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ABSTRAKT

Bakalářská práce je zaměřena na aktivní trávení času u osob s mentálním postižením,
kteří jsou uživateli chráněného bydlení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na
část teoretickou a část praktickou. První kapitola teoretické části definuje mentální postižení,
předkládá klasifikaci mentální retardace a také se zaměřuje na etiologii mentálního postižení.
Druhá kapitola se zaměřuje na období dospělosti, rozdělení jednotlivých etap období
dospělosti a jejich charakteristiku, dále uvádí období dospělosti u osob s mentálním
postižením a psychické zvláštnosti osob s mentálním postižením. Třetí kapitola
charakterizuje sociální službu chráněné bydlení a zároveň jsou shrnuty další možnosti
bydlení pro osoby s mentálním postižením. Čtvrtá kapitola vymezuje pojem volný čas a
zabývá se problematikou trávení volného času u osob s mentálním postižením. Praktická
část je realizována jako kvalitativní výzkum. Pro sběr dat byla využita metoda rozhovoru.
Rozhovory probíhaly s uživateli chráněného bydlení a osobní asistentkou téhož chráněného
bydlení. Cílem výzkumné části je zjistit, jak uživatelé chráněného bydlení tráví svůj čas. Za
tímto účelem byly vytvořeny výzkumné otázky zaměřené především na typ volnočasových
aktivit. Na základě informací získaných z rozhovorů s uživateli a asistentkou jsou sestaveny
případové studie jednotlivých uživatelů chráněného bydlení. Výsledky výzkumné části jsou
shrnuty do jednotlivých oblastí, které byly předmětem zkoumání. Rozhovory vedly ke
zjištění, že uživatelé chráněného bydlení, kteří mají mentální postižení, se účastní mnoha
činností a vedou poměrně aktivní život.
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ABSTRACT
This bachelor thesis is focused on the active spending of time of people with mental
disabilities who are users of supported housing. The thesis is divided into two main parts,
namely the theoretical part and the practical part. The first chapter of the theoretical part
defines the mental disability, presents the classification of mental retardation and, also
focuses on the aetiology of mental disability. The second chapter focuses on the period of
adulthood, the division of individual stages of adulthood and their characteristics, the period
of adulthood for people with mental disabilities and the psychological peculiarities of
persons with mental disabilities. The third chapter characterizes the social service of
supported housing and, at the same time, there is a summary of other housing opportunities
for people with mental disabilities. The fourth chapter defines the concept of leisure time
and deals with the issue of spending leisure time in people with mental disabilities. The
research part is realised as qualitative. For data collection was used the method of interview.
The interviews were conducted with users of supported housing and a personal assistant of
the same supported housing. The aim of the research part is to find out how supported
housing users spend their time. For this purpose, research questions were formed and focused
especially on the type of leisure activities. Based on information from interviews with users
and assistant, case studies of individual users of supported housing are compiled. The results
of the research section were summarized in the individual areas under investigation. The
interviews have led to the finding that users of supported housing with mental disability
participate in many activities and lead a relatively active life.
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Úvod
Téma bakalářské práce, které se týká aktivního trávení času u osob s mentálním
postižením, které jsou uživateli chráněného bydlení, bylo vybráno především z důvodu
autorčiny praxe v této organizaci a otevřenosti organizace, která umožnila realizaci
výzkumného šetření.
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak uživatelé chráněného bydlení tráví svůj čas.
Stanoveny byly čtyři výzkumné otázky: 1. Jaké jsou nejčastější aktivity uživatelů
chráněného bydlení? 2. Je trávení času spíše aktivní či pasivní? 3. Nudí se uživatelé
chráněného bydlení? 4. Chodí uživatelé chráněného bydlení do zaměstnání?
Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na část teoretickou a
praktickou.
Teoretická část se skládá ze čtyř hlavních témat, a to je mentální postižení, dospělost,
chráněné bydlení a volný čas. Podkladem pro tato témata byla odborná literatura, především
Černá a kol. (2015), Valenta a Müller (2009), Švarcová (2011), Vágnerová (2007, 2012),
Lečbych (2008) a další. První kapitola se zabývá tématem mentálního postižení, jeho
charakteristikou, klasifikací a etiologií. Téma týkající se dospělosti osob s mentálním
postižením vymezuje pojem dospělost, je zde obsaženo dělení dospělosti do jednotlivých
životních etap, charakteristika jednotlivých etap dospělosti a popis dospělosti u osob
s mentálním postižením. Posledním tématem druhé kapitoly je popis určitých
psychologických zvláštností, které se vyskytují u osob s mentálním postižením. Třetí
kapitola zabývající se chráněným bydlením vychází především ze zákona o sociálních
službách a definuje chráněné bydlení podle vícero autorů, dále popisuje základní činnosti
služby chráněného bydlení a také další možnosti bydlení pro osoby s mentálním postižením.
Poslední kapitola, která pojednává o volném čase, definuje volný čas a popisuje volný čas u
osob s mentálním postižením.
Pro praktickou část bakalářské práce byl využit kvalitativní výzkum. Podkladem pro
toto výzkumné šetření byly rozhovory s uživateli chráněného bydlení a osobní asistentkou.
Pomocí dat získaných z rozhovorů s uživateli a osobní asistentkou byly poté zpracovány
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případové studie jednotlivých uživatelů. Dále byla získaná data shrnuta do jednotlivých
oblastí, které byly předmětem zkoumání.
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1

Mentální postižení
V dnešní době jsou pojmy mentální postižení a mentální retardace v podstatě

považovány za synonyma, ovšem pojem mentální postižení je širší než pojem mentální
retardace.

1.1 Charakteristika mentálního postižení
Dříve pojem mentální postižení zahrnoval osoby s IQ nižším než 85 a u mentální
retardace IQ osob nižší než 70. Oba tyto pojmy můžeme použít k pojmenování snížení
rozumových schopností. Dnes se oba tyto pojmy vztahují k inteligenci nižší než 70 bodů IQ
a používáme je jako synonyma (Černá a kol., 2015). Osoby s mentálním postižením jsou
velmi heterogenní skupinou, kterou není snadné jednoduše vymezit, což je možné vidět na
interpretacích mentální retardace různých autorů. Rozmanitost definice mentální retardace
je znakem odlišnosti přístupů. Černá a kol. (2015) uvádí, že charakterizovat skupinu osob
s mentálním postižením je velmi náročné, a to z důvodů velké odlišnosti mezi těmito lidmi,
protože každý člověk má své osobnostní zvláštnosti, dále to jsou zvláštnosti psychických
procesů, a to v oblasti vnímání, paměti a myšlení, pozornosti, emocionality a volních
vlastností, které jsou závislé na hloubce postižení, věku jedince i na míře podnětnosti
sociálního prostředí.
Podle desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí z roku 1992 (MKN–10) od
Světové zdravotnické organizace (WHO) je mentální retardace „stav zastaveného nebo
neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště porušením dovedností,
projevující se během vývojového období, postihujícím všechny složky inteligence, to je
poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez nebo
současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami“ (MKN-10, ÚZIS). Duševní
poruchy jsou u osob s mentálním postižením třikrát až čtyřikrát častější, něž v běžné
populaci (Valenta, Müller, 2009).
Vágnerová (2012) definuje mentální retardaci především neschopností jedince
porozumět okolí a také se mu adekvátně přizpůsobit.
Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders – DSM–IV), který vydává Americká psychiatrická společnost
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uvádí několik diagnostických kritérií mentální retardace, mezi které řadí snížený inteligenční
kvocient pod 70 a méně, vznik poruchy před 18 rokem života a souběžný deficit
v adaptabilitě nejméně ze dvou oblastí jako je sebeobsluha, komunikace, sociální a
interpersonální dovednosti, život v domácnosti, využití komunikačních zdrojů, funkční
dovednosti, práce, odpočinek a zdraví (DSM-IV podle Valenty, Müllera, 2009).
Americká asociace pro mentální retardaci (American Association for Mental
Retardation – AAMR), která se transformovala na American Association on Intellectual and
Developmental Disabilities – AAIDD) popisuje mentální retardaci jako „sníženou schopnost
charakterizovanou signifikantními omezeními intelektových funkcí a adaptability, která se
projevuje především v oblasti pojmové, praktické a sociální inteligence. Tento stav vzniká
do 18 roku života, je multidimenzionální a pozitivně ovlivnitelný individuálním přístupem a
cílenou podporou (pokud nedochází ke zlepšení stavu, je třeba přehodnotit míru individuální
podpory). Z těchto definic je tedy zřejmé, že nám nestačí pouze určit inteligenční kvocient a
to IQ 70 a nižší, ale musíme brát v potaz celou osobnost člověka a schopnosti v sociální
oblasti“ (AAMR podle Valenty, Müllera, 2009, s. 12).
Valenta a Müller (2009) shrnují definici mentální retardace jako „vývojovou duševní
poruchu se sníženou inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, řečových,
pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií“
(Valenta, Müller, 2009, s. 12).
K mentálnímu postižení se vztahují ještě dva základní pojmy, a to oligofrenie a
demence. Podle Valenty a Müllera (2009) je oligofrenie nazývána tzv. primárním mentálním
postižením. Jedná se o mentální retardaci vrozenou či získanou časně do 2 let života
(následkem orgánového poškození mozku ještě dodávají někteří autoři). Ovšem pojem
oligofrenie je v současnosti nahrazen pojmem mentální retardace.
Pokud došlo k poruše inteligence po druhém roce života, jedná se o sekundární
postižení – demenci, která má většinou progredující charakter s tendencí postupného
zhoršování a prohlubování symptomů (Valenta, Müller, 2009).
Černá a kol. (2015) popisuje demenci jako stav, který vznikl po narození, v období
vývoje. „Demencí je v porovnání s oligofrenií v populaci asi čtyřikrát méně, přičemž
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diferenciace obou forem poruchy je důležitá, neboť takto postižení klienti se liší jak
psychickou výbavou, tak i osobnostními rysy, jejich psychopedická prognóza je odlišná a tím
i prostředky jejich edukace“ (Bajo, Vašek, 1994 podle Valenty, Müllera, 2009, str. 14).
Škodová a Jedlička (podle Valenty, Müllera, 2009) uvádí nejčastější znaky demence,
mezi které patří velké snížení intelektu v porovnání s intelektem před vznikem postižení,
problémy s orientací, schopností abstraktního myšlení a pamětí. Demence je často provázena
poruchou pozornosti a motivace. Dále se demence může projevovat poruchou korových
funkcí, jako porucha verbální i neverbální komunikace, porucha chování a emocionality,
afázie, apraxie a celkovou degenerací osobnosti.

1.2 Klasifikace mentální retardace
U klasifikace mentální retardace je důležité uvědomění si velké odlišnosti mezi
skupinou osob s mentálním postižením, která zahrnuje osoby s lehkým mentálním
postižením, které potřebují jen nízkou míru podpory, až po osoby s hlubokou mentální
retardací, které jsou závislé na pomoci druhých pečujících osob.
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN10), 10. revize (The International Classification of Diseases, 10th edition, neboli ICD – 10)
Světové zdravotnické organizace (WHO) dělíme mentální retardaci do šesti kategorií a to
na:
F70 lehká mentální retardace (mild mental retardation)
F71 střední mentální retardace (moderate mental retardation)
F72 těžká mentální retardace (sever mental retardation)
F73 hluboká mentální retardace (profound mental retardation)
F78 jiná mentální retardace
F79 nespecifikovaná mentální retardace

Podle MKN-10 se ke kódu mentální retardace ještě řadí kód, který má vyjadřovat poruchy
chování:
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0 – žádná nebo minimální porucha chování
1 – významná porucha chování vyžadující pozornost nebo léčbu
8 – jiné poruchy chování
9 – bez zmínky o poruše chování (MKN-10, ÚZIS)
Obecně platí, že čím závažnější a těžší mentální retardace je, tím je počet osob
v populaci s touto diagnózou nižší. Tedy osoby s lehkou mentální retardací budou hojně
zastoupeny v populaci a osob s hlubokou mentální retardací bude v populaci velmi málo.
Osoby s lehkou mentální retardací mají největší zastoupení ve skupině mentálně
postižených a to zhruba 80-85 %. IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (což u dospělých
odpovídá mentálnímu věku 9 až 12 let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho
dospělých je ale schopno práce a úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu
společnosti (MKN-10, ÚZIS). Podle psychiatrické literatury (Raboch, Pavlovský a kol.,
2012) většina osob s lehkou mentální retardací dosáhne určité soběstačnosti v péči o sebe
sama a také jsou schopni provádět určité domácí práce a vykonávat zaměstnání, která jsou
založená na určité jednoduché manuální zručnosti. Dále zdůrazňují, jak velký význam má
rodinné zázemí a výchovné působení. „Emoční a sociální zralost spolu s rysy osobnosti
podstatně ovlivňují jejich schopnost uplatnění se ve společnosti“ (Raboch, Pavlovský a kol.,
2012, s. 344).
U střední mentální retardace je výskyt zhruba 12 % ve skupině osob s mentálním
postižením. IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (což u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6 až
9 let). Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětství, avšak mnozí se dokáží vyvinout
k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace a školních
dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnosti ve
společnosti (MKN-10, ÚZIS). U středně těžké mentální retardace Raboch, Pavlovský a kol.
(2012) udávají výraznější opoždění řeči a myšlení. „Opoždění psychického vývoje je
provázeno často epilepsií, neurologickými a tělesnými obtížemi. Psychické poruchy jsou též
častější“ (Raboch, Pavlovský a kol., 2012, s. 344). Schopnost sebeobsluhy se rozvíjí jen
částečně a u některých osob je potřeba celoživotní podpory a dohledu (Raboch, Pavlovský a
kol., 2012).
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Osoby s těžkou mentální retardací jsou procentuálně zastoupeny 7 % ve skupině
osob s mentálním postižením. IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 (u dospělých odpovídá
mentálnímu věku 3 až 6 let). Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory (MKN-10, ÚZIS). Podle
Rabocha, Pavlovského a kol. (2012) je toto postižení charakterizované výrazným opožděním
psychomotorického vývoje už v předškolním věku. Sebeobsluha u těchto osob je značně
omezená. Řečový projev je jednoslovný nebo omezený na pouhé výkřiky. „Pokud je jim
soustavně věnována výchovná péče, mohou se naučit některé jednoduché úkony. Bývají
celoživotně závislí na péči jiných osob“ (Raboch, Pavlovský a kol., 2012, s. 345). Autoři
ještě uvádí u těchto osob časté přidružení motorických poruch a příznaky celkového
poškození centrálního nervového systému.
Osoby s hlubokou mentální retardací jsou nejméně početnou skupinou, která tvoří
pouze 1 % populace osob s mentálním postižením. Inteligenční kvocient dosahuje nejvýše
20 (což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). „Stav způsobuje
nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybování, komunikaci a hygienické péči“ (MKN10, ÚZIS). Švarcová (2011) uvádí mentální věk nižší než 18 měsíců. Podle Rabocha,
Pavlovského a kol. (2012) jsou tyto osoby neschopné sebeobsluhy a potřebují nepřetržitou
péči ve všech úkonech a stálý dohled. Řeč se nevyvíjí. Omezení na pouhé vyjadřování libosti
a nelibosti. Švarcová (2011) dodává, že tyto osoby jsou často imobilní či výrazně pohybově
omezené, inkontinentní a nejsou schopné pečovat o své základní potřeby. U osob, které jsou
mobilní, se často vyskytuje atypický autismus. Výchova a vzdělávání u osob s hlubokou
mentální retardací je velmi omezena, ale existují postupy, kterými je možné, do určité míry
rozvíjet motoriku, komunikační dovednosti (Švarcová, 2011). Často doprovází hlubokou
mentální retardaci další omezení jako postižení zraku, sluchu, těžké neurologické poruchy
(Raboch, Pavlovský a kol., 2012).
Mezinárodní klasifikace nemocí ještě uvádí jinou mentální retardaci. Švarcová
(2011) popisuje využití této diagnózy pouze tehdy, pokud „stanovení stupně intelektové
retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené
senzorické nebo somatické poškození“ (Švarcová, 2011, s. 40).
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Užití diagnózy nespecifikované mentální retardace uvádí Švarcová (2011)
v případech, kdy je mentální retardace prokázaná, ale z důvodu nedostatku informací není
možné zařadit pacienta do jedné ze zmíněných kategorií.
U mentální retardace Valenta a Müller (2009) rozlišují dva základní typy, a to typ
eretický, který je popisován jako hyperaktivní, verzatilní, neklidný a typ torpidní, který je
naopak hypoaktivní, apatický, netečný. Pipeková et al. (2010) ještě k těmto dvěma typům
řadí třetí typ a to nevyhraněný.
1.3

Etiologie mentální retardace
Osoby s mentálním postižením nalezneme po celém světě. Toto postižení se

vyskytuje u všech etnik. V ČR žije zhruba 300 000 osob s mentálním postižením a na světě
je asi 200 milionů lidí s mentálním postižením (Valenta, Müller, 2009).
V naší populaci žije zhruba 3 – 4 % osob s mentálním postižením s tím, že
v porovnání s minulostí roste počet osob s mentální retardací. Ovšem nárůst počtu osob
s mentální retardací je značně diskutabilní, jelikož v porovnání s minulostí se velmi zlepšila
diagnostika a evidence mentálního postižení, dále také lékařská péče, která dokáže udržet
při životě i novorozence, kteří by dříve zemřeli. „Dalším z důvodů může být narůstající
dynamika vývoje civilizace, která klade stále náročnější požadavky na místo jedince ve
společnosti – člověk, který by před několika desítkami let patřil do širší normy, dnes díky
této dynamice „spadne“ pod její hranici“ (Valenta, Müller, 2009, s. 35).
V celé populaci žije zhruba 2,6 % osob s lehkou mentální retardací. Osob se středně
těžkou mentální retardací je cca 0,4 %, s těžkou mentální retardací 0,3 % a osob s hlubokou
mentální retardací je nejméně a to pouhých 0,2 % (Valenta, Müller, 2009).
Příčin vzniku mentální retardace je mnoho a jsou velmi rozmanité. Mentální
retardace je postižení CNS a může vzniknout mnoha způsoby, jedná se o multifaktoriálně
podmíněné postižení (Vágnerová, 2012).
Švarcová (2011) dělí příčiny mentální retardace na endogenní faktory (vnitřní), které
jsou zakódované v pohlavních buňkách a spojením vzniká nový jedinec, jsou to tedy
genetické příčiny a exogenní faktory (vnější), které mají vliv na plod v průběhu celého
těhotenství, také v průběhu porodu a v poporodním období i v raném dětství. Vnější faktory
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nemusejí přímo způsobit mentální retardaci, ale mohou být tzv. spouštěčem. Exogenní
příčiny se poté dále dělí na prenatální, perinatální a postnatální (Švarcová, 2011).
Pipeková et al. (2010) uvádí prenatální vlivy, které působí na dítě od početí do
narození. Jedná se především o určitá infekční onemocnění, úrazy matky v průběhu
těhotenství, vlivy toxických látek a záření a také je uváděna i špatná výživa.
Valenta a Müller (2009) dělí prenatální příčiny poněkud rozsáhleji/podrobněji, a to
na dědičné (hereditární), kam řadí „po předcích zděděné nemoci (hlavně metabolické
poruchy), ale také to, kdy dítě dědí po rodičích nedostatek vloh k určité činnosti“ (Valenta,
Müller, 2009, s.58). Dále mezi prenatální příčiny řadí genetické příčiny, kdy „vlivem
mutagenních faktorů (záření, dlouhodobé hladovění, chemické vlivy…) dochází k mutaci
genů, k aberaci chromozomů či změnám v jejich počtu“ (Valenta, Müller, 2009, s. 59). A
posledním uvedeným prenatálním vlivem podle Valenty a Müllera (2009) jsou
environmentální faktory a onemocnění matky v průběhu těhotenství. Oobecně platí, že čím
dříve dojde k určité patologii, tím větší to má následky na zdraví plodu/dítěte. Švarcová
(2011) uvádí konkrétně toxoplazmózu, zarděnky, cytomegalovirus, pásový opar,
kongenitální syfilis. Valenta a Müller (2009) ještě udávají otravu olovem, ozáření dělohy,
alkoholismus matky (FAS) a také nedostatek plodové vody.
Vágnerová (2012) dělí teratogenní faktory na fyzikální, kam je řazeno například
ionizující záření a stlačení hlavičky při porodu, dále chemické faktory, kam jsou řazeny
drogy, léky a biologické faktory, kdy příkladem biologického faktoru může být virus
zarděnek.
Mezi perinatální příčiny, které působí během porodu a krátce po něm. Valenta a
Müller (2009) řadí mechanická poškození mozku při porodu, hypoxii, což znamená
„nedostatečné zásobení organismu nebo jednotlivých tkání kyslíkem, způsobené snížením
tenze kyslíku v arteriální krvi“ (Wikiskripta-hypoxie novorozence, online, cit. 2018-03-10)
či asfyxii, která znamená přerušení dodávky kyslíku do organismu a tím nastane snížení
koncentrace kyslíku v krvi a zvýší se obsah oxidu uhličitého (Wikiskripta-hypoxie
novorozence, online, cit. 2018-03-10), dále předčasný porod, nízkou porodní váhu,
nefyziologickou novorozeneckou žloutenku a perinatální encefalopatie.
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V některých pramenech je jako perinatální příčina mentálního postižení udáván také
protrahovaný porod. Valenta, Müller (2009) toto tvrzení upřesňují, a to takto: „další z mýtů
se týkal protrahovaného porodu – pokud nedojde k mechanickému poškození mozku či
hypoxii nemá délka porodu vliv na vznik mentálního postižení“ (Valenta, Müller, 2009, s.
60).
Postnatální příčiny, které mohou způsobit mentální postižení, podle Valenty a
Müllera (2009) působí v průběhu celého života. Pipeková et al. (2010) ovšem definuje
postnatální příčiny jako vlivy, které působí od porodu do 2 let věku dítěte a shoduje se
s definicí Vágnerové (2012), která také udává, že do kategorie postnatálního poškození se
řadí jen postižení, která vznikla do 1,5 – 2 let života dítěte.
Nejčastější postnatální příčiny, které způsobují mentální postižení, jsou podle
Švarcové (2011) především záněty mozku a poranění mozku. Valenta a Müller (2009) ještě
uvádí nádorová onemocnění, krvácení do mozku, infekční onemocnění mozku a nemoci
končící demencí a také silnou deprivaci. Pipeková et al. (2010) ještě dodává, že postnatálním
vlivem, který může přispět ke vzniku mentální retardace, může být také špatná výživa.
Pro porovnání je uvedena také etiologie mentální retardace z psychiatrické literatury
od Rabocha, Pavlovského a kol. (2012), kteří uvádějí pět kategorií etiologických faktorů, a
to:
•

dědičnost

•

sociální faktory

•

environmentální faktory

•

nespecificky podmíněné poruchy

•

specifické genetické příčiny

Raboch, Pavlovský a kol. (2012) řadí mezi specifické genetické příčiny, které
způsobují mentální retardaci:
•

Dominantně podmíněné, které jsou velmi vzácné (například fakomatóza,
neurofibromatóza)
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•

Recesivně podmíněné, což je největší skupina, která zahrnuje většinu
dědičných metabolických onemocnění (fenylketonurie, galaktosemie,
homocystinurie)

•

Podmíněné poruchou chromozomů, kdy autoři uvádí, že syndrom
fragilního X-chromosomu je druhou nejčastější příčinou mentální retardace
mezi chromozomálními poruchami

•

Podmíněné chromosomovými abnormalitami, kdy nejčastější je Downův
syndrom, kdy jeho příčinou je v 95 % trisomie 21. páru chromosomu
(Raboch, Pavlovský a kol., 2012).
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2

Dospělé osoby s mentálním postižením
Definovat dospělost je poměrně náročné, jelikož vymezení dospělosti je značně

nejednotné. Dospělost u osob s mentálním postižením a osob zdravých je v určitých
ohledech odlišná.

2.1 Charakteristika dospělosti
Podle Bartoňové, Bazalové, Pipekové (2007) znamená dospělost určitou schopnost
člověka přijmout svou profesní roli a vytvořit si stálé a stabilní rodičovství a partnerství. Je
důležité uvědomit si, že dělíme dospělost na biologickou a duševní a zároveň musíme brát
zřetel na systémové sociokulturní a právní faktory. Pokud člověk naplňuje všechny
biologické faktory dospělosti, ještě to ovšem nemusí znamenat, že je dospělý a cítí se být
dospělým. Záleží také velmi na psychickém rozpoložení a postoji společnosti. Jelikož
většina společnosti se k dospělým osobám s mentálním postižením chová jako k dětem, i
v některých rodinách se můžeme setkat s tímto chováním, pro osoby s mentálním postižením
je tedy velmi obtížné se v této složité situaci orientovat (Černá a kol., 2015).
Dospělost je podle Pipekové et al. (2010) charakterizována těmito atributy, jako je
ukončení studia, získání zaměstnání, uzavření sňatku a založení rodiny, administrativní a
právní faktory (držení občanského průkazu, pasu, právo volit a být volen), přispívání svou
rolí v životě společnosti. Černá a kol. (2015) ještě uvádí odchod z domova od rodičů. Ovšem
právě v těchto oblastech mívají osoby s mentálním postižením často problémy, které souvisí
se závažností postižení, ale také i s postojem společnosti k osobám s mentálním postižením.
Je velmi obtížné z těchto obecných faktorů určit, zda je člověk dospělý či není. „Biologické
faktory jsou stálé, ale sociokulturní faktory podléhají změnám“ (Pipeková et al., 2010, s.
308).
„Mladý člověk se stává definitivně dospělým, stane-li se zaměstnaným.“ (Coffield,
1987 podle Černé a kol., 2015, s. 172) Podle Černé a kol. (2015) dlouhodobá nezaměstnanost
způsobuje, že se člověk ocitá ve stádiu mezi dětstvím a dospělostí.
Vágnerová (2012) zase popisuje dospělost jako období svobody rozhodování, kdy
ovšem člověk musí nést odpovědnost za svá rozhodnutí a také plnit určité role.
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2.2 Dělení dospělosti
Ve vývojové psychologii se setkáváme s dělením dospělosti na tři etapy: mladá
dospělost, střední dospělost a starší dospělost, ovšem dělení není jednotné. Vágnerová
(2007) rozděluje dospělost do těchto tří etap:
•

Mladá dospělost (od 20 do 40 let)

•

Střední dospělost (od 40 do 50 let)

•

Starší dospělost (od 50 do 60 let)

Začátek dospělosti je poměrně složité vymezit, jelikož nemáme nějaký jednoznačný
předěl, mezník, který by to určil. Jediným takovým faktorem je právní dospělost, tedy
zletilost, která ovšem není v naší společnosti brána jako jasný a určující signál dospělosti.
Proměna významu sexuality je charakteristická pro biologické vymezení dospělosti, kdy
dospělost je obdobím sexuální zralosti (Vágnerová, 2007).
2.2.1 Mladá dospělost
Mladá dospělost je obdobím od 20 do 40 let. „V době mladé dospělosti dochází
k dalšímu rozvoji kognitivních kompetencí, resp. způsobu jejich užívání, ke stabilizaci
emočního prožívání a k posunu v oblasti sebepojetí“ (Vágnerová, 2007, s. 11-12). Mladí
dospělí přijímají nové role, nové způsoby chování, dochází u nich k vyjasňování vztahu
k normám a hodnotám a k dovršení vývoje morálního uvažování. Vágnerová (2007) zmiňuje
v mladé dospělosti období značné diverzifikace psychosociálního vývoje, kdy se dospělý
stále ocitá v nových sociálních situacích a je nucen je řešit a zvládnout.
Podle Lečbycha (2008) dochází v tomto období k upevnění identity, osamostatnění
se od rodičů, hledání životního partnera, založení rodiny, volbě povolání a ujasnění cílů do
budoucnosti. V mladé dospělosti dochází k intenzivnímu rozvoji a také k uplatňování a
využívání možností, jak dosáhnout určité profesní role a získání vztahu, partnerství. V tomto
období by mělo dojít k založení a také udržení vztahu s nejbližšími, a také je velmi důležitý
soulad v osobnostním rozvoji, uspokojení vlastních potřeb a potřeb blízkých a jejich podpora
v rozvoji. A právě toto určité sladění ve vlastních potřebách a potřebách blízkých má v tomto
období velký význam (Vágnerová, 2007).
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Vágnerová (2007) popisuje mladé dospělé jako nerozvážné a neuvažující o
důsledcích svého stávajícího chování. „mladá dospělost je dobou nadějí, otevřených
možností a jejich postupného naplňování, ale i dobou rizika zablokování dalšího vývoje“
(Vágnerová, 2007, s. 13).
Langmeier a Krejčířová (1998 podle Lečbycha, 2008) uvádí osobní zralost, jako
jedno z významných kritérií, které souvisí s ekonomickou nezávislostí, nezávislostí na
rodičích, schopností vytvářet hluboké a stabilní citové vazby, občanskou odpovědností,
překonáním rozporů z dětství a dospívání, přiměřeným sebevědomím a autentičností a
naplňováním vlastního potenciálu.
Dospělý má větší práva, ale také povinnosti a má větší sociální prestiž. Dospělost je
spojována se samostatností a nezávislostí, kdy si dospělý člověk sám volí svou roli a životní
styl, dále s ekonomickou soběstačností a se svobodnou volbou přátelských a partnerských
vztahů. Mladá dospělost přináší zásadní změny, a to profesní postavení, manželství a
rodičovství (Langmeier a Krejčířová, 1998 podle Lečbycha, 2008).
„V průběhu mladé dospělosti se zlepšuje schopnost emoční regulace, jejíž rozvoj
podporuje zkušenost a přesnější diferenciace různých pocitů“ (Vágnerová, 2007, s. 24).
Mladá dospělost je také označována jako fáze intimity, kdy je důležité určité
vytvoření stabilního a důvěrného vztahu, který má mladému dospělému přinášet pocit
jistoty, aby se mohl stát základem pro vytvoření rodiny. Uzavření manželství bývá v tomto
období jakýmsi sociálním a osobním mezníkem, kdy šťastné manželství má velký vliv na
celkový pocit štěstí, a hlavně pocit smysluplnosti vlastní existence (Langmeier a Krejčířová,
1998 podle Lečbycha, 2008).
2.2.2 Střední dospělost
Střední dospělost je obdobím od 40 do 50 let, ovšem je poměrně těžko vymezitelné,
protože nemáme jasné mezníky, které by toto období oddělovaly od mladé a starší
dospělosti. Základními a hlavními úkoly období střední dospělosti je udržení pracovní
pozice a ustálení pozitivních vztahů v rodině, a to s partnerem, dětmi, rodiči. Střední věk je
považován za vrchol zralosti a s tím rostoucí zodpovědnosti. Dospělý má zodpovědnost
k dětem, rodičům, ale i celé společnosti. Toto období je charakteristické uzavíráním určitých
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životních možností, jako je například mateřství, anebo se některé možnosti značně snižují
(Vágnerová, 2007).
Toto období je také popisováno jako období posledních šancí a v důsledku toho se
dospělí ve střední dospělosti snaží o jejich využití. Každý prožívá střední věk jinak, důležitý
je subjektivní věk, jak se daný člověk cítí. Střední věk je také plný protikladů (Vágnerová,
2007). „Na jedné straně je čtyřicátník na vrcholu svých životních sil a umí svých kompetencí
využívat“ (Vágnerová, 2007, s. 179). A na straně druhé si člověk začíná určitým způsobem
uvědomovat, že se blíží doba, kdy začne docházet k ubývání sil.
Vágnerová (2007) také hovoří o krizi středního věku, která s sebou nese pocity
nesmyslnosti ubírání vlastního života a pocity prázdnoty. Důležitost v tomto období hraje
stereotyp, protože je předvídatelný a pohodlný a nepřináší neznámé situace, ovšem může
vést k pocitům prázdnosti. Lidé středního věku uvažují o změně svého životního stereotypu
nebo ke změně přímo dojde. Zásadní změny v kognitivních funkcích nenastávají a dochází
ke zvýšení schopnosti regulovat své emoce a stabilizuje se emoční prožívání (Vágnerová,
2007).
2.2.3 Starší dospělost
Podle Vágnerové (2007) období starší dospělosti trvá od 50 do 60 let. V tomto období
se postupně začíná zhoršovat fyzická i psychická kondice a člověk si začíná uvědomovat, že
je to nevratný proces. Zásadním mezníkem je věk 50 let, který potvrzuje začátek stárnutí.
Ve starší dospělosti dochází k postupnému uzavírání profesní kariéry a mění se i nahlížení
na ni. To, že člověk začíná stárnout potvrzuje i větší únava a zhoršují se i ostatní funkce.
Tím se zvyšuje nejistota a strach ze selhání, mění se i postoje k sobě samému. „Pomalu se
začínají měnit i kognitivní funkce, zatím jenom v oblasti fluidních schopností, ale na druhé
straně někteří stárnoucí lidé dosahují úrovně moudrosti“ (Vágnerová, 2007, s. 259).
Osoby v období starší dospělosti dávají přednost stereotypům, které v nich
nevyvolávají přílišné emoce, protože poté pociťují větší klid a pohodu. Emoční prožívání a
jeho změna souvisí i s biologickými změnami, kdy dochází k poklesu hladiny pohlavních
hormonů, a to způsobuje určitou rozladěnost, změny nálad, které vyvolávají různé podněty
a osoby tím přestávají ovládat své emoce. Někdy se mohou objevit i deprese, úzkosti, kvůli
pesimistickém přemýšlení o budoucnosti (Vágnerová, 2007).
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2.3 Specifika dospělosti u osob s mentálním postižením
Z charakteristiky dospělosti je zřejmé, že osoby s mentální retardací mají toto období
v mnoha ohledech značně ztížené a podle závažnosti a hloubky postižení budou potřebovat
individuální míru podpory. Podpora je potřeba často ve většině oblastí, jako je profesní,
partnerská a rodičovská role (Vágnerová, 2004 podle Lečbycha, 2008).
V profesní oblasti osoby s mentálním postižením často vyžadují vysokou míru
podpory. Osoby s mentálním postižením jsou podle Caspiho a kol. (1998, podle Lečbycha,
2008) zejména kvůli nízké úrovni vzdělání, nízkému inteligenčnímu kvocientu, špatnému
čtení a horšímu rodinnému zázemí více ohroženi nezaměstnaností. Za vhodnou podporu je
udáván program podporovaného zaměstnávání v kombinaci s tranzitním programem, který
je realizován už v období školní docházky, kdy žák s mentální retardací má praxi na určitém
pracovišti a je tedy větší možnost začlenění na otevřený trh práce. Pro osoby s těžším
mentálním

postižením

nebo

kombinovaným

postižením

je

vhodnější

chráněné

zaměstnávání, kde je pracovní prostředí více klidnější a není pro ně tak stresující. Pracovní
uplatnění u mladých dospělých osob s mentálním postižením je velmi důležité, protože vede
osoby s mentálním postižením k větší samostatnosti, zodpovědnosti, získají cenné
zkušenosti a rozšiřuje a udržuje jejich sociální kontakty (Lečbych, 2008).
Další problém nastává v oblasti samostatného bydlení. Vandegriff (1994, podle
Lečbycha 2008) zkoumal kvalitu života osob s mentálním postižením v různých typech
bydlení. Zjistil, že nejlépe se mají osoby v podporovaném bydlení a komunitních
tréninkových domech samostatného bydlení a nejhůře hodnotí kvalitu svého života osoby
v takzvaných „boarding home“ u nás podobné ústavům sociální péče.
Partnerská a rodičovská role je u osob s mentálním postižením značně komplikovaná,
možná nejvíce ze všech zmíněných oblastí. Pokud se osobám s mentálním postižením podaří
žít partnerský nebo manželský život, tak se tím u nich výrazně zvyšuje pocit spokojenosti,
normality, atraktivity a zvyšuje to kvalitu jejich života. Osoby, které žijí v uzavřených
rodinách a institucích, mají velmi ztíženo navazování vztahů a někdy je tomu až
zabraňováno, ať už rodinou či společností. V oblasti rodičovství osob s mentálním
postižením je vedoucí názor o zamezení těhotenství. Důvodem je zdravotní stav, dědičná
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zátěž a nedostatečná schopnost vykonávat rodičovskou roli (Vágnerová, Hajd-Moussová a
Štěch, 2001 podle Lečbycha, 2008).

2.4 Psychologické zvláštnosti osob s mentálním postižením
Každý člověk je jedinečnou a nezaměnitelnou osobností, a to stejně platí i u osob
s mentálním postižením, kdy nenajdeme dvě stejné osoby s mentálním postižením. Osoby
s mentálním postižením nemůžeme jednoznačně charakterizovat podle přesných znaků a
charakteristik, některé charakteristiky se u nich mohou vyskytovat a jiné nikoli. Záleží také
na „druhu mentální retardace, na její hloubce, rozsahu, na tom, zda jsou rovnoměrně
postiženy všechny složky psychiky, nebo zda jsou výrazněji postiženy některé psychické
funkce a duševní vývoj je nerovnoměrný“ (Švarcová, 2011, s. 47). Ale dá se říci, že můžeme
popsat určité často se vyskytující společné znaky či zvláštnosti osob s mentálním postižením.
Valenta a Müller (2009) uvádí typické či časté zvláštnosti osob s mentálním
postižením, jako je často zvýšená závislost na rodičích, kdy u osob s mentálním postižením
je často snížena samostatnost a s tím související také infantilnost osobnosti, která ovšem
souvisí také s postoji rodičů ke svému už dospělému „dítěti“ a také s postoji společnosti
k osobám s mentálním postižením, kdy je společnost považuje za děti, a tak k nim i často
přistupuje. Je důležité také brát zřetel na úzkostnost, impulsivnost, hyperaktivitu nebo
hypoaktivitu, nestálou pozornost, citovou vzrušivost a také zpomalené chápání u osob
s mentálním postižením. Často je u těchto osob „zvýšena sugestibilita a rigidita chování a
také značné nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji „já“, opoždění psychosexuálního
vývoje, nerovnováha aspirace a výkonu, zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí, porucha
interpersonálních vztahů a komunikace, malá přizpůsobitelnost k sociálním a školním
požadavkům, ulpívání na detailech, malá srovnávací schopnost, snížená mechanická a
logická paměť, těkavá pozornost, porucha vizuomotoriky a celkové pohybové koordinace“
(Valenta, Müller 2009, s. 36).
Lehká a střední mentální retardace má podle Švarcové (2011) ještě tyto projevy:
•

Snížená schopnost až neschopnost komparace a vyvozování logických vztahů

•

Nedostatečná slovní zásoba a neobratnost ve vyjadřování

•

Nedostatečný rozvoj volních vlastností a sebereflexe
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Valenta a Müller (2009) ještě dodávají, že dospělou osobu s mentálním postižením
nemůžeme považovat za mladšího zdravého jedince, protože: „u mentálního postižení nejde
jen o prosté časové opožďování duševního vývoje, ale o strukturální vývojové změny.
Postiženého jedince tedy nelze automaticky přirovnávat k mladšímu „normálnímu“ jedinci,
neboť to není jenom otázka kvantitativní, ale ve vývoji dochází i ke změnám kvalitativním“
(Valenta, Müller, 2009, s. 36).
U osob s těžkou a hlubokou mentální retardací si všímáme značných rozdílů
v charakteristickém chování. „Vzhledem k výraznému omezení všech jejich schopností a
zejména k jejich velmi malé schopnosti komunikovat a vyjádřit vlastní pocity a potřeby je
velmi těžké tyto individuální zvláštnosti obvyklými metodami diagnostikovat“ (Švarcová,
2011, s. 47). Ovšem ti, kteří jsou s osobou s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením
pravidelně v kontaktu (rodiče, pečovatelé, učitelé…), jsou schopni popsat jejich určité
charakteristické projevy (Švarcová, 2011).

24

3

Chráněné bydlení
Chráněné bydlení umožňuje osobám s mentálním postižením žít v domácím

prostředí v podstatě v každodenním kontaktu s intaktní populací, což je ve srovnání
s životem v ústavním prostředí velká pozitivní změna.

3.1 Charakteristika chráněného bydlení
Když 1. 1. 2007 vstoupil v platnost z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách,
znamenalo to velkou změnu v oblasti sociálních služeb, financování sociálních služeb a
kontroly kvality těchto služeb. Před přijetím zákona o sociálních službách byla v legislativě
zanesena pouze ústavní péče a pečovatelská služba, takže ostatní služby jako osobní
asistence, respitní péče, azylové domy, domy na půli cesty fungovaly bez právní úpravy
(Švarcová, 2011).
Další změnou, kterou zákon o sociálních službách přinesl, je příspěvek na péči, který
dává osobám se zdravotním postižením možnost výběru a rozhodnutí se samostatně, jakou
službu si vyberou a v jakém rozsahu a u kterého poskytovatele sociálních služeb si ji zařídí
(Švarcová, 2011). Rozsah a forma pomoci, kterou poskytuje daná sociální služba, musí
zachovávat lidskou důstojnost osob, vycházet z jejich individuálních potřeb, působit na
osoby aktivně, podporovat jejich samostatnost a posilovat jejich začleňování do společnosti
(Pipeková, Vítková et al., 2014).
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách přinesl nové členění sociálních služeb,
a to na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence (zákon č.
108/2006, § 32). Tyto služby mohou mít formu pobytovou (ubytování v zařízeních
sociálních služeb), ambulantní (osoba za službou dochází nebo je doprovázena) nebo terénní
(služby jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí daného klienta) (zákon č.
108/2006, § 34).
Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v §51 definuje chráněné bydlení takto:
„Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení
má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení“ (zákon č. 108/2006, §51).
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Černá a kol. (2015) definuje chráněné bydlení jako dlouhodobou pobytovou službu,
která je poskytována osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc druhé osoby.
Chráněné bydlení může mít formu individuální, kdy uživatel bydlí sám v bytě nebo
skupinovou, kdy jeden byt obývá více uživatelů a pravidelně za nimi dochází osobní asistent,
který jim pomáhá s běžnými denními činnostmi, chodem domácnosti a různými
pochůzkami.
Matoušek (2007) popisuje chráněné bydlení, jako bydlení, které je v běžné zástavbě
a majitelem je poskytovatel sociálních služeb. Chráněné bydlení je vhodné pro osoby
s mentálním postižením, které chtějí žít v běžném prostředí, ale mají sníženou schopnost
sebeobsluhy v osobní péči i v péči o domácnost (Lečbych, 2008).
Byt obývá jeden a více uživatelů, kteří se zapojují do chodu domácnosti podle jejich
individuálních možností a schopností. S uživateli pracují sociální pracovníci, pečovatelé
nebo asistenti. „Chráněné bydlení je vhodné pro klienty trvale postižené nebo dlouhodobě
nemocné, kteří potřebují terapeutickou podporu, ale jejich stav nevyžaduje ústavní pobyt
s plným zaopatřením“ (Matoušek, 2007, s. 37).
Byt v chráněném bydlení má znaky běžného bytu. Do bytu za uživateli dochází
osobní asistenti, kteří jim pomáhají s chodem domácnosti a chodí za nimi v domluveném
čase (Lečbych, 2008). Podpora od osobních asistentů je poskytována individuálně podle
potřeb každého uživatele. Nejčastěji probíhá podpora od osobních asistentů při vaření, praní,
žehlení, tzv. velkém nákupu, úklidu a podobných činnostech. Uživatelé mají možnost trávit
svůj volný čas podle svých představ a být v kontaktu s přirozeným okolím (webové stránky
chráněného bydlení)1.
Černá a kol. (2015) uvádí, že služba chráněného bydlení je poskytována uživatelům
za úplatu. „Za poskytování služeb v chráněném bydlení hradí osoby úhradu za základní
činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní
předpis“ (zákon č. 108/2006, § 75).

1

S ohledem na potřebu zachování anonymity pracoviště chráněného bydlení, ve kterém byl realizován
výzkum, není uveden konkrétní odkaz, a to ani v závěrečném seznamu zdrojů.
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Náklady za poskytované služby chráněného bydlení jako je ubytování, stravování a
úkony péče jsou hrazeny uživateli. Vše je zaneseno ve sjednané Smlouvě o poskytování
služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Další služby či činnosti mohou být poskytovány jako fakultativní (webové stránky
chráněného bydlení)2.
Osoby s mentálním postižením, které využívají sociální služby, tedy i služby
chráněného bydlení jsou označovány jako uživatelé sociálních služeb. Ovšem poté v praxi
jsou tyto osoby často označovány jakýmsi zažitým termínem klient (Bendová a kol. 2015).
Základní činnosti, které obsahuje služba chráněného bydlení:
•

„poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

•

poskytnutí ubytování,

•

pomoc při zajištění chodu domácnosti,

•

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

•

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

•

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

•

sociálně terapeutické činnosti,

•

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí“ (zákon č. 108/2006, § 51).

Další možnosti bydlení pro osoby s mentálním postižením: (Kozáková, 2005, podle
Valenty, Müllera, 2009)
•

Vlastní bydlení s nasmlouvanými sociálními službami

•

Podporované bydlení, kde je poskytována určitá míra odpory

•

Komunitní bydlení

•

Domov pro osoby se zdravotním postižením s týdenním či celoročním
pobytem, kde je poskytována maximální míra podpory

•

Týdenní stacionáře

•

Domovy se zvláštním režimem

2

S ohledem na potřebu zachování anonymity pracoviště chráněného bydlení, ve kterém byl realizován
výzkum, není uveden konkrétní odkaz, a to ani v závěrečném seznamu zdrojů.
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•

Azylové domy

•

Domy na půl cesty

•

Bydlení s asistenční službou, kde je poskytována podpora pouze v oblasti
osobní péče

•

Domy s pečovatelskou službou

•

Domovy sociální péče
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4

Volný čas
Volný čas každý z nás tráví a prožívá jinak. Ovšem při představě volného času si

většina z nás představí něco příjemného.

4.1 Definice volného času
Přesná definice volného času není úplně snadná, mnoho autorů popisuje pojem volný
čas různými způsoby. Většina osob si pod pojmem volný čas představí příjemné prožívání
času, který nám zbyde po určitých povinnostech, jako je zaměstnání nebo škola. Podle tohoto
náhledu je tedy volný čas chápán jako doba, kterou si my sami libovolně zvolíme a strávíme,
přičemž nemusíme plnit žádné úkoly a nejsme nuceni do určitých povinností (Pipeková,
Vítková et al., 2014).
Volný čas je často dělen na dvě skupiny, a to na pozitivní a negativní volný čas.
Negativní volný čas je chápán jako doba, která nám zbyla po škole, práci, různých
povinnostech a také po uspokojení našich základních biologických potřeb. A naopak
pozitivní pojetí volného času je doba, ve které můžeme nezávisle na jakýchkoli povinnostech
svobodně využívat svůj čas (Vážanský, 1994 podle Pipekové, Vítkové et al., 2014). Pozitivní
pojetí volného času bychom měli chápat jako dobu, která není závislá na naší práci či
povinnostech, a jedná se o: „volný čas, který je charakteristický možností volné volby,
určitým vlastním rozhodnutím a sociálním jednáním“ (Opaschowski, 1990, s. 80 podle
Pipekové, Vítkové et al., 2014, s. 208).
Pojem pozitivního volného času je možné přenést na celou skupinu obyvatel, tudíž i
osob s postižením. Podle toho, kolik má člověk volného času a kolik volnosti v rozhodování
má, můžeme charakterizovat celkovou dobu života do tří časových úseků, a to do doby, která
je nám volně k dispozici podle našeho rozhodnutí, dále zavazující, povinná doba, kdy jejím
hlavním znakem je určení podle účelu a poslední je doba stanovená, určená jiným
(Opaschowski, 1990 podle Pipekové, Vítkové et al., 2014).

4.2 Volný čas u osob s mentálním postižením
U osob s mentálním postižením je zaznamenán nadbytek volného času, kdy tyto
osoby nejsou schopny naplno svůj volný čas využít nebo nemají dostatek příležitostí k jeho
naplnění. Právě tento nadbytek volného času může u osob s mentálním postižením být
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chápán jako podnětová deprivace, což se projeví prožíváním nudy. Nuda může u těchto osob
způsobovat úzkosti v některých případech může dojít až k bizarnímu chování (Lečbych,
2008).
Je důležité uvědomit si, že potřeba volného času není nijak odlišná i u osob
s postižením. Volný čas je důležitou součástí našeho života, má pozitivní vliv na rozvoj
osobnosti a identity. „Volný čas hraje velkou roli při utváření života jedince, je výrazem jeho
kvality života, sociálním uznáním a integritou bytí, současně ale je to také způsob, který
ukazuje na možnost sociálního vyřazení člověka“ (Markowetz, 2007 podle Pipekové,
Vítkové et al., 2014, s. 209).
Volný čas postupně propojuje dětství, mládí, dospělost a stáří, ale také propojuje
společenské oblasti, které se mohou zdát, že spolu nesouvisí. Jedná se o:
•

Postoj k volnému času v rodině a mimo ni (zábava, média, komunikace…)

•

Volný čas ve svazech, institucích (sport pro postižené, kulturní a sociální
aktivity, angažovanost občanů)

•

Volný čas a výchova k volnému času v mateřské škole a v základní škole či
základní škole speciální

•

Volnočasové instituce v domovech a ubytovacích zařízeních

•

Vzdělávací nabídky pro dospělé s postižením (vzdělávání ve volném čase)

•

Cestování, dovolená pro lidi s postižením (Markowetz, 2007 podle Pipekové,
Vítkové et al., 2014).

Postoj k volnému času závisí podle Pipekové, Vítkové et al. (2014) na mnoha
faktorech, mezi které patří věk, pohlaví jedince, míra postižení, také viditelnost daného
postižení, vztahy v rodině postiženého, bydlení, finanční zabezpečení, čas, sociální síť,
kvalita materiální a sociální pomoci a zda jedinec navštěvuje školu.
Na postoj k volnému času u osob s postižením má významný vliv omezení
poznávacích schopností, pohybu a komunikace. Ovšem kompenzace těchto znevýhodnění je
možná pouze do určité míry. Pro tyto osoby je tedy velmi důležité odstraňovat bariéry, ale
nejen ty technické jako je vytváření bezbariérovosti, ale především bariéry v hlavě, tedy

30

stigmatizaci. Úkolem společnosti je tedy odstranit bariéry a umožnit přístup všem osobám
bez rozdílu (Pipeková, Vítková et al., 2014).
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5

Výzkumné šetření
V následující kapitole zabývající se výzkumným šetřením jsou určeny cíle a

výzkumné otázky. V této kapitole je představena problematika výzkumu u osob s mentálním
postižením, jelikož tito lidé nejsou často účastníky výzkumu: „hojně se tedy hovoří o nich,
ale málokdy se hovoří přímo s nimi“ (Lečbych, 2008, s. 80). Dále je popsána metodologie
výzkumu a jsou shrnuta získaná data.

5.1 Cíle, výzkumné otázky
Cílem výzkumného šetření je zjistit, jak osoby s mentálním postižením, které jsou
uživateli chráněného bydlení, tráví svůj čas a také, jaké jsou nejčastější aktivity uživatelů
chráněného bydlení.
Výzkumné otázky
1. Je trávení času spíše aktivní či pasivní?
2. Nudí se uživatelé chráněného bydlení?
3. Chodí uživatelé chráněného bydlení do zaměstnání?
4. O jaké jiné aktivity by měli uživatelé zájem a co nového by chtěli vyzkoušet?

5.2 Metodologie výzkumu, výzkumný vzorek
Pro vytvoření stručných kazuistik byla využita metoda rozhovorů (Hendl, 2016)
s uživateli chráněného bydlení. Rozhovor byl zvolen jako adekvátní metoda pro interakci s
osobami s mentálním postižením kvůli možným obtížím se čtením, psaním a porozuměním
psanému textu. Při rozhovoru je tedy možné jakoukoli otázku zopakovat, dovysvětlit nebo
zjednodušit.
Lečbych (2008) upozorňuje na několik problémů při práci s osobami s mentálním
postižením, a to v oblasti introspekce a snazší ovlivnitelnost okolím. Osoby s mentálním
postižením často chápou otázky pokládané v rozhovoru jako určitou zkoušku a snaží se
nalézt „správnou“ odpověď. Dalším problémem je ztížený přístup výzkumníků do institucí
poskytujících sociální služby. Poslední zmíněný problém se v tomto výzkumu nevyskytoval,
jelikož vedení chráněného bydlení bylo velmi vstřícné a výzkum bylo možné bez problému
uskutečnit. Ze strany vedení byl projeven zájem o výsledky výzkumu, které bude možné
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využít pro případné zkvalitnění služeb, které chráněné bydlení poskytuje. Dále by výsledky
mohly zprostředkovat informace o spokojenosti uživatelů se službami chráněného bydlení a
o možnosti případných změn.
Rozhovory probíhaly v chráněném bydlení v Ústeckém kraji. Záměrně není uveden
přesný název organizace z důvodu zachování anonymity všech uživatelů a pracovníků
chráněného bydlení. Pro výzkum byla vyhrazena jedna místnost v budově, ve které bydlí
více uživatelů. Tento prostor byl zvolen pro nerušenou realizaci rozhovorů s uživateli, aby
se necítili být někým sledováni a mohli se soustředit na pokládané otázky.
Před zahájením rozhovorů byl uživatelům předložen informovaný souhlas a bylo jim
sděleno, čeho se rozhovor bude týkat a za jakým účelem bude prováděn. Dále byli uživatelé
obeznámeni se zachováním jejich anonymity. Uživatelům bylo sděleno, že pokud by jim
byla jakákoliv otázka nepříjemná, nemusí odpovídat a kdykoli mohou rozhovor ukončit, aniž
by za to nesli nějaké negativní následky, a nakonec byli požádání, zda může být rozhovor
nahráván z důvodu následného přesnějšího zpracování. Pokud byli uživatelé se vším
srozuměni a souhlasili s rozhovorem byl jim dán podepsat informovaný souhlas. Pro vedení
chráněného bydlení muselo být podepsáno čestné prohlášení o smazání nahrávaných
rozhovorů z mobilního telefonu po dokončení výzkumu.
Rozhovor byl prováděn s každým uživatelem zvlášť. U prvního rozhovoru byla
přítomna i asistentka, aby zjistila, jak je výzkum prováděn a jak jsou uživatelé schopni
odpovídat na pokládané otázky. U dalšího rozhovoru byla asistentka přítomna pouze k
tlumočení z důvodu vyskytující se narušené komunikační schopnosti u jednoho z uživatelů.
Výzkumný vzorek tvořilo sedm uživatelů s mentálním postižením využívajících
služby chráněného bydlení a jedna osobní asistentka působící v tomtéž chráněném bydlení.
Skupina uživatelů chráněného bydlení se skládá ze čtyř mužů a tří žen. Věkové rozmezí
uživatelů se pohybovalo mezi 23 – 59 lety.

5.3 Prezentace dat
V následující kapitole je popsáno zařízení, ve kterém probíhalo výzkumné šetření.
Dále jsou předloženy kazuistiky jednotlivých uživatelů a rozhovor s osobní asistentkou.
Nakonec je uvedeno shrnutí výsledků výzkumu.
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5.3.1 Popis chráněného bydlení, ve kterém byl výzkum prováděn
Chráněné bydlení, ve kterém probíhalo výzkumné šetření se nachází v Ústeckém
kraji. Z důvodu zachování anonymity není uveden název zařízení. Jedná se o pobytovou
službu s kapacitou 86 lůžek. Cílovou skupinou osob služby chráněného bydlení jsou osoby
s mentálním a kombinovaným postižením od 18 do 80 let věku. Nejdůležitějším znakem
chráněného bydlení je podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti. Posláním této sociální
služby je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci žít způsobem života, který je obvyklý
pro vrstevníky těchto osob. Cíle této sociální služby jsou následující:
•

individuální podpora uživatelů, aby mohli žít v přirozeném prostředí

•

zvyšování a udržování schopností a dovedností uživatel

•

vedení k samostatnosti a soběstačnosti uživatelů

•

podpora a pomoc při navazování běžných společenských vztahů

•

zvládání běžných společenských rolí

•

podpora uživatelů v jejich právu na přiměřené riziko při rozhodování o
vlastním životě a životním stylu

Služba chráněného bydlení poskytuje pomoc při zajišťování stravy, ubytování,
pomoc při chodu domácnosti a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Tato sociální
služba obsahuje také pomoc při osvojování si individuálního programu dne a také, aby byl
uživatel schopný si plánovat volný čas mimo chráněné bydlení. Služby chráněného bydlení
jsou poskytovány v jednotlivých bytech a rodinném domu různě rozmístěných po městě,
jsou zde poskytovány různé sociální služby a také fakultativní služby podle individuálních
potřeb uživatelů. Tato služba také poskytuje asistenci a podporu při využívání a uplatňování
schopností uživatelů v jejich prospěch, ale také ve prospěch společnosti, kdy je tím myšleno
uplatňování na trhu práce a získávání pracovních návyků. Toto zařízení také poskytuje
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, je tedy například zajištěn doprovod
na nácvik využívání zájmových činností, asistence při nákupu vstupenek na kulturní akce,
pomoc při orientaci v knihovně a další činnosti. Je podporován kontakt s rodinnými
příslušníky, přáteli a jsou podporovány také partnerské vztahy. Uživatelů je poskytována
možnost využívání sociálně terapeutických dílen. Cílem této činnosti je posílit sebedůvěru
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uživatelů, překonání každodenních problémů, psychické uvolnění a rozptýlení, odstranění
apatie a překonání životní krize.
Uživatel hradí náklady spojené s touto službou podle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách. Částka spojená se stravou činí 145 Kč za den a ubytování činí 200 Kč
denně. Měsíční náklady tedy vychází orientačně na 10350 Kč. Uživatel, kterému je vyplácen
příspěvek na péči, je povinen uhradit náklady za poskytované služby do desátého dne
v měsíci.
Služba chráněného bydlení se velmi zaměřuje na kvalitní volnočasové aktivity, které
vedou k zachování duševní a tělesné kondice a také k zachování soběstačnosti a
samostatnosti uživatelů. Podpora při volnočasových aktivitách je poskytována například u
využívání sportovních aktivit, kulturních a společenských akcí. Pro uživatele je také
zajištěno využívání služeb v daném městě, jako je například využívání služeb lékaře,
kadeřníka, knihovny, kina, divadla a dalších. Je na každém z uživatelů, jak a v jakém rozsahu
chtějí využívat veřejné služby.
Služba chráněného bydlení také zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tato služba je zajišťována především sociální
pracovnicí, která zastupuje a hají práva uživatelů chráněného bydlení. (webové stránky
chráněného bydlení)3
5.3.2 Kazuistiky jednotlivých uživatelů
Kazuistika (rozhovor) 1
Heleně je 37 let, má lehké mentální postižení. V chráněném bydlení žije již třetím
rokem, působí velmi spokojeně, později i sama říká, že se jí zde velmi líbí. Než přišla do
chráněného bydlení žila ústavním zařízení – Domově sociální péče. Helena žije v rodinném
domě s dalšími osmi spolubydlícími, se kterými vychází dobře. V současné době je
nezaměstnaná, ovšem už má sjednané nové zaměstnání a v blízké době bude nastupovat jako
uklízečka v lékárně. Pracovní dobu bude mít od pondělí do pátku. Na novou práci už se
velmi těší. Na otázku, proč si myslí, že musí chodit do práce okamžitě odpovídá, aby si

3

S ohledem na potřebu zachování anonymity pracoviště chráněného bydlení, ve kterém byl realizován
výzkum, není uveden konkrétní odkaz, a to ani v závěrečném seznamu zdrojů.
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vydělala peníze a mohla si zaplatit nájem a koupit si co ona chce. Jelikož v současné době
nechodí do práce, tak pomáhá asistentkám, společně vaří, žehlí, uklízí. Podle individuálního
plánu, který má každý uživatel, chodí vždy v určitý den nakupovat svačiny a obědy. Helena
má ráda ruční práce, vyšívá. Je velmi sportovně založená a účastní se mnoha závodů.
Ukazuje mi mnoho medailí, které získala na závodech v plavání, cyklistice a atletice. Na své
sportovní výkony je pyšná a velmi ji to naplňuje. Už se těší na další závody. Na výlety, které
pořádají pracovníci chráněného bydlení nechodí, nemá o ně zájem. Po dalším optání se, proč
nestojí o tyto výlety odpovídá, že musí být s jedním ze spolubydlících (kombinované
postižení) doma, aby zde nezůstával sám a potřebuje mít někoho u sebe. Tyto výlety ji
nechybí, má své vycházky, které jí stačí. Nejlépe si odpočine při poslechu hudby, poslouchá
hudební televizi Óčko. Z výčtu činností, které byly Heleně přečteny (sledování televize,
procházky, povídání s kamarády, vaření, hraní her) vybírá vaření, které ji baví ze všeho
nejvíce. Rodina ji v chráněném bydlení nenavštěvuje a ani ona nejezdí za rodinou. Helena
má přítele, který také žije v chráněném bydlení, ve stejném městě jako Helena, ale v jiném
bytě. Přítel ji zde občas navštěvuje, ale více chodí ona na návštěvy za ním. V chráněném
bydlení ji nic nechybí a ani nic měnit nechce. I když nepracuje, tak má prý stále co dělat a
rozhodně se nenudí. Pokud se stane, že se začíná cítit lehce znuděně, jde například za
kamarádkou na návštěvu. V chráněném bydlení je velmi spokojená a sama mimo chráněné
bydlení by bydlet nechtěla.
Helena je milá, usměvavá žena, která působí velmi empaticky. Velmi dobře
komunikuje, je sdílná, rozumí a srozumitelně odpovídá na pokládané otázky, které není
potřeba znovu vysvětlovat, či zjednodušovat. Helena celkově působí spokojeně.

Kazuistika (rozhovor) 2
Petr je šestapadesátiletý muž s lehkým mentálním postižením, který žije již čtyři roky
v chráněném bydlení. Když přicházím do chráněného bydlení, tak mi Petr otevírá branku,
představuje se mi a nabízí tykání. Do chráněného bydlení přišel z ústavního zařízení –
Domova sociální péče, kde žil přes třicet let. V bytě má tři spolubydlící, se kterými
nevychází úplně nejlépe, ale prý to nějak více neřeší, je stále někde pryč a říká o sobě, že je
pohodář. Petrovi je někdy občas hůře rozumět a zadrhává se. Je ovšem velmi komunikativní
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a má rád společnost. Petr je zaměstnaný, pracuje již čtvrtým rokem ve výrobně masných
výrobků. Do práce vstává před pátou hodinou ranní a pracuje do 14 hodin, pracuje i v sobotu.
Do práce chodí, protože ho to baví, je mezi lidmi, kteří jsou na něj hodní a také pracuje, aby
si vydělal peníze, protože v létě poletí do Tunisu na dovolenou. Nejlépe si odpočine, když
si udělá kávu nebo si poklidí ve svém pokoji. Když nejde do práce, tak s asistentkou
nakupují, ale svačiny už si Petr zvládá nakupovat sám. „Prodavačky už mě znají, já jsem
populární“ směje se. Petr je velkým fanouškem fotbalu a hokeje, většinu svého volného času
tráví na zápasech a fandí. Na stadionu se potkává a povídá si se svými kamarády a známými.
Sport také rád sleduje i v televizi. Petr sportuje a v květnu se chystá na sportovní hry, kam
jede i s ostatními uživateli chráněného bydlení. Na výlety, které pořádají pracovníci
chráněného bydlení nechodí, protože raději chodí na zápasy v hokeji a fotbale. A hlavně po
práci je unavený a už se mu nikam nechce. Baví ho také vaření s asistentkou. Nenudí se a
má stále nějaké aktivity. Má bratra, se kterým je v kontaktu, někdy jezdí i k bratrovi domů.
Petrovi v chráněném bydlení nic nechybí oproti ústavnímu zařízení, ve kterém byl předtím
je v chráněném bydlení velmi spokojený. Umí si představit, že by bydlel mimo chráněné
bydlení, ale musel by mít přítelkyni, protože samotného by ho to nebavilo.
Petr je pozitivně naladěný, usměvavý a velmi rád vtipkuje. Je spokojený, užívá si
život mimo ústavní zařízení. Je společenský, velmi dobře komunikuje a má mnoho přátel.

Kazuistika (rozhovor) 3
Rudolfovi je 59 let, má lehké mentální postižení. V chráněném bydlení žije 5 let,
předtím žil v ústavním zařízení – Domově sociální péče. V bytě bydlí ještě se dvěma
spolubydlícími. Je zaměstnaný, zametá ulice. Do práce chodí od pondělí do pátku a pracovní
doba mu začíná v 6 hodin ráno a končí ve 12:30. Do práce musí chodit, aby si vydělal peníze
a také, když zametá, tak potkává své známé a může si s nimi popovídat. Je velmi rád, že
chodí do práce, protože dlouho hledal práci. Když nechodil do práce a byl doma, tak se velmi
nudil a nevěděl, co má dělat. Když přijde domů z práce, tak uvaří a poté odpočívá, protože
vstává brzy ráno. Když si chce odpočinout, tak surfuje po internetu nebo jde spát. Koukání
na televizi ho nebaví, jediné, co sleduje jsou zprávy. Velmi rád vaří, a přitom poslouchá
hudbu. Na procházky a větší výlety chodí o víkendu s asistentkami. Rudolfovou zálibou je
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pletení košíků, také rád chodí na pivo a tancuje. Rodinu už nemá a s kamarády a známými
se setkává ve městě, když je v práci a zametá. V současné době mu v chráněném bydlení nic
nechybí. Rudolf neumí zacházet s financemi, asistentka mu pomáhá při nákupech. Moc se
nenudí a když ano, tak jde něco dělat, například se koukne, zda nemá špinavé prádlo. Rád
by zkusil opravování motorky, líbí se mu, když může koukat na někoho, jak opravuje
motorky, ale nikdy neměl příležitost to vyzkoušet. Mimo chráněné bydlení by možná
dokázal bydlet, ale moc si nevěří, a především má rád společnost a nechtěl by být sám.
Rudolf je svérázný muž, který velmi dobře komunikuje a také vtipkuje. Při rozhovoru
nebylo potřeba otázky nijak zvlášť vysvětlovat, či zjednodušovat, spíše občas připomenout,
na co byl tázán.

Kazuistika (rozhovor) 4
Lucii je 29 let, má lehké mentální postižení. Dva roky žije v chráněném bydlení,
předtím žila v ústavním zařízení. V bytě žije se čtyřmi spolubydlícími, se kterými vychází
dobře. Je zaměstnaná, pracuje v archivu, kde čistí, kontroluje a rovná knihy podle čísel.
Pozitivně hodnotí právě práci s čísly, velmi jí prý pomáhá, že je s nimi stále v kontaktu a učí
se tím. V pondělí a v úterý pracuje v archivu, ve středu chodí ještě vypomáhat do kavárny –
palačinkárny. Luciina pracovní doba začíná v osm hodin ráno a končí v poledne ve dvanáct
hodin. Chodí do práce, proto aby si mohla zaplatit služby chráněného bydlení, léky a také se
v práci učí novým věcem. Lucie má přítele, kterého navštěvuje v chráněném bydlení. Cestou
k němu se prochází. Nijak zvlášť nesportuje, pouze chodí každý čtvrtek plavat. Má ráda
procházky po okolí. Ráda chodí na výlety s asistentkami. S dalšími uživateli chráněného
bydlení chodí společně do kina. Každý pátek jezdí na volnočasové aktivity, kde pracuje
s keramikou a papírem. Lucie je vášnivou kuchařkou a také si ve volném čase opisuje recepty
(hned se mi chlubí, co dnes uvařila). Když je s přítelem, tak koukají na televizi nebo
poslouchají hudbu, kterou má Lucie velmi ráda. Z výčtu činností, které jsem ji přečetla
vybírá jednoznačně vaření. Příbuzní Lucii v chráněném bydlení nenavštěvují. Jediné, co
v chráněném bydlení postrádá je televize a rádio, které si odvezl její přítel do svého bytu.
Jinak je se vším naprosto spokojená. Občas se nudí, právě proto, že nemá zmiňovanou
televizi. Lucie by se jednou chtěla zkusit projet na koni, ale nedokáže překonat svůj strach.
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Chráněné bydlení pravidelně jezdí se svými uživateli na projížďky na koních, takže k tomu
má příležitost ovšem bojí se. Nedokáže si představit, že by bydlela sama mimo chráněné
bydlení, protože neumí hospodařit s penězi.

Kazuistika (rozhovor) 5
Jakubovi je 23 let a jeho intelekt se pohybuje na rozhraní lehké až středně těžké
mentální retardace. U rozhovoru byla přítomna asistentka kvůli zhoršené srozumitelnosti
mluvního projevu. U Jakuba byl rozhovor ztížen narušenou komunikační schopností,
konkrétně palatolálií vlivem rozštěpu. Jakub dochází jednou za 14 dní na logopedii a velmi
se prý zlepšuje. Když přišel z ústavního zařízení, téměř nemluvil, popisuje asistentka. Jakub
žije v chráněném bydlení dva roky, předtím žil v ústavním zařízení. V bytě bydlí ještě se
třemi spolubydlícími, se kterými vychází dobře. Pracuje v palačinkárně (kavárna), kde myje
nádobí a připravuje kávu. Tato práce ho velmi baví. Otázce, proč si myslí, že musí chodit do
práce nerozumí. Po dalším vysvětlování odpovídá, že chodí do práce kvůli penězům a také
protože tam má kamarády a má rád společnost. Jakub rád vaří, sleduje televizi a poslouchá
rádio. Každý čtvrtek chodí plavat, hraje fotbal, s asistentkami chodí na výlety a na
procházky. Když je unavený, tak je na telefonu a surfuje na internetu, a přitom se odreaguje.
Jakub umí prát, žehlit, vařit, mnoho se toho naučil oproti ústavnímu zařízení, popisuje
asistentka. Jakub sám dojíždí na volnočasové aktivity do sociálně terapeutických dílen, kde
pracuje s keramikou. Matka o něj nemá zájem, pouze si občas zavolají, ale matka s Jakubem
nechce ani telefonovat. Jakub by si chtěl najít přítelkyni, ale je to těžké. Občas se nudí, ale
neví proč. Asistentka vysvětluje, že v současné době Jakub nemá vycházky, kvůli jeho
přílišné přátelskosti k cizím lidem, kdy má pocit, že všichni lidé jsou jeho kamarádi. Jakub
otevíral cizím lidem dveře do bytu, zval je k sobě domů. V současné době asistentky Jakuba
učí, jak se chovat správně k cizím lidem a v určitých situacích. Jakub je ale velmi
samostatný, zvládne sám dojít na nákup, ale neumí zacházet s financemi. Chtěl by si zkusit
řídit auto. V chráněném bydlení je velice spokojený.
Jakub je mladý muž, který má rád společnost. Hůře komunikuje a obtížně rozumí
pokládaným otázkám, které je nutné několikrát vysvětlovat a zjednodušovat. To mu ovšem
nebrání navazovat kontakty s okolím.
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Kazuistika (rozhovor) 6
Tereze je 30 let, má lehké mentální postižení. Do chráněného bydlení, ve kterém bylo
výzkumné šetření prováděno se nastěhovala zhruba před týdnem, předtím bydlela také
v chráněném bydlení, ale v jiném městě. Tereza bydlí v bytě ještě s jednou spolubydlící. Je
zaměstnaná a pracuje v Diakonii, kde drátkuje štítky. Pracuje tři dny v týdnu, vždy od 8:00
do 12:30. V práci je spokojená a baví ji to. Musí chodit do práce, aby měla peníze a dokázala
se o sebe postarat a mohla si poté pro sebe něco koupit nebo jet na dovolenou. Kdyby byla
nezaměstnaná, tak by nemohla zaplatit byt, „byl by ze mě bezdomovec“, říká Tereza. Musí
chodit do práce, protože by se doma velmi nudila. V předešlém chráněném bydlení se velmi
nudila, neměla co dělat. V jejím novém bydlení se jí líbí více, má na výběr z mnoha činností,
které zde může dělat. Jelikož je v tomto chráněném bydlení nově, tak ještě na procházky
nechodí, protože je pro ni vše nové a musí se rozkoukat. Terezu baví surfovat po internetu,
Facebooku a také ráda vaří. Každý čtvrtek chodí plavat, dříve tancovala. Z výběru činností,
které jí byly přečteny, vybírá povídání s přáteli. Přátelé se ji chystají navštívit v jejím novém
bytě. Chtěla by chodit na diskotéky. Ještě si nedokáže představit, že by bydlela mimo
chráněné bydlení.
Tereza dobře komunikuje, pouze občas je potřeba nějakou otázku znovu vysvětlit.
Při rozhovoru s Terezou bylo velmi dobře vidět, jaký rozdíl se vyskytuje v poskytování
sociálních služeb různými zařízeními. Tereza uvedla, že přichází z jiného chráněného
bydlení, kde se velice nudila, dnes po týdnu v daném chráněném bydlení, kde probíhalo
výzkumné šetření Tereza tvrdí, že se zde vůbec nenudí a má na výběr z mnoha aktivit.

Kazuistika (rozhovor) 7
Jaroslavovi je 54 let, má lehké mentální postižení. Druhým rokem bydlí v chráněném
bydlení. Než přišel do chráněného bydlení žil v ústavním zařízení. V současné době má čtyři
spolubydlící, se kterými je spokojený. Jaroslav dochází do dvou zaměstnání. V pondělí a
pátek dojíždí do vedlejšího města, kde uklízí. Jeho pracovní doba je od 8:00 – 12:30. V úterý
chodí na odpolední směny do palačinkárny, kde obsluhuje hosty a pracuje zde od 13 – 18
hodin. Musí chodit do práce, aby si vydělal peníze a nenudil se doma. Kdyby nechodil do
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práce, tak by se neuživil. Jaroslav umí vařit a v celku ho to baví, chodí také sám nakupovat.
Jaroslav velice rád sportuje, účastní se závodů v cyklistice a také v plavání. Chodí hrát stolní
tenis, jezdí na sportovní hry. Účastní se procházek a výletů, které organizují pracovníci
chráněného bydlení. Když má volno, tak se rád prochází po městě. Má mnoho kamarádů a
navzájem se navštěvují. Jaroslavovou zálibou, při které si dobře odpočine je malování
vodovými barvami. Je v kontaktu s matkou, jezdí za ní domů o svátky. Občas se nudí,
„někdy nemám do čeho píchnout“ říká Jaroslav. Přál by si jet se podívat do Prahy na letiště,
vidět, jak vzlétají a přistávají letadla a nejspíš se mu to v létě splní. Nic mu v chráněném
bydlení nechybí. Už přemýšlel o tom, že by bydlel mimo chráněné bydlení a myslí si, že by
to zvládl.
Jaroslav je klidný, velice samostatný a komunikativní. Rozumí všem položeným
otázkám a bez problému na ně odpovídá. Působí vyrovnaně a opravdu spokojeně.

Rozhovor (osobní asistentka)
V rozhovoru bylo sledováno trávení času uživatelů chráněného bydlení z pohledu
asistentky, která zde pracuje již šestým rokem. Z pohledu asistentky mají uživatelé volný
čas naplněný mnoha aktivitami. Chodí do dílen, které jsou i v okolních městech, naučí se
tím používat vlak, autobus, někteří bez problému zvládají dojíždění úplně sami. Jako velké
pozitivum zaměstnanosti uživatelů vidí osobní asistentka začleňování do běžné společnosti.
Uživatelé se dostanou mezi běžnou populaci.
Kvalita života uživatelů je poměrně vysoká oproti ústavnímu zařízení, uživatelé mají
krásné byty, jezdí na výlety, v létě poletí do Tunisu, každý rok jezdí k moři, mají wellness
pobyty a mají se velice dobře. Asistentky jezdí s uživateli na různé výlety. Nejdříve se zeptají
uživatelů, co by se jim líbilo, kam by se rádi podívali, dávají jim návrhy. Často se jezdí
s uživateli na výlety, výstavy. Uživatelé mají možnost každý čtvrtek chodit plavat do krytého
plaveckého bazénu a do sociálně terapeutických dílen mají volný přístup, kde si mohou tvořit
podle své fantazie. Když si uživatelé řeknou, jde se například na procházku, do kina, divadla,
na výstavy. Uživatelé mají možnost jezdit na koně do vedlejšího města a starat se o ně.
Uživatelé nejsou do ničeho nuceni, vždy záleží na nich, zda se jim daná aktivita chce
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vykonávat, či nikoliv. Uživatele velmi baví hudba. Chráněné bydlení pořádá plesy pro své
uživatele, asistentky byly s uživateli na vánočním plese v městském kulturním domě.
Asistentka cítí, že lidé začínají uživatele chráněného bydlení přijímat. Srovnává současnou
situaci a situaci, když začínala pracovat v chráněném bydlení, kdy se jim lidé na ulici stranili
a přecházeli na druhý chodník.
Když uživatelé přijdou z práce, tak se naobědvají a jdou do města na kávu anebo jdou
navštívit přítele na jiném chráněném bytě, nebo odpočívají, pustí si televizi. Nikdo uživatele
nikam nenutí. Je na nich, jak tráví svůj volný čas. Uživatelé mají velmi rádi sportovní hry,
které se konají v létě a začínají trénovat. Uživatelé mají možnost využívat posilovnu.
Asistentky poskytují uživatelům doprovod, podporu nebo radu.
Uživatelům, kteří nechodí do zaměstnání je poskytována vyšší míra podpory. Tito
uživatelé se většině věcí učí, s asistentkami probíhá nacvičování určitých činností podle
individuálního plánu, který je sestaven pro každého uživatele individuálně. Například je
nácvik zaměřen na obsluhu různých spotřebičů, mnoho uživatelů se naučí vařit. Uživatelé
umí obsluhovat pračku, sušičku. Umyjí nádobí, vytřou podlahy, uklidí. Když většinou
přijdou z ústavního zařízení, téměř nic neumí. Chráněné bydlení dává uživatelům mnoho
pozitivního do života. Pro uživatele, kteří přišli do chráněného bydlení z ústavního zařízení
to byl veliký šok. Začali chodit do práce, vařit, chodit nakupovat, zacházet s penězi, trávit
svůj volný čas, jak oni sami chtějí. Asistentka popisuje mnoho lidí, kteří jsou ke službě
chráněného bydlení velice skeptičtí, ale spíše z důvodu nedostatku informací, protože vůbec
neví, jak tato služba funguje a jak moc je pro uživatele a v podstatě i společnost prospěšná.
Uživatelé vedou kvalitní život.
5.3.3 Shrnutí výsledků výzkumu
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Tabulka 1 (Zaměstnanost osob, sportovní aktivity a využívání možností výletů)
uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel
1
2
3
4
5
6
7
Zaměstnanost

X

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pravidelné
sportování aktivity

✓

✓

X

✓

✓

✓

✓

Využívání
možnosti výletů

X

X

✓

✓

✓

✓

✓

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření)
Šest ze sedmi uživatelů je v současné době zaměstnaných. Ovšem jedna uživatelka,
která je v současné době nezaměstnaná, už má práci sjednanou a v blízké době bude
nastupovat do nového zaměstnání. Dva ze sedmi uživatelů mají dokonce dvě zaměstnání.
Všichni uživatelé vykonávají manuální práci. Jeden ze sedmi uživatelů pracuje na plný
úvazek. Všichni jsou se svou prací spokojení a jsou rádi, že mohou chodit do zaměstnání.
Všichni uživatelé považují zaměstnanost za velice důležitou, a to z jednoho hlavního
důvodu, aby se uživili a mohli si zaplatit služby chráněného bydlení a také proto, aby si oni
sami mohli koupit, co chtějí. Většina uživatelů si uvědomuje další důvod, proč chodí do
zaměstnání, protože by se doma velmi nudili. Zaměstnanost působí na uživatele pozitivně
v mnoha ohledech. Podporuje uživatele v komunikaci v běžné společnosti, podporuje jejich
sebedůvěru a sebevědomí, pocit, že někam patří. Dále podporuje zaměstnanost uživatele
k samostatnosti a zodpovědnosti za své činy a jednání.
Pravidelných sportovních aktivit se účastní většina uživatelů, a to šest ze sedmi.
Nejenže provozují sportovní aktivity rekreačně, ale také se účastní soutěží a závodů.
Nejčastější sportovní aktivitou u uživatelů je plavání, kterého mají možnost se účastnit
pravidelně každý čtvrtek na plaveckém bazénu. Dalšími sportovními aktivitami jsou
cyklistika, atletika, fotbal, stolní tenis a další. Jeden z uživatelů, který se neúčastní
pravidelně sportovních aktivit, pracuje jako zametač a uklízí chodníky po městě, tudíž je po
každodenní práci unavený a nevyhledává sportovní aktivity. Ovšem rád chodí na procházky,
a tak mu aktivní pohyb nechybí.
Možnost výletů využívá pět ze sedmi uživatelů. Delší výlety se nejčastěji
uskutečňují o víkendech a svátcích, kdy uživatelé nejsou v zaměstnání a mají volný den a
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nejsou tak unaveni z práce. Na procházky ovšem chodí i v pracovní dny. Buď jdou uživatelé
sami na vycházku nebo se svými přáteli nebo je zde i možnost jít na procházku i s osobní
asistentkou a dalšími uživateli chráněného bydlení. Pokud jsou uživatelé na procházku sami,
jedná se pouze o kratší vzdálenosti, které směřují do centra města nebo se jen prochází po
okolí svého bydliště. Dva ze sedmi uživatelů možnosti výletů poskytujících chráněným
bydlením nevyužívá nebo jen výjimečně. Jeden z uživatelů má mnoho svých dalších zájmů
a raději tráví čas jinak než na výletech a procházkách. Druhá uživatelka, která nevyužívá
této možnosti, je doma se svým spolubydlícím, který je kombinovaně postižený a nechce ho
nechat samotného. Ovšem jí samotné se na výlety nechce, protože využívá své vycházky,
které ji stačí.
Tabulka 2 (Subjektivní prožívání nudy)
Prožívání nudy

uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel
1
2
3
4
5
6
7

stále
✓

občas
minimálně

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření)
Velmi pozitivně je hodnocen výsledek dat, který zkoumal prožívání nudy u uživatelů
chráněného bydlení. Žádný ze sedmi uživatelů se kterými byl veden rozhovor neprožívá
každodenní nudu. Všech sedm uživatelů má své každodenní zájmy a činnosti, které
vykonává. U uživatelů je znatelný určitý zaběhnutý denní stereotyp, který dává pocit jistoty.
Pokud některý z uživatelů nemá co dělat osobní asistentka může pomoci či napovědět, co by
uživatel mohl dělat, aby se nenudil. Asistentky se snaží aktivizovat uživatele chráněného
bydlení a podporovat je k aktivnímu trávení volného času. Čtyři ze sedmi uživatelů se občas
nudí. Uživatelka, která je v současné době nezaměstnaná, ovšem nudu prožívá minimálně i
když by se dala očekávat větší míra prožívání nudy. Tato uživatelka je velmi aktivní a sama
si dokáže vymyslet činnosti, aby se zabavila. Tři ze sedmi uživatelů prožívají nudu
minimálně. Tito uživatelé jsou velice aktivní a mají mnoho svých vlastních zájmů i mimo
služby chráněného bydlení. Jeden z těchto tří uživatelů má kamarády a známé i mimo okruh

44

osob chráněného bydlení z běžné společnosti. Je to dáno jeho dobrou komunikací,
společenským vystupováním, vtipem a přirozeností.
Tabulka 3 (Výběr nejoblíbenějších aktivit)
Nejoblíbenější
uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel uživatel
aktivita
1
2
3
4
5
6
7
sledování televize
✓

procházky
✓

povídání s přáteli
vaření

✓

✓
✓

✓

✓

hraní her
Zdroj: autorka práce (vlastní šetření)
Uživatelé při rozhovoru měli z vybraných činností určit, kterou mají nejraději a
nejvíce je baví. Mezi činnostmi bylo na výběr sledování televize, procházky, povídání
s přáteli, vaření, hraní her. Pozitivně je hodnoceno nulové sledování televize jako
nejoblíbenější činnosti. Sledování televize je pasivní činnost, která uživatele nevede
k rozvíjení svých schopností a možností. Zatímco vaření je u třech ze sedmi uživatelů
považováno za nejoblíbenější činnost. Při rozhovorech bylo zaznamenána velká záliba
uživatelů ve vaření. Všichni uživatelé vaří buď s asistentkou nebo sami. Šest ze sedmi
uživatelů uvádí, že je vaření baví, ale jako svou nejoblíbenější činnost vybrali něco jiného.
Tento fakt je poměrně zajímavý, vysvětlením může být to, že uživatelé žili předtím, než
začali využívat služby chráněného bydlení v ústavním zařízení, ve kterém se k vaření neměli
takovou možnost dostat, a tak je to pro ně určitá novinka, která je velmi baví a využívají
možnosti vařit. Uživatelé jsou asistentkami podporovány k samostatnosti i ve stravování.
Povídání s přáteli vyhodnotili jako nejoblíbenější činnost dva ze sedmi uživatelů. Ať už
s přáteli, kteří jsou zároveň i spolubydlícími v chráněném bydlení nebo s přáteli z jiných
chráněných bytů. Povídání s přáteli probíhá formou vzájemných návštěv v bytech či
společných procházek. Procházky byly hodnoceny jako nejoblíbenější aktivity dvěma
uživateli ze sedmi. Tito uživatelé mají rádi nejen procházení se po městě a okolí svého bytu,
ale také větší výlety a procházky s osobními asistentkami a ostatními uživateli chráněného
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bydlení. Žádný z uživatelů si nevybral jako svou nejoblíbenější činnost nějakou pasivní
aktivitu jako je například sledování televize. Tím se znovu potvrzuje, že uživatelé daného
chráněného bydlení, ve kterém probíhalo výzkumné šetření aktivně tráví svůj čas a neupadají
do pasivity.

5.4 Diskuze
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak osoby s mentálním postižením, které jsou
uživateli služeb chráněného bydlení, tráví svůj čas. Výsledky výzkumného šetření ukazují
na poměrně aktivní trávení času u těchto osob. Tyto výsledky se částečně odlišují od odborné
literatury. Je důležité zmínit, že výzkum probíhal v jednom chráněném bydlení a tvořil malý
vzorek sedmi uživatelů s lehkým mentálním postižením. Lečbych (2008) ve své publikaci
uvádí, že osoby s mentálním postižením mají často nadbytek volného času a nemají dostatek
příležitostí či schopností tento čas naplnit. Výsledky výzkumu ukazují na dobré využívání
volného času a také dostatek příležitostí k jeho naplnění. Je důležité podotknout, že velice
záleží na hloubce mentálního postižení, také typu bydlení, ve kterém člověk s mentálním
postižením žije a sociálních službách, které využívá. Odlišné výsledky pravděpodobně
souvisí s hloubkou mentálního postižení, jelikož výzkumný vzorek byl složen z osob
s lehkým mentálním postižením a Lečbych (2008) ve své publikaci zahrnuje osoby s lehkým
až hlubokým mentálním postižením. Dále se Lečbych (2008) zmiňuje o prožívání nudy u
osob s mentálním postižením a s tím souvisejícím prožíváním úzkosti či dokonce
nezvladatelným chováním. U žádného z uživatelů chráněného bydlení, kteří byli součástí
výzkumu, se nezvladatelné chování neobjevuje. Dalším z důvodů, proč se výsledky
neshodují, je ten, že každé chráněné bydlení se v určitých okolnostech liší, což se potvrdilo
i při rozhovoru s uživatelkou Terezou, která sama uvedla, že v předchozím chráněném
bydlení se velice nudila, ale v tomto novém je velice spokojená a nenudí se.
Dále Lečbych (2008) uvádí problematiku nedostatku přátel u osob s mentálním
postižením. S tímto tvrzením výsledky výzkumu nesouhlasí, jelikož většina uživatelů
chráněného bydlení má dostatek přátel, se kterými je v kontaktu. Tento fakt je dán i tím, že
tyto osoby žijí v chráněném bydlení, kde mají více možností navázat přátelství s ostatními
uživateli než osoby, které žijí například s rodiči. Lečbych (2008) uvádí potřebu podpory či
pomoci u osob s mentálním postižením při aktivním trávení volného času, nácviku plánování
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svého volného času a také nácvik dovedností, které umožňují trávení volného času. S tímto
tvrzením výsledky výzkumu částečně souhlasí, protože většina uživatelů je již poměrně
samostatná. Uživatelé potřebují pouze nízkou míru podpory při aktivním trávení volného
času či nepotřebují žádnou podporu.
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Závěr
Kapitoly teoretické části charakterizují mentální postižení, představují klasifikaci a
etiologii mentální retardace. Dále popisují dospělý věk, specifika dospělosti u osob
s mentálním postižením, dělení dospělosti a také psychologické zvláštnosti osob
s mentálním postižením. V teoretické části je charakterizována služba chráněného bydlení a
jsou představeny další možnosti bydlení pro osoby s mentálním postižením. V poslední
kapitole teoretické části je charakterizován volný čas.
Osoby s mentálním postižením, které jsou uživateli chráněného bydlení a byli
účastníky výzkumného šetření, tráví aktivně svůj čas a umí s ním poměrně dobře nakládat.
U uživatelů převládá aktivní trávení času nad pasivním. Většina uživatelů má pravidelné
zájmy, které vykonává. Mezi oblíbené volnočasové aktivity patří vaření, sportování (plavání,
cyklistika, fotbal, stolní tenis, atletika a další), procházky a výlety, ruční práce (například
pletení košíků), povídání s přáteli, malování a další aktivity. Mezi činnosti, při kterých si
uživatelé chtějí odpočinout, patří zejména pasivní činnosti, jako je surfování po internetu,
Facebook, sledování televize a poslech hudby. Trávení času je také více aktivní z důvodu
zaměstnanosti téměř všech uživatelů. Uživatelé si uvědomují důležitost svého zaměstnání a
uvědomují si důsledky, které by na jejich život měla nezaměstnanost. Zaměstnání zajišťuje
uživatelům pravidelný denní rytmus a řád, uživatelé se tedy musí naučit plánovat si svůj den
a volný čas. Uživatelé jsou v mnoha činnostech samostatní a zvládají poměrně dobře péči o
svou domácnost a o svou osobu. Ovšem nejčastějším problémem je zacházení s financemi,
při kterém jsou nápomocny osobní asistentky. Kvalitní využívání volného času uživatelů je
také částečnou zásluhou osobních asistentek, které uživatele učí plánování denního režimu,
díky čemuž se uživatelé neocitají v situacích, kdy by neměli co dělat.
Všichni uživatelé jsou se službami chráněného bydlení velice spokojeni a užívají si
volnost, kterou jim chráněné bydlení poskytuje, oproti ústavnímu zařízení, ve kterém žili
mnoho let předtím. Mohou žít svůj život aktivně a naplno podle svých vlastních představ.
Spokojenost se službami chráněného bydlení je důkazem dobrého fungování této služby.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS S ÚČASTÍ NA VÝZKUMU
Aktivní trávení času u osob s mentálním postižením: případové studie klientů
chráněného bydlení.

Já, ………………………………………………………. souhlasím se svou účastí na
výzkumném šetření v rámci bakalářské práce Michaely Pěnkové.

Podpisem tohoto prohlášení uděluji souhlas s následujícím:
1. Byl jsem seznámen a souhlasím s podmínkami, cílem a metodami výzkumu. Pokud
se objeví nějaké nejasnosti během výzkumu, všechny otázky související s šetřením
mi budou zodpovězeny a objasněny.
Za tímto účelem mohu kontaktovat výzkumnici Michaelu Pěnkovou.
2. Rozumím tomu, že mohu kdykoliv z účasti na výzkumu odstoupit, aniž bych nesl/a
jakékoliv negativní následky.
3. Souhlasím s tím, že veškeré osobní údaje a materiály budou využity pouze za
účelem výzkumného šetření a sepsání bakalářské práce, a to způsobem, aniž by
bylo možné mě identifikovat.
4. Anonymita mé osoby je zaručena.
5. Souhlasím, aby byl můj rozhovor s výzkumnicí zvukově zaznamenán, a jsem
srozuměn s tím, že mohu odmítnout zodpovědět otázky, které mi budou připadat
nepříjemné, případně kdykoliv ukončit rozhovor.

Datum: …………………………………….

Podpis: …………………………………….
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