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Anotace: Článek je zamířen na v České republice dosud opomíjenou problematiku ženmatek s mentálním postižením. Autorky vycházejí jak z nových mezinárodních úmluv
o lidských právech (předeviím z Omluvy o právech osob se zdravotním postižením 2006),
tak i ze současných mezinárodních výzkumů v dané oblasti. Prezentuji i názory rodičů osob
s mentálním postižením na rodičovství jejich dospělých děti. V závěru nabízejí možné směry
výzkumu i intervence v dané oblasti.
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Úvod
V posledních desetiletích došlo k výraznému obratu v postojích odborné
verejnosti k těhotenství a mateřství žen
s mentálním postižením. Zatímco ještě
po značnou část 20. stol. byly ženy s mentálním postižením dokonce sterilizovány'
a vnímány jako neschopné mateřství,
v dnešní dobé je čím dál tím častějším
jevem rodičovství osob s mentálním
postižením (McConnell; Mayes; Llewellyn 2 0 0 8 ) . Zvýšený zájem odborníků
o ženy-matky s mentálním postižením
je reflektován i v oblasti výzkumu. Jak
vyplývá z rešerše recenzovaných studií či
výzkumných zpráv publikovaných v mezinárodně uznávaných odborných časopisech v průběhu posledních pěti let, tedy
v letech 2 0 0 5 - 2 0 0 9 , z celkem 53 článků
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zaměřených na problematiku dospělých
žen s mentálním postižením, publikovaných ve 27 mezinárodních odborných časopisech, se problematikou mateřství žen
s mentálním postižením zabývá celkem
pět článků (Strnadová 2009).
Autorkám není známo, že by v současných českých speciálnépedagogických, či
v jiných vědeckých pracích byla otázka
rodičovství osob s mentálním postižením
hlouběji zkoumána. Předmětem začínajících speciálnépedagogických zkoumání
(ovšem úzce souvisejících s tématem
rodičovství), je převážné sexualita lidi
s mentálním postižením ve vztahu k jejímu prožíváni a praktikování, k sexuální
výchově, případné životu v partnerství.
Nyní, kdy alespoň mezi odborníky panuje
konsensus o sexualitě jakožto přirozené,

Například ve Spojených státech muselo nucenou sterilizaci podstoupit přibližně 60 tisíc
osob označených za slabomyslné, sterilizační zákony tam byly zrušeny až kolem roku 1960
(Zuckoff 2004, s. 258).

integrální součásti lidského prožívání,
a to i u osob s mentálním postižením,
speciálnépedagogický výzkum postihuje
také s tím související humanizaci podmínek v domovech pro osoby s mentálním
postižením a v podmínkách chránéného
bydleni (Mužáková 2009). Příkladem
začínajícího zájmu o téma rodičovství
osob s mentálním postižením může být
dotazníkové šetření Plesníkové (2004),
které se okrajové zaméřilo i na názory
a postoje rodičů dětí s mentálním postižením k možnosti připadného rodičovství
jejich détí. Dalším příkladem může být
práce Bazalové (2004), která formou rozhovorů zjišťovala zkušenosti se sexualitou
u klientů domova pro osoby s mentálním
postižením s tím, že jedna z položených
třiceti tří otázek zjišťovala, zda by uživatel služeb domova chtěl založit vlastní
rodinu.
Otázkou tu může být, proč je tématu
mateřství žen s mentálním postižením
věnována tak malá pozornost. )edním
z možných důvodů je skutečnost, že
výzkumu zaměřenému na toto téma lze
snadno přiřknout negativní konotace, či
ho dokonce vnímat jako neetický. Zkoumání daného tématu totiž obnáší jak lidská
práva osob s mentálním postižením, tak
i práva jiné, stejné zranitelné skupiny,
kterou jsou nenarozené děti. Jedním
z důvodů i argumentem pro širší speciálněpedagogické zkoumání této dimenze
mentálního postižení je skutečnost, že
rodiče s mentálním postižením a jejich
dospělé děti tady už s námi žijí, a my jejich

lidskou situaci vnímáme velmi okrajové.
Jaký máme vhled do rodičovských konstelací pravděpodobné značného množství
lidí s lehkým stupněm mentálního postižení, kteří nejsou minimálně v právní
rovině v této sféře nijak diskriminováni?
Jaké je naše porozumění pro jejich usilování o to stát se a být dobrým rodičem?
V české provenienci je téma rodičovství
osob s mentálním postižením téměř zcela
vytěsněno. Semináře jsou ojedinělé, nevedou se ani odborné diskuse, nezaznamenávame názory laiků. Ono mlčení jakoby
popíralo, že láska k dítěti je zřejmé jedna
z nejzákladnéjších a nejsilnéjších lidských
pohnutek, v jejímž jméně člověk na tomto
svété koná. Pokud dnes obecně sdílená
představa o mentálním postižením znamená, že „způsob myšlení a jednání osob
s mentálním postižením není kvalitativně
horší, ale jiný, a právě v této své jinakosti
obohacující" (Lednická 2004, s. 1). je
mimo pochybnost, že snažit se porozumět
rodičovství osob s mentálním postižením
a reflektovat i tuto dimenzi jejich života
z různých aspektů, založených na široce
provedeném výzkumu, se stává aktuálním
úkolem našeho oboru. Neméně důležitým
úkolem je vyhodnocení prostředků, kterými by měla společnost v případě potřeby
v této situaci pomáhat.
Je zřejmé, že mezi pravidla zkoumání
dimenze rodičovství osob s mentálním
postižením a s ním spojených jevů musí
nezbytně patřit odpovědnost badatele,
vyplývající z vědomi, že všechna zjišťovaná
poznání nemají rovinu jakéhosi prostého

zjišťování taktů, ale také rovinu etickou,
s dopady do každodenního života téchto
jedinců a jejich blízkých. Cílem předkládaného článku je tedy prezentovat současné
poznání o mateřství žen s mentálním
postižením, včetné návrhů možnosti
speciálnépedagogické podpory matek
s mentálním postižením.

Mateřství žen s mentálním
postižením v kontextu lidských
práv
Lidská práva mají v demokratických
státech ve 21. století prvořadý význam.
Odpírání lidských práv těm, kteří jsou znevýhodněni nebo zranitelní, je považováno
za diskriminační a politicky nekorektní.
Přistup jedince k lidským právům je základem všech úmluv o lidských právech.
Lidská práva se stala příspěvkem i ke
změně v postavení člověka s mentálním
postižením v moderní společnosti.
Povědomí o rodičovství osob s mentálním postižením se postupné odráželo
v návaznosti na přijeti nových mezinárodních úmluv o lidských právech, respektive
lidských právech lidi s postižením, jejichž
cílem je zaručit rovnost s ostatními skupinami občanů. Práva, která se týkají explicitně rodiny a rodičovství jako základních
práv člověka, byla postulována ve všech
významných mezinárodních úmluvách
o právech osob s postižením jako poměrné
nový institut.
Současná Úmluva o právech osob se
zdravotním postižením byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených

národů dne 13. prosince 2006. Úmluva
navazuje na sedm již existujících lidskoprávních úmluv OSN. Nezakládá žádná
nová práva, pouze ukládá důsledné naplňování existujících lidských práv a svobod
z hlediska osob se zdravotním postižením.
Cílem Úmluvy je chránit a zajistit rovný
přístup k právům a svobodám pro osoby
se zdravotním postižením a zajistit respektování jejich důstojnosti. Článek 23, který
upravuje právo na respektování bydlení
a rodiny, ukládá státům, jež jsou smluvní
stranou této úmluvy, aby přijaly účinná
a odpovídající opatření k odstranění
diskriminace osob se zdravotním postižením ve všech záležitostech týkajících se
manželství, rodiny, rodičovství a osobních
vztahů a k dosažení rovných podmínek
s ostatními, s cílem zajistit:
- uznání práva všech osob se zdravotním
postižením, které dosáhnou věku pro
uzavření manželství, uzavřít sňatek
a založit rodinu na základě svobodného a plného souhlasu budoucích
manželů,
- uznání práva osob se zdravotním
postižením svobodné a zodpovědné
rozhodnout o počtu svých dětí a jejich
věkovém odstupu, stejně jako práva na
přístup k věku odpovídajícím informacím, sexuální výchově a výchově k plánovanému rodičovství, a na poskytnutí
nezbytných prostředků, které by jim
umožnily uvedená práva realizovat,
- zachování fertility osob se zdravotním
postižením na rovnoprávném základě
s ostatními.

Státy zajistí, aby díté nebylo oddéleno od
svých rodičů proti jejich vůli, vyjma případů. kdy příslušné úřady na základé soudního rozhodnutí a v souladu s platným
právem a v příslušném řízení rozhodnou,
že takové oddélení je potřebné v zájmu
dítéte. Díté nesmí být za žádných okolnosti oddéleno od rodičů z důvodu jeho
zdravotního postižení nebo zdravotního
postižení jednoho či obou rodičů 2 .
Státy poskytuji osobám se zdravotním
postižením při plnéní jejich rodičovských
povinností odpovídající podporu.
Každé lidské právo je ze své podstaty
néčim ohraničeno. Právo na díté ani na
rodinu právné neexistuje, touhu po dítéti
a rodině nelze zaméŕiovat za právo na ně,
nemůže tedy být zahrnuto do žádných zákonů. Takové právo není tedy vymahatelné
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a obecné právné vynutitelné ani u jedince
bez postižení, ani u jedince jakkoliv limitovaného svým postižením.
Limity plynoucí z postižení ale vždy
závisí nejen na biologické povaze, nýbrž
jsou také utvářeny životními okolnostmi,
kulturními skutečnostmi, ve kterých se
vyskytují. Rodičovství osob s mentálním
postižením může být řešeno jen tehdy,
když mu porozumí druzi lidé a budou
ochotni se na něm v rámci určitých
sociálních záruk nějak podílet. Víme
a uznáváme, že lidé s mentální retardací mají různá omezení, ale jsou stejní
jako všichni ostatní v potřebě lidského
sdílení a vzájemnosti. Navzdory takto
chápané koncepci není pochyb o tom, že
tak přirozená, základní potřeba naprosté
většiny všech lidských bytostí, jakou je

Parishová (2002, s. 113-114) při vyhodnocování legislativního prostředí Spojených států ve
vztahu k rodičovství žen s mentálním postižením poukázala na skutečnost, že jednotlivé státy
při posuzováni kompetenci těchto žen pro mateřství dávají jejich intelektuální nezpůsobilost
často do přfmé souvislosti s .neadekvátním rodičovstvím" Autorka dále upozorňuje, že na
základé výzkumů je vyhodnoceno, že děti rodičů s mentálním postižením jsou odnímány
rodičům výrazné častěji než děti rodičů bez postižení. Jsou spolehlivé důkazy, že v některých amerických státech je mentální postiženi samo o sobě důvodem k tomu, aby byly děti
z domova odebrány. Navíc vymáháni svých rodičovských práv spadá do napadené strany
a ženy s mentálním postižením často nemají možnosti jak obhájit svoje zájmy. Navíc svědectví soudních znalců je zatíženo konceptem neschopnosti, který dříve odborné literatuře
dominoval. Uvádí příklad z roku 1997. kdy se 27leté iené narodilo první díti v nemocnici
v New fersey. Zeni byla diagnostikována střední tižká mentální retardace. Její přítel odmítl
mít cokoli s dititem společného, ale ona si chtila díti ponechat. Bydlela v byti. ve kterém mohla
zajistit svému dítěti péči, kdyby měla moinost se tomu naučit. V nemocnici jí viak díti ihned
odebrali do kojeneckého ústavu a matka už své dítě nikdy nevidila. Diagnostikované mentální
postiženi bylo postačující k tomu, aby byla zbavena svých rodičovských práv. Neni možné
z tohoto jednotlivého případu délat závěr, že se jedná o rozšířenou praxi, ale ukazuje na možné
překážky, které před matkou s mentálním postižením jsou.

mít vlastní rodinu a přivést na svét dité,
je u lidi s mentálním postižením zásadné
nepochopena a zpochybněna. Dokážeme
nadále přehlížet, že hovoříme o potírání
skupinových předsudků, vzájemném
pochopení, o lidech s mentálním postižením jako o rovnoprávné součásti lidské
společnosti, ale současné z nich vytváříme
zvláštní skupinu, které se zdráháme přiznat. že si může nárokovat to, co obyčejně
patři k lidskému životu? Přitom je zřejmé,
že rodičovství není jenom základní lidská
zkušenost, ale i určující zdroj pozitivního
sebevnímáni člověka, od kterého odvozuje
svoje místo na světě. Při úvahách o rodičovství osob s mentálním postižením
vyjádřila Parishová (2002, s. 115-116) obavy z toho, že je nepravděpodobné, aby se
vyplněni obrovského vakua zdařilo někdy
v blízké dobé. Z výsledků publikovaných
mnoha vědci je zřejmé, že hrozivé výzvy
budou i nadále stálou součástí životů matek s mentálním postižením (tamtéž).

Mateřství žen s mentálním
postižením v zahraničních
výzkumech
Ačkoli se v zahraničích výzkumech
problematika rodičovství osob s mentálním postižením stává předmětem
vědeckého zájmu odborníků, zůstává
zatím stále jednou z nejméně známých
rovin dopadů tohoto postižení na životní
situaci a prožívání těchto osob. Parishová (2002, s.112) uvádí, že v USA není
k dispozici dostatek informací o chování
matek s mentálním postižením nebo

o vývoji a prospívání jejich dětí z dlouhodobého hlediska.
Z dosud publikovaných výzkumných
prací je velice obtížné vyčíst smysluplné
a platné porozumění pro kompetence
těchto žen k mateřství. Patrné nejzávažnéjším obsahem studií o matkách
s mentálním postižením je zjištění, že to
nejdůležitéjší dosud nebylo studováno.
Pokusy o zhodnoceni úsilí a zvládnutí
dosaženého cíle mateřství tváří v tvář
mimořádnému stresu a vítězství nad diskriminaci se v literatuře téměř nevyskytují
(tamtéž, s.108).
Mateřství žen s mentálním postižením
je v současné době studováno nékolika
badatelskými týmy.
Kolektiv badatelů Llewellyn, Mayes a McConnell (Mayes; Llewellyn; McConnell
2008, McConnell; Mayes; Llewellyn 2008)
se zaměřil na těhotné ženy s mentálním
postižením. Studován byl jednak výskyt
depresí a úzkosti u těchto žen, jednak byla
zkoumána sociální síť, kterou tyto ženy mají
a kterou si vytvářejí. Autorky Traustadóttir
a Sigurjónsdóttir (2008) se zaměřily na tři
generace matek s mentálním postižením
a na jejich zkušenosti s mateřstvím v měnícím se společenském kontextu.
Důležitost existující sociální sítě je zdůrazněna ve všech třech studiích. Llewellyn
a McConnell (2002) se ve své studii zaměřili na 70 žen-matek s mentálním postižením. Nejčastějším zdrojem podpory
a pomoci pro tyto ženy-matky byli členové
jejich rodiny, na druhém misté poskytovatelé služeb. Participující ženy-matky

využívaly podpory poskytovatelů služeb
pouze krátkodobé a méně často s tím, že
jim nebylo příjemné žádat o pomoc. Mezi
nejvíce signifikantní výsledky výzkumu
patřilo zjištění, že v sociální síti zúčastněných žen-matek zcela chyběli přátelé
a sousedé. Pocity osamělosti a malý počet
přátel v případě osob s mentálním postižením popisují i McVilly et al. (2006). Jejich
výzkumu se účastnilo 51 osob s mentálním postižením, 22 mužů a 29 žen. S člověkem, jehož participanti označili za svého
„nejlepšího přítele", se většinou setkávali
méně než jedenkrát týdně. Kroese et al.
(2002) popsali pocity osamělosti u 15ženmatek s mentálním postižením. Počet osob
tvořících jejich sociální síť byl menši než
sedm na osobu, z nichž průměrné pět
bylo možno považovat za lidi, na které se
matky mohou v případě potřeby obrátit.
To dle autorů ostře kontrastuje s obrazem
sociální sítě většinové společnosti. Přitom
funkční sociální síť je pro matky s mentálním postižením klíčová.
Mayes, Llewellyn a McConnell (2008)
ve svém fenomenologicky zaměřeném
výzkumu u 17 matek s mentálním postižením dospěli k základním třem elementům vnímání mateřství u účastnic jejich
výzkumu. Jednalo se o „uvědomění si, že
jsem těhotná", „porozuměni mé důležitosti
v životě mého dítěte" a o „dojednávání
podpůrné sítě pro mě a mé díté" (s. 344).
Podpůrná sociální síť u participujících matek s mentálním postižením nebyla vždy
samozřejmosti - devét z nich si ji začalo
utvářet až v období těhotenství. Zatímco

pro některé z nich to znamenalo přestěhovat se k partnerovi (a jeho rodině), pro jiné
tvorba podpůrné sociální sítě znamenala
opustit partnera kvůli domácímu násil! Ve
všech případech se však tyto ženy snažily
být ústředními bytostmi v životě jejich dítěte, což u jedné ženy vedlo až k soudnímu
jednání o opatrovnictvi, které se snažili
získat její rodiče.
Odebrání dítěte není u žen s mentálním postižením neobvyklým jevem. Jak
uvádí Mayes, Llewellyn a McConnell
(2008), 4 8 % dětí narozených rodičům
s mentálním postižením je témto rodičům odebráno. Ve výzkumném šetřeni
u 55 dospělých žen z Prahy a ze Sydney
(Strnadová 2009) mělo zkušenost s mateřstvím celkem sedm žen, z toho dvéma
ženám bylo díté v raném věku odebráno.
Rodičům se v takovéto situaci obvykle
dostane minimální nebo dokonce žádné poradenské pomoci, která by jim
pomohla vyrovnat se s bolestí odebrání
dítěte (Wates 2001 in Mayes; Llewellyn;
McConnell 2008). To byl také případ
obou zmiňovaných českých žen.
V posledních dvaceti letech vznikají
v zahraničí intervenční programy, které
využívají behaviorálních instrukčních
strategií. Rodiče s mentálním postižením
si tu osvojují různé dovednosti, např.
základy péče o novorozené, kojence i díté
předškolního věku, dále se tu učí o zdravé
výživě, zdraví a bezpečnosti a pozitivních
interakcích. Efektivnost těchto intervenčních programů se ukazuje jako velmi
vysoká (Llewellyn et al. 2003).

Rodičovství osob s mentálním
postižením očima jejich rodičů
Fenomén mentálního postižení neexistuje nejen bez konkrétního člověka
s mentálním postižením, ale ani bez
dilematických voleb těch. kteří takovému člověku stojí nejblíže. )ak ukazuje
přirozená lidská zkušenost, otec a matka
mají v naprosté většině případů nejvétší
lidský zájem na prospěchu svých potomků
(Koukolík; Drtilová 1996). Četní autoři
zaměřující se na vztah rodičů k jejich
dětem s mentálním postižením se shodují
(Matějček 1992, též Černá 2008, Strnadová
2007), že i u těchto dětí platí, že právě rodiče je nejvíce milují, cítí za ně odpovědnost,
usilují o jejich lepší budoucnost a angažují
se v jejich prospěch.
Stejné jako rodiče dospělých dětí bez
postižení, i tito zvažují různé životní
volby svých potomků v určitém kontextu.
Vždy jsou jejich postoje ovlivněny blízkým i širokým okolím a odborníky, se
kterými se v průběhu života oni i jejich
postižené děti setkali. Stejné jako ostatní
rodiče nejsou ani oni schopni uvažovat
o budoucnosti svých dětí zcela objektivně, bez zaujatosti. Je to dáno nejen
láskou k těmto dětem, ale v případě rodičů i prožitím a zpracováním vlastního
utrpení, spolu se snahou zbavit sebe i své
děti stigmatu postižení.
Ve výzkumech zaměřených na sexualitu
a reprodukci osob s Downovým syndromem, které provedli Van Dyke et al.,
hovoří autoři o tom, že zatímco pohlavní
styk, ženění a děti jsou považovány za

normální sexuální model, pokud se jedná o osoby s Downovým syndromem, je
takové chování považováno za nevhodné
(in Van Dyke et al. 1989, s. 203-206).
Kontroverzní náhled společnosti na téma
reprodukce osob s mentálním postižením
tak jisté násobí úzkost rodičů ohledné
dospělosti jejich dětí. Jaké postoje k případnému rodičovství svých potomků
zaujímají jejich rodiče? Považují svobodné rozhodování v otázce reprodukce za
základní lidské právo svých déti, a v čem
podle nich spočívá nejvétší úskalí při této
eventuální volbě?
Jak vyplývá ze zahraničních výzkumů
(Aunos; Feldman 2002), přibližně 75%
rodičů osob s mentálním postižením je
proti sňatku a rodičovství svých potomků.
Nejčastéjšim důvodem je skutečnost, že
nepovažuji své potomky za kompetentní
vychovávat déti. Zajímavé je, že rodiče
mužů s mentálním postižením hodnotí
schopnosti svých potomků o néco lépe,
než rodiče žen s mentálním postižením
stejného stupné (Wolfe; Tartas 1982 in
Aunos; Feldman 2002). Obdobné postoje
byly zaznamenány i u pedagogů a dalších
odborníků pracujících s lidmi s mentálním postižením (Griňiths; Lunsky 2000).
Přitom Reynolds, Indstand a Whyte (1995,
s. 13), kteří se zabývají otázkou postižení
v širokém kulturním kontextu, upozorňují, že jedinec je skutečné hendikepován,
pokud není schopen se ženit (vdávat) nebo
se zúčastňovat běžných společenských
aktivit, a je úkolem rodiny, aby k tomu
nedošlo.

Mužáková (2009) sc ve své badatelské
činnosti zaměřila na to, jak rodiče dospělých osob s mentálním postižením vnímají
rodičovství těchto lidí. Na základé analýzy
nestandardizovaného rozhovoru autorka
zkoumala, zda maji rodiče pochopení
pro rodičovství svých détí s mentálním
postižením, případné jakými argumenty
tuto možnost budou legitimizovat, nebo
naopak zpochybňovat, jednou z otázek, na
kterou hledala odpovéd, bylo, zda přemítáni o rodičovství jejich détí s mentálním
postižením patří, byť třeba v rovině nenaplněného přání, k realitě jejich každodenního života? Rodiče měli k možnosti rodičovství svého vlastního dítěte s mentálním
postižením většinou odmítavý postoj, jak
je vidět i na následujících slovech dvou
interviewovaných rodičů.
„...největší pokrok se udělal ve ikolství,
jak rostou, potom pracovní uplatniní, zákaz diskriminace v zaměstnáni, další stupeň
je bydlení, s tím souvisí jeho
soukromý
iivot, kdyi mu umožní dospělost,
musí
někde bydlet, tam se seznamuje s novými
lidmi, a s tím souvisí jeho sexualita a za
devět měsíců po sexualitě může nastat jeho
eventuální rodičovství, ty otázky přichází
postupně, i služby se otvíraly postupně, teď
je to ucelený systém, ono to má logiku, že se
o problematice rodičovství začne diskutovat
daleko víc, pro svého syna si to ale představit neumím..."
(z rozhovoru s otcem dospělého syna se středně těžkým
mentálním postižením, jaro
2009)
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.... byla bych ráda, kdyby si našel přítelkyni, to bych byla moc ráda, ony by se mu
hezký holky líbily, to jo, ale naši Kačence
(psovi, pozn. aut.) by řekl, že ji miluje,
ale holek on se bojí, ale to rodičovství, to
si neumím představit, když se sami o sebe
neumě) postarat, jak by to dělali, to by musel mít asistenta na dítě, ale ve dne v noci,
24 hodin a navíc tohle to já bych zamítala,
proč takovýhle děti rodit, ne, nejsem proto,
vůbec, vůbec ne, ona je to obrovská zátěž,
obrovská, já jsem s klukem zůstala doma,
manžel mě podporoval, ale vypiplala jsem
ho, můžu ho vzít kamkoli a nemusím se
za něj stydět, na tý výchově od malinka
hrozně
záleží..."
(z rozhovoru s matkou dospělého syna se středné těžkým
mentálním postižením, jaro
2009)
Otázkou zůstává, zda jsou převažující
odmítavé postoje rodičů vedeny spíše ekonomickými a sociálními faktory, obavou
z dalších předsudků vůči jejich dítěti, nebo
obavou, zda mohou být omezeny svým
postižením v dostatečné odpovědnosti
vůči novému životu? Považují mentální
postižení svého dítěte za skutečné omezení jejich reálné schopnosti úspěšného
rodičovstvi, které by v budoucnu nepoškozovalo je samé nebo jejich díté? Čeho
se snaží pro svoje dospívající či dospělé
dítě s mentálním postižením v této véci
dosáhnout?
Strnadová ( 2 0 0 7 , s. 194) uvádí, že
strach a tíha odpovědnosti rodičů o jejich dítě s mentálním postižením v době

jeho dospívání může ještě vzrůstat právé
s ohledem na jeho prípadné osamostatnění a následné možné zneužiti, nebo
selhání v oblasti pracovních vztahů nebo
partnerského soužití. Také Štěrbová (2004,
s. 24 podle Ballana 2004) zmiňuje, že
rodičovská úzkost, způsobená obavami
z neschopnosti jejich déti s mentálním postižením v oblasti vhodné volby v otázkách
intimity, sexuality a partnerství, často ústí
v nepřiměřenou rodičovskou ochranu,
která zabraňuje svobodnému rozhodování
těchto déti.
Je možné, aby právě tato rodičovská
hyperprotektivita způsobila, že 85% rodičů déti s mentálním postižením dávalo
přednost nějaké zákonné normě, která by
za určitých stanovených podmínek dovolovala sterilizaci (Passer et al. 1984 in Van
Dyke et al. 1989, s.206)?
....kdyby měly takové dvojice děti, tak
hlavně, aby to nebylo dědičné, aby to dítě
nebylo také postižené, a ted zrovna byla
jedna moje přítelkyně v nemocnici s mentálně postiženou dcerou, aby nemohla mít
déti na té sterilizaci, ono je to lepii než ty
práiky, ono to je rozumné, myslím, že je
lepii takovéto opatření, aby nemohly mít
děťátko..."
(matka dospělé dcery s lehkým
mentálním postižením, jaro
2009)
Závér
Ženy s mentálním postižením jsou
mnohonásobně znevýhodněné - jako
ženy, i jako osoby se zdravotním postiže-

ním. Mentální postižení je navíc pro osoby
s tímto postižením velmi stigmatizující.
Jak uvádi Genová (2009, t. 101-102),
„i vzdělanější a lidumilnéjší část populace má sklon si od mentálně nemocných udržovat bezpečný odstup" Stigma
mentálního postižení je ještě výraznější
v případě matek s mentálním postižením.
Béžné předsudky, panující v laické a někdy
naneštěstí i v odborné veřejnosti, se týkají
především neschopnosti osob s mentálním postižením vychovávat vlastní dítě.
Jak vyplývá již z výzkumu Rosenberga
a McTateho (1985 in Booth; Boothová
1993), schopnost rodiče poskytnout dítěti
dobrou péčí nelze predikovat pouze na
základě inteligence jedince Mezi často
uváděné .rodičovské deficity" u osob
s mentálním postižením patří dle Boothe
a Boothové (1993) snížená schopnost přizpůsobit výchovný styl změnám ve vývoji
dítěte, nedostatek verbální interakce s dítětem, nedostatečná kognitivní stimulace,
a to především v oblasti hry. Stejní autoři
však správné zdůrazňují, že studie, které
na tyto rodičovské deficity poukazují,
vykazují řadu metodologických nesrovnalostí (chybící komparativní skupina). Za
zásadní naopak považují vliv socioekonomické situace s tím, že mnohé .rodičovské
nedostatky" osob s mentálním postižením
jsou spíše důsledkem chudoby, problémy
s bydlením, sociální izolace apod.
Autorky předpokládají, že počet žen-matek s mentálním postižením bude
stále větší, což je způsobeno mnoha
vlivy - změněnými postoji k sexualitě

m

osob s mentálním postižením, procesem
deinstitucionalizace, či narůstajícím
množstvím příležitostí k samostatnému
bydleni. Naším úkolem jakožto odborníků není posuzovat „správnost" či „nesprávnost" tohoto jevu. Naším úkolem je
„být tu" a podporovat ženy s mentálním
postižením s úctou, bez předsudků a bez
očekávání jejich nekompetentnosti jakožto matek. Od nás odborníků a poskytovatelů služeb musí tyto ženy pociťovat
profesionální podporu i lidskou účast.
Je nutné si uvédomit, že v dobé, kdy
neexistuji jakákoli odborná metodická
doporučeni, ani erudované poradenství
reflektující právo na rodičovství lidí
s mentální retardací, budou budoucí
zainteresovaní odborníci - lékaři, speciální pedagogové, psychologové i právníci
- postavení v této otázce před potřebu
mravního rozhodování. To podle Haškovcové (2002, s. 18-19) vyvstává vždy, když
je praktická situace dilematická, kdy pro
zamýšlený postoj i proti nému lze nalézt
řadu závažných argumentů a kdy řešení
nelze opřít o faktografii védeckého oboru,
neboť k řešenému chybí, nebo je sporná.
Ie tedy zřejmé, že při individuálním
posouzení konkrétní situace jednotlivých
klientů - případných rodičů s mentálním
postižením, sehrají v konečném důsledku klíčovou roli i etické postoje a lidské
kvality speciálních pedagogů. Odborná
podpora poskytovaná speciálními pedagogy by méla obsahovat i povzbuzování
rodičů a dalších příbuzných téchto žen,
aby se i oni sami - jakožto nejbližší oso-

by - zapojili do péče o dité, ať již formou
pomoci s hlídáním nebo jiným způsobem.
Zároveň by však speciální pedagogové
měli umět rodiče vést k tomu. aby ženám-matkám s mentálním postižením
dali prostor k realizaci jejich mateřství
a umožnili jim být ústřední osobou v životě jejich dítěte.
Předkládaný článek považujeme za výzvu české speciálnépedagogické odborné
veřejnosti. Je třeba se začít problematikou
žen-matek s mentálním postižením zabývat jak na vědecko-výzkumné úrovni, tak
i na úrovni dostupnosti služeb, šitých na
míru této skupině našich spoluobčanů.
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