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Cílem mé práce je zmapovat problémy, s nimiž se matky na vozíku v rámci svého těhotenství 

a rodičovství setkávaly, a jak je řešily. Poskytuje přehled možností psychosociálních služeb pro tuto 

cílovou skupinu a na základě empirického šetření nabízí náměty k jejich zkvalitnění. 
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pregnancy and parenthood, and how they resolved them. It also provides the overview of psychosocial 

services aimed at this target group and offers suggestions for their improvement on the basis of an 

empirical study.  
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Úvod 

Problematika osob se zdravotním postižením se v posledních desetiletích vlivem 

převratných politických a společenských změn značně proměnila. Zatímco komunistická vláda se 

snažila občany se zdravotním postižením izolovat od většinové společnosti, demokratické principy 

vyžadují pravý opak – jejich integraci a co největší zapojení do života společnosti. V současné 

době je lidem se zdravotním postižením k dispozici řada služeb, které přispívají ke zlepšení kvality 

jejich života. Díky tomu se dokáží realizovat v zaměstnání, ve společenském životě, ve sportu i v 

politice. A stejně tak může žena či muž s tělesným postižením založit rodinu a úspěšně vychovávat 

děti. V místě mého bydliště běžně potkávám matky na vozíčku, některé z nich znám osobně. Jako 

matku dvou dospívajících dětí a studentku sociální práce mě jejich příběhy a zkušenosti zaujaly. 

Proto se problematika mateřství žen s tělesným postižením stala tématem mé diplomové práce.  

Cílem mé práce je zmapovat problémy, s nimiž se matky na vozíku v rámci svého 

těhotenství a rodičovství setkávaly, a jak je řešily. Dalším cílem je poskytnout přehled možností 

psychosociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. Součástí práce je empirické šetření a vrcholem 

celé práce je závěrečná Diskuse, v níž uvádím i náměty ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 

Cílem mé práce není analyzovat otázky sexuálního života osob se zdravotním postižením ani 

moderní lékařské metody, které umožňují rodičovství těchto osob. 

Diplomová práce bude rozdělena do šesti kapitol. První kapitola bude pojednávat o 

psychosociálních aspektech života osob s tělesným postižením, a to jak těch, co se se svým 

postižením již narodily, tak těch, co je „získaly“ až v průběhu života. Druhá kapitola poskytne 

přehled typů sociálních služeb, které jsou matkám s tělesným postižením k dispozici a představuje 

některé organizace, které tyto služby nabízejí. Závěrem uvedu konkrétní příklad programu pro 

matky s tělesným postižením.  

Třetí kapitolu věnuji finančním dávkám, které jsou k dispozici matkám s tělesným 

postižením, kromě příspěvku na péči, o kterém pojednávám ve druhé kapitole. V závěru zmíním 

novelu o sociálních dávkách a její dopady na praktický život matek s tělesným postižením. Čtvrtá 

kapitola pojedná o sociální opoře, která je významným faktorem zvládání rodičovské role. Pátá 

kapitola bude obsahovat empirické šetření kvalitativního charakteru, kdy na základě 

polostrukturovaných rozhovorů se třemi respondentkami budou získána data a jejich analýzou 

budou zodpovězeny výzkumné otázky. 

Vrcholem celé práce bude závěrečná Diskuse, které věnuji samostatnou šestou kapitolu, a 

kde shrnu výsledky šetření a uvedu náměty ke zkvalitnění služeb.  
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Předpokládám, že šetření ilustruje důležitost sociální opory jako významného faktoru, který 

přispívá ke zvládání rodičovské role. To však neznamená, že by podpora a pomoc poskytovaná 

státem či nestátními neziskovými organizacemi byly méně důležité.  

Těhotenství, mateřství a rodičovství jsou sice jedny z nejkrásnějších období v životě ženy, 

zároveň však na tyto ženy a jejich rodiny klade zvýšené nároky. Dvojnásob to platí pro matky 

s tělesným postižením, které kromě pohybových omezení daných jejich postižením, musí 

překonávat řadu bariér, a to nejen architektonických, ale i v podobě nepochopení, neinformovanosti 

či otevřených předsudků. Odhodlanost, vytrvalost a vynalézavost, se kterou matky na invalidním 

vozíku řeší jednotlivé etapy mateřství, je jistě velkou inspirací pro nás pro všechny. 
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1 Psychosociální aspekty osob s tělesným postižením 

Osobnost je definována jako: „individuálně odlišný a relativně stálý vzorec myšlení, 

pocitů, motivů a  chování.“ (Atkinson, 2003), který se projevuje v interakci s fyzickým a sociálním 

prostředím. Pro formování osobnosti jsou základem biologické předpoklady jedince - jeho 

genetická výbava a s tím související psychické pochody jakožto projevy jeho jedinečné nervové 

soustavy. Stejně důležité je také sociální prostředí, které jedince formuje, a které zprostředkovává 

nejprve rodina, později škola a vrstevníci. 

Tělesné postižení je specifickou životní situací, která může ovlivňovat všechny složky 

osobnosti. Zvláštnostmi psychiky osob chronicky nemocných či osob se závažným trvalým 

zdravotním postižením se zabývá psychologie handicapu. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 

1999) Zkoumá obecné charakteristiky  jejich duševního vývoje a zaměřuje se na možné specifické 

změny osobnosti způsobené somatickým postižením. Bere v úvahu i všechny důsledky jejich 

jedinečné životní situace. Podle Matějčka (2001) však  nejde o nějakou „speciální“ psychologii, 

nýbrž k obecným zákonitostem psychologického vývoje zde přistupují určitá hlediska navíc.  

Tělesné postižení je pro člověka velmi ovlivňujícím faktorem, jelikož ho limituje 

v základním existenčním nástroji člověka, jímž je pohyb. Pohyb totiž umožňuje společenskou 

integraci, personální individualizaci, a také existenční zajištění včetně schopnosti vykonávat 

pracovní činnost. (Novosad, 2011) Podle Monatové (1994) ovlivňují poruchy pohybového aparátu 

život postiženého natolik, že se odrážejí v jeho celkovém tělesném a duševním stavu. Pohyb a 

s ním související pojem mobilita vytváří podmínky pro autonomii v rozhodování a dává člověku 

pocit a možnost samostatnosti. (Novosad, 2011) Kromě omezení hybnosti s sebou některá tělesná 

postižení přinášejí i nápadnou změnu vzhledu, což může být společností vnímáno jako stigma a 

odráží se to zpětně do jedincova sebehodnocení a může vyústit až do pocitů méněcennosti. 

(Fischer, Škoda, 2008) Tyto faktoty se pak promítají do celkového duševního stavu jedince. K 

psychickým obtížím souvisejících s tělesným postižením obvykle patří problémy se sebepojetím a 

sebehodnocením, deprivace informační a činnostní, potíže se samostatností a s vyrovnáním se se 

závislostí na dalších osobách či jiných technických pomůckách. (Novosad, 2011) 

Tělesné postižení je vlastně celoživotní náročnou situací. (Vágnerová, 1999). Lidé s 

tělesným postižením jsou omezeni nejen ve své hybnosti, ale mívají též ztížené podmínky k 

socializaci a seberealizaci. Každý orgánový nebo funkční handicap znamená oslabení sociálních 

rolí. Vlivem sociální a psychologické izolace může dojít k takzvané sekundární defektivitě neboli 

patologickému vývoji osobnosti. (Novosad, 1997)  
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Člověk s tělesným postižením je obvykle každodenně vystaven řadě stresových situací, což 

je samo o sobě zatěžující. Navíc některé situace jsou pro něj neřešitelné, což může vést k častým 

frustracím. Ke zvládání náročných situací lidé obvykle používají různé obranné mechanismy. V 

tom se lidé s tělesným postižením nijak neliší od intaktní populace. Obecně jde o dva základní typy 

reakcí: aktivní (útok) a pasivní (útěk). Aktivní reakcí na náročnou životní situaci může být fyzická 

či slovní agrese, negativismus, egocentrismus, hledání viníka, identifikace se silnější skupinou a 

podobně. Pasivní neboli únikovou technikou bývá únik do izolace nebo do nemoci, popírání 

skutečnosti, racionalizace, regrese či přímý únik ze situace. Způsob reakce na náročnou životní 

situaci ovlivňuje vrozený temperament jedince, jeho životní zkušenosti, vzorce chování přejaté od 

rodičů, a také reakce okolí na určité chování. (Atkinson, 2003) Podle Vágnerové (2004) tyto 

mechanismy samy o sobě nemusí být škodlivé, pokud v danou chvíli jedinci pomáhají jeho těžkou 

životní situaci zvládat. Problematickými se však stávají, pokud vedou k patologickému chování. 

Na rozdíl od obranných mechanismů, které jsou nevědomé, lidé používají také vědomé 

strategie ke zvládání zátěžových situací. Moderní psychologie zde užívá termín „copingové 

strategie“ a pro celkovou schopnost zvládat zátěžovou situaci pojem „coping“. Copingové strategie 

se utvářejí od raného dětství a upevňují se sociálním učením. (Špatenková, 2011) Dalším faktorem 

ovlivňujícím coping jsou osobnostní charakteristiky jedince. Křivohlavý (1989) mezi osobnostní 

charakteristiky, které pozitivně ovlivňují coping, uvádí: resilienci neboli nezdolnost, optimismus a 

pozitivní vztah ke světu, kladné sebehodnocení a sebedůvěru, důvěru ve vlastní schopnost situaci 

zvládnout, sociální oporu, pocit smysluplnosti obtížné situace, aktivní přístup k jejímu řešení, 

schopnost vědomě pracovat se svými emocemi, svědomitost, cílevědomost a vytrvalost 

v dokončování úkolů, ale i smysl pro humor, který umožňuje nadhled a uvolnění. Zvládání krize 

ovlivňují i další faktory, jako je věk, pohlaví, zdravotní stav, rodinné poměry, hmotné poměry. 

Podle Cimrmannové (2013) jsou důležité i kulturní a společenské vlivy. Například hodnotová 

orientace společnosti určuje jaký bude projevován respekt k lidským právům, důstojnosti a 

jedinečnosti každého, tedy i člověka s tělesným postižením. To se odráží v sociální politice státu, 

efektivitě systému sociálního zabezpečení, právní a materiální podpoře pomáhajících organizací, 

kvalitě vzdělávání a finančním ohodnocení pomáhajících, a také v míře společenské prestiže 

dobrovolnické práce a dobročinnosti.  

Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje psychiku osoby s tělesným postižením je, do 

jaké míry své postižení akceptuje a adaptuje se na něj.  Významnou roli v tom hraje doba, kdy k 

postižení došlo – zda se jedná o vadu vrozenou či získanou. Proto bude v následujícím textu 

pojednáno o obou případech zvlášť. 
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1.1 Psychosociální aspekty života osob s vrozeným tělesným 

postižením 

Vrozené vady ovlivňují vývoj dítěte od samého počátku jeho života. Celý jeho další vývoj 

probíhá za ztížených podmínek. Pohybově omezené dítě bývá ohroženo nedostatečným přísunem 

podnětů nezbytných k jeho zdravému vývoji. Obvykle má ztížený sociální kontakt s vrstevníky a 

rovněž podmínky pro rozvoj schopnosti učit se bývají omezené, zvláště pokud je nutný častý pobyt 

v nemocnici.  

Zvládnutí této náročné situace rodiči je zásadní a závisí na několika faktorech. Především 

na osobnostní vyspělosti rodičů – na jejich sociální zralosti. Důležitá je také kvalita jejich 

vzájemného vztahu, neboť ten se narozením postiženého dítěte dostává pod velký tlak. Postižené 

dítě může rodinu stmelovat, nebo naopak rozkládat. To závisí též na hodnotovém systému rodiny a 

na ochotě ke změnám. Narození postiženého dítěte ovlivní život celé rodiny a je třeba přebudovat 

své plány a životní styl.  Neméně důležitá je též podpora a porozumění okolí, neboť rodiče jsou 

velmi citliví na jeho reakce.  Mají-li se rodiče realisticky vyrovnat se situací, je dobré, pokud se s ní  

vyrovná i jeho společenské okolí. (Matějček, 2001)  

Vyrovnaná výchova nevede ani k patologické závislosti na rodičích, ani k pasívnímu 

očekávání pomoci od institucí ze strany státu. Vychází z realistického postoje, kdy rodina 

spolupracuje s dalšími institucemi a odborníky, a tak se stává aktivním článkem v řetězu 

socializace a integrace dítěte se zdravotním postižením. (Novosad, 2000)  

1.1.1 Vývoj osobnosti dítěte s vrozeným postižením 

Vrozené tělesné postižení ovlivňuje vývoj dítěte ve všech složkách jeho osobnosti, 

především v oblasti kognitivních procesů  a oblasti vnímání. Na druhou stranu některé složky 

osobnosti se mohou vyvíjet kompenzačně. Dítě s vrozeným tělesným postižením prochází stejnými 

vývojovými fázemi jako dítě zdravé s tím rozdílem, že omezení hybnosti a případně i další projevy 

postižení ovlivňují vývoj osobnosti tak, že má své obecné typické znaky.  (Olchava, 1999) 

V kojeneckém věku potřebuje tělesně postižené dítě zažívat pocit jistoty a bezpečí ještě 

více než dítě zdravé. Vzhledem k jeho omezené hybnosti a ztížené orientaci ve světě je u takového 

dítěte větší riziko citové a podnětové deprivace. Je proto třeba, aby byly dítěti  poskytovány 

podněty ve zvýšené míře.  (Matějček, 2001)                        

 Pro období batolete je typický proces emancipace - první osamostatňování se dítěte od 

matky. Dítě s tělesným postižením však kvůli pohybovému omezení nemůže samo poznávat okolní 

prostor, a tak je odkázáno především na svou matku, aby mu zprostředkovávala podněty z okolí. 

Tím se však znesnadňuje jeho osamostatňování se vzhledem k ní. Přílišná závislost a omezování 
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vlastní aktivity dítěte může ohrozit jeho schopnost vést samostatný život v dospělosti. (Kábele, 

1993) 

Nástup do školy bývá pro dítě s tělesným postižením prvním setkáním s vrstevníky, a 

pokud se tím dítěti potvrdí jeho odlišnost, může dojít k první krizi identity. Rovněž rodičům mohou 

požadavky školy připomenout, že dítě má svá omezení, a tak se období školní docházky může stát 

obdobím stresu a nejistoty. (Olchava, 1999) Proto je důležité pečlivě zvážit, zda bude pro dítě lepší 

navštěvovat běžnou školu nebo školu speciální. Obě varianty mají své výhody i nevýhody.  

Ať už bude dítě navštěvovat běžnou školu nebo školu speciální, rozhodující je, aby bylo ve 

škole úspěšné. Období školní docházky je totiž dobou zaměřenou na výkon na základě školního 

výkonu si dítě vytváří sebepojetí a sebehodnotu. V případě školního selhávání by mohlo snadno 

sklouznout do pocitů méněcennosti. (Jesenský, 1995) 

1.1.2 Socializace dítěte s vrozeným tělesným postižením 

Socializace je definována jako proces, kdy se jedinec v kontaktu se sociálním prostředím 

přetváří z  bytosti biologické v bytost společenskou. (Kábele, 1993) U dítěte s tělesným postižením 

je tento proces ztížen řadou omezení a překážek. Zpočátku hraje nezastupitelnou funkci rodina, kde 

si dítě prostřednictvím výchovy osvojuje základní hygienické, kulturní a společenské návyky a 

získává znalosti o společenském životě. K samotnému procesu socializace je však zapotřebí 

kontakt s vrstevníky a dalšími lidmi mimo rodinu. K první velké příležitosti k navázání vztahů s 

vrstevníky obvykle dochází s počátkem školní docházky. Proto je důležité pečlivě zvážit, zda bude 

pro dítě lepší navštěvovat běžnou školu nebo školu speciální. V běžné škole má tělesně postižené 

dítě možnost začít se postupně integrovat do světa zdravých lidí – jsou-li však požadavky školy 

neúměrné možnostem dítěte, může být dítě naopak zbytečně stresováno. Ve speciální škole je 

prostředí i výuka přizpůsobené, a tedy méně stresující, avšak kontakt se zdravými vrstevníky je 

odložen na později. Výhodou je, že dítě může pracovat podle svých možností a nemusí se neustále 

srovnávat se zdravými spolužáky.  

V posledních letech se v politice vzdělanosti prosazují nové trendy charakterizované pojmy 

integrace a inkluze. Integrace je podle Defektologického slovníku (Sovák, 2000) „sjednocování 

postojů, hodnot, chování a jednání…které ovlivňuje jak interpersonální skupinové vztahy, tak 

identitu jednotlivců i skupin“.  Jesenský (1995) uvádí, že „podstatou integrace je společný život, 

společné učení handicapovaných a běžné populace. Nejde o splynutí obou skupin nebo pouhé 

přizpůsobení…cílem je soužití a vzájemné respektování“. Pojem inkluze je někdy nesprávně 

zaměňován s termínem integrace, ve skutečnosti však jde o novou kvalitu v přístupu nejen k dětem 

s postižením, ale k jakémukoli dítěti se speciálními  vzdělávacími potřebami. (Lechta, 2010) Slovo 

inkluze pochází z anglického inclusion a znamená zahrnutí, v širším pojetí příslušnost k celku. 
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Sociální inkluze je tedy proces rovnoprávného  začleňování člověka do společnosti a bývá  

označován jako nejvyšší stupeň socializace. Inkluze je proces, ve kterém se lidé s postižením 

mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit ve společnosti stejně jako lidé bez postižení. Pouze v 

situacích, kdy je to nezbytně nutné, nastupuje adekvátní pomoc a podpora. (Slowík, 2007) Tento 

zásadní obrat k dítěti, jeho individualitě, potřebám a  zájmům označuje Pipeková (2010) jako 

„pedocentrismus“ nové generace neboli „škola orientovaná na žáka“. Direktivní autoritářský 

přístup založený na drilu a vnější kontrole je nahrazován novým modelem vzdělávání - osobnostně 

rozvíjejícím – který staví na komunikaci, spolupráci a partnerství. Základními hodnotami jsou úcta, 

respekt a důvěra k dítěti s využitím vnitřní motivace, tvořivosti a vlastních prožitků a zkušeností. 

Rozhodně to však neznamená rezignaci na cílevědomé působení, vytyčování cílů a kladení nároků. 

Jde spíše o probouzení autoregulace a odpovědnosti žáka za vlastní rozvoj. Zásadní změnou je 

způsob hodnocení školních výkonů, kdy základem už není porovnávání výkonů s ostatními žáky, 

ale spíše individuální předpoklady a možnosti dítěte. Koncept inkluzivního vzdělávání nemá za cíl 

pouhé umístění znevýhodněného dítěte do běžné školy, nýbrž také přizpůsobení školy potřebám 

dítěte. Aby byla integrace a inkluze úspěšná, musí dojít k součinnosti dětí, rodičů, učitelů a 

poradenských pracovníků. (Pipeková, 2010) 

Zdařilá inkluze znamená, že se žáci naučí žít spolu, nejen vedle sebe a může být přínosem i 

pro zdravou populaci, která se učí toleranci a pochopení zdravotně postižených lidí. Kontakt s 

intaktními vrstevníky obvykle přispívá ke zvyšování sebevědomí jak dítěte s postižením, tak jeho 

rodičů a podporuje jeho touhu uplatnit se ve společnosti. Na druhé straně je zde riziko, že dítě bude 

kolektivem přehlížené, odstrkované nebo dokonce šikanované a ve snaze  vyrovnat se zdravým 

spolužákům může pociťovat vyšší zátěž, stres a úzkost.  Strach ze selhání mu nakonec může 

znemožnit zažít úspěch. Podle Slowíka (2007) je však tato negativa možné minimalizovat  - 

zvýšenou zátěž lze eliminovat pomocí individuálního vzdělávacího programu a přidělením 

osobního asistenta,  stres a úzkost může snížit odborná terapie a prevence šikany je nutná i ve třídě 

bez integrovaných žáků. Zakladatel československé speciální pedagogiky Miloš Sovák (in 

Pipeková, 2010) rozlišuje čtyři základní stupně socializace: integraci, adaptaci, utilitu a inferioritu. 

Integrace je plné začlenění azapojení znevýhodněného jedince  do společnosti, kdy nepotřebuje 

žádné zvláštní ohledy nebo přístupy ze strany přirozeného prostředí. Předpokládá jedincovu 

samostatnost a nezávislost, kdy je rovnoprávným partnerem a aktérem ve všech běžných oblastech 

osobního, pracovního i společenského života. Adaptace je nižší fáze socializačního procesu a 

znamená přizpůsobení se za určitých podmínek. Utilita pak znamená omezené pracovní  a 

společenské uplatnění pod dohledem jiných osob a inferiorita je nejnižší stupeň socializace 

charakterizovaný „sociální nepoužitelností“ jedince, který je odkázán na ošetřovatelskou péči a 

pomoc v uspokojování základních životních potřeb. Sociální vztahy se buď nevytvářejí vůbec nebo 

dochází k jejich postupné ztrátě.  



 

15 

1.2 Psychosociální aspekty života osob se získaným tělesným 

postižením 

Získané tělesné postižení může vzniknout v jakémkoli věku a na rozdíl od postižení 

vrozeného přichází náhle a nečekaně. Zásadně mění situaci jedince a jeho vyhlídky do budoucnosti. 

1.2.1 Adaptace na získané postižení 

Získané tělesné postižení znamená velký zásah do osobnosti a způsobuje duševní trauma, 

jelikož radikálně mění nejen zdravotní stav jedince, ale omezuje i jeho dřívější aktivity, sociální 

role a status. Zátěž na tělesnou i psychickou stránku je obrovská, neboť se prolíná do všech oblastí 

života, do stránky osobní, rodinné, sociální a profesní. (Novosad, 2011) Jedinec je nucen 

přehodnotit svůj dosavadní způsob života a přizpůsobit se novému stavu. Psychická reakce na 

získané tělesné postižení je velmi individuální a je závislá na dosažené vývojové úrovni, na 

osobnostních vlastnostech i na sociální podpoře nejbližších. Obvykle však probíhá v několika 

typických fázích. (Vágnerová, 2000) Fáze nejistoty před stanovením diagnózy neboli fáze latence 

je stav, kdy jedinec (např. po spinálním traumatu se probírá v nemocnici a zjišťuje, že nemůže 

hýbat končetinami. Ještě však neslyšel diagnózu, a tak může předpokládat úplné uzdravení. Často 

však rychle přechází do fáze druhé – šoku a popření. Přijmout informaci, že se jeho stav nezlepší je 

obrovský šok, a tak se většinou upíná k možnosti rehabilitace a léčby. Následuje fáze protestu a 

smlouvání, kdy se objevují pocity hněvu, smutku a ztráty smyslu života. Jedinec nemá chuť 

rehabilitovat, nechce se vidět se známými, odmítá přemýšlet o budoucnosti. Časté jsou deprese a 

úvahy o smrti. Může mít sklony k negativnímu chování a svůj hněv na vzniklou situaci přenášet na 

své blízké nebo naopak  zcela rezignovat  na své okolí. Dále se objevuje strach z nového a 

neznámého a lítost, že člověk již není schopen dělat to, co dělal dříve. Teprve když přijme 

skutečnost, že v jeho životě došlo k zásadní změně, může nastat fáze postupné adaptace. Osvojuje 

si kompenzační mechanizmy, způsob pohybu a sebeobsluhy a intenzita všech rozporuplných pocitů 

se postupně snižuje. Vítek (2010) ještě popisuje fázi regrese, kdy pacient se staví do role 

bezmocného a závislého. Všechny fáze mohou probíhat v různém pořadí a opakovat se, celý proces 

je dlouhodobý a nutno dodat, že k úplnému smíření a vyrovnání se se situací ani nelze dojít, 

mluvíme o takzvaném realistickém vyrovnání, kdy jedinec akceptuje své limity a má snahu rozvíjet 

své možnosti.  
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1.2.2 Resocializace jedince se získaným tělesným postižením 

Život jedince s postižením obecně ovlivňují subjektivní i objektivní faktory. Subjektivní 

činitelé jsou osobnostní rysy jedince, jeho zdravotní stav a z něho vyplývající omezení,  

sebehodnocení a schopnost zvládat nepříznivou situaci – coping . Jako vnější činitele působí 

postoje společnosti k lidem s postižením, životní prostředí jedince, sociální a vzdělávací politika 

státu a politika zaměstnanosti. (Novosad, 2000)Ztráta či omezení hybnosti si vynucuje změnu 

životních zvyklostí, rolí i náplně života a k tomu napomáhá vytvoření adekvátního sebepojetí. Mění 

se vztah k vlastnímu tělu, které nyní člověka neposlouchá a není schopen je ovládat jako dřív, 

tělové pocity mohou být převážně negativní nebo ubývají. Ztráta pohyblivosti vede k omezené 

soběstačnosti, často neschopnosti zvládat dosavadní pracovní činnost a mnohdy je jedinec omezen i 

ve velmi soukromých funkcích, jako je vyměšování a ztráta možnosti pohlavní aktivity. 

(Monatová, 1994)Jedinec po spinálním traumatu musí projít obsáhlou rehabilitací, kdy se učí 

pohybu, obnovuje svoji fyzickou kondici a snaží se o co největší soběstačnost v sebeobsluze.  Je 

nucen velmi pečlivě promýšlet zvládání každodenních osobních činností jako je osobní hygiena, 

oblékání, stravování, doprava a někdy musí využívat pomoci rodinných příslušníků nebo asistenta. 

(Fischer, Škoda, 2008)U osob se získaným tělesným postižením dochází v relativně krátké době 

k vyřazení z mnohých aktivit, které jedinci dříve běžně vykonávali, a tak může docházet 

k sociálnímu vyčleňování ze společnosti. Do izolace se může jedinec dostat i z důvodu vlastního 

odmítání či studu a také kvůli postojům společnosti či architektonickým bariérám. Ve většině 

případů zůstává jen rodina jako sociální skupina, která zajišťuje potřebnou emoční stabilitu a 

umožňuje člověku v určité míře sociální integraci a interakci. (Monatová, 1994) 
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2 Sociální služby a sociální práce s osobami s tělesným 

postižením 

Podpora osob s tělesným postižením a jeho rodiny je v současné době součástí sociální 

politiky státu. Pomoc státu je pro osoby s tělesným postižením zajišťována prostřednictvím 

systému sociálního zabezpečení v ČR, který se skládá ze tří pilířů – sociálního pojištění, sociální 

podpory a sociální pomoci. Ve všech těchto pilířích jsou finanční dávky, které mohou čerpat matky 

na invalidním vozíku. Sociální služby jsou pouze jednou součástí systému sociálního zabezpečení 

státu.  

Sociálních služby jsou poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem zákona o sociálních službách je vytvoření 

podmínek pro uspokojování přirozených potřeb občanů formou podpory a pomoci při zvládání 

péče o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v životních situacích, které 

mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti. Sociální služby mají umožnit člověku 

ohroženému sociálním vyloučením podílet se na každodenním životě společnosti, čímž se míní 

přístup ke vzdělání, zaměstnání a kulturnímu a společenskému životu.  

K tomu, aby mohly být naplněny výše uvedené principy, nabízí zákon následující nástroje: 

Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka ve zvládání péče o sebe a 

v soběstačnosti, je poskytována státem sociální dávka „příspěvek na péči“. Příspěvek na péči je 

určen těm, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby při 

zvládání základních životních potřeb. Nárok na příspěvek na péči má osoba starší jednoho roku. 

Příjemce si z něj hradí pomoc, kterou mu může podle jeho rozhodnutí poskytovat buď osoba 

blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo 

speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Při posuzování stupně závislosti se 

hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, 

stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, 

osobní aktivity a péče o domácnost (ta se neposuzuje u osob do 18 let). 

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně v kalendářním měsíci, za který náleží a  je 

odstupňován podle stupně závislosti a věku osoby, o kterou je pečováno. Výše příspěvku pro osoby 

do 18 let činí 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká 

závislost) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) a  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná 

závislost). Pro osoby starší 18 let činí výše příspěvku 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) a 

12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).  
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Existuje také možnost zvýšení příspěvku na péči. Příspěvek na péči se zvyšuje o částku 

2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů: 1. 

z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to:  

a) nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči (výjimkou je 

dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle 

zákona o sociálně právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, 

protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a  

dítě, které je v  plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež),  

b) rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a  který pečuje o  nezaopatřené dítě do 18 let 

věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než 

dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle 

zákona o životním a existenčním minimu.  

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku. V tomto případě  

zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7  let věku, kterému náleží 

příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimkou je dítě, 

kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona 

o sociálně právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože 

požívá důchod z  důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a  dítě, 

které je v  plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež. 

(http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek ) 

Lidem, kteří nezvládají svou situaci samostatně nebo s pomocí rodiny a jiných blízkých, 

nabízí velmi pestrou nabídku sociálních služeb, ze které si mohou vybírat podle svého uvážení, 

finančních možností či dalších individuálních preferencí. Zejména v těchto službách je 

poskytována odborná sociální práce. 

Každému člověku garantuje bezplatné sociální poradenství (§ 37). Obecně rozlišujeme dva 

druhy sociálního poradenství - základní a odborné. Základní sociální poradenství poskytuje 

základní informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Je 

bezplatné a poskytovatel je musí zajistit vždy. Osoby s tělesným postižením mohou využít odborné 

poradenství zaměřené specificky na jejich cílovou skupinu. 

Raná péče (§ 54) podporuje rodiny s dítětem do 7 let, které je zdravotně postižené nebo 

jehož vývoj je ohrožen kvůli nepříznivému zdravotnímu stavu. Jde o službu terénní, případně i 

ambulantní. Služby sociální péče (§ 38) napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v 

nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek
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jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb 

sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. 

Osobní asistence (§ 39) je terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby. Není časově omezena a probíhá v přirozeném sociálním prostředí a při 

činnostech, které dotyčný potřebuje.  

Pečovatelská služba (§ 40) je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná těm, kteří mají 

sníženou soběstač-nost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a dále je 

určena rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje v určeném 

čase v domácnostech a v zařízeních sociálních služeb. 

Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42) jsou terénní nebo ambulantní služby 

poskytované osobám, které mají kvůli věku nebo zdravotnímu postižení sníženy schopnosti v  

oblasti orientace nebo komunikace. Průvodci a předčitatelé pomáhají osobám vyřídit jejich 

záležitosti. 

Podpora samostatného bydlení (§ 43) je terénní služba určená těm, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Odlehčovací služby (§ 44) jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované 

lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit 

pečovatelům nezbytný odpočinek. 

Centra denních služeb (§ 45) poskytují ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, 

vzdělávací činnosti a podobně. 

Denní stacionáře (§ 46) poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a lidem s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Týdenní stacionáře (§ 47) poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a lidem s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné osoby. 
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Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby (§ 52) 

osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou 

schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 

zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo 

jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 

anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

Chráněné bydlení (§ 51) je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost kvůli zdravotnímu postižení nebo chronickému onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení. 

Služby sociální prevence (§ 53) napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou 

tímto ohroženy kvůli krizové sociální situaci nebo žijí v sociálně znevýhodňujícím prostředí a 

jejich práva a oprávněné zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb 

sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit 

společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Telefonická krizová pomoc (§ 

55) je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci 

ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit 

vlastními silami. Krizová pomoc (§ 60) je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou 

dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 

nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. 

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením (§ 66) jsou ambulantní, 

případně terénní služby poskytované osobám se zdravotním postižením, kterým hrozí sociální 

vyloučení. 

Sociálně terapeutické dílny (§ 67) jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které kvůli tomu nejsou umístitelné na otevřeném 

ani chráněném trhu práce. Dlouhodobě a  pravidelně podporují zdokonalování pracovních návyků 

a dovedností. 

Tísňová péče ( § 41) je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 

elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 

života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Služba podle odstavce 

1 zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové 

situaci, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a 

konečně pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Sociální rehabilitace (§ 70) je soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a 
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dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných 

činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 

(http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108) 

Většina těchto služeb je nestátních neziskových, podrobněji se jimi budu zabývat 

následujícím textu, v kapitole 2. 2. 

2.1  Sociální práce s osobami s tělesným postižením 

Sociální práce se jako společensko-vědní disciplína i jako oblast praktické činnosti opírá o 

princip společenské solidarity a zároveň o ideál naplňování individuálního lidského potenciálu. 

Sociální pracovníci pracují s jednotlivci, rodinami, skupinami i komunitami a pomáhají jim 

dosáhnout či získat zpět společenské uplatnění. Pokud již sociální uplatnění u některých klientů 

možné není, cílem sociální práce se stává co nejdůstojnější způsob života. (Matoušek, 2008) 

Metody sociální práce v kontextu mateřství žen s tělesným postižením jsou postupy vázané 

na práci s jednotlivcem a jeho rodinou, eventuelně skupinou či komunitou. Zaměřují se na aktuální 

životní situaci klienta – například zda se jedná o sociální znevýhodnění na začátku života nebo zda 

jde o předvídatelnou  či nepředvídatelnou sociální událost. Sociální pracovník by se měl snažit ve 

prospěch svého klienta mobilizovat různé zdroje pomoci – lidské i materiální, formální i 

neformální. Přirozeným podpůrným systémem je rodina, i když samotný fakt, že jedinec žije 

v rodině , ještě nemusí znamenat zdroj opory. (Cimrmannová, 2013) Dalším zdrojem podpory 

může být síť přátel a známých, a také místní komunita. Formální zdroje pomoci zajišťuje stát 

prostřednictvím sociální politiky a jsou reprezentovány správními orgány, orgány samosprávy, 

organizacemi vytvářejícími a rozdělujícími ekonomický zisk, systémem charitativních organizací a 

dostupných kulturních a vzdělávacích institucí. 

Úloha sociálního pracovníka je nejen ve zprostředkování konkrétní služby, ale měl by umět 

organizovat a koordinovat poskytování pomoci a služeb z různých zdrojů, vytvářet příznivé 

okolnosti pro přijetí služby a adaptaci na ni, aktivně zapojovat klienta do programů, které zlepšují 

sociální podmínky a rozšiřují možnosti důstojného života, pomáhat klientům zvládat konflikt, 

napětí a stres a eventuelně připravit vhodné podmínky pro zdařilé odpoutání při ukončení služby. 

(Matoušek, 2008) 

Hlavní kompetencí sociálního pracovníka je schopnost profesně využívat svoji osobnost. 

(Kopřiva, 1998) Česká verze základních kompetencí zahrnuje schopnost účinné komunikace, 

schopnost orientovat se v situaci klienta a plánovat postup, být schopen podporovat klienta v jeho 

soběstačnosti, a přitom konkrétně zasahovat a poskytovat potřebné služby. Sociální pracovník má 

povinnosti nejen ke klientovi, ale i ke své profesi a ke svému zaměstnavateli. V ideálním případě se 
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tato práva a povinnosti v roli sociálního pracovníka doplňují. V praxi se však často projevuje 

nerovnováha, kterou popsali Howe (19991) a Banksová (1995) jako defenzivní a reflexivní praxi 

(podle Nečasové in Matoušek, 2008). Defenzivní praxe je způsob zdůrazňující dodržování pravidel 

a předpisů. Výhoda tohoto přístupu je v tom, že pracovníci mají zavedená pravidla pro práci, která 

je sice omezují, ale zároveň chrání. Nevýhodou však je, že klientovy problémy, které jsou často 

velmi komplexní, mohou být ignorovány nebo zjednodušovány tak, aby vyhovovaly praktikám 

organizace, místo aby organizace reagovala na potřeby jednotlivých klientů. Banksová upozorňuje 

na to, že v Británii sociální pracovník stále častěji zastává roli hodnotitele, inspektota, sběrače 

důkazů a manažera rozpočtu. Reflexivní sociální pracovník si je jistější svými osobními hodnotami, 

je schopen čelit nejistotě a nést riziko. Snaží se o integraci znalostí, hodnot a dovedností a jako 

autonomní osobnost je schopen nést morální odpovědnost za svá rozhodnutí. Podle způsobů 

přístupu k praxi Banksová (1995, 1998 podle Nečasové in Matoušek, 2008) definovala čtyři typy 

přístupů, které se prolínají: angažovaný, radikální, byrokratický a profesionální sociální pracovník. 

Nejčastěji uplatňovaným přístupem sociální práce ve sféře dlouhodobé péče a v oblasti 

vývojových poruch je  případová práce, kterou podrobně rozebírá Havránková (in Matoušek, 

2008). Teoretickou základnu případové práce tvoří humanitní vědy o člověku a dále ji rozšiřují 

teorie poznání, teorie socializace, teorie učení a zejména teorie rolí. Sociální role jsou 

determinovány kulturně a každý jedinec se s ní identifikuje tak, že ovlivňuje jeho chování. 

V případové práci se teorie rolí uplatňuje v tom smyslu, že klient přichází často kvůli pocitu selhání 

ve své sociální roli nebo dokonce ve všech. Může k tomu dospět na základě  názoru okolí nebo 

z hlediska vlastního, kdy klient není schopen dostát své představě o zvládnuté sociální roli. 

Případový pracovník se zabývá situací klienta v celé její šíři a často řeší celou škálu potřeb 

současně. Jedním z nejdůležitějších úkolů případové práce je zprostředkovávat kontakty na další 

odborníky a pracoviště, aby klientovi pomohl získat dostupnou zdravotní péči a sociální podporu, 

dostupné bydlení, získat rekvalifikaci a najít vhodné zaměstnání a tak si zajistit odpovídající 

příjem. Jelikož systémy služeb jsou často nepřehledné a nekoordinované, úkolem případového 

pracovníka je znát možnosti, nabídky a poslání institucí poskytujících sociální služby, umět s nimi 

komunikovat a znát způsoby jak na ně odkazovat klienty. Sociální pracovník zastává vůči klientovi 

roli průvodce a pomocníka a řídí sociální intervenci – nikoli klienta. 

Případová práce vychází z předpokladu, že klient má právo na schopnost se sám 

rozhodovat, určovat si cíle a dosahovat jich. Zaměřuje se na silné a zdravé stránky klienta a snaží 

se je podpořit. Povzbuzuje jedince k odvaze a sebedůvěře, pomáhá mu hledat dostupné zdroje, 

mobilizovat síly a vyhodnocovat možnosti. Přitom respektuje klientovu individualitu a právo na 

sebeurčení v tom smyslu, že je pouze na klientovi do jaké míry či zda vůbec se bude angažovat na 

řešení svého problému. Úkolem sociálního pracovníka je motivovat klienta a získávat ho ke 

spolupráci, proto se nezaměřuje na bezmoc klienta, ale posiluje klientovu sebedůvěru, že není vůči 
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svému problému bezmocný, nýbrž má kapacitu k jeho řešení. Pomáháí mu objevovat nové úhly 

pohledu a tím i nové způsoby řešení. Cílem není posilovat klientovu závislost na pomoci, ale 

naopak posílit jeho důvěru ve vlastní schopnosti a prostřednictvím takového sebepotvrzení tak 

připravit půdu k rozvoji osobní, rodinné i sociální úspěšnosti. 

Případová práce se zabývá problémy, které klienta omezují ve využívání jeho vnitřních a 

vnějších možností. Důležité je, aby případový pracovník odlišoval cíle a postupy. Cílem případové 

práce je nejlepší dosažitelné řešení problému. Postupy uvádí Havránková zjednodušeně podle 

Woodsové a Hollisové (in Matoušek, 2008): projevit zájem a poskytnout klientovi psychickou 

podporu, umožnit ventilaci klientových pocitů a zmapovat problém. Potom je možné klienta 

ovlivnit přímo – poskytnutím rady nebo vyjádřením názoru či zprostředkováním jiné služby. 

Nakonec se doporučuje reflektovat souvislosti – zejména vztah mezi děním a klientovými prožitky, 

reflexe klientových reakcí, motivů a osobního vývoje. Případový pracovník zjišťuje klientovy 

potřeby, vyhledává odpovídající služby a vypracuje individuální plán jejich využití. Po 

zprostředkování kontaktu se službou pak monitoruje, zda a s jakým výsledkem klient služby 

využíval. Případová práce je čtyžfázový proces, který podrobně popisuje Havrdová ( 1995, in 

Matoušek, 2008) Jednotlivé fáze mohou probíhat současně nebo se prolínat. První fází je sociální 

studie, jejímž hlavním úkolem je motivovat klienta ke spolupráci. Druhou fází je vyšetření, které 

probíhá vlastně po celou dobu případové práce. Cílem je vymezení problému a stanovení pracovní 

hypotézy, přičemž obojí se může proměňovat s měnící se životní situací klienta. Třetí fáze je 

intervence, která spočívá v rozhovorech, uklidnění a ve vztahu, který je základním terapeutickým 

prostředkem. Cíle intervence určuje pracovník ve spolupráci s klientem. Pokud klient potřebuje 

speciální službu, pracovník mu zprostředkuje kontakt. Pokud služba selže, pracovník hledá 

náhradní zdroje pomoci. Poslední, čtvrtou fází případové práce je její ukončení. Ukončení je na 

místě, pokud byly splněny stanovené cíle a pokud klient prokázal svoji samostatnost v řešení 

různých situací, přičemž pracovník může zůstat pro klienta útočištěm pro případ krize. Způsob 

ukončení je velmi důležitý, neboť zhodnocením a oceněním klientovy cesty k vytčenému cíli a 

vyzdvižení jeho kladů ho může podpořit na další období. 

2.2 Nestátní neziskové organizace 

Vedle státních institucí existuje i řada nestátních neziskových organizací, které doplňují 

nabídku tam, kde určitá služba chybí nebo je jich nedostatek. Nestátní neziskové organizace nejsou 

zřizovány státem a věnují se veřejně prospěšné činnosti. Problematika neziskového sektoru je 

v České republice monitorována Informačním centrem neziskových organizací a jejich registraci a 

státní dozor nad nimi vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejčastěji se jedná o spolky, 

ústavy, sociální družstva, obecně prospěšná sdružení, nadace, nadační fondy, registrované církve a 

náboženské společnosti. Podle evidence nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních 
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služeb pro osoby s tělesným postižením jich existují téměř dvě stovky. Nabídka jejich služeb je 

velmi pestrá.  

Především jsou to různé informační portály a specializované poradenské služby. 

Poradenské aktivity zahrnují široké spektrum oblastí. K dispozici jsou právní konzultace (pracovně 

právní vztahy, bydlení, občansko právní problematika), sociálně právní poradenství (pomoc při 

vyřizování žádosti o dávky sociálního zabezpečení nebo účelové příspěvky  -  např. na dopravu, 

bydlení, pomůcky, sociální výpomoc a při potřebě sociální péče), pomoc při hledání vhodného 

zaměstnání (pracovní rehabilitace, rekvalifikace, chráněné dílny), zprostředkování služeb osobní 

asistence i služeb dopravních, výběr vhodných kompenzačních pomůcek a nácvik jejich používání, 

nácvik sebeobsluhy a běžných domácích prací, poradna zaměřená na úpravu prostředí a 

odstraňování architektonických bariér, rekondiční, kulturní, společenské a volnočasové aktivity. 

(http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx)Typy pomoci a služeb, 

které osoby s tělesným postižením potřebují, lze rozdělit do několika kategorií: informace, finance, 

pomůcky a služby. Podle typu péče se jedná o oblast zdravotní, psychologickou a sociální. 

V praktickém životě dospělý s tělesným postižením řeší sebeobsluhu, bydlení, dopravu a pracovní 

uplatnění na trhu práce, v osobním životě pak možnosti smysluplného trávení volného času a 

navazování blízkých vztahů. K tomu všemu může využít následující nabídky. Pro ilustraci uvádím 

přehled některých hlavních pražských organizací poskytujících služby pro lidi s tělesným 

postižením, z nichž řada funguje s celorepublikovou působností.Centrum Paraple je obecně 

prospěšná společnost, kterou založili roku 1994 Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz 

paraplegiků. Jejím cílem je pomoci lidem ochrnutým po poškození míchy následkem úrazu nebo 

onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. 

Pomoc Centra ročně využije kolem 1500 vozíčkářů. Centrum zajišťuje celodenní péči a odbornou 

terapeutickou pomoc. Poskytuje vozíčkářům multidisciplinární služby: fyzioterapii, psychoterapii, 

zdravotní, ošetřovatelskou a asistenční péči, sportovní terapii,  služby sociálního pracovníka. Dále 

připravuje programy a kurzy: „Máma, táta na vozíku“, Zdravý životní styl, sportovní kurzy, 

vzdělávací kurzy, výtvarné kurzy, zajišťuje poradenství a provozuje  půjčovnu pomůcek a servis 

vozíků. Každoročně organizuje několik akcí pro veřejnost například Dobročinnou akademii, Běh 

pro Paraple a Golf pro Paraple. 

Charita Česká republika (do roku 2006 Česká katolická charita) je nezisková humanitární 

organizace zřizovaná římskokatolickou církví na území České republiky. Jde o největšího 

nestátního poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v ČR. Hlavní náplní její činnosti je 

zpoplatněná pomoc potřebným v ČR, mimo to ale také organizuje humanitární a dobročinné 

programy pro zahraničí. Nabízí sociální a zdravotní služby pro seniory, zdravotně postižené, lidi 

bez přístřeší, imigranty i děti a celé rodiny ze sociálně vyloučených komunit a z rizikového 

prostředí.  
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Svaz tělesně postižených v České republice a.s., je nestátní neziskovou organizací s 

celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a 

zájmy svých členů a dalších občanů s tělesným postižením bez ohledu na rozsah jejich postižení. 

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy 

osob se zdravotním postižením a seniorů. Nabízí odborné sociální poradenství, přičemž 

pracovníci jsou schopni zajistit služby a pomoc jen v některých oblastech možné 

spolupráce, která dříve probíhala v rámci sociálně aktivizační služby (např. pomoc při 

vyřizování běžných záležitostí). Zájemci o jinou oblast pomoci jsou od 1. 1. 2015 

odkazováni na jiné poskytovatele této služby. Při zájmu o vzdělávací či volnočasové 

aktivity pracovníci rádi poradí zprostředkování navazujících služeb, které je součástí 

odborného sociálního poradenství, a při zájmu o pomoc při hledání vhodného zaměstnání 

předají kontakty na jiné organizace zajišťující tyto služby.  

Pražská organizace vozíčkářů (POV) byla založena z iniciativy samotných vozíčkářů a 

jejich blízkých v roce 1991. Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření sociálně 

příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém 

životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb. Nabízené služby lze rozdělit do tří 

oblastí: odborné sociální poradenství, program Přes bariéry a vzdělávací a volnočasové akce.  

Program Přes bariéry realizuje Pražská organizace vozíčkářů už více než patnáct let. 

Přestože program pod původním názvem Bezbariérová Praha fungoval na území hlavního města a 

přestože jeho stěžejní část, tedy mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy, se stále týká 

zejména Prahy, mají dnes některé aktivity programu celorepublikový přesah. Program Přes bariéry 

vychází z myšlenky, že základním předpokladem nezávislého života je volný pohyb.  Kromě 

mapování přístupnosti objektů se POV aktivně podílí na činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro 

Prahu bezbariérovou a otevřenou a jsou členy širší pracovní skupiny NRZP – komise pro 

oblast bariér.  Ve spolupráci s dalšími subjekty sledují a připomínkují změny souvisejících 

právních předpisů a technických norem a podněcují vytváření jednotné metodiky mapování 

přístupnosti objektů, komunikací a dopravy v ČR. Za podpory Úřadu vlády ČR provozuje 

specializované internetové stránky (www. presbariery.cz) kde prezentuje objemné výstupy 

jednotlivých částí programu. Ve spolupráci s MHMP POV vydal publikaci Pražská památková 

rezervace - Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu. Nově je k dispozici 

revidovaná a doplněná publikace Jiná Praha – Průvodce přístupností pražských parků II. a dále 

trojjazyčná informační brožura Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou, a 

dále atlasy přístupnosti na území Prahy 6 a Prahy 1. POV též poskytuje konzultace k problematice 

bezbariérového užívání staveb jednotlivcům, institucím, projektantům, pracovníkům a studentům 

stavebních i sociálních oborů a navrhuje bezbariérové stavební a technické úpravy v domácnostech 
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i veřejných objektech, přičemž data zpracovávají  v profesionálním softwaru. Ve spolupráci 

s Fakultou architektury ČVUT a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých POV 

každoročně připravuje odborný a současně i zážitkový seminář Překonejme bariéry o problematice 

přístupnosti staveb určený zejména studentům, ale i širší veřejnosti. 

Helpless, o. p. s. provozuje kontaktní informační webové stránky pro lidi se zdravotním 

tělesným i mentálním postižením, a s problémy se závislostmi a psychikou. Provozují též  

chráněnou dílnu pro lidi s postižením a klub volnočasových aktivit pro mentálně postižené. 

Středisko handicapovaných studentů VŠE v Praze nabízí služby handicapovaným 

studentům. Zaměřuje se na studijně informační poradenství, speciálně pedagogické poradenství a 

koncipuje individuální vzdělávací plány. Poskytuje též informační činnost v oblasti kompenzačních 

pomůcek. Klub vozíčkářů Petýrkova (KVP),  je obecně prospěšná společnost, která se v roce 2013 

transformovala z původního stejnojmenného občanského sdružení, založeného již v roce 1992. Již 

více než dvacet let KVP poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením, a to především 

obyvatelům bezbariérových domů v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí, a tak jim pomáhá 

vést důstojný život. Posláním KVP je snaha o všestrannou podporu samostatného života lidí s 

tělesným postižením v jejich přirozeném prostředí, která je naplňována podle jejich představ a 

potřeb. Hlavním smyslem poskytované osobní asistence je pomoci zejména lidem s těžkým 

tělesným postižením žít ve vlastním bytě a podpořit je při zvládání základních životních úkonů. 

Posláním služby je zachování stávající soběstačnosti uživatele a sebeurčujícího životního stylu, 

který jedincům se zdravotním postižením umožňuje vést samostatný život. Osobní asistence pak 

svou nepřetržitou dostupností v domovním komplexu bytů zvláštního určení přispívá ke snižování 

existenčních rizik, které souvisejí s životem jejich uživatelů a zastupuje tím také službu tísňové 

péče. 

Kvadru, o. p. s. zajišťuje sociální služby se zaměřením na občany upoutané na invalidní 

vozík po poranění míchy. Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených sdružuje a pomáhá 

zdravotně postiženým spoluobčanům, propaguje výsledky práce osob se zdravotním postižením a 

zlepšuje podmínky pro jejich zrovnoprávnění na trhu.  

Kontakt bB je od počátku účinnosti zákona 108/2006 Sb. registrovaným poskytovatelem 

sociální služby se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. Uživatelům nabízí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální 

terapii a  pomoc při prosazování oprávněných práv a zájmů. Rámcem pro uskutečňování těchto cílů 

je volnočasová aktivita plavání. Plavání v sobě ideálně spojuje všechny prvky, které vedou 

k naplňování hlavního poslání sociální služby. Osvojení schopnosti pohybovat se samostatně ve 

vodě má totiž přímý dopad na možnost samostatného a sebevědomého pohybu v běžném životě. 

Práce s klienty ve vodě je koncipována tak, aby si osvojovali dovednosti a kompetence vedoucí ke 

zlepšení soběstačnosti. 
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Program Kontaktu bB nazvaný „Jedním dechem“ je unikátní projekt plavání osob s 

tělesným postižením. Každoročně je do programu zapojeno téměř  300 lidí s tělesným postižením. 

Plave se ve střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice a v dalších osmi místech 

v ČR. Celkem1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě Kovář-

Nevrkla vytvořené zakladateli programu. V letech 1995 – 2012 získali plavci vzešlí z programu 

KONTAKT na Letních paralympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy 80 

medailí. Tři zlaté medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším úspěchem 

českého sportovce na Letních paralympijských hrách. 

Klub Kolečko je nezisková organizace, která již 3 roky pomáhá integraci osob se 

zdravotním postižením do většinové společnosti. Zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost 

a služby pro vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením ve všech oblastech 

života společnosti. Pomáhá při adaptaci na změnu života z důvodu získaného zdravotního 

postižení, a to poradenstvím při výběru vhodné ortopedické pomůcky (např. invalidního vozíku) a 

nácvikem jejího používání, poskytuje poradenství pro vhodné úpravy automobilu a pomáhá s 

nácvikem soběstačnosti. Cílem je maximálně zvýšit mobilitu občanů se zdravotním postižením. 

Klub pořádá poznávací zájezdy, návštěvy divadel a spolupracuje s Centrem sociálních služeb pro 

Prahu 17. 

Obecně prospěšná společnost Orfeus se snaží o vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením formou osobní asistence, umožňování zvýhodněné autodopravy, 

organizováním výstavních a odborných akcí, jakož i aktivní činností v legislativní oblasti. Od roku 

2005 je i realizátorem projektu Sociální ekonomika v ČR a je zapojena do Programu CIP EQUAL 

projektem HEFAISTOS. Hlavním cílem je nalezení možností, způsobů a podmínek pro vytvoření 

příležitostí pro skupiny ohrožené sociální exkluzí k jejich zpětnému začleňování – sociální inkluzi. 

Nabízí služby osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravné pobyty. 

Zajišťuje též  pomoc při jednání na úřadech, institucích a organizacích, volnočasové aktivity a 

rehabilitaci. Společnost spolupracuje i se zahraničními organizacemi osob se zdravotním 

postižením. Kromě Chorvatska byla spolupráce rozšířena o partnery ze Španělska, Itálie, Slovenska 

a Polska. 

Obecně prospěšná společnost Vlastní cestou je nestátní nezisková organizace, která vznikla 

v roce 2002 na podnět několika klientů s tělesným postižením pohybujících se na vozíku. Hlavní 

motivací k založení tohoto sdružení byl nedostatek osobních asistentů a dobrovolníků. Často se 

bohužel stává, že lidé s těžkým tělesným postižením jsou nuceni zůstat doma, protože se nenajde 

nikdo, kdo by s nimi šel ven. Sdružení si proto dalo za cíl vyhledávat a následně profesionálně 

proškolovat zájemce o tuto náročnou a velmi potřebnou práci a zajišťovat jejich kvalifikované 

služby svým klientům. Již od roku 2002 zajišťují osobní asistenty a dobrovolníky, kteří po 

proškolení doprovázejí klienty na invalidních vozících na jejich aktivity během dne. Ke klientům 



 

28 

přistupují individuálně a za jejich aktivní spoluúčasti. Dále pomáhají klientům úspěšně překonávat 

jejich obtížné životní situace, například nalézt vhodné zaměstnání. Také finančně vypomáhají těm, 

kteří nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení osobní asistence nebo důležité pomůcky, a 

to vyhledáváním nových dárců a organizováním zajímavých benefičních a osvětových akcí. 

Obecně prospěšná společnost TAP se zaměřuje na vzdělávání osob s tělesným postižením. 

Již sedmým rokem vzdělává osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Evropským sociálním 

fondem v rámci projektu STUDEO.  Cílem je péče o rozvoj dovedností a schopností osob se 

zdravotním postižením a podpora jejich přípravy pro budoucí uplatnění na trhu práce. Provozují též 

vlastní TA Kavárnu, kde mohou klienti získávat první praktické zkušenosti s pracovním 

prostředím. Z její iniciativy také vznikla kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu The 

Tap Tap, která si během 16 let své existence získala své místo v Českém šoubyznysu a mnohokrát 

úspěšně reprezentovala ČR i v zahraničí s kapelníkem a manažerem skupiny Šimonem Ornestem. 

Rovněž obecně prospěšná společnost Borůvka nabízí pomoc mladým lidem s tělesným 

postižením při jejich integraci do společnosti. Posláním Borůvky je pomáhat lidem se zdravotním 

postižením zapojit se do běžné společnosti a na trh práce, vytváří také vlastní pracovní příležitosti. 

Organizace je výjimečná tím, že pomáhá lidem s tělesným postižením v průběhu celého života. 

V dětství dopravou do škol a osobní asistencí, dále fyzioterapií a tréninkovým pracovním 

programem a završením  všeho je pomoc s hledáním pracovního místa a samotné zaměstnávání. Za 

podpory Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Praha – Adaptabilita probíhá 

projekt nazvaný „Pracuji, tedy jsem!“. Jedná se o intenzivní pracovně tréninkový program pro 

klienty se zdravotním postižením a probíhá v TA Kavárně a v Obchůdku Borůvka. Cílem je 

pomoci klientům získat základní pracovní návyky jako je docházka podle rozvrhu, omluvy 

v případě absencí, práce v týmu a zvládání běžné pracovní zátěže. Zároveň zde klienti mohou 

získat klíčové i odborné znalosti dle jejich individuálních potřeb s důrazem na podporu vlastní 

iniciativy, samostatnosti a co největší nezávislosti na sociálních a pomocných službách. V klientech 

nechtějí vytvářet závislost na svých službách, naopak je podporují v samostatném řešení jejich 

životní situace. Na tréninkový program navazuje pracovní praxe pro absolventy Jedličkova ústavu - 

oboru švadlena a knihař a zaměstnání absolventů v charitativním scondhandu Koloběh. Od roku 

2015 pořádá školení „Jak se uplatnit na trhu práce i s handicapem“. V neposlední řadě Borůvka 

pomáhá klientům hledat pracovní uplatnění a řešit překážky na trhu práce, které nejsou na straně 

klienta.  

Posláním obecně prospěšné společnosti PROSAZ – Praha je zapojovat osoby se 

zdravotním postižením do běžného života zajištěním přímé péče, zaměstnáváním a nabídkou 

volnočasových a rekreačních aktivit. PROSAZ je společností pro sociální rehabilitaci osob se 

zdravotním postižením a poskytuje služby sociálního poradenství pro zdravotně postižené 

občany a provoz krizové telefonní intervence. Služby osobní asistence, domácí péče a 
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pečovatelskou službu poskytuje formou terénní služby, neboli v přirozeném sociálním prostředí 

uživatele a při činnostech, které klient potřebuje. Dále organizuje rehabilitační a rekondičních 

pobyty a kulturní a společenské akce. Společnost také nabízí možnosti náhradního plnění pro 

zaměstnavatele. 

PROSAZ provozuje vlastní výtvarnou dílnu, která vznikla z potřeby poskytnout lidem s 

tělesným a mentálním postižením možnost pracovního uplatnění s ohledem na jejich fyzické a 

psychické schopnosti a potřeby. Tato rukodělná a především tvořivá práce má pro osoby s 

tělesným, ale i duševním postižením nejen praktický, ale zejména rehabilitační a socializační 

přínos. Celý sortiment dílny o. p. s. PROSAZ tvoří veskrze ruční (originální) práce lidí s různým 

druhem postižení. Klienti vyrábějí předměty z textilu (tašky, prostírání, oděvy), svíčky z včelího 

vosku, mýdla, šperky a jiné ozdobné výrobky. Tradiční je též výroba předmětů tématicky spojená 

se sezónními svátky (adventní věnce, velikonoční dekorace) či reklamního nebo dárkového 

charakteru. Při výrobě se dbá na praktičnost a využitelnost produktů a zároveň na originální design, 

preferovány jsou přírodní materiály. Výrobní programy dílny jsou schopné pružně reagovat na 

přání a objednávky zákazníka a dílna vítá i zakázky na kompletaci výrobků, dokončovací práce 

apod.  

Jelikož dílna zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, mohou firmy 

zaměstnávající více než 25 osob splnit povinnost náhradního plnění (dle zákona o zaměstnanosti 

č.435/2004) - a to jednak přímým odběrem výrobků či zadáním zakázky na výrobu, kompletaci či 

dokončení výrobku. 

Hlavním cílem centra Dagda je organizování společných výchovně terapeutických pobytů 

handicapovaných s jejich rodinnými příslušníky a vychovateli, spojených také s aktivitami 

uměleckými a vzdělávacími. Posláním v kulturní oblasti je pořádání uměleckých sympozií, 

organizování výstav a další. 

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace poskytuje 

pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizuje osvětové, 

informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro osoby s 

tělesným postižením.  

DMO o. p. s. poskytuje komplexní služby lidem postiženým dětskou mozkovou obrnou a 

jejich rodinám. Poskytuje sociální, psychologické i zdravotní služby, ale také klubové aktivity 

rozvíjející tvůrčí a umělecké aktivity. Ze sociálních služeb je poskytováno především sociální 

poradenství a podpora s ohledem na individualitu každého klienta a jeho rodinnou i sociální situaci. 

Náplní sociálního poradenství je zejména poskytování potřebných informací přispívajících k řešení 

obtížné životní situace, seznámení s dávkami a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením, 

podpora v oblasti kontaktování návazných služeb, respitní péče, osobní asistence či při hledání 
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pracovního uplatnění. Podstatou intervence sociálního pracovníka je podpořit klienta především 

v oblasti obstarávání osobních záležitostí formou nácviku konkrétních situací, poskytnout podporu 

při hledání pracovního uplatnění nácvikem ústní a písemné komunikace (telefonování, elektronická 

pošta, nácvik modelových situací - osobní schůzky s budoucím zaměstnavatelem, základy práce na 

PC, psaní životopisu a motivačního dopisu, vytvoření inzerátu, hledání potenciálních 

zaměstnavatelů apod.). Konzultace probíhají individuálně, dle dohody se sociálním pracovníkem, 

formou osobní schůzky nebo také telefonicky či prostřednictvím emailu. 

DMO dále poskytuje arteterapii, muzikoterapii, pořádá kurz tvůrčího psaní a fotokroužek a 

organizuje klubové aktivity. Smyslem klubové činnosti Střediska je nabízet náplň volného času, 

pomáhat při strukturování týdne, umožnit klientům získávat nové sociální kontakty a nacházet 

přátele. Zároveň také posílit co největší nezávislost, samostatnost a sebevědomí nácvikem jednání 

v různých společenských situacích. V  klubu lze hrát stolní hry, malovat či jinak tvořit, diskutovat 

či se aktivně na náplni Klubu podílet. Je možné chodit společně na výstavy, do divadla či na 

koncerty i na procházky do okolí, které je situováno v těsné blízkosti centra Prahy.  

Další službu, kterou DMO poskytuje, je ergoterapie, mnohdy chybně označována jako 

léčba prací. Ergoterapie je velmi důležitou složkou rehabilitace, jejímž cílem je umožnit osobám se 

zdravotním omezením co největší míru soběstačnosti a samostatnosti. Hlavním terapeutickým 

prostředkem ergoterapie je smysluplná činnost, která napomáhá k obnově postižených funkcí, 

případně k udržení schopností potřebných pro zvládání běžných denních činností. Ergoterapie 

zároveň využívá další specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či 

pomoc při úpravách domácího a pracovního prostředí, čímž podporuje adekvátní začlenění osob do 

běžného života i společnosti. Ergoterapeut pomáhá s nácvikem sebeobslužných činností, 

s mobilitou v prostředí klienta, s výběrem vhodných pomůcek a následným nácvikem jejich 

používání, s posouzením a redukcí bariér klientova domova, pracoviště či školy. 

Posláním nadačního fondu Pečovatel je zajištění pomoci lidem, kteří potřebují dopomoc 

sociálních služeb, aby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Nadační fond tak 

podporuje jejich sociální začlenění a zabraňuje jejich sociální exkluzi.  

Institut Eda Robertse provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti integrace osob se 

zdravotním postižením a sociálních služeb.  

Spolek Mirabilis poskytuje podporu asistenčním službám a nabízí vyhledávání a 

zprostředkování těchto služeb občanům se zdravotním postižením. 

Občanské sdružení Rytmus bylo založeno v roce 1994. Od ledna 2014 se v souvislosti s 

novým občanským zákoníkem stalo obecně prospěšnou společností s novým názvem Rytmus - 

Od klienta k občanovi, o. p. s. Posláním Rytmusu je umožnit lidem se znevýhodněním aktivně se 

začleňovat do běžného prostředí – v práci, ve škole, v místě bydliště. Rytmus poskytuje tři typy 
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sociálních služeb: sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání a tranzitního 

programu, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení. Podporuje také inkluzivní vzdělávání 

a nabízí kurzy pro pedagogické pracovníky, pro rodiče i pro pracovní konzultanty. Všechny kurzy 

jsou akreditované MŠMT v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 

Organizace První krok se zaměřuje na tvorbu a rozšiřování centrální internetové databáze 

informací a služeb pro občany se zdravotním omezením. Zajišťuje rehabilitační cvičení s asistenční 

činností, poradnu, léčbu, péči, a ochranu. Provozuje též internetovou poradnu z oblasti sociálních 

služeb, psychologické a zdravotní péče a právní poradnu.  

Posláním obecně prospěšné společnosti Země lidí, o. p. s. je umožnit lidem se zdravotním 

postižením naplno prožívat volný čas. Jelikož nabídka volnočasových aktivit pro osoby s jakýmkoli 

znevýhodněním se výrazně liší od možností zdravých lidí a jejich organizace je podstatně 

náročnější a nákladnější, snaží se společnost Země lidí hendikepovaným usnadnit zařazení nejen do 

každodenních činností, ale také do možných vrcholových aktivit. Cílovou skupinou Země lidí 

jsou zejména děti a mládež s tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří chtějí 

zpestřit svůj volný čas nebo pomoci s aktivitou, které se již věnují, avšak organizace je 

otevřená zájemcům každého věku a nabízí jim individuální podporu. Současná nabídka je 

velmi pestrá – víkendové akce probíhají až dvakrát měsíčně a kromě toho i řada 

jednodenních. V zimě probíhají kurzy jízdy na lyžích, monoski a kartski, ve spolupráci se 

Svazem rybářů projekt Rybáři bez bariér a v rámci projektu „I my do vody“ proběhlo 

bazénové potápění a jachting pro vozíčkáře. Vyvrcholením je každoroční devítidenní letní 

tábor pro třicet účastníků z řad dětí i mládeže.  

Asistence o. p. s. je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a 

kombinovaným postižením v Praze. Konkrétně se jedná o osobní asistenci, podporu při přechodu 

ze škol do dalšího života (tzv. tranzitní program) a při hledání zaměstnání (podporované 

zaměstnávání). Dlouhodobě je společnost aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě. 

Služba osobní asistence je poskytována  lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve 

věku 16-64 let na území hlavního města Prahy. Společnost pracuje formou řízené 

asistence, kterou organizují proškolení koordinátoři a nábor nových asistentů zajišťuje 

instruktor. Asistence o. p. s. také zprostředkovává dobrovolníky pro své uživatele - 

asistenci na volnočasové aktivity, kulturní akce, doučování. Studentům a absolventům 

Jedličkova ústavu v Praze nabízí pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu a podporuje jejich 

zaměstnávání. Koordinátor dobrovolníků zajišťuje pro zájemce zácvik na instruktora osobní 

asistence.  



 

32 

Společnost Tamtamy, o. p. s. je sociální firma, jejímž cílem je pomáhat lidem 

hendikepovaným na trhu práce, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem. Klienty jsou 

nejčastěji lidé s kombinací zdravotního a sociálního hendikepu, kteří jsou připraveni se na změně 

své nepříznivé situace aktivně podílet. Sociální firma Tamtamy poskytuje služby pro domácnost 

dobré kvality. Zaměstnanci jsou pečliví a odborně vyškolení a poskytují profesionální úklid domů, 

bytů i nebytových prostor za nízké ceny včetně mytí oken a výloh. Při úklidu používají ekologické 

čisticí prostředky. Firma též nabízí čištění koberců, žehlení prádla, drobné řemeslné práce a hlídání 

dětí. 

Sociální firma má 28 zaměstnanců - zejména úklidové pracovníky, jednu koordinátorku 

úklidů, ředitelku a PR pracovnici. Roční provoz stojí 825 tisíc korun. Na svou činnost dostává 

obecně prospěšná společnost příspěvek od úřadu práce, vydělává si ale také vlastní činností (tržby 

za úklidové služby a pořádání kurzů). Organizace chce přesvědčit své okolí, že lidé se zdravotním 

postižením dokáží odvést stejně kvalitní práci jako zdraví lidé, stačí jim jen upravit podmínky. 

Odkazy na jednotlivé organizace uvádím v příloze. 

2.2.1 Příklad programu pro matky s tělesným postižením 

V poslední době vzniklo několik programů a služeb specificky určených pro matky 

s tělesným postižením. Především je to intenzivní pobytový kurz nazvaný „Máma, táta na vozíku“, 

který organizuje Centrum Paraple.  

Program je určen lidem po poškození míchy, kteří plánují založení rodiny, nebo již děti 

mají. Kurz je zaměřen na jejich specifické otázky a potřeby.  Témata související s partnerstvím a 

rodičovstvím  jsou diskutována s odborníky z konkrétních oblastí. V tomto roce probíhá kurz 

„Máma, táta na vozíku“  ve dvou na sebe navazujících blocích. Jedná se o obsahově ucelený 

program, proto je důležité účastnit se obou částí: 1. Máma, táta na vozíku - Co, jak a proč?  a  2. 

Máma, táta na vozíku - A co dál? 

První pobytový blok nazvaný: 1. Máma, táta na vozíku - Co, jak a proč?  je určen pro 

nastávající rodiče a rodiče s dětmi a jeho cílem je vybavit je některými teoretickými i praktickými 

znalostmi a dovednostmi pro tuto roli a ukázat jim, jak rodičovství zvládat. Setkání je též 

prostorem pro sdílení zkušeností a potřeb jednotlivců, párů i celých rodin a je doplněný odborným 

programem zabývajícím se tématy asistované reprodukce, těhotenství a porodu u žen po poškození 

míchy, partnerskými vztahy, otázkami výchovy aj.  

Druhý pobytový blok nazvaný 2. Máma, táta na vozíku - A co dál? je pokračováním 

Máma, táta na vozíku - Co, jak a proč? a je obecně orientováno na společný prožitek - partnerů, 

rodičů a dětí, dětí i všech účastníků navzájem. Vzniklé vazby mohou účastníky inspirovat a rozšířit 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89784&idc=2264977&ids=502&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php
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tak možnosti, jak v budoucnu trávit volný čas. Posláním kurzu je podnítit samostatnou aktivitu k 

setkávání rodin s podobně starými dětmi i „bez Paraplete“. 

Další organizací, která poskytuje své služby mimo jiné i matkám s tělesným postižením je 

Aperio, které nabízí a poskytuje bezplatné poradenství ženám (rodičům) s tělesným postižením a 

zajišťuje  bezplatnou poradnu pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním 

postižením, prarodiče. Řeší otázky týkající se partnerských a rodinných vztahů, výchovy dětí, 

slaďování zaměstnání a rodinného života, otázky rodinného práva, rodičů v zaměstnání – pracovně 

právní problematiku, hledání zaměstnání a přípravu na výběrové řízení, dávky státní sociální 

podpory. 
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3 Ostatní finanční dávky pro osoby s tělesným 

postižením 

V kapitole 2. 1 jsem podrobněji popsala příspěvek na péči, zde stručně představím další 

sociální dávky, na které mohou mít matky s tělesným postižením nárok. 

Základní adresnou finanční dávkou pro osoby s tělesným postižením je invalidní důchod. 

Dále mohou osoby se zdravotním postižením žádat o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu 

a příspěvek na zvláštní pomůcku, které poskytují krajské pobočky Úřadu práce  České Republiky. 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, jež je určena osobě starší jednoho 

roku a která splňuje kumulativně tyto podmínky: Za prvé je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 

přiznaného po 1. lednu 2014 nebo která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti 

mobility nebo orientace nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po 

dobu platnosti průkazu mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. prosince 2015. 

Za druhé se tato osoba  za úhradu opakovaně v  kalendářním měsíci dopravuje nebo je 

dopravována a za třetí této osobě  nejsou poskytovány  pobytové sociální služby v domově pro 

osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, v  domově se zvláštním režimem nebo ve 

zdravotnickém zařízení ústavní péče (z  důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na 

mobilitu přiznán i osobě, která uvedené služby využívá). Výše dávky činí 400  Kč měsíčně. 

Vyplácí se tzv. pozadu, tedy do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který 

náleží.  

Příspěvek na zvláštní pomůcku náleží osobě, která má těžkou vadu nosného nebo 

pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení. Nárok na příspěvek na 

motorové vozidlo nebo zádržní systém má ten, kdo má těžkou vadu nosného nebo pohybového 

ústrojí anebo těžkou či hlubokou mentální retardaci. Okruh zdravotních stavů odůvodňujících 

a vylučujících přiznání příspěvku uvádí příloha k zákonu o poskytování dávek osobám se 

zdravotním postižením.  

Další podmínky pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku jsou tyto: 

1. Osoba je starší tří let (motorové vozidlo, úprava bytu), patnácti let (vodicí pes), jednoho roku 

(všechny ostatní pomůcky).  

2. Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k  realizaci pracovního uplatnění, 

k  přípravě na budoucí povolání, k  získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.  

3. Osoba může zvláštní pomůcku využívat.  
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4. Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního 

pojištění anebo není osobě zapůjčen pojišťovnou. Nesmí jít o  zdravotnický prostředek, který 

nebyl uhrazen z  veřejného zdravotního pojištění či zapůjčen pojišťovnou kvůli nedostatečné 

zdravotní indikaci.  

5. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, osoba se musí opakovaně každý měsíc dopravovat a je 

také schopna řídit motorové vozidlo nebo v něm může být převážena.  

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek obsahuje vyhláška. Příspěvek se poskytuje i na 

pomůcku, jež v ní uvedena není, pokud ji ÚP ČR považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, 

kterou vyhláška zmiňuje.  

Pokud jde o výši příspěvku na zvláštní pomůcku, zákon rozlišuje, zda jde o pomůcku 

v ceně do nebo přesahující 24 000 Kč. Obecně je stanovena 10% spoluúčast osoby se zdravotním 

postižením na ceně pomůcky, nejméně 1 000 Kč (neplatí pro motorové vozidlo a  pro případy, kdy 

je míra spoluúčasti určována individuálně). Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč (400 000 Kč 

v případě pomůcky schodišťová plošina). V případě pořízení motorového vozidla je maximální 

výše příspěvku 200 000 Kč. Ve výši se odráží důvod a četnost dopravy, příjem osoby (osob s ní 

společně posuzovaných) a celkové sociální a majetkové poměry. 

3.1 Novela zákona o sociálních službách 

Tato novela z roku 2012 velmi ovlivňuje praktický život matek s tělesným postižením. Od 

1.1.2012 byl sociální reformou zrušen prodloužený rodičovský příspěvek. Ten byl odebrán rodinám 

s dětmi, které jsou dlouhodobě zdravotně postižené. Místo rodičovského příspěvku zůstává pouze 

příspěvek na péči. Přitom nastavení příspěvku na péči vůbec nepočítalo s dětmi, které mají interní, 

chronické či jiné podobné onemocnění. I když se MPSV pokusilo od 1. 1. 2012 situaci chronicky 

nemocných dětí při přiznávání příspěvku na péči zohlednit, stále mnoho těchto dětí na příspěvek na 

péči nedosáhne a navíc řízení o přiznání této dávky je velmi zdlouhavé. Mnohé rodiny starající se o 

nemocné děti se tak po zrušení prodlouženého rodičovského příspěvku ocitly bez významného 

příjmu a příspěvek, který měl příjem z rodičovského příspěvku alespoň částečně nahradit, je 

v nedohlednu a je otázkou, zda jim vůbec bude přiznán. V roce 2011 se tato situace týkala 9 200 

zdravotně postižených a znevýhodněných dětí. tj. 2,8% všech dětí navštěvujících mateřské školy. 

Všechny rodiny těchto dětí se potýkají s důsledky zkrácení rodičovského příspěvku a tato změna se 

citelně podepisuje na jejich životní situaci. (Kubálková, Vítová, 2012) 

Další změna se týká systému proplácení zvláštních pomůcek. Příspěvek na zvláštní 

pomůcku se nově neposkytuje na pořízení stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny a 

schodolezu. Plošiny a schodolezy se nově mají vypůjčovat, což vneslo chaos mezi pracovníky 

Úřadu práce ČR, kteří mají náhle na starosti veškerou agendu spojenou s těmito výpůjčkami. Tato 

změna také vůbec nezohlednila fakt, že například plošiny jsou instalovány vždy po konzultaci s 
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klientem a po obhlídce a zhodnocení objektu, v němž má plošina sloužit. Jde tedy o individuální 

řešení pro konkrétní osobu a konkrétní bariéru. Nově zavedený systém výpůjček ve výsledku nic 

neřeší, ani nic neušetří. Neuváženou změnou byl v podstatě přinejmenším zkomplikován, ne-li 

zcela narušen, jeden ze způsobů zvládání architektonických bariér. Tato nepatrná změna způsobuje 

značné ztížení bezbariérových úprav objektů v běžné zástavbě, což se dotýká žen (i mužů) nejen 

jako matek pečujících o rodinu, ale i jako žen pracujících. (Kubálková, Vítová, 2012) 
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4 Sociální opora 

Vzhledem k tématu práce je vhodné vyzdvihnout význam sociální opory. V předchozích 

šetřeních o matkách s tělesným postižením (Vladíková, 2007, Turková – Hájková, 2013) se totiž 

ukazuje, žrespondentky spíše než formální sítě pomoci využívaly neformální zdroje pomoci – 

sociální oporu. Vladíková (2007) ve své diplomové práci Mateřství tělesně postižené ženy. Uvádí: 

„Ukázalo se, že tázané matky tyto služby (asistenční nebo jiné služby nabízené pomáhajícími 

organizacemi) prakticky nevyužívaly ani během těhotenství ani při péči o dítě... Z rozhovorů 

s matkami vyplynulo, že těchto služeb nevyužívaly, protože měly výborné zázemí v rodině, přátelích 

i známých“,  

4.1 Sociální opora jako důležitý faktor pro zvládání rodičovské 

role 

Sociální opora je multidimenzionální konstrukt, kterému je v současné psychologii 

věnována velká pozornost. Byla identifikována jako jeden z prvních protektivních faktorů 

zmírňujících dopad nepříznivých životních událostí na zdraví a psychickou pohodu jedince. 

Přestože v dosud publikovaných studiích nepanuje úplná shoda v pojetí struktury sociální opory, 

ani v pochopení podstaty jejího účinku, její protektivní vliv byl jednoznačně prokázán a je jedním 

z pilířů ve výzkumu stresu a jeho dopadu na zdraví člověka. (Šolcová, Kebza, 1993) 

Sociální opora (social support) je systém sociálních vztahů, jejichž prostřednictvím se 

člověku dostává pomoci. V postupném procesu začleňování se do společnosti vytváří jedinec řadu 

vztahů, které tvoří jeho sociální síť (social network). Sociální vazby k druhým osobám, skupinám i 

širší společnosti tak tvoří jakýsi sociální fond, z něhož je možné čerpat v případě potřeby. Zdroje 

sociální opory (support resources) jsou součástí systému sociálních vztahů jedince. 

Důležitá je především kvalita těchto vztahů – jejich intenzita a reciprocita ale též jejich 

kvantita, aby síť vztahů byla dostatečně široká a zahrnovala co nejvíce úrovní a zdrojů. Zdroji 

sociální opory mohou být členové rodiny, přátelé, sousedé, spolupracovníci, členové komunity i 

pracovníci pomáhajících profesí. „Vědomí, že druzí jsou připraveni pomoci, vytváří v člověku pocit 

sociální jistoty, usnadňuje podstoupení rizika a povzbuzuje ho k tomu, aby samostatně řešil 

problém, před kterým stojí.“ (Křivohlavý, 1989) 

Lidé s rozvinutými sociálními vazbami jsou fyzicky i psychicky zdravější a žijí déle, 

přičemž významnou sociální oporu poskytují spíše menší sociální sítě se silnými vazbami.  

Ochrannou úlohu sociální opory vzhledem ke kvalitě života a zdraví dokládá většina provedených 
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studií. Naopak slabé sociální vazby či úplně chybějící sociální opora prohlubuje sociální izolaci a 

zvyšuje riziko vzniku patologických poruch. (Cimrmannová, 2015) 

V psychologii se rozlišuje sociální opora strukturální a funkční. (Šolcová, Kebza, 1993) 

Strukturální sociální opora se týká role, kterou jedinec zastává – role sociální, rodinná apod., 

přičemž fakt, že jedinec žije v rodině nemusí nutně znamenat, že se mu dostává sociální opory. To 

vyjadřuje pojem funkční sociální opora, který zohledňuje kvalitu těchto vztahů a jejich protektivní 

funkci. 

Sociální opora může mít několik forem. Především je to opora emocionální – kdy jedinec 

má možnost pohovořit si o svých problémech a pocitech s empatickým posluchačem a ten mu pak 

poskytne pochopení, podporu a přijetí, což jsou důležité pozitivní emoce. Instrumentální opora je 

praktická pomoc v tíživé situaci – například nabídka přechodného ubytování či poskytnutí půjčky, 

pomoc s vyplněním formuláře apod. Podpůrná atmosféra dodává jedinci sebedůvěru, odvahu a 

naději, že problém je schopen zvládnout. Hodnotící a informační opora spočívá ve zprostředkování 

informací a rad. 

Podpůrná funkce sociální opory probíhá na několika úrovních (Šolcová, Kebza, 1993)– 

v mikroúrovni záleží na kvalitě intimních vztahů jedince, v mezoúrovni jde o rozsah a kvalitu 

struktury sociální sítě, a konečně v makroúrovni se jedná o míru zapojení jedince na aktivitách 

komunity.  

Existují dva základní přístupy k výzkumu sociální opory: 1. sociologicko – psychologické 

paradigma a 2. psychologicko – medicínské paradigma. Sociologicko – psychologické paradigma 

vychází ze sociologického paradigmatu sociální směny a je založen především na sociální interakci 

a studiu okolností jejího pozitivního a negativního ovlivňování. V rámci koncepce sociální směny 

může být sociální opora definována jako probíhající transakce zdrojů mezi členy sociální sítě.   

Naproti tomu psychologicko – medicínské paradigma vykládá podstatu sociální opory v 

kontextu psychologicko-medicínských modelů zvládání stresu či tlumení jeho negativních 

důsledků na zdraví jedince. Negativní stránkou rozvinutých sociálních vazeb však může být větší 

riziko osobních ztrát a problémů souvisejících s interpersonálními vztahy. (Šolcová, Kebza, 1993) 

Někteří autoři, např. Bakal, (1999 in: Šolcová, Kebza, 1993) rozlišují dva  základní modely 

účinku sociální opory: nárazníkový (buffering) model a model přímého či hlavního účinku. 

Zatímco nárazníkový model předpokládá pravděpodobnější vznik nemoci u osob s vyšší mírou 

stresu a nižší úrovní sociální opory, model přímého či hlavního účinku zdůrazňuje jednoznačně 

pozitivní vliv sociální opory na zdraví a psychickou pohodu jedinců bez ohledu na přítomnost 

stresových faktorů. Bylo zjištěno, že osoby se silnou sociální sítí - jde o intenzitu vztahů i počet 

lidí, se kterými se člověk pravidelně stýká (členové rodiny, přátelé, příslušníci náboženských a 

zájmových sdruženi, klubů, atd.), mají nižší pravděpodobnost úmrtí, než lidé se slabou sociální sítí.  
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Ochranné účinky sociální opory byly prokázány i ve vztahu ke vzniku a rozvoji deprese, a 

to u obou pohlaví a ve všech věkových skupinách. Naopak nízká úroveň sociální opory v případě 

nepříznivé životní události byla  identifikována  jako nejvýznamnější prediktor deprese. Ukázalo se 

též, že vznik a rozvoj deprese u žen byl nepřímo ovlivněn prostřednictvím úrovně sociální opory. 

Nízká úroveň osobní kompetence vedla podle autorů této studie k nízké úrovni sociální opory a 

následně k depresi. 

Zdroje sociální opory mohou těž působit jako preventivní faktor na vznik a rozvoj deprese 

u žen s temperamentově problémovými dětmi. (Šolcová, Kebza, 1993) 

Bylo též zjištěno, že sociální vztahy mohou poskytnout zdroj identity, pozitivního 

hodnocení reality nebo sebeuplatnění (self-efficacy).  
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5 Mateřství žen s tělesným postižením – šetřeníV předchozích 

kapitolách byl předložen text o psychosociálních aspektech mateřství žen s tělesným postižením, 

který dokresluji šetřením. 

5.1 Vymezení problmů šetření 

Ve své práci se zabývám problematikou žen s tělesným postižením, které se rozhodly 

otěhotnět a vychovávat dítě. Touha po dítěti je běžná lidská potřeba a tělesné postižení tuto 

skutečnost nijak nemění. Cílem šetření je ilustrovat, s jakými problémy se matky s tělesným 

postižením setkávaly a jak je řešily od doby plánování těhotenství až po dobu školní docházky 

dítěte. Cílem mé práce není analyzovat otázky sexuálního života osob se zdravotním postižením ani 

moderní lékařské metody, které umožňují rodičovství těchto osob. 

5.2 Cíle a úkoly šetření 

Cílem šetření bylo pomocí metody polostrukturovaných rozhovorů ilustrovat s jakými 

problémy se matky s tělesným postižením setkávaly a jak je řešily, a to postupně v době plánování 

a příprav na těhotenství, během těhotenství a porodu, v období péče o novorozence, kojence a 

batole a v době předškolní a školní docházky. Konkrétním úkolem bylo zjistit jaké služby byly 

v jednotlivých obdobích matkami využívány a jak tyto služby respondentky hodnotily. Dále jaké 

další zdroje pomoci matky využívaly a jaké služby by v jednotlivých obdobích uvítaly. 

5.3 Metody šetření 

Vzhledem k cílům mé práce a výzkumným otázkám jsem zvolila kvalitativní výzkumnou 

metodu. Kontaktovala jsem tři respondentky, se kterými jsem realizovala osobní rozhovory. Zvolila  

jsem techniku polostrukturovaných rozhovorů. Ze všech rozhovorů jsem pořídila audiozáznam, 

který jsem přepsala a zpracovala pomocí obsahové analýzy. Zjištěná data jsem seřadila do kategorií 

na základě souvislostí a ve srovnání s poznatky z odborné literatury.  Cílem mé práce není 

reprezentativní vědecký výzkum ani vědecká analýza dat a jsem si vědoma toho, že mé šetření má 

spíše ilustrativní charakter. 

5.4 Metodika šetření 

Šetření bylo realizováno v průběhu května 2015, kdy probíhal sběr dat a byly realizovány 

polostrukturované rozhovory. Rozhovory probíhaly při osobním setkání po předchozí domluvě 

telefonem nebo elektronickou poštou. 
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 Kontakty na respondentky jsem získávala postupně. Jednu respondentku znám osobně, 

další respondentku jsem znala od vidění a kontakt na ni jsem získala od svojí známé, která s ní 

bývá v občasném kontaktu. Na třetí respondentku jsem získala kontakt od mých známých - 

studentek jiných fakult, kterých jsem se poptávala, zda znají nějakou maminku na vozíku.  

Všechny tři oslovené ženy ochotně souhlasily s účastí v šetření. Dva rozhovory se 

uskutečnily v kavárně, třetí rozhovor proběhl u respondentky doma. Rozhovory probíhaly 

v přátelské atmosféře, respondentky odpovídaly na otázky ochotně a otevřeně. Přestože měly 

možnost odmítnout odpovědět na jakoukoli otázku, která by pro ně byla nepříjemná, žádná z nich 

této možnosti nevyužila. Všechny rozhovory byly se souhlasem respondentek nahrávány na 

diktafon a později převedeny do písemné podoby.  

5.5 Operacionalizace 

Pro větší přehlednost jsem zjištěná data získaná z rozhovorů rozdělila do sedmi časových 

období, které jsem očíslovala v chronologickém pořadí  takto: 1. plánování a příprava na 

těhotenství, 2. těhotenství, 3. porod, 4. péče o novorozence do tří let, 5. školka, 6. škola, 7. 

současný stav a zhodnocení. Podle těchto období jsem postupovala v prezentaci výsledků šetření 

(kapitola 5. 7). 

Operacionalizací jsem poté stanovila několik tématických okruhů zjišťování pro každé ze 

sedmi časových období. V jednotlivých obdobích jsem zjišťovala následující tématické okruhy 

stanovené oparacionalizací:  1. jak respondentky toto období prožívaly a s jakými reakcemi se 

setkávaly u nejbližších, odborníků a veřejnosti, 2. jaké praktické kroky v jednotlivých obdobích 

podnikaly, jaké problémy řešily a jakým způsobem, 3. které sociální či jiné služby využívaly a jaké 

jiné zdroje pomoci měly k dispozici a 4.  které služby jim v jednotlivých obdobích chyběly či jaké 

formy pomoci by uvítaly. Podle těchto okruhů jsem postupovala v Diskusi (kapitola 6.) 

5.6 Charakteristika respondentek 

Kritéria pro výběr respondentek byla následující:  žena má tělesné postižení, kvůli kterému 

je odkázána na invalidní vozík a za těchto podmínek se stala matkou, která úspěšně zvládá svoji 

mateřskou a rodičovskou roli. 

První respondentka R 1 (37 let) se narodila zdravá, ale od kojeneckého věku trpí 

revmatoidní artritidou, údajně následkem očkování proti dětské obrně. Je schopná se na chvíli 

postavit a ujít několik kroků. Je vdaná, manžel je zdravý.  Mají spolu jedno dítě, kterému je nyní 7 

let.  

Druhá respondentka R 2 ((36 let) má postižení získané. Vdávala se zdravá, k ochrnutí došlo 

dva měsíce po svatbě. Týden po svatbě se u respondentky objevily náhlé záchvaty křečí, které byly 

zpočátku chybně diagnostikovány a léčeny jako RS (sclerosis multiplex). Teprve později byla 



 

42 

rozpoznána Wilsonova nemoc, při které pacientky obvykle na invalidním vozíku nekončí. Žena je 

nyní ochrnutá od hrudníku dolů, hybnost rukou má zachovánu. Manžel je zdravý a mají spolu dvě 

děti, kterým je nyní 3 a 6 let. 

Třetí respondentka R 3 (45 let) trpí DMO a je vdaná. Manžel je zdravý a mají spolu dvě 

dcery, kterým je nyní 12 a 16 let. Žena zvládá sebeobsluhu pouze s asistencí (hygiena, oblékání, 

příprava jídla). 

Aktuální věk respondentek je v rozmezí 36 až 45 let. 

5.7 Výsledky šetření 

Výsledky uvádím podle jednotlivých období, která jsem  pro větší přehlednost očíslovala 

v chronologickém pořadí  takto: 1. plánování a příprava na těhotenství, 2. těhotenství, 3. porod, 4. 

péče o novorozence do tří let, 5. školka, 6. škola, 7. využití systému sociálního zabezpečení, 

sociálních služeb a možnosti sociální práce, 8. současný stav a zhodnocení. 

5.7.1 Plánování a příprava na těhotenství 

Všechny tři respondentky své těhotenství plánovaly a připravovaly se na ně po stránce 

zdravotní i praktické. Zdravotní přípravy představovaly konzultace s odborníky – genetické 

vyšetření nebo konzultace, konzultace se specialistou podle jejich postižení a s gynekologem. 

Gynekologa si vybíraly podle bezbariérovosti ambulance a také podle toho, zda měl už nějaké 

zkušenosti s matkami s tělesným postižením. Přístup odborníků byl ve dvou případech velmi 

vstřícný, v jednom případě se respondentka setkala se skeptickým přístupem internisty, neurologa i 

endokrinologa, ale jejich nedůvěru přičítá spíše tomu, že si těhotenství ženy s postižením neuměli 

představit a dosud se s ním nesetkali. Na nabídku rešerše z odborného tisku však reagovali 

odmítavě. Naopak u gynekologů se pravděpodobně už díky jejich předchozím zkušenostem setkaly 

všechny tři ženy s pochopením a podporou. 

Součástí přípravy bylo ve dvou případech postupné a řízené vysazování léků, v jednom 

případě předcházela otěhotnění roční hormonální léčba. Při plánování vhodného období pro 

koncepci bylo bráno v úvahu i roční období a rovněž ve dvou případech i věkový odstup od 

prvního dítěte. 

Z psychologického hlediska bylo pro ženy v tomto období důležité setkat se s pochopením 

pro jejich přirozené touhy po dítěti a rovněž pro to, že postupovaly velice obezřetně a připravovaly 

se na početí rok až dva roky. Důležité bylo též získávání konkrétních informací – o bezbariérovosti 

gynekologické ordinace, porodnice, o zkušenostech jiných matek s tělesným postižením. 



 

43 

5.7.2 Těhotenství 

Období těhotenství prožívaly všechny tři respondentky jako krásné období těšení a čekání, 

jedna žena se dokonce fyzicky cítila „nejlépe za celý život“ (R 1), což bylo dáno tím, že má 

autoimunitní onemocnění. R 3 ještě před narozením prvního dítěte provedli rozsáhlou rekonstrukci 

bytu s cílem zajistit budoucím dětem i sobě jako rodičům možnost soukromí. „byt jsme v podstatě 

rozdělili na dvě poloviny -  jednu pro děti a jednu pro rodiče“ ( R 3)  rekonstrukci financovali 

z vlastních zdrojů, prakticky ji prováděl manžel se svým otcem. R 2 ani R 3 žádné úpravy bytu 

v souvislosti s budoucím narozením dítěte neprováděli.  

Respondentka R 2 se snažila zůstat do poslední chvíle aktivní – pracovala, chodila plavat a 

dodržovala pevný režim práce a odpočinku. V tomto období měly dvě respondentky zvýšenou 

potřebu osobní asistence –R 2 kvůli nakládání a vykládání vozíku do auta, R 3 kvůli dopomoci při 

hygieně z důvodů obav z pádu v posledních třech měsících těhotenství.  

Jedna respondentka ( R 1) hodnotí jako nepříjemné, že během těhotenství ji vyšetřoval 

pokaždé jiný lékař a nakonec přednosta porodnice doporučil porod císařským řezem, přestože 

revmatoložka doporučovala fyziologický porod. Žena si netroufla oponovat a podřídila se 

rozhodnutí lékaře, čehož nyní lituje, jelikož porod proběhl se značnými komplikacemi. Rovněž její 

komunikace s anestezioložkou měsíc před plánovaným termínem porodu ji zklamala, jelikož 

lékařka si nikam nezapsala důležité údaje o tom, že ji nesmí intubovat. U porodu pak byla 

anestezioložka úplně jiná a ani ta jejím slovům nevěnovala pozornost.  

5.7.3 Porod 

Všechny tři respondentky měly plánovaný porod císařským řezem – z toho jedna žena 

v rozporu s doporučením revmatoložky - specialistky na její postižení. Žena s DMO nakonec rodila 

fyziologicky, jelikož jí odtekla plodová voda a i druhý její porod o tři a půl roku později proběhl 

fyziologicky, třebaže rodila v 8. měsíci těhotenství. Tento zážitek hodnotí velmi pozitivně a 

vyjádřila se, že by to: „přála všem maminkám – samozřejmě pokud je to možné“ . (R 3) 

Respondentka R 1 měla od revmatoložky doporučený fyziologický porod kvůli předchozí 

nedobré zkušenost s epidurální anestezií a anestezioložku na to předem upozornila včetně toho, že 

je pro ni nebezpečná intubace.  Porodník se přesto nakonec rozhodl pro císařský řez v epidurální 

ansetezii, ta se však ukázala nedostatečná, takže musela být provedena celková anestezie.  

Následkem toho došlo k respiračnímu selhání u matky i dítěte. Dítě muselo být kříšeno a matku se 

podařilo jen s obtížemi intubovat. Poté strávila 3 dny na oddělení ARO a dva dny na JIP. Jednání 

personálu na JIP hodnotí velmi kladně. 



 

44 

Žena, ( R 2) která jediná rodila „podle plánu“ císařským řezem velmi ocenila, že na JIP ji 

polohovali, takže se vyhnula dekubitům.  

 

5.7.4 Péče o novorozence do tří let 

Žena s DMO (R 3) nemohla sama o dítě pečovat, dokázala ho jen pohoupat v kočárku, 

když spalo, jinak potřebovala vždy pomoc třetí osoby (asistentky nebo manžela). Hlavní péči proto 

zajišťoval manžel, dvakrát týdně v době manželovy nepřítomnosti (v práci) pomáhala placená 

asistentka – a to podle aktuální potřeby buď matce (příprava pití či dopomoc s hygienou), většinou 

však s dítětem.  

Žena trpící revmatoidní artritidou ( R 1) strávila šestinedělí u své matky (100 km od místa 

bydliště) a zpočátku měla tendenci péči o dítě nechávat spíše na matce  - po příjezdu zpět domů 

však začala vše dělat samostatně kromě koupání, které jediné nemohla kvůli svému postižení 

zvládat, a které vykonával manžel. Pořídila si kočárek s otočnými předními kolečky, což jí 

umožnilo ovládat ho jednou rukou a druhou rukou tak mohla ovládat řízení při jízdě na elektrickém 

vozíku.  „Nízkopodlažními autobusy jsem se dostala všude, kam jsem potřebovala…lidi koukali a 

já jsem si to užívala a všude jsem rozdávala hrdé úsměvy“ (R 1)  

Třetí žena (ochrnutá od hrudníku dolů) ( R 2) si postupně našla způsoby a pomůcky, aby 

mohla všechny úkony kolem dítěte vykonávat samostatně. S manželem řešili hlavně bariérovost 

různých pomůcek pro dítě – potřebovali zajistit, aby přebalovaní pult, postýlka a vanička 

umožňovaly respondentce zajet s vozíkem pod ně. Postupně našli pro tyto jednotlivé úkony nějaké 

řešení – například sklopný přebalovací pult přivrtaný na zeď v takové  výšce, aby se matka 

nemusela k dítěti sklánět ani jej zvedat. Pro přepravu na schodišťové plošině v bytě respondentka 

využívala pás určený pro zajištění kufru proti otevření při přepravě – tímto pásem pak přepásala 

dítě k sobě a opěradlu vozíku a: „měla jsem tak volné ruce k tomu, abych mohla držet v jedné ruce 

ovladač plošiny a eventuelně jsem se mohla i trochu naklonit“ (R 2) Pro jízdu s kočárkem venku 

využívala většinou asistenta nebo jinou zdravou osobu, zvláště když dítě bylo ještě malé. Od 

jednoho roku využívají závěsný vozík na kolo tzv. cruiser.  Šikovný známý jim vyrobil speciální 

závěs k elektrickému vozíku, takže je možné cruiser bezpečně připojit za vozík a vézt. Využívají 

ho i u druhého dítěte prakticky dodnes. Autosedačku řešili proto, že: „v té době jsem měla čerstvě 

po operaci šlach na ruce, takže i můj úchop byl dost jiný a specielně pásy u dětských 

sedaček…autosedačku jsme řešili nadvakrát, protože jsem zkrátka nedokázala ty pásy 

uvolnit…nakonec se nám podařilo koupit systém, kde je jenom základna, do které se autosedačka 

jenom zacvakne, protože bych nepřepásala celé to vajíčko v autě, jelikož jsem tam nedosáhla, 
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abych to mohla zafixovat…takže jsem byla schopná dát dítě sama do autosedačky a jet s ním někam 

autem“ (R 2) 

Přesun po bytě komentuje R 2 takto: „v tom jsme hodně hledali…miminko jsem převážela 

v kočárku nebo na polštáři na klíně nebo v baby vaku, který jsem měla…do šátku jsem se 

zamotávala, takže ten jsem nezvládla…ale myslím, že asi do půl roku byl baby vak pro mě dobrá 

volba, protože děťátko jsem ještě unesla, abych ho bezpečně do vaku dala a potom vyndala…když 

už pak bylo děťátko větší, tak už mě táhlo dolů a já to už zádama neunesla…“ (R 2)  

Mnohdy si přesto R 2 objednávala asistenční služby z důvodu větší bezpečnosti. Využívala 

pravidelně osobní asistence i pečovatelské služby – tak jak byla zvyklá již před těhotenstvím, 

tentokrát však ve zvýšené míře. Kladně hodnotí zejména flexibilitu asistentů, kteří byli schopni 

reagovat na její aktuální potřeby, i když se třeba od doby objednávky služby pozměnily. Osobní 

asistenci hodnotí jako pružnější než pečovatelskou službu. Náročné pro ni bylo střídání asistentů 

(každý den někdo jiný), což vnímala jako omezení soukromí a psychicky zatěžující.  

5.7.5 Školka 

Všechny tři matky využily školky. Pouze jedné z nich se podařilo zařídit školku 

bezbariérovou, která sice byla 5 minut od domu, ale ne v jejich spádové oblasti. Žena se obrátila na 

místostarostku své městské části a ta se zkontaktovala s místostarostou sousední městské části a 

„do dvou dnů jsem měla zařízenou školku“ (R 1) sděluje matka. Díky tomu pro ni bylo vodění a 

vyzvedávání dítěte ze školky velmi jednoduché. „Posadila jsem si dítě na klín a za pět minut jsme 

dojeli na elektrickém vozíku do bezbariérové školky“.(R 1)  

Druhá matka (R 3) volila školku nejbližší místu bydliště – kvůli svému postižení (DMO) 

by stejně nemohla sama dítě do školky vodit, vodil proto manžel nebo asistentka. Tři schody, které 

do školky vedly byl manžel schopen překonat, aby se mohla žena zúčastnit besídky dětí jednou za 

půl roku.  

Třetí matka (R 2) volila školku bariérovou v místě bydliště, a to zvláště proto, že v době 

nástupu prvního dítěte do školky již měla druhé miminko. Setkala se s velkou nevstřícností 

ředitelky i učitelek.  

Ředitelka nebyla ochotná zařadit dítě do bezbariérové třídy (kde obvykle bývají starší děti) 

s vysvětlením, že učitelky jsou na takový systém již léta zvyklé. Zařadila dítě do třídy v prvním 

patře (podle zvyklostí školky) i když věděli, že matka dítěte je na vozíku a do prvního patra se 

nedostane. Na žádost matky, zda by jí mohly dítě odvést k autu při vyzvedávání a přijít si tam pro 

něj při předávání – toto odmítly s tím, že toto není v popisu jejich práce. Respondentka se tedy 

dohodla s jinou ochotnou maminkou, která jí dítě ze školky vodila k autu a u auta také 
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vyzvedávala, aby ho odvedla do školky. Nevýhoda však byla v tom, že bylo třeba na tuto maminku 

čekat.  Čas totiž měly domluvený pouze orientačně a respondentka jí nechtěla určovat přesnou 

hodinu, kdy má do školky vodit a vyzvedávat své dítě. Po půl roce se ženě podařilo dítě přehlásit 

do jiné školky, která je sice také bariérová, ale učitelky jí dítě ochotně vodí k autu a tam jsou také 

ochotny ho ráno převzít.  

 

5.7.6 Škola 

Pouze dvě respondentky mají děti školního věku, a tedy zkušenosti se školou. První matka 

( R 3) volila nejbližší školu sídlištního typu, kterou navštěvovaly obě její dcery s tím, že jedna je již 

nyní na střední škole a druhá na nižším gymnáziu. Do školy dojíždějí velkou část cesty společně. U 

školy řešila spíše styl výuky a vliv tohoto stylu na postoje dětí ke škole a ke vzdělávání, než její 

bezbariérovost. Školu volili záměrně v docházkové vzdálenosti, takže děti chodily do školy 

samostatně.  

Druhá maminka ( R 1) záměrně nevolila nejbližší školu sídlištního typu (jedná se o jinou 

školu než u první matky) a rozhodla se pro menší školu rodinného typu. Důvodem byla atmosféra a 

také způsob výuky- tzv. párová výuka, výběr ze dvou metod výuky čtení (genetická metoda a 

metoda synteticko- analytická) a výuka matematiky podle profesora Hejného.  

Tato škola je sice dál, takže v zimě vozí dítě autem a na jaře a na podzim matka jezdí na 

elektrickém vozíku s tím, že „syn si rád ještě v 7 letech sedne na klín a veze se se mnou“.(R 1) 

První dítě respondentky R 2 nastoupí do školy po prázdninách a druhé dítě má nastoupit do 

školky.   

5.7.7 Využití systému sociálního zabezpečení, sociálních služeb a 

možnosti sociální práce 

Respondentka s DMO ( R 3) využívá dvakrát týdně osobní asistenci v době, kdy je její 

manžel v práci. Obvykle se jedná o žehlení, vytírání podlahy, mytí a úklid nádobí, osobní hygienu 

apod. Pobírá plný invalidní důchod a příspěvek na bezmocnost. Má nárok na příspěvek na zvláštní 

pomůcku, ale zatím se s manželem dohodli jej nevyužít. Na přídavek na děti nárok nemají. Uvítali 

by opětovné zavedení možnosti snížit základ daně o odpočitatelnou položku na vyživované 

nezletilé děti. Zrušení této možnosti jim citelně snížilo finance. V období těhotenství v 7. až 9. 

měsíci využívala osobní asistence častěji kvůli obavám ze ztráty rovnováhy. Po narození dětí 

využívala k péči o děti osobní asistenci, ale hlavně o děti pečoval manžel. Uvítala by v období 
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kojení „někoho na noc, kdo by mi přinesl dítě ke kojení z postýlky, po kojení by ho nechal odříhnout 

a uložil by ho zpět do postýlky a uspal, aby se muž mohl vyspat, protože ráno vstával do práce“.(R 

3) Jinak také poznamenává „ono ani nebylo moc peněz, tak jsme žádné další služby nehledali“ (R 

3) 

Respondentka s Wilsonovou nemocí ( R 2) využívá  dvakrát týdně osobní asistenci – 

pomoc s hygienou a přípravou jídla. Od narození dětí využívá také pečovatelskou službu v místě 

bydliště, kterou hodnotí jako dobře fungující a relativně flexibilní. Momentálně by uvítali jakousi 

„SOS službu“ pro nenadálé situace. V době těhotenství by uvítala více dostupných informací 

v češtině o možnostech porodů žen s tělesným postižením a v období péče o dítě by ocenila jakýsi 

„sborník nápadů“ či „katalog možností řešení“ různých běžných situací při péči o dítě. Za vhodné 

považuje například webové stránky, kam by mohli své nápady a zkušenosti přidávat i další rodiče. 

Chyběla jí pomoc při vyřizování záležitostí na úřadě – překážkou byl malý výtah, málo koutků 

k přebalení a nakrmení miminka, možnost ohřát mléko pro dítě. Řešení vidí v možnosti vyřizovat 

záležitostí v zastoupení nebo možnosti zasílat dokumenty elektronicky (aby nemusela osobně 

dokládat narození dítěte s rodným listem do osmi dnů). 

Respondentka s revmatoidní artritidou ( R 1) žádnou sociální službu nevyužila a 

nevyužívá, vše zajistila sama nebo s pomocí manžela, maminky a přátel. Pobírá plný invalidní 

důchod. 

5.7.8 Současný stav a zhodnocení 

Matka ( R 1) se sedmiletým dítětem uvažuje o nástupu do zaměstnání. Nevyužívá žádnou 

službu – vše zvládají sami s manželem, přednost dávají soukromí. „Kdybych pracovala, bylo by to 

asi jiné,“ (R 1) dodává. Pohybové aktivity pro dítě zajišťuje manžel, o víkendech jezdí celá rodina 

na chatu nebo na různé výlety, jsou velmi aktivní. Rodiče dbají na to, aby syn měl vždy alespoň 

jeden pohybový kroužek – 3 roky chodil do Sokola, nyní chodí na atletiku.  

Matka ( R 3) se dvěma dětmi (nyní 14 a 16 let) momentálně využívá osobní asistenci dva 

dny v týdnu dopoledne. Je to v době, kdy je manžel v práci. Nejčastěji jde o žehlení, vytírání 

podlahy, mytí či úklid nádobí, mytí hlavy, pomoc s oblékáním či nalíčení v případě, že se klientka 

chystá někam ven.  Někdy je doma sama ještě další 4 hodiny v týdnu – to se vždy snaží zajistit si 

předem, aby měla udělaný čaj.  

Žena pobírá plný invalidní důchod ( 3. stupeň) a příspěvek na bezmocnost. Na přídavek na 

děti nedosáhnou „jsme moc bohatí“ ( R 3) vysvětluje ironicky. Uvítali by, kdyby se vrátila 

možnost odpočitatelné položky na vyživované dítě. Mají nárok na zvláštní pomůcku – konkrétně 

stropní zvedák do koupelny, ale zatím ho nechtějí, manžel vše zvládá i bez zvedáku. „Možná mu to 
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v jeho 45 letech připadá pod jeho důstojnost, ale vím, že až mu bude třeba 70, tak za ten zvedák 

bude určitě rád..“  

(R 3) Jelikož z toho vyplývá, že největší podíl péče spočívá na manželovi s tím, že je ještě 

výdělečně činný, ptám se, jak řeší situace, když manžel onemocní. V takovém případě povolají 

maminku a tetu a děti (14 a 16 let) již také pomůžou. Nicméně i tak je to vždy kritická situace. 

Třetí respondentka ( R 2) (děti 6 a 3 roky) v současné době využívá dvakrát týdně osobní 

asistenci – pomoc s hygienou a přípravou jídla. Od té doby, co má děti, využívá také pečovatelskou 

službu v místě bydliště, kterou hodnotí jako dobře fungující a relativně flexibilní. „Jsou ochotni 

udělat, co je právě třeba – v sazebníku to mají po kolonkou „pomoc“ – a je jim jedno, jestli koupou 

nebo koupí Penicilin“.( R 2)  Důležitá je i pomoc rodiny a přátel. Dojde-li k nenadálým situacím –

například když děti onemocní – „celý harmonogram se rozklíží a je obtížné to uřídit.“ ( R 2) 

Pečovatelská služba je časově málo flexibilní – mají nasmlouvané pevné časy dvakrát týdně - a 

nejsou schopni je nahradit, když je potřeba jindy. Osobní asistenci hodnotí respondentka jako 

flexibilnější. Momentálně by uvítali jakousi „SOS službu“ pro nenadálé situace. „Abychom mohli 

zavolat s tím, že dnes nebudeme večer koupat a sprchovat, ale potřebujeme vystoupit z auta v 10. 

30 v Jesenici, protože jdeme k doktorovi.“ (R 2) Nebo uvádí jinou situaci, kdy třeba rozbije 

přesnídávku a potřebuje , aby někdo zametl střepy, aby nemusela v těch střepech jezdit nebo 

hodinu i déle čekat, než někdo přijede. Momentálně jí v takové situaci často pomůže sousedka – se 

kterou se sblížily díky dětem.  

Z doby přípravy na těhotenství si velmi si chválí program organizace Paraple „Máma , táta 

na vozíku“. Dostali tam prý s manželem nejucelenější informace a zároveň porozumění pro touhu 

po dítěti a možnost setkání s těmi, které již mají nějaké zkušenosti. Kontakty na účastníky využívá 

dodnes, když potřebuje zkonzultovat nějaký výchovný či praktický problém. Kladně hodnotí i 

konzultaci s klientkou – dobrovolnicí v organizaci Aperio, která jí poskytla kontakt na 

bezbariérovou ordinaci gynekologa. Uvítala by celkově větší informovanost například o 

možnostech porodů pro matky s tělesným postižením, které jsou momentálně dostupné pouze 

v zahraniční literatuře.  

Přínosem by podle ní mohl být i jakýsi „sborník nápadů“ či „katalog možností řešení“ 

různých běžných situací při péči o dítě. Za vhodné považuje například webové stránky, kam by 

mohli své nápady a zkušenosti přidávat i další.  

5.8 Shrnutí šetření 

Následující kapitola Diskuse bude obsahovat shrnutí celé práce a s tím související diskusi 

nejdůležitějších podnětů, které se mi podařilo zjistit. 
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6 Diskuse 

Z předchozích šetření o matkách s tělesným postižením (Vladíková, 2007) se ukazuje, že 

ženy spíše než formální sítě pomoci využívaly neformální zdroje pomoci – sociální oporu. O 

sociální opoře pojednávám v kapitole 4. 

 „Ukázalo se, že tázané matky tyto služby (asistenční nebo jiné služby nabízené 

pomáhajícími organizacemi) prakticky nevyužívaly ani během těhotenství ani při péči o 

dítě...Z rozhovorů s matkami vyplynulo, že těchto služeb nevyužívaly, protože měly výborné 

zázemí v rodině, přátelích i známých“, uvádí Vladíková (2007) ve své diplomové práci Mateřství 

tělesně postižené ženy.  

Předpokládala jsem, že nejinak tomu bude i u mých tří respondentek, a to zvláště z toho 

důvodu, že všechny tři žijí v manželství se zdravým partnerem a mají poměrně rozvinutou síť 

sociálních vztahů, kde mohou čerpat přirozenou podporu. Výsledky potvrzují zásadní důležitost 

sociální opory a využívání sociálních služeb jako spíše doplňkové, což však neznamená, že by bylo 

méně významné. Dvě respondentky využívaly pečovatelskou a asistenční službu již před 

těhotenstvím a poté je pouze rozšířily. Na otázku které služby matkám chyběly, se ukázalo, že 

možná nebude ani tolik třeba služby rozšiřovat, jako spíše adaptovat ty stávající, ve smyslu větší 

flexibility pracovníků a upřednostňování aktuálních potřeb klientek před zvyklostmi a zavedenými 

postupy organizace. Respondentka R 2 je ráda, že má dobrou zkušenost s osobní asistencí: „že si to 

řídím já, co mi bude kdo pomáhat…ne, že někdo přijde -  nějaký profesionál, který si nasadí 

rukavice a bude mi říkat: „ a teď dělejte tohle a tohle..“ to taky vím, že existuje…bohužel…“ (R 2) 

přesto dodává: „pečovatelská služba je hodně málo flexibilní – ta má nasmlouvané 2 hodiny v út a 

čt dopoledne, a když v tom čase nemůžeme, tak ani nejsou schopní to nahradit,…ten termín,… 

osobní asistence je daleko flexibilnější“ (R 2)  

V diskusi budu postupovat podle témat stanovených operacionalizací s tím, že budu 

procházet napříč jednotlivými časovými obdobími od plánování těhotenství až po současný stav. 

6.1 Subjektivní prožívání jednotlivých období a reakce 

nejbližších, odborníků a veřejnosti 

 „Matky s postižením jsou… některými lidmi vnímány jako nekompetentní 

k rodičovství…Postavení matek s postižením je proto v naší společnosti velmi těžké. Musejí často 

překonávat nejen bariéry svého postižení, ale jsou také nuceny bojovat s předsudky svého okolí. 

Diskriminace a nerovné zacházení začíná již v těhotenství. Stále se najdou zdravotníci, kteří 

považují těhotenství žen s postižením za něco nepatřičného, a místo toho, aby jim poskytli 
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potřebnou podporu a pochopení, jim kladou další překážky“ uvádí Turková-Hájková (2013)  ve své 

diplomové práci Žena s postižením v roli matky. Proto jsem zařadila do rozhovoru též otázky na 

reakce nejbližších, odborníků a veřejnosti.  

Všechny tři respondentky se u nejbližších setkaly s pochopením a podporou pro svoji touhu 

po dítěti v období zvažování rodičovství a příprav na početí. K početí dítěte přistupovaly velmi 

zodpovědně, své přání konzultovaly s odborníky – a to se specialistou na jejich postižení (neurolog, 

revmatolog), s genetikem a s gynekologem. Respondentka s revmatoidní artritidou konzultovala 

možnost dědičného přenosu nemoci na dítě se dvěma revmatology, kteří se oba shodli: „můžete mít 

zdravé dítě“. (R 1) Přesto ještě z vlastní iniciativy podstoupili s manželem genetické vyšetření na 

specializovaném pracovišti GENNEP. Tato žena řekla, že v případě, že by nemoc byla dědičná, 

rozhodla by se dítě raději nemít: „Kdyby bylo nějaké riziko, tak bych do toho nešla“ (R 1) 

Respondentka R 2 podstoupila z vlastní iniciativy genetické vyšetření s tímto zážitkem: 

„šla jsem na genetické testy, protože trpím Wilsonovou nemocí, kde jsou předpoklady, že by ji děti 

mohly zdědit…ale genetické testy u mě tu nemoc ani nepotvrdily, takže to je taková spíš 

zajímavost, ale na tento výsledek jsme čekali skoro tři čtvrtě roku…což pro nás bylo ultra dlouhé“.   

Respondentka R 2 se setkala se skeptickým přístupem specialistů: „u lékařů vyvolávalo velkou 

nedůvěru, jestli bych mohla otěhotnět, jestli to já zvládnu zdravotně a vůbec obecně k tomu 

těhotenství takový velký otazník…možná by to mohl shrnout výrok, abych se podívala na sebe, že 

když nezvládnu péči o sebe, tak jak bych mohla ještě já pečovat o miminko…ale myslím si, že tam 

bylo spíš nepochopení toho, že i žena s hendikepem má touhu po dítěti a byla jsem naopak ráda za 

gynekoložku, kterou jsem našla a která měla velké pochopení a fandila nám…“(R 2) 

Všechny tři respondentky hodnotí velmi kladně pozitivní přístup gynekologů. R 3 

popisuje postoj gynekologa takto: „on se těšil na to, jak nám pomůže… a po té gynekologické 

stránce nám pomohl opravdu maximálně i lidsky…protože když jsem k němu přišla poprvé s tím, 

že jsem potratila, a když jsme byli zdrcení z toho, že jsme přišli o dítě, tak nám řekl: „nic si z toho 

nedělejte, dítěte se stejně dočkáte“..což bylo ohromně lidský – dal nám naději, ale nelhal nám – to 

on samozřejmě ze svého gynekologického hlediska věděl, co říká…a to nás hodně povzbudilo…“ 

(R 3)  

Všechny tři musely podstoupit zdravotní přípravy na početí v souvislosti s vysazováním 

léků a u dvou respondentek byla příprava ještě spojena léčbou ( u R 3  roční hormonální léčba u R 

2 endokrinologická léčba funkce štítné žlázy).  

Těhotenství prožívaly všechny tři respondentky velmi pozitivně, R 2 prodělala kvůli 

vysazeným lékům několik zánětů močových cest, „ale to vše jsem snášela celkem dobře, protože 

jsem se moc těšila a nebyl to pro mě problém“ (R 2).  Respondentka s revmatoidní artritidou se 

v důsledku toho, že se jedná o autoimunitní onemocnění, cítila zdravotně dokonce „nejlépe za celý 
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život, bylo to nádherné období, nejlepší v mém životě“ (R 1 ) Respondentka s DMO říká: 

„připadala jsem si jako kterákoli jiná zdravá matka s tím rozdílem, že já jsem si břicho vozila – to 

jsem si tak pro sebe vtipkovala, abych si to ulehčila…i když je pravda, že ke konci už to břicho bylo 

těžké…tak jsem raději chodila na WC s asistentkou nebo s někým, protože jsem se bála, abych se 

nějak nepřevážila a neupadla jsem“ (R 3)  

Porod byl u R 1 velmi dramatický – přestože revmatoložka doporučila porod fyziologický, 

gynekologové se rozhodli pro císařský řez v epidurální anestezii, ta se však nezdařila a bylo nutné 

podat celkovou anestezii. Ta však byla riziková, což R 1 sice předem hlásila, ale nikdo to 

nezohlednil ani písemně nezaznamenal.V celkové narkóze došlo k respiračnímu selhání a dítě 

muselo být kříšeno a matka intubována. Právě intubace představovala velké riziko kvůli 

revmatoidní artritidě, na což R 1 také předem upozorňovala. Naštěstí se intubace podařila, matka 

však strávila 3 dny na ARO v umělém spánku a 2 dny na JIP, což ji velmi vyčerpalo a  také ztížilo 

počátek kojení. To jí nakonec stejně bylo „zakázáno“ kvůli dvěma epileptickým záchvatům 

z vyčerpání. „byla jsem tak vyčerpaná, že jsem byla jak hadrová panenka – nechala jsem se sebou 

dělat, co chtěli…dnes, když o tom mluvím, tak se mi chce brečet“ ( R 1) 

Naopak R 3 vzpomíná na porod jako na krásný zážitek, jelikož rodila oproti plánu (císařský 

řez) fyziologicky: „byl to nádherný zážitek a přála bych to všem maminkám – samozřejmě pokud je 

to možné“. (R 3) U druhé respondentky vše proběhlo „podle plánu“.  

Pobyt v porodnici R 2 komplikovala bariérovost prostředí – neměla bezbariérovou sprchu a 

komplikace vznikaly při péči o novorozence proto, že nemohla vjet s vozíkem pod postýlku, 

přebalovací pult ani vaničku. U personálu se proto setkávala s nedůvěrou, jak bude moci o dítě 

pečovat sama doma a zdráhali se je pustit domů.  

R 1 si velice chválila přístup personálu na ARO, naopak nepříjemné jí bylo chování 

gynekologa - porodníka, který s ní komunikoval otočený zády a skloněný nad papíry konstatoval: 

„teda vy jste nám dala!!“ což na R 1 zapůsobilo tak, že se začala cítit provinile: „teda já s tou svojí 

artritidou ale dělám doktorům problémy“ a místo aby jí ujistil, že dítě je zdravé a v pořádku – 

vyvolal v ní zbytečné obavy neurčitým výrokem: „miminko zpočátku nedýchalo, ale pak už jsem 

ho slyšel plakat“. R 1 to komentovala: „já, která jsem 7 let vyrůstala v Jedličkově ústavu jsem moc 

dobře věděla, že děti  přidušené při porodu mají DMO nebo nějaké jiné postižení, takže jsem si to 

přeložila tak, že moje dítě je postižené…byla jsem ale už tak vyčerpaná, že jsem ani nedokázala 

brečet..“ ( R 1)  

6.2 Praktické kroky, problémy a jejich řešení 

Respondentky ve své roli matky potřebovaly zvládnout nové úkony a narážely přitom nejen 

na své fyzické omezení, ale také na to, že většina pomůcek v péči o dítě je koncipovaná pro 

zdravou populaci. Zvláště respondentka R 2 projevila velkou vynalézavost a kreativitu a vyvinula 
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velké úsilí, aby buď našla na trhu takovou konstrukci pomůcek, která by jí umožňovala bezpečnou 

a samostatnou manipulaci s dítětem i s jejím omezením nebo aby společně s manželem vymysleli a 

zrealizovali s pomocí šikovných přátel jejich úpravu. Konkrétní řešení u jednotlivých pomůcek, 

jako je vanička, postýlka, přebalovací pult, kočárek, autosedačka apod.- uvádím v kapitole 5. 7. 4. 

Nejdůležitější však byla obrovská motivace respondentky R 2 zvládnout péči o dítě pokud možno 

vlastními silami, jak sama říká: „Celkově to vyžadovalo hodně hledání a vynalézavosti…a jsem 

moc ráda, že manžel mě podporoval v tom hledání…taky jsme různé věci do výbavy koupili prostě 

špatně, protože jsme nevěděli, zda se to osvědčí nebo ne, dokud jsme to nevyzkoušeli…někdy nám 

někdo něco i půjčil na vyzkoušení, abychom to nemuseli pořizovat a  některé věci jsme měli jen 

vypůjčené“ (R 2) Při své touze vše pokud možno zvládnout sama však nezapomněla na otázku 

bezpečnosti. Ta měla vždy prioritu, jak vyplývá z následujícího výroku, kde R 2 popisuje, jak 

uvažovala, když se vyskytla nějaká překážka: „těch překážek bylo hodně, ale vždycky se podařilo 

nějaké řešení vymyslet a nebo jsem musela prostě říct: „tohle nezvládám, potřebuju pomoct“ a 

bylo pro mě důležité si pro sebe vyjasnit co je pro mě třeba těžké nebo únavné a co je opravdu 

nebezpečné… některé věci jsem třeba věděla, že bych zvládla sama – možná, když jsem v ideální 

kondici, ale že nejsou bezpečné…takže určitě jsme někdy zaplatili mnoho asistenčních hodin jenom 

pro větší bezpečnost…že jsem si prostě netroufla něco riskovat“ (R 2) 

Respondentka R 3 musela kvůli svému postižení (DMO) nechat veškerou péči o děti na 

manželovi a asistentech, respondentka R 1 zvládala veškerou péči o dítě sama kromě koupání. 

V tom to měly vlastně obě o dost jednodušší než respondentka R 2. Společným jmenovatelem však 

opět zůstává sociální opora jako zásadní faktor při zvládání mateřské role (viz kapitola 4.) 

Nemohu nezmínit i určité psychologické faktory při zvládání náročných každodenních 

úkonů a činností. Osoby s tělesným postižením jsou zvyklé na překonávání překážek a možná díky 

tomu jsou zvyklé snadno se nevzdávat a vytrvale hledat řešení. Potvrzuje to výrok respondentky R 

1: „já jsem věděla, že to zvládnu, protože vždycky jsem všechno zvládla – sice třeba trochu jinak 

než zdravý člověk, ale když se k něčemu rozhodnu, ono to vždycky nakonec nějak jde…takže úchopy 

miminka byly třeba úplně jiné než má zdravý člověk, ale šlo to“.(R 1) Potvrzuje se tím i to, že 

respondentka dobře zvládla adaptaci na své postižení a vypěstovala si zdravé a konstruktivní 

mechanismy zvládání náročných situací. O mechanismech zvládání píši v kapitole 1, o adaptaci na 

postižení v podkapitolách 1. 1. a 1. 2. 

6.3 Sociální služby, finanční dávky a jiné zdroje pomoci 

Všechny tři respondentky pobírají plný invalidní důchod (3. stupeň) a jsou také držitelkami 

průkazu ZTP/P. Kromě toho pobírají také příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. 

R 2 a R 3 využívají asistenční služby a R 2 ještě pečovatelskou službu v místě bydliště. O těchto 

službách pojednávám v kapitole 2. 1 a o finančních dávkách pojednávám v kapitole 3 Všechny tři 
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respondentky jsou vdané a mají zdravého manžela. Kromě toho jim pomáhají rodiče a další 

příbuzní. Mají také poměrně širokou síť přátel a známých. O důležitosti sociání opory pojednávám 

v kapitole 2. 7. Jedna respondentka má velmi vstřícné sousedy, kteří jsou ochotni jí pomoci 

v nenadálých krizových situacích – jde o fyzicky či časově nenáročné úkony (například zametení 

střepů), ale výhodou je, že jsou prakticky okamžitě dostupní a: „nemusím tu jezdit ve střepech nebo 

hodinu čekat, než sem někdo dojede“(R 2) 

Za důležitý považuji výrok respondentky R 2, který poukazuje na důležitost pochopení 

smyslu a účelu služby – služba má být pro klienta pomocí, a proto má být služba přizpůsobena 

klientovi a ne naopak:  

„zpětně jsem moc ráda za to, že se asistenti přizpůsobují nám a ne abychom my od devíti 

do jedenácti byli v pozoru…možná to zní až banálně, ale jsem za to strašně ráda…a vůbec nelituju 

těch hodin, kdy jsme byli s někým domluvení, že přijde v 10 na miminko a ono v 10 spalo, tak 

jsem si dala s někým kafe – neházeli jsme ho do vany…někdy přiznám, že to bylo pro mě 

psychicky náročné – jeden chodil v pondělí koupat, druhý v úterý, jiný ve středu…že se u nás 

střídala spousta lidí…a já jsem z toho byla psychicky unavená…člověk potřebuje mít své soukromí 

a je rád, když může být doma třeba v teplákách ráno i večer…a když nemůže v noci spát, tak 

nebude v osm ráno učesaný a usmívat se na asisitenta, ale půjde  si třeba zdřímnout, tak to je 

taková stinná stránka, ale vesměs pomoc našich asisitentů byla efektivní a rychle pochopili, že 

nepotřebuju, aby mě bavili, aby si se mnou povídali nějak extrémně, že nepotřebuju společnost, ale 

opravdu praktickou pomoc…já jsem se vždy snažila si to dopředu promyslet a připravit, co 

skutečně po nich chci a potřebuju, aby ten čas byl využitý a musím to doporučit i ostatním“ ( R 2)  

Respondentka s DMO ( R 3) je i v sebeobsluze závislá na manželovi či asistentech. Má 

kamarádky, z nichž jedna zároveň pracuje jako asistentka a její služby využívá nejvíce. Také rodiče 

jsou jim velkou pomocí pro případ nouze.  

6.4 Chybějící služby a formy pomoci 

R 3 s manželem by uvítali více financí, díky kterým by mohli využívat více služeb. 

Například opětovné zavedení možnosti snížit základ daně o odpočitatelnou položku na vyživované 

nezletilé děti. Zrušení této možnosti jim totiž před časem citelně snížilo finance. V době kojení by 

respondentka uvítala asistenci v nočních hodinách, „někoho na noc, kdo by mi přinesl dítě ke kojení 

z postýlky, po kojení by ho nechal odříhnout a uložil by ho zpět do postýlky a uspal, aby se muž 

mohl vyspat, protože ráno vstával do práce“.(R 3) To by byla pomoc především pro jejího 

manžela, jelikož veškerá tíha péče o děti i o zajištění výdělku pracovní činností spočívá na něm. 

Respondentka se svěřila, že manžel by šel rád na operaci očí, aby nemusel nosit brýle, což by mu  

dost ulehčilo v práci, avšak po operaci by nemohl měsíc zvedat nic těžkého, „takže to nepřipadá 
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v úvahu, protože má úklidovou firmu a nemohl by zvednout ani kýbl a kdo by nás ten měsíc živil…“ 

(R 3) Toto by podle mého názoru mohly řešit odlehčovací služby, které popisuji v kapitole 2. 1.  

R 2 by v době těhotenství uvítala více dostupných informací v češtině o možnostech 

porodů žen s tělesným postižením a v období péče o dítě by ocenila jakýsi „sborník nápadů“ či 

„katalog možností řešení“ různých běžných situací při péči o dítě. Za vhodné považuje například 

webové stránky, kam by mohli své nápady a zkušenosti přidávat i další rodiče. Chyběla jí pomoc 

při vyřizování záležitostí na úřadě – překážkou byl malý výtah, málo koutků pro  přebalení a 

nakrmení miminka, možnost ohřát mléko pro dítě. Řešení vidí v možnosti vyřizovat záležitostí 

v zastoupení nebo v možnosti zasílat dokumenty elektronicky (například aby nemusela osobně 

dokládat narození dítěte s rodným listem do osmi dnů). Momentálně by uvítali jakousi „SOS 

službu“ pro nenadálé situace. 

Za zmínku stojí i negativní zkušenosti s bariérovostí školek, ale  zásadní je nakonec přístup 

personálu.  Respondentka R 2 má zkušenost se dvěma bariérovými školkami –a její popis dobře 

ilustruje, jak zásadní roli v konečném důsledku hraje ochota a vstřícnost personálu: „dost málo se 

myslí na to, že do školky by mohla chodit třeba taky maminka na vozíku…a učitelky nebyly ani 

ochotné mi syna vodit k autu, přestože já jsem se prostě do budovy nedostala, takže to bylo hodně 

náročné…musela jsem se domluvit s jednou maminkou, které jsem dala pověření, že může syna 

vyzvedávat, a ta mi ho dovedla k autu, …a učitelky mi daly jasně najevo, že to není jejich práce, 

aby mi oblékaly dítě a vodily ho k autu…já jsem zase říkala, že moje práce není tam vybudovat 

nájezd….teď jsme ve druhé školce – a i ta je bariérová…syn je v prvním patře a učitelky mi ho vodí 

do auta každý den…a když je nějaká besídka nebo vystoupení dětí, tak to pro mě znamená sehnat si 

nějakého asistenta „Arnolda“ , který mě do prvního patra vyveze… je to dost nepříjemně a cítím se 

v tom taková odstrčená– já bych taky chtěla obdivovat, co děti nakreslily a vymodelovaly…nebo 

uklidit jeho přihrádku…ale na tohle, holt školky nejsou zařízené…jsem ale moc vděčná učitelkám, 

které nám ochotně pomáhají a funguje to v tom, že v dalších letech je pro nás školka opravdu 

pomocí v tom, že synovi poskytli spoustu zážitků, které bychom sami těžko zvládli… třeba v zimě 

jsem byla ráda za to, že chodí pravidelně ven, protože já se od listopadu do března - dubna dostanu 

ven na pár minut a pak jsem úplně zmrzlá…“(R 2) Šlo opravdu jen o lidský faktor a přístup 

konkrétních lidí – nejen o architektonickou bariéru, což respondentka R 2 potvrzuje: „tam bylo 

zajímavé i to, že v té první školce měli dvě třídy bezbariérové, ale nebyli ochotni tam syna dát, 

protože tříleté děti vždy začínají v jiné třídě a učitelky jsou na to tak zvyklé…a nepomohlo ani to, 

když jsem orodovala u ředitelky školy…“ (R 2) Neochota některých „profesionálů“ je až zarážející.  
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku mateřství žen s tělesným 

postižením.  

Cílem mé práce je zmapovat problémy, s nimiž se matky na vozíku v rámci svého 

těhotenství a rodičovství setkávaly, a jak je řešily. Dalším cílem je poskytnout přehled možností 

psychosociálních služeb pro tuto cílovou skupinu. Součástí práce je empirické šetření a vrcholem 

celé práce je závěrečná Diskuse, v níž uvádím i náměty ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 

Cílem mé práce není analyzovat otázky sexuálního života osob se zdravotním postižením ani 

moderní lékařské metody, které umožňují rodičovství těchto osob. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola pojednává o psychosociálních 

aspektech života osob s tělesným postižením, a to jak těch, co se se svým postižením již narodily, 

tak těch, co je „získaly“ až v průběhu života. Druhá kapitola poskytuje přehled typů sociálních 

služeb, které jsou matkám s tělesným postižením k dispozici a představuje některé organizace, 

které tyto služby nabízejí. Závěrem je uveden konkrétní příklad programu pro matky s tělesným 

postižením. Třetí kapitola je věnována finančním dávkám, které jsou k dispozici matkám 

s tělesným postižením, kromě příspěvku na péči, o kterém je pojednáno ve druhé kapitole. 

V závěru zmiňuji novelu o sociálních dávkách a její dopady na praktický život matek s tělesným 

postižením. Čtvrtá kapitola pojednává o sociální opoře, která je významným faktorem zvládání 

rodičovské role. Pátá kapitola obsahuje empirické šetření kvalitativního charakteru, kdy na základě 

polostrukturovaných rozhovorů se třemi respondentkami byla získána data a jejich analýzou byly 

zodpovězeny výzkumné otázky. Cílem mé práce nebyl reprezentativní vědecký výzkum ani 

vědecká analýza dat a jsem si vědoma toho, že mé šetření má spíše ilustrativní charakter.Vrcholem 

celé práce je závěrečná Diskuse, které je věnována samostatná šestá kapitola, a kde jsou shrnuty 

výsledky šetření a uvedeny náměty ke zkvalitnění služeb.  

Šetření ukázalo, že matky své těhotenství plánovaly, konzultovaly s odborníky a pečlivě se 

na něj připravovaly. Období těhotenství prožívaly všechny tři respondentky jako krásné období 

těšení a čekání, snažily se zůstat aktivní. Po narození zdravého dítěte respondentky ve své nové roli 

matky potřebovaly zvládnout nové úkony a narážely přitom nejen na své fyzické omezení, ale také 

na to, že většina pomůcek v péči o dítě je koncipovaná pro zdravou populaci. Postupně ale vždy 

našly nějaké řešení. Šetření ilustruje zásadní důležitost sociální opory a využívání sociálních služeb 

jako spíše doplňkové, což však neznamená, že by bylo méně významné. Dvě respondentky 

využívaly pečovatelskou a asistenční službu již před těhotenstvím a poté je pouze rozšířily. Na 

otázku které služby matkám chyběly, se ukázalo, že možná nebude ani tolik třeba služby 
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rozšiřovat, jako spíše adaptovat ty stávající, ve smyslu větší flexibility pracovníků a 

upřednostňování aktuálních potřeb klientek před zvyklostmi a zavedenými postupy organizace. 
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Vzorový rozhovor                                                 Příloha č. 1 

  Úvodní formulace: 

V rámci své diplomové práce na téma Psychosociální aspekty mateřství žen s tělesným 

postižením prosím o zodpovězení následujících otázek: 

Stručná charakteristika respondentky RX   

(Věk, druh postižení, rodinný stav, zdravotní stav partnera, počet a 

věk dětí) 

Rozhodování a příprava na těhotenství 

1. Plánovala jste těhotenství? 

2. Jak probíhalo rozhodování? 

3. Konzultovala jste s někým? S kým? 

4. S jakými reakcemi jste se setkala? (u nejbližších, u odborníků) 

5. Konzultovala jste s jinými maminkami na vozíku? Jak jste se s nimi skontaktovala? 

6. Jakou pomoc jste využila v tomto období – formální i neformální? 

7. Jakou pomoc byste uvítala? Jaká pomoc vám chyběla? 

Průběh těhotenství a příprava na porod 

8. Jak jste prožívala těhotenství? (zdravotně, psychicky) 

9. S jakými reakcemi jste se setkala? (zdrav. Personál, blízcí, veřejnost) 

10. Jaké jste dělala přípravy na narození dítěte? (úpravy bytu, nákup pomůcek, získávání 

informací) 

11. Jakou pomoc jste využila v tomto období – formální i neformální? 

12. Jakou pomoc byste uvítala? Jaká pomoc vám chyběla? 

Porod 

13. Jak proběhl a jak jste prožívala porod? (zdravotně, psychicky) 

14. Jaké bylo jednání personálu? (vstřícné, odměřené, profesionální) 

15. Využila jste nějaké pomoci u porodu? (dula, blízká osoba, speciální pomůcka, 

informace) 

16. Jakou pomoc byste uvítala? Jaká pomoc vám chyběla? 
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Péče o dítě do tří let 

17. Jak jste zvládala péči o dítě? (v šestinedělí, do jednoho roku, do tří let) 

18. Co jste zvládala sama a co jenom s pomocí – jakou? (koupání, krmení, přebalování, 

přesun po bytě, procházky venku) 

19. S jakými překážkami jste se setkala a jak jste je řešila? 

20. Jakou pomoc jste využila v tomto období – formální i neformální? 

21. Jakou pomoc byste uvítala? Jaká pomoc vám chyběla? 

Školka a škola 

22. Jaké máte zkušenosti se školkou? 

23. Jaké máte zkušenosti se školou? 

Momentální stav a zpětné zhodnocení  

24. Jakou pomoc momentálně využíváte? (formální i neformální) 

25. Jakou pomoc byste uvítala? 

 Děkuji za rozhovor      
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Rozhovor č.3 .                                                Příloha č. 2 

Úvodní formulace: 

UV rámci své diplomové práce na téma Psychosociální aspekty mateřství žen s tělesným 

postižením prosím o zodpovězení následujících otázek: 

Stručná charakteristika respondentky R3: 

Třetí respondentka R 3 (45 let) trpí DMO a je vdaná. Manžel je zdravý a mají spolu dvě 

dcery, kterým je nyní 12 a 16 let. Žena zvládá sebeobsluhu pouze s asistencí (hygiena, oblékání, 

příprava jídla). 

1. Plánovala jste těhotenství? 

Určitě, těhotenství jsme plánovali - jednak z důvodů zdravotních a pak z důvodů 

praktických..manžel totiž v rámci zaměstnání musel v zimě odklízet sníh, což znamenalo vstávat 

v půl páté a na 3 hodiny jet odklízet…takže se nám nehodilo otěhotnět v zimě…nebylo pro mě 

jednoduché se psychicky s takovým omezením vyrovnávat, ale chápala jsem to…a zdravotní 

důvody byly ty, že jsem se musela nejprve léčit – léčba byla plánovaná a řízená a trvala rok a 

teprve potom jsem mohla otěhotnět – naštěstí se to povedlo hned na poprvé – takže v tomto smyslu 

jsme měli těhotenství plánované na měsíce, a musela jsem se přitom psychicky přenést přes to, že 

máme vždy jen asi půl roku na to, aby se to povedlo, a když se to nepovede, tak budeme zase půl 

roku čekat…snažila jsem se na to nemyslet a oprostit se od toho..ale bylo to těžké…nakonec se 

tedy povedlo a máme dvě děti – děvčata 16 a 12 let – to taky není náhoda, i to bylo z naší strany 

plánované – a chtěli jsme druhé dítě až bude to první trochu samostatné, bude chodit a bude se 

umět obléknout…aby se to dalo líp zvládat…a myslím si, že se nám to vyplatilo, že ta starší mohla 

už chodit do školky, což byla trochu úleva, že alespoň dopoledne byla ve školce a zároveň byla 

mezi vrstevníkama a že my jsme se mohli věnovat té malé… 

Taky jsem řešila to, že někdo si myslí, že plánovat těhotenství není dobré, že člověk přijde 

o ten moment překvapení…ale já si to nemyslím…protože když jsme pak zjistili, že se to povedlo a 

že jsem těhotná, stejně jsme byli překvapený a měli ohromnou radost…a možná taky tím, že byla ta 

dlouhá příprava a léčba, tak ve mně okamžitě naskočily ty mateřské pudy, že mám v sobě 

človíčka….a začali jsme se těšit…takže o to se plánováním člověk rozhodně neošidí…takže 

myslím, že plánování těhotenství není opravdu nic špatného, a že to procento plánovaných početí 

v dnešní době vzrůstá… 

2. jakou šlo léčbu? souviselo to s DMO? 

Ne, byla to hormonální léčba, paradoxně jsem musela rok brát antikoncepci, protože jsem 

potřebovala srovnat hormony…ani tak to nebylo jednoduché, protože ještě před léčbou jsem v 10. 
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týdnu potratila a měla jsem bolestivé menstruace…tak proto jsme vlastně vyhledali gynekologa a 

šli se poradit a on nám navrhl léčbu a povedlo se…skutečně se to léčbou srovnalo… 

3. Konzultovala jste s odborníky? kterými? 

Ano, s gynekologem a ten chtěl vyjádření od neurologa…zda by se nestalo něco fatálního, 

kdybych otěhotněla…takže jsem navštívila svoji neuroložku, ke které léta chodím, a ta mi řekla, že 

není problém…napsala to samozřejmě odborně písemně i s razítkem, aby doktor byl krytej… 

4. A jak se k tomu stavěl gynekolog – nebyl skeptický? 

Ne, naopak, on se těšil na to, jak nám pomůže… a po té gynekologické stránce nám 

pomohl opravdu maximálně i lidsky…protože když jsem k němu přišla poprvé s tím, že jsem 

potratila, a když jsme byli zdrcení z toho, že jsme přišli o dítě, tak nám řekl: „nic si z toho 

nedělejte, dítěte se stejně dočkáte“..což bylo ohromně lidský – dal nám naději, ale nelhal nám – to 

on samozřejmě ze svého gynekologického hlediska věděl, co říká…a to nás hodně 

povzbudilo…takže jsme sice věděli, že máme před sebou dlouhou léčbu, ale že když vydržíme, že 

je šance, že by se to mohlo podařit… 

No a po té léčbě to vychází většinou tak, že se to daří třetí měsíc po vysazení, což se 

podařilo, takže jsme měli Elišku a po 3 a půl letech jsme měli další – Klárku… 

5. Připravovala jste se během těhotenství ještě nějak jinak – např. úpravy bytu? 

Ano, když jsme čekali první dítě (Elišku) – tak jsme dělali poměrně rozsáhlou úpravu bytu 

– de facto jsme ho rozdělili na dvě půlky – pro dospělé a pro děti – abychom zajistili soukromí…a 

chtěli jsme to mít hotové ještě před narozením prvního dítěte…A zvládli jsme to sami svépomocí – 

manžel a jeho táta… 

6. Využívali jste pomoc nějaké organizace? 

Moje kamarádka v době, když se narodila Eliška, měla soukromou agenturu na hlídání – a 

protože jsme se znaly, tak jsme se domluvily, že až se mi narodí dítě, tak mi jednak pohlídá dítě a 

taky mi pomůže se mnou…což znamenalo aby mě dala na záchod, když potřebuju, nebo aby mi 

udělala kafe nebo nějaké pití, ale jinak když tady byla a manžel byl v tu dobu v práci, tak spíš jsme 

se věnovaly dětem a věcem, které byly okolo dětí… 

7. Bylo to až poté, co se děti narodily? 

ano, až když se narodily, protože do té doby jsme zvládali všechno sami 

8. Konzultovala jste své těhotenství s jinými maminkami na vozíku? 

ne, protože tady v domě – přestože jsou tu všichni na vozíku, tak žádná žena dítě nemá, tak 

jsem je taky nechtěla nějak rozbolavět…já jsem to brala tak, že budu mít těhotenství jako každá 

jiná – zdravá – žena…takhle jsem do toho od začátku šla a naopak jsem si to od začátku 

zpříjemňovala tak, že jsem si říkala: „budu jediná, co si bude břicho vozit…“ což jsem si tak trochu 
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dělala legraci, protože když už je to břicho větší, tak je naopak lepší, když člověk může trochu 

měnit polohy…ale to všechno člověk vydrží…protože ví, že to všechno jde k tomu jedinému, proč 

to celé podniká a na co se člověk těší…  

ale je pravda, že tak od sedmého měsíce to začalo opravdu být náročné, protože jsem 

nemohla být sama – bála jsem se třeba sama jít na záchod…protože já se sice postavím, ale 

s břichem jsem se bála, abych se nějak nepřevážila a neupadla..takže od toho sedmého do devátého 

měsíce jsem musela zvýšit frekvence lidí, kteří mi sem budou chodit, protože jsem se už bála… 

9. Byly to nějaké asistenční služby nebo známí? 

ne, to pokryli známí – protože nešlo o nějaké těžké věci jako třeba do vany – mně šlo 

opravdu jenom o to si třeba dojít na záchod a to jsem zvládala s dopomocí – takže spíš jen pro 

jistotu 

10. chyběla vám nějaká pomoc, kterou byste ocenila v tomto období? 

v těhotenství vůbec – to jsme zvládali… 

11. Jak proběhl porod a jak jste ho prožívala? 

porod jsem prožívala krásně, protože přestože byl plánovaný císařský řez – tak z nějakého 

důvodu, snad že jsem si to moc přála a také jsem se za to i modlila, tak nakonec jsem měla 

fyziologický porod…protože mi odtekla voda dřív, takže začal spontánní porod a možná jsem se 

stala průkopníkem nějaké nové metody – protože mi píchli nějaký hormon v určité fázi porodu a 

děloha pak byla schopná to miminko vytlačit, aniž bych já musela nějak tlačit…což mi přijde úplně 

geniální metoda…protože není ještě vyzkoumáno, zda to tlačení – což je taky pro tělo velká zátěž – 

může DMO zvládnout…takže já jsem si prožila krásný porod naprosto při vědomí naprosto se 

vším, co k tomu patří a byla jsem taky ráda, že mám o jizvu míň, protože vím, jak se chovají mé 

jizvy na mém těle a jak se mi hojí a vím, že je to práce navíc…takže jsem byla za to moc ráda, že 

se to povedlo tímto způsoběm a přála bych to každé mamince..ale samozřejmě že jsou diagnózy, 

kde to nejde… 

12. Druhá holčička se narodila také fyziologickým porodem? 

ano, ale tam to bylo trochu jiné, protože se narodila o měsíc dřív…a voda mi praskla v 8. 

měsíci, takže jsme se dohodli, že není co řešit, a že půjde ven…jenže jsme s ní byli 14 dní 

v nemocni, protože nepřibývala a byla jen asi 2-3 dny v inkubátoru jenom na zahřátí, ale jinak 

žádné dýchací nebo jiné obtíže neměla… 

13. Kojila jste? 

 ano, to mi pořád nabízejí…nechám si to v záloze, až budu stará…na to mám nárok…na 

vozík…auto mám teď…takže nikde neotravuju…a když přijdu jdenou za 10 let k neuroložce, tak 

mi pořád vnucuje jestli nechci zvedák do koupelny…tak já vždycky mrknu na manžela, jestli si to 

nerozmyslel, jestli už ten zvedák nechce…takže zatím ne… 



 

66 

14. A to proč? že se mu to nechce instalovat? 

nechce, protože zatím se bez toho obejdeme a jinak je to trošku „krám“…tak já vím, že až 

mu bude 70, tak bude za ten zvedák rád, ale zatím v jeho 45 je to trochu problematické mu to 

cpát… 

15. manžel toho tedy zvládá hodně, a co když onemocní? 

no, tak to je opravdu krize celé rodiny…a to pak povolám maminku, tetu, jak to jde..plus 

teda děti – ty už pomůžou…tak to je krize asi v každé rodině, a to se ten týden prostě musí nějak 

přežít…takže když je to chřipka, tak se modlíme, aby to nebylo déle než týden…no, a kdyby to 

bylo něco delšího – tak to bychom museli řešit nějak systémově, ale to by stějně nevyřešil 

zvedák…to by se pak muselo řešit jinak… 

no, třeba řeší, že by rád šel na operaci očí, aby mohl být bez brýlí, ale naráží to na to, že po 

operaci nesmí dva měsíce nic zvedat, aby mu tam něco neprasklo..takže to odkládá na důchod, až 

nebude muset pracovat…protože si nedovede představit, že by dva měsíce nemohl zvednout kýbl a 

nemohl do práce…protože má úklidovou firmu sám na sebe…protože si nemůže dovolit zůstat dva 

měsíce doma…z čeho bychom žili… 

16. Děkuji za rozhovor 
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Rozhovor č. 2 .                                                Příloha č. 3 

Úvodní formulace: 

V rámci své diplomové práce na téma Psychosociální aspekty mateřství žen s tělesným 

postižením prosím o zodpovězení následujících otázek: 

Stručná charakteristika respondentky R2: 

Druhá respondentka R 2 ((36 let) má postižení získané. Vdávala se zdravá, k ochrnutí došlo 

dva měsíce po svatbě. Týden po svatbě se u respondentky objevily náhlé záchvaty křečí, které byly 

zpočátku chybně diagnostikovány a léčeny jako RS (sclerosis multiplex). Teprve později byla 

rozpoznána Wilsonova nemoc, při které pacientky obvykle na invalidním vozíku nekončí. Žena je 

nyní ochrnutá od hrudníku dolů, hybnost rukou má zachovánu. Manžel je zdravý a mají spolu dvě 

děti, kterým je nyní 3 a 6 let. 

1. Plánovala jste těhotenství? 

Ano, u nás bylo těhotenství dlouhodobě plánované zejména proto, že jsem brala léky, které 

se neslučují těhotenstvím, takže jsme plánovali delší dobu. 

2. Jak probíhalo rozhodování, co jste zvažovali? 

hlavně genetické testy, protože trpím Wilsonovou nemocí, kde jsou předpoklady, že by ji 

děti mohly zdědit…ale genetické testy u mě tu nemoc ani nepotvrdily, takže to je taková spíš 

zajímavost, ale na tento výsledek jsme čekali skoro tři čtvrtě roku…což pro nás bylo ultra 

dlouhé…a další plánování a čas příprav bylo vysazování léků, tak, abych mohla otěhotnět…což u 

lékařů vyvolávalo velkou nedůvěru, jestli bych mohla otěhotnět, jestli to já zvládnu zdravotně a 

vůbec obecně k tomu těhotenství takový velký otazník…možná by to mohl shrnout výrok, abych se 

podívala na sebe, že když nezvládnu péči o sebe, tak jak bych mohla ještě já pečovat o 

miminko…ale myslím si, že tam bylo spíš nepochopení toho, že i žena s hendikepem má touhu po 

dítěti a byla jsem naopak ráda za gynekoložku, kterou jsem našla a která měla velké pochopení a 

fandila nám… 

3. Odborníci vás spíše zrazovali? 

spíš ano, nebo si to nedokázali představit…nebo vždycky viděli jenom ten svůj kousíček 

těla, který právě řešili…a vůbec byli překvapení, že třeba žiju ve vztahu, a že tak vůbec 

přemýšlím… 

4. S jakými odborníky jste těhotenství konzultovala? 

s mými ošetřujícími lékaři, což je internista, neurolog, gynekolog a další 

specialisté…například v této době příprav se ukázalo, že se musím léčit se štítnou žlázou, takže 

ještě endokrinologie…takže bylo docela složité, aby se tolik lékařů spolu dohodlo nad výsledky a 

nad dalším postupem… 
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5. Jak dlouhá byla nakonec příprava na těhotenství? 

dva roky 

6. S jakými reakcemi jste se setkala u nejbližších? 

pro ty úplně nejbližší nebylo překvapením, že toužíme po dítěti a rádi bychom žili jako 

rodina…u těch jsme se setkali spíše s pochopením, držením palců a s modlitbou a na druhou stranu  

moc přijemné bylo i to, že někteří lidé nám slíbili, že pokud by se zadařilo, tak že nám pomohou… 

7. Využívala jste nějaké informace, poradenství nebo služby poskytovaní některou 

organizací? 

v této době jsem já sama využívala k našemu každodennímu životu služby osobní 

asistence, byla jsem zaregistrovaná pod POV v projektu osobní asistence, kde jsem byla jedním asi 

ze 30 vozíčkářů, kteří tuto službu přijímali, s tím, že to bylo více než dva roky a zároveň jsem 

využívala OA od společnosti HEWER, protože jsem chodila do školy, chodila jsem sportovat a 

potřebovala jsem poměrně dost asistentů k tomu, abych mohla dělat to, co bych ráda co se týče 

služeb, které souvisely s přípravou na mateřství to byly konzultační a poradenské služby v Centru 

Paraple 

8. využívala jste program „máma, táta na vozíku“ ? (pořádá Paraple) 

ano, pomohlo mi to moc, bylo to místo, kde jsem získala nejrelevantnější informace a 

nejvíc pochopení a také kontakt na gynekologa v Praze, který by měl bezbariérovou ordinaci a 

nějakou zkušenost s ochrnutými maminkami..to bylo přes centrum Paraple…což mě překvapuje 

v době Internetu a tlustých Zlatých stránek, že to pořád funguje na doporučení někoho, kde je 

někdo osvícený…ale je to tak…a k té gynekoložce dosud chodím a je to pro mě moc důležité, že 

tenhle specialista má nějakou zkušenost…  

9. Využívala jste nějaké diskusní fórum na internetu, abyste získala kontakt na jiné 

maminky na vozíku? 

spíš podle místa, kde ty maminky žijí – nějaké kontakty jsem dostala, ale bylo to třeba moc 

daleko nebo nepřístupné dopravou, takže dost roztříštěné informace 

10. program „máma, táta na vozíku“ byl pro vás dostačující? 

myslím, že ano, ocenila jsem, že tam byla řada účastníků seminářů, kteří už prošli 

těhotenstvím a rodičovstvím…ale zároveň i tým odborníků a jejich přednášky mi daly hodně – 

gynekolog z Motola, gynekolog z Podolí, sexuoložka a tak dále…pro mě to byly nejucelenější 

informace, protože jinak jsou to pořád střípky a perličky, které se dají vyzobnout tu a tam, ale tady 

se to skutečně podařilo…i ten přístup, že takového kurzu se můžou zúčastnit partneři, kteří ještě 

žádné miminko nečekají a není tam na ně koukáno skrz prsty, protože dnes se děti moc neplánují 

na tři čtvrtě nebo dokonce dva roky dopředu, takže tady jsem cítila pochopení, že někdo chápe, 
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proč to trvá tak dlouho a proč je dobré o tom mluvit víc, a že to není nějaká přehnaná úzkostlivost, 

ale že jsou to souvislosti, na které je třeba brát ohled… 

11. Vítala jste kontakty na účastníky, které jste tam získala? 

ano, vím, že třeba účastníci loňského kurzu pak spolu jeli naprosto neformálně na 

dovolenou…i ty rodiny, co ještě nečekali děťátko, i ty, co už měly…že samozřejmě tu vzniknou 

přátelství…a je fakt, že třeba další otázky, které mi v průběhu času vzniknou…třeba co se týče 

výchovy…dnes konzultuju s lidma, se kterými jsem se seznámila na kurzu nebo s těmi, co tím 

prošli o půl roku dříve nebo o dva roky dříve..  

12. Je k dispozici nějaká databáze všech účastníků kurzů?  

ano 

13. Existuje nějaký sborník z odborných přednášek a praktických informací z kurzu?  

to je takový drobný dluh…je to v plánu…některé přednášky jsou zaznamenané, ale po 

kurzech nevznikají souhrnně přednášky nebo kontakty…třeba jsou schopné sociální pracovnice, 

které jsou schopny to předat dalším, koho mají v rámci Centra Paraple…ale sborníky nevznikají… 

14. Sborník informací sice zatím není, ale důležitý je asi i osobní kontakt s těmi, co už situaci 

zvládají a prožitek setkání s lidmi v podobné situaci..?  

určitě 

15. Máte nějakou zkušenost s organizací Aperio?  

ano, byla jsem s nimi v kontaktu ohledně hledání místa, kde budu rodit…doporučili mi 

konzultaci s jednou z jejich konzultantek a zároveň klientek, která sama má tělesné postižení a 

setkala jsem se s ní v době těhotenství, abych to probrala…oni to inzerují, že tuto možnost 

konzultací nabízejí, ale v době, kdy já jsem to řešila v roce 2009, tak neměli žádnou poradnu 

specializovanou, bylo to vlastně na bázi dobrovolnictví jedné z jejich klientek… 

16. Jak jste prožívala těhotenství – zdravotně, psychicky?  

těhotenství jsem prožívala s velikým nadšením a radostí, takže eventuelní zdravotní potíže 

jsem v tomto období zvládala moc dobře…nebylo to pro mě nijak nepříjemné 

17. Když jste měla vysazené léky – jak se to projevovalo?  

musela jsem tomu přizpůsobit svůj režim, jelikož jsem celé těhotenství pracovala, tak jsem 

si hlídala čas, jak dlouho sedím a každý den jsem odpočívala…na druhou stranu v tom vidím 

velkou dobrou zkušenost, protože jsem 4 hodiny pracovala, pak jsem hodinu plavala na Brumlovce 

a pak jsem dvě hodiny doma ležela v posteli, pak jsem si dala kávu a pak jsem pokračovala…takže 

ta úplná pravidelnost v tom mi pomohla nahodit nějaký režim… a ze zdravotních komplikací mě 

párkrát přepadl zánět močových cest, což bylo trochu dané i tím, že jsem měla vysazené léky, které 

jinak beru a záněty jsou z cévkování normální, že přicházejí, takže to byla nepříjemnost, ale jinak 
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těhotenství probíhalo v pořádku a rozhodli jsme se s manželem, že v době těhotenství si nebudu 

nakládat do auta sama vozík, což je jinak pro mě dost fyzicky náročné, takže přestože na mě ještě 

žádné břicho nebylo vidět, tak jsem skutečně do práce, z práce, na plavání, z plavání, domů, vyložit 

doma…vždycky jsem měla někoho s sebou, kdo mi pomohl… bylo to 6 nástupů a výstupů z auta, 

na které jsem potřebovala pomoc…takže v zajištění služeb a potřeb jsem měla zvýšenou potřebu 

osobní asistence, protože jsem měla zakázané tahat cokoli těžkého a byla to pro mě cesta, jak zůstat 

aktivní a dělat to, co mě těšilo… 

18. Asistent jezdil s vámi?  

většinou ne, asistenci jsem většinou měla spíš domluvenou na místo, kam jsem já přijela, 

ale někdy taky…někdy doprovázel.. 

19. Byla nějaká služba, která vám v období těhotenství chyběla?  

ano, musím se přiznat, že mi v tomto období trošku chybělo, když jsem mapovala 

porodnice a jejich bariérovost - bezbariérovost… a nebo příprava na porod…kontaktovala jsem 

dulu…a zkoušela jsem hledat i nějaké alternativní metody nebo přístupy k tomu, jak dítě 

porodit…ale nebyla jsem v tom asi moc akční, že bych přemlouvala moje doktory k jinému 

postupu než mi navrhli, což byl císařský řez…ale jsem ráda za to, že jsem podnikala sama 

s Aperiem konzultaci a  já bych v tuhle chvíli uvítala někoho, kdo by mi jako porodník nebo 

organizace dal přečíst knihu o tom, nebo nějaký sborník o tom, jak mohou maminky na vozíku 

rodit děti…to jsou informace zcela zahalené tajemstvím nebo možná v zahraniční 

literatuře…zkrátka nejsou v Čechách dostupné… 

třeba když jsem s porodnicí domlouvala, zda je možné mít bezbariérový pokoj a co budu 

potřebovat, co speciálního nachystat, tak to byla taková průkopnická cesta, což v roce 2009 

považuji už opravdu trochu za ostudu… 

20. Měla jste svého doktora - porodníka, u kterého jste věděla, že budete rodit? 

neměla…věděla jsem, že je možnost si zaplatit porodníka, ale jelikož jméno jednoho mi 

neříkalo nic jiného než jméno jiného, tak jsem to nechala…musím říct, že mi to bylo trošku 

nepříjemné, ale nijak mě to zase neznepokojovalo…víc mi vadilo, že v Podolí v té době nebyla 

bezbariérová sprcha…to byla větší komplikace…a ten přístup ke mně jako k mamince se 

zdravotním postižením – si myslím, že to tam bylo celkem dobré…ikdyž na nás koukali trochu 

s nedůvěrou, jestli péči o miminko zvládnu a dost váhali mě pustit domů… 

21. Jak proběhl porod – využila jste nějaké pomoci? 

rodila jsem císařem v Podolí, žádné speciální pomoci u porodu jsem nevyužila, byla jsem 

uspaná kvůli operaci páteře, kterou jsem před časem podstoupila, tak mi ani nechtěli dávat 

umrtvení jen do páteře, měla jsem celkovou narkózu…s tím, že nepříjemné bylo pro mě probuzení 

na JIPu – byla jsem jako omámená, několikrát jsem se zeptala, co že se mi to narodilo…takže mi 
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potřetí řekli, že je to chlapeček…byla jsem trochu zmatená…jednání personálu asi 

standardní…cítila jsem tam vstřícnost, věděli o mě, že jsem imobilní, takže mě chodili polohovat a 

za to jsem byla moc ráda, protože jsem se obávala dekubitů… 

22. Řekla jste si o to nebo vás sami polohovali? 

sami  

23. Při druhém dítěti také? 

ano 

a také když mě zaučovali, jak se starat o miminko, tak už u druhého dítěte tam jejich 

důvěry přibylo…ta nedůvěra pramenila z toho, že si neuměli představit, že bych se o miminko 

dokázala postarat, protože v nemocnici to neměli zařízené na to, abych to zvládla sama…pod 

vaničku na koupání jsem nevjela…postýlka byla postavená tak, že já jsem sama dítě 

nevyndala…přebalovala jsem na posteli, protože pult byl i se spodní skříňkou, takže jsem nemohla 

pod něj podjet…a když jsem přebalovala na posteli, tak ještě jsem měla rozříznuté břicho…a 

začala jsem přepadávat, jakmile jsem se nad děťátko nahnula…takže oni si to neuměli představit a 

řikali „tak počkáme, až přijde večer manžel, abychom ho naučili přebalovat“…a já jsem říkala „to 

se snad musím naučit já – manžel bude v práci“…takže než jsme si v tom vyjasnili role…a tím, že 

já jsem nemohla kojit kvůli medikaci a vznikaly takové organizační šumy, kdy já jsem sama volala, 

aby už mi přinesli to ohřáté mlíčko, protože to jsem tam nemohla sama zajistit, takže to bylo takové 

oťukávání, co zvládnu, co nezvládnu…ale zase to chápu, že každý má jinou míru soběstačnosti 

v ideálním prostředí a to prostředí tam bylo dost bariérové… tam je určitě veliká rezerva…i ve 

srovnání s vyprávěním maminek, které rodily v Motole…vím, že tam byly na tom lépe  

24. Jak probíhala péče o novorozence doma?  

prožívání bylo radostné, samozřejmě kombinované s únavou…péče o novorozence 

v šestinedělí i dál byla vždy hledáním toho, co ve svém aktuálním stavu zvládnu a co při 

možnostech, co jsem měla doma budu schopná zajistit… 

koupání – hledali jsme vaničku s podstavcem, pod kterou bych mohla zajet…a podařilo se 

nám takovou najít a koupit s tím, že to byla veliká pomoc…samozřejmě vaničku s teplou vodou 

jsem nepřinesla, na to jsem vždycky potřebovala asistenta…zkoušela jsem třeba i koupací kyblík, 

ale to taky nebylo bezpečné tak, abych to zvládla sama 

krmení – tím, že jsem krmila dítě lahvičkou, tak jsem vymýšlela různé polštáře a pomůcky, 

kterými budu moci na klíně držet miminko  a to šlo dobře zvládnout improvizací a s věcmi, které 

člověk běžně doma má  

přebalování – našli jsme v Ikea, že se dá koupit sklopný přebalovaní pult, který se přivrtá 

na zeď a sklopí se jenom ta deska…bývá to na benzínových pumpách nebo v MacDonaldech – 

tenhle systém..a důležité je, že se dá přivrtat přesně v té výšce, abych já nemusela zvedat ruce nebo 
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děťátko někam nahoru a to bylo úplně ideální a poměrně jednoduché řešení…a jsem moc ráda, že 

manžel mě podporoval v tom hledání…taky jsme různé věci do výbavy koupili prostě špatně, 

protože jsme nevěděli, zda se to osvědčí nebo ne, dokud jsme to nevyzkoušeli…někdy nám někdo 

něco i půjčil na vyzkoušení, abychom to nemuseli pořizovat, některé věci jsme měli jen 

vypůjčené… 

přesun po bytě – v tom jsme hodně hledali…miminko jsem převážela v kočárku a nebo na 

polštáři na klíně nebo v baby vaku, který jsem měla…do šátku jsem se zamotávala, takže ten jsem 

nezvládla…ale myslím, že asi do půl roku byl baby vak pro mě dobrá volba, protože děťátko jsem 

ještě unesla, abych ho bezpečně do vaku dala a potom vyndala…když už pak bylo děťátko větší, 

tak už mě táhlo dolů a já to už zádama neunesla… 

procházky venku – hlavně kočárek a asistent, někdy jsem sama vozila kočárek tak, že já 

jsem byla na elektrickém vozíku a tlačila kočárek, ale dokud bylo miminko úplně maličké – tak 

spíš s asistentem… 

když bylo dítěti už kolem roku, tak jsme od přátel dostali cyklovozík, který se normálně 

dává ke kolu – cruiser a podařilo se nám svépomocí a nápaditostí jednoho známého dozadu za 

elektrický vozík udělat závěs, na který lze připojit ten cruiser a to používáme doteď, ikdyž Terezce 

už budou tři, ale když jedeme na delší vzdálenost, tak si tam strašně ráda vleze… 

v té době jsem měla čerstvě po operaci šlach na ruce, takže i můj úchop byl dost jiný a 

specielně pásy u dětských sedaček…autosedačku jsme řešili nadvakrát, protože jsem zkrátka 

nedokázala ty pásy uvolnit…nakonec se nám podařilo koupit systém, kde je jenom základna, do 

které se autosedačka jenom zacvakne, protože bych nepřepásala celé to vajíčko v autě, jelikož jsem 

tam nedosáhla, abych to mohla zafixovat…takže jsem byla schopná dát dítě sama do autosedačky a 

jet s ním někam autem 

ještě na přesun po bytě mi moc pomohl pás, který se prodává jako pás přes kufr, aby se 

nemohl otevřít v letadle..a když dítě sedělo – dala jsem si ten pás za vozík a připnula dítě k sobě na 

klíně –položka sice 40 Kč, ale strašně moc velká pomoc a jistota…v té době jsem bydlela v domě, 

kde jsem využívala schodišťovou plošinu, abych mohla do kuchyně do prvního patra, takže jsem 

potřebovala s děťátkem cestovat na tom výtahu a to opravdu zvýšilo bezpečnost, když jsem věděla, 

že se můžu někde nahnout nebo držet ovladač plošiny a dítě jsem měla nějak uchycené 

25. Vy máte kuchyň v prvním patře? 

měla jsem…takže těch překážek bylo hodně, ale vždycky se podařilo nějaké řešení 

vymyslet a nebo jsem musela prostě říct: „tohle nezvládám, potřebuju pomoct“ a bylo pro mě 

důležité si pro sebe vyjasnit co je pro mě třeba těžké nebo únavné a co je opravdu nebezpečné… 

některé takové věci jsem třeba věděla, že bych zvládla sama – možná, když jsem v ideální kondici, 
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ale že nejsou bezpečné…takže určitě jsme někdy zaplatili mnoho asisitenčních hodin jenom pro 

větší bezpečnost…že jsem si prostě netroufla něco riskovat 

26. Bylo těžké sehnat asistenty na časy, kdy jste potřebovala? 

tam, co jsem byla registrovaná, to fungovalo dobře…samozřejmě těžko jsem nesla výměnu 

asistentů, když skončil student a začal pracovat někdo nový…ta citová vazba tam byla, nebo už i 

to, že jsme měli nacvičené různé postupy, takže znovu vysvětlovat…ale myslím, že je to vše 

přikryto a naštěstí nikdy se nevyplnilo to, z čeho jsem měla velký strach, že když bude děťátko 

koupat nebo krmit nějaký asistent, že by nevědělo, kdo je jeho máma… 

27. Jakou pomoc byste v tomto období ještě uvítala? 

co mi chybělo byla pomoc při vyřizování věcí na úřadě, protože když jsem byla na 

elektrickém vozíku a zároveň jsem měla malé miminko v kočárku, takže jsme potřebovali 4 

asisitenty, vlastně 5…tak to bylo náročné a chybělo mi, že v některých místech není počítaný 

dostatečný prostor…třeba vzpomínám na Tesco ve Vršovicích, kde je tak malý výtah, že tam jsme 

museli jet aisistent a miminko, a pak asistent a já – my jsme nemohli jet spolu…tam je Tesco ve 

dvou patrech…takže jenom logistika…nebo že na úřadech je málo koutků, kde se dá nakrmit 

miminko nebo ohřát mléko… takže jsem si občas připadala jako horolezec, který vyráží ven 

s termoskou a zásobou jídla…jako kdyby šel na expedici na tři dny…a ono to bylo na nejbližší 

úřad kvůli dávkám… tak aby bylo možné nějaké zjednodušení třeba, aby bylo možné posílat 

dokumenty elektronicky nebo aby to mohl někdo donést, abych to nemusela být já s děťátkem po 

porodu…do osmi dnů dokládat, že se dítě narodilo…osobně nést rodný list a takové věci…to pro 

mě bylo opravdu těžké… jsou to asi spíš systémové věci než nějaká pomůcka… 

28. Využívali jste školku? 

ano, David šel ve třech letech do školky – aby se socializoval a učil se řešit věci bez 

pomoci maminky, přestože jsme se hodně setkávali s dětmi – máme poměrně širokou rodinu 

s malými dětmi, tak jsem byla překvapená, že to pro něj bylo hodně těžké a pro mě bylo těžké, že 

jsme tři roky strávili opravdu hodně spolu a tohle odloučení bylo pro něj náročné…dneska si říkám, 

že kdyby šel do školky ve čtyřech letech, že by to pro něj bylo akorát, že ještě nebyl zralý…takže 

ty začátky byly pro nás těžké, že on chtěl být doma s mámou a ne jít někam…ale překonali jsme to, 

dokonce i nějakou tu těžší fázi se slzičkami, nebylo to úplně hladké…a důvod byl také v tom, že 

v té době jsem měla druhé miminko, takže to pro mě byla pomoc, že David nastoupil do školky, na 

druhé straně jsem zase pro něj jezdila ve 12 hodin s malým miminkem…takže to nebylo lehké…ale 

zkušenosti se školkou dobré, ale problémy s bariérovostí…dost málo se myslí na to, že do školky 

by mohla chodit třeba taky maminka na vozíku…a učitelky nebyly ani ochotné mi Davida vodit 

k autu, přestože já jsem se prostě do budovy nedostala, takže to bylo hodně náročné…musela jsem 

se domluvit s jednou maminkou, které jsem dala pověření, že může Davida vyzvedávat, a ta mi ho 
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dovedla k autu, jenže jsem musela na ni vždy čekat – protože jsem ji nechtěla uhánět, aby chodila 

přesně na určitou hodinu…a učitelky mi daly jasně najevo, že to není jejich práce, aby mi oblékaly 

dítě a vodily ho k autu…já jsem zase říkala, že moje práce není tam vybudovat nájezd….teď jsme 

ve druhé školce – a i ta je bariérová…David je v prvním patře a učitelky mi ho vodí do auta každý 

den…a když je nějaká besídka nebo vystoupení dětí, tak to pro mě znamená sehnat si nějakého 

asistenta „Arnolda“ , který mě do prvního patra vyveze… je to dost nepříjemně a cítím se v tom 

taková odstrčená– já bych taky chtěla obdivovat, co děti nakreslily a vymodelovaly…nebo uklidit 

jeho přihrádku…ale na tohle, holt školky nejsou zařízené…jsem ale moc vděčná učitelkám, které 

nám ochotně pomáhají a funguje to v tom, že v dalších letech je pro nás školka opravdu pomocí 

v tom, že Davidovi poskytli spoustu zážitků, které bychom sami těžko zvládli… třeba v zimě jsem 

byla ráda za to, že chodí pravidelně ven, protože já se od listopadu do března - dubna dostanu ven 

na pár minut a pak jsem úplně zmrzlá… 

29. Takže je to asi i o konkrétních lidech a jejich ochotě ? 

tam bylo zajímavé i to, že v té první školce měli dvě třídy bezbariérové, ale nebyli ochotni 

tam Davida dát, protože tříleté děti vždy začínají v jiné třídě a učitelky jsou na to tak zvyklé…a 

nepomohlo ani to, když jsem orodovala u ředitelky školy… 

30. Jak je to teď ? 

David půjde po prázdninách do školy a Terezka snad do školky, jestli mi ji vezmou… 

pomáhají mi dvakrát týdně asistenti, kteří pomáhají především mně s hygienou doma a 

přípravou jídla a to funguje po celou dobu, co mám děti a ještě mám pečovatelskou službu, která 

v místě, kde bydlím, funguje dobře… a jsou schopni to zkombinovat…oni to mají ve svém 

sazebníku zapsané jako pomoc ….ale je jim jedno, jestli mi vyzvednou Penicilín nebo mi pomůžou 

vykoupat dítě…to jsem moc ráda za takovou vstřícnost….a kombinujeme to s pomocí přátel a 

rodiny…někdy je to těžké to uřídit, když do toho přijdou nemoci dětí a nenadálé situace, tak se to 

rozklíží…a potřebujeme třeba najednou nějakou pomoc úplně jinou a třeba pečovatelská služba je 

v tomhle hodně málo flexibilní – ta má nasmlouvané 2 hodiny v út a čt dopoledne, a když v tom 

čase nemůžeme, tak ani nejsou schopní to nahradit,…ten termín,… takže osobní asistence je daleko 

flexibilnější nebo třeba pomoc přátel, ale stává se nám že by se nám hodil někdo pro takové to 

SOS…nebudeme dneska sprchovat, koupat, nakupovat…ale potřebujeme pomoct vystoupit z auta 

v Jesenici v 10. 30, protože jdeme k doktorovi…a na to se nám třeba nedostává pomoci  

31. Kdo vám pomáhá v rámci neformální pomoci? 

manžel, rodiče, přátelé, a taky sousedi – myslím, že i díky rodičovství se tyto vztahy vůbec 

otevřely a je to úžasné, že nám někdo nakoupí rohlíky nebo vyzvedne dítě, nebo pohlídá, 

pomůže…a je to pro mě i taková SOS záchytná síť právě pro ty chvíle, kdy třeba rozbiju 

přesnídávku a nemůžu v těch střepech jezdit –nebo čekat, až přijede někdo třeba za hodinu, ale 
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potřebuju, aby někdo vzal smetáček a zametl to…a děti je oslovují teto, strejdo…za své sousedy 

jsem vděčná 

32. Jak byste to shrnula? 

zpětně jsem moc ráda za to, že se asistenti přizpůsobují nám a ne abychom my od devíti do 

jedenácti byli v pozoru…možná to zní až banálně, ale jsem za to strašně ráda…a vůbec nelituju 

těch hodin, kdy jsme byli s někým domluvení, že přijde v 10 na miminko a ono v 10 spalo, tak 

jsem si dala s někým kafe – neházeli jsme ho do vany…někdy přiznám, že to bylo pro mě 

psychicky náročné – jeden chodil v pondělí koupat, druhý v úterý, jiný ve středu…že se u nás 

střídala spousta lidí…a já jsem z toho byla psychicky unavená…člověk potřebuje mít své soukromí 

a je rád, když může být doma třeba v teplákách ráno i večer…a když nemůže v noci spát, tak 

nebude v osm ráno učesaný a usmívat se na asisitenta, ale půjde  si třeba zdřímnout, tak to je 

taková stinná stránka, ale vesměs pomoc našich asisitentů byla efektivní a rychle pochopili, že 

nepotřebuju, aby mě bavili, aby si se mnou povídali nějak extrémně, že nepotřebuju společnost, ale 

opravdu praktickou pomoc…já jsem se vždy snažila si to dopředu promyslet a připravit, co 

skutečně po nich chci a potřebuju, aby ten čas byl využitý a musím to doporučit i ostatním…třeba u 

 těch každodenních rutinních záležitostí jako nákup, vaření, pomoc s hygienou apod. je lepší, když 

nám pomáhá někdo zvenčí – protože manžel není zrovna pečující typ – on nám rád pomůže a 

obstará, co je třeba, ale nemá pečovací obdarování a je nám daleko lépe a svobodněji ve vztahu, 

když toto obstará někdo jiný…ne, že by se tomu vyhýbal, ale máme to vyzkoušené, že takhle je to 

pro nás dobré…a za to jsem také ráda, že v době, kdy jsme ještě neměli děti jsme se takto dobře 

poznali a že v době,  kdy on mi byl 24 hodin pečovatelem, a kdy jsem já byla nesamostatná, že 

jsme si to mohli i vyzkoušet, že jsem už měla nejakou zkušenost s osobní asistencí, že si to řídím 

já, co mi bude kdo pomáhat…ne, že někdo přijde -  nějaký profesionál, který si nasadí rukavice a 

bude mi říkat: „ a teď dělejte tohle a tohle..“ to taky vím, že existuje…bohužel… 

33. Jak byste hodnotila informovanost o možnostech péče? 

od nula do 10 bych dala 3 

sborník – vychytávky, burza nápadů…nebo i web, kam by mohli dávat své nápady i další – 

co komu pomohlo a fungovalo 

pro zajímavost – svým lékařům jsem ze zahraničí objednala literaturu, aby si mohli k tomu 

něco nastudovat a uvedla jsem jim to tak, že bych si nedovolila je nějak poučovat, ale že jsem si 

dovolila přinést jim dárek do jejich knihovny a oni to vůbec nevzali…považovali to za moji 

nedůvěru k nim…že tohle všechno oni samozřejmě vědí a znají… třeba na Karlově nám, kde léčí 

moji nemoc…oni třeba řeknou: „ my nemáme zkušenosti, my jsme se nesetkali“…a já jsem si 

myslela, že to je odpověď, když se jinde setkali…třeba jsem věděla, že mi hrozí riziko trombózy 

protože jsem imobilní, a že je třeba nějaké kroky udělat – a oni byli překvapení, konzultovali, 
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váhali, a pak jsem chodila obě těhotenství do trombotického centra, kam, když už jsem se tam 

dostala, tak to bylo úplně samozřejmý, že mi ředili krev, píchala jsem si Fraxiparrin a byla to tam 

pro ně úplně banální záležitost… 

34. Děkuji za rozhovor 
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Rozhovor č. 1 .                                                Příloha č. 4 

Úvodní formulace: 

V rámci své diplomové práce na téma Psychosociální aspekty mateřství žen s tělesným 

postižením prosím o zodpovězení následujících otázek: 

Stručná charakteristika respondentky R1: 

První respondentka R 1 (37 let) se narodila zdravá, ale od kojeneckého věku trpí 

revmatoidní artritidou, údajně následkem očkování proti dětské obrně. Je schopná se na chvíli 

postavit a ujít několik kroků. Je vdaná, manžel je zdravý.  Mají spolu jedno dítě, kterému je nyní 7 

let.  

1.Plánovala jste těhotenství?  

já jsem musela mít plánované těhotenství, protože beru spoustu léků, které jsem musela 

vysadit. Naštěstí otěhotnět se mi podařilo na první pokus 

2. Jak probíhalo vaše rozhodování o těhotenství? 

vždycky jsem věděla, že bych mimnko chtěla…a tam sehrála roli moje maminka, která mi 

řekla, že bych měla mít dítě do třicítky kvůli svému zdravotnímu stavu, a tak jsem ji nějak 

poslechla - porodila jsem v devětadvaceti a půl…a myslím si, že to bylo akorát, že dřív jsem na to 

ještě připravená nebyla, protože jsem si ještě chtěla toho života trochu užívat a navíc jsem 

potřebovala najít partnera, o kterém budu vědět, že to je ten…opravdu otec pro rodinu… 

no, a ještě než jsem začala vysazovat léky jsem se zeptala dvou revmatologů, protože trpím 

revmatismem a kdyby tam bylo nějaké riziko, že miminko by mohlo tu nemoc zdědit, tak bych do 

toho nešla…ale oba mi řekli, že můžu mít zdravé dítě…že to není něco, co by se dědilo, 

samozřejmě určité dispozice tam být můžou, ale to může být u všeho…u cukrovky, rakoviny…u 

každé nemoci… 

takže jsem byla moc ráda a navíc mi bylo řečeno, že tím, že mám autoimunitní 

onemocnění, tak většinou je těmto pacientkám v těhotenství moc dobře…a to můžu potvrdit - já 

jsem byla úplně zdravá v těhotenství – mně bylo nejlíp, co mi kdy v životě bylo…jiní si stěžují, jak 

je jim těžko a špatně, jak je to pro ně náročné – pro mě to bylo lepší než jakýkoli jiný stav…takže 

těhotenství jsem si opravdu užila…a ještě abych si to opravdu potvrdila, že miminko nic zlého 

nezdědí – ikdyž jistota není nikdy…tak jsem vzala manžela do Gennetu – na genetické vyšetření a 

myslela jsem si, že nám budou brát krev…a vlastně k tomu vůbec nedošlo…paní doktorka si jenom 

sestavila můj rodinný strom onemocnění a manželův…ten měl strom hodně veliký, protože jeho 

maminka i tatínek jsou oba z osmi dětí a navíc je manžel cizinec, takže se paní doktorka rozplývala 

nad tím, jak je báječné, že jsme každý odjinud..a to bylo vlastně celé 
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a samozřejmě jsem začala ještě před otěhotněním brát kyselinu listovou a nějaké ty 

vitamíny pro maminky…takže tohle byla příprava 

4. S jakými reakcemi jste se setkala? 

moje maminka si přála být babičkou, přála mi to, bála se o mně…a samozřejmě taky přišlo 

od ní „zvládneš to?“ – protože mám i ruce postižené – nejenom nohy…a já jsem věděla, že to 

zvládnu, protože vždycky jsem všechno zvládla – sice třeba trochu jinak než zdravý člověk, ale 

když se k něčemu rozhodnu, ono to vždycky nakonec nějak jde…takže úchopy miminka byly třeba 

úplně jiné než má zdravý člověk, ale šlo to… 

5. Konzultovala jste to s jinou maminkou na vozíku? 

měla jsem dvě kamarádky- jedna měla už tříletou holčičku, povídaly mi o tom, jaký byl 

porod, jak zvládaly těhotenství…u jedné maminky, když už jsem byla těhotná jsem si poprvé 

zkusila přebalit miminko a taky jsem viděla, že ona na tom byla proti mně ještě hůř, protože měla 

DMO, takže nekoordinované pohyby – a zvládala to úplně krásně…takže jsem věděla, že když to 

zvládne ona, tak já to zvládnu taky…já jsem vlastně i podle vidění už znala hodně maminek na 

vozíku…dokonce i jednu, které chyběly obě ruce, ona měla jenom takové pahýly a na jednom 

jeden prst, a to jsem obdivovala… byla jsem tehdy ještě hodně mladá, když jsem ji viděla 

s děťátkem ,kterému bylo pár měsíců a ona, když ho brala z kočárku, tak se jí to miminko úplně 

automaticky chytlo skoro jako opička…prostě to miminko to vycítí, že musí pomoct a drží se a ona 

to prostě zvládala, dokonce měla hrozného manžela, který ji nějak týral a rozvedli se a ona se bála, 

aby jí to miminko nechtěli vzít, když uvidí, jak na tom je..a dopadlo to dobře..zvládla to.. 

6. Jakou pomoc jste využívala? 

když se mi narodilo miminko, tak jsem jela na 6 týdnů k mamince, která mi pomáhala 

s miminkem, pomáhal samozřejmě i manžel, který je zdravý, což je veliká výhoda… 

ještě v těhotenství – uvítala byste nějakou pomoc, která vám chyběla? 

já bych uvítala víc bezbariérovosti 

7. Byly součástí přípravy na těhotenství nějaké úpravy bytu? 

ne 

8. Jak jste se připravovala na porod? 

těhotenství jsem prožívala úplně krásně, pořád jsem si hladila bříško, pouštěla jsem mu 

hudbu a houpala jsem se s ním před kazeťákem…každý večer před usnutím jsem mu říkala, ať tam 

zůstane co nejdéle…protože když jsem přišla ke gynekologovi si potvrdit, že jsem těhotná, tak mi 

kvůli tomu, že mi předtím dělali konizaci čípku, říkal – „no, moc vám ho tam nenechali, to vám 

hrozí předčasný porod…dokonce mi řekl – přijďte se mi ukázat za 14 dní – ono to taky může být 

mimoděložní…takže to mě docela zbytěčně vylekal…on byl docela mladý…a já nějak cítila, že to 
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je v pořádku, ale říkala jsem si – kdyby to řekl nějaké psychicky labilní mamince…tak ji bude 

zbytečně plašit…bylo to samozřejmě nakonec v pořádku…dokonce jsem se nakonec dlouho vůbec 

neotvírala, takže i ten čípek byl v pořádku…naštěstí já jsem v těhotenství byla mnohem víc 

vyrovnaná než normálně…byla jsem tak nějak schovaná v tom svém těhotenství…ve svém klidu a 

fakt jsem si nepřipouštěla nějaké problémy…bylo mi opravdu dobře…bylo to nádherné 

období…těšila jsem se…dokonce jsem se těšila i na porod…protože jsem si říkala, že už jsem 

zvládla takových bolestí při operacích a vůbec celý život bojuju s nějakými bolestmi…tak jsem si 

říkala, že pro mě to bude úplná hračka…já jim to tam předvedu…v tichosti… 

9. S jakými reakcemi jste se setkala u personálu? 

původně jsem chtěla rodit v Podolí, ale nakonec jsem si vybrala Apolináře, protože tam 

jezdil nízkopodlažní autobus a taky je tam špičková neonatologie a jezdila jsem tam každé dva 

týdny, přestože jsem neměla nic rizikového…asi mě chtěli hlídat…nikdy tam nebyl 

z gynekologického hlediska žádný problém, vždycky jsem byla zavřená…co se mi nelíbilo, že tam 

pokaždé byl jiný doktor…myslela jsem si, že si mě tam bude někdo hlídat, ale to vůbec nebylo a 

pak měsíc před porodem mi mladý doktor řekl, že by mě měl vidět pan profesor Hájek – přednosta 

celé porodnice, protože si nechtěl vzít na zodpovědnsot, aby mě poslal na normální fyziologický 

porod…přestože jsem od své revmatoložky měla doporučeno, abych rodila normálně, protože já 

mám veliké problémy s anestézií…tak jsem šla k panu profesorovi a on když viděl, jak neobratně 

jsem lezla na vyšetřovací lehátko – byly tam tři schůdky – tak se ptal, co mi je, a když slyšel, že 

mám endoprotézy obou kolen kvůli revmatismu, tak přestože vyšetření dopadlo normálně, tak kvůli 

tomu revmatismu raději doporučil sekci…a jako důvod napsal do zprávy, že by mohl váznout 

břišní lis, což je podle mě hloupost, protože já tím, že se nevzepřu na rukách, tak vlastně všechno 

tahám břišníma svalama…ale tenkrát jsem si řekla – je to porodník a ví víc, než ostatní doktoři a ví 

víc, než já, tak jsem to oddaně odkývala, ikdyž mi to bylo líto, že půjdu na sekci…a vždycky už mi 

to bude líto, protože to pak dopadlo ošklivě… 

10. Jak tedy probíhal porod? 

14 dní před plánovanou sekcí jsem se sešla s anestezioložkou, která mi řekla, že udělají 

epidurál…na to jsem jí řekla, že při poslední operaci mi epidurál nevyšel, že mě museli 

„přispávat“…a taky jsem ji upozornila, že kdyby byly nějaké problémy s epidurálem, že mě 

nesmějí zaintubovat, protože já tím, že mám revmatismus všude - nezahnu hlavu a už mě jednou 

resuscitovali při operaci…takže tohle jsem jí řekla, ona si to nikam nezapsala…a na to, že mi 

nevyšel epidurál mi řekla, že to špatně napíchli…takže mi bylo jasné, že to budu muset před 

porodem znovu opakovat…když potom nastal den D – bylo to týden před porodem, byla jsem ještě 

úplně zavřená – a bylo mi to líto, protože mi bylo jasné, že miminko ještě nechce ven…ale tehdy 

jsem zkrátka poslouchala doktory…na sále byla jiná anestezioložka, které jsem to celé reději 

zopakovala, ona byla hrozně hodná, pořád mě hladila a říkala „nebojte, maminko, já vás chápu, 
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nebojte maminko“…ale nevím, jestli mě poslouchala…protože epidurál nezabral…přišel manžel 

s kamerou – to jsme byli domluvení, že to všechno natočí…mně dvakrát píchli do břicha - to jsem 

cítila a pak jsem vykřikla, protože jsem ucítila hroznou bolest a to mě začali řezat…a tím, jak jsem 

vykřikla, tak rychle řekli, že celková anestezie, manžela poslali pryč…a já už si pak 

nepamatuju…ale došlo k respiračnímu selhání, takže jsem se dusila já i miminko, naštěstí byl 

v porodnici přítomný anesteziolog, který zasahuje i vrtulníkem …manžel mi pak vyprávěl, jak tam 

rozrazil dveře nějaký doktor..tomu se podařilo mě zaintubovat, dokonce mi bylo řečeno, že už už 

mi chtěli dělat tracheostomii…a dokonce když se mnou pak ten doktor mluvil po pár dnech, tak mi 

říkal – vy jste neseděla hrobníkovi na lopatě, vy už jste se vezla…a že další pokus o intubaci už by 

mě zabil…což mě děsí do budoucna, protože kdyby se nedej Bože stala nějaká bouračka… 

takže já se dusila a dusilo se i miminko, takže ho museli vytáhnout hrozně rychle, nesli ho 

celé promodralé…to mi říkal manžel, že s ním utíkali, ale pak už plakalo, takže to už pak máme na 

videu, jak ho váží a měří, ale to už manžel věděl, že se mnou je to nějaké špatné… 

mě odvezli na Karlák na ARO, kde jsem byla na podpoře srdce a na dýchacím přístroji od 

pondělí ráno až do středy odpoledne…udržovali mě tam v umělém spánku, aby si tělo odpočinulo, 

ale nespala jsem pořád…pamatuji si na takové momenty, kdy na mě volali „paní XY, slyšíte nás? 

zvedněte ruku“…a já jsem zvedala ruku s takovou urputností, jako bych se hlásila „žiju! žiju! 

zachraňte mě!...“ nebo si pamatuju, že mi dávali cedulku, abych jim mohla něco napsat – a já jim 

napsala „co se stalo?“ a oni nevěděli, do jaké míry mám poškozený mozek, tak mi začali říkat 

„byla jste těhotná…a mně to přišlo legrační, proč mi to říká…já to přece vím…pak si taky 

pamatuju obrovskou únavu…přišla tam za mnou taky maminka s manželem…a pamatuju si, že se 

maminka ke mně naklonila a s takovou naléhavostí  mi řekla „Matyášek je krásnej“ – a to mi moc 

pomohlo…vždycky, když jsem se probudila, tak jsem si uvědomila, že moje miminko je krásné a 

to mě moc těšilo…a třetí den, když už jsem se úplně probrala, tak jsem už moc chtěla všechny ty 

hadičky ze sebe dostat pryč, tak mi je začali pomalu sundávat…a byli tam moc milí lidi na ARU – 

dokonce jsem jedné sestřičce na tabulku napsala „jste moc milá“ a ona mě pak pořád hladila a 

říkala „vy jste milá“…taky mě doktor upozornil na to, že když mi vytáhnou dýchací přístroj, tak se 

může stát, že bych nedýchala, ale že se nemám bát, že má něco, čím by mi pomohli – tak to mi 

samozřejmě taky pomohlo a řekl mi, že se taky může stát, že nebudu mluvit…že možná budu mít 

poškozené hlasivky…ale naštěstí to dopadlo dobře, ikdyž jsem první dny trochu chraptěla… 

a já se najednou dozvěděla, že už je středa – což mě hrozně vyděsilo – protože jsem si 

myslela, že jsem tam byla jen jeden den – a najednou mi došlo – tak mému miminku je už třetí den 

a já ho nekojím…tak to jsem se rozbrečela a chtěla jsem za každou cenu – ať mě k mimnku 

odvezou, že musím kojit…to byl takový náhlý pocit odpovědnosti…a oni mě opravdu odpoledne 

nebo v podvečer převezli zpátky k Apolináři – a přišel tam za mnou můj porodník – který mě rodil 

– já dodnes nevím, jak se jmenoval – tam se vám nikdo nepředstaví…a řekl jenom – paní XY? a já 
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zvedla ruku a on na celé kolo řekl: „vy jste nám teda dala!“…takže já hned měla pocit – nojo, já 

s tím revmatismem dělám doktorům problémy…otočil se ke mně zády, koukal do papírů a do těch 

papírů konstatoval – no, miminko nedýchalo, ale pak už jsem ho slyšel brečet…a s tím odešel… a 

já, která jsem 7 let žila v Jedličkově ústavu, tak vím, že všechny přidušené děti mají DMO…a 

různá postižení…takže hned mi šlo hlavou..Aha, tak já budu mít asi postižené dítě…ale byla jsem 

už tak vyčerpaná, že jsem už ani nebrečela… 

11. A to vám nikdo neřekl, že mimnko je zdravé? 

ne, to mi nikdo neřekl…ale přinesli mi ho nakonec ještě ten den…takže jsem na něj 

koukala..aha, tak to je on…co jsem ho celou dobu nosila…jé, a on je docela hezký…ta láska tam 

nebyla hned…spíš jako když jsem dostala panenku…a zkoušela jsem ho kojit…samozřejmě, že to 

sotva kapalo a miminko řvalo a řvalo…a zase se mi nelíbil ten přístup, že nám děti nosili po 

čtyřech hodinách nebo po třech a půl…už nevím, ale že nepřinesou vám miminko, když má hlad, 

ale jen když nesou všechny ty ostatní, takže druhý den se mi stalo, že mi přinesli Matyáška a řekli – 

my vám ho neseme teď jenom na pochování – on měl hlad, tak už jsme mu dali…a já jsem si říkala 

– tak jak se mám rozkojit..?? pak byl pátek, to už jsem šla na normální pokoj…pořád ještě hodně 

unavená a pořád jsem v sobě měla: „musím se rozkojit“…nikdo mi tam ani moc nepomáhal, 

sestřičky občas něco ukázaly, ale laktační poradkyně – to neexistovalo, že by za mnou přišla…no, a 

tím, jak jsem byla předtím 3 dny na ARO, 2 dny na JIPu, nevyspalá…tak jsem byla tak unavená, že 

jsem dostala dva epileptické záchvaty…já už jsem v minulosti dva měla, ale pak léta nic bez 

léčby…takže jsem věděla, že se to občas může stát…a pak přišla sestra, která měla ten víkend 

službu a ta hned - „musíme zastavit laktaci“ a zavolala ke mně nějakého mladého anesteziologa – 

ten mi akorát klepal na kolena a zkoušel reflexy a byl fakt hodně mladý a ještě se na tu sestru otočil 

– jako kdyby ona byla ten, kdo tam rozhoduje, a řekl: „ale moje manželka epileptička taky kojí“..a 

ta sestra : „ne, ne, to nemůže, to je, jako kdyby složila tři vagóny uhlí…to zastavíme…tak jsem 

dostala dva léky na zastavení laktace - jeden a po pár hodinách druhý a maminka mi svazovala 

prsa, aby mě nebolely… a já jsem tehdy byla tak vyčerpaná – že jsem se sebou nechala dělat 

všechno možný – dnes se mi chce brečet, když o tom mluvím…ale tehdy jsem byla jak hadrová 

panenka…a ještě se mi taky stalo, že když jsem byla v pokoji jen se svojí maminkou, tak přišel 

nějaký porodník a řekl nám, že by nebylo dobré, abychom to medializovaly…z čehož mi bylo 

jasné, že mají máslo na hlavě, a že jsem na poradách probíraná…ale na to já neměla vůbec 

myšlenky, protože já postižená jsem najednou měla miminko a potřebovala jsem se o něj 

postarat…ale zpětně - teď mě to docela mrzí, ikdyž vím, že po těch osmi letech by to už ani nemělo 

cenu a nemám na to…protože je mi jasné, že takových případů je určitě víc, ale doktoři při sobě 

drží…takže z celého porodu mám výbornou z zkušenost jenom s anesteziologem na ARO a se 

sestrami na ARO…a moc mě mrzí, že to byla jenom lidská chyba…třeba ta anestezioložka - kdyby 

mě poslouchala…a všechno ve zdravotnictví je o tom, že doktoři neposlouchají pacienta… 
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bylo dobré, že si moje maminka na ARO vyžádala zprávu, takže tu mám, a protože vím, že 

mě v budoucnu ještě nejaká operace čeká, tak rozhodně budu chtít, aby si na mě anesteziolog 

udělal půl hodiny čas a poslouchal a zapsal, co mu říkám…a budu taky chtít, aby ten anesteziolog, 

se kterým mluvím, byl taky na sále…a ne, že s někým mluvím, ten předá papíry a druhý si je ani 

pořádně nepročte… 

12. Myslíte, že by pomohlo, kdybyste tam s sebou měla někoho – třeba dulu, která by vám 

pomohla s doktory komunikovat? 

asi ano, někdo z rodiny- ti by asi taky byli celí vystrašení – musel by to být nějaký 

odborník - dula by mohla být dobrá… 

13. Využila jste nějaké pomoci či pomůcky? 

jediné, v čem mi vyšli vstříc byl nadstandardní pokoj, o který jsem požádala, abych měla 

svoji koupelnu a záchod, protože na záchodě potřebuju mít nástavec, aby se mi dobře vstávalo.. 

14. Jak jste zvládala péči o novorozence? 

začalo to tím, že jsme odjeli na 6 týdnů k mamince – ta sice chodila do práce, takže 

dopoledne jsem byla s miminkem sama, ale snažila se přijít co nejdřív a pomáhala mi 

s miminkem…a moje city k miminku najížděly dost pomalu – neviděla jsem ho po porodu, nekojila 

jsem…tak ty city tam nastupovaly pomalu a taky jsem dlouho měla pocit, že maminka s manželem 

to umějí líp, manžela to učili v porodnici, když já jsem byla na ARU, a maminka, protože už 

vychovala svoje dvě děti, takže první dny byla takové, že jsem měla pořád v ruce kameru a foťák a 

všechno jsem dokumentovala, ale všechno jsem nechala na nich - dělání mlíčka, přebalování, 

koupání…až teprve když maminka začala chodit do práce i na odpoledne, to jsem si dítě vzala na 

holé tělo a broukala jsem mu, ale když se maminka vrátila z práce - tak jsem jí ho docela ráda 

předala, ten vztah tam nastupoval docela pomalu… a máma byla ráda, hodně se k němu upnula, až 

se toho sama lekla…a bylo fajn – a to jsem potřebovala, že už pak na mě máma houkla a řekla – a 

už si koukej to vzít do ruky ty…a to jsem potřebovala tohle slyšet…možná ještě mnohem dřív… a 

to mi pomohlo…a odjela jsem do Prahy po těch 6-7 týdnech a to už jsem opravdu musela všechno 

zvládat sama, protože manžel byl v práci od rána do večera a on zastával koupání…když to nešlo 

každý den, tak koupal třeba ob den, ale všechno koupání dělal manžel…a já jsem dělala všechno 

ostatní, ale nemám vůbec pocit, že by to bylo nějak težké…dost se divím, jak některé maminky 

říkají: „s dítětem, to se nezastavíš, to je lítání…“ já měla hodné mimnko – buď spalo nebo papalo, 

takže já jsem v prvním roce po porodu hodně přibrala, protože jsem taky buď spala nebo papala… 

přizpůsobila jsem se tomu rytmu…a užívala jsem si to…vždycky jsem si ho vyfotila v nových 

dupačkách… a pořídila jsem si už před porodem kočárek s otočnými předními kolečky a jezdila 

jsem na el. vozíku tak, že jednou rukou jsem ovládala joystick a druhou rukou jsem vezla kočárek, 
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což bylo skvělé, protože jsem se takto dostala po celé Praze  nízkopodlažními autobusy…na to je 

Praha výborná, že s takhle všude dostanu… 

15. Vy jste dokázala tlačit kočárek z vozíku? 

ano a lidi koukali a mně to dělalo moc dobře… já jsem rozdávala hrdé úsměvy na všechny 

strany…že jsem byla taková důležitá s miminkem…a užívala jsem si to, pro mě to žádná velká 

práce nebyla… 

16. Setkala jste se s nějakými překážkami a jak jste je řešila? 

mám jiné úchopy, nemůžu vytočit zápěstí, tak jsem ho držela za ramínka a prsty držela 

hlavičku…sama jsem si na to přišla…samozřejmě, že mi věci trvaly déle, že jsem nepřebalila 

miminko během dvou tří minut, ale tím, že na miminko mluvím, chrastím…myslím, že miminku je 

to úplně jedno, protože se mu v tu chvíli věnuju a to, že si s ním hraju u přebalování nebo 

oblíkání…mu vůbec nevadilo…všechno jsem si musela předem naplánovat, ale to dělám i jinak 

v běžném životě…to mi nijak nevadilo… 

pak ve 3. nebo 4. měsíci přišla doktorka na to, že nepřitahuje hlavičku, že je hypotonický a 

poslala nás na Vojtovu metodu…což bylo způsobené tím, že byl přidušený při porodu…a cvičili 

jsme asi až do osmého  měsíce Vojtovu metodu s tím, že lézt začal až asi desátý měsíc, stavět se 

začal do roka, ale dost dlouho trvalo, než se naučil samostatně chodit – už chodit uměl, ale neměl 

jistotu, tak se mě musel držet alespoň za malíček…a teprve v roce a tři čtvrtě začal samostatně 

chodit a běhat… 

takže jsem s ním musela jezdit na Vojtovu metodu a cvičila jsem ji s ním sama, manžel v té 

době byl hodně v práci, dokud byl malinký, tak to ještě šlo, ale když už byl větší a vzpouzel se, tak 

jsme museli cvičit i s manželem… a taky mi někdy přišlo líto, že všechna vyšetření jsem s dítětem 

musela chodit sama, některé maminky tam měly partnery, ale nešlo to… 

17. Pomáhala tedy maminka?  

ta byla 100 km daleko, ale jezdila jsem k ní o víkendech a manžel, když měl volno nebo 

byl víkend, tak byl výborný táta…nikdy jsem se ani trošku nebála mu miminko svěřit…naopak 

jsem mu ho ráda svěřila, mohla jsem se sejít s kamarádkami nebo si jít do kina…a v tom mám 

výhodu, že se nemusím bát, že by manžel něco nezvládl… 

manžel koupal, maminka občas vzala malého na procházku, žádnou organizaci jsem 

nevyužila 

18. Využila jste školky? 

když bylo Matyáškovi dva a půl roku, tak jsme začali chodit do Babočky na Monte a za půl 

roku na hudebně - taneční kroužek…na tom Monte to moc nezvládal, tam se vztekal…bylo to 1x 

týdně a taky mi dost často utíkal…taky mi jednou v zimě utekl úplně ven v bačkůrkách, a to jsem 

potom poprosila recepčního mladého kluka, jestli by mi ho mohl jít dohonit, takže nevím, co to 
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v něm bylo, v tom Matyáškovi, že měl období 2,5-3 roky, že utíkal… a taky měl záchvaty 

vzteku…takže se mi válel na zemi a hned šel do luku…a to pak bylo pro mě dost těžké ho z té 

země zvednout, dát si ho na klín a tou jednou rukou si ho na klíně udržet…dokonce jsem jednou 

poprosila cizího pána, jestli by mi Matyáška odnesl k nám domů a Matyášek se v jeho náruči 

vztekal tak, že mu vykopl brýle…naštěstí se s nima nic nestalo,…byly chvíle, kdy jsem si prostě 

řekla: „Tak to jsem nezvládla – fyzicky“… 

19. A jak reagovali lidé okolo, když to viděli? 

to jsem neřešila, já jsem prostě potřebovala dotáhnout dítě domů, a tam jsem ho špinavého 

– vyváleného ze země hodila do postýlky…a on v tu ránu usnul…ale to byl jeden takový zážitek, 

který byl extrémní… 

20. A co tedy školka? 

půl roku před nástupem do školky jsem ho v Babočce přihlásila do „školičky“ – bylo to 

každý pátek na 3 hodiny – a dost tam plakal– jenže já si myslela, že pro něj dělám to nejlepší – 

dnes s odstupem si říkám – proč jsem ho zbytečně týrala..? 

do školky nastoupil ve 3,5 letech a podařilo se mi zařídit mu bezbariérovou (volala jsem 

naší místostarostce, ta zavolala jiné místostarostce a do dvou dnů jsem měla školku)– tam to bylo 

jednoduché – posadila jsem si dítě na klín a do 5 minut jsme byli od domu v bezbariérové školce 

21. A co škola? 

do školy měl odklad..nejbližší škola je zaměřená na výkon – tam jsem ho dát nechtěla – do 

veliké sídlištní školy –tak jsem ho dala do menší školy rodinného typu , ikdyž teď už taky dětí 

přibylo a je to docela velká škola, ale atmosféra je tam výborná a nadchla mě také tím, že je to 

první škola, která začala zkoušet párovou výuku...a je tam spolek rodičů, který financuje druhého 

pedagoga – není to asistent – je to opravdu pedagog…byla jsem se tam i podívat na hodině – děti 

se ani chvíli nenudí – učitelky si děti rozdělí na půlky – pokaždé jiné půlky…jsou to jedny oči 

navíc…chválí si to jak třídní učitelka tak rodiče…taky se mi líbí matematika podle profesora 

Hejného…což je pro děti lepší… 

pak jsme si mohli vybrat – 2 třídy měly genetickou výuku čtení a dvě synteticko-

analytickou…dala jsem ho na genetickou a myslím, že jsem udělala dobře…protože se naučil 

rychle číst, psát tiskacím a teprve teď ho obtěžijí s psacím písmem…je tam sociální psycholog, a 

psycholožka…a jsem nadšená z paní učitelky…je to teda daleko od nás, takže ho tam musíme vozit 

autem– to se střídáme s manželem – a teď, když už je hezky, tak jedu s vozíkem a Matyášek toho 

využívá a sedí mi ještě teď v osmi letech na klíně.. 

22. Jak řešíte pohybové aktivity? 

to zajišťuje manžel a jinak chodil 3 roky do Sokola a teď chodí na atletiku – vždy se 

snažím, aby měl alespoň jeden pohybový kroužek… 
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23. Jaký je momentální stav? využíváte nějakou pomoc? 

manžel – vezme ho na kolo, jezdíme na výlety – hodně často, na chalupu…já si tam lehnu 

a celý víkend si čtu, protože maminka vaří a si hraje… 

24. Uvítala byste nějakou pomoc? 

já bych asi ani nechtěla nějakou pomoc, která by nám chodila domů – my si nějak 

vystačíme…kdybych měla zaměstnání…tak by to asi bylo jiné… 

Děkuji za rozhovor 
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Adresář vybraných organizací                               Příloha č. 5 

Helpless, o. p. s.  

(www. helples.cz) 

Žabovřeská 1227, Praha, Zbraslav  

Centrum Paraple, o.p.s.  

Ovčárská 471/1b, Praha, Malešice 

www.paraple.cz  

Charita Česká republika  

Vladislavova 1460/12, Praha, Nové Město  

www.charita.cz  

Středisko handicapovaných studentů VŠE v Praze  

náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Praha, Žižkov  

shs.vse.cz  

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s.  

Petýrkova 1953/24, Praha, Chodov 

www.kvp.cz 

Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.,místní organizace Praha 11  

Bohúňova 1338/9, Praha, Chodov  

Kvadru, o.p.s.  

U milosrdných 848/4, Praha, Staré Město  

www.kvadru.cz  

Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených  

Žirovnická 3133/6, Praha, Záběhlice 

www.szzp.cz 

http://www.firmy.cz/detail/12707048-svaz-telesne-postizenych-v-ceske-republice-o-s-mistni-

organizace-praha-11-praha-chodov.html 

Kontakt bB - spolek pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér  

Vaníčkova 315/7, Praha, Břevnov 

www.kontaktbb.cz  

Hornomlýnská, o.p.s.  

Hornomlýnská 1255/6, Praha, Kunratice  

http://www.firmy.cz/detail/2663297-centrum-paraple-praha-malesice.html
http://www.paraple.cz/
http://www.firmy.cz/detail/474326-charita-ceska-republika-praha-nove-mesto.html
http://www.charita.cz/
http://www.firmy.cz/detail/2217614-stredisko-handicapovanych-studentu-vse-v-praze-praha-zizkov.html
http://shs.vse.cz/
http://www.firmy.cz/detail/663065-klub-vozickaru-petyrkova-o-s-praha-chodov.html
http://www.kvp.cz/
http://www.firmy.cz/detail/12707048-svaz-telesne-postizenych-v-ceske-republice-o-s-mistni-organizace-praha-11-praha-chodov.html
http://www.firmy.cz/detail/2640354-kvadru-praha-stare-mesto.html
http://www.kvadru.cz/
http://www.firmy.cz/detail/12898227-svaz-zamestnavatelu-zdravotne-postizenych-praha-zabehlice.html
http://www.szzp.cz/
http://www.firmy.cz/detail/12707048-svaz-telesne-postizenych-v-ceske-republice-o-s-mistni-organizace-praha-11-praha-chodov.html
http://www.firmy.cz/detail/12707048-svaz-telesne-postizenych-v-ceske-republice-o-s-mistni-organizace-praha-11-praha-chodov.html
http://www.firmy.cz/detail/498008-kontakt-bb-obcanske-sdruzeni-pro-studium-rehabilitaci-a-sport-bez-barier-praha-brevnov.html
http://www.kontaktbb.cz/
http://www.firmy.cz/detail/12887468-hornomlynska-praha-kunratice.html
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www.hornomlynska.cz  

Spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně postižených - Kronos  

Bachova 1568/3, Praha, Chodov 

www.kronos-pec.cz  

Klub Kolečko občanů se zdravotním postižením a jejich přátel, o.s.  

Vondroušova 1194/47, Praha, Řepy 

www.klubkolecko.cz 

Orfeus  

Anastázova 23/5, Praha, Břevnov 

www.orfeus-cr.cz  

Vlastní cestou  

Na poříčí 1041/12, Praha, Nové Město 

www.vlastnicestou.cz  

Spolek TAP  

Na Pankráci 479/13, Praha, Nusle 

www.os-tap.cz  

Spolek Borůvka  

V pevnosti 13/4, Praha, Vyšehrad 

www.osboruvka.cz  

 

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením  

Kodymova 2526/4, Praha, Stodůlky  

www.prosaz.cz 

Spolek Dagda  

Choceradská 3042/20, Praha, Záběhlice 

www.danielsperl.com/dagda  

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, 

Krajská organizace Středočeského kraje, o.s.  

náměstí Republiky 3/4, Praha, Nové Město  

www.svaztp.cz  

DMO  

Klimentská 1236/9, Praha, Nové Město 

http://www.hornomlynska.cz/
http://www.firmy.cz/detail/2376277-spolek-pro-rozvoj-a-podporu-pohybovych-aktivit-telesne-postizenych-kronos-praha-chodov.html
http://www.kronos-pec.cz/
http://www.firmy.cz/detail/2471411-klub-kolecko-obcanu-se-zdravotnim-postizenim-a-jejich-pratel-o-s-praha-repy.html
http://www.klubkolecko.cz/
http://www.firmy.cz/detail/197570-orfeus-praha-brevnov.html
http://www.orfeus-cr.cz/
http://www.firmy.cz/detail/431742-vlastni-cestou-praha-nove-mesto.html
http://www.vlastnicestou.cz/
http://www.firmy.cz/detail/2303390-obcanske-sdruzeni-tap-praha-nusle.html
http://www.os-tap.cz/
http://www.firmy.cz/detail/2380326-obcanske-sdruzeni-boruvka-praha-vysehrad.html
http://www.osboruvka.cz/
http://www.firmy.cz/detail/200802-prosaz-spolecnost-pro-socialni-rehabilitaci-obcanu-se-zdravotnim-postizenim-praha-stodulky.html
http://www.prosaz.cz/
http://www.firmy.cz/detail/474790-obcanske-sdruzeni-dagda-praha-zabehlice.html
http://www.danielsperl.com/dagda
http://www.firmy.cz/detail/2240707-narodni-institut-pro-integraci-osob-s-omezenou-schopnosti-pohybu-a-orientace-ceske-republiky-krajska-organizace-stredoceskeho-kraje-o-s-praha-nove-mesto.html
http://www.firmy.cz/detail/2240707-narodni-institut-pro-integraci-osob-s-omezenou-schopnosti-pohybu-a-orientace-ceske-republiky-krajska-organizace-stredoceskeho-kraje-o-s-praha-nove-mesto.html
http://www.svaztp.cz/
http://www.firmy.cz/detail/613824-sdmo-praha-nove-mesto.html
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www.dmoinfo.cz 

Nadační fond Pečovatel  

Pod strašnickou vinicí 191/13, Praha, Strašnice 

www.pecovatel.cz  

Institut Eda Robertse  

Milánská 471, Praha, Horní Měcholupy 

Pražská organizace vozíčkářů, o.s.  

Benediktská 688/6, Praha, Staré Město 

www.pov.cz  

  

Mirabilis, o.s.  

Žateckých 1169/11, Praha, Nusle 

www.mirabilis.cz 

Rytmus  

Londýnská 309/81, Praha, Vinohrady 

www.rytmus.org  

První krok  

Poděbradská 179/1, Praha, Vysočany 

www.prvnikrok.cz  

Země lidí  

Ostružinová 3175/36, Praha, Záběhlice 

www.zemelidi.cz  

COLY PROMOTION, s.r.o.  

Čínská 883/14, Praha 

www.coly.cz  

Asistence, o.p.s.  

V pevnosti 13/4, Praha, Vyšehrad 

www.asistence.org  

BONA, o.p.s.  

U Drahaně 143/21, Praha, Bohnice 

www.bona-ops.cz  

http://www.dmoinfo.cz/
http://www.firmy.cz/detail/12719891-nadacni-fond-pecovatel-praha-strasnice.html
http://www.pecovatel.cz/
http://www.firmy.cz/detail/1444442-institut-eda-robertse-praha-horni-mecholupy.html
http://www.firmy.cz/detail/221979-prazska-organizace-vozickaru-o-s-praha-stare-mesto.html
http://www.pov.cz/
http://www.firmy.cz/detail/497118-mirabilis-o-s-praha-nusle.html
http://www.mirabilis.cz/
http://www.firmy.cz/detail/198374-rytmus-praha-vinohrady.html
http://www.rytmus.org/
http://www.firmy.cz/detail/672738-prvni-krok-praha-vysocany.html
http://www.prvnikrok.cz/
http://www.firmy.cz/detail/2633992-zeme-lidi-praha-zabehlice.html
http://www.zemelidi.cz/
http://www.firmy.cz/detail/12796968-coly-promotion-praha.html
http://www.coly.cz/
http://www.firmy.cz/detail/404859-asistence-praha-vysehrad.html
http://www.asistence.org/
http://www.firmy.cz/detail/2697349-bona-praha-bohnice.html
http://www.bona-ops.cz/
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Tamtamy, o.p.s.  

Kubánské náměstí 1391/11, Praha, Vršovice 

www.tamtamyops.cz  

http://www.firmy.cz/detail/12831733-tamtamy-praha-vrsovice.html
http://www.tamtamyops.cz/
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Summary:  

The aim of this thesis is to outline the issues met by whellchair-bound mothers during their 

pregnancy and parenthood, and how they resolved them. It also provides the overview of 

psychosocial services aimed at this target group and offers suggestions for their improvement on 

the basis of an empirical study. The thesis is divided into six chapters. The first chapter is 

concerned with psychosocial aspects of life of people with physical disabilities including both 

congenital and acquired. The second chapter presents an overview of physosocial services available 

to mothers with disabilities and introduces some organisations offering these services. The third 

chapter discusses the benefits available to disabled mothers. The fourth chapter deals with the 

social support that helps them to manage the parenting role. The fifth chapter contains results of 

empirical survey. Finally, the sixth chapter integrates and summarises the results and suggests 

possible improvements to the services. 

 


