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Úvod 
Když se rodiče dozví o tom, že jejich dítě bude postižené, často 
v takovou chvíli přestanou vnímat všechno ostatní a soustředí se 
pouze na ten obrovský šok. Lékaři jim důležité informace řeknou, 
nebo někteří ani neřeknou, ale rodiče je stejně neslyší. Otázky si 
rodiče obvykle pokládají až o něco později, kdy ale už mají pocit, 
že je vlastně nemají komu položit… 
 
Proto jsem se rozhodla nějaké stručné informace sepsat. Jsou 
určené pro ty, kteří si právě procházejí přijímáním jedince 
s postižením do své rodiny. A jsou relativně obecné, jelikož 
každé postižení se projevuje v různých rovinách jinak a neexistuje 
jednotný popis, který by zvládl obsáhnout vše. 
 
Berte proto tuto publikaci jenom jako jakýsi „odrazový můstek“, 
který Vám pomůže v základní orientaci a díky kterému budete 
schopni soustředit se na podstatu celé věci. Poradím Vám, na koho 
a v které chvíli se obrátit, kam se naopak raději neobracet, jak se 
pokusit postižení přijmout jako součást budoucího života celé 
rodiny a jak to vše zvládnout, pokud možno při zachování plného 
psychického i fyzického zdraví. 
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Kapitola 1 

Není to konec světa 
Pravděpodobně máte pocit, že se právě zhroutil celý svět tak, 

jak jej znáte. Dost možná se Vám zdá, že už se nikdy 

nebudete moct vrátit do kolejí, kterými jste kráčeli před 

vstupem „postiženého“ do Vašeho života. Také se možná 

ohlížíte zpět a říkáte si, že jste neměli mít dítě s tímto 

partnerem, že jste ho měli mít v jiném věku nebo za jiných 

okolností – že by pak bývalo nebylo postižené. Gratuluji 

Vám, znamená to totiž, že jste na nejlepší cestě k tomu, 

abyste postižení do svého života přijali! 

Všechny pocity, které právě prožíváte, 

jsou zcela v pořádku. 

Přijmout do rodiny dítě s postižením představuje 

bezpochyby jednu z největších zátěžových situací, s jakou se 

Vaše rodina doposud musela vyrovnat. Proto také v této 

souvislosti odborníci popisují pět základních fází, které se 

nápadně podobají přijímání dalších zátěžových situací, jako je 

například úmrtí blízkého člověka nebo i nalezení důkazu 

nevěry ve vztahu. Není to náhoda, všechny tyto a další 

události spojuje hromadný jmenovatel... 

Zmíněné postupné fáze jsou následující: 

1) Šok a popření 

2) Pocit bezmocnosti 

3) Postupná adaptace na nový život 

4) Fáze smlouvání 

5) Realistický postoj k tématu 
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Hned v úvodu by se přitom hodilo uvést, že ne každému se 

podaří dostat až do poslední fáze, ačkoli na sebe postupně 

navazují. Dosáhnout pomyslného cíle však rozhodně není 

nemožné. Pojďme se společně podívat na stručnou 

charakteristiku jednotlivých fází. 

Šok a popření 

Dozvěděli jste se, že je Vaše dítě postižené. Můžete být 

přesvědčeni, že jste připraveni na vše, co může přijít. Ale když 

potom lékaři řeknou, že právě Vy jste „vyhráli“ tu pomyslnou 

loterii, jejíž výhře se však každý vyhýbá… Je to šok. Nejste 

schopni žádné reakce. Zdá se Vám, že to jednoduše není 

možné. Doufáte, že doktoři někde udělali chybu, že nejde o 

Vaše dítě nebo že je to jenom zlý sen, ze kterého se brzy 

probudíte. Pravděpodobnost, že se tohle přihodí zrovna 

Vám, byla přece tak maličká. Nemůže to být pravda. 

Pocit bezmocnosti 

Po fázi šoku a popření přichází uvědomění, že diagnóza 

dítěte nebyl jenom sen, že jde o skutečnost. Logickým 

vyústěním takového prozření je, že se snažíte zjistit, čí je to 

vina. Hledáte všude kolem sebe – obviňujete lékaře, partnera, 

i samotné dítě s postižením. Na někoho tu zátěž zkrátka 

potřebujete „přehodit“, protože se zdá tak nesnesitelná. 

Můžete obviňovat i sami sebe, že jste neudělali to či ono 

anebo že jste to nedělali dostatečně často, že jste se striktně 

neřídili radami pro „úspěšné“ těhotenství anebo že jste ještě 

na dítě nebyli připraveni, a tudíž se prostě muselo něco 

pokazit. 

Najednou si nevíte vůbec rady. Ve skrytu duše očekáváte, že 

Vám se vší tou tíhou pomůže Vaše okolí. Ale jak to má udělat, 
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když ani Vy sami zatím netušíte, co byste vlastně potřebovali? 

Váš život je stále extrémně stresující a Vy často nejste ve 

stavu, kdy byste byli schopni věcně uvažovat. Mějte však na 

paměti, že jde o proces. A tento proces je zcela přirozený. 

Důležité je nenechat zvítězit aktuální nejsilnější pocity a 

nejednat zkratkovitě v čemkoli, čeho byste později mohli 

litovat (patří sem např. opuštění partnera, hlasité a časté 

vyčítání sobě i partnerovi, ale také myšlenky na ublížení 

samotnému dítěti – jsou zcela přirozené, ale zůstaňme pouze 

u těch myšlenek ;) ). Jakákoli větší rozhodnutí si tedy radši 

nechejte na později. 

Postupná adaptace na nový život 

Dříve či později se Vám podaří přijmout skutečnost, že je 

Vaše dítě opravdu postižené, že (většinou) nemůžete označit 

konkrétního viníka a že jediné, co Vám teď zbývá, je naučit 

se s tím vším nějak žít. Začnete aktivně vyhledávat informace, 

které Vám osvětlí původ postižení, jeho projevy i možnosti 

Vašeho dítěte do budoucna. V nastavení rodiny převládají 

negativní pocity a hlavním terčem vybíjení obecného 

zármutku se stává jeden z rodičů (tedy Váš partner nebo 

přímo Vy) a někdy se situace vyostří až natolik, že se rodina 

nenávratně rozpadne. 

Fáze smlouvání 

Smlouváte s Bohem, s doktory nebo sami se sebou, aby se 

postižení neprojevilo v plné míře, ale pouze částečně? 

Nabízíte za to protislužbu? Přejete si, aby Vaše dítě bylo 

zpátky „normální“ a jste ochotni na oplátku udělat prakticky 

cokoli? Pak jste ve čtvrté fázi vyrovnávání se s příchodem 

dítěte s postižením do rodiny. 
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Také toto období je přirozené a běžné, je totiž pocitově 

snesitelnější mít dítě „nepostižené“ než „postižené“, 

případně aspoň jen „lehce postižené“ oproti „vážně 

postižené“. Navíc, Vy se tolik snažíte, aby bylo postižené jen 

„lehce“. Děláte vše, co je potřeba, vše, co Vám odborníci 

doporučili. Ale výsledky nepřicházejí anebo ne v takové míře, 

jak jste si představovali. Cítíte se z toho všeho unavení, 

přepadají Vás pocity bezmoci a zklamání. 

Realistický postoj k tématu 

A potom, po určité době, nastává poslední fáze. Upozorňuji 

ovšem, že dostat se do ní není vůbec jednoduché, ve většině 

případů jde o dlouholetý proces. A není dokonce ani jisté, že 

se do ní opravdu dostanete. Mnozí sobě i ostatním nalhávají, 

že už své dítě přijali se vším, co to obnáší, ale v praktickém 

životě vidíme zjevné důkazy, že tomu tak zatím není. 

Pokud se Vám ovšem skutečné přijetí podaří, můžete si 

gratulovat. Vaše rodina úspěšně zvládla extrémně náročnou 

situaci, prošla si tím společně, a je díky tomu teď mnohem 

silnější než kdy dříve. 

V této fázi většinou vyhledáváte rodiny, které jsou v podobné 

situaci jako Vy. Postižení Vašeho dítěte jste přijali jako 

neměnnou a samozřejmou součást života, dostává se mu 

přiměřené výchovy (ani přehnaná péče, ale ani zanedbání) a 

máte relativně jasnou představu ohledně jeho budoucnosti, 

což Vám zpětně dodává pocit spokojenosti a klidu. 

 

Na závěr této kapitoly je vhodné uvést několik důležitých 

skutečností. Již jsem zmínila, že ne každému se zmíněnými 
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fázemi podaří projít. Postupnost fází ovšem zůstává 

zachována, ihned po fázi šoku a popření nemůže dojít 

k zaujmutí realistického postoje a podobně. Přijímání 

náročných situací je opravdu silně individuální proces a je 

tudíž také velice pravděpodobné, že se při průchodu 

jednotlivými fázemi rozdělíte a Vy a Váš partner se budete 

v jedné chvíli (nebo i ve výrazně delším časovém období) 

nacházet každý v jiné fázi. O to obtížnější potom může být 

naslouchat partnerovým pocitům, respektovat jeho potřeby 

či tolerovat jeho současné projevy. Také Vaše vnímání 

nemusí být tou dobou zrovna objektivní, a Váš vztah si tak 

prochází extrémně obtížnou zkouškou. Pokud se však 

vzájemně podržíte a umožníte si dosáhnout pomyslného cíle, 

spatříte zcela novou dimenzi Vašeho partnerského života, 

která Vám bude přinášet spoustu nové energie do dalších 

dnů. A rodiče dětí, které vyrůstaly takřka bez problému, Vám 

budou Vaše propojení závidět. :)  
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Kapitola 2 

Co je dobré udělat 
Pojďme se společně podívat na několik tipů, jak si můžete i 

s dítětem s postižením zajistit spokojený a plnohodnotný 

život. 

1) Ptejte se odborníků 
Abyste zjistili, jaké jsou opravdové možnosti (a nemožnosti) 

Vašeho dítěte, zeptejte se na ně odborníků. Většina z nich 

Vám pravděpodobně bude schopná definovat určité 

rozmezí, ve kterém se Vaše dítě bude pohybovat – mají už 

představu o lehčích i těžších případech, nicméně v útlém 

věku není možné přesně a detailně popsat, jak se bude vyvíjet 

konkrétně Vaše dítě. 

Až se budete ptát, nezapomeňte také poslouchat. S tím 

souvisí i skutečnost, že pokud na takový rozhovor nebudete 

psychicky připraveni (může být velice náročný), nespěchejte 

na něj. Anebo ano, ale později jej zopakujte znovu, abyste si 

plně uvědomili, co Vám odborník sděluje. Pro rodiče dětí je 

často nesmírně těžké udržet si střízlivý a nezaujatý náhled na 

celou problematiku. Pro odborníky je otázka objektivity 

výrazně snazší, avšak u nich se zase vyskytuje riziko 

nedostatečné empatie (nejsou to vystudovaní psychologové, 

ale lékaři), jejich slova mohou tedy někdy bodat jako ostré 

nože. 

Pokud se chcete osobnímu rozhovoru raději vyhnout, 

obraťte se na další cesty, pomocí kterých si můžete o dané 

problematice vytvořit obrázek. Čtěte odborné či méně 
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odborné knihy, prohledejte internet, sledujte dokumentární 

filmy. Najděte si a využijte cokoli, co Vám bude vyhovovat. 

Musím Vás ale ještě jednou varovat, že nic a nikdo nedokáže 

přesně předpovědět, jak se bude vyvíjet konkrétně Vaše 

miminko. 

2) Objevte rodiny v podobné situaci 
Pro udržení zdravého nadhledu je důležité, abyste co nejdříve 

pochopili, že v tom nejste sami. Na jedné straně je tu pomoc 

od Vašich blízkých, jejich vůle dokázat Vám, jakou pro ně 

máte hodnotu (nebo taky ne) a že se na ně můžete spolehnout 

(nebo taky ne). Na druhé straně však potřebujete podporu od 

někoho, kdo skutečně rozumí tomu, čím si právě procházíte. 

Někoho, kdo chápe Vaše rozhořčení. Kdo Vás nebude 

odsuzovat za žádnou vyřčenou myšlenku, naopak Vás ujistí, 

že on se cítí (nebo se v minulosti cítil) podobně. 

U druhé zmíněné možnosti zkrátka příbuzní nebo kamarádi 

většinou nepostačují. Nebyli a nejsou ve Vaší kůži, a 

nedokážou si to plně představit. Proto je důležité hledat 

v užším či širším okruhu kolem svého bydliště (nebo alespoň 

přes sociální sítě) lidi, kteří Vaši situaci chápat můžou a 

budou. Podívejte se po facebookových skupinách, 

občanských sdruženích, aktivitách či dalších souvisejících 

organizacích. Pomocí všech těchto kanálů můžete najít lidi, 

se kterými budete „souznít“. Můžete také využít některou 

z cílených příležitostí k setkání (např. pobyt pro rodiny 

s dětmi s postižením či kurz pro rodiče ke konkrétnímu typu 

postižení). 
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3) Najděte si čas pro sebe 
Teprve spokojený rodič může mít spokojené dítě. A u dítěte 

s postižením to platí dvojnásob. Pokud Vám připadá, že se 

celý Váš život točí jen kolem Vašeho dítěte a že nemáte žádný 

čas sami pro sebe, změňte to. Nemáte-li pro Vaši ratolest 

možnost zajistit hlídání, využijte některou ze služeb osobní 

asistence. Anebo spojte příjemné s užitečným a vyrazte na 

společný výlet nebo pobyt tak, abyste si Vy odpočinuli a o 

Vaše dítko bylo postaráno. Například jsem už mluvila o 

pobytech pro celé rodiny s dětmi s postižením, které 

probíhají za asistence dobrovolníků, a tím Vám umožní 

alespoň na chvíli „vypnout“. Také můžete využít nabídku 

homesharingu či jiných, v českém prostředí zatím ne příliš 

užívaných forem respitní péče. 

Mějte na paměti, že právě Vy, více než kdokoli jiný, 

potřebujete dobíjet své pomyslné baterky. Najděte si tedy 

způsoby, které Vám tento restart umožní, a za nic na světě je 

neopouštějte. Je jedno, jestli budete chodit na kafíčko 

s kamarádkami, jestli budete pravidelně cvičit anebo jestli si 

najdete například práci na částečný úvazek. Důležité je objevit 

a aktivně využívat právě takový způsob, který Vám 

samotným bude doplňovat krev do žil. Protože se 

potřebujete cítit v pohodě a „nad věcí“ nejen když jde vše 

jako po drátkách, ale také a zejména ve chvílích, kdy nejde 

nic. A takové chvíle docela určitě přijdou, to mi věřte. Proto 

tento bod rozhodně nepodceňujte. :) 
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Kapitola 3 

Co je dobré naopak NEDĚLAT 
Rodičovství u dítěte s postižením je v lecčems opravdu 

specifické. Zaměřme se společně na základní chyby, kterých 

se tito rodiče často dopouští. 

1)   Neporovnávejte se s ostatními 
Asi Vás napadne, že nemůžete své dítě porovnávat s dětmi 

kamarádek, které sice možná rodily v podobné době jako Vy, 

ale nemají dítě s postižením a celý jejich životní rytmus tudíž 

vypadá docela jinak. Na tomto místě bych však chtěla 

poukázat zejména na riziko, které se ukrývá v porovnávání 

různých dětí s postižením mezi sebou – vědomém i 

nevědomém. 

Pokud jste se řídili uvedenými radami, pravděpodobně se 

Vám podařilo najít rodinu, která se nachází v podobné situaci 

jako Vy, možná má dokonce i dítě se stejným typem 

postižením. To ovšem neznamená, že byste měli sebe a svoji 

rodinu s nimi srovnávat. Můžete si vyprávět veselé příhody, 

můžete si vzájemně poplakat na rameni. Ale nemůžete s těmi 

druhými srovnávat své dítě (to platí i o Vašich schopnostech 

a dovednostech). 

Konkrétně u dětí s postižením se opravdu neprojevuje jedno 

jako druhé, u jednoho můžou být dílčí pokroky rychlé a 

očividné, u druhého naopak pomalé a nepatrné. A většinou 

za to nemůže nikdo, není to ničí vina, zkrátka to tak je a je 

lepší to dále nepitvat. Pro vás je ze všeho nejpodstatnější 

udržet si zdravý a pohodový přístup, proto se zbytečně 
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nevydávejte cestami, které Vám v konečném důsledku pouze 

ubírají energii. 

2) Nevěnujte dítěti všechen svůj čas 
Tato rada zní trochu krutě a za to se upřímně omlouvám. Ale 

až příliš často se setkávám s matkami, které se svým dítětem 

tráví veškerý svůj volný čas. Vytvoří si z něj jakousi „modlu“, 

se kterou pak jsou každou volnou minutu. Věnují se pouze 

jemu. Zajišťují jeho základní potřeby, jeho nadstavbové 

potřeby, jeho ultra-nadstavbové potřeby. A potom jim 

nezbývá čas ani na sebe samé, ale ani na ostatní děti nebo na 

partnera. 

Myslete neustále na zdravou rovnováhu v životě celé rodiny. 

Někdy se může o dítě postarat Váš manžel. Nebo ho můžete 

nechat hlídat babičkou či kamarádkou. Pro Vaše pozitivní a 

pohodové nastavení je více než nezbytné, abyste trávila čas 

také s partnerem, s ostatními dětmi či jen tak ve společnosti. 

Pokud necháte Váš vztah s dítětem s postižením zajít příliš 

daleko, stanete se na něm závislá. Až pak dítě půjde do školy 

nebo třeba bydlet jinam, nejenže to pro Vás bude velmi 

náročné přijmout, ale ztratíte také jedinou dosavadní náplň 

svého života a najednou si nebudete vědět rady s takovou 

hromadou volného času. Budete propadat v pocity úzkosti a 

deprese. Přitom se tomu všemu dá předejít. (Pánové 

prominou, že jsem tuto poslední část směřovala čistě 

k ženám – žádné otce v takové situaci jsem totiž zatím 

nepotkala.) 
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3) Nezapomínejte na potřeby dítěte 
Dítě, kterému věnujete tolik úsilí a času, brzy bude ve Vašem 

srdci zastávat nenahraditelnou roli. Budete mít tendenci ho 

přehnaně opečovávat, starat se o všechny jeho potřeby, ale 

také sledovat jeho pozvolné tempo vývoje. Možná si ani 

neuvědomíte, že Vaše maličké děťátko za těch pár let výrazně 

povyrostlo, že některé činnosti, které děláte s takovou 

samozřejmostí, by už dávno zvládlo samo a možná také, že 

už má právo na své soukromí. 

Pokud to není vyloženě proti dítěti samotnému a jeho 

ochraně (mám na mysli tendence k sebepoškozování, které 

se bohužel u některých dětí vyskytují), dejte svému dítěti 

prostor. Umožněte mu zažít pocit úspěchu při zvládání 

různých sebeobslužných činností. Dejte mu možnost vybrat 

si hračku, se kterou si bude hrát. A také mu dopřejte 

soukromí. Zejména děti staršího školního věku potřebují mít 

čas sami pro sebe. Dodejte Vašemu dítěti pocit, že má svou 

vlastní osobnost, své vlastní sny a také svůj vlastní prostor.  
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Kapitola 4 

Jak k postižení přistupovat 
Nemám ve zvyku chodit kolem horké kaše, tedy rovnou k 

věci: Vaše dítě s postižením je v první řadě dítě. Jistě, jeho 

postižení ho určitým způsobem definuje, v něčem ho limituje 

a v něčem naopak posouvá. Ale jinak jde o dítě jako každé 

jiné. Každé má svůj vlastní charakter, domluva s ním tedy 

bude v něčem jednodušší a v něčem zase obtížnější. Také 

v ostatních aspektech chování bude buď takový, nebo 

„makový“. S přítomností postižení tedy povaha žádným 

způsobem nesouvisí. 

Je důležité, abyste se ke svému dítěti chovali co nejběžněji. 

Umožněte mu poznat a prožívat vše, co by bylo pro jeho 

(mentální) věk normální. Úmyslně zde v závorce uvádím, že 

výběr aktivit závisí na mentálním věku, jelikož i mezi 

„běžnými“ dětmi stejného věku můžeme vnímat významné 

rozdíly. Jedno bude předčasně vyspělé, zatímco druhé si 

dětství bude užívat pořádně dlouho. Tohle vše je 

v naprostém pořádku, proto stačí pozorovat své dítě a 

nabízet mu činnosti, které ho budou bavit. 

Postižení Vašeho dítěte budete možná v první chvíli vnímat 

jako větší či menší překážku. Možná nebudete nacházet 

aktivity, které byste dítěti mohli nabídnout s ohledem na jeho 

limity. Jak si například zrakově postižené batole může 

malovat na papír, že? 

Vše je jen o náhledu na celou situaci, o Vaší schopnosti 

improvizace a v neposlední řadě také o množství zkušeností. 

Čím častěji budete přemýšlet, jakou cestou můžete svému 
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dítěti konkrétní zážitek zprostředkovat, tím více Vás budou 

napadat efektivní a funkční způsoby realizace. Vrátím-li se 

k malování u zrakově postižených, můžou malovat tyčkou do 

hlíny nebo písku, můžou malovat čímkoli, co budou po 

zaschnutí na papíře cítit rukama, můžou také malovat 

například lepidlem a polepenou část pak posypat kuličkami 

(nebo moukou, kokosem či jinou potravinou), kterou si zase 

budou moci následně ohmatat. 

Při výběru aktivit si také určitě nechte poradit od odborníků. 

Ať už navštívíte středisko rané péče nebo speciálně 

pedagogické centrum, určitě naleznete pracovníky, kteří Vám 

ochotně poradí s výběrem vhodných hraček a pomůcek. 

Možná, že to zatím nevíte. Ale existují tisíce a tisíce výrobků, 

které jsou přizpůsobeny různým účelům a různým dětem. 

Nabídka je natolik široká, že rozhodně nemá smysl pořizovat 

si všechno, co objevíte. Také v tomto doporučuji nechat si 

poradit od odborníků – konkrétně střediska rané péče navíc 

svým klientům aktivně a bezplatně pomůcky zapůjčují. 

Přístup je tedy vhodný zvolit běžný, pomůcky a hračky 

adaptované na potřeby dítěte. A co dál? Péče o dítě 

s postižením vyžaduje více času než běžné děti. Přijměte to 

jako skutečnost nejen Vy, ale také zbývající členové Vaší 

rodiny. Je důležité, aby rodina sdílela podobný náhled na 

celou situaci. Má-li dítě s postižením sourozence, pravidelně 

s nimi mluvte a vysvětlujte jim, proč jejich bratříčkovi nebo 

sestřičce musíte věnovat speciální čas ke cvičení, proč s ním 

musíte trávit týdny v nemocnici nebo proč s ním musíte 

pravidelně jezdit k psychologovi. Budete překvapeni, jak Vaši 
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malí posluchači dokážou tyto „velké věci“ pochopit a 

přijmout jako běžnou součást Vašeho i jejich života. 
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Kapitola 5 

Co přinese budoucnost 
Otázka budoucnosti dítěte s postižením je jedna z prvních, 

kterou si rodiče pokládají. Mít vyřešenou, nebo alespoň 

nastíněnou budoucnost totiž znamená nesmírnou 

psychickou úlevu. Pojďme se tedy společně podívat, jaké 

možnosti dnešní doba nabízí. Vše se přitom silně odvíjí od 

konkrétního typu i závažnosti postižení dítěte. 

Pro skupinu osob s AD(H)D, se specifickými poruchami 

učení či s nezávažnou poruchou autistického spektra 

nedochází k žádným rozdílům od většinové populace, v této 

kapitole se jim tedy nebudu věnovat. Zaměřím se zejména na 

postižení závažnějšího charakteru. 

OBLAST PRÁCE 
Zapojení do běžného života 

Nemalá pravděpodobnost spadá na možnost aktivního 

zapojení do běžného života společnosti. Pracovní úvazek, ať 

už úplný či částečný, se podaří najít většině jedinců 

s postižením, ačkoli úsilí spojené s nalezením vyhovujícího 

zaměstnání musí být na dostatečně vysoké úrovni. Štěstí také 

v tomto případě rozhodně přeje připraveným, z vícero 

možností si tedy budou moci vybírat ti, kteří mají 

vystudovanou střední či vysokou školu. Většina lidí s 

postižením přitom nepotřebuje k práci žádné speciální 

kompenzační pomůcky, pokud by však potřebovali, jejich 

zajištění neplatí zaměstnavatel, ale pojišťovna nebo úřad. 
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Podporované zaměstnávání 

Pro jedince, kteří nejsou z různých důvodů schopni si 

pracovní pozici zajistit sami, existují různé agentury 

podporovaného zaměstnávání. Taková agentura dopomůže 

nejen s hledáním vhodného zaměstnavatele či místa a se 

samotnou přípravou na pohovor, ale nabízí také službu 

několikatýdenní či několikaměsíční přítomnosti asistenta 

přímo na pracovišti. 

Chráněná dílna 

Pokud není jedinec s postižením schopen navštěvovat běžné 

zaměstnání (většinou jde o jedince s těžkým nebo vícečetným 

postižením), vytváří některé spolky a další organizace tzv. 

chráněné dílny. Většinou se jedná o manufakturní výrobu 

různých předmětů a dárků, kdy se jedinec naučí vykonávat 

jednoduchou stereotypní činnost. Jeho pracovní doba spíše 

nebude 8 hodin denně, jelikož u lidí se závažným postižením 

se rychleji dostavuje únava. Z toho zároveň vyplývá, že i 

pracovní tempo bude klidnější a na pracovišti bude nejspíš 

panovat přívětivá atmosféra. 

Denní stacionář 

Pro smysluplné trávení času slouží také tzv. denní stacionáře. 

Pokud jedinec s postižením pracovat buď nechce, nebo 

nemůže (nebo může, avšak pouze částečně), zbývající část 

dne tráví tento dospělák v denním stacionáři. V takovém 

zařízení se učí a procvičuje různé základní dovednosti 

každodenního života, ale také tvorby jednoduchých výrobků 

z různých materiálů. Některé stacionáře například točí filmy 

a zprostředkovávají svým klientům také další 

nezapomenutelné zážitky. Denní stacionář je přitom definován 
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fungováním pouze v průběhu dne, tedy klasicky je o klienty 

postaráno od rána do podvečera a na noc se všichni rozjíždějí 

zpátky ke svým rodičům. 

OBLAST BYDLENÍ 
Také v otázce bydlení záleží především na závažnosti 

postižení. S výjimkou osob s mentálním postižením jsou však 

většinou tito jedinci bydlet buď samostatně anebo 

v chráněném bydlení spolu s ostatními osobami v podobné 

situaci. 

Samostatné bydlení 

Po dosažení určitého věku je to běžné, jedinec se bude chtít 

osamostatnit od rodiny a zajistit si vlastní bydlení. 

Nejdůležitějším faktorem je zde (ne)přítomnost mentálního 

postižení, a případně i jeho závažnost. Jedinec s mentálním 

postižením se spíše obrátí na možnost chráněného bydlení, 

ale není to podmínkou. Každý člověk může občasně či 

pravidelně využívat služby osobní asistence, tato služba je 

zpoplatněna. Také je možnost bydlet v blízkosti rodiny a 

zmíněnou „asistenci“ nechat zastávat některého ze svých 

rodičů. Potom ale mluvíme pouze o částečném 

osamostatnění jedince s postižením. 

Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení se zřizuje zejména pro osoby s mentálním 

postižením nebo s jiným postižením, které potřebují do 

značné míry využívat asistenci. Většinou se jedná o komplex 

několika „minibytů“ v bytové jednotce, ale existují i jiné 

varianty. V chráněném bydlení je stále přítomna alespoň 

jedna osoba (většinou však více), která dohlíží na hladký chod 
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života všech osob v domácnosti a dopomáhá všude tam, kde 

si klienti nevystačí sami, případně mezi sebou. 

Týdenní/celoroční stacionář 

Variantou bydlení je také týdenní či celoroční stacionář, který 

je určený především lidem se závažným či vícečetným 

postižením. Dnes se tato zařízení většinou nazývají Domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, a už z názvu je jasné, 

že svým klientům nahrazují rodinné prostředí. Často se tam 

dostanou lidé, na jejichž péči už rodiče nestačí, nebo je 

z jiných důvodů nemůžou mít každý den doma. Rozdíl mezi 

týdenním a celoročním stacionářem je taktéž dost zjevný, ten 

celoroční o klienta pečuje v průběhu celého roku (v takovém 

zařízení klient může zůstat také po úmrtí obou rodičů); 

týdenní je určen na příjezd v pondělí ráno a odjezd v pátek 

odpoledne, o víkendech tedy služba není zajištěna. 

OBLAST VZTAHŮ 
Vztahy jsou značně zapeklité téma, jelikož obecné tendence 

se dnes již těžko sledují i ve většinové společnosti, natož pak 

u jedinců s různým typem i stupněm (závažností) postižení. 

Přesto zde však uvedu několik základních skupin. 

„Pouze“ fyzické postižení 

Pokud má jedinec jakýkoli typ fyzického postižení, tj. tělesné, 

zrakové či sluchové či vadu řeči, je více než pravděpodobné, 

že si najde druhou polovičku, se kterou bude šťastně žít 

klasický partnerský, a později pravděpodobně i rodinný život. 

Čistě fyzické postižení totiž neovlivňuje úroveň ani kvalitu 

komunikace, která je jedním ze základních stavebních 

kamenů každého mezilidského vztahu. Důležitost 
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komunikace však u této skupiny osob může „narážet“ na 

úplně jiný aspekt, který se ukrývá v riziku nepřijetí vlastního 

postižení. Pokud není jedinec se svým postižením 

ztotožněný, pokud ho nebere jako běžnou a samozřejmou 

součást svého života, pokud se za něj stydí anebo na něj 

naopak příliš často upozorňuje, je více než pravděpodobné, 

že pro partnera či partnerku bude takový přístup velice 

psychicky náročný, a může se rozhodnout takového člověka 

opustit. Ne proto, jaké má postižení, ale proto, jaký je člověk. 

Na tomto místě se ještě hodí zmínit obtížnost hledání 

vhodných vztahů. Jedinec s postižením by se neměl spokojit 

s kýmkoli jenom proto, aby si připadal jako ostatní, kteří už 

nějaký vztah mají. Potom by mohl být zbytečně nespokojený 

a mohlo by mu připadat, že to je jediná úroveň vztahu, jakou 

si zaslouží. Avšak u protějšků, kteří mají své hodnoty dobře 

srovnané a vědí, co od života chtějí, nebude fyzické postižení 

představovat žádný problém. Stačí tedy počkat, až se objeví 

„ta pravá“ nebo „ten pravý“. ;) 

Mentální postižení 

U jedinců s poruchou intelektu je hledání a udržování vztahů 

založené na úplně jiných principech. Takoví lidé bývají rádi 

zejména za přítomnost a sdílení zážitků s druhým člověkem. 

S klesajícím intelektem se pak silněji projevují základní lidské 

pudy, se kterými si však lidé s mentálním postižením nevědí 

příliš rady. Někteří ani netouží po vztahu jako takovém, 

uspokojení svých potřeb si obstarají sami nebo za pomoci 

nějakého předmětu ve chvíli, kdy jim je dopřáno soukromí 

(sebeuspokojování je normální a běžnou součástí života také 

u lidí s postižením, je tedy důležité jim k této aktivitě dát – či 
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konkrétně vymezit – patřičný prostor i čas). Jiní jedinci 

s poruchou intelektu sice vědí, že by vztah chtěli, ale 

nedokážou domyslet všechny jeho dílčí části. U jedinců 

s mentálním postižením je proto zcela na místě velice 

podrobné vysvětlování a srozumitelná komunikace, ale také 

průběžný dohled nad jejich aktivitami. 

Porucha autistického spektra 

Poruchy autistického spektra (PAS) mají mnoho různých 

podob, a promítají se tudíž rozdílně také do vytváření či 

udržování partnerských vztahů. Existují lidé, na kterých je 

PAS patrná pouze částečně, existují ale zároveň také jedinci, 

kteří mají některý z těžkých PAS, slovně vůbec 

nekomunikují, mají výrazně snížený intelekt, a mohou mít 

přidružené ještě i další vady. Rozdílnost v „úspěšnosti“ na 

cestě životem asi není nutné popisovat do detailů, zároveň to 

však ani není možné. Jedinci s PAS jsou nejrozmanitější 

skupina osob, kdy i v rámci stejné diagnózy se mohou dva 

lidé chovat a působit docela odlišně. 

Plošně by se dalo říct, že u člověka s Aspergerovým 

syndromem (průměrný až vysoký intelekt) bude šance na 

nalezení a udržení šťastného vztahu vyšší, než například u 

jedince s Rettovým syndromem, jehož projevem bývá 

většinou těžké mentální postižení. I v této oblasti má tedy 

nejvyšší důležitost schopnost a úroveň komunikace s okolím. 

Služby sexuální asistence 

Někteří lidé tím, že s nimi druzí nechtějí navázat intimní 

kontakt, psychicky trpí. Ať už jsou k tomu důvody jakékoli, 

existuje již několik let i v České republice služba sexuální 

asistence, kterou si lidé s jakýmkoli typem postižení mohou 
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objednat (a zaplatit). Pracovnice a pracovníci této nabízené 

služby prošli speciálním školením zaměřeným na práci a 

komunikaci s lidmi s postižením, svoji práci dělají vědomě a 

citlivě a nelze je v žádném případě zaměňovat s prostituty. 

Pro více informací se obraťte na některý z webů věnovaných 

konkrétně tomuto tématu, anebo se podívejte na film Miluj 

mě, jestli to dokážeš z roku 2016. 
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Závěr 
Pokud se Vám při čtení knihy vynořily jakékoli další dotazy, 

neváhejte mě kontaktovat přes stránky www.speckar.cz. Na 

stejném odkaze také naleznete veškerou nabídku, která je pro 

Vás aktuálně aktivní. 

 

Web SPECKAR.cz byl vytvořen na základě dojmu, že byl 

potřebný. Nejen pro rodiče, ale také pro studenty a učitele. 

Tento web si klade za cíl zkvalitňovat postupem času přístup 

k lidem s postižením. Aby si každý mohl připadat jako 

právoplatný jedinec společnosti. Protože práva má každý 

stejná, a protože lidé s nějakým postižením jsou ve své 

podstatě úplně stejní jako lidé bez konkrétního postižení. 

 

Obsah webu vytvářím ve svém volném čase po pracovní 

době, protože jej považuji za důležitý. Pokud byste chtěli 

podpořit moji práci, zavítejte na zmíněné stránky a 

v podstránce „O mně“ se dozvíte o všech způsobech, které 

jsou možné. 

 

Děkuji, že jste dočetli až sem. 

 

Váš speckař 

Pavla Švandová 

http://www.speckar.cz/

