to je poznávací, řečové,
motorické a sociální schopnosti.“29 Mentální postižení je dle definice
MKN - 10 chápáno jako nějaký problém, nedostatek. Šiška 30 zmiňuje
potřebu změny chápání tohoto tradičního pojetí mentálního postižení
k definici, která ho vymezuje jako proměnnou veličinu danou vztahem
jedince a prostředí. Na tomto podpůrném modelu je založena definice
podle Americké asociace pro mentální retardaci, která ji vymezuje jako
„sníženou schopnost charakterizovanou výraznými omezeními
v intelektových funkcích a také v adaptačním chování, což se projevuje
v pojmových, sociálních a praktických adaptačních dovednostech.“ 31 Jde
tedy o stav znevýhodnění, který je výsledkem hodnocení potřeb jedince
ve vztahu k jeho prostředí. Na diagnostiku je nutné navázat systémem
plánování individuální podpory a jejímu vytvoření. Výsledkem tak má
být vyšší kvalita života jedince.
Následující text porovná biomedicínský a sociálně-ekologický
model jako dva hlavní proudy pojetí mentálního postižení. V dalších
částech kapitoly se budu věnovat tématům míra podpory u lidí
s mentálním postižením, plánování zaměřené na osobu, kvalita života,
sociální začlenění člověka s mentálním postižením do společnosti.
Předložená témata mají za cíl pojmout současné vnímání problematiky
mentálního postižení a spolupráce s lidmi s mentálním postižením

29

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN - 10) je
výsledkem desáté revize, kterou koordinovala Světová zdravotnická organizace (WHO) s platností
od 1. 1. 1993 (v České republice v platnosti od roku 1994), a která je průběžně aktualizována.
Aktuální verze vstoupila v platnost 1. ledna 2013.
URL ˂ http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html˃ cit. 2015-02-04.
30
ŠIŠKA. Mimořádná dospělost, s. 10.
31
AMERICAN ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES. Frequently
Asked Questions on Intellectual Disability and the AAIDD Definition, s. 1.
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s cílem inkluze do společnosti a umožnění dobrého života srovnatelného
s jejich vrstevníky.

2.1

Biomedicínský

a

sociálně-ekologický

model

mentálního postižení
Klasifikační systém MKN – 10 i Světová zdravotnická organizace
vychází z biomedicínského modelu a zdůrazňují především omezení a
opoždění vývoje vzhledem k normám, které platí pro daný věk a
prostředí. Diagnóza je zařazena mezi poruchy duševní a poruchy
chování, uvádí se pod označením F70-F7932. Hloubka a míra postižení
jednotlivých funkcí je individuální. Mentální postižení je zpravidla
považováno za absolutní, trvalý stav. Může se vyskytnout také současně
s jinými somatickými nebo duševními poruchami. 33 IQ by mělo být
stanoveno standardizovanými, individuálně aplikovanými inteligenčními
testy, aby se předešlo subjektivnímu zkreslení posouzení. Pro diagnózu
mentální retardace je potřebné také zjistit úroveň schopností adaptace,
tedy dovedností potřebných pro běžný život. Člověk se sníženou úrovní
intelektových výkonů do pásma mentální retardace bez omezení v oblasti
adaptivních dovedností nemůže být diagnostikován jako člověk
s mentální retardací. 34

32

Světová zdravotnická organizace posuzuje hloubku postižení podle výše inteligence jedince a
její vzdálenosti od průměrného výkonu, který má hodnotu IQ 100. Hranici mentální retardace je
IQ 70. Do IQ 50 je klasifikována lehká mentální retardace, IQ 35-49 středně těžká mentální
retardace, IQ 20-34 těžká mentální retardace a pod 20 hluboká mentální retardace. Dále je
v klasifikaci uvedena jiná mentální retardace a nespecifikovaná mentální retardace, kdy jde
diagnózu mentálního postižení obtížné stanovit většinou pro kombinaci např. s některým
smyslovým postižením.
VÁGNEROVÁ. Psychopedie pro pomáhající profese, s. 148.
33
ŠVARCOVÁ. Mentální retardace, s. 28.
34
DURECOVÁ. Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení, posuzování
sociálních dovedností jako předmět znaleckého posudku, výběr adekvátních odborníků. In Quip
společnost pro změnu. Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých
rukou, s. 46.
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„Lidé s mentálním postižením se vyznačují tím, že se pomaleji
učí, mají problémy s pamětí, pozorností, abstraktním myšlením
a nevyhovují určitému kulturně podmíněnému očekávání toho,
jak se má chovat člověk jejich věkové skupiny v daném
kontextu. Neosvojili si repertoár chování, který jiní lidé v jejich
věku zvládli.“35

„Kvantitativní hodnocení inteligence poskytuje pouhý globální
odhad schopností, určující pozici mentálně postiženého člověka ve
vztahu k populační normě.“36 K postižení podle tohoto modelu dochází
v důsledku poškození mozku v raném vývoji, nepřikládá se velký
význam působení prostředí a schopnosti učit se. Dochází tak ke vnímání
člověka s mentálním postižením jako jedince, který potřebuje stále
podporu a ochranu, je závislý na druhých lidech a jeho vývojová úroveň
již neporoste.
Medicínský model posiluje vytváření závislosti, sociální vyloučení,
diskriminaci osob s postižením a jejich negativní vnímání vlastní
identity.37 Podle tradičního modelu jsou lidé s mentálním postižením
vnímáni jako zranitelní vůči využívání a zneužívání jinými lidmi, jako
nezodpovědní a promiskuitní, s deficitem vzdělávat se běžnými
vyučovacími metodami a potřebujícími zvláštní péči. Pro rodinu
znamenají fyzickou i duševní zátěž. Sociální služby postavené na
tradičním modelu vnímání lidí s mentálním postižením budou jejich stav
považovat za problém, který budou řešit přílišnou ochranou tohoto
člověka, např. v podobě organizace jeho bydlení mimo běžnou
společnost, kde bude chráněn před možnými riziky souvisejícími se
životem v normální společnosti. Dochází tím k výrazné segregaci
velkého počtu lidí s postižením vedoucí k sociálnímu vyloučení. Rodině

35

DURECOVÁ. Rozlišení problematiky duševní nemoci a mentálního postižení, posuzování
sociálních dovedností jako předmět znaleckého posudku, výběr adekvátních odborníků. In Quip
společnost pro změnu. Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých
rukou, s. 42.
36
VÁGNEROVÁ. Psychopedie pro pomáhající profese, s. 148.
37
MAREČKOVÁ, MATIAŠKO. Člověk s duševním postižením a jeho právní jednání, s. 35.
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je poskytnuta maximální možná volba, zda mít či nemít dítě
s postižením. 38
Primární snahou medicínského modelu je psychopatologická
diagnostika a včasné zachycení poruchy, proto lze tento model označit za
limitační (popisuje slabé stránky) a klasifikační. Jeho význam je však
možné vidět v etiologii mentální retardace a v psychologické diagnostice
umožňující zachycení zpomaleného rozvoje mentálních schopností již ve
velmi časném věku a předcházet tak negativním faktorům vedoucím
k vývojovému postižení. 39

Oproti medicínskému modelu stojí model sociálně-ekologický
odrážející filosofii integračního hnutí se snahou řešit praktické problémy,
které s sebou integrace lidí s mentálním postižením přináší. Tento model
je postaven na právu člověka participovat na životě společenství, které je
pro něj přirozené. Život ve specializovaném zařízení mimo běžnou
komunitu je krajním řešením pouze v případě, že by inkluze
představovala nepřijatelné riziko pro samotnou osobu nebo komunitu.
Klasifikace osob s mentální retardací není založena na úrovni intelektu a
adaptaci, ale na míře podpory, kterou člověk se zdravotním postižením
potřebuje k životu v určitém prostředí. Sociálně - ekologický model je
modelem podpůrným – podporuje samostatnost, nezávislost a sebeurčení
osob s mentální retardací. Je dobrým východiskem pro tvorbu
individuálních plánů. 40

2.2 Míra podpory
Standardizovanou škálu na měření podpory (Supports Intensity
Scale) 41 vydala v roce 2004 Americká asociace pro mentální retardaci.
Škály pro posuzování potřeby podpory měří mimořádnou podporu,
38

ŠIŠKA. Mimořádná dospělost, s. 18.
LEČBYCH, In Valenta, Michalík, Lečbych a kol. Mentální postižení, s. 36.
40
LEČBYCH, In Valenta, Michalík, Lečbych a kol. Mentální postižení, s. 40.
41
URL: ˂ http://aaidd.org/sis/supports-and-sis#.VWbtkM-8PGc˃ cit. 2015-06-04
39
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kterou jedinec potřebuje k účasti na každodenních aktivitách. 42
Klasifikace podpory je postavena na třech pilířích: možnosti jedince
popisující jeho schopnosti a dovednosti, kterými se může zapojit do
společnosti; prostředí určující podmínky, ve kterých bude člověk žít;
fungování neboli stupeň potřebné podpory, kterou člověk potřebuje
k životu v určitém prostředí. Stupeň podpory nemusí vyjadřovat hloubku
postižení intelektu.43 Potřebnost podpory se u různých lidí liší kvantitou i
svou povahou. „Člověk by měl dostat jen takovou podporu, která ho
nediskvalifikuje ať ze strany nedostatečnosti, nebo přebytečnosti.“ 44

„Podpory jsou zdroje a strategie, které mají za úkol podněcovat
vývoj, vzdělání, zájmy a osobní pohodlí člověka a zlepšit jeho
individuální fungování. Potřeby podpory je psychologický
koncept, který se vztahuje k charakteru a intenzitě podpory
nezbytné k tomu, aby se člověk mohl účastnit aktivit spojených
s běžným lidským fungováním.“45

Při plánování podpory je nejdříve nutné rozpoznat, co člověk
nejvíce chce a potřebuje dělat. Tento proces vyžaduje použití procesů
plánování zaměřeného na člověka. Při posuzování je zohledněna
zkušenost z reálného života uživatele na základě jeho vlastního pohledu i
lidí poskytujících podporu. „Míra podpory závisí na skutečných
potřebách člověka, vychází z jeho úrovně psychomotorického vývoje,
kvalitní odborné diagnostiky, poznání jeho osobnosti a cílů vytvořeného
osobního plánu rozvoje.“46 Vznikne tak ucelený přehled o schopnostech
a dovednostech člověka v jednotlivých oblastech každodenního života47
42

THOMPSON, BRADLEY, BUNTINX a kol. Utváření pojmu podpory a potřeby podpory lidí
s postižením intelektu. In Quip společnost pro změnu. Sborník konference Pro změnu 2009, s. 11.
43
LEČBYCH, In Valenta, Michalík, Lečbych a kol. Mentální postižení, s. 40.
44
JOHNOVÁ. Zkušenosti s transformací ústavní péče, s. 12.
45
LOON. Sladění oblastí a indikátorů kvality života a údajů ze SIS. IN Quip společnost pro změnu.
Sborník konference Pro změnu 2009, s. 29.
46
PӦRTNER. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty
vyžadujícími trvalou péči, s. 14.
47
Mezi deset oblastí života, ve kterých se zjišťuje míra potřebné podpory, patří komunikace, péče
o sebe, péče o domácnost, zdraví, bydliště a prostředí, bezpečí a rizika, vztahy, osobní uplatnění a
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a o míře nezbytné podpory – nízká, středně vysoká, vysoká, která slouží
pro plánování podpory. Nízká míra podpory znamená dovednosti a
schopnosti, díky kterým člověk potřebuje žádnou nebo minimální osobní
asistenci, příp. ji potřebuje pouze ústní. Středně vysoká míra podpory
znamená již poměrně velké zapojení druhého člověka do péče a vysoká
míra podpory vyžaduje pomoc druhé osoby ve většině nebo ve všech
úkonech péče o svou osobu.48 Získané informace se použijí k vytvoření
individuálního plánu. 49

2.3 Plánování zaměřené na člověka
Koncept zaměření na osobu vzešel od amerického psychologa
Carla Rogerse (1902 – 1987), zakladatele psychoterapeutického směru
zaměřeného na člověka. Po rozšíření své koncepce i mimo oblast
psychoterapie se začal používat termín person-centered approach. Mezi
základní principy tohoto přístupu patří humanistický pohled na člověka,
který v každém spatřuje svébytnou osobnost se sobě vlastní hodnotou a
respektuje vzájemnou odlišnost lidí. Vychází z předpokladu, že každý je
principiálně zaměřený na růst a sebeaktualizaci a má vlastní schopnosti
ke změnám a k řešení problémů. Každým sám ví, co je pro něj dobré.50
„Charakteristickým znakem plánování zaměřeného na člověka je
zaměření na touhy jedince, jeho osobní priority a zájmy.“51 Výsledkem
plánování by měla být sjednocená vize budoucího života člověka, která
bere v úvahu aspekty života konkrétního člověka, které mají být udrženy,
a ty, které mají být změněny. Proces plánování zahrnuje konkrétního
člověka a osoby, které jsou pro něj významné. Podpora uživatele vede
k jeho sebeaktivaci a využívání vlastních kapacit. Podpůrce není
spokojený život, finance a úřady, pravidla a povinnosti. Více DUBA, FURMANÍKOVÁ, HOLUB a kol.
Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů, s. 7.
48
DUBA, FURMANÍKOVÁ, HOLUB a kol. Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů, s. 11.
49
Tamtéž, s. 4.
50
PӦRTNER. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty
vyžadujícími trvalou péči, s. 21-22.
51
SMULL. Naslouchat, učit se, jednat – výběr z textů o základním plánování životního stylu,
sebeurčení a organizačních změnách, s. 11.
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autoritativní a nevnucuje své postoje a představy druhému. Má druhému
pomoci umožnit realizaci tak, jak ji chce on. 52

„Pracovat se zaměřením na osobu znamená nevycházet
z představ o tom, jací by lidé měli být, nýbrž z toho, jací jsou, a
z toho, jaké jsou jejich možnosti. Pracovat se zaměřením na
osobu znamená brát lidi vážně v jejich osobité jedinečnosti,
snažit se porozumět jejich způsobu vyjadřování a podporovat je
v tom, aby nalézali své vlastní cesty k přiměřenému zacházení
s realitou, samozřejmě v rámci jejich omezených možností.“53

Plánování je založené na partnerském přístupu a je to nikdy
nekončící proces – co si člověk přeje dnes, může být odlišné od toho, co
si bude přát zítra.54 V administrativní podobě plánu by měl být
představen člověk, kterému plán patří, jeho pozitivní pověst, co je pro něj
důležité. Dále je uvedena část podpory, kde bývá popsaná rovnováha
mezí štěstím a bezpečím/zdravím. Následuje akční plán popisující
činnosti jednotlivých osob směřující k pomoci podporované osobě žít
takový život, jaký se přeje, a zůstat přitom zdravý a v bezpečí. 55

2.4 Kvalita života
Kvalita života vyjadřuje, jak jedinec vnímá své postavení v životě
v kontextu kultury, ve které žije, a jejího systému hodnot, ve vztahu
k vlastním cílům, očekáváním, normám a obavám. Jde tedy o subjektivní
hodnocení, které zahrnuje kulturní, sociální a environmentální kontext.56
52

Tamtéž, s. 21.
PӦRTNER. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty
vyžadujícími trvalou péči, s. 15.
54
SMULL. Naslouchat, učit se, jednat – výběr z textů o základním plánování životního stylu,
sebeurčení a organizačních změnách, s. 6.
55
Tamtéž, s. 13 - 15.
56
WHO identifikovala šest oblastí, které zahrnují základní aspekty kvality života: fyzikální doména
(např. energie, únava), psychologická doména (např. pozitivní pocity), úroveň nezávislosti (např.
53
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Kritéria utvářející kvalitu života jsou individuální a reflektují vnímání
jedince uspokojení jeho potřeb, zda mu nejsou odpírány příležitosti
k dosažení štěstí a naplnění. 57 Johnová uvádí kritéria utvářející kvalitu
života dle Johna O´Biena: přítomnost komunity; volba; zapojení do
komunity; respekt a kompetence. 58
Světová zdravotnická organizace chápe kvalitu života jako
indikátor zdraví. Domény zdraví a kvality života se vzájemně doplňují a
překrývají. 59 Zdraví je v ústavě WHO z roku 1948 definováno jako stav
úplné fyzické, sociální a duševní pohody, a ne pouze jako nepřítomnost
nemoci nebo postižení. 60 Koncept „well-being“, překládán jako pohoda,
byl u výzkumníků dlouho definován. Růzností pojetí pojmu se zabývá
článek „The Challenge of Defining Wellbeing“, jehož autoři reflektují
hlavní teoretické perspektivy definování pohody. Dochází k pojetí, kdy
stabilní well-being je ve stavu, kdy má jedinec psychologické, sociální a
fyzické zdroje potřebné ke konkrétní psychické, sociální či fyzické
změně. Pokud má člověk více problémů než zdrojů k jejich řešení, klesá
jeho pohoda. Nedostatek výzev pro změnu v životě vede ke stagnaci.
Proto jsou výzvy v životě potřebné a vedou k životní pohodě, která má
tak dynamický charakter definice. 61 Pohodu definují jako vyvážený stav
mezi zdroji jedince a výzvami, kterým čelí.
Dobrou kvalitu života si lidé zajišťují svým životním stylem, tedy
způsobem života založeným na identifikovatelných vzorcích chování. 62
„Základní plánování životního stylu je řízený proces, v němž se učíme,
jak chceme žít, a při němž vytváříme plán, jak tomu napomáhat.“63
Vypovídá o tom, jak člověk chce dnes žít, a tedy jako plán toho, jak mu
mobilita), sociální vztahy (např. sociální podpora), životní prostředí (např. dostupnost zdravotní
péče) a osobní víra/spiritualita (např. smysl života).
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health Promotion Glossary, s. 18.
57
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health Promotion Glossary, s. 18.
58
JOHNOVÁ. Zkušenosti s transformací ústavní péče, s. 8.
59
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health Promotion Glossary, s. 17.
60
„A state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of
disease or infirmity.“
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health Promotion Glossary, s. 1.
61
DODGE, DALY, HUYTON, SANDERS. The Challenge of Defining Wellbeing, s. 230.
62
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health Promotion Glossary, s. 16.
63
SMULL. Naslouchat, učit se, jednat – výběr z textů o základním plánování životního stylu,
sebeurčení a organizačních změnách, s. 4.
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zítra pomáhat. Jak jedinec vnímá svou kvalitu života, tedy to, zda je či
není jeho život dobrý, je základem pro spolupráci při plánování
zaměřeném na osobu.

2.5 Zapojení a začlenění do společnosti
Téma zapojení a začlenění do společnosti vychází z Úmluvy o
právech osob se zdravotním postižením. Je zahrnuto např. do článku 3,
který zahrnuje „svobodu volby a samostatnost osob“, „plné a účinné
zapojení do společnosti“ a „rovnost příležitostí“. Článek 9 požaduje
přijetí opatření zajišťujících zpřístupnění různých oblastí lidem
s postižením, aby mohli „žít nezávisle a plně se zapojit do všech oblastí
života“. Článek 26 požaduje, aby bylo lidem s postižením umožněno
„dosáhnout a udržet si co nejvyšší míru samostatnosti, uplatnit v plné
míře tělesné, sociální, duševní a pracovní schopnosti a dosáhnout plného
zapojení a začlenění do všech oblastí života.“ Úmluva uznává stávající a
potencionální přínos osob se zdravotním postižením k celkovému zdaru a
rozmanitosti společnosti. V článku 8 požaduje, aby státy zvýšily
povědomí o právech lidí se zdravotním postižením a propagovaly
pozitivní přínos lidí s postižením pro společnost. Klíčovým faktorem
tohoto kroku bude boj se stereotypy a předsudky vůči lidem se
zdravotním postižením. 64

„Hranice je pouze v našich hlavách. Ta není nikde jinde. Jestli
máme dostatek fantazie pro to, abychom i ty, co jsou až na
konci, zařadili do normálního světa, tak tam jsou. Jestliže
nemáme, tak tam není nikdo.“65

„Sociální začleňování (inkluzi) lze vnímat jako proces začleňování
těchto osob do společnosti či jako aktivity vedoucí k tomuto
64

EUROPEAN COALITION FOR COMMUNITY LIVING. Náhled na článek 19 Úmluvy OSN o právech
osob se zdravotním postižením, s. 14.
65
CHÁB. Svět bez ústavů, s. 5.
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začleňování.“66 Wilson a Newton uvádí osm klíčů inkluze 67, kterých je
zapotřebí k otevření nových možností a změně společnosti. Jako první
klíč uvádí pozvání a ochotné, radostné přijetí. Jde o vytvoření pocitu
bezpečí a patření. Jde tedy o postoj společnosti, která musí být otevřená
k přijetí lidí s postižením. Dle Kruistuma a Klingerena jsou lidé
s mentálním postižením závislí na tom, jak je vnímáme. Naše vnímání
souvisí s našimi hodnotami a postoj je z velké části ovlivňován naší
vizí. 68

„Do moderní vize patří pojmy jako občanství, integrace,
emancipace a samostatnost. Občanství znamená: jsme všichni
občané se stejnými právy a povinnostmi. Integrace znamená: co
nejnormálnější účast ve společnosti. Emancipace znamená:
osvobodit se od tíživých autorit. Samostatnost znamená: co
člověk zvládne sám, ať dělá sám.“69

Součástí modelu sociálního začleňování70 je koncept normalizace a
valorizace sociálních rolí. Člověk s postižením se má, stejně jako většina
obyvatel, nezávisle pohybovat mezi třemi sférami – bydlení a spánek,
vzdělání a zaměstnání, případně terapeuticko-lékařské zabezpečení a
péče, volný čas. 71 Mezi principy sociálního začleňování tak patří
začlenění do obce, možnost volby a kontroly nad vlastním životem,

66

HORA, In Matoušek. Encyklopedie sociální práce, s. 232.
Mezi osm klíčů řadí Welcome, Learning to Listen, The Long View, Painting Portraits – Not
Testing Intelligence, Learning, The Intentional Building of Relationships, Gifts, Teams.
WILSON, NEWTON. Keys to Inclusion, s. 9.
68
SBORNÍK K PROJEKTU DIAKONIE ČCE. Nezávislý život klienta – kvalitativní posun v lidském i
odborném přístupu k lidem s postižením, s. 32.
69
Tamtéž, s. 32.
70
Zákon o sociálních službách v § 3 odst. e) definuje sociální začleňování jako proces, který
zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí
a možností, které jim pomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života
společnosti a žít způsobem, který je společnosti považován za běžný. Sociální vyloučení je pak
definováno v § 3 odst. f) jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do
něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.
71
ŠESTÁKOVÁ, FRANCOVÁ, SOBEK a kol. Manuál architektury, s. 7.
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zastávání důstojných a hodnotných sociálních rolí, možnost navazovat a
udržovat smysluplné vztahy, možnost učit se a růst.72

Jedním z principů demokratické společnosti jsou rovné příležitosti.
Vychází z rovnosti jedince, která je zakotvena v Listině základních práv
a svobod podle článku 3 odstavce jedna. „Rovné příležitosti znamenají
rovné šance na dosažení určitých pozic ve společnosti a zajištění rovného
přístupu všem osobám bez rozdílu, tedy neexistence překážek pro účast
na ekonomickém, politickém a sociálním životě.“ 73 Jako politický a
společenský program jsou prosazovány OSN i EU, které vyžadují, aby
členské státy zahrnuly do svých ekonomických i sociálních programů
strategie k dosahování rovných příležitostí.
Jako součást normální každodennosti jsou příležitosti k běžným
situacím. Ty jsou často s cílem minimalizace rizik v životě lidí
s mentálním postižením značně sníženy. 74 Riziko patří do života každého
člověka. Není tedy možné odstranit veškeré rizikové situace ze života,
ani u lidí s mentálním postižením. Cílem je pouze snižovat
pravděpodobnost, že riziková situace člověku ublíží.
Dle Vágnerové má člověk se zdravotním postižením specifickou
sociální roli, jejímž podstatným znakem je přiznání určitých privilegií a
zároveň ztráta některých práv, která mají jen zdraví. Mají právo na
ohleduplnost a toleranci nedostatků způsobených jejich postižením.
Neměli by však být považováni za méněcenné, pasivně receptivní lidi,
kteří mají právo na zabezpečení, ale ne na vyrovnání se zdravými.
Postižení může být chápáno jako stigma, především pokud jsou jeho
projevy nápadné v sociálním kontaktu. Pak ovlivňuje vnímání tohoto
jedince druhými, jeho hodnocení a akceptování, jeho roli, sociální status
a mnohdy i jeho identitu.75 Michalík nerespektování a neznalost
zásadních odlišností, které tuto skupinu definují, považuje za silně
72
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zakořeněnou diskriminační tradici, která se v současné české společnosti
stále projevuje.76
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3. Právo na sebeurčení
Úmluva stanovuje právo na sebeurčení v článku 3: „respekt pro
přirozenou lidskou důstojnost, osobní autonomii, zahrnující vlastní
svobodné rozhodování, a nezávislost osob s postižením.“ Vztah
autonomie a sociální inkluze v Úmluvě o právech osob se zdravotním
postižením je příkladem vyváženého pojetí jedinečnosti, svébytnosti i
vzájemné závislosti. „Autonomie a sociální inkluze zde patří
neoddělitelně k sobě a vzájemně se podmiňují. Bez sociální inkluze totiž
prakticky nelze žít autonomii a bez autonomie nabývá sociální inkluze
spíše podoby poručníkování.“ 77 Autonomie tak není odkázání na sebe
samého, ale směřuje k sebeurčenému životu v sociálních vztazích.
Sociální inkluze dává prostor a oporu pro utváření vlastního života.

„Prostřednictvím svých rozhodnutí realizujeme svou osobnost,
dáváme najevo své postoje, vyjadřujeme v nich emoce. Tím, jak
se rozhodujeme, vytváříme sami sebe.“ 78

Wehmeyer a Metzler v roce 1995 předložili výsledky národního
výzkumu v USA, který se zabýval sebeurčením u lidí s mentálním
postižením. Výzkum přinesl zjištění, že u lidí s mentálním postižením
nebývá běžné, že by sami určovali svá rozhodnutí. Sami u sebe vnímají
menší možnost volby a kontroly než mají lidé bez postižení. Ve
společnosti nejsou vnímáni jako osoby schopné zastávat role dospělých
lidí, jako je například v manželství nebo vlastnictví nemovitosti. Význam
rozhodnutí, do kterých bývají tito lidé zapojeni, je relativní. Jde například
o výběr oblečení nebo náplň volného času. Do vážných rozhodnutí, jako
je například souhlas s postupem léčby nebo výběr spolubydlícího,
zahrnuti nebývají. Mezi příčiny tohoto stavu uvádí autoři konflikt mezi
otázkami ochrany a bezpečnosti proti autonomii a riziku rozhodnutí. 79
Chamberlin popisuje předpoklad pracovníků o neschopnosti činit
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rozhodnutí nebo se správně rozhodovat u lidí s mentálním postižením.
Z toho důvodu zastávají paternalistický přístup a omezují možnosti a
kvalitu rozhodování klientů. Mají také pocit, že klienti mají málo
dovedností a nejsou schopni získávat nové. Nedají jim tak ani možnost se
novému naučit. Uživatelé jsou proto dlouhodobě udržováni ve vztahu
závislosti.80 Jsou považováni za nekompetentní, neschopni poznat svoje
potřeby a jednat podle nich.

3.1 Rozhodování
„Rozhodování o sobě a svých záležitostech je základním právem
dospělé osoby a společným jmenovatelem takřka všech základních
lidských práv.“81 Každý člověk má také právo na špatné rozhodnutí, dělat
chyby, prožívat následky a nést zodpovědnost. Je to přirozená lidská
zkušenost, díky které se učíme a lépe zvládáme svůj život. Rozhodování
je sociální dovednost, lze ji rozvíjet, naučit se jí. Pokud však člověk není
veden k vyjádření přání a učení se rozhodovat od útlého věku, pak je
vysoké riziko, že se v jakémkoli období nebude umět rozhodovat.82
Nedostatečně rozvinutá schopnost se rozhodovat patří mezi následky
dlouhodobého pobytu v ústavním zařízení.
Na uschopňování lidí se správně rozhodovat je zaměřen sociálněekologický přístup. Díky tomuto přístupu je rozvíjena rozhodovací
pravomoc, dovednost komunikovat, kritické myšlení, asertivita, je
podporován přístup k informacím a zdrojům umožňujícím rozšíření škály
možností pro rozhodnutí. Jde o realizaci skutečných změn, které člověku
přináší kontrolu nad svým životem a pocit možnosti dělat změny.
Zkušenost změny vede k odvaze postupovat stále dál. Nejde však pouze
o změnu osobní, ale také v rovině celé komunity. 83
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Wehmeyer a Metzler uvádí, že pokud má mít člověk kontrolu nad
svým životem, musí mít příležitost vyjádřit svá přání, znát možnosti
volby a činit rozhodnutí. Tyto příležitosti by měly být podpořeny
zkušeností s vedením k realistickému sebeuvědomění, sebevědomí,
pozitivní zkušenosti s výsledky očekávání. Sebeurčující osoba je
autonomní, jedná v souladu se svým osobním přesvědčením, hodnotami,
zájmy a schopnostmi. Mezi typické schopnosti potřebné k sebeurčení
patří řešení problémů, rozpoznání důsledků, definování cílů a jejich
dosažení. Ward sebeurčení spojuje s asertivitou, kreativitou, pýchou a
sebe-obhajobou.84

„Přání je stav, kdy něco chceme, ale nemusíme dohlédnout na
důsledky tohoto přání. Jedná se o dětský stav, ve kterém nejsme
připraveni nést zodpovědnost za následky své touhy. Naproti
tomu rozhodnutí je aktem, ke kterému přicházíme až po
zhodnocení následků a zvážení rizik, které předpokládám, že mi
mé rozhodnutí přinese. Jedná se o stav, kdy jsem připraven nést
následky svého jednání.“85

Rozhodnutí velmi záleží na osobnosti člověka, na jeho odvaze. Na
jedné straně jsou lidé, kteří riziko ve svém životě vyhledávají, na druhé
straně lidé preferující jistotu a bezpečí. Je důležité obě roviny ve svém
životě vyvažovat, umět přijmout určité riziko, protože bez něj by byl
život velmi ochuzen, ale zároveň dbát na bezpečí. Míra vnímání rizika je
záležitostí subjektivní. Při posuzování míry rizika se můžeme opřít o jeho
racionální posouzení, o naše emoce, intuici a zkušenost. Emoce a
zkušenost mají při našem rozhodování velký vliv, někdy větší než
rozumové posouzení situace. Je tedy dobré si jich být vědom a nenechat
se jimi zcela ovládnout. Volba podstoupení rizika je vždy osobní a do
značné míry subjektivní. Obecně jsme ochotni riskovat více v situacích,
které pro nás znamenají určitý přínos. Rizika mohou být v životě
84
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každého člověka přiměřená, zvýšená nebo nepřijatelná. Rizika je však
možné pouze minimalizovat, nelze je ze života zcela odstranit.86
Lidé s mentálním postižením mohou mít problém riziko rozeznat a
správně vyhodnotit. V případě lidí s mentálním postižením je potřeba
s riziky systematicky pracovat. V rámci individuálního plánování je
vytvořen rizikový plán, který je pravidelně revidován.

3.2 Rozhodování s podporou
Někdy je potřeba k dobrému rozhodnutí podpora druhé osoby,
např. pro získání více informací, pro orientaci v jejich větším množství,
pro zjednodušení obsahu. Konkrétní podpora je individuální a můžeme ji
zprostředkovat různými způsoby v závislosti na potřebách podporované
osoby. Koncepce rozhodování s podporou, supported/assisted-making,
vychází z práva na sebeurčení jako základního lidského práva a obsahuje
inkluzivní a preventivní prvek. Pomáhá lidem zachovat si svoji
autonomii a pomáhá vyloučeným osobám v procesu začleňování se
zpátky do společnosti. Důležitost asistence při rozhodování zdůrazňuje
článek 12 Úmluvy. Osoba podpůrce či asistenta je členem podporující
sítě, supporting network, která představuje formu sociální opory a
pozitivně ovlivňuje pocit osobní pohody. 87

„Úcta začíná nasloucháním, je třeba, aby každý měl pocit, že
byl slyšen. Důvěra vzniká tam, kde jsou vidět činy a kde
poctivě přiznáváme, co ještě nevíme. Partnerství vznikají na
základě sdílené odpovědnosti, sdíleného úsilí a sdílených
činů.“88
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Každý člověk je odborníkem na svůj vlastní život. Je potřeba
zavádět kulturu úcty, důvěry a partnerství. Pro lidi, kterým chybí
podstatná kontrola nad svým vlastním životem a potřebují při svém
rozhodování podporu, začíná sebeurčení tím, že ostatní poslouchají, jak
by chtěli žít, a následně se podle toho začnou také chovat. Dříve, než se
člověka zeptáme, kde by chtěl žít, musíme zjistit, jak chce žít. Musíme
zvážit jeho touhy, rizika a zdroje. To, co člověk chce, bývá ovlivněné
tím, co zná, s čím má zkušenost. Pokud má tedy člověk málo životních
zkušeností, měl by získat nové zkušenosti, rozšířit své obzory. 89 U lidí,
kteří nekomunikují tradičními způsoby, je důležité naslouchat jejich
chování a lidem, kteří je znají.

„Pokud není klient schopen samostatného rozhodnutí
v konkrétní záležitosti, a to ani po vyčerpání všech forem
podpory, ani není možné jiným způsobem zjistit jeho
zájem (např. pozorováním), provádí poskytovatel
rozhodnutí za něj. Toto rozhodnutí musí být rozhodnutím
nikoli jedince, ale týmu (tým může zahrnovat i osoby
mimo zařízení).“90

Příležitosti k rozhodování snižují

mocenské pozice rodiny,

opatrovníka či poskytovatele služby, umožňují lépe uspokojovat potřeby
podporovaného člověka a přispívají k proměně jeho pasivního postavení
v aktivního občana. Direktivní zásahy do rozhodování lidí s mentálním
postižením ze strany opatrovníka, rodiny či poskytovatelů sociálních
služeb připravují osoby o svobodu, možnost učit se, rozvíjet se a žít jako
dospělý člověk. Je potřeba stále hledat míru podpory a snažit se, aby
důsledky špatných rozhodnutí nebyly fatální. Nelze jim však bránit proti
vůli člověka.
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4. Právní jednání člověka se sníženou
schopností rozhodovat
Člověku se sníženou schopností rozhodovat se musí být umožněno
projevit a realizovat v co největší možné míře své zájmy, přání, potřeby a
osobnost. Z tohoto principu vycházejí současné systémy ochrany práv
lidí se zdravotním postižením a poskytování sociálních služeb. Lidem má
být poskytnuta podpora při jejich rozhodování bez zasahování do jejich
právního statusu, což by měla být krajní možnost řešení. 91

4.1 Alternativy v zásahu do svéprávnosti člověka
Na základě principu subsidiarity mají před omezením svéprávnosti
přednost šetrnější alternativy. Nefunkční a rigidní paternalismus by měl
v zájmu co nejméně invazivních zásahů do práv člověka ustupovat
flexibilnějším a více inkluzivním nástrojům ochrany. Toto pojetí
předkládá občanský zákoník č. 89/2012 Sb. K omezení člověka ve
svéprávnosti může soud přistoupit pouze v případě, kdy by člověku jinak
hrozila závažná újma, a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a
méně omezující opatření. Mezi mírnější a méně omezující opatření patří
předběžná právní prohlášení, nápomoc při rozhodování, zastoupení
členem domácnosti a opatrovnictví bez omezení svéprávnosti. 92
Předběžná právní prohlášení (§ 39 až 45) se mohou uplatnit
v případě, kdy člověk očekává, že v budoucnu bude nezpůsobilý právně
jednat. Člověk může určit osobu, která by se měla v případě nastalé
situace stát opatrovníkem.
Nápomoc při rozhodování (§ 47 až 50) vychází z principu
podporovaného rozhodování. Místo opatrovníka bude člověk využívat
pomoci podpůrce, který se bude účastnit jeho právních jednání a
poskytovat mu při nich podporu. Nápomoc při rozhodování je upravena
91
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smlouvou o nápomoci, kterou se podpůrce vůči podporovanému zaváže
k tomu, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních,
že mu zajistí potřebné údaje a že mu bude nápomocen radami. Smlouvu o
nápomoci bude schvalovat soud, který také jmenuje podpůrce. Jedná se o
režim méně formální než je opatrovnictví, práva a zájmy podporovaného
člověka ovlivňuje v nižší míře.
Zastoupení členem domácnosti (§ 51 až 56) se vztahuje pouze na
obvyklé záležitosti. Zástupce bude moci nakládat s příjmy zastoupeného
pouze v rozsahu potřebném pro obstarávání obvyklých záležitostí,
v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního minima jednotlivce.
Vznik zastoupení vyžaduje souhlas zastupovaného a schválení soudu.93
Opatrovnictví bez omezení svéprávnosti (§ 429), umožňuje, aby
člověku, jemuž působí obtíže správa jeho jmění či hájení svých práv,
jmenoval soud na jeho návrh opatrovníka a určil mu rozsah působnosti. 94
Návrh na omezení svéprávnosti (§ 57 až 66) musí mít v souladu
s judikaturou Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva
pouze výjimečnou povahu, protože představuje závažný zásah do
základních práv člověka. Znamená omezení schopnosti člověka nabývat
vlastním právním jednáním pro sebe práva a zavazovat se vlastním
právním jednáním k povinnostem. Člověk bude omezen samostatně
právně jednat ve věcech, pro které byla jeho svéprávnost omezena.
Nebude však zbaven práva samostatně jednat v běžných záležitostech
každodenního života. Není také zbaven výkonu rodičovských práv a
povinností. 95
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4.2 Náhradní rozhodování
Náhradní rozhodování závažným způsobem narušuje právo na
sebeurčení. 96 „Možnost projevovat svou vůli i s právními důsledky, a tím
naplňovat život podle svých představ, je základem autonomie člověka,
jeho důstojnosti a svobody.“97 Právní způsobilost má zásadní význam pro
plnoprávné prožívání lidského života.
Podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. byl zásah do
způsobilosti právně jednat rozdělen na zbavení způsobilosti, omezení
způsobilosti a náhradní rozhodování bez zásahu do způsobilosti právně
jednat. Nový občanský zákon č. 89/2012 s účinností od 1. 1. 2014 zavádí
nové možnosti i novou terminologii. Nahrazuje pojem „způsobilost
k právním úkonům“ pojmem „svéprávnost“ a pojem „právní úkon“
pojmem „právní jednání“. Podrobněji upravuje podmínky zásahu do
svéprávnosti, časové omezení zásahu, důsledky omezení pro právní
jednání člověka a postavení i kontrolu opatrovníka. Opatrovnictvím
sleduje „ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv.“ (§457).98
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti „nezbavuje člověka práva
samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života.“
(§ 64) K omezení svéprávnosti lze přistoupit „jen v zájmu člověka a
s plným uznáním jeho práv a jeho osobní jedinečnosti.“ (§ 55) Soud musí
negativním způsobem vymezit rozsah, v jakém svéprávnost člověka
omezil. Omezení je dočasné na dobu nejvýše tří let. Je možné omezit
svéprávnost pouze pro vyřízení určité záležitosti na dobu nutnou
k tomuto procesu.99 Ve srovnání pojetí způsobilosti k právním
úkonům v současném a bývalém občanském zákonu je značný posun.
Přesto omezení svéprávnosti k právním úkonům je stále závažný zásah
do práv a svobod člověka. Stát prostřednictvím soudu autoritativně
rozhodne o tom, že člověk není schopen některých rozhodnutí. To může
mít vliv na prožitek osobní pohody, který je významnou složkou zdraví.
96
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Může docházet k ignorování osobních preferencí člověka omezeného ve
svéprávnosti a životní události tak mohou být mimo kontrolu tohoto
jedince.
„Základní premisou, k níž právní řády (méně již společnost)
v průběhu dlouhých let ve vztahu k mentálně postiženým
dospěly, je pojetí jejich postavení ve společnosti (právu) jako
osob plnoprávných, rovnoprávných a způsobilých účastnit se
bez omezení společenského života.“100

4.3 Opatrovnictví
Fenoménu opatrovnictví lze rozumět jako „jednání za druhého se
souhlasem společnosti. Jedná se o společenskou instituci, která se zabývá
ochranou dospělých osob, jež byly společností uznány nezpůsobilými
rozhodovat o svých záležitostech.“101
Smyslem opatrovnictví je ochrana zájmů a naplňování práv
opatrovance. Soud jmenuje opatrovníka člověku v případě, je-li to
potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem.
Opatrovník se zejména ustanoví z důvodu omezení svéprávnosti nebo
postižení. Opatrovník však může být stanoven i bez omezení
svéprávnosti.102
Opatrovnictví je komplexním právním institutem, který souvisí
s otázkou rozhodování člověka a otázkou přístupu k postižení. V České
republice dosud není speciální systém nebo řád, který by zabezpečoval
výkon opatrovnictví, opatrovnictví není koncipováno ani jako sociální
služba. Právní úprava je tak nedostatečná.103 Nový občanský zákoník
však stanovuje základní pravidla pro výkon opatrovnictví, která odrážejí
posun od medicínského modelu postižení k sociálnímu. Je respektována
100
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autonomie člověka s postižením. Opatrovník se má starat o naplnění práv
opatrovance, chránit jeho zájmy a vycházet přitom z názoru a přání
opatrovance. Dbá na to, aby způsob života opatrovance nebyl v rozporu
s jeho schopnostmi a aby „nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i
zvláštním opatrovancovým představám a přáním.“ (§466 - § 467).104
K vyšší ochraně práv a zájmů zastoupeného zavádí občanský zákoník
možnost ustanovení opatrovnické rady. Jde o skupinu blízkých osob,
která má doplnit činnost opatrovníka a umožňuje kontrolu jeho
činnosti. 105
Opatrovnictví může být buď veřejné či soukromé, nebo dle povahy
opatrovnictví řádné, prozatímní, kolizní a procesní. Zákon preferuje, aby
se opatrovníkem stala osoba blízká, která splňuje podmínky pro
ustanovení opatrovníkem. 106 Mezi opatrovancem a opatrovníkem by měl
být vzájemný vztah důvěry. Nemůže-li však být opatrovníkem
jmenovaná osoba blízká, soud ustanoví opatrovníkem orgán místní
správy, tedy město (obec) jako právnická osoba. Dohled nad
opatrovníkem vykonává soud, který má povinnost dohlížet na řádné
plnění povinností opatrovníka. Šalomounová za hlavní problém
veřejného opatrovnictví považuje odosobnění vztahu opatrovníka a
opatrovance. Opatrovník záležitosti vyřizuje jako úředník, jeho výkon se
tak často omezuje na hospodaření s majetkem. Veřejní opatrovníci mají
často na starost velké množství lidí omezených ve způsobilosti a
nemohou se jim tak individuálně věnovat.107 V případě, že je
opatrovníkem člověka s mentálním postižením jeho rodič, může docházet
k překročení kompetencí opatrovnictví, rodiče mívají problém vnímat své
dítě jako dospělého člověka a mívají sklony zasahovat do práv svých
dětí. „Opatrovnictví neznamená převzetí odpovědnosti za život, zdraví
nebo jednání zastoupeného. Opatrovnictví také v žádném případě
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nezakládá moc opatrovníka nad zastoupeným v jeho osobním životě.“108
Zájmy opatrovníka a zastoupeného mohou být v konfliktu. V takovém
případě není opatrovník oprávněn jednat a měl by být dán podnět k soudu
na ustanovení kolizního opatrovníka nebo na jeho trvalou změnu.
Systém opatrovnictví může být příčinou mnohého porušování práv
stanovených v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. Je
v rozporu se základním principem stanoveným článkem 3, kterým je
„svoboda konat vlastní volby a osobní nezávislost.“ Dále s článkem 12,
podle kterého smluvní státy „uznávají, že lidé se zdravotním postižením
mají právní způsobilost ve všech oblastech života na rovnoprávném
základě s ostatními.“ Znemožňuje naplňování článku 19, podle kterého
mají lidé se zdravotním postižením sami rozhodovat, kde a s kým budou
žít, a nesmí být nuceni žít ve specifických podmínkách. Opatrovnictví
může vést k tomu, že člověk se zdravotním postižením je svým
opatrovníkem umístěn do ústavu bez svého souhlasu, a to často doživotně
a bez možnosti odvolání.109
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5. Domov
Vlastní dům a rodina, kolem kruhu známých jiných domů a jejich
obyvatel, což je obec, bývá středem jistoty. Zkušenosti obce a zkušenosti
rodiny jsou společným zážitkem domova. Každý má nějaký původní
domov, rodný kraj. 110 Uvedené definice a pojetí pojmu domov mě
v kontextu této práce dovedly ke konkrétnějšímu porozumění tématu
domova v oblasti osobního prožitku v rámci teritoria vlastního bytu či
domu a v oblasti sociálního začlenění.

5.1 Co znamená být doma
Slovo domov je řeckého původu, výraz „oikos“ je v Prachově
řecko-českém slovníku překládán jako „obydlí, příbytek, dům, chrám,
domácnost, hospodářství, jmění, rodina, rod, domov, pokoj, doupě a
hnízdo.“111 Znamená tedy dům i domov. Mezi těmito dvěma významy
existují důležité vazby, ale také odlišnosti a rozdíly. Sociologie
charakterizuje domov jako „více méně ucelený obraz okruhu blízkých,
známých lidí svázaných s hmotným prostředím, ve kterém delší dobu
pobýval (s bytem, domovem, krajinou), naplněný pocitem sounáležitosti,
zázemí, bezpečí. Domov je vyjádřením emocionálního vztahu člověka
k jeho nejbližšímu světu, osvojením tohoto světa, jeho humanizací a
intimizací.“112 Laštovková pojímá domov jako záležitost emocionální,
kulturní, sociální, a dům spíše jako racionální a materiální. Dům dává
domovu prostorovou souřadnici, umístění v realitě a materiálním světě.
Dává mu konkrétní podobu a umožňuje uchopit jeho nemateriální
podstatu vztahů, chování, jednání, emocí, blízkosti. Tradičně je proto
domov vnímán jako kombinace teritoria a komunity, jde o dimenzi
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prostorovou a sociální. Dále má také dimenzi časovou – jeho minulosti a
tradic si vážíme, přítomnost žijeme a na budoucnosti nám záleží. 113

Terkenli uvádí tři významy domova - ideový, kdy je vnímán jako
vlast; prostorový význam konkrétní krajiny, města, regionu; ale také
může být chápán v přeneseném slova smyslu jako symbol, hodnota.114
Podracký domov považuje za konzervativní hodnotu směřující ke
kontinuitě, protože stejně jako všechny konzervativní hodnoty přechází
od minulosti k budoucnosti. Je to prostředí, které člověk přijal za své.
Jsou to však především lidé a jejich civilizace. Jde o kolektivní záležitost,
pokračování prostředí, lidmi vytvořeného dobrovolného kolektivu. Není
to tedy hodnota sloužící jednotlivci, ale také jednotlivec musí sloužit této
hodnotě. Širší vymezení pojmu chápe Podracký jako vlast vznikající
z pocitu stejnosti určité skupiny lidí, kteří žijí na stejném prostoru,
uznávají společné hodnoty. Domov podle něj tak tvoří tři složky –
humanitní, fyzické prostředí a externity zvnějšku. Je to tedy národ a
národní kultura, její dovednosti a řád; prostředí tvořené přírodou,
stavbami, technologií; působení celého světového životního prostředí a
trhu, cizí vlivy a zásahy. 115

„Pocit domova nevytvoří jen jmenovka na dveřích a
vlastnoruční podpis na nájemní smlouvě, ale zejména atmosféra
domova. Domov znamená vytvoření vlastních zvyků, rituálů,
oslav. Doma se člověk cítí uvolněně. Doma může člověk chodit
nahý nebo v teplákách, jak je mu to příjemné. Domov je
fyzickou a emocionální základnou, ze které člověk může
odcházet a kam se může vracet. Člověk musí cítit, že je to on,
kdo rozhoduje o tom, kdo a co z vnějšku smí dovnitř.“116
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Domov je místo, kde můžeme být nejvíce sami sebou a nejméně
musíme dodržovat konvence svých společenských rolí. „Být někde doma
znamená být v prostředí, které cítíme jako svoje, jako to pravé, normální,
i když jiným lidem se totéž prostředí jeví jako cizí, zvláštní.“ 117 Při
vstupu do domova někoho jiného se vytvořily takzvané přibližovací
rituály, jako je zdravení, zvonění a klepání. Dáváme jimi najevo, že se
chystáme překročit hranice teritoria, do kterého nepatříme. 118 Pocit
domova vytváří také soubor věcí, ke kterým má člověk osobní vztah. 119
Symbolické předměty vyjadřují identitu člověka. Vybavením domova
dáváme najevo, kdo jsme a jak chceme být vnímáni, vyjadřujeme své
postoje a hodnoty, životní styl. Člověk potřebuje své osobní věci, které
náleží k jeho identitě, bez nich se cítí dezorientován.120

Průka uvádí, že člověk od nepaměti toužil být „na svém místě“,
v srdci skutečnosti. 121 Toto místo vždy symbolizoval dům, který byl
těžištěm života člověka. Každý z domů tak vydává svědectví o tom, co to
znamená usídlit se, tedy „vytvořit nejenom hospodářské a společenské
vazby, ale objevit i tisícero nikomu než „domácímu“ srozumitelných
vjemů, které ustavují domov a dům.“122 Potřeba patřit k někomu,
přináležet, považuje Baštecká za výchozí lidskou potřebu.123 Odkazuje na
systém potřeb autorů Pesso a Boydenové, kteří jako jednu ze základních
vývojových potřeb uvádějí potřebu místa, která však v jejich pojetí
znamená mít místo v něčím srdci.
Eminger uvádí, že v naší oblasti byl domov a dům ve středu celého
světa. Z tohoto středu se vychází k práci a ke všemu ostatnímu konání. Je
to místo, kde mohou být zastiženy okamžiky vzájemné lásky, přátelství a
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bratrství, doteky Boží přítomnosti.124 Je to místo odpočinutí a duševního
probuzení, které umožní jít člověku zase ven mezi druhé. Je to útočiště
ve smyslu domova jakožto opaku ciziny. 125 Útočiště vyvolává stav
bezpečí a zázemí, je místem, kam se člověk utíká. Může se však také stát
vězením, ze kterého člověk utíká. Bauman uvádí, že domov se často
pokládá za místo bezpečí, tepla a jistoty, kde „jsme si jisti svým
postavením a právy, aniž o ně musíme bojovat a neustále je ostražitě
hlídat.“126

„Domov je pocit, který nás provází celý život, pocit usazení na
místě, pocit neurčitý, těžko vyjádřitelný, a přece každému jasný.
Domov je cosi zděděného po předcích, možná i zatěžujícího, a
proto někdy odmítaného, jakási povinnost k rodičům a tradicím,
pro vykořeněné lidi nepochopitelná. Domov dává i omezuje.
Dává jistoty a omezuje povinnostmi.“ 127

Szaló považuje domov za součást naší identity (stejně jako je naše
identita součástí našeho domova), jde s námi po celý život, a to jak
domov rodičovský, „původní“, tak domov současný. 128 Dle Patočky
nemůže být „více domovů prožíváno zároveň s toutéž intenzitou.“129
Základem naší identity je náš první, původní domov. Toto místo
původního domova však většina lidí v průběhu života opouští a vytváří
jiný domov, někdy pouze dočasný, jindy trvalý. Do tohoto domova
přinášíme mnoho ze svého původního domova v podobě hodnot i
v podobě materiální. S příchodem do nového domova tedy nezískáváme
novou identitu, nýbrž skrze svoji identitu tento nový domov utváříme.
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Kvalita domova je spojena se vztahy k nejbližším lidem. V pojetí
domova je kladen důraz na důležitost vztahů tváří v tvář. Blízkost těchto
vztahů se však na základě zkušenosti zakládá na sdílení každodenního
života, nikoli na vztazích samotných. Bytí na stejném místě nám
umožňuje sdílet věci kolem nás, prostředky a cíle, radosti i starosti. Místo
tak umožňuje sdílet náš svět, referenční rámce jednání, interpretace a
emoce. Setkávání s lidmi tváří v tvář je prototyp sociální interakce, od
nějž se odvozují další typy. Vztahy tváří v tvář jsou velmi proměnlivé,
mohou být různé typy blízkosti těchto vztahů. Lidé, se kterými se často
stýkám tváří v tvář, vytvářejí okruh blízkých lidí. Představa domova,
která vztahy zobrazuje jako intimní, důvěrné, soudržné, však může vést
k idealizaci vztahů tváří v tvář. Stálá blízká přítomnost a sdílení místa
není předpokladem pro vytvoření intimního charakteru vztahu. Tyto
vztahy jsou tvořeny spíše jako série institucionalizovaných situací
vyplývajících ze vzájemné přítomnosti. 130

5.2 Domov v kontextu sociálního začlenění
Dům propojuje nesčetnými vazbami vnitřní a vnější svět toho, kdo
jej obydluje. Každý dům je na jednu stranu soběstačnou a uzavřenou
jednotkou, zároveň je však začleněn do společenské struktury obce, v níž
se střetávají ekonomické, sociální i politické zájmy jednotlivých
domácností. 131 Domov tak tvoří také občanská společnost zaručující
rovnováhu moci a politické okolnosti zajišťující svobodu člověka. Je
místem realizace demokracie. Člověk většinou neovlivní světové dění,
ale může ovlivnit dění ve své obci, může spolupracovat s ostatními lidmi,
kreativně utvářet a ovlivňovat prostředí. 132 „Kromě toho, že je domov
představován jako místo původu naší jedinečnosti a sounáležitosti, je
také koncipován jako místo formování solidarity.“133 Solidarita znamená
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vzájemnou připravenost a ochotu lidí se navzájem podporovat.134 Svazuje
obyvatele do společenství soudržnosti prostřednictvím každodenní žité
přítomnosti na určitém místě. „Domov je v ideálním případě místem, kde
rozdíly mezi lidmi, ať jsou jakkoli hluboké, mnoho neznamenají, protože
víme, že se na ně můžeme v každé situaci spolehnout“ 135
Následující text představí komunitu jako primární místo, kde
člověk nachází místo svého domova a vztahovou síť.

5.2.1 Život v komunitě
Mareš definuje komunitu jako mikrosvět, situuje ji mezi
individuální úroveň a makrosociální úroveň. Je to veřejný prostor, kde
lidé bydlí ve svých domech či bytech, kde se stýkají se sousedy a
známými, kde si jejich děti hrají, kam chodí nakupovat atd.136 Hartl
komunitu vnímá jako místo, kde člověk může získat emocionální
podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě.137 Jde tedy
o komplex sociálních vztahů, jejich vzájemné působení, vývoj. Každá
komunita má své hodnoty, které vyznává, své zvyklosti, specifické
vztahy.
Gojová uvádí podle Warrena pět sociálních funkcí komunity
umožňující lidem uspokojit jejich každodenní potřeby: produkce,
distribuce a spotřeba; socializace; sociální kontrola; sociální participace;
vzájemná podpora.138 Mareš považuje za důležité vědomí příslušnosti ke
„své“ komunitě, které má vliv na vyrovnání se s prostředím, ve kterém
člověk žije, a ovlivňuje ochotu člověka angažovat se ve změnách v rámci
komunity. 139 Vědomí příslušnosti ke komunitě se dá zjistit pomocí čtyř
znaků – členství, kdy má člověk pocit přináležitosti ke komunitě; vliv,
kdy má jedinec pocit svého vlastního přispívání ke specifičnosti
134
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komunity, a ta zároveň posiluje jeho zvláštnosti; uspokojování potřeb
jedince; sdílení emočních vztahů, kdy má jedinec pocit přijetí a nachází
oporu, když ji potřebuje.
„Vytváření obcí jako bydliště, kde by člověk vnímal i společenství
a byl jeho součástí, se rozvíjí samovolně činností občanů a podporovaně
na základě komunitní práce a komunitních projektů.“140 Cílem komunitní
práce je nejčastěji ovlivňování sociálních změn v lokalitě nebo organizaci
utvářením žádoucích vztahů mezi skupinami v dané komunitě, a to
nejlépe tak, aby sami členové komunity tyto změny chtěli a realizovali. 141
Smyslem je zvyšovat toleranci, dobré sousedství a sociální odpovědnost,
snižovat intoleranci, předsudky a strach. 142

Život v komunitě umožňuje lidem se zdravotním postižením žít
jako rovnoprávní občané s podporou, kterou potřebují k účasti v
každodenním životě. „Život uvnitř běžné společnosti znamená, že člověk
žije buď se svou rodinou, sám, nebo v malé skupině v normálním domě,
který je součástí obytné oblasti.“143 Je to nezbytný předpoklad pro to, aby
mohl být jednotlivec integrován do společnosti, což znamená, že „musí
dostat příležitost rozvíjet vztahy a účastnit se života komunity. Je zde
zapotřebí podpory a asistence, stejně tak jako pochopení, že k dosažení
těchto cílů je potřeba určité množství času.“144 Sociální služby by tak
měly omezovat rozsah pomoci, pokud ji může poskytnout někdo z okolí
uživatele. Neformální pomoc lidí z okolí snižuje riziko, že se uživatel
bude vzdalovat běžnému prostředí.

V roce 2005 byla založena Evropská koalice pro komunitní život
(European Coalition for Community Living, dále jen ECCL) usilující o
začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti tím, že
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poskytuje komplexní, kvalitní komunitní službu jako alternativu ústavní
péče.
„Vizí ECCL je společnost, ve které lidé s postižením žijí jako
rovnoprávní občané, jejichž lidská práva jsou plně
respektována. Musí mít opravdovou možnost vybrat si, kde a
s kým budou žít, činit volby v otázkách každodenního života, a
mít skutečně příležitosti pro nezávislý život a aktivní zapojení
ve svých místních komunitách.“145

Posláním ECCL je poskytovat informace o komunitní službě,
obhajovat a sledovat pokrok směrem k deinstitucionalizaci v Evropě.

5.2.2 Sociální síť, síťování
„Člověk žije mezi druhými lidmi (komunita) a ve vztazích s nimi
(sociální síť); prostřednictvím vztahů získává pomoc a vlastní hodnotu
(sociální opora).“146 Základem sociální sítě byly původně příbuzenské
systémy a zdrojem sociální opory byla široká rodina. Do sociální sítě
můžeme zahrnout sousedy, přátele, spolupracovníky, ale také instituce a
informace.
Gojová definuje síť jako formální či neformální spojení lidí a
organizací. Jde o vztahy umožňující vzájemnou spolupráci a komunikaci,
sdílení zdrojů, dovedností, kontaktů a znalostí.147 Každý člověk je
členem mnoha neformálních sítí, které jsou založeny na osobních
vztazích konkrétních lidí. Jejím rizikem může být izolovanost některých
členů. Východiskem tak může být síť formalizovat a použít ji k dosažení
určitých cílů, zlepšení služeb, jejich rozvoj a koordinaci. Síť je založena
na horizontálních vztazích, každý ze subjektů je autonomní, nikdo nemá
vedoucí pozici. Každý však má různou míru vlivu. Velkou roli tak hraje
vzájemná komunikace a vyjednávání. Rozlišují se čtyři druhy sítí –
145
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problémové a tematické, organizační, sociální, podpůrné. Podpůrné sítě,
které se při práci s lidmi s mentálním postižením při jejich návratu do
běžného prostředí vytvářejí, jsou založeny na stejném principu jako sítě
sociální. Mají však určitý konkrétní zájem. Skládají se z rodinných
příslušníků, partnera, sousedů, přátel a jsou zdrojem informací a rad,
emocionální podpory, materiální pomoci, vzorů chování, příležitostí pro
relaxaci. 148 Dle Johnové by pomoc s rozvojem sociální sítě měla být
prvním úkolem sociálních služeb. 149
Síťování, tedy vytváření sítí, je jednou z forem koordinace. 150
Vytváří se tak podmínky pro výměnu zdrojů a vzájemnou spolupráci.
Může být využito při přímé práci s lidmi s mentálním postižením, ale
také při koordinaci a navazování spolupráce mezi poskytovateli služeb a
dalšími subjekty. Je součástí komunitního plánování služeb. Síťování
umožní menší závislost klienta na poskytování sociální pomoci nebo na
jednom poskytovateli. Usnadňuje být součástí svého prostředí, se kterým
je neustále v interakci. Používá-li pracovník optiku ekologické
perspektivy osoby v prostředí, síťová analýza může pomoci nahlédnout
problémové životní situace v jejich celistvosti. „Před pracovníky se
rozetřou různě velké, odlišně otevřené, rozličným sociálním kapitálem
nabité a s různými dalšími sítěmi nestejně provázané, proměnlivé sítě
vztahů.“151 To může pomoci zjistit, jaký je v sítích potenciál podpory a
pomoci, a pomoci s návrhem a realizací intervence.

5.2.3 Komunitní služby
Článek 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením dává
státům povinnost zajistit pro lidi se zdravotním postižením dostatečné
množství rozmanitých komunitních služeb poskytujících podporu pro
zapojení se do společnosti. Dobré komunitní služby jsou zaměřené na
člověka; podporují rodinný a komunitní život; poskytují podporu
jednotlivcům i rodinám v zapojení se do života komunity; řídí se podle
148
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sociálního modelu postižení;152 jsou vedeny samotnými uživateli;
poskytují nezbytnou pomoc k zajištění dostatečné kvality života a
zajišťují, aby principy komunitní služby byly uplatňovány v každodenní
asistenci poskytované podporovaným osobám. 153 Služby pro širokou
veřejnost mají být dostupné i lidem s postižením.

Komunitní služby jsou alternativou ústavní péče a obecně
představují soubor služeb poskytovaných veřejnosti. K jejich základním
znakům patří, že „jsou poskytovány místním obyvatelům, jejich cílem je
zlepšit kvalitu života lidí, jsou lidem dobře dostupné, jsou využívány
spontánně (když jsou potřeba), lze je kdykoli přestat využívat.“ 154
Předpokladem je tak existence dostatečné sítě sociálních služeb
v komunitě, snadný přístup k této síti a informace o ní. 155 Komunita má
většinou více zdrojů a sil než jedinec. Komunitní přístup má za cíl tyto
síly objevit a podpořit aktivitu lidí, vytvořit prostředí spolupráce a zájmu
na společném tématu, propojit zdroje komunity a jednotlivců. Vede tedy
ke sdílení zdrojů, odpovědnosti, kompetence, a umožňuje tak lidem
ovlivnit to, co se s nimi děje. Komunitní přístup staví na hodnotách, jako
je „naslouchání jeden druhému, vytváření příležitostí ke společné diskusi
a sdílení názorů i zážitků a na spolupráci při zvládání nesnází, při
společném učení a objevování řešení.“156
Paleček s Kocmanem popisují dvě pojetí komunitní péče – „slabé a
silné“. Slabá verze pojímá komunitní službu jako doplněk ústavní péče,
obě tak patří do systému sociálních služeb a dělí se o uživatele podle
míry potřebné podpory. Domovy pro lidi se zdravotním postižením tedy
nezanikají, ale mohou se rozvíjet. V silné verzi dokážou komunitní
služby poskytnout dostatek individuální podpory i lidem
s nejkomplexnějšími potřebami podpory, umožní intenzivnější růst
152
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individuálních schopností uživatelů a rozšiřují a zlepšují tak kvality jejich
života. Pokud není komunitní péče pojatá ve své silné verzi, je to
z důvodu politického rozhodnutí propojeného se slabou definicí
komunitní péče, nikoliv z její povahy. 157

5.3 Pobytové sociální služby
Pobytové sociální služby uspokojují jednu ze základních potřeb
člověka, potřebu bydlení. K jejich využití by však mělo dojít až ve chvíli,
kdy není jiné řešení. „Společné domácnosti osob s určitým druhem
postižení by měly být až poslední variantou zajištění péče o ně a jejich
potřeby, které nejsou schopni si sami uspokojit.“158
Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, pojmenovává
organizace ústavního typu poskytování pobytové služby jako domovy
pro osoby se zdravotním postižením (§34). Služba musí být poskytována
v náležité kvalitě tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování
lidských práv a základních svobod člověka. (§ 2 odst. 2). Uživatelům
musí být umožněno naplňovat jejich lidská i občanská práva (§ 88).
Sociální služba má podporovat naplňování práv uživatelů v rámci
zařízení i mimo ně. „Sociální služba musí uživateli umožnit žít
způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.“ 159 Jednou ze
základních činností pobytové sociální služby je „pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.“ 160 Téma
práv uživatelů sociálních služeb se také promítá do standardů kvality
sociálních služeb, které jsou součástí vyhlášky 505/2006 a představují
soubor kritérií definujících úroveň poskytování kvality sociálních služeb.
Dle Kořínkové však pobytové sociální služby v podmínkách, ve
kterých jsou tradičně poskytovány, obvykle nemohou dostát zákonu o
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sociálních službách v zajištění sociálního začlenění uživatele, dodržení a
naplnění jeho základních práv a svobod.161 Sobek považuje uživatele
pobytových zařízení sociální péče za sociálním vyloučením nejvíce
ohroženou skupinu. Vysoká míra závislosti na poskytovateli sociálních
služeb a značná délka poskytování pobytové služby je rizikovým
faktorem ve vztahu k porušování základních lidských práv.162

5.3.1 Transformace pobytových sociálních služeb
Transformace v sociálním smyslu přináší poselství návratu k tomu,
co je přirozené, a to je život nás všech ve společné komunitě. Společně si
můžeme být obohacením jako občané, sousedé, přátelé.163 Transformace
sociálních služeb je spojena s deinstitucionalizací, která je chápána jako
změna přístupu k sociálním službám. Má docházet k odklonu od
poskytování sociální služby jako tzv. komplexní dlouhodobé péče
v institucích směrem k poskytování služeb formou individualizované
podpory života v komunitě.164 Zachování ústavního přístupu
v integrovaném
prostředí
„transinstitucionalizace“. 165

komunity

je

označováno

jako

„Deinstitucionalizace je někdy chápána jako uplatnění
„principu 4D“: demedicinalizace, tj. potlačení biologického
redukcionismu při řešení potíží starých lidí a osob
s handicapem; deprofesionalizace, tj. účast neformálních
poskytovatelů na zajištění pomoci a podpory; desektorizace,
tj. komplexní pohled na situaci starého člověka a propojení
poskytovatelů
sociálních
a
zdravotních
služeb;
deinstitucionalizace chápána jako odklon od ústavní péče.“166
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Deinstitucionalizace ústavní péče do přirozené sítě služeb
v komunitě spočívá v podpoře rozvoje služeb, které umožní svým
uživatelům nejvyšší možnou míru variabilního života, srovnatelného
s vrstevníky. Znamená to větší podporu terénních a ambulantních služeb,
humanizaci stávajících pobytových zařízení a jejich postupné zanikání
díky využívání přirozené sítě v komunitě. Jde o podporu vytváření
chráněných bytů a domů v běžné zástavbě. Život v běžné komunitě lze
zobecnit do pěti základních charakteristik: nízký počet obyvatel v jednom
bytě; obydlí v běžné zástavbě; podpora realizace běžných denních aktivit;
podpora kvality denního života uživatelů; možnost využívání dalších
veřejných služeb. 167
Pro uživatele sociální služby je výsledkem deinstitucionalizace
„svoboda zvolit si místo svého bydliště a využívat místní sociální služby;
podílet se na životě společnosti a zastávat běžné společenské role; žít
v běžném životním a denním rytmu, který si zvolil, a využívat přitom
běžně dostupné společenské zdroje.“168 Pro poskytovatele to znamená
stát se součástí sítě běžných poskytovatelů veřejných služeb a jiných
zdrojů podpory, umožnit uživatelům účastnit se běžného života
společnosti a nenahrazovat služby běžně dostupné v komunitě.
Výsledkem deinstitucionalizace pro společnost je její vnímání uživatelů
sociálních služeb prostřednictvím jejich běžných sociálních rolí jako
ostatní občany.

„Ústav je ostrov, který s pevninou nekomunikuje. Při
reformě jde o to, aby se betonový ostrov zazelenal. Při
transformaci jde o přestěhování na pevninu.“169
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Johnová považuje za důležitý výsledek systémovou změnu, kdy je
odděleno poskytování služeb a bydlení. Toto pojetí vidí jako flexibilnější
a méně rizikové. Člověk může být nespokojen s objektem bydlení nebo
s asistencí, ovšem při změně jednoho přijde z důvodu jednoho
poskytovatele o obojí. Lidi žijící v ústavech tak považuje prakticky za
bezdomovce. Oddělení bydlení a asistence přináší větší pocit jistoty. 170
Vedle změny prostředí života je důležité také zlepšení kvality života a
aktivní způsob života v běžné společnosti. Je potřeba nabídnout lidem
stejnou kvalitu života jako mají ostatní občané, včetně citového zázemí.
Musí být podporovány stávající vztahy a budovány nové. 171

5.3.2 Transformace v České republice
V České republice v současné době vedle sebe existují dva modely
sociálních služeb – přetrvávající ústavní a komunitní. Více jak 85%
pobytových zařízení sociální péče v České republice je zřizováno kraji
nebo obcemi a reprezentují poměrně stabilní systém. Stabilita byla dána
trvalou poptávkou po těchto službách a předem stanovenými zdroji
financování. 172 Vysoká poptávka však neukazuje na kvalitu pobytových
sociálních služeb, ale spíše na nedostatečnou nabídku služeb
umožňujících život v přirozeném prostředí.
Usnesením vlády č. 127 dne 21. února 2007 byla přijata Koncepce
podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě a podporující
sociální začlenění lidí s postižením do společnosti. Dokument byl
vypracován v souladu se strategickými materiály z oblasti sociálních
služeb ČR, tj. Národním akčním plánem sociálního začleňování na léta
2006 – 2008 a 2008 – 2010, Bílou knihou v sociálních službách a
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Podpora transformace vychází z priorit Národního rozvojového
170
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plánu pro období 2007 – 2013 a Národního strategického referenčního
rámce 2007 – 2013, které jsou národnímu strategickými dokumenty. 173
V letech 2009 – 2013 odbor sociálních služeb a sociální práce
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR realizoval projekt Podpora
transformace sociálních služeb s cílem podpořit přechod lidí s postižením
z velkokapacitních ústavních služeb do bydlení a služeb v běžném
prostředí. Projektu se účastnilo 32 zařízení z celé ČR, která poskytují
služby cca 3800 lidem. Vzděláváním a metodikou těmto organizacím
pomáhá Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.174 Na projekt Podpora transformace sociálních služeb
plynule navázal projekt Transformace sociálních služeb, který potrvá do
srpna 2015. Projektu se účastnilo 40 zařízení z České republiky. 175
Parametry umístění komunitních sociálních služeb v obci a jejich
vnitřní uspořádání jsou stanoveny v dokumentu Kritéria komunitních
služeb. Tato kritéria se týkají pobytových komunitních sociálních služeb,
umístění domácností a jejich vnitřního uspořádání. Individualizovaná
práce s uživatelem, jejich podpora a vztahy jsou řešeny ve Standardech
kvality sociálních služeb. 176
Dle Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb
v jiné typy sociálních služeb je samotná proměna pobytových služeb
otázkou individuální volby a vývoje každého jednotlivého zařízení. 177
V samotném procesu transformace tak hraje významnou roli motivace
ústavů a samotných uživatelů. 178 Kořínková za kritický moment
transformace považuje nedostatečnou síť alternativních služeb. Z tohoto
173
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důvodu tak často původní ústavní zařízení musí zřizovat veškeré nové
terénní služby samo.179

5.3.3 Život v ústavu
„Základní uspořádání moderní společnosti je takové, že člověk spí,
hraje si a pracuje v různých místech, s různými lidmi, v různých
organizacích (uspořádání) a bez jednoho všeobjímajícího plánu. Hlavní
vlastnost totálních institucí může být popsána jako rozbití hranic běžně
oddělujících tyto tři oblasti života.“180 V ústavním zařízení tak všechny
tři oblasti probíhají na stejném místě pod dohledem jedné autority –
organizace, ve skupině dalších lidí podle naplánovaného programu
v předem určeném čase. Instituce je místo, kde lidé, kteří byli označeni
za postižené, jsou izolováni, segregováni a/nebo nuceni žít spolu. Je to
místo, kde lidem není umožněno žít v partnerství, nemají nebo jim není
umožněna kontrola nad svým životem a každodenními rozhodnutími. 181
Ústavy poskytují pouze to, čeho se člověku dostává v přirozeném
prostředí. Poskytují navíc pouze oddělenost od okolí a závislost na
službě.182 Grunewald uvádí, že „v současné době jsou ústavy posledním
pozůstatkem kolektivních ideologií minulosti, které dávaly společnosti
právo a moc oddělovat některé lidi od zbytku komunity a omezovat jejich
svobodu, vliv a podmínky pro život.“183

Matoušek spojuje ústav se třemi archaickými lidskými
zkušenostmi: zkušeností rodiny, zkušeností obce a zkušeností vyhoštění,
vyobcování. Je do jisté míry světem pro sebe, se soběstačným řádem,
v němž je život omezenější a předvídatelnější než v okolním sociálním
prostředí. „Ústavy jsou díky své relativní uzavřenosti vůči změnám
probíhajícím ve vnějším světě schopny konzervovat staré praktiky déle a
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úspěšněji než jiné typy institucí.“184 K ústavům se váží zakladatelské
mýty, v nichž figurují hrdinské postavy. Je zde přítomna hierarchie
společenských pozic, formální nadřízenost se však nemusí krýt
s nadřízeností neformální. Ústavy mají svůj folklór, slovník, svoji
atmosféru. Vůči vnějšímu světu jsou do jisté míry uzavřené, vstup do
nich je kontrolovatelný. Mezi klienty a personálem existuje hranice. Není
ponecháno náhodě, kdo, s kým a kde může být v kontaktu. Pro obyvatele
je instituce domovem, ve kterém jim má být dobře.
Nejzávažnějším rizikem ústavní péče je tzv. hospitalismus, tedy
stav dobré adaptace na umělé ústavní podmínky doprovázený snižujícími
se schopnostmi adaptace na civilní život. „Hospitalismus vede ke ztrátě
zájmu o svět a lidi v něm, zhoršuje schopnosti komunikovat, navozuje
automatismus pohybů, stereotypii, ztrácí se motivace k činnosti a
nastupuje vývojová regrese.“185 Mezi psychologické dopady života
v ústavu uvádí Grunewald narušení citového a sociálního vývoje
jednotlivce. Dále také přesvědčení o vlastní nechtěnosti a bezmocnosti.
Člověk sám sebe vnímá spíše jako věc než jedinečnou lidskou bytost.186
V ústavu je o člověka plně postaráno. Někdo uvaří, vypere, vyžehlí,
nakoupí… Klient se pohybuje v omezeném prostoru ústavu a jeho okolí,
stýká se pouze s omezeným počtem obyvatel ústavu a týmem
profesionálů, případně s rodinnými příslušníky. Může hledat náhradní
uspokojení, např. v jídle, nepřiměřeně dlouhém spánku, automatických
pohybech atd. Stereotypní prostředí zvyšuje únavu a snižuje toleranci.
Lidé jsou více vztahovační, agresivní, sugestibilní, klesá jejich otevřenost
a vstřícnost. Je zde zvýšené riziko šikany, sexuálního zneužívání.
Dochází ke ztrátě soukromí. Obyvatelé sdílejí prostor s někým, koho si
nevybrali. Finance mají uložené u personálu, čímž bývá postavena
bariéra mezi oprávněného uživatele peněz a jeho finance. 187 Ústav tak má
nad obyvatelem obrovskou moc, protože zabezpečuje všechny klíčové
potřeby člověka. Neumožňuje praktikovat některé běžné aktivity, a tak
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není možné posoudit míru potřeb uživatelů a individuálně ji upravit. 188
Vztahy jsou omezeny možností setkávat se pouze s lidmi s postižením a
profesionály poskytujícími službu. Ústavní péče usnadňuje zneužívání a
znesnadňuje kontrolu. V mnoha situacích rozhoduje za uživatele
personál, a je tak za tato rozhodnutí také odpovědný. Ústavní model
poskytuje komplexní službu a bere tak na sebe neformální odpovědnost
za oblasti v životě uživatele, za které by měl nést odpovědnost sám.
Personál zde má vždy mocenskou převahu a může být v pokušení ji
zneužít, obzvlášť pokud jsou klienti slabší než oni sami. Pracovníci
nemají možnost uplatnit individuální přístup a jsou tak vystaveni riziku,
že budou omezovat práva uživatelů.189

„Třebaže lze v institucích poskytnout fyzické bezpečí, jídlo a
střechu nad hlavou, nemohou nabídnout pocit spokojenosti a
úspěchu, který je spojen se začleněním do společnosti, s možností
být milován a oceňován přáteli a příbuznými. Je pozoruhodné,
jak často zranitelné osoby přirovnávají ústavy k vězení a jak touží
po ´normálním životě´ - doma, nikoli v domově. Jeden bývalý
uživatel ústavní péče tuto skutečnost popsal těmito slovy:
Dokonce i kousek chleba doma chutná lépe.“ 190

5.3.4 Obyvatel ústavu a transformace
Uživatelé pobytových sociálních služeb nemusí transformaci
vnímat vždy jako pozitivní. Nedostatečná informovanost a neznalost
jiných služeb může vyvolat obavy ze ztráty stávajících životních jistot,
které mohou vést k úzkosti a zkreslit vazbu na stávající typ služby. 191
„Někteří klienti mohou klást odpor, jelikož si za léta opečovávání zvykli
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na určité pohodlí a jistotu. Ne všichni se těší, jak si budou moci radostně
sami uvařit a uklidit.“192

„Uživatelé v takových zařízeních vedou v mezích možností,
které znají, vcelku spokojený život bez odpovědnosti a starostí,
s různými vymoženostmi, které by si při životě v běžném
prostředí v rámci svých příjmů rozhodně nemohli dovolit.
Uživatelé často dlouhodobě nebyli vedeni k vlastní
odpovědnosti a ke zkušenosti běžného života, takže i u nich
často chybí motivace k opuštění ústavu.“193

Pokud je člověk mnohaletým uživatelem pobytové sociální služby
a dostane se mu nabídky přestěhování např. do chráněného bydlení nebo
do pronajatého bytu, otevírají se před ním mnohé možnosti, výzvy, ale
také těžkosti, potřeba učit se nové věci. Neví, zda to bude změna
k lepšímu nebo horšímu. Rozhodnutí velmi záleží na osobnosti člověka,
na jeho odvaze.194 Dobré je navštívit jiné zařízení, kde klienti opustili
budovu ústavu a žijí v bytech. Tato zkušenost může vést k ujištění o
vlastních schopnostech k samostatnému životu.195

„Někteří z nich by mohli jít dál, kdybychom jim například
sehnali ve vesnici garsonku, ale oni nechtějí, bojí se, že by byli
dáni „napospas“ světu. Z té svobody si odnáší jen tu svobodu,
ale nemusí přijímat odpovědnost. Tu za ně pořád neseme my.
Ten poslední krok k odpovědnosti je strašně těžký.“196
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6. Volba ústavu jako domova
Výzkumná část má za cíl prozkoumat souvislosti vzniku a procesu
volby ústavu jako domova. K tomu mi bude sloužit následující text, ve
kterém představím svůj kvalitativní výzkum197, kterého se účastnily čtyři
osoby pobývající téhož času dlouhodobě v ústavním typu pobytové
sociální služby pro osoby s mentálním postižením.
Z důvodu zachování anonymity organizace, respondentů, dalších
zmíněných osob a organizací jsou pozměněna jména a místa. Účastníky
výzkumu uvádím jako respondent R1 – R4. Organizaci, kde všichni
respondenti žijí, tedy domov pro osoby s mentálním postižením,
pojmenovávám Domov, zácvikové bydlení Domek.

Moje osobní znalost s účastníky rozhovoru je dlouholetá. Se všemi
jsem pracovala v daném domově pro osoby s mentálním postižením jako
pracovnice v přímé péči v letech 2006 – 2009. Byla jsem klíčovou
asistentkou respondentky R2. Dále jsem působila v dané organizaci jako
sociální pracovnice v letech 2012 – 2014. Spolupracovala jsem
s opatrovníky respondentů a jinými organizacemi, které s respondenty
rovněž spolupracovaly. Znám tak velmi dobře prostředí organizace, její
kulturu, image, zaměstnance i jejich spolupráci s klienty. Především však
znám dobře obyvatele organizace. V době realizace rozhovorů jsem
v organizaci již sedm měsíců nepracovala.
Skutečnost dlouhodobé známosti s respondenty navodila při
realizaci výzkumu důvěru a bezpečí. Faktory související s mojí osobní
historií a zkušeností se promítají do mého způsobu uvažování o
problému, který zkoumám. Snažila jsem se zkoumaný jev nahlédnout co
nejvíce z pohledu respondentů a předložit jejich vlastní porozumění
zkoumané skutečnosti. Přesto mohou být doplňující otázky a odpovědi
respondentů v některých případech ovlivněné mou pozicí v organizaci.
197
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6.1 Uvedení do výzkumu
Cílem výzkumné části je prozkoumat souvislosti vniku a procesu
volby ústavu jako domova. K výběru tohoto tématu mě vedla moje
vlastní zkušenost spolupráce s lidmi s mentálním postižením v ústavním
typu služby. Daná organizace nevstoupila do procesu transformace, stále
pracuje na zkvalitnění svých služeb, prostředí a přijímá nové klienty.
Vychází z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, Standardů kvality sociálních služeb,
a nemůže tak své klienty jakkoli omezovat ve své volbě pro výběr místa
svého domova. Organizace vybudovala zácvikové bydlení v rámci
prostoru, kde mohou lidé s cílem opustit danou sociální službu projít
programem osamostatňování. Organizaci více představím v kapitole
6.3.1. Někteří klienti, kteří do tohoto programu byli zapojeni s cílem
přejít do vlastního bydlení nebo jiného typu služby, si zvolili zůstat v
ústavním zařízení. Požádala jsem je o rozhovor na téma „Mým domovem
je ústav“. Metodou sběru dat je polostrukturovaný rozhovor. Respondenti
by svým vyprávěním měli dát odpovědi na následující výzkumné otázky:

• V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
S podotázkou: Jaký domov by volil/a dnes?
• Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?

V následujícím textu podrobně popíši průběh výzkumu, představím
respondenty a organizaci, ve které žijí, strukturu rozhovoru, získaná data,
jejich interpretaci a diskusi nad získaným materiálem.

6.2 Průběh výzkumu
Respondenty jsem o svém úmyslu, vést s nimi rozhovor pro účely
vypracování výzkumu v rámci své diplomové práce, osobně informovala
v srpnu 2014. S rozhovorem předběžně všichni souhlasili. Začátkem
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března 2015 jsem kontaktovala sociální pracovnici a požádala jí o
spolupráci při organizaci rozhovorů. Sociální pracovnice požádala
vybrané respondenty o rozhovor a všichni souhlasili. Jako zástupce
organizace informovala o rozhovoru opatrovníky. Opatrovníci
respondentů R1, R3 a R4 vyjádřili ústní souhlas s rozhovorem. Veřejná
opatrovnice respondentky R2 vyjádřila svou nejistotu, zda by neměla
podepsat informovaný souhlas ona sama. Nesouhlasila s citlivým
tématem rozhovoru, který tak může způsobit emoční rozrušení u
respondentky R2. Nakonec si vyžádala poslání informovaného listu a
souhlasu e-mailem a s rozhovorem také souhlasila.
Na žádost organizace byly všechny rozhovory realizovány v jeden
den. Měla jsem vyhrazenou místnost, která běžně slouží pro účely dílen a
různých setkávání klientů. Vzhledem k dennímu rozvrhu respondentů byl
zorganizován časový plán pro rozhovory tak, aby se respondenti mohli
účastnit svých dalších naplánovaných aktivit. Rozhovory byly
realizovány 19. 3. 2015 v čase 10:00 – 16:00.

6.2.1 Popis místa zkoumání
Cílem této kapitoly je stručné představení organizace, ve které
respondenti žijí. Získané informace tak mohou posloužit pro lepší
pochopení souvislostí plynoucích z rozhovorů. Informace jsou čerpány z
veřejně dostupných zdrojů, propagačních materiálů a webových stránek
Domova. Z důvodu zachování anonymity respondentů neuvádím přesné
zdroje získaných informací, jméno organizace ani jiné identifikační
údaje.
Domov pro osoby s mentálním postižením (dále jen Domov), ve
kterém jsem realizovala kvalitativní výzkum, je celoroční pobytová
služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Domov
poskytuje službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních
službách, a vychází z mezinárodně přijatých dokumentů upravujících
postavení zdravotně a mentálně postižených osob, které jsou součástí
právního řádu České republiky. Řídí se svými vnitřními předpisy
(domovní řád, standardy). Zřizovatelem Domova je katolická církev,
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statutárním zástupcem ředitel Domova. Dále je jmenována správní rada a
dozorčí rada. Posláním Domova je formou dostupné celoroční pobytové
služby vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám
s mentálním nebo kombinovaným postižením s nabídkou běžných
příležitostí k sociálnímu začleňování.
Kapacita Domova je celkem 76 klientů. Ke klientům je chován
respekt, jsou podporováni v samostatnosti, aktivnímu způsobu života a
pomoc je jim poskytnuta tam, kde ji potřebují. Každý klient má svého
klíčového pracovníka, který se podílí na tvorbě individuálního plánu, a je
mu také nejbližším pracovníkem při řešení jeho osobních záležitostí.
Důležitou součástí Domova jsou i rodiče klientů, jejich další příbuzní a
přátelé, kteří tvoří jejich přirozenou sociální síť. Tyto vztahy Domov
intenzivně podporuje, je s těmito lidmi v kontaktu a pořádá pro ně
společné akce.

Domov má dva objekty – budovu P a budovu L. Budovy jsou od
sebe vzdáleny asi 1 km. Budova P je místem, kde byl Domov založen
v prostorách bývalých jeslí řádovou sestrou v roce 1991. Cílem bylo
vybudovat první pobytové zařízení pro lidi s mentálním postižením v této
oblasti. Sestra pracovala s lidmi s mentálním postižením od roku 1960
v pohraničí, kde mnoho ze současných klientů Domova vyrůstalo. Po
roce 1989 byl úmysl Charity vybudovat Domov v místě původního
bydliště klientů a umožnit jim tak kontakt se svými rodinami. Kapacita
budovy je v současnosti 34 klientů. Vzhledem k nevyhovujícím
podmínkám a zchátralosti budovy byla v roce 2012 provedena celková
rekonstrukce. Zrekonstruovaná budova byla otevřena v únoru 2013.
Budova je dvoupodlažní. Jsou zde čtyři oddělení – tři ženské a jedno
mužské. Oddělení jsou koncipována jako samostatné bytové jednotky.
Na každém oddělení žije 8 – 10 klientů v jednolůžkových nebo
dvoulůžkových pokojích. Vybavení pokoje je základní a klient si ho
může dovybavit a vyzdobit dle svých představ. Každé oddělení má
společenskou místnost pro trávení společného času a dvoje sociální
zařízení. Součástí objektu je také zácviková kavárna a masážní centrum.
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Budova L byla otevřena v roce 2000 po rekonstrukci zdevastované
budovy bývalé školy. Kapacita této budovy je 42 klientů. Součástí
objektu jsou terapeutické dílny, rehabilitační ordinace a Domek –
zácvikové bydlení. V budově L je pět oddělení, která jsou pojatá stejně
jako v budově P.
Budova L má dobrou polohu v blízkosti přírody, kam klienti chodí
na procházky, do restaurací a na koupaliště. Samotné prostředí objektu je
tiché, s velkou zahradou. V blízkosti se nachází kostel. Nevýhodou jsou
malé možnosti k nákupu a využití služeb v blízkosti budovy. Nedaleko je
autobusová zastávka, odkud je možné jet na místo, kde se nachází druhá
budova. Tato lokalita je více městská. Je zde malé nákupní centrum a
další obchody, pošta, banka, knihovna, cukrárna a pizzerie.
Domek – zácvikové bydlení byl vybudován v roce 2009 pro pět
uživatelů. Je postaven v areálu zahrady budovy L. Cílem projektu je
vytvořit klientům příležitost ke smysluplné činnosti, k nácviku nových
dovedností a překlenout tak prostor mezi servisem dosud poskytovaných
služeb v Domově a možností přejít do typu služby s nižším nebo jiným
druhem podpory. Do tohoto způsobu bydlení byli zařazeni klienti na
základě svých cílů a vizí, které směřovaly k tomu mít své bydlení nebo se
o sebe starat sami. Klienti se zde mají s podporou asistenta učit
pravidelně uklízet, prát, žehlit, vařit, nakupovat a hospodařit s penězi.
Součástí programu zácvikového bydlení je také údržba okolí Domku a
organizace volného času.
V současnosti žijí v Domku čtyři muži. Součástí Domku jsou také
pokoje vybudované v bývalé ubytovně pro pracovníky, kde žijí tři ženy a
jeden muž. Všichni uživatelé se pravidelně střídají při přípravě obědů a
večeří. Snídani si každý připravuje sám. Společně chodí na nákup
potravin. Každý z nich je zaměstnán v rámci organizace nebo na volném
trhu práce. Asistent je v Domku v době od 7:00 do 22:00. V noci mají
v případě nutnosti možnost zavolat noční službu z budovy L.
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6.2.2 Výběr výzkumného vzorku
Metodou výběru výzkumného souboru je záměrný výběr přes
instituci. 198 Jde o uživatele jedné pobytové sociální služby. Všechny
respondenty osobně znám, jsem seznámena s jejich individuálními plány.
Důvodem pro výběr daných respondentů byla skutečnost, že každý z nich
prošel přípravnou fází přechodu z ústavního typu zařízení do jiného typu
sociální služby. Tento přechod však nebyl dokončen a oni na základě
svého rozhodnutí zůstali v domově pro osoby se zdravotním postižením.
„Klasický vztah mezi výzkumníkem a účastníkem je vztahem
mocenským. Výzkumník, jako osoba zodpovědná za výzkum, je
držitelem určité moci nad jeho účastníky.“ 199 Moje pozice výzkumníka je
dále zatížena skutečností, že respondenty znám převážně z pozice
pracovníka. Vztah respondentů k mé osobě je proto ovlivněný
postavením pracovník – klient. Snažila jsem se však o dialogický,
partnerský rozhovor.
V následující tabulce uvádím základní informace o respondentech.
Označení
respondenta

Pohlaví

Věk Délka pobytu
v současném
domově pro
osoby se
zdravotním

Míra
potřebné
podpory

Délka
rozhovoru

postižením

198
199

R1

Muž

43

13 let

Nízká

38 minut

R2

Žena

53

16 let (v ústavu Nízká
od narození)

56 minut

R3

Muž

52

12 let

Nízká

30 minut

R4

Muž

37

24 let

Středně
vysoká

18 minut

MIOVSKÝ. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, s. 138.
Tamtéž, s. 72.
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Cílem je získat vnímání a názor samotných respondentů, na základě
vyprávění poznat souvislosti vzniku výběru ústavu jako místa jejich
domova, zjistit, co pro ně znamená domov, jejich spokojenost s výběrem
místa svého domova a spokojenost s životem v tomto místě. Zda vnímají
rozhodnutí bydlet v ústavě jako výhradně své, nebo je k tomu někdo
vedl, zda uvažují o jiném místě, a co je v ústavu drží.
Do výzkumu nejsou zahrnuty informace od pracovníků Domova
ani z individuálních plánů či jiných materiálů. Přesto pro pochopení
souvislostí výběru respondentů uvádím v následujícím textu některé
informace, které jsem o osobách věděla a které vedly k jejich výběru do
výzkumu. Další informace a souvislosti, které respondenti považují za
důležité sdělit, jsou uvedeny v rozhovorech s nimi.

Respondent R1
Respondent R1 je muž, který před nástupem do domova žil v bytě
se svojí matkou, která byla jeho opatrovnicí. Po přijetí do služby žil sedm
let v původní budově Domova na oddělení ve skupině s dalšími sedmi
muži. Skupina mužů byla různorodá co do míry potřebné podpory.
Všichni bez ohledu na potřebnou míru podpory využívali služby domova
v podobě péče o oděv (prádelna, žehlírna), úklidu společných prostorů a
přípravy jídla. R1 je po celou dobu svého pobytu v organizaci zaměstnán
na dohodu o pracovní činnosti jako pomocník v kuchyni. Zde pracuje
každý druhý den dopoledne tři hodiny.
V roce 2009 se přestěhoval do zácvikového bydlení. Má pokoj sám
pro sebe. V Domku se dle rozvrhu účastní přípravy oběda či večeře a
úklidu společných prostor.
V roce 2013 mu zemřela matka. Opatrovníkem se poté stal otec
jmenovaného. Po matce zůstal byt v osobním vlastnictví, ve kterém s ní
R1 žil. Často mluví o tom, že život v Domku nezvládá, chce odejít a mít
svůj byt, nebo se vrátit zpět na oddělení. Otevřeně tuto otázku řeší
s pracovníky domova i se svými blízkými lidmi. Na jeho žádost o návrat
na oddělení je reagováno vysvětlením, že oddělení je pro osoby s větší
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mírou podpory. Žádost o vlastní bydlení není podporována z důvodu
finanční náročnosti.

Respondentka R2
Respondentka R2 žila od tří do třiceti sedmi let v ústavu
v pohraničí, kde působily řádové sestry. Jedna ze sester poté založila
Domov, ve kterém R2 žije od roku 1999. Původně bydlela na oddělení
s dalšími deseti ženami s převážně nízkou mírou podpory. V zácvikovém
bydlení žije přibližně dva roky. Pracuje na dohodu o pracovní činnosti
v kuchyni každý druhý den tři hodiny dopoledne. V zácvikovém bydlení
má svůj vlastní pokoj v budově, která je bez přítomnosti asistenta. Je
zapojena do přípravy společných obědů, večeří, nákupu potravin a
úklidu.
Má veřejnou opatrovnici. Její blízkou osobou je řádová sestra
ze stejné kongregace jako sestra, která Domov založila. R2 je ve
spolupráci s organizací podporující osoby s mentálním postižením. Byla
zařazena do několika programů podporujících práva lidí s mentálním
postižením, jejich sebeurčení a samostatnost. Ve spolupráci s jednou
pracovnicí organizace se opakovaně zabývala možností odchodu
z Domova.
S R2 jsem udržovala a udržuji přátelský vztah i mimo rámec
organizace. V době mého pracovního působení v organizaci v přímé péči
jsem byla její klíčovou asistentkou. Podílela jsem se na tvorbě jejího
individuálního plánu. Její přání odejít z Domova se objevovalo
především v době bydlení v původní skupině, kde neměla svůj pokoj a
dostatek soukromí, a kde často docházelo mezi klientkami ke konfliktům.
Poté vždy přišla se žádostí odejít bydlet jinam. Společně jsme oslovily
organizace poskytující chráněné bydlení. Opakovaně však z této
možnosti ustoupila, nechtěla se jít do takového zařízení podívat. Nemá
tak konkrétní představu o tom, jak takové zařízení funguje.
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Respondent R3
Respondent R3 je v pobytové službě dvanáct let, z toho šest let
v zácvikovém bydlení. Třikrát týdně dochází do zaměstnání na volném
trhu práce. Dvakrát v týdnu pracuje v kuchyni domova jako pomocník na
dohodu o pracovní činnosti. Má svůj vlastní pokoj v části Domku bez
přítomnosti asistenta. O svém životě v ústavu hovoř jako o pomoci lidem
s postižením.
Chtěl začít žít v komunitním typu pobytové sociální služby. Dva
týdny zde byl na zkušebním pobytu, aby zjistil, co takové bydlení obnáší.
Bydlení bylo na venkově s možností zapojení do drobných
hospodářských prací. Po zkušebním pobytu byl rozhodnutý
k přestěhování. Před stěhováním si to však rozmyslel a zůstal v Domově.

Respondent R4
Respondent je v Domově od svých třinácti let. Je v blízkém
kontaktu se svými rodiči, s nimiž tráví téměř každý víkend. Původně žil
ve skupině s dalšími sedmi muži na oddělení. Po vybudování
zácvikového bydlení byl zařazen do tohoto programu s cílem přejít do
chráněného bydlení. Byl ve spolupráci s organizací podporující osoby
s mentálním postižením, která mu hledala jiné bydlení a zaměstnání
mimo Domov. Opakovaně vyjadřoval svou nespokojenost s pobytem
v zácvikovém bydlení. Povinnosti, do kterých zde byl zařazen, mu
připadaly nad jeho schopnosti. Chtěl se vrátit do budovy na oddělení.
Hlavním důvodem byla přítomnost pracovnice v přímé péči, která však
nepracuje na daném oddělení. Přítomnost ve stejné budově je však pro
respondenta důležitá. Jeho přání bylo respektováno a vrátil se zpět na
oddělení mužů převážně s vysokou mírou potřebné podpory. Pokoj sdílí
s jedním mužem. Třikrát týdně jezdí do podporovaného zaměstnání, učí
se samostatnému cestování a hospodaření.
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6.2.3 Metoda sběru dat
Pro získání dat jsem zvolila metodu moderovaného rozhovoru
(interview)200. Za nejvhodnější způsob rozhovoru jsem považovala
polostrukturované interview. Vytvořila jsem schéma rozhovoru, které
bylo pro každý rozhovor závazné a které specifikuje okruhy otázek, na
které jsem se účastníků ptala. Každému okruhu otázek jsem přiřadila
konkrétní otázky týkající se daného tématu.
Okruhy otázek jsem definovala na základě nastudované teorie,
kterou jsem shrnula v kapitolách jedna až pět diplomové práce. Okruhy
otázek a samotné otázky jsem konzultovala s vedoucí diplomové práce
PhDr. Bohumilou Bašteckou, Ph.D. V rámci konzultace jsem byla v roli
respondenta a na zvolené otázky jsem zkoušela odpovídat sama. Otázky
jsme na základě této zkušenosti upravily. Po konečné úpravě otázek jsem
si vedení rozhovoru vyzkoušela s rodinným příslušníkem.
V průběhu rozhovoru s respondenty jsem měla schéma před sebou
a držela se předem daných otázek. Tyto otázky jsem se snažila položit
všem respondentům. Na základě odpovědí jsem kladla doplňující otázky
a téma rozváděla více do hloubky. V průběhu rozhovoru jsem se
v některých případech k otázkám vracela, pokládala je jinými slovy
znovu, upřesňovala si získané odpovědi.
Rozhovory jsem nahrávala na hlasový záznamník v mobilním
telefonu. Účastníci rozhovoru byli informování o nahrávání a způsobu
zpracování nahrávky, která slouží pouze pro přepis rozhovoru do psané
podoby a nebude nikomu dalšímu přehrávána. Tato skutečnost je
uvedena v informačním listě.
Předem jsem informovala sociální pracovnici, že každý rozhovor
bude trvat cca jednu hodinu. Na základě denních aktivit a možností
respondentů s nimi domluvila čas, kdy by se mohli rozhovoru zúčastnit, a
informace mi předala. Respondenti za mnou přicházeli do místnosti,
kterou jsem měla pro účely realizace rozhovorů organizací vyhrazenou.
200

„Z terminologického hlediska termínem interview označujeme takový rozhovor, který je
moderovaný a prováděný s určitým cílem a účelem výzkumné studie.“ MIOVSKÝ. Kvalitativní
přístup a metody v psychologickém výzkumu, s. 156.
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Na začátku každého rozhovoru jsem účastníka informovala o
tématu své diplomové práce a vysvětlila, proč jej prosím o rozhovor.
Vzhledem k nedostatkům v oblasti čtenářských dovedností a potřebě
pomoci porozumět informacím obsaženým v písemných sděleních se
vytváří tzv. jednoduchá sdělení. 201 Tímto způsobem jsem také napsala
informační list a informovaný souhlas, které jsem pro lepší porozumění a
orientaci v textu doplnila tučným zvýrazněním podstatných informací.
Oba materiály jsou k dispozici v přílohách této diplomové práce.
Společně jsme přečetli informační list. Přesvědčila jsem se, že účastník
všem informacím rozumí a souhlasí s nimi. Poté jsme prošli informovaný
souhlas a došlo k jeho podpisu.
Před zahájením rozhovoru jsem účastníky upozornila na to, že se
budu ptát i na věci, které o nich vím buď z jejich dřívějších vyprávění,
nebo z individuálních plánů a dalších materiálů. Je však pro mě a pro
mou práci důležité získat tyto informace od nich tak, jak je vnímají oni
sami. Poté jsme přistoupili k rozhovoru dle následujícího schématu a
okruhu otázek.

6.2.4 Schéma rozhovoru
Nejdříve se budeme zabývat místem tvého bydlení a tím, proč bydlíš
zrovna tady.

1) Vlastní pohled
• Když se tě někdo zeptá, kde bydlíš, co odpovíš?
• Můžeš mi popsat, jak to tam vypadá?
• A jak ti tam je?

2) Spokojenost s bydlením, výběr
• Je tohle domov podle tvých snů? Díky čemu ano? Kvůli čemu ne?
201

DLOUHÁ a kol. Úvod do psychopedie, s. 35.
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• Jak se vytvořila představa takového bydlení?
• Proč sis vybral/a bydlení zrovna tady? Jak se ti podařilo toto
bydlení najít? Co tě vedlo k tomu, že ses sem nastěhoval/a? Bylo to
tvoje přání, nebo to byla nutnost?
• Jak dlouho tady bydlíš – odkdy?
• Vzpomeneš si, jaká byla tehdy tvoje životní situace?
• Vzpomeneš si, co bylo pro a co proti, se sem nastěhovat?
• Uvažoval/a jsi někdy, že bys bydlel/a jinde? Plánoval/a jsi to?
Radil/a ses o tom s někým?

Teď se dostaneme k tvému pokoji.

3) Soukromí v pokoji
• Bydlíš tam sám/sama?
• Co ti v pokoji patří – co je tam tvůj majetek?
• Když jsi u sebe v pokoji, kde nejvíc trávíš svůj čas? Jaké je tam
pro tebe nejdůležitější místo?

4) Bezpečí
• Cítíš se u sebe v pokoji bezpečně?
• Kde je místo, kde na tebe nikdo nemůže?

Tady se vracíme zpět do širšího prostředí včetně domu.

5) Patření
• Máš dojem, že si tě lidé v místě tvého bydliště váží?
• Na koho máš v místě svého bydliště největší vliv?
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6) Vztahy tváří v tvář
• Máš tady s někým blízký vztah?
• Je tu někdo, s kým trávíš volný čas?
• Ke komu máš tady důvěru?

7) Sousedské vztahy
• Jak se znáš s ostatními lidmi v Domově?
• Jaké s nimi máš vztahy? Jsi s nimi v kontaktu?
• Znáš lidi, kteří žijí v blízkosti Domova? Máš tu nějaké známé?

6.2.5 Metoda zpracování a analýzy dat
Z nahrávky rozhovorů jsem získala doslovnou transkripci. 202
Kontrolu transkripce jsem provedla opakovaným poslechem. Tento text
je k dispozici jako příloha diplomové práce pod názvem Doslovná
transkripce rozhovoru s respondentem R1 – R4. Rozhovor je ponechán
neupravený v původním znění, není převeden do spisovného jazyka,
očištěn od dialektu a chyb ve větné skladbě, ani stylisticky upraven.
Se všemi respondenty si vzájemně tykáme. Jména osob a uvedená
místa jsou pozměněna tak, aby nemohlo dojít k identifikaci osob.
V doslovné transkripci jsou uvedena čísla řádků.
Fázi kódování jsem začala barevným označením výroků
respondentů vztahujících se k jednotlivým okruhům otázek rozhovoru.
Barevně zvýrazněný text jsem si několikrát přečetla a v rámci celého
rozhovoru pak vytyčila několik důležitých témat vztahujících se
k výzkumným otázkám. Tato témata jsem označila jako významové
kategorie. Významové kategorie jsem pojmenovala dle výroků
202

„Transkripcí se nazývá proces převodu mluveného projevu z interview nebo ze skupinové
diskuse do písemné podoby.“ HENDL. Kvalitativní výzkum, s. 208.
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respondentů v rozhovoru a řadila k nim další výroky, které se k dané
kategorii v celém rozhovoru vztahovaly. Významové kategorie jsou
označeny tučným písmem. U přímých výroků respondentů jsou uvedena
čísla řádku z doslovné transkripce. V některých případech je pro
pochopení obsahu výroku respondenta uvedena také otázka, která je
psána kurzívou. Tato analýza dat je součástí přílohy diplomové práce pod
názvem Výzkumné kategorie.
Následující kapitola předkládá výsledky analýzy dat, které se
skládají z výroků respondentů použitých pro názvy významových
kategorií. Tyto výroky jsou základem odpovědí na výzkumné otázky:
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
S podotázkou: Jaký domov by volil/a dnes?
B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?

6.3 Výsledky analýzy dat
Respondent R1
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
Maminka se o mě starala. R1 74
Maminka chodila na návštěvu za jedním známým a ten to našel. R1 5051
Protože maminka s nervama onemocněla, tak mě sem dala. R1 46
Jenomže mi to bydlení tady nejde. R1 304
Jaký domov by volil dnes?
…čekám, až si mě někdo vezme nebo až si pronajmu byt. R1 308
Cejtím se doma jako v bytě. R1 311
Já bych se dokázal o sebe postarat, já už jsem něco pochytil. R1 376
Abych zbohatnul a měl tak peníze na toaletní potřeby, na prášek na praní
a tak. R1 34
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Mně to sociální zařízení vůbec nejde. To je pro mě to nejhorší, co musím
zvládat. R1 339-340
B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
Že mi maminka neřekla, že je nemocná, a že s ní nemůžu doma bydlet.
Nebyl jsem na to ani upozorněn, což byla chyba. R1 93-94
Mělo by se s tím něco začít dělat. R1 304-305
Já potřebuju nějakej lehčí azyl, lehčí pracoviště, protože tohlecto je pro
mě těžký. R1 332-333
Domek je těžší než oddělení. R1 81
Nikde mi to tady nejde, protože se učíme samostatnosti. R1 102-103
Hlavně mě to v tom Domku nejde, protože se tam pravidelně vaří. R1
378-379
Pravidelnost mi tady dělá boj. Je to boj pro mě. R1 248-249
…tady člověk musí dělat zázraky. R1 359
Dělat kuchaře je tak strašně těžká práce. R1 231
Já nejvíc trávím čas na vycházkách nebo v denní místnosti. R1 140
Mají mě tady rádi, to vím jediný, ale nevím, jestli si mě vážej, to
neposoudím. R1 177-178

Respondentka R2
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
„Ty nezkrotný cikáně, támhle půjdeš ven, ať si tě někdo vezme. Seš
k ničemu.“ R2 184-185
Sestry Terezie jsem se hrozně moc bála. R2 224-225
Věděli, že umím makat, tak mě využívali. R2 53
Víš, ona byla přísná, ale ona mě zachránila. R2 221
Sestra Anažka mi řekla, že nejsem postižená mentálně. R2 228-229
Chodila jsem sem na dovolenou na čtrnáct dní, protože v pohraničí jsem
už měla problémy. R2 52
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Jaký domov by volila dnes?
Můj sen je takovej: mít svůj domek, mít tam Michaelu, být tam s ní. R2
36-37
Já vím, že to nikdy nepůjde. R2 36

B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
„Pokud to cítíš, nebudu ti bránit. Je to tvé rozhodnutí.“ R2 201
Já jsem se tu narodila a ten domov tady můj je. R2 33
Bydlím v zácvikovým prostředí, kde si sami vaříme. R2 2
Že by tady byl nějakej úplně přitažlivej domov v tom Domku, to není. R2
394-395
Tady jsou kolem lidi, to je pravda. Ale já jsem furt sama. R2 391
Ten pokoj mám nejradši. R2 268
Johana mi řekla, že prej mám jedno velký srdce otevřený. R2 384
Když já k člověku nemám důvěru. R2 445
„Vždyť bys pak mohla jít z toho domova pryč, vždyť tě stahujou dolů.
Ty tam nepatříš.“ R2 423-424
Že skončím blbě. Že tam budou taky problémy. Problém je všude. R2
248

Respondent R3
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
…jsem to chtěl zkusit na vlastní pěst. Mě už to tam nic neříkalo. R3 6061
Taky jsem chodil pomáhat v hospodářství. R3 41
Od jednoho známýho biskupa. Jsem chtěl být někde v Olomouci, abych
mu mohl pomáhat. R3 50-51
Jaký domov by volil dnes?
No přál bych si někde bydlet bez mamky. R3 75
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Uvažuju někdy o venkově. O slepice se starat, o dobytek. Chodit ven na
pole. To jsem dělal rád. R3 44-45

B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
Já jsem to rozhodl. R3 48
…nějak mi to nevycházelo. Moje mamka si to nepřála. R3 72-73
Tady je dočasně domov. Tam mám trvale. R3 160
Je to ústav pro mentálně postižený. R3 6
Chodím sám ven. R3 16
Mám tam jako televizi, počítač, tiskárnu. R3 94
Jo, mají mě tu rádi. R3 122
Jo, znám tu nějaký lidi. R3 140

Respondent R4
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
U mě doma to vypadá takhle, že se doma hádaj mamka s taťkou a nemají
se rádi, no. R4 11-12
Někdy, třeba když není maminka, tak bydlím chvilku na Domově. R4 8
Jaký domov by volil dnes?
Já bych to změnil takhle. Kdyby tady na celým tom oddělení bydlela
Milena a měla to spojený, tak bych bydlel na A, Z, N (jména oddělení).
A když by přišla Milena na J., tak někdy i tam. R4 98-101
Rodina třeba. R4 201
Tak to bych spíš bydlel u Vašíka, u Toničky a u Adélky. R4 56

B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
Tak to proto, že to asi někdo chtěl. Předtím jsem bydlel u rodičů. R4 31
E: A ty jsi to chtěl?
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Jo, chtěl. R4 35
To jsem se rozhodl sám. R4 79
Protože tam jsem neměl tu, která mě dokázala povzbudit a pochopit. A
třeba víc porozumět. R4 66-67
Pak bych neměl trápení ani smutno. Ale měl bych spíš takovej lepší
pocit, kdyby se mnou na oddělení ta Milena byla. To bych byl šťastnější,
no. R4 51-53
Třeba jak se mi tady trošku líbí a nelíbí. Co bych chtěl změnit. R4 94
Tak rádijko jo. To mám rád. A cédéčka. R4 116
Když tam třeba chodí i jiný pracovník, tak mě to otravuje. R4 140
Bydlím tam s Pavlem. Tak rozumím si s ním míň. Míň mě pochopí a hůř
si s ním rozumím. Je to teď horší. R4 103-107

6.3.1 Shrnutí výsledků analýzy dat
Respondent R1
Respondent R1 žil v bytě s matkou, která se o něj starala. Po škole
pracoval v nemocnici jako sanitář. Odtud ho propustili, protože brali
kluky na civilní službu. Poté byl sedm měsíců v léčebně, odkud se vrátil
bydlet zpět k matce. Matka chodila na návštěvu za jedním známým, který
organizaci Domov našel. R1 zde začal pracovat v kuchyni u bílého
nádobí, což bylo lehčí než u černého nádobí, kde pracuje teď.
Matka respondenta R1 onemocněla a nemohla se o syna dál starat.
Nesdělila mu, že je nemocná, a že ho přihlásila do pobytové sociální
služby. Neptala se ho, zda tam chce bydlet. Tuto skutečnost vnímá R1
jako chybu. Situaci hodnotí tak, že tenkrát nebyla jiná možnost, kde by
mohl bydlet, a že nešlo, aby si ho matka vzala zpět domů. Dle jeho slov
je umístěn na nesprávném bodě. Bydlení v Domově vnímá jako azyl,
kam ho matka odložila.
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Bydlet v Domově nechtěl, protože je to tam těžké. Původně byl na
oddělení. Teď bydlí v Domku, zácvikovém bydlení. Domek je těžší než
oddělení, protože se tam učí samostatnosti. Něco už se naučil, ale jiné
věci mu stále nejdou. Bydlení v Domku je pro něj náročné především
proto, že tam musí pravidelně vařit. Pracuje jako pomocník v kuchyni.
Když musí vařit i v rámci bydlení, je to pro něj těžké. Je mu tam z tohoto
důvodu mizerně.
Ještě neuvažoval, že by si v rámci individuálního plánování hledal
bydlení někde jinde. Přemýšlí o jiném bydlení, ale neví, komu to má říct.
Mohla by to být jedna z pracovnic nebo jeho otec. Něco by se však s jeho
situací mělo dělat. Vidí dvě možnosti řešení – čeká, až si ho někdo
vezme, nebo až si pronajme byt. Nejlépe garsonku v paneláku, kde by byl
asistent, který by se o něj staral. V bytě by se cítil jako doma. Je pro něj
důležité, aby odešel z Domku bydlet mimo sociální zařízení, kde by se o
sebe nemusel pravidelně starat. Pravidelnost mu činí potíže. Chce mít
lehčí bydlení a lehčí pracoviště. Bydlení v sociálním zařízení je pro něj to
nejtěžší, co musí zvládat.

Respondentka R2
Respondentka R2 žila v ústavu v pohraničí od tří let. Měla zde
problémy. Sestry jí neměly rády. Věděly, že umí pracovat, a tak ji
využívaly. Chtěla z ústavu odejít. Sestra Anežka, která ji vzala
z kojeneckého ústavu a v dětství se o ni starala, založila v Olomouci
nový ústav. R2 se rozhodla, že chce jít bydlet do tohoto ústavu. Nebylo
však pro ni místo, proto tam jezdila pouze na dovolenou. To, že chce
odejít do Olomouce, řekla sestře Terezii, která jí s tím však nepomohla a
zlobila se na ni za to. R2 vyčítala sestře Terezii, že je tam jediná věřící a
je na ni zlá. Věděla, že pokud tam zůstane, tak se zabije. Když ji sestra
Anežka viděla utrápenou, přijala ji do ústavu v Olomouci. Odejít z ústavu
v pohraničí do ústavu v Olomouci bylo její vlastní rozhodnutí, za kterým
si stála i přesto, že se nesetkala u sestry Terezie s pochopením. Stěhoval
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ji pan ředitel z ústavu v pohraničí, který respektoval její rozhodnutí a
nebránil jí v tom.

Domov v Olomouci pro ni nebyl neznámé prostředí. Do Domova
jezdila na dovolenou, znala některé klienty, kteří s ní žili dřív
v pohraničí, a především zde byla sestra Anežka. Tu respondentka R2
vnímá jako někoho, kdo ji opakovaně zachránil – vzala ji z kojeneckého
ústavu, v dospělosti jí zajistila bydlení v Domově. Sestra R2 říkala, že je
neuvěřitelné, co v ní je, že z ní něco udělá a že není mentálně postižená a
v ústavu je z toho důvodu, že ji opustila matka.

R2 v současnosti bydlí v zácvikovém prostředí, kde si obyvatelé
sami vaří a chodí na nákupy. Ale úplně přitažlivý domov to není. Chybí
tam ochota, porozumění. R2 nemůže najít kamarády. Přesto říká, že to
pro ni domov je, protože se tu narodila. Uvažovala o tom, že by z ústavu
odešla. Teď o tom ale nechce přemýšlet. O všechno by tím přišla.
Především o vztahy. Bojí se samoty. Když mluví o vztazích v Domově,
říká, že je tam pořád sama a že si nemůže najít kamarády. Nemá
k člověku důvěru. Lidé jí říkají, že tam nepatří. Říkala jí to sestra Anežka
a říkají jí to pracovnice z organizace pro podporu lidí se zdravotním
postižením. Prý ji zde stahují dolů. Ona sama si myslí, že do Domova
patří, protože nemá na víc, ještě toho moc neumí. Vnímá své schopnosti
– umí odpovědět, když se jí druhý na něco zeptá, chová se jako
„normální“ člověk, umí pracovat. Nemá však k lidem důvěru, a proto
neví, s kým by mohla bydlet. Pouze se sestrou Michaelou si to umí
představit. Sní o svém domku, ve kterém by s ní žila. Dopoledne by
chodila do zaměstnání a odpoledne by trávily spolu. Ví, že to nikdy
nepůjde, protože Michaela je řeholnice.
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Respondent R3
Respondent R3 bydlel s matkou. Chodil do práce, kde ho to
nebavilo, tak ho vyhodili. Pak bydlel u babičky na venkově, kde pomáhal
dědovi v hospodářství. To ho bavilo, dělal to rád. O Domově se dozvěděl
od známého biskupa, kterému chtěl pomáhat, a tak si hledal bydlení
v místě jeho působení. O tom, že bude bydlet v Domově, rozhodl on sám.
Chtěl zkusit bydlení na vlastní pěst.

Říká, že žije v ústavu pro mentálně postižené. Sám si tu pere, žehlí,
chodí nakupovat, vaří, uklízí po sobě. Je zde spokojený. Je to domov jeho
snů, protože chodí sám ven, do práce, do kuchyně, do dílny. Bydlí sám.
Je zde rád, nemá žádné výtky. Je to však přechodný domov, trvalý
domov má u mamky.

Uvažoval i o jiných místech, kde by mohl bydlet. Zkoušel
z Domova odejít. Při výběru místa pro bydlení považuje za důležité, aby
mohl chodit sám ven a měl možnost pomáhat – v hospodářství, kněžím,
známému biskupovi. Přál by si bydlet někde bez mamky, na venkově,
v domečku, starat se o dobytek. Dokázal by se postarat sám o sebe.
Chodila by za ním asistentka. Při jeho výběru místa pro život hraje
významnou roli přání matky, která chce, aby zůstal v Domově.

Respondent R4
Respondent R4 na otázku, kde vnímá svůj domov, odpovídá, že je
to místo bydliště jeho rodičů. Tam to však vypadá tak, že mamka
s taťkou se hádají. Bydlí v paneláku. V Domově bydlí jenom někdy, když
nemůže být s matkou.
Nepamatuje si okolnosti, proč začal bydlet v Domově. Prý tu bydlí
proto, že to někdo chtěl – neví kdo – chtěl to však také. V rozhodnutí
bydlet v ústavu tak figuruje někdo další. O tom, že odejde ze
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zácvikového bydlení zpět na oddělení, rozhodl on sám. Byl to jeho sen.
Chyběla mu Ta, která by ho dokázala povzbudit, pochopit a porozumět.
Tou je pracovnice v přímé péči Milena. Na oddělení je to teď však stejné.
Cítí se tam jenom trošku jako doma. Když tam není Milena, tak je mu to
líto.
Ještě nepřemýšlel o tom, že by hledal jiné bydlení. Trochu se mu v
Domově líbí, trochu ne. Jeho snem je, aby pracovnice v přímé péči
Milena pracovala na všech odděleních a on tak mohl být s ní. Pak by
neměl trápení, ani by mu nebylo smutno, měl by lepší pocit. Když se
řekne domov, znamená to pro něj rodina. Tou je pro něj Milena, kterou
považuje za pravou mamku. Je mu smutno, když tam není. V jeho výběru
místa domova tak hraje rozhodující roli přítomnost někoho, kdo by mu
rozuměl. Pokud by v Domově nebyla tato pracovnice, tak by spíš chtěl
bydlet u kamarádů Vašíka, Toničky a Adélky. Když se jim svěří se svým
trápením, rozumějí mu.
Říká, že neví, co by chtěl změnit. A pokud by chtěl ve svém životě
něco měnit, neví, jak by to udělal. Přesto v rozhovoru poukázal na
skutečnosti, které by rád změnil – aby Milena pracovala na oddělení, kde
je on, nebo by šel rád bydlet ke kamarádům.
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6.4 Diskuse
Diskuse

bude

reflektovat

získané

poznatky

výzkumu

v kontextu teorie první části práce a mých zkušeností s tématem. Na
základě výzkumných otázek se budu věnovat souvislostem vzniku
rozhodnutí bydlet v ústavu a naplnění práva zvolit si svůj domov.
U jednotlivých témat také zohledním a uvedu svou zkušenost ze
spolupráce s lidmi s mentálním postižením, jejich opatrovníky, i ze
zaměstnání v ústavním typu pobytové sociální služby.

A) Souvislosti volby ústavu jako domova
Člověk s mentálním postižením má právo vést dobrý život
srovnatelný s ostatními vrstevníky. Někteří lidé mohou potřebovat
určitou míru podpory k tomu, aby mohli žít kvalitní život v rámci
společnosti. Dle Baštecké a Domkařové by směr socializačním snahám
pracovníků v pomáhajících profesích měly dát důležité oblasti (domény),
které člověk většinou opisuje od svých vrstevníků. Pojetí vrstevníka
v obci je normalizační. „Zdá se, že to, čemu říkáme domény (peníze,
bydlení, vztahy…), jsou jednak životními tématy a jednak vývojovými
úkoly, které jsou vystavěny na hodnotách západní kultury a mají své
načasování. V naší kultuře předpokládáme, že člověk se má nejprve
vzdělávat, pak vydělávat, pak se oženit, mít děti, zestárnout a
odpočívat.“203 Důvody, proč tímto způsobem procházet životem, jsou u
každého individuální a zohledňují hodnoty vlastního životního
směřování.
V každodenním životě lidé s mentálním postižením mohou
zakoušet, že zůstávají pozadu a nemohou držet krok se svými vrstevníky.
Mají však právo žít v rámci společenství s možností výběru místa pro
život na rovnoprávném základě s ostatními. Nesmí být nuceni žít ve
specifických podmínkách. Johnová jako nabídku nejlepších podmínek
pro život člověka s mentálním postižením vidí „poskytovat jim rámec,
203

BAŠTECKÁ, DOMKAŘOVÁ. Kvalita života, životní styl a vrstevníci v obci. In Quip společnost pro
změnu: Sborník konference Pro změnu 2009, s. 52.
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nakolik je nezbytný, a prostor pro vlastní rozhodování, nakolik je to jen
možné.“ 204
Předpokladem touhy žít jako jiní vrstevníci je být s nimi
v kontaktu, znát jejich životy, mít zkušenost ze života v komunitě. Tuto
zkušenost můžeme předpokládat u respondentů R1, R3 a R4, kteří žili
před pobytem v ústavu se svými rodinnými příslušníky. Nevíme, nakolik
byli do života komunity začleněni, zda v ní měli vytvořenou síť vztahů a
možnost setkávat se s vrstevníky. Lidé dlouhodobě žijící v instituci
upadají často do stereotypů a díky malé zkušenosti se životem mimo
instituci mají malou představu o tom, co by mohli ve svém životě změnit,
zkvalitnit. Mohou mít menší příležitost k sociálním kontaktům. Představa
o světě se pak stává chudší.
Přechod z jedné vývojové fáze do fáze následující je v dospělosti
signalizován především sociálně významnými životními událostmi jako
je odchod z domova, zaměstnání, uzavření manželství, narození dítěte,
odchod do důchodu. Lidé se vyvíjí především v reakci na tyto události.205
Člověk je zpravidla pokládán za zralého, pokud přejímá plnou osobní a
občanskou odpovědnost.

A1) Životní cesta a setrvání v ústavu
V době nástupu do Domova se respondenti R1, R2 a R3 nacházeli
ve věku střední dospělosti. V této době by dle kritérií dospělosti měli být
ekonomicky nezávislí, mohli by mít rozvinuté své osobní zájmy, mít
vztah k životnímu partnerovi, vychovávat potomky a přizpůsobovat se
stárnoucím rodičům. 206
Životní cesta respondentů se ubírala jiným směrem. Respondent R1
začal žít v ústavu z toho důvodu, že matka onemocněla a už se o něj dál
nemohla starat. Odchod nebyl projevem jeho vůle a vývoje, ale
204
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důsledkem okolností a matčiny iniciativy řešit situaci. R1 uvádí, že
odpovědnost za jeho odchod do ústavu nese matka, která byla jeho
opatrovnicí. Odpovědnost za přestěhování z oddělení do zácvikového
bydlení nese vedoucí přímé péče v Domově, která ho tam „hodila“.
Momentálně čeká, až si ho někdo vezme, nebo až si pronajme byt. Umí
velmi jasně pojmenovat svou nespokojenost, navrhnout způsob řešení a
uvést jména lidí, se kterými by mohl na změně pracovat. Nevyvíjí však
iniciativu situaci prakticky řešit. Rád by získal svobodu od řádu, který je
v Domku pravidelný a jehož dodržování mu dělá potíže. Jeho představa
„ať si mě někdo vezme“ vyjadřuje pravděpodobně návyk na to, jak s ním
bylo doposud zacházeno. Sen o pronájmu bytu, který je v jeho případě
snadno uskutečnitelný, může zachycovat jeho dospělost.
Respondentka R2 žije v ústavu od svého narození. Nepřemýšlela o
tom, zda je to její domov. V dospělosti byla v pohraničí, kde se nacházel
ústav, ve kterém vyrůstala, nespokojená. Cítila se využívaná. Sama se
rozhodla odejít do jiného ústavu. Její volba byla omezena životní
zkušeností. Nezná život v komunitě, nemá vztahy mimo ústav. Vyrůstala
mezi lidmi se zdravotním postižením, o které se staraly řádové sestry. Při
odchodu z pohraničí do Domova nešla do neznámého prostředí, jezdila
sem na letní dovolenou. Znala zde klienty i sestru, která ji vychovávala a
Domov založila. V době pobytu v Domově měla nabídku odejít bydlet do
služby s menší mírou podpory. Vše, co má a kdy měla, je však ústav a
lidé s ním spojení. Velmi důležité jsou pro ni vztahy, o které by svým
odchodem z ústavu přišla. Nemá žádnou jinou sociální síť. Ráda by pro
svůj domov našla místo, kde by byly nekonfliktní vztahy. Všude jsou
však vztahové problémy, kterých se bojí. Jediný, s kým si umí představit
bydlení bez konfliktu, je řádová sestra, se kterou má blízký vztah. Život
s ní však není možný, protože žije zasvěceným životem v klášteře.
Respondent R3 cítil potřebu osamostatnění se od matky. Hledal
místo, kde by mohl žít. Je pro něj důležité, aby mohl chodit sám ven a
někomu pomáhat. Domov pro něj našel jeho známý, biskup. Respondent
s tímto místem souhlasil, aby byl v blízkosti tohoto muže a mohl tak být
jeho pomocníkem. Jeho touha zkusit žít na vlastní pěst je v ústavu
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naplněna jen částečně. Přesto, že zde má určitou míru samostatnosti a cítí
se tu být spokojený, jeho představa o bydlení je jiná, než jaká je
skutečnost. Při pokusech z Domova odejít hrála vždy významnou roli
matka, která si jeho odchod nepřála.
Respondent R4 žije v ústavu od třinácti let. Jako místo svého
domova uvádí byt rodičů. V ústavu se zdržuje jen tehdy, když se o něj
matka nemůže starat. Ve svém individuálním plánu měl za cíl odejít do
chráněného bydlení. Zkoušel žít v zácvikovém bytě v rámci ústavu, aby
se na přechod připravil. Na základě svého přání však odešel zpět do
ústavu, aby mohl být blízko osobě, která by mu porozuměla. Tímto
člověkem je pro něj pracovnice v přímé péči, která je zde dlouhodobě
zaměstnaná. Považuje ji za svou rodinu, opravdovou mamku. Tento
vztah byl pro něj určující při volbě ústavu jako místa pro život.
S pracovnicí však nemá možnost se stýkat, pracuje na jiném oddělení,
než kde R4 žije. Jeho přání žít někde, kde mu porozumí, se tedy
nesplnilo, protože s touto ženou není téměř v kontaktu. O současných
souvislostech bydlení a vztahu s pracovnicí v přímé péči mluví ve
svém zaměstnání. Se současnou situací není spokojený. Byl by rád,
kdyby oblíbená pracovnice v přímé péči pracovala na oddělení, kde žije
on.

A2) Možnosti svobodné volby
Respondenti R1, R2 a R3 mají vlastní pokoje a své soukromí. Musí
se však podřizovat režimu Domku i svému dennímu rozvrhu, který jim
vypracovala vedoucí individuálního plánování. Mají jasně daný čas
pro zaměstnání, v dílnách a pro program v Domku – s podporou asistenta
vaření, uklízení, nakupování. V programu mají jasně vymezený čas pro
sebe. Musí se podřizovat tomuto režimu, nemohou si sami určit, kdy
chtějí jakou aktivitu dělat. Respondent R4 žije v pokoji se spolubydlícím,
se kterým si nerozumí. Samostatně se pohybuje pouze v rámci areálu
organizace. Své aktivity musí přizpůsobit kolektivu klientů na oddělení.
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Všichni respondenti mají zaměstnání. R1 a R2 jsou zaměstnáni
pouze v rámci instituce. Nemají tak možnost vytvořit si v rámci
zaměstnání vztahy nezávislé na instituci. Jsou v roli zaměstnaných
klientů, pomocníků. R1 i R2 se po městě pohybují samostatně. Mají tak
možnost vytvářet kontakty mimo organizaci, navštěvovat veřejně
dostupné služby. R3 pracuje v Domově i na volném trhu práce. Do
zaměstnání jezdí sám městskou hromadnou dopravou. R4 využívá službu
chráněné dílny jiné organizace. Jeho pohyb mimo organizaci je závislý
na doprovodu druhé osoby. Asistence v Domově nevychází z vlastní
volby a cílů, které si konkrétní osoba sama určí. Je omezena počtem
pracovníků ve službě a počtem přítomných klientů.

A3) Vliv rodičů a opatrovníků
U respondentů R1, R3 a R4 hrají významnou roli rodiče
respondentů. Matka R1 onemocněla, a proto našla svému synovi bydlení
v ústavu. Matka R3 si nepřeje, aby odešel z Domova. Respondent R4 je
v ústavu od svých třinácti let, kdy o jeho umístění do ústavu
pravděpodobně také rozhodli rodiče. Životní situaci rodičů blíže
neznáme. Rodiče R1 a R3 se pravděpodobně nacházeli ve věku, kdy děti
odcházejí, a pro ně nastává fáze pozdní dospělosti, stárnutí. Při výběru
sociální služby byli omezeni možnostmi, které nebyly velké. Nástup
respondentů do ústavu probíhal v letech 1991 – 2003. V České republice
po revoluci nastává kritika systému sociálních služeb, začínají vznikat
neziskové organizace a nabízet alternativní služby. Medicínský model
přístupu k lidem se zdravotním postižením však převládá. Důležitým
krokem ze strany vlády podporujícím změnu ústavního modelu
pobytových služeb bylo v roce 2007 přijetí Koncepce podpory
transformace sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, které jsou
poskytovány v komunitě a podporují sociální začlenění lidí do
společnosti.

Vliv rodičů na život respondentů je v případě R1, R3 i R4 posílen
jejich rolí opatrovníka. Rodiče mají v zastávání opatrovnictví specifické
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postavení – snaží se své děti chránit víc, než je třeba. Opatrovníci často
nejsou o opatrovnictví dostatečně poučeni, své kompetence neznají, a tak
je překračují, rozhodují i v oblastech, které nejsou právními úkony. 207

Z mých zkušeností ze spolupráce s opatrovníky bývá u rodičů
důvodem pro umístění dospělého člověka do ústavu potřeba zajištění
jejich dítěte se zdravotním postižením, pocit jistoty, že o ně bude
v bezpečném prostředí dobře postaráno v době, až se o ně nebudou moci
starat. Jejich rodiče jsou přesvědčeni, že jsou zde chráněni před riziky,
která s sebou nese život v běžné společnosti. Ústavy mají u nás
vybudovanou tradici a jsou společností vnímány jako stabilní služba.
V pobytových sociálních službách jsou stále řady čekatelů na umístění do
služby. Získat místo v okamžiku potřeby pouze na dobu nutnou pro
vyřešení náhlé nepříznivé situace nebývá běžné. Nedostatečná síť
komunitních služeb nedává dostatečnou možnost výběru služby.

A4) Způsobilost k právním úkonům/svéprávnost
Ústava České republiky zaručuje každému člověku právo na
způsobilost k právním úkonům ve všech oblastech života. Respondenti
R1, R2 a R3 jsou lidé s nízkou mírou potřebné podpory, R4 se středně
vysokou. Všichni i přes tuto skutečnost byli dle praxe zákona 40/1964
Sb., občanského zákoníku, zbaveni způsobilosti. Jejich schopnosti byly
neadekvátně posouzeny, nadměrným zbavením způsobilosti došlo
k porušení jejich práv. Skutečnost větší míry omezení, než je potřeba k
ochraně práv konkrétního člověka, vede k nedostatečnému rozvoji
samostatnosti a získání zkušeností v oblastech, které by si byl člověk
schopen zajistit bez podpory. To může být pro daného člověka silně
demotivující v jeho rozvoji. 208 „Zásah do právního statusu, zejména
207
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pokud je nadměrný, vede k izolaci jednotlivce a jeho nežádoucímu
vyčlenění ze společnosti, tedy ke zhoršení kvality jeho života.“ 209
V současné době probíhají nová posouzení svéprávnosti
respondentů dle zákona 89/2012, Sb., občanského zákoníku. Soud
v případě potřeby ochrany člověka negativně vymezí oblasti, ve kterých
bude svéprávnost omezena nejdéle na dobu tří let.

Všichni respondenti jsou dlouhodobými klienty Domova.
Představila jsem souvislosti, ze kterých vyplývá jejich rozhodnutí žít
v ústavu a které osvětlují vznik jejich současné sociální role. Všichni
měli možnost z pobytové služby odejít. Na odchod se připravují
v zácvikovém bydlení. Této možnosti však nevyužili a rozhodli se
v ústavu zůstat. V následujícím textu zhodnotím, jak v těchto
souvislostech vypadá právo volby domova.

B) Právo zvolit si domov v souvislostech života v
ústavu
Rozhodování o sobě je jedním ze základních práv člověka. Proto
mají lidé se zdravotním postižením sami rozhodovat o tom, kde, s kým a
jak budou žít.210 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
uznává, že lidé s mentálním postižením jsou schopni sami rozhodovat o
svém životě. Jakákoli intervence do jejich rozhodování by měla mít
pouze formu podpory. Podporu blízkých osob i odborníků využívá někdy
při svém rozhodování každý člověk. Rozhodnutí však musí být jeho.
Může nastat situace, kdy rozhodnutí za člověka s mentálním postižením
musí udělat jiná osoba. Takový zásah do rozhodnutí však nemůže být
založen pouze na subjektivním pocitu člověka, který je pověřen
náhradním rozhodováním. Musí být vnímána hranice, která stanovuje,
kdy člověk je a kdy už není schopen realisticky posoudit riziko. Jde o
209
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situace, kdy se jedná o závažné rozhodnutí a člověk není schopen
posoudit situaci s jejími následky. Je potřeba spolupráce mezi lidmi
s postižením, jejich blízkými osobami, podpůrci, opatrovníky i
organizacemi poskytujícími sociální služby.

B1) Podpora při rozhodování a vztahová síť
U všech čtyř respondentů se objevuje malá vztahová síť a s tím
související slabá podpora při rozhodování jinými lidmi než jsou rodiče
nebo zaměstnanci ústavu.
R1 mluví o otci, za kterým jednou týdně jezdí na návštěvu, a o
lidech z Domova. Za kamarády považuje muže z autodílny, kterým chodí
nakupovat a oni mu za to dají peníze na doutník. S nikým jiným se
nestýká.
Respondentka R2 vypráví o klientech a zaměstnancích z ústavu
v pohraničí i z Domova. Přesto, že se v místní komunitě pravidelně
zapojuje do farních akcí, z kostela nikoho blíže nezná. Ani jinde ve městě
nemá žádné známé. Blízkou osobou je jí řádová sestra, která však bydlí
mimo město, a nemají tak možnost se vídat pravidelně. Kamarádky má v
pěveckém sboru, kam jednou týdně jezdí. V současnosti jí podporu při
rozhodování poskytuje také pracovnice organizace pro podporu lidí
s mentálním postižením. Ta jí říká, že do ústavu nepatří. R2 nemá
zkušenost s jiným životem, než je ten ústavní. Byla zde vychovávána,
měla zde své nejbližší vztahy, utvářela se tu její identita. Slova, že tam
nepatří, jsou popřením celé její minulosti. Vnímá své schopnosti, na které
poukazuje a díky kterým si někteří myslí, že by byla schopna bydlet
mimo ústav. Ona si však myslí, že do ústavu patří, protože je toho ještě
hodně, co neumí. Život mimo ústav tak na základě tohoto podání vnímá
jako něco speciálně určeného pouze pro člověka, který k tomu má
dostatečné schopnosti, kdo vše umí. Podání pracovnice se slovy o
nepatření je tzv. zúženou verzí medicínské logiky, kterou popisuje
Kocman a Paleček v roce 2011 v Závěrečné zprávě z kvalitativního
výzkumu o procesu transformace v Karlovarském kraji. Podle ní je
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ústavní péče vhodná pro lidi s komplexními potřebami. 211 Intervence „ty
tam nepatříš, stahují tě dolů“ je vymezující proti klientům s větší mírou
potřebné podpory, kteří podle této logiky do ústavu patří. Možnost života
v komunitě by měla být respondentce vysvětlována jako možnost života
ve společnosti, na kterou má právo každý člověk bez ohledu na
potřebnou míru podpory. Je potřeba pracovat na uvědomění
respondentky, že do ústavu nepatří nikdo, že žít má v běžném bytě nebo
domě s možností podpory asistenta v oblastech, ve kterých to potřebuje.

Sociální síť respondenta R3 tvoří jeho matka. Mluví o známém
biskupovi, díky kterému se dozvěděl o Domově a kterému chtěl pomáhat.
Neuvádí však, zda má nebo měl možnost biskupovi pomáhat, zda je
s ním v kontaktu. Účastní se programů v místní farnosti, nikoho tam však
více nezná. To by rád změnil, chtěl by být s někým ze společenství
farnosti více v kontaktu.
Respondent R4 žije v ústavu bez možnosti samostatného pohybu
mimo areál. Uvádí, že chodí s asistentem na zahradu. Z Domova odchází
pouze s matkou. Vztahy s ostatními klienty a pracovníky nevnímá jako
uspokojující. Nikoho z okolí nezná, nemá ani možnost se s někým potkat.
Jezdí do zaměstnání, kde mluví o své situaci s bydlením. Má velmi
blízký vztah k jedné pracovnici v přímé péči. Další tři pracovnice v přímé
péči jsou pro něj důležité. Kamarády má v části města, kde je jeho domov
u rodičů. Ti mu lépe rozumí. Chtěl by s nimi bydlet, pokud by v ústavu
nebyla pracovnice, kvůli které se tam vrátil.

B2) Individuální plán
Podporou při rozhodování ve všech oblastech života uživatele
sociální služby je individuální plán. Domov vypracovává individuální
plány na základě přístupu zaměřeného na osobu. Metoda plánování
zaměřeného na člověka se orientuje na schopnosti, ne na patologie a
211

KOCMAN, PALEČEK. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu, s. 19.

92

diagnózy. Zahrnuje řadu různorodých oblastí života a hledá možnosti
jejich zlepšení. 212 Poskytuje člověku takovou podporu, jakou potřebuje
ve svém přirozeném prostředí. Plánování individuální podpory má vést
k vyšší kvalitě života. Člověk si ve svém plánu sám volí oblasti, které
jsou pro něj důležité a které chce změnit, s podporou hledá cestu
k dosažení svého cíle. Při plánování konkrétně určuje osoby, které mu
k cíli pomohou dojít. Své sny jistě také diskutuje s blízkými osobami.
Důležitá je názorová shoda všech – samotného člověka, rodiny,
pracovníků.
Míra poskytované podpory nemá záviset na druhu služby (např. na
nepřetržitém provozu ústavu nebo na omezených hodinách péče
v chráněném bydlení), nýbrž na tom, jakou podporu člověk potřebuje
k životu v přirozeném prostředí.213 V ústavu bývají vzhledem ke způsobu
jeho fungování opomíjeny potřeby lidí s těžkým zdravotním postižením,
zatímco potřeby lidí s lehkým zdravotním postižením jsou uspokojovány
nadmíru, což je zbavuje možnosti uplatnit se a nést za sebe
odpovědnost.214

Právo rozhodnout se, kde bude žít, bylo u respondenta R1 zcela
nerespektováno. Matka opatrovnice rozhodla, že bude žít v ústavu, bez
jeho vědomí. R1 vnímá, že nebyla jiná možnost řešení situace. Bydlet
v zácvikovém bydlení je pro něj těžké. Zkušenost neúspěchu s vařením
některých jídel a dodržováním řádu ho vedou k touze po lehčím bydlení.
Tím je pro něj panelákový byt, kde by chtěl bydlet sám s pomocí
asistenta a mohl by si tak svobodně určovat svůj program, nebo by se
chtěl vrátit zpět na oddělení. Preferuje však bydlení mimo sociální
služby, protože bydlení v nich nezvládá.
Respondentka R2 vyvinula vlastní iniciativu řešení situace. Volila
však jako místo svého domova opět ústav, neměla jinou životní
zkušenost. Současné nabídky možností jiného bydlení od organizace pro
212
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podporu lidí s mentálním postižením odmítá. Do ústavu dle svého
vnímání patří, při odchodu by přišla o všechny vztahy, byla by sama.
Kdyby si měla představit svůj ideální domov, bydlela by v domku
s řádovou sestrou, která je jí blízká.
R3 měl touhu osamostatnit se od rodiny, zkusit to na vlastní pěst.
Chtěl být užitečný, někomu pomáhat. Hledal místo pro život v běžné
komunitě, nic mu však nevyšlo. Rozhodl se pro život v ústavu sám. Je
spokojený a nepřemýšlí o změně. Když však mluví o ideálním bydlení,
uvádí jinou představu. Přemýšlel o svém odchodu z ústavu. Vždy v jeho
rozhodnutí hrála roli matka, která si přeje, aby byl v Domově.
Rozhodnutí považuje sice za své vlastní, kdyby se však rozhodoval o
bydlení teď, chtěl by žít ve vlastním domě na venkově a starat se o
hospodářství.
Respondent R4 byl dle informací sociální pracovnice při vstupu do
Domova ve věku třinácti let. V rozhovoru uvádí věk dvacet šest. O
rozhodnutí odejít do ústavu blíže nemluví, říká však, že to někdo chtěl a
on to chtěl také. Odejít ze zácvikového bydlení se rozhodnul on sám.
Chyběla mu tam pracovnice v přímé péči, která je pro něj opravdovou
matkou, se kterou je spokojený a která ho pochopí. Rozhodl se vrátit se
do její blízkosti a tento návrh rozhodnutí si prosadil on sám. Kdyby však
v ústavu nebyla tato žena, chtěl by bydlet s kamarády, kteří bydlí v místě
bydliště jeho rodičů.

Tři z respondentů žijí v současnosti v zácvikovém bytě v areálu
ústavu, jeden z něho odešel zpět na oddělení. Všichni tak měli za cíl
cestu osamostatnění a přechod do jiné formy pobytové služby nebo
bydlení v komunitě s asistencí. Všichni mají představu o vhodném
bydlení pro sebe. U všech je představa realizovatelná. R1 a R3 se cítí být
schopni žít samostatně. Nikdo z nich však tento cíl neuskutečňuje.
Zůstávají již několik let v programu osamostatňování.
Metoda fantazie o ideálním domově v rozhovorech ukázala, že
všichni respondenti mají jasnou představu o tom, jak by chtěli žít, což má
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být klíčovým impulsem při plánování. Vědí, co by chtěli změnit, aby se
zvýšila jejich kvalita života. Vypracovávání individuálního plánu
zaměřeného na člověka v instituci, která neprochází transformací a
usiluje o své další trvání, jen těžko může naplnit všechny potřebné
předpoklady pro úspěšnou realizaci. Instituce potřebuje udržet své
klienty. Opatrovníci často nechtějí využívat jiné služby, mají jistotu
bezpečí a péče o své opatrovance. Individuální plány tak mohou být
pouze formální, jejich naplňování se omezuje na možnosti instituce.

B3) Ústavní závislost
Mezi negativní vlivy, které působí na lidi žijící v ústavu, patří
omezení možnosti svobodné volby, což má zásadní vliv na myšlení i
chování člověka. „Dlouhodobý pobyt v ústavní instituci snižuje
způsobilost člověka k životu mimo ni. Typický následek je označován
jako syndrom ústavní závislosti.“215 Metzler a Wehmeyer za prostředek
ke zvýšení pocitu síly a sebevědomí považují porozumění svým právům.
Uskutečňování změn přináší člověku kontrolu nad svým životem a pocit
možnosti dělat změny. Zkušenost změny vede k odvaze postupovat stále
dál. Nejde však pouze o změnu osobní, ale také v rovině celé
komunity. 216 Jako základní prvek plánování vidí Chamberlin naději.217
Člověk musí doufat a věřit ve změnu a zlepšení. Bez naděje jde o
zbytečné úsilí. Člověk především změnu musí chtít a mít potřebnou
podporu k její realizaci.
Všichni respondenti jsou dlouholetými uživateli pobytové sociální
služby, která nevstoupila do procesu transformace. Jsou poznamenáni
negativními vlivy ústavu. Nejzávažnější se zdá být nedostatečná sociální
síť mimo ústav a rodinu. Mají velmi málo příležitostí žít běžné sociální
role ve společnosti.
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Ústavní zařízení není schopno naplnit občanská a lidská práva a
právo na sebeurčení u svých klientů. Vzniká tak napětí mezi společensky
přiznaným postavením lidí s postižením a způsobem, jakým je jejich
podpora naplňována. Díky komunitnímu způsobu poskytování podpory
se uživatel služeb stává aktivním členem společnosti, má vztah s různými
lidmi a zastává různé společenské role, což přináší pocit sebeúcty a
sebedůvěry, posiluje odpovědnost za svůj život i za život společenství,
kterého je součástí. V ústavním zařízení je člověk omezen v zastávání
životních rolí – je pouze uživatel služby a často tak má vztahy pouze
s pracovníky zařízení či jinými uživateli. Je pasivním příjemcem pomoci
a jejich život je určován institucí izolovaně od okolí. 218
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Závěr
Motivací pro vznik diplomové práce s názvem Mým domovem je
ústav byla má znalost čtyř uživatelů jedné pobytové sociální služby, kteří
se sami rozhodli pro život v ústavu. Cílem práce bylo prozkoumat
souvislost vzniku tohoto rozhodnutí a naplnění práva zvolit si místo
svého domova.

V průběhu rozhovorů s respondenty jsem zjistila, že jejich vnímání
a interpretace souvislostí rozhodnutí pro život v ústavu jsou jiné, než jaké
jsem měla já na základě znalostí těchto osob, jejich individuálních plánů,
rodinných příslušníků, opatrovníků a spolupracovníků. Jako pracovnice
ústavu jsem se mylně domnívala, že si sami svobodně zvolili ústav jako
místo svého domova. Výzkum mi umožnil nahlédnout životní situace
respondentů jejich vlastním pohledem. Zásadní roli v jejich rozhodnutí
hrály okolnosti, které jsem shrnula v diskusi. Právo na volbu místa svého
domova bylo nerespektováno při vstupu do pobytové sociální služby a je
tomu tak i v současnosti – každý z respondentů má svůj sen o místě
svého bydliště jiný, a není jím ústav. Jejich představy jsou u každého
z nich do značné míry uskutečnitelné. Umí odhadnout své schopnosti pro
samostatný život. Na uskutečnění tohoto snu však nepracují, zůstávají žít
v ústavu.

Společnost by měla přijmout odpovědnost za naplnění práva jejich
volby místa domova. V souvislosti s transformací pobytových sociálních
služeb a jejími cíli je otázka, nakolik je společnost informována o
právech lidí se zdravotním postižením a možnostmi bydlení v běžné
obecní zástavbě. Bylo by potřebné tyto informace intenzivněji šířit mezi
opatrovníky lidí žijících v ústavech i mezi pracovníky v přímé péči, kteří
s lidmi s mentálním postižením vypracovávají individuální plány a jsou
často jejich nejbližšími podpůrci při rozhodování. Je nutná dobrá
spolupráce a kvalitní informovanost především v těch ústavech, které do
procesu transformace nevstoupily. Přesto, že tyto instituce nechtějí samy
sebe zrušit, tak jejich obyvatelé mají právo volby místa svého domova.
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Mohou z ústavu odejít. Předpokladem je dobrá vztahová síť a podpora
tohoto rozhodnutí. Je to způsob, jak opravdu pomoci změnit životní
situace lidí žijících v ústavech, kteří kolem sebe nemají podporu
k realizaci svých snů, mají velmi slabou sociální síť, malé zkušenosti ze
života v obci a jejich dlouhodobý pobyt v instituci má na ně negativní
dopad.

Potřeby lidí mají být zabezpečovány v komunitě a domácím
prostředí rodinou, členy komunity či s pomocí běžně dostupných
veřejných služeb. Pokud nemůže být potřebná podpora zabezpečena
těmito zdroji, je možné využít poskytovatele terénních či ambulantních
sociálních služeb. Pobytová sociální služba má být poskytována
v běžném prostředí a to pouze v případě, že potřeby uživatele není možné
zajistit v jeho současném bydlišti. Není však domovem a neřeší bytovou
otázku.219
Je důležité, aby reformy nebyly pouze mechanickým nebo
byrokratickým procesem, ale aby se odehrávaly v souladu s pojetím
soudobého humanismu, s důrazem na důstojnost a autonomii jedince,
opírající se o mezinárodní závazky států v oblasti lidských práv.220
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Příloha č. 1:
Informovaný souhlas: Informace o rozhovoru
Eliška Fleková je studentkou Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Budeme si spolu povídat na téma domov. Rozhovor potřebuje pro
napsání diplomové práce. Ta se jmenuje „Mým domovem je ústav.“
Povídáním chce zjistit, kde mám svůj domov, jak to tam vypadá, s kým tam
bydlím, jak a proč jsem si ho vybral/vybrala a o čem sním.
Budeme si povídat asi jednu hodinu.
Rozhovor bude Eliška nahrávat, aby ho mohla přepsat do počítače do diplomové
práce. Nikde jinde rozhovor napsaný nebude. Až rozhovor přepíše, nahraný
rozhovor potom smaže. Pokud budu chtít, můžu si přepsaný rozhovor přečíst.
Nikde nebude psát ani říkat moje jméno ani nic jiného, podle čeho by jiní lidé
mohli poznat, že jsem to já.
Hotová diplomová práce bude jako knížka dostupná v knihovně na Evangelické
teologické fakultě. Bude také na internetu v elektronické databázi Evangelické
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokud budu chtít, bude mi hotová
diplomová práce poslána poštou nebo na e-mail.
Pro rozhovor jsem se rozhodl/rozhodla dobrovolně.
Nedostanu za něj peníze ani nic jiného.
Poradil/poradila jsem se o rozhovoru s lidmi, kterým věřím: zeptal/zeptala jsem
se, jestli mám Elišce pomáhat s diplomovou prací. Jestli je to pro mě dobré a
bezpečné.
Pokud nebudu chtít na nějakou otázku odpovědět, tak nemusím.
Můžu rozhovor kdykoli ukončit, a nikdo se kvůli tomu na mě nebude zlobit.
Můžu se zeptat na všechno, co mě na rozhovoru bude zajímat, kde nebudu mít
jistotu.
Pokud budu mít nějaké další otázky nebo budu chtít něco říct, můžu se obrátit na
Elišku Flekovou,
adresa: Antonína Slavíčka 23, Svitavy

1

Telefon: 777287289
Email: eliska.flekova@seznam.cz
Můžu se také obrátit na paní, která Eliščinu diplomovou práci vede. U ní si také
můžu stěžovat, kdyby se mi něco při rozhovoru nelíbilo.
Kontakt na ni je:
PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.
Telefon: 776 027 468
Email: bastecka@etf.cuni.cz
Pracuje ve škole, do které Eliška chodí. Tam můžu napsat, a nemusím přitom
říkat, jak se jmenuju. To je důležité, kdyby se mi něco nelíbilo.
Adresa je:
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, P. O. Box 529, Černá
9, Praha 1, 115 55.

2

Příloha č. 2:
Informovaný souhlas: Souhlasné prohlášení o rozhovoru
Já, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
jsem se od Elišky Flekové dozvěděl/dozvěděla, jak a o čem si budeme povídat.
Mohl/mohla jsem si vše dobře promyslet a zeptat se na vše, čemu jsem
nerozuměl/nerozuměla a co mě o rozhovoru zajímalo. Na všechny otázky jsem
dostal/dostala odpověď. Dostal/dostala jsem napsané informace o rozhovoru i můj
souhlas s rozhovorem.
Dobrovolně s rozhovorem souhlasím. Můžu ho kdykoli ukončit.
Účastník/účastnice rozhovoru:

V Praze dne. . . . . . . . . . . . . . . .

podpis. . . . . . . . . . . . . . . .

Prohlášení tazatelky, která s účastníkem/účastnicí probírala podmínky rozhovoru
a souhlasu s rozhovorem:
Já, Eliška Fleková, svým podpisem stvrzuji, že jsem pana / paní . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . , účastníka / účastnici rozhovoru seznámila s informačním listem (viz výše
Informace o rozhovoru) o průběhu a podmínkách rozhovoru a ujistila jsem se, že
všem informacím rozumí.
Potvrzuji, že měl/měla příležitost se ptát a že všechny položené otázky jsem
zodpověděla, jak nejlépe jsem dovedla.
Účastník/účastnice nebyl/nebyla k souhlasu donucen/donucena.
Souhlasil/souhlasila svobodně a dobrovolně.
Kopie Informací o rozhovoru (informačního listu) a Souhlasného prohlášení jsem
dotazované/dotazovanému poskytla.
Jméno a příjmení tazatelky: Bc. Eliška Fleková
V Praze dne: . . . . . . . . . . . . . . .

podpis:. . . . . . . . . . . . . . . .

3

Příloha č. 3:
Doslovná transkripce rozhovoru s respondentem R1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

E: Když se tě někdo zeptá, kde bydlíš, co odpovíš?
R1: Domov…. (- - - jméno a adresa organizace - - -)
E: A řekneš mi, jak to tam vypadá?
R1: Vaříme si tam sami, staráme se tam sami o sebe, ale mě to vaření
moc nejde. Úplně nejde. Jenom něco jsem se naučil.
E: A jak to tam vypadá, kdybys měl popsat to prostředí, ten dům?
Zvládl bys to?
R1: Vaříme si tam, uklízíme.
E: A jaký to tam je, jestli je tam třeba kuchyň?
R1: Je tam kuchyňka, je tam jídelna, tam co se vaří, kuchyň velká co se
vaří, denní místnost.
E: A co je tam ještě dalšího?
R1: Sprchy, chodba, pokoje.
E: A kolik je tam pokojů?
R1: Tři.
E: A kolik tam bydlí lidí?
R1: Čtyři.
E: A jak ti tam je v tom domově?
R1: Je mi tam mizerně, protože mi nejde úplně vaření, nezvládám to.
Neumím uvařit rýžový nákyp a tak dále. Já umím uvařit třeba řízky s
bramborem nebo rybí prsty, ale to další mi nejde.
E: A kdyby nebylo tam to vaření, který ti nejde, tak by to tam bylo
dobrý?
R1: Asi ne. Raději bych si pronajmul byt někde, Eliško.
E: Takže kdybys měl říct, jak se tam cítíš, tak…
R1: Tak nic moc. Je to tam náročný. Já bych si vařil, kdybych bydlel
sám, ale nepravidelně.
E: A kdybych se tě zeptala, jestli je to domov podle tvých snů?
R1: Není.
E: Dobře. A proč to není domov podle tvých snů?
R1: Že se tam pravidelně vaří a že dělám jídla, který prostě neumím
vařit.
E: A jak by měl vypadat domov tvých snů?
R1: Abych si vařil nepravidelně, abych si uměl sám vyprat, zapnout
pračku. Abych zbohatnul a měl tak peníze na toaletní potřeby, na prášek
na praní a tak.
E: A kdyby sis měl představit, jak by ten domov měl vypadat. Byl by to
dům nebo byt?
R1: Panelák.
E: V paneláku bys chtěl bydlet?
R1: Ano.
4

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

E: A ten byt by měl být jaký?
R1: Jedna plus jedna.
E: S kým bys tam chtěl bydlet?
R1: Sám.
E: Proč bydlíš tady?
R1: Protože maminka s nervama onemocněla, tak mě sem dala.
E: Takže to byla nutnost, že už jsi nemohl být s maminkou?
R1: Ano.
E: A jak jste přišli zrovna na tento domov?
R1: Přes jednoho pána. Maminka chodila na návštěvu za jedním
známým a ten to našel.
E: Jak je to dlouho?
R1: Devatenáct let mi bylo, když jsem sem nastoupil do práce.
E: Ty jsi sem chodil do práce?
R1: Ano.
E: A cos tady dělal?
R1: V kuchyni. Nejdřív v jídelně a pak v kuchyni.
E: A potom jak se stalo to, že jsi zde začal bydlet?
R1: Maminka onemocněla s nervama a tak mě sem přihlásila. Ale bylo
mi řečeno, že sem vůbec nepatřím, s tím bydlením.
E: Kdo ti to řekl?
R1: Řek mi to dřívější pan ředitel ještě.
E: Chtěl jsi sem jít?
R1: Nechtěl, protože je to tady těžký. Je to tady těžší než v Bohnicích.
A do Bohnic jít nemůžu, protože tam nemají místo, hlavně pro muže.
E: A co je tady těžší?
R1: Ta samostatnost. Ne jako já už jsem se něco naučil, ale neumím
třeba udělat rýžový nákyp.
E: Kde jsi bydlel, než jsi začal bydlet tady?
R1: U maminky.
E: A tam to probíhalo jak?
R1: Ta byla s nervama nemocná, tak mě sem odložila.
E: A tys nemusel vařit?
R1: Ne, nemusel jsem vařit. Maminka se o mě starala.
E: A to bylo jaký?
R1: Dobrý.
E: Když se o tebe maminka starala, tak to bylo dobrý?
R1: Ano.
E: Když jsi šel bydlet sem, tak jsi bydlel hned na tomto místě?
R1: Nebydlel. Nejdřív jsem bydlel na V., pak na J. (uvádí jména
oddělení) a teď v Domku. A ten Domek je těžší než oddělení.
E: A jaký to bylo na oddělení?
R1: Lehčí. Lepší, protože to tam nebylo tak těžký.
E: Když tenkrát maminka onemocněla, byla ještě nějaká jiná možnost,
kam bys šel bydlet?
5
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R1: Nebyla.
E: Ptala se tě maminka, jestli sem chceš jít?
R1: Neptala. Dala mě sem tajně a pak se jí to vymstilo.
E: Takže ty jsi nevěděl, že sem půjdeš?
R1: Nevěděl a nebylo mi sděleno, že nemůžu doma bejt, že je maminka
s nervama nemocná, takže to ještě skončilo s chybou.
E: S jakou chybou?
R1: Že mi maminka neřekla, že je nemocná, a že s ní nemůžu doma
bydlet. Nebyl jsem na to ani upozorněn, což byla chyba.
E: A co ti řekla maminka, když jsi sem šel bydlet?
R1: Neřekla mi nic, prostě mě sem tajně objednala.
E: No, a když jsi sem šel bydlet, tak ti řekla co?
R1: Neřekla mi nic. Prostě nekomunikovala se mnou. Tak to bylo.
E: Přemýšlel jsi o tom, že bys chtěl bydlet jinde?
R1: Chtěl bych bydlet jinde. Pronajmout si byt v paneláku. Nějakej
levnej byt. Já bych si vařil, ale nepravidelně. Měl jsem tady problémy
s řádem. Prostě jsem neobstál. Nikde mi to tady nejde, protože se učíme
samostatnosti. Je to těžký. Já musím mít moderní zařízení, který je
lehčí. S nepravidelným režimem bych obstál. Chodil bych do práce
sem, ale to bydlení aby se odstranilo. To bych obstál.
E: Takže to vaření je tady pro tebe nejtěžší?
R1: Ano. Sice jsem se naučil něco vařit, ale všechno uvařit neumím.
Nejde mi to.
E: A když třeba plánujete individuální plán, máš svého klíčového
pracovníka?
R1: Nemám.
E: A individuální plán máš?
R1: Ano.
E: Uvažoval jsi někdy, že bys naplánoval, že bys bydlel někde jinde?
R1: Ještě ne.
E: Nikdy jsi třeba nezkoušel jít do chráněného bydlení?
R1: Tam bych nešel, tam by to taky nešlo. Tam bych se o sebe taky
musel starat. Radši mimo sociální zařízení. Nebo bych mohl zkusit jít
zpátky na oddělení.
E: Takže jsi to zatím nezkoušel někomu říct?
R1: Nezkoušel. A komu to mám říct, že mi to v Domku nejde?
E: To určitě víš, komu to máš říct.
R1: Johaně to řeknu, že mi to tady nejde. A nejde mi to ani v kuchyni.
Prostě je to všechno náročný tady. Je to tady těžší, než to bylo
v Bohnicích. Prostě se stala chyba, že jsem umístěn na nesprávným
bodě. Došlo prostě k chybě.
E: A jsi tady pořád?
R1: Jsem tady pořád. Jenom jezdím v neděli k tatínkovi na celý
odpoledne. Jinak jsem pořád tady.
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E: Kdybych se teď zeptala na tvůj pokoj. Bydlíš tam sám nebo
s někým?
R1: Sám.
E: A jaký to tam je v tom pokoji?
R1: Dobrý.
E: Co ti tam patří? Je tam něco tvého?
R1: Je tam všechno moje. Knížky, televize, zvonečky pro štěstí, hrníčky
tam mám, oblečení.
E: Nábytek je také tvůj? Mohl sis ho vybrat?
R1: Ne, ten jsem tam měl už přidělen.
E: Kde v pokoji trávíš nejvíc času?
R1: Já nejvíc trávím čas na vycházkách nebo v denní místnosti.
E: V pokoji netrávíš čas?
R1: Ne.
E: Nemáš tam nějaké oblíbené místo?
R1: Nemám.
E: A kdybych se tě zeptala, jaké je tvé nejoblíbenější místo v pokoji?
R1: Asi postel.
E: Máš tam svoje soukromí?
R1: Ano.
E: A jak se to projevuje?
R1: Hmm…
E: Když třeba za tebou někdo jde, co se děje? Zaklepe?
R1: Ano, zaklepe.
E: Uklízíš si v pokoji sám?
R1: Občas.
E: Nedělá to za tebe někdo?
R1: Ne.
E: Je to prostě tvůj pokoj a nikdo ti tam nechodí.
R1: Ne.
E: Cítíš se tam bezpečně?
R1: Ano, cítím se tam bezpečně.
E: Neukradl ti tam někdo něco?
R1: Ne, neukrad.
E: Říkal jsi, že rád chodíš na procházky. Kam tak chodíš tady nejraději?
R1: Na stavbu. Měl jsem dvě přání, ale to jsem ubral. Mám přání, aby
otevřeli novou trať. Šéf už mírní projektanty, že by se měli ovládnout
při stavbách. Už je toho tady dost. Modlím se, aby otevřeli tunel.
E: Máš tady nějaký známý lidi v okolí?
R1: Nemám.
E: Ne? Za někým tady ale chodíváš takhle na vycházce, ne?
R1: Nechodím už. Chodívával jsem, ale teď už ne. Teď chodím hlavně
na stavby.
E: Nechodíš za někým na návštěvu si popovídat?
R1: Nechodím. Jenom za tatínkem.
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E: Pamatuji si, že jsi zde měl kamarády v garáži. Tam už nechodíš?
R1: Nechodím.
E: Dobře. A myslíš si, že si tě tady lidé váží?
R1: To nevím. Mají mě tady rádi, to vím jediný, ale nevím, jestli si mě
vážej, to neposoudím. Jenom vím, že mě tady mají rádi.
E: A myslíš, že máš tady na někoho vliv?
R1: Mám vliv na Honzu.
E: Kdo to je?
R1: To je můj kamarád.
E: Máš tady ještě nějakýho kamaráda?
R1: Nemám, jenom Honzu.
E: Aha. A jak vypadá kamarádství s Honzou?
R1: Chodíme na vycházky, po stavbách.
E: Honzu to taky baví chodit po stavbách?
R1: Ano.
E: Jakej je Honza?
R1: Je dobrej.
E: Co je na něm dobrýho?
R1: To já neumím. Budu přemýšlet….jakože každýho chrání.
E: A třeba večer, když se vrátíš do Domku, tak co děláš?
R1: Uklízím.
E: Trávíš čas i s ostatními lidmi?
R1: Ano.
E: Jaký máš s nimi vztah?
R1: Dobrý. Ale nejsou to kamarádi.
E: A jaký máš vztah s asistenty? Máš k nim důvěru?
R1: Moc ne, protože mě učí samostatnosti, vaření, a mě to nejde.
Nevěřím jim.
E: Jací jsou tu sousedé. Víš, kdo tu bydlí?
R1: Pavel, Jarda.
E: To jsou lidé z Domku. Znáš i ostatní lidi, co tu bydlí?
R1: Ano.
E: A co lidi, co bydlí okolo domova, koho tady znáš?
R1: Nikoho.
E: Neznáš nikoho třeba z fary nebo z dílen? (myšleno automechanická
dílna)
R1: Kluky z garáže.
E: Ani na stavbě ses s nikým neskamarádil?
R1: Ne.
E: A když se zeptám na kluky z garáže, co mi o nich řekneš?
R1: Chodím jim na nákup a daj mi za to deset korun na doutníka.
E: Jak to bývá často?
R1: Často.
E: Vyhovuje ti to takto?
R1: Ano.
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E: Je tu někdo, koho si ty vážíš?
R1: Vážím si Honzy. To je dobře, že jsem dnes tady, protože já jsem
úplně vyřízenej dneska. Já jsem vařil rýžový nákyp a mě to nejde.
E: Aha, tak proto jsi zmiňoval zrovna ten rýžový nákyp, ty jsi ho dnes
vařil. Pro koho jsi ho vařil?
R1: Pro všechny.
E: A s čím ho budete mít?
R1: S broskvemi. S meruňkami.
E: Jak jsi ho vařil?
R1: Od oka. Když já neumím vařit podle receptu. Neumím vařit
samostatně.
E: Tak to jsi dobrej, že to zvládneš od oka. To já bych nezvládla.
R1: Dělat kuchaře je tak strašně těžká práce. To je nejtěžší práce prej.
Mě to nejde.
E: A tak ty ale přece pracuješ jako pomocný kuchař v kuchyni a všichni
si tě tam chválí.
R1: Ano, ale nejde mi to v kuchyni. Prostě já jsem chtěl být pekařem a
sanitářem a to se nesplnilo.
E: Chtěl bys to nějak změnit ještě?
R1: Abych šel třeba do prádelny pracovat a nosil prádlo na oddělení.
E: To by byla škoda.
R1: Když já to v té kuchyni nezvládám. Prostě je to na mě těžký,
Eliško, já to nezvládám. Stala se někde chyba. Prostě mě maminka
hodila do těžkého azylu. Tajně.
E: Kdyby sis to teď měl představit, co by se mělo změnit, jak by to
mělo vypadat?
R1: Abych měl lehčí bydlení a lehčí pracoviště.
E: Kdybys bydlel v paneláku, jak jsi říkal, tak by ses o sebe taky musel
starat.
R1: Já bych se staral, ale nepravidelně. Pravidelnost mi taky dělá boj. Je
to boj pro mě.
E: Jak by to nepravidelný starání vypadalo?
R1: Že bych si nepravidelně vařil.
E: A co bys jedl, kdybys nevařil?
R1: Suchý housky třeba. To by mi stačilo.
E: A kdybys měl svůj byt v paneláku, co by sis tam koupil, jak by to
tam vypadalo?
R1: Tak o tom jsem ještě nepřemýšlel, to nevím. Hlavně jde o to, abych
měl peníze na jídlo, na toaletní potřeby. Nevím, jestli by mi teď peníze
stačily, protože já musím dávat peníze na léky. S tím důchodem já si
moc nevydělám. Nevím, jestli by mi to na ten byt stačilo, protože ono
to stojí deset tisíc garsonka.
E: Mluvil jsi o tomto snu s někým?
R1: Ještě ne.
E: Ani s tatínkem?
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R1: Ne. Není to moje přání. Ale prostě abych hlavně odešel z Domku,
protože ono mi to tam nejde. Mě tam hodila paní Lišková a vůbec to
tam nezvládám. Tak jaký řešení by se mělo najít, aby to bylo lehčí?
E: To si musíš sám říct, jaké bys chtěl řešení. Mluvil jsi o té garsonce.
Myslíš, že bys tam potřeboval nějakého asistenta? Nebo bys to zvládl
úplně sám?
R1: Já bych to zvládl. Ale spíš jde o to, abych se uživil.
E: Jako abys měl dostatek peněz?
R1: Ano, abych měl peníze na nájem. Abych prostě nějak zbohatnul,
protože důchod mi na to nevystačí. Ten mám sedm tisíc. V práci si moc
nevydělám.
E: Budeš se snažit nějak to bydlení řešit?
R1: Já bych se snažil, ale já to mám omezený kvůli tomu důchodu.
E: Že byste třeba zkusili s tatínkem najít nějaké řešení.
R1: To by nešlo. Ale můžu to s ním probrat.
E: Když jsi bydlel u maminky, chodil jsi do školy?
R1: Ano, chodil jsem do školy a pak do učňáku.
E: A pak jsi dělal co?
R1: Začal jsem pracovat v nemocnici jako sanitář a pak tady.
E: No tak to jsi měl zaměstnání svých snů – sanitář.
R1: Ano.
E: A tady jsi měl co za práci?
R1: V kuchyni u bílýho nádobí a pak mě sestra přiřadila k černýmu
nádobí a to mi nejde.
E: Bílý nádobí bylo lepší?
R1: Bylo to lehčí.
E: A jak to bylo s tím sanitářem? To ti šlo?
R1: Šlo mi to, ale propustili mě, protože tam brali kluky místo vojny.
E: Aha, takže tam brali kluky na civilku a pro tebe už tam nebylo
místo?
R1: Ano.
E: Co jsi pak dělal?
R1: Šel jsem do léčebny na sedm měsíců. Tam to bylo horší než
v Bohnicích. Těžší než v Bohnicích.
E: Z léčebny jsi šel kam?
R1: Pak jsem šel zpátky k mamince a začal jsem pracovat tady.
E: Jak dlouho jsi tu pracoval?
R1: Asi třicet let, protože ve třiceti jsem sem šel bydlet.
E: A kolik je ti teďka?
R1: Čtyřicet dva.
E: Takže dvanáct let už tady bydlíš?
R1: Ano. Jenomže mi to bydlení tady nejde. Mělo by se s tím něco začít
dělat. Aby to tatínek přijmul s pochopením, že je to pro mě tady těžký,
že bych měl mít něco lehčího.
E: Cítíš se tu jako doma?
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R1: Necítím, protože čekám, až si mě někdo vezme nebo až si
pronajmu byt.
E: Cítíš se někde jako doma?
R1: Mimo sociální zařízení. Cejtím se doma jako v bytě.
E: A cítíš se teď v nějakým bytě jako doma?
R1: Zatím ne. Musím se po nějakým posehnat. Asi na ten byt nebudu
mít. V Olomouci je to drahý. Nevydělám dost. Mám to omezený kvůli
tomu důchodu. Ale snad budu mít nějaký lehčí bydlení.
E: Ani u tatínka se necítíš doma?
R1: Ne. Já chalupy moc nemám rád. Já jsem radši ve městě. Já jsem
městskej typ.
E: A u mámy ses cítil jako doma?
R1: Byl. Tam jsem se cítil jako doma.
E: Jak to u vás doma vypadalo, pamatuješ si to?
R1: Nepamatuju.
E: Měl jsi třeba svůj pokoj?
R1: Měl.
E: Maminka měla také svůj pokoj?
R1: Ano.
E: Bydlel tam ještě někdo?
R1: Ne.
E: Třeba tvoji sourozenci?
R1: Mám jen dvě nevlastní sestry. Rodiče jsou rozvedený a táta je
znovu ženatej, takže to jsou jeho. Nebydlely s námi. Žil jsem
s maminkou sám. Starala se o mě. Prostě, Eliško, nedá se nic dělat, já
potřebuju nějakej lehčí azyl, lehčí pracoviště, protože tohlecto je pro mě
těžký.
E: Mluvil jsi o tom ještě tenkrát s maminkou?
R1: Mluvil. Ale říkala, že to prostě nejde, aby si mě vzala domů.
E: A zkoušeli jste hledat někdy něco jinýho?
R1: Nezkoušeli. Takhle je to hotový. Prostě bydlet v sociálním zařízení
mi vůbec nejde, protože je to tady těžší než v Bohnicích. V sociálním
zařízení bych obstál jenom chvíli. Trvale bych tam neobstál. Mně to
sociální zařízení vůbec nejde. To je pro mě to nejhorší co musím
zvládat. V kuchyni se to zlepšilo, i když je to tam těžší než u bílýho
nádobí, ale to bydlení v sociálním zařízení mi dělá potíž. Ani chráněný
bydlení bych nezvlád. Musí to být mimo sociální zařízení a pokud
možno byt, kde by byl nějakej asistent, kterej by se o mě staral.
S ostatními vycházím. Až na to, že to tam je těžký. Kdyby ta
samostatnost byla nepravidelná, tak je to o něčem jiným. Ale ona je
bohužel pravidelná.
E: Co bylo v Bohnicích lepší než tady?
R1: Že jsme se tam o sebe nemuseli starat, že se tam starali o nás.
E: Co jsi tam dělal?
R1: Jenom jsme měli komunity, program, hry a podobně. To mě bavilo.
11

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384

E: A jak to tam bylo s jídlem?
R1: Jídlo nám dováželi. Já jsem byl dvakrát v Brodě a dvakrát
v Bohnicích. V Bohnicích jsem byl vlastně třikrát. Takže pětkrát jsem
byl v léčebně.
E: V Brodě se o vás také starali? Nebo tam byla potřeba samostatnost?
R1: Jídlo bylo z centrální jídelny. Ale bylo to tam těžší než
v Bohnicích. Krátkodobý pobyty jsou lehčí než dlouhodobý, tak to je.
V Bohnicích je to jenom na měsíc a pak už to nejde. Eliško, tady je to
fakt náročný, že tady člověk musí dělat zázraky. Hrát si na kuchaře, na
pekaře. O toho pekaře mi ani nejde. Spíš o toho kuchaře, protože to je
nejtěžší práce. Paní učitelka v klubu školství se ptala zástupkyně, kterej
obor bych zvládnul, a ukázalo se zdravotnictví. Já jsem chtěl být pekař
a to mi nevyšlo. Ta kuchařina je nejtěžší práce.
E: A co je na tom těžkého?
R1: To vaření.
E: A co děláš za práci v kuchyni ty?
R1: Pomocný práce. Ale to už mi nedělá takovej potíž, to už moc
nenaříkám. Spíš naříkám na ten Domek, protože je to na mě moc tady
ještě bydlet a vymýšlet jídla v Domku. Musí se něco ubrat, protože já to
nezvládnu dvě věci tady, pro jednoho člověka je to moc. Ne, že bych
nebyl statečnej, ale já mám smůlu, že jsem nemocnej a že se dokážu
naučit jenom něco.
E: Dobře, tak děkuji za rozhovor. Chtěl bys ještě sám něco říct na téma
domov?
R1: To bych chtěl. Abych v budoucnu odešel z Domku a měl něco
lehčího. Já bych se dokázal o sebe postarat, já už jsem něco pochytil.
Ale neumím udělat rýžový nákyp, svíčkovou, rajskou omáčku a
podobně. Něco jsem se dokázal naučit uvařit, ale ne všechno. Hlavně
mě to v tom Domku nejde, protože se tam pravidelně vaří.
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Příloha č. 4:
Doslovná transkripce rozhovoru s respondentem R2
1
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E: Kdyby se tě někdo zeptal, kde bydlíš, co odpovíš?
R2: Že bydlím v zácvikovým prostředí, kde si sami vaříme. Máme
výpomoc, neumíme to všechno sami. Něco už umím sama. Dost.
Chodíme na nákupy, vybíráme jídlo. Ale musí to být za dobrou cenu, ne
předražený. A když je akce, tak jdeme hned jak draci, protože prostě, no,
je to lepší než ňáký spousta peněz. Byl jeden problém. Kluci můžou do
obchodu, když něco chybí, koupit jídlo. A jeden něco zavinil. Šel si
koupit i něco pro sebe a ten paragon tam nechal. Šli dva. Takže řekla
Martina (asistentka), pokud ho nepřinese, budete to platit oba. Každej
zvlášť za dvě stě korun. A on paragon nenašel. Tak jak si kupoval to
svoje, tak tím to poplet, to se stane.
E: Kdybych se tě zeptala, jak to vypadá tam, kde bydlíš, jak bys to
popsala?
R2: Ten pokoj?
E: K pokoji se dostaneme později. Spíš celkově Domov jak bys popsala.
Co bys řekla, jak to tady vypadá?
R2: V Domku je to takový rodinný, jo. Ale pořád nemůžu najít
kamarády.
E: To prostředí kdybys měla popsat?
R4: To prostředí? Jsou chvíle, kdy je to super, bezva. No a někdy je to
hrozný napětí. Jedna osoba mě prostě, já nevím, mě do něčeho stáhla.
Měl toho plný zuby. Já jsem to chápala. Služba, škola. Ta škola je hodně
těžká, není to zdravotní škola. Petr (asistent) mě říkal, jestli jsme
s chováním tý Kateřiny (asistentka) spokojený.
E: K tomu se dostaneme později. To jsou takový složitý vztahový věci.
Líbí se ti třeba zařízení domova? Kdybys měla popsat třeba kuchyň. Je to
dobře zařízený?
R2: Je to dobrý.
E: A kdybys měla říct, jak se cítíš v tom prostředí, jestli ti vyhovuje jaká
je tady kuchyň, jaký máš pokoj?
R2: To mi vyhovuje.
E: Je to tady pro tebe domov? Jsi tady doma?
R2: Já jsem se tu narodila a ten domov tady můj je.
E: A kdybych se tě zeptala, jestli máš nějaký domov svých snů, máš
nějakej?
R2: Můj sen je takovej – já vím, že to nikdy nepůjde – mít svůj domek,
mít tam Michaelu, být tam s ní. Já bych chodila ráno do zaměstnání a
odpoledne bysme mohli být spolu a trávit ho jak chceme, co nás napadne.
Ale to se neuskuteční. Michaela je to řeholní člověk, ona prostě může být
i opatrovník, ale ona tomu moc prej nerozumí a říkala mi, že prostě ne.
E: Ona je řádová sestra?
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R2: Já myslím, že ona by tu šťastná nebyla, protože ona má ty tři sliby.
E: Jak ses dostala do Domova? Jaký je tvůj příběh, než jsi sem přišla?
R2: Já jsem přijela do Karle jeden den a byl to pátek. Bylo to před
Vánocemi a já jsem si říkala: jé, tahle sestra je nějaká smutná a to mě
drásá. Ne, pro mě není důležitej dárek, až se najím, tak si ji vezmu
bokem.
E: Teď mluvíš o Michaele?
R2: Ano.
E: Já se teďka ptám na Domov. Jak ses dostala sem do Domova. Jestli si
to pamatuješ.
R2: Chodila jsem sem na dovolenou na čtrnáct dní, protože v pohraničí
jsem už měla problémy. Věděli, že umím makat, tak mě využívali. A já
jsem řekla sestře Anežce: „já vím, že tu teď zůstat nemůžu, vrátím se, ale
stejně, já z pohraničí uteču“.
E: Ty jsi předtím bydlela v pohraničí?
R2: Jsou to jižní Čechy. Blízko u německých hranic. Je to vesnice.
E: A tam jsi byla od kdy?
R2: Když mě byly tři roky, sestra Anežka mě vzala z kojeňáku.
E: Sestra po revoluci odešla do Olomouce a ty jsi za ní pak jezdila na
dovolenou?
R2: Sestra Anežka jela do pohraničí. Byla hrozně mladá. Nic tam nebylo.
Není to charitní dům, ale je to ústav. Byla taková doba, kdy prostě jsme
nesměli být vidět. Proto mě sestra do pohraničí vzala. Sestra Anežka nás
vybírala, nebyla jsem jediná. Ona se ptala pana toho primáře, jakej je můj
problém. On jí to všechno řek a ona říká – „já si tu holku toho těkavého
pohledu beru, vezmu si jí.“ A on: „Tu si neberte, z tohohle dítěte nic
nebude.“ Ona řekla, že si mě stejně vezme a že ze mě něco udělá, že to
ví.
E: Potom tě tedy vychovávaly sestry v pohraničí, je to tak?
R2: Jo.
E: Jak se stalo, že ses dostala do Olomouce? Pamatuješ si to?
R2: To už jsem byla dospělá. Bylo mi asi třicet.
E: A pamatuješ si to tenkrát? Říkala jsi, že jsi řekla sestře Anežce, že už
tam nechceš být, že tě využívají.
R2: Stal se mě úraz. Sestra Terezie šla za mnou do špitálu. Přemlouvala
mě. Já jsem jí řekla: „Až se vzchopím, odcházím.“ „Kam by jsi šla?“ „Já
mám kam jít. Půjdu do Olomouce a už se nevrátím.“
E: A jak to probíhalo dál? Koho jsi oslovila, aby ti s tím pomohl?
R2: Sestru Anežku. „Nepatříš sem.“ Ale já moc dobře vím, že mě měla
ráda.
E: Ty jsi věděla, že ten Domov tady je?
R2: Ten už tu byl, já jsem to věděla, že tu je. Byly tu jesle dřív. Ti rodiče
chodili za sestrou Anežkou, aby se snažila nějaký bydlení tady najít. Aby
ti rodiče si ty děti mohli brát domů, protože do toho pohraničí je to
hrozně daleko. Oni než tam tím autobusem dojeli, tak byly tři hodiny, jo.
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To bylo hrozně daleko. Tak si to prostě nepřáli. A ona řekla, že prostě se
bude snažit. Byla v Ivanově, protože v Květné to nebylo tak, jak to mělo
být. Byl tam pasťák dřív pro ty narkomany. Byla v Oldřichově, ale sestře
se tam vůbec nelíbilo. To se jí nedivím, mě taky ne. Pomáhala jsem jim
se stěhovat. Věděla jsem, že nikoho nemám, že to nejde být u nich.
Tyhlety dvě holky měly šanci, protože on to dělal jejich bratr. Byl na
ňákým olomouckým výboře. Já jsem neměla nikoho, tak jsem tam
musela zůstat.
E: V pohraničí? Protože jsi nikoho neměla v Olomouci?
R2: Tam. Já nemám rodinu, já jsem sama. Já jsem tenkrát neměla
opatrovníka.
E: A kdes měla opatrovníka?
R2: Já jsem tam neměla nikoho.
E: Měla jsi tenkrát opatrovníka?
R2: Ne.
E: Kdo byl tvůj první opatrovník?
R2: Tady?
E: No vůbec, v celém tvém životě, kdo se stal první tvým opatrovníkem?
R2: Nikdo.
E: Nikdo? Teď je to přece paní Šafářová. Ta byla první?
R2: Ne, Kakešová. To bylo až tady. Sestra Anežka to udělala. To, že
nejsem svéprávná, to udělala ona.
E: Až v Olomouci teda se to stalo. V pohraničí jsi tedy ještě byla
svéprávná.
R2: Až tady se to stalo. Já jsem neměla nikoho. Svéprávná určitě ne.
E: Pokud jsi nebyla svéprávná, tak jsi asi měla opatrovníka?
R2: Ne.
E: Pamatuješ si na to rozhodnutí jít do Olomouce? Říkala jsi, že jsi měla
úraz a že pak už jsi tam nechtěla být. Komu jsi to řekla jako první?
R2: Cecilka viděla, jak se mnou zachází. Měla dopal, že nedodržuju
hodinu. Že ji přerušuju. Měla jsem být u ní po devátý a já jsem tam
nebyla. Na hodinu kytary. A ona: „To už jsi to udělala několikrát. Proč?
Co jsem ti řekla? Tohle by se sestře Anežce líbilo? Řekni mi pravdu.“ A
já: „Proč? K čemu to bude?“ „Já chci pravdu.“ „Já ti řeknu pravdu a oni
řeknou, že jsem práskač. Tak dobře, si to ověřím, co děláš.“ Tak tam
přišla a neměla vůbec žádnou službu. „Co tu děláš, Cecilko?“ „A co tu
děláš ty? Jak to, že dáváš klientům léky? Ty jim můžeš dávat léky? Co
když někomu ublížíš?“ Jsem říkala: „Ne, já umím číst.“ „Hm, to je
dobrý. Ale ty nemůžeš dávat léky. Jak to, že děláš personálskou práci?
No tak dobře.“ Sestry prostě ty civilní v půl devátý káva. Mimo. Já
hlídala prostě skupinu. Epileptici, jedna se věšela, za to nemohla. Jedna
utíkala, kam nemá, tak jsme ji přivázali. No ježiš. Ivu jsem dala do
chodítka. Byla ještě malá. Udělala jsem chybu. Já jsem ji neměla dávat
na tu chodbu. Byla v chodítku, ona neuměla chodit. Byla tam bez dozoru.
Otevřela dveře a s tím chodítkem letěla po schodech dolů.
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E: Takže jsi tam zastávala práci personálu a Cecilka na to přišla?
R2: Jo.
E: A potom?
R2: Řekla mi: „Já tě pěkně vezmu a půjdeš za panem ředitelem.“ A já že
to nemůžu. Já budu práskač. A ona: „Já jsem ti něco řekla. To se mi
nelíbí, že tohle děláš. Půjdeme.“ Tak jsem to musela vyklopit. A říkala
jsem: „to bude zle.“ Ředitel psal do ústavu za paní Jandovou a strašně ji
seřval: „Jestli se tohle bude opakovat, tak vás vyhodím.“ Přišla za mnou
Terezie, protože se to dověděla. A řekla mi: „Seš práskač.“ A já: „Hm, to
je dobrý. Využíváte mě. Dělám vaši práci. Já si mám dělat svou práci, a
tu dělám. A tohle ještě do toho? Cecilka se na mě zlobí. Právem.“ Pak
jsem šla do vily Nika. Tam se udělal novej ústav. Některý tam klienty
dali z pohraničí. Tam jsem chodila uklízet, od sedmi do sedmi, celej
dům, sama. Zase jsem byla zneužívaná. Jsem tam přišla a ta mladá:
„Pojď sem.“ A já: „Co chceš? Mám svoji práci.“ „Pojď mi tady nakrmit
tu holku, já to s ní nedokážu.“ A já: „Hele, nedělej ze mě blba. Já nejsem
vychovatel. Nech toho.“ Neposlechla. Já ji prostě nechtěla krmit a ona že
už mi to ukazovala jednou, jak se krmí. Ta holka na mě sprostě, ne abych
odešla. Je to drastický, nelíbí se mi to. Já jsem prostě vzala lžičku, prsty
jsem jí dala tak, aby mi necukla a říkala jsem hlavně rychle a opatrně.
Ten vedoucí mi řekl, že mě nevyhodí, ale že se hrozně zlobí, že jsem
vedená jako uklízečka.
E: Ty jsi tam jenom pracovala?
R2: Jo. Bydlela jsem pořád v pohraničí. Jezdila jsem tam vlakem, měla
jsem lítačku. Ale jestli si myslíš, že to bylo na smlouvu, ne. Peníze jsem
žádný kapesný nedostala. A já jsem tam vyloženě dřela, jako zvíře. Přišla
jsem domů unavená, vydřená. „Tebe někdo honil?“ Říkám: „A kdo by
mě měl honit?“
E: Bydlela jsi pořád v pohraničí?
R2: V pohraničí. To vymyslel pan ředitel. Já jsem tam potom skončila,
ale byla karanténa. Přinesla to nějaká vychovatelka, no. A pak to dostalo
docela víc klientů. Žloutenka, byla to béčko. Nesměla jsem vyjít ven. A
když to skončilo, tak si ředitel vymyslel něco jinýho. „Já ti tu práci najdu.
Víš co? Ty znáš rodinu Vaculíků?“ Říkám: „Hm, znám, a co zase?“ „No
budeš tam chodit pracovat.“ „Co? A s kým?“ „S chlapem.“ „A proč? Co
to děláte?“
E: Ty teď vyprávíš o své práci, kde jsi všude pracovala. Mě by zajímalo,
jak ses rozhodla odejít do Olomouce do Domova? Čí to byl nápad?
R2: Můj.
E: A tys to někomu řekla?
R2: Terezii.
E: Ona Ti s tím pak pomohla?
R2: Ne.
E: Co na to řekla?
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R2: Zlobila se na mě. Chtěla, abych tam zůstala. Já jsem řekla, že tam
nemůžu zůstat. Řekla jsem jí: „Podívej, Terezie, ty jsi tady jediná věřící,
a podívej, jak se chováš. Jsi na mě zlá. Ne, já nemůžu zůstat. Pokud tam
zůstanu, tak se určitě zabiju. Nemůžu, prostě to nejde.“
E: Takže jsi tam nebyla spokojená.
R2: Já jsem měla velkej strach. Už jsem ani nejedla. Strašně jsem zhubla.
Přišla sestra Anežka a říkala mi: „Jak to vypadáš? Ty nejíš, viď?“ A já
jsem jí řekla: „Ne. Mám tady problém. A nevím co s tím, jak dál.“ Sestry
mě rády neměly. Sestra Terezie: „Ty nezkrotný cikáně, támhle půjdeš
ven, ať si tě někdo vezme. Seš k ničemu.“
E: To ti bylo kolik?
R2: Tak třináct, čtrnáct. Ještě mi nebylo ani patnáct.
E: A s tou Olomoucí to dopadlo jak? Říkala jsi, že Terezie byla proti,
abys sem šla. Tak kdo ti pomohl, abys sem mohla jít? Kdo tě dostal do
tohohle ústavu?
R2: Sestra Anežka mě viděla utrápenou.
E: Takže to je to, jak říkáš, že jsi zhubla.
R2: Jo. Vzala mě sem. Terezie mně volala telefonicky a seřvala mě. „Co
jsem ti Terezie řekla, nevrátím se. Tady je to prostě jiný.“
E: Ty jsi sem jezdila dřív na dovolenou? Přímo do Domova?
R2: Přímo do Domova.
E: Takže jsi sem jezdila na dovolenou a čekala jsi, až tu bude místo?
R2: Jo.
E: A když se uvolnilo místo, tak…?
R2: Stěhoval mě ředitel z pohraničí. Řekl mi, že mi nebude bránit.
„Pokud to cítíš, nebudu ti bránit. Je to tvé rozhodnutí. Přijela jsem sem
skoro hned po úrazu. To byly prázdniny. Červen, červenec, srpen.
Nevím, no. To už je jedno.
E: Kam ses nastěhovala?
R2: Na budovu P, na oddělení N, tam bylo místo. Protože tu holku dali
do Terezína, tak tam bylo místo.
E: S kým jsi tam bydlela?
R2: V pokoji jsem měla Hanu a Danu. Tam byly tři postele v pokojích a
nebylo to dobrý. Mně se to nelíbilo.
E: Ty jsi tedy od tří let vyrůstala a dlouhou dobu žila v pohraničí. Mluvíš
o tom místě jako o ústavu. Byl to tvůj domov? Cítila jsi, že je tam tvůj
domov?
R2: Já jsem nějak o tom, nevím, byla jsem malá, tak jsem o tom
nepřemýšlela.
E: A pak, když už jsi byla dospělá?
R2: Už to začalo. Sestra věděla, že jsem já prostě jiná, tak mě dala do
skupiny, kde byla sestra Terezie. A já: „A jé, už začne vojna.“
E: Tam jsi měla nějaký pevný řád?
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R2: Jo, už to bylo hodně přísný. Terezie věděla, že jsem k něčemu, že
něco dokážu. Sestra Anežka řekla, že je to neuvěřitelný, co ve mně je.
Víš, ona byla přísná, ale ona mě zachránila.
E: Když jsi už věděla, že nechceš v pohraničí zůstat, přemýšlela jsi o
tom, že bys mohla zkusit žít jinak než v ústavu?
R2: Vůbec jsem o tom neuvažovala. Sestry Terezie jsem se hrozně moc
bála. Tam, kde jsem vyrůstala, sestra Anežka nás dělila podle schopností.
Mě dala mezi kluky. Službu měla Cecilka. Jsem potají pokřtěná, protože
kdyby to udělala v kostele, tak ji mohli udat. Tyhle sestry, já vím proč mě
dali do pohraničí. Sestra Anežka mi řekla, že nejsem postižená mentálně.
Ale že je to kvůli tomu, že ta máma mě opustila. Ptala jsem se Marie,
jestli opravdu teda jsem na hlavu. Ona mi řekla, že jsem se prej narodila
v nevhodnou dobu. Byla jsem uškrcená pupeční šňůrou, takže úplně mám
lehkou obrnu mozkovou. Já tomu nevěřím.
E: Tady v Domově bydlíš už přes dvacet let. Máš teď nějakého osobního
asistenta?
R2: Johanu.
E: Spolu děláte individuální plán?
R2: Jo.
E: Mluvily jste někdy o možnosti, že bys zkusila jiné bydlení, než je tady
v Domově?
R2: Ne, nechci o tom přemýšlet.
E: Uvažovala jsi o tom někdy?
R2: Uvažovala, ale já bych tady o všechno přišla.
E: O co?
R2: O Káťu, o Lucii. Důvěra není. Já jsem měla problém s Kristýnou.
E: S asistentkou, hm. Ale pokud vím, tak jsi uvažovala o jiném bydlení.
R2: Uvažovala, ale já se toho bojím.
E: Čeho se bojíš?
R2: Že skončím blbě. Že tam budou taky problémy. Problém je všude.
E: S tím se musí počítat, že všude může být nějaký problém. Kdybychom
se vrátili k tvému pokoji, bydlíš tam sama?
R2: Mám naproti Sáru, ale vůbec ji nemám ráda. Já si zavírám dveře,
abych se s ní vůbec nebavila. V pokoji jsem sama.
E:: Máš tam něco, co ti patří? Něco, co je tvoje?
R2: Co bych tam měla mít svýho?
E: Já nevím, něco, co je tvůj majetek. Kdyby ses stěhovala odtud pryč, co
by sis vzala, co je tvoje?
R2: Michaela.
E: A máš tam nějaké věci, co je tvoje?
R2: Jo.
E: A co?
R2: Hm…
E: Televizi, dvd, foťák,..?
R2:Jo.
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E: Co máš nejraději ze svých věcí?
R2: Nejraději mám fotku Michaely. Ona se ke mně vždycky sklání jak ta
matka Ježíšova.
E: Trávíš ve svém pokoji hodně času? Jsi tam ráda?
R2: Právě, že jo. Ten pokoj mám nejradši.
E: A kde tam jsi nejradši v tom pokoji?
R2: Když je mi hodně blbě.
E: Myslím nějaké místo v pokoji, kde to máš úplně nejvíc nejradši.
R2: V pokoji?
E: Ano.
R2: Když jsem tam sama.
E: Jestli máš třeba oblíbený křeslo nebo postel.
R2: Já žádný křeslo nemám.
E: Já třeba doma nejraději sedím na židli v kuchyni u stolu. Tak jestli
máš taky takový nějaký místo.
R2: Já žádný křeslo nemám. Nic tam nemám. Jenom postel, stůl. Dva
stoly. Dala jsem ještě požadavek a ten se teď konečně splnil. Dala jsem
požadavek, že potřebuju ještě jeden stolek k tý televizi. Protože Kristýna
byla zrovna nemocná, v teplotách, to je jedno. Byly zrovna v letáku
takový sluchátka, který se daj zapojit, takže televizi pak slyším akorát já.
Tak jsem si to koupila, aby někdo neměl řeči, třeba ta Sára.
E: Máš tam svoje soukromí?
R2: Jo, to mám.
E: Chodí tam za tebou někdo?
R2: Ne.
E: Když tam jdou třeba za tebou asistenti nebo jiný pracovník, jak se
chovají?
R2: Když jde za mnou asistent, tak se chová kamarádsky.
E: A zaklepou?
R2: Zaklepou. Já to taky dělám.
E: Nestalo se teda někdy, že by tam někdo šel, když jsi tam nebyla?
R2: Ne.
E: Cítíš se tam bezpečně?
R2: Jo.
E: Nestalo se ti, že by ti tu někdo něco z pokoje ukradl?
R2: Něco se mi ztratilo, nechápu to, jak se to stalo. Že ta Sára měla
nějakou vyrážku, bylo to takový divný, něco se děje, něco se dělo. Její
máma byla na to strašně moc namíchnutá prostě. Tak šla za tou mámou
její, potom ona tam fakt něco měla, takovej nějakej bordel, já jsem to
teda fakt neměla. Přišli ti lidi, který dělali tudlectou…všechno se muselo
z postele úplně vyndat, ten střik stojí dva tisíce. Postříkali to desinfekcí.
Nejde to do krku. Nejsou z toho migrény nebo něco. A od tý doby, jak
tam byli ti dva chlapi, tak se mi něco ztratilo. Já nevím, jestli je to moje
chyba.
E: Ty sis taky musela vyházet svoje věci?
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R2: Jo, vyházet. Tu věc jsem měla na stole, tam se nic vyhazovat
nemuselo. Nedělalo se to. Hlavně ta postel, odšoupnout od zdi, dělali
zem, tu postel, všechno. Dělali to dvakrát, to se nedá nic dělat, to se tak
musí udělat. Byly tam takový babky před náma, tak bůh ví. Sára něco
v pokoji měla, ale není to její vina. Tak její máma nařídila, že ty skříně se
musí dát pryč, že tam nesmí být, že to je plesnivý, shnilý. Že si přeje, aby
tam dali nový skříně a jestli to nebude, tak tam Sáru nedá. Sára to měla
znovu. Po celý noze. Vypadalo to docela ošklivý.
E: Máš tady ještě v rámci celého Domova nějaké oblíbené místo, kam
ráda chodíš?
R2: Já tady tu Olomouc miluju, jsem se tady narodila.
E: Myslím jenom tady v rámci domova.
R2: Jo. Chodím hrozně ráda do dílen k Marii a k Johaně. To mě baví. A
na malování za Johanou. Ona na to měla školy. Nám pustí takovou
melodii, nesmí se u toho mluvit. Dá nám vodový barvy a malujeme
buďto na menší nebo větší obraz. Už z toho byla výstava u Roberta. Ty
moje obrazy mají být vystavený, ale až někdy o prázdninách. Udělala
jsem i loď.
E: Máš pocit, že si tě tady lidi váží?
R2: Johana určitě jo.
E: Máš pocit, že máš na někoho vliv?
R2: Jako když já něco chci?
E: Ano.
R2: Jo, to se dá.
E: S kým se tady třeba domlouváš nejraději?
R2: Myslíš na Domku nebo celkově?
E: Celkově, v Domově.
R2: S Johanou. Já chodím do toho centra. Na tu matematiku. Zná mě
dlouho.
E: A znáš nějaký lidi, co tady bydlí v okolí? Nějaký sousedy mimo
Domov?
R2: No některý jo. Já jsem chodila na tu Alfu. A jeden pán za mnou
přišel a říkal, že mě hodně často vidí v kostele. A potom mi říkal, že mě
hodně slyšel mluvit. Že prej mám takový otázky, který ten dotyčnej ani
nepochopí, a že zjistil, že prostě…on mě pohladil po duši ten člověk. Já
jsem říkala: „Vy mě neznáte, co já jsem za osobu.“ Že já nejsem moc
dobrej člověk.
E: Jsi s ním v kontaktu?
R2: Ne.
E: Chodíš třeba ještě do kostela?
R2: Chodím. Každou neděli. Ale můžu kdykoli.
E: Máš tu za kým jít, mimo Domov, za nějakým známým? Nebo baví se
s tebou někdo v kostele?
R2: Ne.
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E: A když jdeš z Domova pryč, tak jenom chodíš na nějaký akce, co
máš?
R2: Když chodím do sboru, tak tam mám kamarádky. Tam jezdím každý
pondělí.
E: A ještě někde?
R2: Ještě jezdím za Michaelou. Jinak když jdu po Olomouci, tak ne.
E: Když jsi říkala, že jsi chodila sem na faru na tu Alfu, tak tam ses
s nikým víc neseznámila?
R2: Někteří už mě znají, protože chodím do toho kostela. Je tam jedna
taková paní, která bývá i na mši, někdy hraje, ta je taková hrozně milá a
sympatická. My jsme tam vždycky přišli, každej musel mít jmenovku.
Tam bylo takový, že se udělá večeře, pak jsme si sedli, pak bylo
povídání. Byli jsme do kruhu, jak to děláme u toho Honzy. Každý dostal
knížku a četlo se. Chvíli jsem četla já, pak někdo jinej. Ale ne stejnou
frázi, pokaždé nějakou jinou. Pak byla hra s kytarou a povídání s knězem.
S Janem. Ten, když mluví, tak promluví do duše. Říkal prostě, že
v každým člověku opravdu toto je. Ale nevím, jestli se obrátit opravdu na
toho Ježíše.
E: Máš v Domově s někým blízký vztah?
R2: Důvěřuju Johaně. Ostatním moc ne.
E: A s kým trávíš volný čas?
R2: S Káťou. To je kamarádka. Tahleta holka ona je opravdová
kamarádka. Trpělivá. Já jsem řekla Kátě: „Víš, ty nevíš, co v tobě je. Tys
mě něco naučila a furt mi to učíš. Ty mě učíš mít někoho ráda. Tohle
jsem nezískala nikdy v tom pohraničí.“ To je hrozně hodná holka, i když
to taky neměla lehký, máma jí ublížila. Já jsem jí říkala: „To, co tady
děláš, pro koho to děláš?“ Ona nevěděla, jak odpovědět. Hodně lidí říká,
že…víš, co nechápu? Že ten Aleš, když je mu nejhůř, že jde za mnou. Já
jsem se ptala tý psychoterapii, proč za mnou chodí tenhle člověk Aleš. A
ona mi odpověděla, že on chodí ke mně, on mě prostě bere za svou
sestru. Chodí za mnou i Lenka, když si neví rady. Ta bydlí naproti mně.
Johana mi řekla, že prej mám jedno velký srdce otevřený. František mi
říkal: „Nedávej tu ruku úplně jinak. Otoč tu ruku a dej mu ji celou.“
E: Můžeš jít takhle na faru za kněžími?
R2: Už jsem jednou byla, chystám se znovu. Za Františkem nebo
Gorazdem.
E: Kdybych se tě zeptala, co je pro tebe domov, uměla bys na to
dopovědět? Co pro tebe znamená?
R2: Tady jsou kolem lidi, to je pravda. Ale já jsem furt sama.
E: Nemyslím domov jako tuto organizaci. Spíš pro tebe osobně co je
domov.
R2: Už jsem ji dostala několikrát tuhle otázku. Že by tady byl nějakej
úplně přitažlivej domov v tom Domku, to není. Není tam ochota, není
prostě porozumění.
E: A co je tady dobrý, co tě tady drží?
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R2: Káťa.
E: Takže jsou pro tebe důležité vztahy?
R2: Jo. Já bych jí chtěla mít v pokoji. Aspoň za ní můžu jít. Michaela mi
zaplatila Izrael. S opatrovnicí jsem se chytla, nechtěla mě pustit. Prej má
Michaela napsat, že se o mě bude starat, že mě tam nikdy neopustí. Ale
to není povinná. Já jsem říkala: „Cože? Kolik je mi let? Vy ze mě děláte
malý dítě.“ Pak jsem se šla fotit dolů, ona tam se mou nechtěla jít, že to
nejde. Ale musela u toho být, je to můj opatrovník, ale nechtěla. Mirka jí
řekla, že musí jít.
E: Kdo je Mirka?
R2: Mirka není dobrovolník. Ona se má snažit mi někoho sehnat, když
toužím jít do divadla, za nějakou zábavou. Alfu ona mi našla. A ty
divadla taky. A chodím na nějaký recitování k jednomu herci. Chodí tam
víc klientů. On je tak trpělivej. Je tam jeden kluk, kterej se hrozně lituje.
A já mu dala něco přečíst nahlas. A já: „Petře, nerozumím ti, přečti to
pořádně nahlas.“ „Já jsem nemocnej, já to číst nemůžu, já jsem hodně
nemocnej.“ Přitom to pravda není. On si tam přijde, válí se po zemi, nic
ho nezajímá.
E: Bavíš se s Mirkou třeba o bydlení?
R2: Venku jsem četla todlecto, co jsem se měla naučit. A ona mi řekla:
„Podívej, našla jsem takovou osobu, ta má takovej krám. A učí jednoho
kluka počítat, kolik má vrátit peněz. Ona si to jako koupí, on kolik má
vrátit. Kluk to neví, stojí, nic. Dlouho to trvá, má problémy, paní neví,
jestli to s ním půjde. Ona mě tam chtěla nahlásit. Řekla, že pokud to
půjde, tak tu práci můžu dělat, natrvalo, oni by mi to platili. Byla bych
tam na trvalou dobu. A já: „Cože?“ Ona: „Vždyť bys pak mohla jít z toho
Domova pryč, vždyť tě stahujou dolů. Ty tam nepatříš.“ Ajá: „Cože? Já
nemám na víc!“
E: Co si myslíš o tom, že sem nepatříš?
R2: Já říkám, že sem patřím. Já neumím spoustu věcí.
E: A rozumíš tomu, proč ti říkají, že sem nepatříš?
R2: Rozumím. Protože mluvím srozumitelně. A že se chovám jak
normální člověk. A prostě že umím odpovědět. Když mi dá člověk
otázku, já tou otázkou toho člověka umím zlikvidovat. A neumím to
zlým slovem.
E: Umí ti třeba říct, kam bys patřila? Nabídli ti nějakou jinou možnost,
kde bys mohla být?
R2: Bych měla mít takovej svůj dům, byla bych tam sama a ta dotyčná by
tam chodila se ptát, co mi chybí, co potřebuju. Prostě asistentka.
E: To bys chtěla?
R2: Ne.
E: A proč?
R2: Být sama?
E: Bojíš se samoty?
R2: Jo.
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E: A nešlo by to, že bys bydlela s někým dalším?
R2: Káťu mám hrozně ráda, ale důvěru nemám k ní, protože se něco
stalo, nejde to prostě. Když já k člověku nemám důvěru. Vím, že
kdybych byla takovou osobou, jako je Michaela, tak tu důvěru mám.
Podívej, co ona udělala. Vždyť mi splnila sen.
E: Takže si spíš neumíš představit, s kým bys bydlela?
R2: S Michaelou to nejde. Chtěla bych být s ní, ale to nejde. Školy
udělala bez problému a teď už je jinde.
E: Dobře. Děkuji za rozhovor, náš čas je pomalu u konce. Chtěla bys
ještě na toto téma něco říct?
R2: Už ne. To už je všechno.
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Příloha č. 5:
Doslovná transkripce rozhovoru s respondentem R3
1
2
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E: Když se tě někdo zeptá, kde bydlíš, co odpovíš?
R3: V Olomouci.
E: Můžeš popsat přímo to místo?
R3: V Domově …(název organizace, adresa )
E: A co bys řekl ještě o tom místě?
R3: Je to ústav pro mentálně postižený.
E: Jak ti tady je?
R3: Dobře.
E: Máš nějaký výtky?
R3: Ne.
E: Seš tady rád?
R3: Jo.
E: Je to domov podle tvých snů?
R3: Jo, je.
E: Proč?
R3: Chodím sám ven. Nebo chodím do práce. Bydlím sám. Chodím do
kuchyně, do dílny.
E: A to ti všechno vyhovuje?
R3: Jo.
E: Chtěl bys něco změnit?
R3: Zatím ne.
E: Byla někdy doba, kdy jsi chtěl bydlet jinde, jinak?
R3: Jo, byla doba, kdy jsem se chtěl vrátit na venkov.
E: Jak jsi tu dlouho?
R3: Budu tady jedenáct let.
E: Kde jsi bydlel před tím, než jsi sem přišel?
R3: U babičky ve Vendolí. To je venkov. Tam jsem byl od čtyřiceti let.
E: Před tím jsi byl s rodiči?
R3: Jo, byl. Pak jsem bydlel někde v ústavě. A v psychiatrické léčebně.
E: A odtamtud jsi přišel sem?
R3: Ne. Já jsem chodil ještě do školy. Pak jsem propad. Pak jsem chodil
do práce. Tam mě to nebavilo, tak mě vyhodili. To bylo ještě u mamky.
Pak jsem odjel za babičkou.
E: Kde jsi pracoval?
R3: Tam se vyráběly tašky a boty.
E: A jak jsi bydlel s mamkou?
R3: Na chalupě.
E: Jaký to tam bylo?
R3: No taky jsem chodil ven.
E: A u babičky?
R3: Taky jsem chodil pomáhat v hospodářství. Dědovi jsem pomáhal. To
mě bavilo.
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E: Kdybys tu měl něco změnit, co by to bylo?
R3: Uvažuju někdy o venkově. O slepice se starat, o dobytek. Chodit ven
na pole. To jsem dělal rád.
E: Pamatuješ si tu dobu, kdy jsi přišel sem do Domova? Kdo rozhodl, že
tady budeš bydlet?
R3: Já jsem to rozhodl.
E: Jak jsi přišel na tento Domov?
R3: Od jednoho známýho biskupa. Jsem chtěl být někde v Olomouci,
abych mu mohl pomáhat.
E: Ty jsi ho znal?
R3: Znal jsem ho dřív, když byl ještě kněz, k nám jezdíval, když jsem byl
ještě u mámy.
E: Pak se stalo co?
R3: Mamka musela sem napsat ředitelovi, aby mě umístil. Pak musela
shánět pobyt jako v Olomouci, abych tady mohl bydlet. Byl jsem se tady
podívat.
E: Proč jsi chtěl bydlet tady?
R3: No, protože jsem to chtěl zkusit na vlastní pěst. Mě už to tam nic
neříkalo,
E: Měl jsi i jiné možnosti kde bydlet?
R3: Měl, tam na Moravě, pomáhat kněžím. Tam to nevyšlo.
E: Když jsi tu začal bydlet, jezdil jsi často domů?
R3: Mamka mě vozila domů a zpátky. Pak už jsem mohl sám jezdit.
E: A od té doby, co jsi v Domově, zkoušel jsi bydlet i jinde?
R3: Zkoušel, v komunitním bydlení. Ale to bylo těžký cestovat domů. To
by nešlo.
E: Proto jsi to vzdal?
R3: Jo.
E: A o něčem jiném jsi ještě uvažoval?
R3: Taky jsem uvažoval. Ale nějak mi to nevycházelo. Moje mamka si to
nepřála.
E: Co by sis přál ty?
R3: No přál bych si někde bydlet bez mamky.
E: Jak by to bydlení mělo vypadat?
R3: Na venkově.
E: A zvládl bys to sám?
R3: Sám.
E: Zvládnul bys bydlet sám?
R3: Taky jsem byl někdy doma sám.
E: Takže to by pro tebe bylo ideální?
R3: Jo. A chodila by za mnou asistentka.
E: Takže představoval by sis mít svůj byt nebo dům?
R3: Domeček.
E: Zkoušel jsi toto přání někomu říkat?
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R3: Říkal jsem. Když jsem chodil do Oázy, tak jsme o tom mluvili. Ale
mamka si to nepřála.
E: Proč si to mamka nepřála?
R3: Nevím. Prostě chce, abych byl tady.
E: Kdybychom se dostali k tvému pokoji, bydlíš sám?
R3: Jo.
E: Máš tam nějaký svůj majetek?
R3: Mám tam jako televizi, počítač, tiskárnu.
E: Kde nejvíc trávíš svůj volný čas?
R3: V pokoji.
E: Máš tam nějaké svoje místečko?
R3: Mám, u počítače.
E: Trávíš i čas v Domku nebo jenom když musíš?
R3: Když jdu do práce nebo když pomáhám uklízet nebo s vařením.
E: Máš v pokoji soukromí?
R3: Mám.
E: Chodí za tebou asistenti?
R3: Večír tam chodí kontrolovat.
E: Klepou, když jdou za tebou?
R3: Jo.
E: Máš možnost si pokoj zamknout?
R3: Taky mám. Když jdu do práce, tak zamykám.
E: Jaké tam máš sousedy?
R3: Naproti bydlí Lenka.
E: Cítíš se tam bezpečně?
R3: Jo, cítím.
E: Neukradl ti tam někdy někdo něco?
R3: Ne.
E: Ani v noci se tam nebojíš?
R3: Ne.
E: Máš v rámci Domova nějaké oblíbené místo?
R3: Chodím po Olomouci sám.
E: A kam třeba?
R3: Obchod, náměstí, k rybníku.
E: Máš v domově pocit, že si tě tu lidi váží?
R3: Jo, mají mě tu rádi.
E: Ty máš tady lidi rád?
R3: Jo.
E: Když chceš tady něco změnit, jde to?
R3: Jo, jde.
E: Za kým tak jdeš, když chceš něco změnit?
R3: Za asistentem.
E: Máš tady nějaký blízký vztah?
R3: S Lenkou.
E: Je tu někdo, s kým trávíš volný čas?
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R3: Sám trávím.
E: Máš tu k někomu důvěru?
R3: Ke Kristýně mám důvěru. To je asistentka.
E: A znáš tu svoje sousedy?
R3: Petru a Sáru.
E: A jak vám to jde?
R3: Dobře, moc se nehádáme.
E: Znáš tu i lidi mimo Domov?
R3: Jo, znám tu nějaký lidi.
E: A chodíš k někomu na návštěvu?
R3: Ne.
E: A chtěl bys?
R3: Jo. Jenže bych se s nimi musel domluvit na návštěvu, aby o mně
věděli. Občas chodím na faru. Chodil jsem na Alfu. To bylo pěkný.
E: Chtěl bys víc takových aktivit?
R3: Jo, chtěl.
E: Říkal jsi to někomu?
R3: Neříkal.
E: A víš, komu bys to měl říct?
R3: Johana je hlavní klíčový u mě.
E: Zkoušel jsi jí to říct?
R3: Jo, když jsem v dílně, tak si povídáme.
E: A co ona na to?
R3: No, směje se.
E: Tak to jí řekni, že to myslíš vážně. A kdybych se tě zeptala, jestli se
tady cítíš jako doma?
R3: Cítím. A ještě u mamky. Tam mám trvalý bydliště.
E: Jaký je rozdíl mezi doma tady a doma u mamky?
R3: Tady je dočasně domov. Tam mám trvale.
E: Je to tak, že se tam můžeš kdykoli vrátit?
R3: Jo.
E: Je to tam tvoje útočiště?
R3: Jo.
E: Jak ti jde osamostatňování?
R3: Jde.
E: Takže kdybys bydlel sám, dokázal by ses o sebe postarat?
R3: Dokázal.
E: A co se ti na Domově nejvíc líbí?
R3: Sám peru, žehlím, chodíme nakupovat, vaření. Uklízím po sobě.
E: A něco, co tě fakt štve?
R3: Když musím vstávat. A když mě někdo komanduje.
E: Jaké máte vztahy v Domku?
R3: Dobrý.
E: Štvou tě někdy?
R3: Neštvou.
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E: A chtěl bys říct ještě něco vlastního o Domově, o vztazích, o tomto
tématu?
R3: Jsem spokojenej.
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Příloha č. 6:
Doslovná transkripce rozhovoru s respondentem R4
1
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E: Kdyby se tě někdo cizí zeptal, kde bydlíš, co bys odpověděl?
R4: Tak bydlím v Lánech (část města) a…a…hm…
E: Bydlíš jenom v Lánech?
R4: Jenom někdy, když jsem doma.
E: Takže tam jsi doma, v Lánech?
R4: Jo.
E: A kde ještě bydlíš?
R4: Někdy, třeba když není maminka, tak bydlím chvilku v Domově a…
a…když maminka má práci.
E: Můžeš mi popsat, jak to vypadá u tebe doma?
R4: U mě doma to vypadá takhle, že se doma hádaj mamka s taťkou a
nemají se rádi, no.
E: Já jsem myslela spíš, jak to tam je vybavený. Jako třeba, že tady jsou
skříňky, stoly. Co tam máte, co tam máš ty? Je to barák nebo panelák?
R4: Je to panelák. Oni se někdy hádaj a je to těžký s tou mámou. Lehčí je
to s taťkou.
E: A jak to vypadá tady? Jak bys to popsal?
R4: Tak třeba to…já bych to popsal takhle, že když třeba mi Milena
odejde a je mi to líto a začnu se tím hrozně trápit a je mi to strašně líto, že
tady není, víš, Eliško.
E: Cítíš se tady jako doma?
R4: Moc ne. Jenom trošku. Když tady ta Milena není, tak je mi to líto,
víš.
E: A kde se cítíš jako doma?
R4: Tak třeba v Lánech.
E: Pamatuješ si na tu dobu, kdy jsi tu začal bydlet?
R4: To ten Domov byl ještě starší.
E: Víš, kolik ti bylo roků?
R4: Tak dvacet šest.
E: A víš, jak se to stalo, že jsi tu začal bydlet?
R4: Tak to proto, že to asi někdo chtěl. Předtím jsem bydlel u rodičů.
E: Víš, kdo to chtěl?
R4: Tak to nevím.
E: A ty jsi to chtěl?
R4: Jo, chtěl.
E: Chodil jsi tenkrát do školy?
R4: Už jsem nechodil.
E: Byl tohle domov tvých snů?
R4: Byl trošku.
E: A co se ti tady líbí?
R4: Trošku míň, no.
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E: Uměl bys říct, co se ti tady líbí?
R4: No…
E: Nebo co se ti tady nelíbí?
R4: Už jsem si vzpomněl. Štve mě tady ta Jana a Marcela.
E: Kdo to je?
R4: To jsou pracovnice a tak, no.
E: A ten dům tady se ti líbí?
R4: Ten barák jo, no.
E: Máš nějaký sen, jak by měl vypadat tvůj domov?
R4: Tak třeba bych tady měl tu Milenu na svým oddělení. Pak bych
neměl trápení ani smutno. Ale měl bych spíš takovej lepší pocit, kdyby se
mnou na oddělení ta Milena byla. To bych byl šťastnější, no.
E: A kdybychom odmysleli Milenu, líbí se ti tento dům, nebo bys chtěl
bydlet v jiném domě?
R4: Tak to bych spíš bydlel u Vašíka, u Toničky a u Adélky.
E: Kdo to je?
R4: To jsou od nás z Lánů.
E: Kamarádi?
R4: Jo, u nich bych chtěl bydlet.
E: Proč?
R4: Protože si s nima víc porozumím, víš, když mě začne něco trápit.
E: Kde jsi bydlel, než jsi šel sem?
R4: V zácvikovým bydlení.
E: A proč už jsi tam nechtěl být?
R4: Hm…Protože tam jsem neměl tu, která mě dokázala povzbudit a
pochopit. A třeba víc porozumět.
E: Jakože tam nebyla žádná taková osoba?
R4: Jo.
E: A tady ji máš?
R4: Tady mám to samý, no.
E: Taky tu není nikdo, kdo by ti porozuměl?
R4: No.
E: Chtěl bys hledat nějaké jiné bydlení?
R4: To ještě nevím.
E: Nepřemýšlel jsi o tom?
R4: Nepřemýšlel.
E: Kdo rozhodl, že půjdeš sem na budovu P, zpět na oddělení?
R4: To jsem se rozhodl sám.
E: Chtěl jsi to tak ty?
R4: Jo.
E: Komu jsi to řekl?
R4: Tak, jeee…to už nevím.
E: Byl to tvůj sen?
R4: Jo.
E: Máš v individuálním plánu otázku bydlení?
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R4: Spíš když jsem v práci, tak si povídáme o tom všem.
E: Kde máš práci?
R4: V Gajeru. Dělám tam lžičku ze dřeva a spoustu takových věcí
vyrábím.
E: Tam si povídáte o bydlení?
R4: O bydlení i o Mileně.
E: A co si o tom bydlení povídáte?
R4: Třeba jak se mi tady trošku líbí a nelíbí. Co bych chtěl změnit.
E: A co bys chtěl změnit?
R4: Tak třeba ten Domov.
E: Jak bys ho chtěl změnit?
R4: Tak kdybych mohl bydlet třeba…já bych to změnil takhle. Kdyby
tady na celým tom oddělení bydlela Milena a měla to spojený, tak bych
bydlel na A, Z, N (jména oddělení). A když by přišla Milena na J., tak
někdy i tam.
E: Bydlíš v pokoji sám?
R4: Bydlím tam s Pavlem.
E: Jak se vám tam v pokoji spolu bydlí?
R4: Tak nějak trošku dobře a i hůř.
E: Umíš vysvětlit co je dobře a co hůř?
R4: Tak rozumím si s ním míň. Míň mě pochopí a hůř si s ním rozumím.
Je to teď horší.
E: Máš v pokoji nějaký svůj majetek?
R4: Nevím, co to je ten majetek.
E: Jestli tam je něco tvého, jestli ti tam něco patří.
R4: Není, nic tam nemám.
E: Vůbec nic tam není tvého? Nějaká věc, kterou máš rád?
R4: Nic tam není, no.
E: Nemáš tam nějaký svůj oblíbený předmět? Třeba televizi, rádio?
R4: Tak rádijko jo. To mám rád. A cédéčka.
E: Je tam nějaké místo, kde býváš často?
R4: Si pustím rádijko, českej rozhlas a píšu si to.
E: Co si píšeš?
R4: Třeba když je něco dětskýho, třeba pohádky, tak si to píšu.
E: A kde rádio posloucháš?
R4: V posteli. To je dobrý místo.
E: Máte s Pavlem pokoj nějak rozdělený, nebo je to společný?
R4: Nemáme.
E: A s ostatními kluky na oddělení?
R4: To je to samý. Bydlí tam se mnou.
E: Když jde za tebou někdo, kdo v pokoji nebydlí, zaklepe?
R4: Nezaklepe.
E: Můžeš si od pokoje zavřít dveře? Můžeš tam být sám?
R4: Jo, to jo.
E: Máš od dveří klíče?
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R4: Nemám.
E: Když si zavřeš dveře a někdo za tebou chce jít, pak zaklepe?
R4: Jo, to jo, to zaklepe.
E: Cítíš se tam v bezpečí?
R4: To moc ne.
E: Jak to?
R4: To nevím co to je bezpečí.
E: Jestli se ti třeba někdy stalo, že by ti někdo něco ukradl.
R4: Ne, ne.
E: Stane se, že tě třeba někdo v pokoji otravuje?
R4: To jo, no. Když tam třeba chodí i jiný pracovník, tak mě to otravuje.
E: A je nějaký místo, kde můžeš být sám, kde tě nikdo neotravuje?
R4: Není.
E: Jsi rád sám?
R4: Jsem i nejsem
E: Co to znamená?
R4: Víš, jak jsem ti vyprávěl o té Mileně? Tak jsem třeba rád s ní. Aby
tam nebylo hodně kluků. Sednu si jenom já, ty, Milena, Eliško, tak se
cítím líp.
E: Máš pocit, že si tě tady lidi váží?
R4: To nevím.
E: Jak se tady cítíš ty mezi ostatními lidmi?
R4: To nevím.
E: Když máš nějaký problém, za kým půjdeš?
R4: Za Libuškou, za tou zdravotnicí.
E: Věříš ji?
R4: Jo.
E: A ještě někomu tady?
R4: Anebo za Terezkou, za noční službou.
E: Máš tady ještě někoho, s kým máš blízký vztah?
R4: Nemám už s nikým.
E: Co děláš ve svém volném čase?
R4: Tak si pustím nějaký cédéčka. Nějakou hudbu. A to třeba líp usínám.
E: Je tu někdo, s kým jsi rád ve volném čase?
R4: To jo. Třeba s tím pracovníkem jdeme na zahradu tady.
E: Chodíš s nějakým asistentem mimo dům?
R4: To ne.
E: Co děláš doma, když jsi v Lánech?
R4: Doma si povídám s taťkou, když není v práci.
E: Máš doma svůj pokoj?
R4: Mám.
E: Kde je to lepší?
R4: Tak není tam Vojtíšek.
E: Kdo to je?
R4: Můj bratr. Jsem tam sám.
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E: Máš tam nějakou oblíbenou věc?
R4: Je tam taky rádijko a tablet. A tak, no.
E: Máš tady nějaký známý lidi v okolí?
R4: Někoho jo, někoho ne.
E: A koho znáš?
R4: Aničku a už nikoho.
E: S kluky na oddělení vycházíš dobře?
R4: Tak, víš, to moc ne.
E: Jak to?
R4: Protože je to…těžko, no. Nevím, co víc říct.
E: A baví tě to tady?
R4: Trošku, no.
E: Kdybys chtěl něco ve svém životě změnit, víš jak to udělat?
R4: Nevím.
E: A co bys chtěl změnit ve svém životě?
R4: Jé, tak to nevím.
E: Chtěl bys změnit něco ve svém bydlení?
R4: Myslíš, Eliško, ten Domov?
E: Ano.
R4: Chtěl.
E: Tak řekni svůj sen. Jak by to mělo vypadat.
R4: No, abych to mohl zařídit sám to s tou Milenou, aby pracovala
všude.
E: Co pro tebe znamená domov? Co tě k tomu napadne?
R4: Rodina třeba.
E: A kdo je pro tebe rodina?
R4: Tak trošku víc Milena. To je pro mě pravá mamka. Jako ty jsi byla.
E: Chtěl bys ještě říct něco na téma domov?
R4: Tak to je už všechno.
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Příloha č. 7
Významové kategorie

Respondent R1
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
• Maminka se o mě starala. R1 74
Starala se o mě. R1 332
Žil jsem s maminkou sám. R1 331
Tam jsem se cítil jako doma. R1 320
• Maminka chodila na návštěvu za jedním známým a ten to našel. R1
50-51
Ale bylo mi řečeno, že sem vůbec nepatřím, s tím bydlením. R1 59-60
• Protože maminka s nervama onemocněla, tak mě sem dala. R1 46
…tak mě sem odložila. R1 72
Dala mě sem tajně a pak se jí to vymstilo. R1 88
Prostě mě maminka hodila do těžkého azylu. R1 241-242
Prostě se stala chyba, že jsem umístěn na nesprávným bodě. Došlo prostě
k chybě. R1 125-126
• Jenomže mi to bydlení tady nejde. R1 304
Mě tam hodila paní Lišková a vůbec to tam nezvládám. R1 265-266

Jaký domov by volil/a dnes?
• …čekám, až si mě někdo vezme nebo až si pronajmu byt. R1 308
Ale prostě abych hlavně odešel z Domku, protože ono mi to tam nejde.
R1 264-265
Abych měl lehčí bydlení a lehčí pracoviště. R1 245
• Cejtím se doma jako v bytě. R1 311
Musím se po nějakým posehnat. R1 313
Pronajmout si byt v paneláku. Nějakej levnej byt. R1 100-101
Jedna plus jedna. R1 42
Sám. R1 44
Já chalupy moc nemám rád. Já jsem radši ve městě. Já jsem městskej typ.
R1 317-318
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• Já bych se dokázal o sebe postarat, já už jsem něco pochytil. R1 376
Abych si vařil nepravidelně, abych si uměl sám vyprat, zapnout pračku.
R1 33
Já bych to zvládl. Ale spíš jde o to, abych se uživil. R1 270
• Abych zbohatnul a měl tak peníze na toaletní potřeby, na prášek na
praní a tak. R1 34
Abych měl peníze na nájem. Abych prostě nějak zbohatnul, protože
důchod mi na to nevystačí. Ten mám sedm tisíc. V práci si moc
nevydělám. R1 245-246
Asi na ten byt nebudu mít. V Olomouci je to drahý. Nevydělám dost.
Mám to omezený kvůli tomu důchodu. R1 313-315
Hlavně jde o to, abych měl peníze na jídlo, na toaletní potřeby. Nevím,
jestli by mi teď peníze stačily, protože já musím dávat peníze na léky.
S tím důchodem já si moc nevydělám. Nevím, jestli by mi to na ten byt
stačilo, protože ono to stojí deset tisíc garsonka. R1 256-260
• Mně to sociální zařízení vůbec nejde. To je pro mě to nejhorší, co
musím zvládat. R1 339-340
V sociálním zařízení bych obstál jenom chvíli. Trvale bych tam neobstál.
R1 338-339
To bydlení v sociálním zařízení mi dělá potíž. Ani chráněný bydlení bych
nezvlád. Musí to být mimo sociální zařízení a pokud možno byt, kde by
byl nějakej asistent, kterej by se o mě staral. R1 341-344
Tam bych nešel, tam by to taky nešlo. Tam bych se o sebe taky musel
starat. Radši mimo sociální zařízení. Nebo bych mohl zkusit jít zpátky na
oddělení. R1 117-119
S nepravidelným režimem bych obstál. Chodil bych do práce sem, ale to
bydlení aby se odstranilo. To bych obstál. R1 104-105
B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
• Že mi maminka neřekla, že je nemocná, a že s ní nemůžu doma
bydlet. Nebyl jsem na to ani upozorněn, což byla chyba. R1 93-94
…prostě mě sem tajně objednala. R1 96
Prostě nekomunikovala se mnou. R1 98
• Mělo by se s tím něco začít dělat. R1 304-305
Aby to tatínek přijmul s pochopením, že je to pro mě tady těžký, že bych
měl mít něco lehčího. R1 305-306
Měl jsem tady problémy s řádem. Prostě jsem neobstál. R1 101-102
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• Já potřebuju nějakej lehčí azyl, lehčí pracoviště, protože tohlecto je
pro mě těžký. R1 332-333
Je to tam náročný. R1 26
Já musím mít moderní zařízení, který je lehčí. R1 103
Prostě bydlet v sociálním zařízení mi vůbec nejde, protože je to tady těžší
než v Bohnicích. R1 337-338
Je to tady těžší než v Bohnicích. A do Bohnic jít nemůžu, protože tam
nemají místo, hlavně pro muže. R1 64-65
Že jsme se tam o sebe nemuseli starat, že se tam starali o nás. R1 348
Jenom jsme měli komunity, program, hry a podobně. To mě bavilo. Jídlo
nám dováželi. R1 350-352
• Domek je těžší než oddělení. R1 81
Spíš naříkám na ten Domek, protože je to na mě moc tady ještě bydlet a
vymýšlet jídla v Domku. Musí se něco ubrat, protože já to nezvládnu dvě
věci tady, pro jednoho člověka je to moc. Ne že bych nebyl statečnej, ale
já mám smůlu, že jsem nemocnej a že se dokážu naučit jenom něco. R1
368-372
• Nikde mi to tady nejde, protože se učíme samostatnosti. R1 102-103
Staráme se tam sami o sebe. R1 4
Ta samostatnost. Ne jako já už jsem se něco naučil, ale neumím třeba
udělat rýžový nákyp. R1 67-68
• Hlavně mě to v tom Domku nejde, protože se tam pravidelně vaří.
R1 378-379
Mně to vaření moc nejde. R1 4-5
Je tam kuchyňka, je tam jídelna, tam co se vaří, kuchyň velká co se vaří,
denní místnost. R1 10-11
Když já neumím vařit podle receptu. Neumím vařit samostatně. R1 228229
Neumím uvařit rýžový nákyp a tak dále. R1 20
Já jsem vařil rýžový nákyp a mě to nejde. R1 221
Něco jsem se dokázal naučit uvařit, ale ne všechno. R1 378
• Pravidelnost mi tady dělá boj. Je to boj pro mě. R1 248-249
Kdyby ta samostatnost byla nepravidelná, tak je to o něčem jiným. Ale
ona je bohužel pravidelná. R1 345-346
Já bych se staral, ale nepravidelně. R1 248
Já bych si vařil, kdybych bydlel sám, ale nepravidelně. R1 26-27
Suchý housky třeba. To by mi stačilo. R1 253
• …tady člověk musí dělat zázraky. R1 359
Hrát si na kuchaře, na pekaře. R1 359
Je mi tam mizerně, protože mi nejde úplně vaření, nezvládám to. R1 19
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• Dělat kuchaře je tak strašně těžká práce. R1 231
To je nejtěžší práce prej. Mě to nejde. R1 231-232
Prostě já jsem chtěl být pekařem a sanitářem a to se nesplnilo. R1 235236
Abych šel třeba do prádelny pracovat a nosil prádlo na oddělení. R1 238
Když já to v té kuchyni nezvládám. Prostě je to na mě těžký, Eliško, já to
nezvládám. Stala se někde chyba. R1 240-241
V kuchyni u bílýho nádobí a pak mě sestra přiřadila k černýmu nádobí a
to mi nejde. R1 286-287
Pomocný práce. Ale to už mi nedělá takovej potíž, to už moc nenaříkám.
R1 367-368
V kuchyni se to zlepšilo, i když je to tam těžší než u bílýho nádobí, ale to
bydlení v sociálním zařízení mi dělá potíž. R1 341-342
• E: A jaký to tam je v tom pokoji? R1 132
Dobrý. R1 133
Sám. R1 131
Je tam všechno moje. Knížky, televize, zvonečky pro štěstí, hrníčky tam
mám, oblečení. R1 135-136
Asi postel. R1 146
Ano, zaklepe. R1 152
Ano, cítím se tam bezpečně. R1 160
• Já nejvíc trávím čas na vycházkách nebo v denní místnosti. R1 140
Teď chodím hlavně na stavby. R1 170-171
Jenom jezdím v neděli k tatínkovi na celý odpoledne. Jinak jsem pořád
tady. R1 128-129
Chodím jim na nákup a daj mi za to deset korun na doutníka. R1 214
• Mají mě tady rádi, to vím jediný, ale nevím, jestli si mě vážej, to
neposoudím. R1 177-178
Jenom vím, že mě tady mají rádi. R1 178
Mám vliv na Honzu. R1 180
To je můj kamarád. R1 182
Vážím si Honzy. R1 220
Chodíme na vycházky, po stavbách. R1 186
Dobrý. Ale nejsou to kamarádi. R1 198
Moc ne, protože mě učí samostatnosti, vaření, a mě to nejde. Nevěřím
jim. R1 200-201
S ostatními vycházím. R1 344
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Respondentka R2
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
• „Ty nezkrotný cikáně, támhle půjdeš ven, ať si tě někdo vezme. Seš
k ničemu.“ R2 184-185
Sestry mě rády neměly. R2 183
• Sestry Terezie jsem se hrozně moc bála. R2 224-225
…tak mě dala do skupiny, kde byla sestra Terezie. A já: „A jé, už začne
vojna.“ R2 216-217
Jo, už to bylo hodně přísný. Terezie věděla, že jsem k něčemu, že něco
dokážu. R2 219-220
Přemlouvala mě. Já jsem jí řekla: „Až se vzchopím, odcházím.“ „Kam by
jsi šla?“ „Já mám kam jít. Půjdu do Olomouce a už se nevrátím.“ R2 7678
Zlobila se na mě. Chtěla, abych tam zůstala. Já jsem řekla, že tam
nemůžu zůstat. Řekla jsem jí: „Podívej, Terezie, ty jsi tady jediná věřící,
a podívej, jak se chováš. Jsi na mě zlá. Ne, já nemůžu zůstat. Pokud tam
zůstanu, tak se určitě zabiju. Nemůžu, prostě to nejde.“ R2 176-179
Terezie mně volala telefonicky a seřvala mě. „Co jsem ti Terezie řekla,
nevrátím se. Tady je to prostě jiný.“ R2 193-194
• Věděli, že umím makat, tak mě využívali. R2 53
„Ale ty nemůžeš dávat léky. Jak to, že děláš personálskou práci? No tak
dobře.“ R2 125
Sestry prostě ty civilní v půl devátý káva. Mimo. Já hlídala prostě
skupinu. R2 126-127
„Hm, to je dobrý. Využíváte mě. Dělám vaši práci. Já si mám dělat svou
práci, a tu dělám. A tohle ještě do toho?“ R2 140-142
Tam jsem chodila uklízet, od sedmi do sedmi, celej dům, sama. Zase
jsem byla zneužívaná. R2 144-145
Peníze jsem žádný kapesný nedostala. A já jsem tam vyloženě dřela, jako
zvíře. R2 156-157
• Víš, ona byla přísná, ale ona mě zachránila. R2 221
Když mě byly tři roky, sestra Anežka mě vzala z kojeňáku. R2 59
Byla taková doba, kdy prostě jsme nesměli být vidět. Proto mě sestra do
pohraničí vzala. R2 63-64
Sestra Anežka nás vybírala, nebyla jsem jediná. R2 64-65
Ona řekla, že si mě stejně vezme a že ze mě něco udělá, že to ví. R2 6869
Sestra Anežka řekla, že je to neuvěřitelný, co ve mně je. R2 220
Ale já moc dobře vím, že mě měla ráda. R2 80-81
Sestra Anežka mě viděla utrápenou. R2 191
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Vzala mě sem. R2 193
• Sestra Anažka mi řekla, že nejsem postižená mentálně. R2 228-229
Ptala jsem se Marie, jestli opravdu teda jsem na hlavu. Ona mi řekla, že
jsem se prej narodila v nevhodnou dobu. Byla jsem uškrcená pupeční
šňůrou, takže úplně mám lehkou obrnu mozkovou. Já tomu nevěřím. R2
229-232
Sestra věděla, že jsem já prostě jiná,… R2 216
Protože mluvím srozumitelně. A že se chovám jak normální člověk. R2
429
• Chodila jsem sem na dovolenou na čtrnáct dní, protože v pohraničí
jsem už měla problémy. R2 52
„Mám tady problém. A nevím co s tím, jak dál.“ R2 183
Tam, kde jsem vyrůstala, sestra Anežka nás dělila podle schopností. R2
225

Jaký domov by volil/a dnes?
• Můj sen je takovej: mít svůj domek, mít tam Michaelu, být tam
s ní. R2 36-37
Já bych chodila ráno do zaměstnání a odpoledne bysme mohly být spolu
a trávit ho jak chceme, co nás napadne. R2 37-38
• Já vím, že to nikdy nepůjde. R2 36
Ale to se neuskuteční. R2 39
Michaela je to řeholní člověk, ona prostě může být i opatrovník, ale ona
tomu moc prej nerozumí a říkala mi, že prostě ne. R2 39-40
Já myslím, že ona by tu šťastná nebyla, protože ona má ty tři sliby. R2 42
S Michaelou to nejde. Chtěla bych být s ní, ale to nejde. Školy udělala
bez problému a teď už je jinde. R2 449-450
B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
• „Pokud to cítíš, nebudu ti bránit. Je to tvé rozhodnutí.“ R2 201
Stěhoval mě ředitel z pohraničí. Řekl mi, že mi nebude bránit. R2 200
• Já jsem se tu narodila a ten domov tady můj je. R2 33
Já tady ten Olomouc miluju, jsem se tady narodila. R2 319
• Bydlím v zácvikovým prostředí, kde si sami vaříme. R2 2
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Máme výpomoc, neumíme to všechno sami. Něco už umím sama. Dost.
R2 2-3
Chodíme na nákupy, vybíráme jídlo. Ale musí to být za dobrou cenu, ne
předražený. R2 4-5
• Že by tady byl nějakej úplně přitažlivej domov v tom Domku, to
není. R2 394-395
V Domku je to takový rodinný, jo. Ale pořád nemůžu najít kamarády. R2
17-18
Není tam ochota, není prostě porozumění. R2 396
Jsou chvíle, kdy je to super, bezva. No a někdy je to hrozný napětí. R2
20-21
• Tady jsou kolem lidi, to je pravda. Ale já jsem furt sama. R2 391
Já jsem neměla nikoho, tak jsem tam musela zůstat. R2 93-94
Věděla jsem, že nikoho nemám, že to nejde být u nich. R2 91
Já nemám rodinu, já jsem sama. Já jsem tenkrát neměla opatrovníka. R2
96-97
• Ten pokoj mám nejradši. R2 268
V pokoji jsem sama. R2 252
Mám naproti Sáru, ale vůbec ji nemám ráda. Já si zavírám dveře, abych
se s ní vůbec nebavila. R2 251-252
Nejraději mám fotku Michaely. Ona se ke mně vždycky sklání jak ta
matka Ježíšova. R2 265
Když je mi hodně blbě. R2 270
Nic tam nemám. Jenom postel, stůl. Dva stoly. R2 279
Byly zrovna v letáku takový sluchátka, který se daj zapojit, takže televizi
pak slyším akorát já. No tak jsem si to koupila, aby někdo neměl řeči,
třeba ta Sára. R2 282-284
Když jde za mnou asistent, tak se chová kamarádsky. R2 291
Zaklepou. Já to taky dělám. R2 293
Něco se mi ztratilo, nechápu to, jak se to stalo. R2 299
Chodím hrozně ráda do dílen k Marii a k Johaně To mě baví. A na
malování za Johanou. R2 321
• Johana mi řekla, že prej mám jedno velký srdce otevřený. R2 384
Víš, co nechápu? Že ten Aleš, když je mu nejhůř, že jde za mnou. Já jsem
se ptala tý psychoterapii, proč za mnou chodí tenhle člověk Aleš? A ona
mi odpověděla, že on chodí ke mně, on mě prostě bere za svou sestru.
Chodí za mnou i Lenka, když si neví rady. R2 380-383
Když chodím do sboru, tak tam mám kamarádky. Tam jezdím každý
pondělí. R2 355-356
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S Káťou. To je kamarádka. Tahleta holka ona je opravdová kamarádka.
Trpělivá. R2 374-375
„Ty mě učíš mít někoho ráda. Tohle jsem nezískala nikdy v tom
pohraničí“ R2 376-377
Já bych jí chtěla mít v pokoji. Aspoň za ní můžu jít. R2 400
A jeden pán za mnou přišel a říkal, že mě hodně často vidí v kostele…on
mě pohladil po duši ten člověk. Já jsem říkala: „Vy mě neznáte, co já
jsem za osobu.“ Že já nejsem moc dobrej člověk. R2 340-345
Ale nevím, jestli se obrátit opravdu na toho Ježíše. R2 369-370
František mi říkal: „Nedávej tu ruku úplně jinak. Otoč tu ruku a dej mu ji
celou.“ R2 384-385
• Když já k člověku nemám důvěru. R2 445
Důvěřuju Johaně. Ostatním moc ne. R2 372
Káťu mám hrozně ráda, ale důvěru nemám k ní, protože se něco stalo,
nejde to prostě. R2 444-445
Vím, že kdybych byla takovou osobou, jako je Michaela, tak tu důvěru
mám. Podívej, co ona udělala. Vždyť mi splnila sen. R2 446-447
• „Vždyť bys pak mohla jít z toho domova pryč, vždyť tě stahujou
dolů. Ty tam nepatříš.“ R2 423-424
A já: „Cože? Já nemám na víc!“ R2 424-425
Já říkám, že sem patřím. Já neumím spoustu věcí. R2 427
Bych měla mít takovej svůj dům, byla bych tam sama a ta dotyčná by
tam chodila se ptát, co mi chybí, co potřebuju. Prostě asistentka. R2 435436
E: A to bys chtěla? R2 437
Ne. R2 438
E: A proč? R2 439
Být sama? R2 440
E: Bojíš se samoty? R2 441
Jo. R2 442
• Že skončím blbě. Že tam budou taky problémy. Problém je všude.
R2 248
Ne, nechci o tom přemýšlet. R2 240
Uvažovala, ale já bych tady o všechno přišla. R2 242
Uvažovala, ale já se toho bojím. R2 246
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Respondent 3
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
• …jsem to chtěl zkusit na vlastní pěst. Mě už to tam nic neříkalo. R3
60-61
Já jsem chodil ještě do školy. Pak jsem propad. Pak jsem chodil do práce.
Tam mě to nebavilo, tak mě vyhodili. R3 31-32
To bylo ještě u mamky. Pak jsem odjel za babičkou. R3 32-33
To je venkov. Tam jsem byl od čtyřiceti let. R3 27
Pak jsem bydlel někde v ústavě. A v psychiatrické léčebně. R3 29
• Taky jsem chodil pomáhat v hospodářství. R3 41
Dědovi jsem pomáhal. To mě bavilo. R3 41-42
• Od jednoho známýho biskupa. Jsem chtěl být někde v Olomouci,
abych mu mohl pomáhat. R3 50-51
Měl, tam na Moravě, pomáhat kněžím. Tam to nevyšlo. R3 63
Jaký domov by volil/a dnes?
• No přál bych si někde bydlet bez mamky. R3 75
Na venkově. R3 77
Sám. R3 79
Domeček. R3 85
A chodila by za mnou asistentka. R3 83
E: Takže kdybys bydlel sám, dokázal by ses o sebe postarat? R3 167
Dokázal. R3 168
• Uvažuju někdy o venkově. O slepice se starat, o dobytek. Chodit
ven na pole. To jsem dělal rád. R3 44-45
Jo, byla doba, kdy jsem se chtěl vrátit na venkov. R3 23
B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
• Já jsem to rozhodl. R3 48
Zkoušel, v komunitním bydlení. Ale to bylo těžký cestovat domů. To by
nešlo. R3 67-68
• …nějak mi to nevycházelo. Moje mamka si to nepřála. R3 72-73
Ale mamka si to nepřála. R3 87-88
Prostě chce, abych byl tady. R3 90
• Tady je dočasně domov. Tam mám trvale. R3 160
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E: Kdybych se tě zeptala, jestli se tady cítíš jako doma? R3 156-157
Cítím. A ještě u mamky. Tam mám trvalý bydliště. R3 158
E: Je to tak, že se tam můžeš kdykoli vrátit? R3 161
Jo. R3 162
E: Je to tam tvoje útočiště? R3 163
Jo. R3 164
• Je to ústav pro mentálně postižený. R3 6
Sám peru, žehlím, chodíme nakupovat, vaření. Uklízím po sobě. R3 170
Jsem spokojenej. R3 179
Chodím sám ven. Nebo chodím do práce. Bydlím sám. Chodím do
kuchyně, do dílny. R3 16-17
• Chodím sám ven. R3 16
No taky jsem chodil ven. R3 39
Chodím po Olomouci sám. R3 118
Obchod, náměstí, k rybníku. R3 120
• Mám tam jako televizi, počítač, tiskárnu. R3 94
E: Kde nejvíc trávíš svůj volný čas? R3 95
V pokoji. R3 96
E: Máš tam nějaké svoje místečko? R3 97
Mám, u počítače. R3 98
Večír tam chodí kontrolovat. R3 104
Když jdu do práce, tak zamykám. R3 108
Naproti bydlí Lenka. R3 110
• Jo, mají mě tu rádi. R3 122
E: A ty máš tady lidi rád? R3 123
Jo. R3 124
E: Když chceš tady něco změnit, jde to? R3 125
Jo, jde. R3 126
E: Za kým tak jdeš, když chceš něco změnit? R3 127
Za asistentem. R3 128
• Jo, znám tu nějaký lidi. R3 140
Jenže bych se s nima musel domluvit na návštěvu, aby o mně věděli.
Občas chodím na faru. Chodil jsem na Alfu. To bylo pěkný. R3 144-145
Dobře, moc se nehádáme. R3 138
E: A něco, co tě fakt štve? R3 171
Když musím vstávat. A když mě někdo komanduje. R3 172
E: Jaké máte vztahy v Domku? R3 173
Dobrý. R3 174
E: Štvou tě někdy? R3 175
Neštvou. R3 176
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E: Máš tady nějaký blízký vztah? R3 129
S Lenkou. R3 130
E: Je tu někdo, s kým trávíš volný čas? R3 131
Sám trávím. R3 132
E: Máš tu k někomu důvěru? R3 133
Ke Kristýně mám důvěru. To je asistentka. R3 134

Respondent 4
A) V jakých souvislostech proběhla volba ústavu jako domova?
• U mě doma to vypadá takhle, že se doma hádaj mamka s taťkou a
nemají se rádi, no. R4 11-12
Oni se někdy hádaj a je to těžký s tou mámou. Lehčí je to s taťkou. R4
15-16
Tak bydlím v Lánech (část města) a…a…hm… R4 2
Je to panelák. 15
Jenom někdy, když jsem doma. 4
Doma si povídám s taťkou, když není v práci. 170
E: Máš doma svůj pokoj? 171
Mám 172
Jsem tam sám. 176
Je tam taky rádijko a tablet. A tak, no. R4 178
• Někdy, třeba když není maminka, tak bydlím chvilku na Domově. 8
a…když maminka má práci. R4 9
Jaký domov by volil/a dnes?
• Já bych to změnil takhle. Kdyby tady na celým tom oddělení
bydlela Milena a měla to spojený, tak bych bydlel na A, Z, N (jména
oddělení). A když by přišla Milena na J., tak někdy i tam. R4 98-101
Tak třeba bych tady měl tu Milenu na svým oddělení. R4 51
Víš, jak jsem ti vyprávěl o té Mileně? Tak jsem třeba rád s ní. Aby tam
nebylo hodně kluků. Sednu si jenom já, ty, Milena, Eliško, tak se cítím
líp. R4 148-150
No abych to mohl zařídit sám to s tou Milenou, aby pracovala všude. R4
198-199
• E: Co pro tebe znamená domov? Co tě k tomu napadne? R4 200
Rodina třeba. R4 201
E: Kdo je pro tebe rodina? R4 202
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Tak trošku víc Milena. To je pro mě pravá mamka. Jako ty jsi byla. R4
203
• Tak to bych spíš bydlel u Vašíka, u Toničky a u Adélky. 56
To jsou od nás z Lánů. R4 58
E: Kamarádi? R4 59
Jo, u nich bych chtěl bydlet. R4 60
Protože si s nima víc porozumím, víš, když mě začne něco trápit. R4 62

B) Jak v těchto souvislostech vypadá právo zvolit si svůj domov?
• Tak to proto, že to asi někdo chtěl. Předtím jsem bydlel u rodičů.
R4 31
E: Víš, kdo to chtěl? R4 32
Tak to nevím. R4 33
• E: Ty jsi to chtěl? R4 34
Jo, chtěl. R4 35
E: Byl tohle domov tvých snů? R4 38
Byl trošku. R4 39
Trošku míň, no. R4 41
Štve mě tady ta Jana a Marcela R4 45
To jsou pracovnice a tak, no. R4 47
E: Ten dům tady se ti líbí? R4 48
R4: Ten barák jo, no. R4 49
• E: Kdo rozhodl, že půjdeš sem na budovu P., zpět na oddělení? 78
To jsem se rozhodl sám. R4 79
E: Byl to tvůj sen? R4 84
Jo. R4 85
• Protože tam jsem neměl tu, která mě dokázala povzbudit a
pochopit. A třeba víc porozumět. R4 66-67
Tady mám to samý, no. R4 71
E: Chtěl bys hledat nějaké jiné bydlení? R4 74
To ještě nevím. R4 75
E: Nepřemýšlel jsi o tom? R4 76
Nepřemýšlel. R4 77
• Pak bych neměl trápení ani smutno. Ale měl bych spíš takovej lepší
pocit, kdyby se mnou na oddělení ta Milena byla. To bych byl
šťastnější, no. R4 51-53
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Když tady ta Milena není, tak je mi to líto, víš. R4 23
Tak třeba to…já bych to popsal takhle, že když třeba mi Milena odejde a
je mi to líto a začnu se tím hrozně trápit a je mi to strašně líto, že tady
není, víš, Eliško. R4 18-20
• Třeba jak se mi tady trošku líbí a nelíbí. Co bych chtěl změnit. R4
94
Tak třeba ten Domov. R4 96
E: Kdybys chtěl něco ve svém životě změnit, víš jak to udělat? R4 189
Nevím. R4 190
E: Co bys chtěl změnit ve svém životě? R4 191
Jé, tak to nevím. R4 192
• Tak rádijko jo. To mám rád. A cédéčka. R4 116
Si pustím rádijko, českej rozhlas a píšu si to. R4 118
V posteli. To je dobrý místo. R4 122
Tak si pustím nějaký cédéčka. Nějakou hudbu. A to třeba líp usínám. R4
164
Není, nic tam nemám. R4 112
• Když tam třeba chodí i jiný pracovník, tak mě to otravuje. R4 140
E: A když jde za tebou někdo, kdo v pokoji nebydlí, zaklepe? R4 127
Nezaklepe. R4 128
E: Můžeš si od pokoje zavřít dveře? Můžeš tam být sám? R4 129
Jo, to jo. R4 130
E: Máš od dveří klíče? R4 131
Nemám. R4 132
E: A když si zavřeš dveře a někdo za tebou chce jít, pak zaklepá? R4 133
Jo, to jo, to zaklepá. R4 134
E: Je nějaký místo, kde můžeš být sám, kde tě nikdo neotravuje? R4 143
Není. R4 144
E: Jsi rád sám? R4 145
Jsem i nejsem R4 146
• Bydlím tam s Pavlem. Tak rozumím si s ním míň. Míň mě pochopí
a hůř si s ním rozumím. Je to teď horší. R4 103-107
E: Když máš nějaký problém, za kým půjdeš? R4 155
Za Libuškou, za tou zdravotnicí. R4 156
E: Věříš ji? R4 157
Jo. R4 158
A nebo za Terezkou, za noční službou. R4 160
E: Máš tady ještě někoho, s kým máš blízký vztah? R4 161
Nemám už s nikým. R4 162
E: Máš tady nějaký známý lidi v okolí? R4 178
Někoho jo, někoho ne. R4 180
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E: A koho znáš? 181
Aničku a už nikoho. 182
E: S kluky na oddělení vycházíš dobře? R4 183
Tak, víš, to moc ne. R4 184
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