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ANOTACE
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osob s mentálním postižením. Dále si klade za cíl zjistit možnosti a míru formální podpory
v hl.m. Praze, kterou rodičům poskytuje stát prostřednictvím výkonu státní správy orgány
sociálně-právní ochrany dětí (dále též OSPOD) a formou sociálních služeb. Empirické
kvantitativní šetření mezi pracovníky pražských OSPODů se zaměřuje na jejich konkrétní
zkušenosti s rodiči s mentálním postižením, jaká zákonná opatření jsou využívána a jaké je
povědomí těchto sociálních pracovníků o příslušných sociálních službách. Neskromným
cílem je i přispění ke vzniku nových projektů zaměřených přímo na podporu rodičů s
mentálním postižením a jejich dětí.
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ANNOTATION
The aim of this bachelor thesis is to map current approach to fulfillment of the natural
human need, that is the need of self-determination in the frame of partners relationship and
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possibilities and the level of formal support in the capital city of Prague which the state
provides the parents through the execution by organs of social and legal protection of
children (further as OSPOD) and in the form of social services Empirical quantitative
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1 Úvod
Rodičovství osob s mentálním postižením je, i přes značný pokrok v celkovém přístupu
společnosti k lidem s jakýmkoli postižením, nadále velmi kontroverzním tématem. Pro
valnou většinu je nepředstavitelné, že by rodič s mentálním postižením dokázal řádně
zajistit výchovu svého dítěte. Ale takovýchto nepředstavitelných témat již bylo mnoho
překonáno a dnes jsou ve vyspělých státech běžnou samozřejmostí. Domnívám se a pevně
věřím, že takto tomu v budoucnu bude i právě v případě rodičovství osob s mentálním
postižením. K tomu je však zapotřebí již intenzivnějšího zájmu odborníků, vedení
odborných dialogů a hledání cest, jak zajistit výkon tak nejpřirozenějšího práva jako je
výchova dítěte jeho rodiči. A právě proto se chci pokusit alespoň nepatrně touto
bakalářskou prací přispět k tomu, aby se speciální pedagogika ve spolupráci s dalšími
blízkými obory tomuto tématu věnovala a hlavně, aby se těmto rodičům s mentálním
postižením žilo lépe. Ke zpracování bakalářské práce mě zároveň vedlo mé přesvědčení, že
dítě má právo na péči svých rodičů, jak je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte. Zároveň i
fakt, na který poukazuje například Šiška (2005), že člověk s postižením má právo na
normální život včetně rizik, do kterého bezesporu patří i výchova dítěte. A konečně jsem si
vědoma, jak upozorňuje Mužáková (2009), že je na nás, jakožto odbornících, abychom
poskytovali rodičům a jejich dětem adekvátní podporu a dokázali své konání obhájit před
těmi, kteří naše přesvědčení nesdílí.
V teoretické části bakalářské práce se v první kapitole krátce věnuji fenoménu mentálního
postižení jako takovému. Druhá kapitola se zaměřuje na partnerství osob s mentálním
postižením, na možnosti partnerský vztah navázat a udržet, jaká úskalí a rizika jsou s tímto
spojena a jakou úlohu v tomto hrají odborníci a rodiče dospívajících jedinců s mentálním
postižením. Další kapitola již pojednává přímo o rodičovství osob s mentálním postižením.
Zabývám se právy osob s postižením a právy dětí, která jsou v obou případech garantována
mezinárodními úmluvami, které Česká republika ratifikovala, když tato práva mohou
vyvolávat pocit, že jsou vzájemně v případě rodičů s mentálním postižením neslučitelná.
Hovořím o základních premisách úspěšného rodičovství a opět jakou roli zde zaujímají
odborníci a primární rodina. Obsahem poslední kapitoly teoretické části je shrnutí, jako
formou stát zajišťuje poskytování podpory rodičům s mentálním postižením s tím, že
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konkrétně se zaměřuji na situaci v Praze.
Praktická část je tvořena kvantitativním empirickým šetřením, které jsem provedla
dotazníkovou formou. Respondenty byli sociální pracovníci orgánů sociálně-právní
ochrany dětí působících při Úřadech městských částí v Praze. Cílem empirického šetření
bylo zmapování zkušeností sociálních pracovníků a jejich přístupu při řešení sociální
situace rodiny s rodiči s mentálním postižením. Neskromným záměrem výzkumného
šetření bylo i využití jeho výsledků například v rámci komunitního nebo strategického
plánování sociálních služeb.
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2 Osoby s mentálním postižením
Pro navazující kapitoly považuji za podstatné alespoň velice stručně definovat mentální
postižení jako takové a aspekty související s partnerskými vztahy a rodičovstvím osob s
mentálním postižením. Pro potřeby této bakalářské práce budou pojmy mentální postižení
a mentální retardace používány jako synonyma, přestože i v těchto pojmech podle
Bazalové (2014) odborná literatura nachází odlišnosti.
Podle Černé (2015) není možné s ohledem na různá klasifikační hlediska zcela přesně určit
skutečný počet (procento výskytu) osob s mentálním postižením ve společnosti, nejčastěji
se však hovoří o 2 – 4% osob. Veřejnost si bohužel pod pojmem mentální retardace
představuje zejména osoby se středně těžkým a spíše ještě osoby s těžkým nebo hlubokým
mentálním postižením. Od těchto představ se pak odvíjí i jejich názory na partnerství,
sexuální život a následné rodičovství osob s mentálním postižením a vůbec jejich celkový
způsob života. Neuvědomují si však, že se do této poměrně velké skupiny osob řadí i
osoby s lehkým mentálním postižením, které již „na první pohled“ není tak jednoduché
identifikovat. A přitom právě tato skupina je nejpočetnější. Černá (2015) uvádí, že se jedná
o 80 – 90% celkové populace osob s mentálním postižením. A je to právě tato skupina,
která je dle mého názoru nejvíce opomíjená v systému podpory, ač osoby s lehkým
mentálním postižením by mohly za adekvátní podpory žít bez komplikací zcela běžný
život jako lidé bez postižení, tzn. pracovat, bydlet, navazovat kvalitní a stabilní partnerské
vztahy, zakládat rodiny a následně vychovávat své děti.
Měřítkem veřejnosti pro mentální retardaci je pak zejména úroveň rozumových schopností,
tedy hodnoty měřené standardizovanými IQ testy. Na mentální postižení lze však odborně
nahlížet několika úhly pohledu. Nejen právě z medicínského hlediska, které vychází z
úrovně rozumových schopností, které jsou dány rozsahem poškození mozku, jež předkládá
Mezinárodní klasifikace nemocí. Dalšími přístupy k definování mentálního postižení jsou
dle Slowíka (2007) pedagogický a právní model, které mentální postižení vymezují v
souvislosti se svým odborným zaměřením, a zejména pak sociální model. Sociální model
na mentální postižení nahlíží tím způsobem, že je to společnost a její systém fungování,
která omezuje člověka, jenž je v něčem odlišný, orientovat se v běžných sociálních
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situacích a žít samostatně bez podpory ostatních. Problém tak „není daný vybavením
jedince, ale vzniká až v interakci se sociálním prostředím.“ (Šiška 2005, 17) „Postižení je
naopak důsledkem strukturálních handicapujících vlivů ze strany společnosti, jejíž směr
vývoje určuje schopnost, způsobilost (ability), výkon a normalita.“ (Černá 2015, 83) Toto
úzce souvisí i s předsudky většinové společnosti, které se bohužel nadále intenzivně
tradují. „Předsudkem zde rozumíme fixovaný, předem zformovaný postoj k nějakému
objektu projevující se bez ohledu na individualitu nebo povahu tohoto objektu.“ (Šiška
2005, 14-15). Jedná se o přesvědčení, že lidé s postižením jsou chudáci, které je třeba
litovat, protože kvůli svému postižení se nemohou radovat, udržovat sociální kontakty,
jejich jedinou starostí je jejich postižení a pro společnost nejsou platnými jedinci. U
některých lidí bohužel i nadále přetrvává až odpor nebo zavržení lidí s postižením. Jak je
uvedeno výše, určujícím hlediskem je také pojetí normality, tedy „stavem osoby, jedince,
věci, situace nebo jevu odpovídající té normě, z jejíhož hlediska je normalita posuzována.“
(Slowík 2007, 23) V současné době stále přetrvávají statistické normy, které však
nereflektují, ani nemohou reflektovat individuální normy daného jedince. Bez odstranění
předsudků a celkové změny náhledu většinové společnosti na jedince s postižením (ať už
jakýmkoli) a jeho skutečné možnosti, není dle mého názoru možné, aby se sociální model
stal hlavním a určujícím paradigmatem, tedy aby se společnost v přístupu k lidem s
postižením zabývala „spíše odstraňováním diskvalifikujících, segregujících a degradujících
bariér ve vnějším prostředí“ (Černá 2015, 83) než vyvíjením snahy o překonání jinakostí
na straně daného jedince.
Z výše uvedeného vyplývá, že za účelem určitého pojmového sjednocení celé odborné
společnosti nezbývá, než se při definování mentální retardace nadále přiklánět k definici
Světové zdravotnické organizace (dále jen WHO) a vydané UNESCO v roce 1983, dle
které lze mentální retardaci definovat následovně: „Mentální retardace je pojem vztahující
se k podprůměrnému obecně intelektuálnímu fungování osoby, které se stává zřejmým v
průběhu vývoje a je spojeno s poruchami adaptačního chování. Poruchy adaptace jsou
zřejmé z pomalého tempa dospívání, ze snížené schopnosti učit se a z nedostatečné sociální
přizpůsobivosti.“ (Černá 1995 in: Slowík 2007, 110)

4

3 Partnerství osob s mentálním postižením
Stejně jako lidé bez postižení, tak i osoby s mentálním postižením potřebují naplňovat své
přirozené potřeby sebeurčení vyplývající z partnerského svazku. Jedná se nejen o fyzické
potřeby související se sexualitou, ale také potřeba „obyčejné“ partnerské lásky, byť ve
formě určitého kamarádského vztahu s tím, s kým daný člověk tvoří celek. V neposlední
řadě jsou zde i potřeby naplnit běžné společenské role, společenskou normu. „Získání
partnera funguje jako důkaz normality.“ (Lištiak Mandzáková 2013, 127) Naplnění těchto
potřeb pak úzce souvisí se subjektivním vnímáním kvality života jako takového.
Samozřejmě je nutné mít na paměti značné rozdíly s ohledem na stupeň mentální retardace
a nelze všeobecně tvrdit, že tyto potřeby mají všechny osoby s mentálním postižením.
Absolutně nezbytný je respekt k individualitě daného jedince. „Zařazením těchto osob do
jedné z kategorií mentálního postižení sice můžeme predikovat rozsah a úroveň některých
schopností, ale jen stěží dokážeme přesně popsat touhy, očekávání a skutečnou schopnost
těchto jedinců vytvářet a prožívat vztahy.“ (Lištiak Mandzáková 2013, 25)
Tato oblast lidského života v případě osob s mentálním postižením je bohužel nadále
protkaná předsudky a diskriminací zejména v postojích veřejnosti, ať už v souvislosti s
jejich údajnou hypersexualitou nebo na druhém pólu přesvědčením, že lidé v tomto ohledu
žádné potřeby nemají, případně se o tomto tématu „raději“ ani nepřemýšlí. Názory
veřejnosti vyplývají nejen z nedostatku relevantních informací, ale taktéž historicky z
dlouhodobé segregace těchto osob. Zároveň jsou ovlivňovány přístupem ke své vlastní
sexualitě formované rodinnou i institucionální výchovou a v neposlední řadě osobními
zkušenostmi. Naopak odborníci se již tomuto tématu pozvolna začínají věnovat více.
„Mezi odborníky panuje konsensus o sexualitě jakožto přirozené, integrální součásti
lidského prožívání, a to i u osob s mentálním postižením“ (Strnadová, Mužáková 2010,
205-206). Sexualita lidí s mentálním postižením je tak již mezi odborníky běžně pojímána
jako jejich nezadatelné lidské právo, které již nezůstává pouze teoretickým pojmem, nýbrž
je i realizováno.
Navazování partnerských vztahů je pro dospívající osoby s mentálním postižením
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poznamenáno problémy vyvěrajícími z nesouladu mezi biologickou dospělostí a sociální
(emocionální) dospělostí. U osob bez postižení ve většině případů probíhá vývoj
symetricky. „Rozdíly v celkové vyspělosti mezi osobami s mentálním postižením a jejich
vrstevníky bez mentálního postižení spočívají v několika oblastech rozvoje. Jsou to:
biologická zralost, sociální zralost, emocionální zralost, příležitosti ke vzdělávání,
intelektuální zpracování životních zkušeností a množství příležitostí učit se, jak zvládat
skutečný život.“ (Lištiak Mandzáková 2013, 62-63). Ke krizi identity, s ohledem na věk
běžné, se ještě přidává konfrontace s vlastním postižením, přijetím vlastního těla a svého
vnějšího vzhledu. Celkový rozvoj a důvěra v případný partnerský svazek je pak velmi
ovlivněna přijetím či odmítnutím skupiny vrstevníků a existencí přátelství. Obrovskou roli
taktéž hraje rodičovská výchova a přístup k sexualitě a partnerství jako takových a též úzce
ve vztahu k potomkovi s mentálním postižením, případně přístup personálu, pokud
dospívající žije v zařízení ústavního typu. Nesprávné a necitlivé zvládnutí tohoto
důležitého období lidského života pak může vést ke značným problémům a neadekvátním
projevům jedinců s mentálním postižením, případně se mohou sami stát obětí sexuálního
násilí nebo setrvávat v nerovném vztahu, který nejen že dotyčného nenaplňuje, ale spíše
mu život komplikuje a činí ho nešťastným.
Nejen v dospívání, ale i v dalších stádiích dospělosti mají osoby s mentálním postižením
méně možností k seznamování se a k navazování kvalitních partnerských vztahů. V tomto
ohledu je opět zapotřebí rozlišit jedince žijící v ústavních zařízeních a ty, kteří jsou
vychováváni v rodině.
V ještě relativně nedávné minulosti byla zařízení striktně rozdělena na mužská a ženská,
vytvoření partnerského vztahu tak bylo v podstatě nemožné. V současnosti jsou tyto ústavy
nahrazovány koedukovanými zařízeními komunitního typu, která již skýtají větší, byť ale
nadále omezené, šance navázat důvěrnější vztah založený na oboustranné lásce. Zároveň se
ústavní prostředí celkově liší od běžného světa a neumožňuje tak člověku být přímo
účasten běžných modelových situací partnerství ostatních lidí. Obecně je „opodstatněnost
ústavní péče zpochybňována z psychosociálního hlediska – život v koncentrované,
segregované a nepřirozeně velké skupině osob, izolace od rodiny, od vrstevníků, omezení
soukromí, podřízenost řádu, který určují ti, kdo mají moc, komplexnost ústavní péče – vše
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se děje pod jednou střechou a obyvatel ústavu tak nemá příležitost využívat veřejných
služeb a výrazně posilovat svoje kompetence.“ (Šiška 2005, 25).
Nelze obecně říci, že možnosti k seznámení jedinců vychovávaných v rodinném prostředí
jsou vždy vyšší. V těchto případech značně záleží na rodičovské výchově, na volbě
vzdělávání, na míře kontaktů s dalšími lidmi jak s postižením, tak bez postižení. Dalším
důležitým kritériem je pak zaměstnání a trávení volného času. Samozřejmě, že v případě
pracovního uplatnění a při aktivním trávení volného času ve společnosti dalších lidí, se
šance zvyšují. Nelze opominout ani lokalitu, kde člověk s mentálním postižením žije, zda
je to Praha nebo jiné velké město, či menší obec nebo vesnice. V tomto ohledu jsou rozdíly
taktéž velmi značné. V případě lokality je však nutné ještě zdůraznit, že naopak anonymita
Prahy a velkých měst může být i problematickým faktorem. A jsou to dle mého názoru
opět spíše jedinci, respektive ženy, s lehkým mentálním postižením, které jsou
nejzranitelnější. Sama jsem měla možnost setkat se s poměrně větším počtem žen, které
přirozeně toužily po lásce a běžném partnerském soužití. Jejich výběr partnerů byl však
často nevhodný. Většinou se jednalo o značně nevyvážený, asymetrický vztah, kde žena
byla v podřízené pozici a byla utvrzována v tom, že právě jen díky partnerovi je schopna
„normálního“ života. Díky vypěstované citové závislosti pak byly ženy ochotny pro svého
partnera učinit cokoli na úkor vlastních potřeb a i za cenu ztráty svých bližních. V jiných
případech se pak nejednalo ani o vytvoření partnerského vztahu a založení společné
domácnosti, nýbrž bohužel pouze o sexuální vztah, který měl za následek pouze
těhotenství a následné mateřství, na které již žena zůstala sama, případně byla o dítě
partnerem či jeho rodinou připravena. Z mých zkušeností vyplývá, že navazování
nevhodných partnerských vztahů se žel často opakuje, i přes prvotní negativní zkušenosti.
Toto je samozřejmě běžný jev i u intaktních lidí, nicméně lidem s mentálním postižením je
v tomto ohledu poskytováno mnohem méně podpory, neboť jejich sociální síť kontaktů
není tak široká a vhodných sociálních služeb je dle mého názoru nedostatek.
V případě, že k navázání partnerského vztahu nedojde v rámci přirozených situací, často
nezbývá než seznámení přes inzerát a v dnešní době především prostřednictvím
internetových seznamek a zejména pak sociálních sítí. Úskalí této formy je zcela zřejmé a
pro osoby s mentálním postižením ještě více nebezpečné, neboť se snadno mohou skutečně
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stát obětmi i trestných činů.
Z výše uvedeného vyplývá, že nezastupitelnou roli zaujímá kvalitní a adekvátní sexuální
výchova a výchova k partnerství či manželství, případně rodičovství. Zcela souhlasím s
tím, že „rozhodně by to neměly být jen útržkovité informace, tak jak tomu bylo mnohdy u
nás, tedy osob bez mentálního postižení. My si je dali dohromady, ale jedinci s mentálním
postižením toto nedovedou, jelikož u nich vázne analýza a syntéza a generalizace. Také vše
musí být realizováno co nejnázorněji.“ (Bazalová 2008, 252) Současně je zapotřebí mít na
zřeteli, jak uvádí Lištiak Mandzáková (2013), že zmíněná výchova se musí vztahovat nejen
na osoby s mentálním postižením, nýbrž i na jejich rodiče, kteří jsou primárními
vychovateli sexuality svých dětí, a dále pak na odborníky přímo pracující s lidmi s
mentálním postižením (vychovatelé, speciální pedagogové, sociální pracovníci, lékaři...) a
i na veřejnost s cílem celkové změny náhledu. Pokud se týká rodičů dětí s mentálním
postižením, tak bohužel ve většině odborných publikací, ve kterých jsou zaznamenány
výpovědi a zkušenosti rodičů vychovávajícími své potomky s mentálním postižením, je
zřejmé, že nadále velká skupina rodičů vyjadřuje obavy z případného partnerství,
manželství či dokonce rodičovství svých dospělých dětí. Zároveň „kontroverzní náhled
společnosti na téma reprodukce osob s mentálním postižením tak jistě násobí úzkosti jejich
rodičů ohledně dospělosti svých dětí“. (Mužáková 2009, 122) Těmito obavami a přístupem
k dalšímu životu je pak samozřejmě poznamenaná jejich výchova. Nadále je tak zapotřebí
hledat cesty k odtabuizování tohoto tématu, uvědomování si specifik sexuality a
navazování partnerství lidí s různými stupni mentálního postižení.
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4 Rodičovství osob s mentálním postižením
Pokud je sexualita osob s mentálním postižením již alespoň mezi odborníky a části
osvícenější veřejnosti chápána jako běžná a přirozená součást jejich života, není tomu tak
již v případě problematiky rodičovství lidí s mentálním postižením. Domnívám se, že v
tomto ohledu je vůbec tato eventualita veřejností v podstatě nadále odmítána zcela.
Mateřství a rodičovství veřejnost již nepojímá jako přirozené právo, nýbrž paradoxně je
chápáno jako něco nepřirozeného, nemožného. Panuje všeobecný názor, na který
upozorňuje i Mužáková (2009), že člověk s mentálním postižením nemůže s ohledem na
své rozumové schopnosti zvládnout veškeré aspekty výchovy dítěte, ať už se jedná o
úkony související s péčí o novorozence a kojence, tak následně vytvoření podnětného
prostředí pro dítě v batolecím, předškolním a školním věku, ve kterém pak ještě přibývají
školní povinnosti. Dále pak se veřejnost nadále ostře vymezuje vůči tomu, že díky
rodičovství lidí s mentálním postižením na svět údajně přichází další jedinci s mentálním
postižením, přestože, jak uvádí Mužáková (2009), tuto domněnku vyvrátil již před více než
sto lety prof. MUDr. Karel Herfort v rámci své evidence a sestavování rodokmenů formou
dotazníkového šetření mezi rodiči, jejichž děti s mentálním postižením byly přijímáni do
Ernestina. Článek 23 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením zakotvil, že stát
má přijmout účinná opatření, aby nedocházelo k diskriminaci osob se zdravotním
postižením vyjma jiného právě v oblasti rodiny a rodičovství. V České republice se však
zjevně jedná spíše o zajištění tohoto práva pouze „na papíře“. „Navzdory takto chápané
koncepci není pochyb o tom, že tak přirozená, základní potřeba naprosté většiny lidských
bytostí, jakou je mít vlastní rodinu a přivést na svět dítě, je u lidí s mentálním postižením
zásadně nepochopena a zpochybněna.“ (Mužáková 2009, 129) Bohužel nadále
nedostatečný zájem i odborné veřejnosti o tuto tématiku přímo ovlivňuje veřejnost a jejich
negativní smýšlení o případném rodičovství osob s mentálním postižením. „Dnešní doba je
naplněna garantovanými lidskými právy, podařilo se jí dosáhnout přijetí mnoha
lidskoprávních úmluv, ale nemá žádnou schopnost lidi k jejich naplňování vychovat.“
(Mužáková 2016, 179)
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4.1 Právo rodiče versus právo dítěte
Nízká tolerance k mateřství a rodičovství lidí s mentálním postižením u veřejnosti a
domnívám se, že dosud i u některých odborníků, je dána i skutečností, že v tomto případě
můžeme hovořit i o určitém střetu práv dvou skupin. Jednak jsou to práva rodičů s
mentálním postižením a pak jsou to práva jejich dětí. Již zmíněný článek 23 Úmluvy o
právech osob se zdravotním postižením uvádí, že musí být uznávána práva osob se
zdravotním postižením založit rodinu a svobodně se rozhodnout o počtu svých dětí. Článek
29 Úmluvy o právech dítěte zakotvuje, že výchova dítěte má směřovat k celkovému
rozvoji dítěte v co nejširším objemu. V případě rodičů s mentálním postižením se skutečně
mohou tato dvě práva považovat zdánlivě jako neslučitelná. Záměrně uvádím pojem
„zdánlivě“, neboť je právě na odpovědnosti státu a jeho odborníků zejména z řad
speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a lékařů, aby obě tato práva
mohla dojít svému naplnění. Namísto hledání argumentů, která z těchto dvou skupin je
zranitelnější, které tak má být poskytnuta větší ochrana a čí právo je „větší“, by aktivity
měly směřovat k sloučení těchto dvou práv. Pouze tímto způsobem je možné bezezbytku
dosáhnout i práva, které je totožné v obou zmíněných úmluvách a tím je, že dítě nebude
odděleno od svých rodičů vyjma případů, kdy to bude v jeho nejlepším zájmu. Pouze
mentální postižení daného rodiče nemůže být samo o sobě jediným důvodem k odebrání
dítěte z péče rodiče, neboť „schopnost rodiče poskytnout dítěti dobrou péči nelze
predikovat pouze na základě inteligence jedince“. (Strnadová, Mužáková 2010, 213) Přesto
k tomu nadále bohužel v mnoha případech dochází.

4.2 Počátky přístupu odborníků k rodičovství osob s mentálním postižením
Přes nadále neutěšenou a velmi komplikovanou situaci rodičů s mentálním postižením v
současnosti je však zapotřebí pozitivně hodnotit, že i tato oblast začíná být pomalu alespoň
odborníky nazírána a vůbec akceptována jako skutečnost, o které musí být diskutováno.
Přestože „otázka rodičovství osob s mentálním postižením je sporná a kontroverzní“
(Lištiak Mandzáková 2013, 95), je zapotřebí odborné diskuse vést, aby mohly být hledány
a nalézány cesty pro plnohodnotný a smysluplný život rodičů i jejich dětí. Pohledem do
minulosti zjistíme, že tomu bylo zcela opačně a rodičovství lidí s mentálním postižením
bylo tvrdě potíráno. Zřizováním ústavů, kde muži a ženy žili odděleně, bylo „přirozeně“
zamezováno tomu, aby k početí vůbec mohlo dojít. Běžnými praktikami byla nucená a
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nedobrovolná sterilizace žen. O eventuálním mateřství žen s mentálním postižením se před
veřejností prakticky mlčelo, nepřipouštělo se. Toto mlčení mělo a dodnes má za následek,
že přijmout pouze tuto možnost lidského bytí se zdá být pro veřejnost zcela nemožné a
odporující „zdravému rozumu“. Bohužel se tento přístup nijak výrazně nemění, přestože
„žijeme v době a zemi, kde již čtvrtstoletí svobodně deklarujeme lidská práva lidí s
mentálním postižením, společně sdílenou odpovědnost za jejich osud“. (Mužáková 2016,
162)
4.3 Láska rodičů k dítěti
Při úvaze, co je nejdůležitějším a nosným základem při péči o dítě, bez kterého není možná
další jeho výchova, je především bezpodmínečná láska matky a otce ke svému dítěti.
Lásku je zapotřebí nikoli pouze cítit, ale umět ji dítěti i projevovat, aby i dítě samo cítilo,
že je milováno. Těmto pro dítě čitelným projevům je někdy zapotřebí se učit, ať už se
jedná o rodiče s mentálním postižením nebo bez postižení. Rodiče však musí být vnitřně
přesvědčeni, že se takovému učení chtějí věnovat a že je to pro jejich další výchovné
působení klíčové. Pokud v hloubi duše láska k dítěti chybí a chybí i zvnitřnění nutnosti
potřeby pracovat v tomto smyslu na změně, je i poskytovaná podpora rodičům bez
postižení zcela neefektivní. Z tohoto předpokladu je dle mého názoru zapotřebí vycházet i
v případě rodičů s mentálním postižením. Ve své praxi jsem se setkala s oběma
alternativami, ale domnívám se, že láska k dítěti skutečně nijak nesouvisela s hodnotou IQ,
kterou dané ženy a muži dosahovali. Stejně jako u lidí bez postižení, většina matek a otců s
mentálním postižením své děti vroucně milovala a měla zájem na tom své děti vychovávat,
jak nejlépe mohla, a usilovala o jejich lepší budoucnost. Existují však bohužel i rodiče,
kteří své potřeby nadřazují potřebám svých dětí, opravdovou lásku k dětem pouze slovně
deklarují a při hlubším poznání rodiny formou dlouhodobější spolupráce s danou rodinou
jasně vyplývá, že zájem o štěstí a prosperitu dětí je pouze formální. Tento přístup lze
pozorovat jak v rodinách, kde se nevyskytuje mentální postižení, tak v rodinách, kde rodiče
určitý mentální deficit mají. Pokud je tedy splněn základní předpoklad, že rodiče jsou
skutečně vnitřně nastaveni láskyplně konat dle svého nejlepšího vědomí v zájmu dítěte,
jsou zde možnosti pro práci s rodinou, pro její podporu, aby mohla fungovat a aby výchova
dětí směřovala žádoucím směrem, tedy aby se dítě vyvíjelo v souladu se svými možnostmi
ve zdravého jedince, jak po stránce fyzické, tak i duševní, mravní a citové. Ani v případě
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rodičů s mentálním postižením proto nemůžeme popírat, že „láska k dítěti je zřejmě jedna
z nejzákladnějších a nejsilnějších lidských pohnutek, v jejímž jméně člověk na tomto světě
koná“. (Mužáková 2009, 99)

4.4 Odpovědnost rodičů za dítě
S bezvýhradnou láskou však nezbytně musí být spojena i odpovědnost. Odpovědnost
rodiče musí být přítomna ještě před tím, než dojde k početí dítěte, poté během těhotenství a
samozřejmě po narození dítěte a po celou dobu jeho výchovy. V tomto ohledu lidé s
mentálním postižením již potřebují určitou míru podpory. K tomu, aby člověk mohl učinit
odpovědné rozhodnutí k početí a narození dítěte, musí mít dostatečné a odpovídající
informace a být si vědom i souvisejících komponent, jako je zajištění bydlení, finanční
zabezpečení apod. Přirozeně by hlavním zdrojem těchto informací a zkušeností měla být
primární rodina budoucího rodiče, jejímž důležitým úkolem je též celkové plánování
budoucnosti svého dospělého potomka, a to právě ve spolupráci s ním samotným.
„Samozřejmě platí, že čím dříve začnou rodiče zvažovat toto téma, tím lépe mohou
budoucnost svého dítěte připravit a spolu s ním prodiskutovat či flexibilně své plány měnit.
(Strnadová 2008, 94) Ovšem leckdy tomu tak není, například Strnadová uvádí, „jak
vyplývá z výsledků výzkumu, je nutné také podporovat rodiče osob s mentálním
postižením k tomu, aby: připravovali své děti na co možná nejvíce nezávislý život...včetně
dovedností důležitých pro činění rozhodnutí“ (2009, 154). Sami rodiče dále často nechtějí
připustit eventualitu, že by se jejich děti s mentálním postižením měly samy v budoucnu
stát rodiči. Díky tomuto názoru pak při výchově postupují vědomě i nevědomě v souladu s
tímto vnitřním přesvědčením. „Rodiče předjímající řadu problémů či potenciálních
nebezpečí mívají tendenci k hyperprotektivitě svých dospělých dětí s mentálním
postižením.“ (Strnadová 2009, 52) Tímto přístupem znesnadňují svým dospělým dětem
přijmutí odpovědnosti za život svůj i jejich potencionálního potomka. Nutno však vzít též v
úvahu, jak uvádí Vágnerová, Strnadová a Krejčová (2009), že rodiče dětí s mentálním
postižením se po dobu jejich výchovy střetávají se spousty problémů, které musí řešit a
které vnímají jako důležitější, celkově jsou úzkostnější a budoucnost svého potomka
spojují spíše s obavami, jak a kým bude o něj postaráno, až oni sami toho nebudou
schopni. Úvahy o jejich možném rodičovství jsou tak odsouvány, případně tato alternativa
není rodiči vůbec připouštěna.
12

Pokud tedy rodičovská výchova v tomto ohledu selhává, tak mladí lidé bez postižení si,
pomineme-li institucionální výchovu, běžně mohou potřebné informace opatřit
prostřednictvím literatury, veřejných sdělovacích prostředků a v dnešní době zejména
vyhledáváním na internetu. Riziko tohoto přístupu jsem již naznačila v předchozí kapitole
zabývající se partnerskými vztahy. V tomto případě pak riziko představuje především
obrovské množství různě protichůdných informací, které je třeba vyhodnocovat,
porovnávat a kriticky posuzovat v souladu s dosud získaným povědomím od rodičů či
pedagogů ze školských zařízení. Zde je již skutečně mentální postižení těžko
překonatelnou překážkou, proto je podpora v této oblasti velmi důležitá. Lidem s
mentálním postižením je zapotřebí poskytnout veškeré potřebné informace, a to právě tím
odpovídajícím způsobem s přísně individuálním přístupem, aby je správně pochopili a na
základě toho dokázali učinit odpovědné rozhodnutí. Stejně jako lidé bez postižení i lidé s
mentálním postižením mají „právo“ na chyby, omyly a špatná rozhodnutí. Je však
nepřípustné, aby tyto chyby byly učiněny v důsledku toho, že selžeme při poskytnutí této
podpory ve formě záměrně chybných a manipulativních informací. Naším selháním a tedy
naší odpovědností je dále případně paradoxně i striktní lpění na aplikaci práv člověka s
mentálním postižením bez odpovídající podpory, neboť „nikdy by žádné lidské právo
nemělo směřovat k tomu (a obzvláště ne u lidí s mentálním postižením jako u jedné z
vůbec nejzranitelnějších lidských skupin), aby předjímalo a evokovalo situace, ve kterých
tito lidé mají kvůli svému postižení mimořádně ztíženou možnost orientovat se, tedy
uspět.“ (Mužáková 2016, 177)

4.5 Rodičovské kompetence
V případě naplnění předchozích dvou hlavních premis úspěšného rodičovství, tedy lásky
spjaté s vědomím odpovědnosti, přicházejí na řadu další rodičovské kompetence
související s vývojovými potřebami dětí, jejichž saturace je nezbytná, aby nedocházelo k
zanedbávání dětí. V tomto ohledu je již míra podpory zapotřebí poměrně vysoká, a to i s
přihlédnutím k tomu, že i samotné dítě se může narodit s mentálním postižením a se
vzrůstajícím věkem má potom své specifické projevy a potřeby. Přesto se odborníci musí
mít na pozoru, aby rodiče s mentálním postižením nebyli považováni pouze za pasivní
objekty přijímající pomoc. Každý rodič má vypozorované projevy svého dítěte při reakcích
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v různých situacích. Každý rodič vychovávající své dítě, i rodič s mentálním postižením,
zná své dítě nejlépe ze všech. Těmto projevům je však zapotřebí porozumět, správně je
identifikovat a adekvátně na ně reagovat. I v běžných rodinách v určitých situacích je
výchova a výchovný styl založený na metodě „pokus a omyl“. Z daných výsledků se
člověk musí poučit a v obdobné situaci použít vyzkoušený úspěšný model. U rodičů s
mentálním postižením je tyto úspěšné modely potřeba pouze více upevňovat, aby
nedocházelo k opakování stejných chyb. Mezi rodičovské kompetence se dále řadí i
schopnosti rodičů reagovat na aktuální a nenadálé situace, kterou mohou při výchově dětí
nastat. Může se jednat například o akutní fázi nemoci nebo úraz dítěte, kdy je nutná
okamžitá adekvátní reakce rodiče. Toto se skutečně jeví jako jedna z nejproblematičtějších
oblastí výchovy dítěte rodičem s mentálním postižením, neboť míra ohrožení dítěte může
být značná. Domnívám se však, že ani toto není neřešitelným problémem, který by musel
nutně vést k závěru, aby rodiče s mentálním postižením byli označováni za nekompetentní.
Je však nezbytné přijmout podpůrná opatření odpovídající schopnostem daného rodiče, ať
už se jedná o přiměřenou edukaci, jak konkrétně v dané situaci jednat a situaci zvládnout
bez přímé pomoci druhého člověka nebo zajištění přímé pomoci například v rámci
chráněného bydlení pro rodiče s dětmi (formám podpory rodičů se věnuji v následující
kapitole). Dalším nástrojem mohou být i ilustrované sebevzdělávací materiály, které jsou
dostupné již i v České republice. „České edukační listy pro rodiče s mentálním postižením
jsou tematicky zaměřeny na péči o dítě v následujících šesti oblastech: první pomoc,
nemoci a úrazy, bezpečné domácí prostředí, zdravý životní styl, strava a výživa, spánek a
hygiena.“ (Mužáková, Bernoldová, Adamčíková, Strnadová 2014, 244 – 245)
K dalším důležitým výchovným schopnostem náleží stimulace v oblasti hry a verbální
interakce s dítětem. Ze zkušeností si troufám tvrdit, že těmto kompetencím by se v
současné uspěchané a přetechnizované době měli aktivně učit nejen rodiče s mentálním
postižením. Domnívám se, že správným a systematickým nácvikem zejména v přirozeném
rodinném prostředí lze tyto kompetence získat a „naučit“ se je, aby se omezilo riziko
vzniku vývojového opožďování dětí a následných školních problémů. V případě míry
podpory související se školní výukou, tzn. vypracovávání domácích úkolů a celkové
přípravě do školy, je opět nezbytné vyhodnotit dané potřeby dítěte a možnosti rodiče a
tomu podporu přizpůsobit.
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Strnadová (2008) se zmiňuje o zahraničním intervenčním programu Supports to Access
Rural Services (STARS), který je zaměřen na interakci dítě – matka a je určen pro matky s
mentálním postižením a jejich děti ve věku 12 až 36 měsíců. Intenzivní program
kombinuje přímou edukaci matek a dětí, a to jak samostatně, tak ve vzájemné interakci a
současně též poskytování podpory přímo v domácím prostředí. Přestože nejsem podrobně
o daném programu informována, hodnotím, že jeho zavedení v České republice, by bylo
rozhodně žádoucí za účelem posilování veškerých výše zmíněných rodičovských
kompetencí. Jako vhodné se jeví, aby na tento program následně navazoval další,
zaměřený na výchovné aspekty související s rostoucím věkem dětí.
Jak jsem uváděla v úvodu této podkapitoly, tak v rámci podpory rodičovských kompetencí
se musí jednat vždy „o vzájemné vztahy mezi tím, kdo posilu poskytuje a kdo ji přijímá“
(Blažek, Olmrová 1988, 53). Bez vzájemné spolupráce rodičů s mentálním postižením,
kteří znají projevy svého dítěte a dále pak v předškolním, mladším a starším školním věku
dětí se potýkají s jejich výukovými povinnostmi a dalšími věku odpovídajícími potřebami,
a těmi, kteří v dané oblasti podporu poskytují, by se dětem adekvátní a efektivní podpory
nemohlo dostat. Blažek a Olmrová (1988), kteří obecně podporu ve složitých osobních a
sociálních situacích nazývají sociální posilou a intervencí, předkládají její výklad a rozsah
různými autory. V případě rodičů s mentálním postižením je skutečně zapotřebí
neodchylovat se od vzájemnosti působení mezi rodiči, sociální posilou a intervencí a
zároveň dbát o to, aby přemíra podpory nevedla k závislosti. Vhodně zvolené prostředky a
míra podpory v rodině „může mobilizovat všechny její dotud nevyužívané nebo někdy
špatně využívané prostředky ku prospěchu dítěte, rodiny i celého širšího společenství, s
nímž je ve styku.“ (Blažek, Olmrová 1988, 60)

4.6 Další aspekty související s úspěšným rodičovstvím
Nedílnou součástí rodinné výchovy je i péče o domácnost, tzn. zvládání domácích prací a
jejich koordinace se samotnou péčí o dítě. V tomto směru hraje opět velkou roli výchova a
zkušenosti z primární rodiny. Nácvik domácích prací a jejich vykonávání v budoucnu je již
pro mnohé rodiče vychovávající dítě s mentálním postižením představitelným faktorem,
který jednou v životě jejich dítěte nastane, a proto své děti cíleně potřebným dovednostem
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učí. Mnohé děti, respektive mladí dospělí, je pak i rádi v primární rodině vykonávají,
neboť tím ukotvují svou roli v rodině, a posiluje se tak jejich vědomí potřebnosti a
platnosti jakožto jejího člena. I z mých zkušeností vyplývá, že v tomto ohledu již pak
podpora zvnějšku není nutná, případně jen minimální. V čem je však často zapotřebí
poskytovat podporu, je zmíněná koordinace těchto činností se samotnou péčí o dítě.
V neposlední řadě je úspěšné zvládnutí rodičovské role spjato také s finanční zajištěností
rodiny a celkovou finanční gramotností rodičů, hospodařením s penězi. Zde se domnívám,
že je míra podpory zapotřebí vždy, byť v různě intenzitě. V ideálním případě tvoří příjem
rodiny mzda ze zaměstnání alespoň jednoho z rodičů v kombinaci s invalidním důchodem.
Častěji se však bohužel jedná o příjem ze sociálních dávek, jejichž vyřízení je spojeno se
značnými komplikacemi při vyplňování příslušných formulářů, dokládáním velkého
množství dokumentů, a to vše bohužel často ve spojení s neochotou úředníků na Úřadu
práce lidem pomoci a i je informovat o dávkách, na které by případně ještě měli nárok.
Samostatnou velkou kapitolou je pak hospodaření s objemem finančních prostředků
připadajících na jeden měsíc, aby došlo k úhradě nutných pravidelných nákladů (poplatky
spojené s bydlením, splátky případných dluhů, náklady na stravu rodiny a stravné ve školní
jídelně apod.) a dalších ostatních výdajů souvisejících s chodem domácnosti a péčí o děti.
V tomto případě z mých zkušeností jednoznačně vyplývá, že je v zájmu osob s mentálním
postižením i jejich dětí vhodnější, aby byli ve finančních záležitostech omezeni ve
svéprávnosti a pro tyto účely jim byl ustanoven opatrovník. Jako nejvhodnější varianta se
jeví opatrovník z řad rodinných příslušníků, u kterého však musí být nezvratně prokázáno,
že je schopen a ochoten skutečně hospodařit s prostředky opatrovaného výlučně v jeho
zájmu. Bohužel v nejednom případě jsem se setkala s opakem. Pokud nikdo takový není v
rodině, ani z řad blízkých osob, nezbývá než ustanovit opatrovníka veřejného, kde je
zneužití finančních prostředků opatrovaného vyloučeno. Přestože se toto opatření může
jevit jako restriktivní, domnívám se, že ve skutečnosti je podpůrným a ochranným, neboť
správné vedení rodinného rozpočtu činí nemalé problémy i běžným rodinám. Zadlužení je
pak mnohdy naprosto neřešitelným faktem a celkově ztěžuje životní podmínky celé rodiny.
Možným řešením k předcházení omezení svéprávnosti ve finančních záležitostech,
případně k rušením těchto omezení, je důsledná a intenzivní podpora osob s mentálním
postižením ve finanční gramotnosti.
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4.7 Dílčí zhodnocení
Z výše uvedeného vyplývá, že rodičovství lidí s mentálním postižením není nemyslitelným
a prázdným pojmem. Je to naopak skutečnost, kterou mnoho lidí žije a kterou odborníci a
postupem času i veřejnost bude muset přijmout jako nezpochybnitelný fakt. Jak uvádí
Bernoldová (2012, 6), „rodiče s mentálním postižením nežijí se svými dětmi izolovaně od
ostatní společnosti“. Jsou tu s námi teď a tady a je zapotřebí je konečně začít vidět a
poskytovat jim adekvátní podporu. Rodiče s mentálním postižením se pak mohou
rozhodnout, zda a v jaké míře budou ochotni podporu přijímat. A i na tomto závisí
úspěšnost jejich rodičovství a plnohodnotný a smysluplný život obou těchto zranitelných
sociálních skupin, tedy jak rodičů s mentálním postiženým, tak jejich dětí.
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5 Podpora rodičů s mentálním postižením
Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, jak lidé bez postižení, tak lidé s mentálním
postižením potřebují podporu v souvislosti s uvědomováním si svých budoucích sociálních
rolí vyplývajících z partnerství a rodičovství. Všichni potřebujeme podporu v rámci
plánovaného rodičovství a při výchově dětí. Lidé s mentálním postižením však v tomto
ohledu potřebují specifický a individuální přístup zaměřený právě na toho konkrétního
jedince. „Je totiž mimo pochybnost, že aby člověk s mentálním postižením mohl dát
odpovědnou podobu svému rodičovství, potřebuje podporu ostatních.“ (Mužáková 2009,
143). Zároveň jak uvádí Strnadová a Mužáková (2010, 206), „neméně důležitým úkolem je
vyhodnocení prostředků, kterými by měla společnost v případě potřeby v této situaci
pomáhat.“
Podporu rodičů s mentálním postižením tvoří zejména neformální sociální podpora širší
rodiny. Toto vyplývá z kvalitativních zahraničních výzkumů (např. Traustadóttir a
Sigurjónsdóttir 2008 in: Bernoldová 2012, Llewellyn 1995 in Traustadóttir a
Sigurjónsdóttir 2008 in: Bernoldová 2012) a výzkumů českých odborníků (např. Strnadová
2009; Mužáková 2009 a 2016, Bernoldová 2012). Značně přispívají i svépomocná hnutí,
různé spolky či nadace. Významnou podporu by však ve vyspělé společnosti měl
poskytovat i stát prostřednictvím výkonu státní správy orgány sociálně-právní ochrany dětí
(dále jen OSPOD) a dále formou kvalitních sociálních služeb v dostatečném a potřebném
množství se zaměřením na konkrétní potřeby rodičů s mentálním postižením a jejich dětí.
„Úkolem poskytovatelů služeb by mělo být v maximální možné míře podporovat mentálně
postižené v naplňování sociálních rolí, které jsou charakteristické pro období dospělosti v
daném socio-kulturním prostředí.“ (Šiška 2005, 40) Zaměstnanci OSPODů a pracovníci v
sociálních službách pak bezpodmínečně musí být skutečnými odborníky na danou
problematiku. Neméně důležitým faktorem je však i míra osobní angažovanosti odborníka,
víra v potřebnost své práce a autentický zájem klientovi poskytnout podporu a pomoc. Jsou
to osobnostní vlastnosti odborníka, které ovlivňují jeho celkový přístup ke klientovi a v
konečném důsledku i efektivitu jeho konání. „Základním úkolem odborníků – speciálních
pedagogů, lékařů, sociálních pracovníků, psychologů i všech ostatních pomáhajících
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profesí je v souladu se svým odborným vzděláním i osobní svobodnou vůlí a morální
integritou pomáhat potřebným.“ (Mužáková 2016, 91) V případě práce s rodiči s
mentálním postižením úkolem odborníků „je „být tu“ a podporovat ženy s mentálním
postižením s úctou, bez předsudků a bez očekávání jejich nekompetentnosti jakožto matek.
Od nás odborníků a poskytovatelů služeb musí tyto ženy pociťovat profesionální podporu i
lidskou účast.“ (Strnadová, Mužáková 2010, 214) Zároveň musí odborníci zvládnout
mnohdy nelehký úkol, kterým je namotivovat rodiče ke spolupráci a společné aktivitě,
získat jejich důvěru a tím i ochotu přijmout nabízenou podporu. Bernoldová (2012, 20)
uvádí, že „rodiče s mentálním postižením se velmi často veřejné podpory obávají, odmítají
nabídnutou pomoc ze strany odborníků a sami jsou neochotní se po případné podpoře ze
strany veřejných služeb ptát.“ Mé osobní zkušenosti toto potvrzují a jako zcela zásadní se
jeví skutečně autentický a respektující vztah mezi odborníkem a klientem založený na
oboustranné důvěře a empatii odborníka, kdy hlavním cílem všech aktérů je fungující
rodina s prací na minimalizaci případných rizik ohrožení všech jejích členů.

5.1 Sociální služby
Jedním z hlavních pilířů podpůrných složek, který tvoří v případě potřeby systém podpory
pro všechny obyvatele České republiky, ať už se jedná o děti, bezdětné dospělé, rodiče,
seniory, osoby s postižením či bez postižení, jsou sociální služby. Veškeré druhy a typy
sociálních služeb jsou právně ukotveny v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v
platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“). „Sociální služby nabízejí konkrétní
pomoc při řešení složité situace v různých oblastech života handicapovaného člověka.“
(Slowík 2007, 42) Zákon zavedl standardizaci jejich kvality a zároveň taxativně vymezuje,
které z typů sociálních služeb jsou bezplatné a které jsou poskytovány za úhradu.
Druhy sociálních služeb jsou v zákoně o sociálních službách vymezeny v §32 - §70. Dle
úvodního ustanovení náleží mezi sociální služby sociální poradenství, služby sociální péče
a služby sociální prevence (§32). Tyto služby se pak poskytují pobytovou, ambulantní nebo
terénní formou (§33). §34 zákona pak předkládá přesný výčet zařízení sociálních služeb. Je
tak možné zřizovat centra sociálních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc,
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nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny,
terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně
rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče.
Jednotlivá zařízení lze i kombinovat. Již z tohoto základního vymezení bez nutnosti hlubší
znalosti zákona může i laik z pouhých názvů odvodit, že zařízení se zřizují ve prospěch
osob se zdravotním postižením, seniorů, dětí, mládeže a dále pro osoby v krizi, bez bydlení
nebo s potřebou terapie.
Již zde v této souvislosti však odborník může spatřit, že zákon „nepočítá“ cíleně s osobami
s mentálním postižením vychovávajícími děti, tedy minimálně na matky s mentálním
postižením, ideálně na oba rodiče. „Rodiče s mentálním postižením mohou samozřejmě
využívat poradenských a sociálních služeb jako ostatní rodiče, tyto služby však neposkytují
adekvátní odezvu na specifické potřeby a problémy, které tyto rodiny řeší.“ (Bernoldová
2012, 23) Přestože se toto téma a tato sociální skupina jeví dle mého názoru jako velmi
aktuální a jak správně uvádí Mužáková (2009, 143), „lidé s mentálním postižením
potřebují často značnou podporu, zejména formou sociálních služeb, aby mohli naplňovat
svoje práva, protože do značné míry mohou svoje životní rozhodnutí činit v závislosti na
poskytovaných možnostech“, nepromítá se tato skutečnost ani do novely zákona o
sociálních službách. Které ze stávajících sociálních služeb tak mohou poskytovat podporu
rodičům s mentálním postižením a jejich dětem? Z dosud zákonem ukotvených služeb jsou
to sociální poradenství, ze služeb sociální péče pak osobní asistence, pečovatelská služba,
podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení a ze služeb sociální prevence se jedná
zejména o ranou péči, azylové domy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
A které z těchto služeb jsou dostupné v hl.m. Praze? Tuto otázku se pokusím zodpovědět
níže v rámci podrobnějšího rozboru jednotlivých služeb s tím, že vycházím z registru
poskytovatelů sociálních služeb vedeném na MPSV ke dni 13.2.2017. Jednotlivé sociální
služby řadím za sebou dle jejich uvedení v zákoně o sociálních službách. Výčty
konkrétních organizací pak uvádím v abecedním pořadí.
5.1.1 Sociální poradenství
Dle zákona o sociálních službách jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy
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poskytovat základní sociální poradenství. Samostatně nebo v kombinaci s jinou sociální
službou se pak zřizují zařízení poskytující odborné poradenství. Rodiče s mentálním
postižením se tak mohou obracet na poradny pro osoby se zdravotním postižením, ale též
na občanské, manželské a rodinné poradny. Služby jsou poskytovány zdarma. Pražské
organizace, kde cílovými skupinami jsou jak osoby s mentálním postižením, tak současně i
rodiny s dítětem/dětmi, jsou následující:
➢ Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
➢ Quip, z.ú.
➢ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s.
➢ Společnou cestou, z.s.
Pro rodiny s dětmi jsou dále v Praze další zařízení odborného poradenství, nicméně jejich
cílovou skupinou již nejsou výslovně osoby s mentálním postižením. Některé z nich v
registru uvádí jako cílové skupiny obecně osoby se zdravotním postižením, avšak mentální
postižení je natolik specifické, že v případě zájmu o navázání spolupráce s takovouto
organizací, by muselo být nejprve ověřeno, zda by byli též schopni a ochotni poskytovat
sociální službu i osobám s mentálním postižením. Žádná z výše uvedených organizací ani
jiných organizací odborného poradenství pro rodiny s dětmi se nespecializuje na rodiče s
mentálním postižením.
5.1.2 Osobní asistence
Jedná se o terénní sociální službu určenou osobám, jejichž soběstačnost je omezena a
potřebují pomoc jiné osoby. Jedním z důvodů snížené soběstačnosti může být zdravotní
postižení, analogicky tedy i mentální postižení, a to zejména v tom ohledu, kdy jednou ze
základních činností je i výchovné, vzdělávací a aktivizační působení. Služba je
poskytována za úhradu. Dle registru v Praze osobní asistenci, kde cílovou skupinou jsou
osoby s mentálním postižením a současně rodiny s dětmi poskytuje pouze jediná
organizace, a to:
➢ Hornomlýnská, o.p.s.
Přesto při bližším seznámení s danou organizací vyplývá, že osobní asistenci poskytují
pouze dětským klientům ve věku od 3-15 let. Bohužel tak ve výsledku je jejich činnost
obdobná jako u ostatních poskytovatelů této služby, které mají zaregistrovanou jako
cílovou skupinu pouze osoby s mentálním postižením (nebo jiným typem postižení) s tím,
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že věková kategorie klientů je i dětského věku. Pokud se tedy nemýlím, tak opět žádná
organizace neposkytuje tuto službu komplexně rodině, kde je jeden nebo oba rodiče s
mentálním postižením a kde by činnost osobního asistenta byla zaměřena právě na
výchovnou, vzdělávací a aktivizační podporu rodičů a jejich dětem potřebnou dle
individuálních potřeb v důsledku mentálního postižení.
5.1.3 Pečovatelská služba
Pečovatelská služba může být poskytována terénní nebo ambulantní formou a dle zákona
se zaměřuje opět na osoby se sníženou soběstačností, vyžadující pomoc jiné osoby. V
tomto případě je i výslovně uvedeno, že se zaměřuje též na rodiny s dětmi. Jedná se o
hrazenou službu. Oproti osobní asistenci však nepatří do činností pečovatelské služby
výchovné komponenty. Přesto se domnívám, že tato služba by mohla být taktéž prospěšná
rodičům s mentálním postižením při zvládání každodenních činností zejména v souvislosti
s pomocí při zajišťování stravy a taktéž chodu domácnosti. V Praze pečovatelskou službu
zajišťují následující organizace:
➢ Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb
➢ Pečovatelská služba Praha 3
➢ Ústav sociálních služeb v Praze 4
Není mi známo, zda některý z těchto poskytovatelů má přímo osobní zkušenosti s
podporou rodičů s mentálním postižením, nicméně žádný z nich se touto činností výslovně
neprezentuje. Z osobní zkušenosti si troufnu tvrdit, že ač má pečovatelská služba působit
ve prospěch poměrně rozmanité skupiny osob, tak jejich primární zaměření je zejména na
osoby v seniorském věku, kteří jsou též nejčastěji klienty domů s pečovatelskou službou.
5.1.4 Podpora samostatného bydlení
Jedná se o terénní službu určenou opět vyjma jiného osobám se sníženou soběstačností z
důvodu zdravotního postižení. Přestože zákon v tomto případě výslovně nepředpokládá
podporu rodin s dětmi, tak se domnívám, že právě tato služba by mohla být rodičům s
mentálním postižením velmi prospěšná. Důvodem je to, že mezi základní činnosti podpory
samostatného bydlení je současně zahrnuto několik složek (chod domácnosti, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti), které by v kombinaci
například se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, mohly vytvořit poměrně
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komplexní celek pro podporu rodičů s mentálním postižením a jejich dětí. Jedná se o
hrazenou službu. Bohužel ani jeden z pražských poskytovatelů této sociální služby neuvádí
jako svou cílovou skupinu jak osoby s mentálním postižením, tak rodiny s dětmi. Bylo by
tak případně zapotřebí individuálního posouzení, zda by služba byla poskytnuta, i když
registrovanou cílovou skupinou jsou pouze osoby s mentálním, případně kombinovaným
postižením, kterým tuto službu poskytuje:
➢ Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s
➢ Společnost DUHA, z.ú.
5.1.5 Chráněné bydlení
Chráněné bydlení je hrazenou pobytovou sociální službou určenou opět osobám se
sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné osoby. V tomto případě se služba zaměřuje
často primárně právě na osoby s mentálním postižením. S ohledem na skutečně komplexní
základní činnosti tvořící podporu se domnívám, že tato služba by byla nejvhodnější právě
pro rodiče s mentálním postižením, kteří vyžadují větší míru podpory než klienti služby
podpory samostatného bydlení. Ať už by se jednalo o chráněné bydlení formou
skupinového nebo individuálního bydlení, bylo by možné cíleně, systematicky a intenzivně
poskytovat individuální podporu v těch oblastech, které jsou zapotřebí a které se právě v
případě rodičů s mentálním postižením kombinují a prolínají a vyžadují aktuální řešení
„teď a tady“. Ač službu chráněného bydlení poskytuje v Praze několik organizací, je
smutné, že žádná z nich nemá jako cílovou skupinu i rodiny s dětmi. Přestože chráněné
bydlení (společně s podporou samostatného bydlení) by mělo směřovat k co největšímu a
nejpřirozenějšímu zapojení osob s mentálním postižením do společnosti, k čemuž nutně
musí náležet i partnerský život a založení rodiny, tak tento důležitý aspekt není do
poskytování podpory zahrnut, respektive rodiny s dětmi nemohou být dle současných
registrovaných poskytovatelů této sociální služby, jejich uživateli. Pro úplnost uvádím
pražské poskytovatele této služby pro dospělé osoby s mentálním postižením a domnívám
se, že s ohledem na jejich dosavadní zkušenosti s poskytováním služby chráněného bydlení
by bylo více než vhodné vejít s nimi v odborný dialog za účelem zpřístupnění této služby i
rodičům s mentálním postižením a jejich dětem.
➢ Dětské centrum Paprsek
➢ Diakonie Církve bratrské
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➢ Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4
➢ Domov Sedlec SPMP, o.p.s.
➢ Domov sociálních služeb Vlašská
➢ Helpless, o.p.s.
➢ POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
➢ Společnost DUHA, z.ú.
5.1.6 Raná péče
Raná péče je terénní a ambulantní sociální služba, která je poskytovaná ze zákona zdarma.
Je určena pro podporu rodiny a podporu vývoje dítěte se zdravotním postižením od jeho
narození do maximálně 7 let věku, tedy než nastoupí do školského zařízení. V případě
rodičů s mentálním postižením lze uvažovat o využití této služby pouze za předpokladu, že
jejich dítě má též mentální handicap, případně je jinak zdravotně postižené. Pokud by se
jednalo o zdravé dítě, nebyla by bohužel takováto rodina cílovou skupinou této sociální
služby, což je naneštěstí opět velký nedostatek, neboť by například v kombinaci s dalšími
sociálními službami byla rodině jistě velmi prospěšná a užitečná. V Praze zajišťují ranou
péči pro rodiny s dítětem s mentálním postižením následující poskytovatelé:
➢ Diakonie ČCE – středisko Praha
➢ SPRP, z.s.
5.1.7 Azylové domy
Azylové domy poskytují pomoc osobám, které se ocitly dočasně bez bydlení. Jedná se tedy
o pobytovou, hrazenou službu, která má překlenout akutní obtížnou životní situaci,
spočívající ve ztrátě bydlení. Jedná se však skutečně o dočasnou pomoc, neboť délka
pobytu v azylovém domě je maximálně 1 rok. Jednotlivé azylové domy se specificky
zaměřují na muže, ženy, matky s dětmi či rodiny s dětmi. Žádný z azylových domů v Praze
nemá jako cílovou skupinu přímo osoby s mentálním postižením, ať už samostatně žijící
nebo rodiny. V rámci posuzování žádosti o využití této služby rodiči je zapotřebí taktéž
spolupráce a doporučení OSPOD, které téměř všechny azylové domy vyžadují u všech
žadatelů. V případě rodičů s mentálním postižením by jistě bylo zapotřebí užší spolupráce
a důkladná specifikace míry podpory, neboť mentální postižení jako takové může být u
některých azylových domů i kontraindikací k přijetí. Omezená délka pobytu a vůbec
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celkové prostředí azylových domů pro matky (rodiče) s dětmi, kde z velké části pobývají
spíše multiproblémové rodiny, ve kterých se často hojně vyskytují sociálně-patologické
jevy, se však pro rodiče s mentálním postižením nejeví jako příliš vhodné, neboť se
domnívám, že je zde větší riziko jejich zneužitelnosti manipulativním jednáním ostatních
klientů. Zároveň se zcela ztotožňuji s názorem Mužákové (2009, 145), že „azylový dům
jistě není místem, kde by mohlo a mělo být realizováno odpovědné rodičovství dvou lidí s
mentálním postižením a výchova jejich dítěte“. V Praze poskytují sociální službu azylový
dům pro matky (rodiče) s dětmi následující organizace:
➢ Arcidiecézní charita Praha
➢ Centrum sociálních služeb Praha (Azylový dům pro matky s dětmi a Azylový dům
Šromova)
➢ Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
➢ Kolpingova rodina Praha 8
➢ Otevřené srdce, o.p.s.
➢ Proxima Sociale, o.p.s.
➢ Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
➢ SPOLEČNOU CESTOU, z.s.
➢ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
5.1.8 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato bezplatná terénní, případně ambulantní sociální služba je určena, jak je patrno z
názvu, přímo rodinám s dítětem nebo dětmi. Konkrétně jsou cílovou skupinou takové
rodiny, kde je řádný vývoj dítěte ohrožen vzhledem k nedostatečně rozvinutým
rodičovským kompetencím, které je tak zapotřebí v zájmu dítěte posilovat a rozvíjet.
Poskytovatelé sociálně aktivizačních služeb jsou v úzkém kontaktu a spolupráci s
OSPODy, neboť děti v těchto rodinách jsou oprávněně OSPODy hodnoceny jako
ohrožené, tudíž se na ně vztahuje výkon sociálně právní ochrany dětí. Důvody, proč je
zapotřebí posílení rodičovských kompetencí je celá řada a mezi ně se právě může řadit i
mentální postižení rodičů. Někteří z poskytovatelů se přímo zaměřují na určitou sociální
skupinu klientů, například na cizince (migranty), osoby se zdravotním postižením nebo na
děti, u nichž je patrný rozvoj sociálně-patologického chování. Rodiče s mentálním
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postižením však bohužel opět u žádné z organizací nejsou uvedeni jako cílová skupina,
přestože v kombinaci s jinou sociální službou, jak jsem již uváděla výše, zejména s
podporou samostatného bydlení nebo s chráněným bydlením, by se mohlo jednat o ideální
spojení za účelem optimální podpory. V Praze sociálně aktivizační služby poskytuje
poměrně velké množství organizací:
➢ Centrum integrace dětí a mládeže, z.ú.
➢ Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s
➢ Cestou necestou, z.ú.
➢ Dětské krizové centrum, z.ú.
➢ Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze
➢ Dům tří přání, z.ú.
➢ InBáze, z.s.
➢ Kolpingova rodina Praha 8
➢ LATA – programy pro mládež a rodinu, z.ú.
➢ Národní ústav pro autismus, z.ú.
➢ Poradna pro integraci, z.ú.
➢ Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
➢ Proxima sociale, o.p.s.
➢ Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s.
➢ Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
➢ SOS dětské vesničky, z.s.
➢ SPOLEČNOU CESTOU, z.s.
➢ STŘEP – České centrum pro sanaci rodiny, z.ú.
➢ Židovská obec v Praze
5.1.9 Ostatní
Rodiče s mentálním postižením v případě potřeby mohou využívat i další registrované
sociální služby, avšak jedná se spíše o okrajovou podporu (telefonická krizová pomoc,
krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením),
případně specificky zaměřenou přímo na konkrétní problém (intervenční centra, azylové
domy pro oběti domácího násilí, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní
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programy). Mohou využívat i denní nebo týdenní stacionáře, ale pouze za předpokladu, že
jejich dítě má taktéž mentální, zdravotní nebo kombinované postižení.

5.2 Sociálně-právní ochrana dětí
Sociálně-právní ochranu (dále jen SPO) dětí zajišťují orgány sociálně-právní ochrany dětí,
které jsou taxativně vymezeny v zák.č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v
platném znění. Jedná se o stěžejní zákon upravující tuto problematiku, který však
samozřejmě úzce souvisí i s dalšími právními předpisy, a to zejména zák.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, zák.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v
platném znění a s Úmluvou o právech dítěte. Přímou sociální práci s rodiči a výkon SPO
dětí vykonávají zejména OSPODy při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a
některé nestátní neziskové organizace, kterým k poskytování této činnosti bylo vydáno
rozhodnutí o pověření k výkonu SPO.
Jak z názvu, tak přímo ze zákona vyplývá, předním hlediskem SPO je nejlepší zájem a
blaho dítěte. Veškeré působení OSPODů proto musí být zcela v souladu s touto hlavní
premisou. Současně je však zapotřebí si uvědomovat, a já pevně věřím, že většina mých
kolegů působících stejně jako já na OSPODech si toho vědoma je, že aby mohlo být
nejlepšího zájmu a blaha dítěte dosaženo, je zapotřebí pracovat zejména s rodiči dětí, kteří
jsou nejbližšími osobami pro dítě a mají na něj největší vliv. Zákon proto též v jednom z
úvodních ustanovení mezi hlavní kritéria výkonu SPO zařazuje i ochranu rodičovství a
rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.
SPO se zaměřuje zejména na děti vymezené v §6 předmětného zákona, které jsou
považovány za ohrožené. V daném výčtu nejsou uvedeny dětí rodičů s mentálním
postižením, tudíž SPO jako taková by při striktním dodržování a provádění tohoto
ustanovení, neměla být zahajována a OSPODy by měly poskytovat pouze preventivní a
poradenskou činnost. Pokud by takto k tomu příslušní sociální pracovníci přistupovali,
domnívám se, že zájem dítěte a jeho rodiny by nemohl být v dostatečné míře hájen, neboť
by to znamenalo, že by nedošlo k podrobnému vyhodnocení komplexní situace dítěte a
nebyl by vytvořen individuální plán ochrany dítěte (dále je IPOD), jehož vypracování
zákon přepokládá pouze u dětí uvedených v §6. V IPODu se přitom vymezují příčiny
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ohrožení dítěte a stanovují se opatření k zajištění ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci
rodině a k posílení funkcí rodiny. Laicky řečeno se jedná o podrobný, konkrétní plán práce
s celým rodinným systémem. Přestože není možné dopředu predikovat možné selhávání
rodičů s mentálním postižením při péči a výchově o dítě, tak ale stejně by bylo naivní a
nesprávné se domnívat a spoléhat na to, že vše zvládnou bez podpory. Jak vyplynulo z
předešlé podkapitoly, odpovídající sociální služby zaměřující se na podporu rodičů s
mentálním postižením minimálně v Praze v podstatě neexistují. V případě chybějících
sociálních služeb je povinností státu adekvátní podporu poskytovat sám, a to
prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pokud se jedná o rodiny s
dětmi, je tímto poskytovatelem v přenesené působnosti právě příslušný OSPOD dle
trvalého bydliště dítěte.
OSPOD je veřejností a bohužel i mnohými odborníky chápán zejména jako represivní
složka. Je to dáno tím, že skutečně disponuje zákonnými nástroji pro určitou represi anebo
je jeho konání rodiči jako represe chápáno, protože jsou zaslepeni vlastními zájmy a
opatření OSPOD nejsou rodiči chápana jako podpůrná v zájmu zdravého vývoje jejich dětí.
Opatření, která má OSPOD k dispozici, samozřejmě musí být využívána účelně a v
opodstatněných případech. Zároveň je podstatný i profesionální přístup sociálních
pracovníků, o kterém jsem hovořila výše. Kriticky musím zhodnotit, že ne všichni
pracovníci OSPODů ke své práci takto přistupují, a tím bohužel přispívají k negativnímu
náhledu na celou agendu OSPOD. Toto společenské povědomí přirozeně musí negativně
ovlivňovat i potenciální klienty z řad rodičů s mentálním postižením.
Jaké možnosti a povinnosti mají tedy pracovníci OSPOD při spolupráci s rodiči s
mentálním postižením? Především je to skutečně přímý výkon sociální práce spočívající v
pomoci při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
projednávání s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte a působení na rodiče, aby
plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. OSPOD dále poskytuje nebo
zprostředkovává rodičům poradenství při uplatňování nároků na sociální dávky. Při
podpoře rodičů s mentálním postižením je dále zejména velmi podstatná spolupráce s
nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími sociální služby, o kterých jsem se
podrobně zmiňovala v předchozí kapitole. Pokud je to nezbytné a rodiče spolupráci
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odmítají, je toto OSPOD oprávněn rodičům i nařídit ve správním řízení. Vyžaduje-li to
zájem na řádné výchově dítěte, může OSPOD přistoupit i k výchovným opatřením, kterým
je v těchto případech nejčastěji stanovení dohledu nad péčí o dítě. Dohled případně může
na podnět nebo návrh OSPOD uložit taktéž soud. Veškerá další opatření, která již souvisí s
určitým omezením rodičovské péče, může činit výlučně soud, v rámci jehož řízení zastává
OSPOD funkci tzv. kolizního opatrovníka dítěte, tzn. je účastníkem řízení za dítě, které
samo nemá procesní způsobilost, případně je OSPOD v pozici navrhovatele. Účastníky
soudního řízení jsou pak samozřejmě i rodiče. Rodiče i OSPOD u soudu vyjadřují svá
procesní stanoviska a navrhují provedení důkazů. V odůvodněných případech může soud
přistoupit k omezení rodičovské odpovědnosti na určité dílčí úkony, které jsou ze zákona
součástí rodičovské odpovědnosti. U rodičů s mentálním postižením se může jednat
například o správu jmění dítěte, případně další úkony. V krajních případech, kdy jsou řádná
výchova dítěte nebo jeho příznivý vývoj rodiči skutečně závažně narušovány nebo
ohrožovány, může soud rozhodnout o svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče,
případně o svěření do pěstounské péče. Zcela posledním opatřením, kterého by mělo být
využíváno, až když veškerá ostatní podpůrná opatření selhala, je nařízení ústavní výchovy
dítěte. Ale i v těchto případech je OSPOD následně nadále povinen s rodiči spolupracovat
a společně hledat řešení, aby mohlo dojít k navrácení dítěte zpět do rodiny.

29

6 Výzkumné šetření
Výběr a zaměření výzkumného šetření byl ovlivněn mým zájmem o problematiku rodičů s
mentálním postižením, který vyplývá zejména z mé profese a dosavadních zkušeností.
Dalším důvodem byla nejistota kolegů a nejednotnost názorů na řešení dané problematiky
při rozhodování o volbě míry podpory a užití zákonem daných opatření v rámci výkonu
sociálně-právní ochrany dětí.

6.1 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu bylo zmapovat spolupráci pražských OSPODů s rodiči s mentálním
postižením. Zajímalo mě, s kolika takovými rodinami se sociální pracovníci za dobu svého
působení na OSPOD setkali, jaká forma podpory jim byla poskytnuta a jaká opatření SPO
byla využita. V neposlední řadě bylo výzkumné šetření zaměřeno na orientaci sociálních
pracovníků v zákonem ustanovených sociálních službách, které by mohly být pro rodiče s
mentálním postižením zdrojem podpory, a jejich znalosti konkrétních registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb.
6.1.1 Hlavní výzkumné otázky
1. S kolika rodinami s rodiči s mentálním postižením mají zkušenosti sociální
pracovníci pražských OSPODů?
2. V jaké míře jsou využívána opatření na ochranu dětí v rodinách s rodiči s
mentálním postižením?
3. Jaká je orientace sociálních pracovníků v zákoně o sociálních službách ve smyslu
možností podpory rodičů s mentálním postižením?
4. Mají sociální pracovníci povědomí o existenci registrovaného poskytovatele
sociální služby v Praze, který zajišťuje podporu rodičů s mentálním postižením?
Od výzkumného šetření jsem očekávala potvrzení nebo vyvrácení skutečnosti, že
pracovníci si leckdy ani neuvědomují, že mají před sebou rodiče s mentálním postižením,
přestože osoby s mentálním postižením tvoří dle Černé (2015) 2 – 4 procenta celkové
populace. Dále jsem předpokládala, že nejvíce využívaným opatřením bude stanovení
dohledu nad výchovou dítěte, které je v péči rodičů s mentálním postižením. Zajímalo mě
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potvrzení či vyvrácení dosavadních poznatků, že děti jsou rodičům s mentálním postižením
odebírány a soudem svěřovány do nějaké z forem náhradní rodinné péče nebo do ústavní
výchovy. Nepředpokládala jsem častý výskyt omezení nebo zbavení rodičovské
odpovědnosti. Očekávala jsem, že pracovníci OSPOD se nebudou uspokojivě orientovat ve
všech vhodných sociálních službách pro poskytování podpory osobám s mentálním
postižením, ale dokáží identifikovat 3 nejvhodnější sociální služby. V závěru jsem
předpokládala, že většině pracovníků nebude známá žádná konkrétní organizace v Praze,
která s rodiči s mentálním postižením spolupracuje.

6.2 Výzkumná metoda
S ohledem na velké množství sociálních pracovníků působících na OSPOD a jejich
značnou pracovní vytíženost, jsem se rozhodla pro anonymní kvantitativní dotazníkové
šetření. Dotazník byl tvořen uzavřenými, polouzavřenými a otevřenými otázkami.
Konkrétně se jednalo o 1 uzavřenou otázku, 9 polouzavřených otázek a 6 otevřených
otázek. U otázky č. 5 („Setkal/a jste se v praxi s poskytováním SPO dítěti, jehož rodiče
měli mentální postižení?“), se jednalo o filtrační otázku. V případě záporné odpovědi tak
někteří respondenti pokračovali při vyplňování dotazníku dle zadání až otázkami, které se
již primárně k otázce č. 5 nevztahovaly. Otázky byly řazeny od nejjednodušších, týkajících
se osoby respondenta ve smyslu jeho pohlaví, kvalifikace, délky pracovních zkušenosti v
oboru a pracovního zařazení, po složitější již přímo se vztahující k výzkumnému problému.
Přesto nebylo u žádné z otázek zapotřebí složitých úvah a slovního vyjadřování ve smyslu
vlastního názoru na danou problematiku apod. Toto bylo mým záměrem, neboť ze svých
zkušeností je mi známo, že sociální pracovníci jsou často oslovováni jak studenty, tak ale i
jinými institucemi (Magistrát hl.m. Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, výzkumné
agentury apod.), aby se zúčastnili určitých výzkumů nebo statistických šetření. S
náročností dotazníků pak stoupá procento respondentů, kteří se výzkumu neúčastní, pokud
není přímo vázán na plnění jejich pracovních povinností. Důvodem je zejména velké
pracovní vytížení a nedostatek časových možností se těmto záležitostem věnovat.

6.3 Předvýzkum
Před hromadnou distribucí dotazníků byl dotazník předložen mé kolegyni v zaměstnání za
účelem ověření srozumitelnosti otázek, jejího názoru na případné zavádějící otázky a
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zhodnocení množství času stráveného nad odpověďmi, když já sama jsem časovou dotaci
odhadla na maximálně 10 minut. Na její doporučení jsem následně do všech otázek, ve
kterých bylo uvedeno pouze „rodiče“, doplnila jasnější formulaci „rodiče s mentálním
postižením“, aby nedošlo ke zkreslení odpovědí v důsledku chybného pochopení otázky.
Doba vyplňování skutečně nepřesáhla předpokládanou dobu 10-ti minut.

6.4 Realizace výzkumného šetření
Následně byl v květnu 2017 dotazník ve formě odkazu na příslušnou webovou stránku
rozeslán e-mailem všem pracovníkům OSPOD při Úřadech městských částí v Praze.
Kontakty na jednotlivé pracovníky byly získány z webových stránek příslušných úřadů.
Přestože v úvodu samotného dotazníku bylo vyjma jiného uvedeno mé stručné představení
a využití získaných údajů, přesto jsem ještě v rámci e-mailového sdělení respondenty
oslovila osobněji ve smyslu vzájemného kolegiálního vztahu. Sběr dat byl ukončen
2.6.2017. Obdržela jsem e-mailem i několik pozitivních zpětných vazeb.
Dotazník byl rozeslán celkem 185 pracovníkům působících na Úřadech městských částí v
Praze. Zpět se mi vrátilo vyplněno 55 dotazníků, všechny dotazníky byly vyplněny řádně,
nebylo zapotřebí žádný vyřazovat. Z uvedeného počtu rozeslaných a odevzdaných
dotazníků vyplývá, že návratnost byla bohužel pouze 29,7%, což potvrzuje poměrně
vysokou neochotu sociálních pracovníků k účasti na výzkumných šetřeních. Důvody jsem
rozváděla výše. Výsledky proto není možné zcela zobecňovat a vyvozovat z nich obecně
platné závěry, jaký je celkový přístup a náhled sociálních pracovníků v Praze. Přesto lze
výsledky použít alespoň jako určitou sondu a případně na ně navázat v rámci obdobného
navazujícího výzkumu, u nějž by se jako vhodnější jevilo zvolit efektivnější metodu
dotazování, respektive distribuci dotazníků, aby návratnost byla větší. Aktuálně získané
výsledky jsou pro přehlednost zpracovány v tabulkách.

6.5 Výsledky výzkumného šetření
6.5.1 Základní údaje
V dotazníku se otázky č. 1 až č. 4 týkaly zjištění základních údajů o respondentech za
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účelem získání informací o struktuře sociálních pracovníků z hlediska jejich pohlaví,
nejvyššího dokončeného vzdělání, celkové délce praxe na OSPOD a jejich pracovní pozice
a zařazení.
Otázka č. 1: Jakého jste pohlaví?
N = 55
Tabulka č. 1: Pohlaví respondentů
Pohlaví respondentů

Počet respondentů

Relativní hodnoty

Žena

54

98,20%

Muž

1

1,80%

Z uvedených výsledků jednoznačně vyplývá, že drtivou většinu všech sociálních
pracovníků na OSPOD v Praze tvoří ženy (98,2%), zastoupení mužů je minimální (1,8%).
Toto zjištění není nijak neočekávané ani překvapující, pouze potvrzuje obecně známý fakt,
že v pomáhajících profesích se více realizují ženy než muži.
Otázka č. 2: Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
N = 55
Tabulka č. 1: Vzdělání respondentů

Vzdělání respondentů Počet respondentů

Relativní hodnoty

SŠ + nástavba (kurzy)

6

10,90%

VOŠ

11

20,00%

VŠ Bc.

13

23,60%

VŠ Mgr.

25

45,50%

VŠ dr.

0

0,00%

V uvedených výsledcích lze spatřovat profesionalizaci sociálních pracovníků v Praze,
neboť více jak polovina respondentů měla vysokoškolské vzdělání, konkrétně pak 45,5% z
celkového počtu respondentů dosáhlo magisterského titulu a 23,6% získalo titul
bakalářský, doktorandské vzdělání naopak neměl žádný z respondentů. Vyšší odborné
vzdělání pak mělo 20% respondentů a 10,9% respondentů dosáhlo vzdělání
středoškolského ve spojení s dříve studovanými nástavbami nebo následně doplněnými
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kurzy, aby sociální pracovníci splňovali povinnou kvalifikaci pro výkon SPOD.
Otázka č. 3: Jak dlouho působíte na OSPOD?
N = 55
Tabulka č. 3: Délka praxe na OSPOD

Délka praxe respondentů
na OSPOD

Počet respondentů Relativní hodnoty

Méně než 1 rok

3

5,50%

1 – 3 roky

13

23,60%

3 – 6 let

11

20,00%

6 a více let

28

50,90%

Výsledky vypovídají, že mírná nadpoloviční většina (50,9%) všech respondentů působí na
OSPOD po dobu šesti a více let, jejich praxe je tedy natolik dlouhá, že mají i více
zkušeností a zároveň více příležitostí setkat se při výkonu SPO s rodiči s mentálním
postižením, což se promítá do filtrační otázky č. 5, která je vyhodnocena níže. Srovnatelný
je počet sociální pracovníků s délkou praxe 3 – 6 let (20%) a 1 – 3 roky (23,6%). Teprve
krátká doba do 1 roku byla uvedena pouze u 5,5% respondentů.
Otázka č. 4: Na jaké pracovní pozici působíte?
N = 55
Tabulka č. 4: Pracovní pozice

Pracovní pozice

Počet respondentů

Relativní hodnoty

Vedoucí oddělení/odboru

7

12,70%

Referent OSPOD

29

52,70%

Referent OSPOD včetně NRP

19

34,50%

Z výsledků je zřejmé, že nadpoloviční většinu (52,7%) respondentů tvořili sociální
pracovníci vykonávající přímou agendu SPOD bez současného propojení činností
souvisejících s agendou náhradní rodinné péče (NRP). Obě agendy pak měla v náplni své
pracovní činnosti více jak třetina respondentů (34,5%). Zbývající část zúčastněných
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respondentů (12,7%) byla zastoupena vedoucími oddělení či odborů. Jedná se tak o
adekvátní rozložení pracovních pozic pro relevantní výsledky v následující části
výzkumného šetření.
6.5.2 Výsledky přímo se vztahující k výzkumnému problému
Otázky č. 5 – č. 16 se přímo vztahovaly k cíli praktické části bakalářské práce. Jak je
uvedno výše, u otázky č. 5 se jednalo o filtrační otázku a v případě záporné odpovědi,
respondenti vynechali otázky č. 6 – č. 13, které byly určeny pouze těm, kteří měli přímé
zkušenosti s rodiči s mentálním postižením. Všech respondentů se tak týkaly otázky č. 5 a
č. 14 – č. 16. U otázek č. 6, č. 9, č. 10, č.11, č.12, které se týkaly počtů jednotlivých
případů byla respondentům ponechána možnost kvalifikovaného odhadu daného počtu,
neboť se nejedná o povinně pravidelně statisticky evidovaná data a zejména při praxi na
OSPOD v délce šesti a více let je pravděpodobné, že si respondenti nemohou přesné počty
pamatovat.
Otázka č. 5: Setkal/a jste se v praxi s poskytováním SPO dítěti, jehož rodiče měli
mentální postižení? Zahrňte prosím i rodiče s lehkým mentálním postižením a
vycházejte přitom z objektivních zjištění odborníků (psycholog, psychiatr, speciální
pedagog, znalecké posudky, eventuálně vlastní zjištění z Vaší odbornosti).
N = 55
Tabulka č. 5: Přímá pracovní zkušenost s rodiči s mentálním postižením

Přímá zkušenost

Počet respondentů

Relativní hodnoty

ano

33

60,00%

ne

22

40,00%

Výsledky ukazují, že téměř dvě třetiny respondentů (60%) ve své praxi pracovaly s rodiči s
mentálním postižením, ostatní (40%) tyto zkušenosti neměli.
Otázka č. 6: Uveďte prosím počet Vámi řešených případů dětí rodičů s mentálním
postižením. V případě potřeby postačí kvalifikovaný odhad.
N = 33
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Tabulka č. 6: Počet řešených případů

Počet řešených případů

Počet respondentů

1

5

2

8

3

4

4

5

5

2

6

1

8

3

9

2

10

2

40

1

Z uvedených výsledků vyplývá, že respondenti za dobu své praxe řešili dosud celkem 171
případů dětí rodičů s mentálním postižením. S ohledem na rozdílně dlouhou dobu praxe
nelze určit průměrný počet případů, které připadají na jednoho pracovníka. Nejčastěji byly
však uváděny 2 případy, následně 1 a 4 případy.
Otázka č. 7: Byli rodiče s mentálním postižením omezeni ve svéprávnosti?
N = 33
Tabulka č. 7: Omezení svéprávnosti rodičů

Omezení ve svéprávnosti Počet respondentů

Relativní hodnoty

Ano, ve všech případech

3

9,00%

Někteří ano, někteří ne

15

45,50%

Ne, žádný z nich

15

45,50%

Výsledky vypovídají o tom, že omezování rodičů ve svéprávnosti naštěstí není zcela
běžným jevem. Pokud jde o odpověď „ano, ve všech případech“ u 3 respondentů, tak
bližším dohledáním bylo zjištěno, že všichni tři současně odpověděli, že za dobu své praxe
řešili pouze 1 případ rodičů s mentálním postižením.

36

Otázka č. 8: Jaká forma podpory byla z Vaší strany rodičům s mentálním postižením
a jejich dětem poskytnuta?
N = 33
Tabulka č. 8: Forma poskytnuté podpory

Forma poskytnuté podpory

Počet respondentů

Relativní hodnoty

Sociální poradenství

27

81,80%

Odborné poradenství

24

72,70%

Zprostředkování spolupráce s
organizací poskytující sociální služby

30

90,90%

Jiné

5

15,20%

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že téměř všichni (90,9%) sociální pracovníci
zprostředkovali rodičům s mentálním postižením spolupráci s některou z organizací
poskytující sociální služby. Preference konkrétních sociálních služeb je zřejmá z
vyhodnocení otázky č. 15. Velká většina též poskytla sociální (81,8%) a odborné (72,7%)
poradenství rodičům. Někteří respondenti využili i možnost uvedení jiné formy podpory. V
jednom případě se jednalo o „zajištění chráněného bydlení“, což je však jeden z druhů
sociálních služeb. V druhém případě bylo uvedeno „svěření do péče jiné osoby“, což však
nelze zahrnout jako formu podpory rodiče. V dalším případě respondent jmenoval
„pravidelné návštěvy v rodině, soudní dohled“, nicméně výkon těchto činností je úzce
vázán právě na sociální a odborné poradenství a spolupráci se sociálními službami. V
posledních dvou případech byla uvedena „podpora při vzdělávání dítěte, komunikace se
školou“ a „zajištění lékařské péče (psychiatr)“, což lze skutečně též hodnotit jako efektivní
a potřebnou podporu rodičů s mentálním postižením.
Otázka č. 9: V kolika případech byl nad výchovou dítěte rodičů s mentálním
postižením stanoven dohled? V případě potřeby postačí kvalifikovaný odhad.
N = 33
Tabulka č. 9: Stanovení dohledu
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Stanovení dohledu

Počet respondentů

0

10

1

9

2

9

5

1

7

2

8

1

20

1

Z výsledků je patrné, že téměř třetina respondentů uváděla, že dohled nad výchovou dětí
nařízen nebyl, využití tohoto opatření bylo zaznamenáno u více jak dvou třetin
respondentů, přičemž nejčastěji bylo uváděno, že tak bylo učiněno u jedné nebo dvou
rodin. Tento fakt je však samozřejmě ovlivněn celkovým počtem rodin, se kterými daný
pracovník spolupracoval. Zároveň propojením s výsledky otázky č. 6 můžeme zjistit, že z
celkového počtu 171 řešených případů rodičů s mentálním postižením byl u 74 z nich
nařízen dohled, což odpovídá 43,3% případů.
Otázka č. 10: V kolika případech bylo dítě svěřeno do nějaké formy NRP namísto
péče rodičů s mentálním postižením? V případě potřeby postačí kvalifikovaný odhad.
N = 33
Tabulka č. 10: Svěření dítěte do NRP

Svěření dítěte do NRP

Počet respondentů

0

11

1

14

2

2

3

2

4

1

5

1

6

2

Výsledky vypovídají o tom, že téměř polovina respondentů uvedla, že dítěte bylo svěřeno
do nějaké formy NRP pouze v jednom případě. Přesně jedna třetina respondentů do
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dotazníku zaznamenala, že dítě nebylo do NRP svěřeno v žádném případě. Opět
propojením s výsledky otázky č. 6 můžeme uzavřít, že z celkového počtu 171 řešených
případů rodin s rodiči s mentálním postižením bylo u 45 z nich soudem rozhodnuto o
svěření jejich dítěte do péče jiné fyzické osoby či do pěstounské péče namísto péče rodičů,
což odpovídá 26,3% případů.
Otázka č. 11: V kolika případech bylo dítě rodičů s mentálním postižením svěřeno do
ústavní výchovy? V případě potřeby postačí kvalifikovaný odhad.
N = 33
Tabulka č. 11: Svěření dítěte do ÚV

Svěření dítěte do ÚV

Počet respondentů

0

21

1

7

2

4

5

1

Výsledky ukazují, že téměř dvě třetiny respondentů uváděly skutečnost, že ani v jednom
případě nebylo dítě rodičů s mentálním postižením svěřeno do ústavní výchovy. Jeden
případ odebrání dítěte do ústavního zařízení uvedlo 7 respondentů. Při opětovném
propojení s výsledky otázky č. 6 můžeme vyhodnotit, že z celkového počtu 171 řešených
případů rodin s rodiči s mentálním postižením bylo u 20 z nich soudem rozhodnuto o
ústavní výchově dětí namísto péče rodičů s mentálním postižením, což odpovídá 11,7%
případů.
Otázka č. 12: V kolika případech rodin, kde měli rodiče mentální postižení nebylo
využito žádné opatření SPO? V případě potřeby postačí kvalifikovaný odhad.
N = 33
Tabulka č. 12: Žádné opatření SPO
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Žádné opatření SPO

Počet respondentů

0

22

1

5

2

2

4

1

6

1

9

1

10

1

Z výsledků je patrné, že plné dvě třetiny respondentů uvedly, že nebylo v případě rodin s
rodiči s mentálním postižením využito žádného opatření SPO, tedy že vždy nějaké opatření
učiněno bylo. Druhá nejčastěji uváděná odpověď byla, že žádné opatření nebylo využito v
jednom případě, to už se však jednalo pouze o malý počet respondentů (5). Pokud znovu
vyjdeme z výsledků otázky č. 6, můžeme zjistit, že z celkového počtu 171 řešených
případů rodin s rodiči s mentálním postižením nebylo žádné opatření SPO využito v 38
případech, což činí 22,2%.
Otázka č. 13: Byli rodiče s mentálním postižením omezeni v rodičovské
odpovědnosti?
N = 33
Tabulka č. 13: Omezení rodičovské odpovědnosti

Omezení rodičovské odpovědnosti Počet respondentů Relativní hodnoty
Ne, nikdo z nich

14

Ano, všichni byli zcela zbaveni
rodičovské odpovědnosti

1

Ano, někteří byli zcela zbaveni
rodičovské odpovědnosti

9

Ano, všichni byli omezeni v
oblasti správy jmění dítěte

1

Ano, někteří byli omezeni v oblasti
správy jmění dítěte

6

Ano, všichni byli omezeni ve více
oblastech rodičovské odpovědnosti

2
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42,40%
3,00%
27,30%
3,00%
18,90%
6,10%

Ano, někteří byli omezeni ve více
oblastech rodičovské odpovědnosti

15,20%

5

Z daných výsledků vyplývá, že na rozdíl od výsledků otázky č. 7, kdy bylo zjištěno, že
rodiče naštěstí nebývají zcela běžně omezováni ve svéprávnosti, tak v případě vyhodnocení
otázky č. 13 je zřejmé, že více jak polovina respondentů (19) uváděla, že jsou někteří z
rodičů omezeni či dokonce zbaveni rodičovské odpovědnosti. Jeden respondent
zaznamenal i odpověď „ano, všichni byli zcela zbaveni rodičovské odpovědnosti“, ale
bližším dohledáním bylo zjištěno, že se jednalo pouze o jeden řešený případ. Alarmující je
však i počet 9 respondentů, kteří zaznamenali odpověď „ano, někteří byli zcela zbaveni
rodičovské odpovědnosti“. Pouze 14 respondentů uvedlo, že zbaven ani omezen v
rodičovské odpovědnosti nebyl žádný z rodičů.
Otázka č. 14: Které z následujících sociálních služeb považujete za vhodné při
poskytování podpory rodičům s mentálním postižením?
N = 55
Tabulka č. 14: Vhodné služby pro podporu rodičů s mentálním postižením

Druh sociální služby

Počet respondentů Relativní hodnoty

Sociální a odborné poradenství

45

81,80%

Osobní asistence

37

67,30%

Pečovatelská služba

19

34,50%

Tísňová péče

5

9,10%

Průvodcovské a předčitatelské služby

7

12,70%

Podpora samostatného bydlení

30

54,50%

Odlehčovací služby

21

38,20%

Centra denních služeb

13

23,60%

Denní stacionáře

14

25,50%

Týdenní stacionáře

9

16,40%

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

10

18,20%

Domovy pro seniory

0

0,00%

Domovy se zvláštním režimem

4

7,30%

Chráněné bydlení

27

49,10%
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Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

1

1,80%

Raná péče

20

36,40%

Telefonická krizová pomoc

11

20,00%

Tlumočnické služby

4

7,30%

Azylové domy

17

30,90%

Domy na půl cesty

6

10,90%

Kontaktní centra

8

14,50%

Krizová pomoc

11

20,00%

Intervenční centra

8

14,50%

Nízkoprahová denní centra

4

7,30%

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

12

21,80%

Noclehárny

0

0,00%

Služby následné péče

2

3,60%

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

45

81,80%

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

8

14,50%

Sociálně terapeutické dílny

19

34,50%

Terapeutické komunity

14

25,50%

Terénní programy

25

45,50%

Sociální rehabilitace

21

38,20%

Rozmanitost odpovědí na tuto otázku bohužel prokazuje, jak poměrně velká část
respondentů se neorientuje v zákoně o sociálních službách, respektive v druzích
jednotlivých sociálních služeb, tedy cílových skupin a zaměření služeb. Přesto se však
většina respondentů shodla, když označila za vhodné služby sociální a odborné poradenství
(81,8%) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (též 81,8%), dále osobní asistenci
(67,3%) následovanou podporou samostatného bydlení (54,5%). Chráněné bydlení již
označila méně než polovina (49,1%). Za zmínění stojí ještě terénní programy, které jako
vhodné pro rodiče s mentálním postižením uvedlo 25 respondentů (45,5%). Překvapující
pro mě byl i výsledek, že ranou péči zvolila pouze nepatrně více jak jedna třetina
respondentů (36,4%).
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Otázka č. 15: A které z uvedených sociálních služeb považujete za nejvhodnější při
poskytování podpory rodičům s mentálním postižením?
N = 55
Tabulka č. 15: Nejvhodnější služby pro podporu rodičů s mentálním postižením

Druh sociální služby

Počet respondentů Relativní hodnoty

Sociální a odborné poradenství

28

50,90%

Osobní asistence

23

41,80%

Pečovatelská služba

7

12,70%

Tísňová péče

0

0,00%

Průvodcovské a předčitatelské služby

2

3,60%

Podpora samostatného bydlení

12

21,80%

Odlehčovací služby

9

16,40%

Centra denních služeb

3

5,50%

Denní stacionáře

1

1,80%

Týdenní stacionáře

5

9,10%

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

3

5,50%

Domovy pro seniory

0

0,00%

Domovy se zvláštním režimem

0

0,00%

Chráněné bydlení

12

21,80%

Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

0

0,00%

Raná péče

8

14,50%

Telefonická krizová pomoc

1

1,80%

Tlumočnické služby

0

0,00%

Azylové domy

4

7,30%

Domy na půl cesty

1

1,80%

Kontaktní centra

0

0,00%

Krizová pomoc

1

1,80%

Intervenční centra

0

0,00%

Nízkoprahová denní centra

1

1,80%

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

2

3,60%

Noclehárny

0

0,00%
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Služby následné péče

1

1,80%

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

28

50,90%

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

3

5,50%

Sociálně terapeutické dílny

4

7,30%

Terapeutické komunity

0

0,00%

Terénní programy

5

9,10%

Sociální rehabilitace

5

9,10%

U této otázky byli respondenti vyzváni k označení maximálně 3 z nabízených možností. Z
výsledků vyplývá, že jako nejvhodnější služby byly označeny shodným počtem
respondentů sociální a odborné poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi (50,9%). V porovnání s předešlou otázkou je překvapivé, že však tyto služby byly
vybrány značně menším počtem respondentů než při „pouhé vhodnosti“. Jako třetí
nejvhodnější služba z výsledků vyšla osobní asistence (41,8%).
Otázka č. 16: Znáte konkrétní organizace v Praze, které s rodiči s mentálním
postižením spolupracují? Pokud ano, vypište je, prosím.
N = 55
Tabulka č. 16: Znalost organizací v Praze

Znalost organizací

Počet respondentů Relativní hodnoty

ano

29

52,70%

ne

26

47,30%

Výsledky vypovídají o tom, že malá většina (52,7%) respondentů uvedla nějakou
konkrétní organizaci v Praze, která dle jejich názoru poskytuje podporu rodičům s
mentálním postižením. Zbývající část respondentů (47,3%) žádnou takovou organizaci
neznala.
Respondenti nejčastěji, v sedmi případech, uváděli organizaci Diakonie ČCE, následně v
šesti případech SPMP, poté ve třech případech Duhu, DC Paprsek a Fosu, ve dvou
případech byla jmenována organizace Šance dětem, Fokus, Modrý klíč, Střep, Pohoda a
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Dobromysl. Jednou byly zmíněny následující organizace: Portus Praha, Společnou cestou,
Ústav sociálních služeb Praha 4, Kolpingova rodina, HoSt, Baobab, R-Mosty, DPS
Ondřejov, Integrační centrum Zahrada, Máme otevřeno, Rytmus, Paraple a Proxima
sociale.

6.6 Diskuse a interpretace výsledků
Diskuse a interpretace výsledků vychází z výše uvedených získaných dat a přináší
odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Toto je ještě doplněno vlastními postřehy a
hodnoceními, neboť „v diskusi má autor příležitost vnést do posuzování výsledků svůj
osobní názor.“ (Hendl 2015, 657)
Výzkumná otázka č. 1: S kolika rodinami s rodiči s mentálním postižením mají zkušenosti
sociální pracovníci pražských OSPODů?
S touto otázkou byla spojena má domněnka, že sociální pracovníci si leckdy ani
neuvědomují, že mají před sebou rodiče s mentálním postižením. V dotazníku se tomuto
problému přímo věnovaly otázky č. 5 a č. 6, související otázkou byla i otázka č. 7, konečný
výsledek však byl ovlivněn ještě otázkou č. 3.
Z výsledků vyplynulo, že respondenti celkem za dobu svého působení na OSPOD řešili
171 případů rodičů s mentálním postižením. Avšak s ohledem na počet pracovníků, kteří se
do výzkumného šetření zapojili, tedy 55 z celkově 185 oslovených, když přímou zkušenost
s rodiči s mentálním postižením uvedlo pouze 33 sociálních pracovníků, nelze učinit závěr,
o jak velkou sociální skupinu klientů se skutečně jedná. Výsledky jsou též silně ovlivněny
dobou, kolik let každý jednotlivý pracovník na OSPOD pracoval. Pro případné budoucí
výzkumné studie, jejichž cílem by bylo přesnější stanovení počtu rodičů s mentálním
postižením v řešení OSPOD, by bylo vhodné vybrat skupinu respondentů s relativně
stejnými pracovními zkušenostmi co do délky trvání pracovního vztahu na OSPOD a
zároveň provést osobní distribuci předmětných dotazníků, aby byla zajištěna větší
návratnost. Co se týče mé domněnky, dovolím si tvrdit, že tato se potvrdila, neboť když 22
pracovníků z celkových 55 uvedlo, že se nikdy s žádným rodičem s mentálním postižením
ve své praxi nesetkalo, a téměř tři čtvrtiny (70,9%) všech pracovníků působily na OSPOD
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déle jak tři roky, lze učinit závěr, že mnoho z nich nemá povědomí, že se může jednat o
rodiče s lehkým mentálním postižením, které není „na první pohled“ zřejmé. Omezení ve
svéprávnosti, které by sociálním pracovníkům v identifikaci rodičů s mentálním
postižením mohlo pomoci, bylo uvedeno jen ve třech případech a u necelé poloviny bylo
uvedeno, že někteří omezeni ve svéprávnosti byli a někteří ne.
Přesto se však domnívám, že získané výsledky potvrzují, že rodiče s mentálním postižením
nejsou ojedinělými výjimkami a je zapotřebí s nimi v odborné praxi počítat a věnovat jim
adekvátní zájem. Toto potvrzuje i projekt tvorby českých sebevzdělávacích materiálů pro
rodiče s mentálním postižením, o kterých jsem se již zmiňovala, kdy „snahou realizátorů
bylo také poukázat prostřednictvím tohoto projektu na skutečnost, že se nejedná o žádný
odtažitý, imaginární „akademický problém“, ale žitou skutečnost mladých lidí s mentálním
postižením“ (Mužáková, Bernoldová, Adamčíková, Strnadová 2014, 245). Všechny
autorky se problematice rodičovství osob s mentálním postižením zároveň věnují hlouběji
v rámci své odbornosti včetně výzkumné činnosti, ať už se jedná o výzkumy týkající se
rodičů dětí s mentálním postižením, tak přímo osob s mentálním postižením, které mají
zkušenosti s vlastním rodičovstvím.
Výzkumná otázka č. 2: V jaké míře jsou využívána opatření na ochranu dětí v rodinách s
rodiči s mentálním postižením?
S touto otázkou byl spojen i můj názor, že nejvíce využívaným opatřením bude stanovení
dohledu nad výchovou dítěte, které je v péči rodičů s mentálním postižením. Zajímalo mě
potvrzení či vyvrácení dosavadních poznatků, že děti jsou rodičům s mentálním postižením
odebírány a soudem svěřovány do nějaké z forem náhradní rodinné péče nebo do ústavní
výchovy. Nepředpokládala jsem častý výskyt omezení nebo zbavení rodičovské
odpovědnosti. V dotazníku byly výsledky zjišťovány pomocí otázek č. 8, č. 9, č. 10, č. 11,
č. 12 a č.13.
Z výsledků vyplynulo, že OSPOD při řešení případů rodin s rodiči s mentálním postižením
hojně využívá opatření daná zákonem, neboť žádné opatření nebylo učiněno pouze u
necelé čtvrtiny z nich. Výsledky dále prokazují, že jako nejúčinnější nástroj bylo zvoleno
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nařízení dohledu nad výchovou dítěte, a to téměř v polovině případů. S tímto závěrem
korespondují i výsledky týkající se formy poskytování podpory rodičům, kdy bylo zjištěno,
že téměř všichni sociální pracovníci rodičům zprostředkovali spolupráci s organizací
poskytující sociální služby a současně drtivá většina z nich se rodičům věnovala v rámci
sociálního a odborného poradenství. Svěření dítěte do náhradní rodinné péče bylo
vyhodnoceno jako nezbytné opatření u více jak jedné čtvrtiny rodin a ústavní výchova
pouze u méně než desetiny z nich. Omezení rodičovské odpovědnosti nebo dokonce její
úplné zbavení nebylo zcela neobvyklým jevem.
Přestože nevyužití žádného opatření nebo nařízení dohledu nad výchovou dítěte, tedy
ponechání dítěte v péči biologických rodičů tvořilo společně přesně 62% ze všech
uváděných řešených případů, se může jevit poměrně optimisticky, tak celkové procento
odebraných dětí, ať už do náhradní rodinné péče nebo do ústavní výchovy rozhodně není
zanedbatelné, neboť činí plných 38%. Je velmi pravděpodobné, že současně právě tito
rodiče byli následně soudem omezováni či zbavováni jejich rodičovské odpovědnosti.
Nahlédnutím výsledků touto optikou je tedy jednoznačnou výzvou odborníkům, aby se
procento odebraných dětí snižovalo vlivem efektivně zvolené a dostatečné podpory rodičů
s mentálním postižením. Přestože Mayes, Llewellyn a McConnell (2008 in: Strnadová,
Mužáková 2010) došli k tomu, že z péče rodičů je odebráno 48% jejich dětí, tedy o 10%
více, než tomu bylo v rámci mého empirického šetření, přesto si nedovolím nesouhlasit s
názorem, že „odebrání dítěte není u žen s mentálním postižením neobvyklým jevem“
(Strnadová, Mužáková 2010, 210), a to zejména s ohledem na relativně nízký počet
respondentů, kteří uvedli, že mají zkušenost s rodiči s mentálním postižením, a dále pak z
toho důvodu, že styl a přístup sociálních pracovníků může být jiný v Praze, kde je větší
dostupnost poskytovatelů sociálních služeb, a jiný v dalších obcích České republiky.
Výzkumná otázka č. 3: Jaká je orientace sociálních pracovníků v zákoně o sociálních
službách ve smyslu možností podpory rodičů s mentálním postižením?
S třetí výzkumnou otázkou bylo spojeno mé očekávání, že sociální pracovníci OSPOD se
nebudou uspokojivě orientovat ve všech vhodných sociálních službách pro poskytování
podpory osobám s mentálním postižením, ale dokáží identifikovat 3 nejvhodnější sociální
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služby. V dotazníku se na zodpovězení této výzkumné otázky zaměřovaly otázky č. 14 a č.
15.
Toto se zcela potvrdilo, neboť, jak ukázaly výsledky, názory na vhodnost té které sociální
služby pro rodiče s mentálním postižením se velmi různily a byly značně roztříštěné v
podstatě mezi všechny zákonem ustanovené sociální služby, výjimku tvořily pouze
domovy pro seniory a noclehárny, které nebyly označeny ani v jednom případě. Přesto se
ale polovina sociálních pracovníků shodla na tom, když jako nejvhodnější službu
identifikovali sociální a odborné poradenství současně se sociálně aktivizačními službami
pro rodiny s dětmi. Třetí nejvhodnější službou byla vyhodnocena osobní asistence.
Dovolím si z těchto výsledků učinit závěr, že pokud méně zkušený sociální pracovník bude
řešit případ rodiny s rodiči s mentálním postižením, tak vždy na stejném OSPOD bude
zkušenější kolega, který ho na vhodnou sociální službu dokáže nasměrovat. Nejsem si
vědoma, že by se některý z odborníků věnoval právě otázce orientovanosti sociálních
pracovníků v tomto konkrétním zákoně, nicméně s výběrem vhodné sociální služby pro
rodiče s mentálním postižením, se kterým může vypomoci právě některý z kolegů, souvisí
zejména také osobní angažovanost a ochota rodičům poskytnout podporu a snaha hledat
možnosti řešení. „Je tedy zřejmé, že při individuálním posouzení konkrétní situace
jednotlivých klientů – případných rodičů s mentální retardací, sehrají v konečném důsledku
klíčovou roli etické postoje a lidské kvality odborníků.“ (Mužáková 2009, 126)
Výzkumná otázka č. 4: Mají sociální pracovníci povědomí o existenci registrovaného
poskytovatele sociální služby v Praze, který zajišťuje podporu rodičů s mentálním
postižením?
Poslední výzkumná otázka byla vedena mou domněnkou, že většině pracovníků nebude
známá žádná konkrétní organizace v Praze, která s rodiči s mentálním postižením
spolupracuje. V dotazníku byla ke zjištění odpovědi zacílena otázka č. 16.
Získané výsledky mou domněnku potvrdily a bylo prokázáno, že sociálním pracovníkům
žádný konkrétní registrovaný poskytovatel zaměřující se na rodiče s mentálním postižením
není znám. Nejčastěji, ale pouze sedmi respondenty, byla uváděna Diakonie ČCE a
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následně šesti respondenty SPMP. Přestože o něco málo více než jedna polovina
respondentů nějakou organizaci uvedla a kromě Centra Paraple se všechny zmíněné
organizace zaměřují na spolupráci s osobami s mentálním postižením, bylo by zajímavé v
některém následujícím výzkumném šetření tyto organizace oslovit, zda a v jaké míře
skutečně poskytují nebo jsou ochotny poskytovat podporu přímo rodičům s mentálním
postižením. Dle mého názoru se sociální pracovníci snažili nějakou organizaci uvést,
protože registrovaných poskytovatelů sociálních služeb je zejména v Praze poměrně hodně
a proto se logicky domnívali, že pokud nějaká organizace pracuje s osobami s mentálním
postižením, bude poskytovat i podporu v případě jejich rodičovství. Tato má domněnka je
podpořena i zpětnými vazbami mých kolegů na „mém“ OSPODu, kteří právě tímto
způsobem argumentovali, pokud rovnou neuvedli, že žádnou takovou organizaci neznají.
Na chybějící existenci takto specificky zaměřené sociální služby upozorňovala již
například Mužáková (2009) nebo Bernoldová (2012). Pokud je mi z mé praxe známo, tak
dosud poskytuje komplexní podporu matkám s mentálním postižením a jejich dětem pouze
Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, který provozuje Diecézní charita
Litoměřice. V Praze obdobná služba bohužel chybí.

6.7 Návrhy k dalšímu využití výsledků výzkumného šetření
Možnosti využití získaných výsledků byly částečně uvedeny již v diskusi a interpretaci.
Výzkumné šetření potvrdilo skutečnost, že rodiče s mentálním postižením jsou a budou
součástí naší společnosti a je proto zapotřebí cíleně zaměřit podporu i právě specificky pro
tuto sociální skupinu. Jako vhodné se jeví oslovení registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb s cílovou skupinou osob s mentálním postižením, například těch, kteří
byli jmenováni v dotazníku a pokusit se je motivovat k tomu, aby se jejich hlavními
cílovými skupinami stali vedle běžných bezdětných uživatelů i rodiče s mentálním
postižením a jejich děti, tedy aby podpora byla určena celé rodině. V případě existence
takovýchto poskytovatelů by v ideálním případě mohlo dojít i ke snížení počtu odebraných
dětí z péče jejich biologických rodičů s mentálním postižením. S tímto souvisí i další
případné využití získaných výsledků, na základě kterých jako přínosné hodnotím
zorganizování vzdělávacího kurzu s akreditací MPSV pro sociální pracovníky OSPOD v
rámci jejich povinného průběžného vzdělávání, který by byl zaměřen na metody sociální
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práce s rodiči s mentálním postižením s ohledem na jejich správnou identifikaci a
následného zvolení specifického přístupu, komunikačních prostředků apod.
Posledním neskromným a zřejmě idealistickým cílem je, aby na mé výzkumné šetření
navazoval výzkum obdobně zaměřený, který by prokázal, s kolika rodinami s rodiči s
mentálním postižením v rámci určeného období průměrně sociální pracovník vejde ve
spolupráci. Přála bych si, aby na základě zjištěných výsledků následně některé obce
zahrnuly tuto sociální skupinu do svého komunitního plánování za účelem vzniku nových
poskytovatelů sociálních služeb, respektive vzniku zejména chráněného nebo alespoň
podporovaného bydlení pro tyto rodiny.
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7 Závěr
Bakalářská práce se věnovala fenoménu rodičovství osob s mentálním postižením, jakožto
tématu, které je nadále hodně opomíjené, a to i ve speciální pedagogice, která by společně
s obory sociální práce, sociální pedagogika, psychologie a medicína měla by hlavním
oborem přispívajícím svými poznatky a zkušenostmi k co nejpřirozenějšímu životu lidí s
mentálním postižením a zvyšování kvality jejich života. Přesto bylo optimistické, když
jsem v rámci zpracovávání teoretické části práce měla možnost zjistit, že i mnohým
odborníkům v České republice není toto téma lhostejné a svými publikacemi napomáhají k
šíření povědomí o nijak ojedinělé a žité skutečnosti rodičů s mentálním postižením. Tyto
publikace byly mou inspirací a zdrojem cenných poznatků, ze kterých jsem měla možnost
čerpat a porovnávat je s vlastními zkušenostmi z praxe a vytvořit si tak relativně ucelený
obraz o dané problematice a svým zpracováním snad alespoň trochu přispět k dalšímu
rozvoji tématu. Je velmi potřebné upozorňovat nejen na veškerá úskalí, která rodičovství
osob s mentálním postižením přinášejí, ale též sdílet příklady dobré praxe, učit se z nich a
nadále je rozvíjet, aby se adekvátní podpora dostala potřebným rodinám a došlo k celkové
změně náhledu na daný jev.
Praktickou částí mé bakalářské práce jsem cílila přímo „do vlastních řad“, tedy mezi
sociální pracovníky pražských OSPODů. Musím dodat, že jsem se zároveň obávala, jaké
výsledky empirické šetření přinese, a to především ve výzkumné otázce zabývající se
počty odebraných dětí z péče jejich rodičů s mentálním postižením. Bylo potvrzeno, že
celkem 38% dětí nebylo vychováváno vlastními rodiči, což rozhodně není zanedbatelný
počet, ale další výsledky naznačují, že sociální pracovníci v Praze se snaží nad osudy rodin
přemýšlet a doufám, že v ostatních částech České republiky tomu bude podobně. Aby však
mohlo dojít ke zvýšení počtu dětí vyrůstajících se svými biologickými rodiči, je zapotřebí
právě rozvoj podpůrných služeb a edukace sociálních pracovníků v přístupu k rodičům s
mentálním postižením.
Byla bych velmi ráda, pokud by i má bakalářská práce byla jedním ze střípků mozaiky,
jejímž složením by přestalo být pravdou, že „negativní roli v přechodu jedince s mentálním
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postižením z prostředí rodiny v České republice sehrává nedostatek podpůrných
komunitních služeb mimo ústavní péči a často i nevyjasněné koncepce obcí v integraci
postižených, o nepřipravenosti resp. neochotě zřizovat a podporovat chráněná bydlení pro
postižené“ (Šiška 2005, 37) a jejich děti.
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