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Úvod
S problematikou postižených d�tí jsem se poprvé setkala p	i poradenské práci 

v Pedagogicko-psychologické poradn� m�sta Brna, kde jsem v roce 1984 p	evzala pé�i 
o p	edškolní odd�lení poradenství. Problematika tohoto odd�lení spo�ívala v psycho-
logickém poradenství, v 	ešení výchovných problém� hyperaktivních d�tí v mate	ské 
škole, vzd�lávacích potíží d�tí s 	e�ovými poruchami, smyslovými vadami a d�tí men-
táln� retardovaných. Na p�d� poradny jsem se poprvé v život� blíže setkala s osudy 
d�tí s t�žkým t�lesným �i kombinovaným postižením. Byla to doba, kdy jsem vážn� 
p	emýšlela o síle psychologické diagnostiky, o validit� m�	ení intelektu postižených 
d�tí. Sledovala jsem reakce d�tí s kombinovanými vadami p	i h	e, porovnávala jsem 
výsledky pozorování s testovými výsledky a se záv�ry z rozhovor� rodi��. Za�ala jsem 
si uv�domovat mnohovrstevnatost problematiky, kterou se zabývám a zmocnil se mne 
obdiv pro rodi�e, kte	í se o postižené dít� starají.

Vlastní mate	ství mne v tomto vztahu posunulo ješt� dále. Tím, že se mi narodilo 
postižené dít�, dít� s t�žkou kombinovanou vadou, jsem se náhle stala ú�astníkem všech 
problém�, lé�ebných procedur a rehabilitací. Také nositelem sociálních situací ve vzta-
hu k okolí. Výrazn� se mi zm�nila hodnotová orientace a musela jsem si hledat vlastní 
postavení ve spole�nosti. Bylo to v dob�, kdy se spole�nost v 
echách za�ala vzhledem 
k zm�n�ným ekonomicko-politickým podmínkám také prom��ovat.

Nejp	ím�jší, ale i �asto nejbolestiv�jší cestou byla cesta výzvy, která spo�ívala 
práci s postiženými d�tmi a jejich rodinami.

Problematika postižených rodin mne oslovila a utvrdila v nutnosti se jí v�novat. 
Rodi�e postižených d�tí mají zúženou sociální sí, v níž se pohybují, jsou díky své 
pé�i o postižené dít� ekonomicky znevýhodn�ni, nemohou se pln� pracovn� realizo-
vat a adekvátn� odpo�ívat. Tyto životní podmínky spole�n� s prožitkem rodi�ovského 
selhání navozují chronickou zát�žovou situaci. Rodi�e postižených d�tí se tak stávají 
rizikovou skupinou v populaci, které by m�la vysp�lá spole�nost v�novat pozornost.

Snažila jsem se zmapovat situaci v pé�i o postižené spoluob�any v rozvinutých 
zemích západní Evropy. Opakovan� jsem navštívila BRD a Rakousko, kde p	evažuje 
tendence k integraci postižených do normální spole�nosti. Specializovaná za	ízení škol-
ského �i pe�ovatelského typu jsou spíše pro rodiny sociáln� slabé. Ústavy a specializo-
vané školy jsou výborn� vybaveny materiáln� i personáln�. Za	ízení odráží ekonomické 
možnosti zem�. 

Masivn� rozvinutá je v zemích západní Evropy ambulantní pé�e. Podílejí se na 
ní za	ízení státní, církevní i soukromé nadace. Na evropském setkání Socrates-Arion 
v Rostocku 1997, kterého jsem se zú�astnila, se zástupci Anglie, Irska, Nizozemska, 
Špan�lska, Itálie, BRD a �ecka svorn� vyjád	ili ve prosp�ch integrace postižených do 
b�žné populace, zárove� však upozornili na to, že sociální cít�ní v jednotlivých zemích 
není na stejné úrovni, a proto nejsou v zemích Evropy rovnocenné výchozí podmínky 
pro integraci. Setkání na území Mecklenburg-Vorpommen v nov� vzniklé BRD naváza-
lo na projekt vypsaný v Brusselu 1995 – Integrace postižených do spole�nosti.

Velmi inspirativní pro mne byla návšt�va Regensburgu, D�tského centra St. Mar-
tin v roce 1999. Jedná se o sociáln� pedagogické centrum pro d�ti, vývojov� neuro-
logickou ambulanci, kde pracuje 40 specialist� z obor� d�tského léka	ství, klinické 
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psychologie, logopedie, rehabilitace, ergoterapie a speciální pedagogiky. Psychologové 
z centra se ochotn� pod�lili o dvacetileté zkušenosti v práci s postiženými d�tmi a jejich 
rodinami. Zajímavé byly zkušenosti s organizací terapeutické pé�e, frekvence a nabídka 
terapeutických možností. Zkušenosti byly pro mne podn�tem pro založení organizace 
Klubu rodi�� postižených d�tí.

Moje motivace pro zkoumání v oblasti rodin s postiženými d�tmi se ješt� zvý-
šila po prostudování odborných pramen�.V �eských odborných kruzích se problemati-
kou t�žce zdravotn� postižených jedinc� zabývá Vágnerová M., která publikovala za 
posledních deset let v této oblasti 	adu knih. Zabývá se jak problematikou p	edškolák� 
(Psychologie problémového dít�te p	edškolního v�ku, UK, Praha), tak d�tmi školního 
v�ku (Psychologie problémového dít�te školního v�ku). Autorka je p	ední odbornicí 
na vývojovou psychologii i na psychologii handicapu. Autorka má ojedin�lé postavení 
v oblasti pedopsychologie a psychopatologie.

Její p	ínos spo�ívá v pojetí handicapu v rámci sociální sít�, ve které se postižený 
jedinec pohybuje. Zabývá se nejen osobností postiženého jedince, projevy jeho postižení, 
nýbrž i postoji spole�nosti a sociální rolí postiženého jedince. Ojedin�lý je její p	ínos 
v oblasti rodiny postiženého dít�te.

V�nuje se podrobn� reakcím rodi�� na postižení, vyty�uje shodn� se zahrani�-
ní literaturou fáze vyrovnání se s postižením dít�te. Zam�	uje se na vnímání postižení 
nejen ze strany rodi��, ale i d�tí. Zmín�ná autorka se jako jediná v �eská literatu	e v�nu-
je vývoji postiženého dít�te a porovnává vývoj postiženého dít�te s dít�tem zdravým.

Známou a zainteresovanou psycholožkou v populaci postižených a nemocných 
jedinc� je kolegyn� Krej�í	ová Dana, která se p	ímou pé�í o nemocné a postižené d�ti 
vryla do pam�ti 	ady rodi��. Spolu s alternativním lé�itelem z Moravy panem Pase-
kou pat	í k nejvyhledávan�jším terapeut�m. Je spoluautorkou knihy D�tská klinická 
psychologie (Grada, Praha 2006), kde se v�nuje chronicky nemocným d�tem, zvládání 
bolesti a nemoci u d�tí. Podílela se i na kapitolách z vývojové psychologie v publikaci 
Vývojová psychologie – Langmeier, Krej�í	ová, Grada, 2. ed. 2006).

Stálicí v zájmu o postižené a nemocné d�ti je již sou�asný klasik v oboru pora-
denské a vývojové psychologie Zden�k Mat�j�ek. V 	ad� publikací se zajímá o rodinu 
a d�ti v ní vyr�stající, o stres a subdeprivaci d�tí, o možnosti a hranice psychologického 
poradenství. Ve své knize Rodi�e a d�ti se v kapitole Postižené dít� v rodin� zamýš-
lí nad otázkou psychologických zákonitostí u postižených d�tí a dopívá k záv�ru, že 
postižené d�ti se vyvíjejí podle týchž zákonitostí, mají tytéž duševní pot	eby. Za odliš-
nou �i zvláštní považuje jejich životní situaci. Ve vztahu k rodin� nerozlišuje rodinu 
s postiženým dít�tem a rodinu se zdravým dít�tem v jejich vnit	ních funkcích, ale odliš-
nost vidí v postavení takové rodiny ve spole�nosti a její vztah ke spole�nosti. O rizi-
ku zát�že, vyplývající z postižení, se vyjad	uje jako o speci� ckém nebezpe�í, které 
m�že snáze ohrozit vnit	ní soudržnost rodiny. Za �initele podmi�ující strategie zvládání 
zát�že považuje Mat�j�ek (1986, s. 280) výchovné postoje vychovatel�, socioekono-
mickou úrove� rodiny (vzd�lání �len� rodiny, p	íjem, spole�enskou prestiž ve spole�-
nosti), vývojovou úrove� v dob� postižení, rozsah defektu, ale i osobnost postiženého 
dít�te. Jeho publikace jsou v�tšinou ur�ené široké ve	ejnosti, a proto jsou psané srozu-
mitelnou p�knou �eštinou. Nejblíže k problematice mé publikace má kniha Rodi��m 
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mentáln� postižených d�tí (1992) a Psychologie nemocných a zdravotn� postižených 
d�tí (1992).

Problematice rodiny se v�nuje Mat�j�ek jako spoluautor Petra Boše a Josefa 
Švejcara v Dialozích o rodin� (1994), které zpracovala Dagmar Fousková.

K základním pilí	�m p	i zkoumání mentálního defektu, jeho variability a možnos-
tí kompenzace pat	í zkušenosti Mojmíra Dolejšího, který publikoval knihu K otázkám 
mentální retardace (1983). Svou publikací zamýšlel podnítit klinický a experimentální 
výzkum pro prohloubení rozvoje diagnostiky, terapie i rehabilitace mentáln� retardo-
vaných. Zam�	uje se na osobnost mentáln� retardovaného jedince, na psychologické 
možnosti nápravy poruch spojených s mentální retardací, na rozvoj a rehabilitaci psy-
chomotoriky. Vznik knihy byl podle autora z�ásti motivován p	íb�hem známé americké 
spisovatelky a matky t�žce duševn� opožd�ného dít�te Pearl S. Buckové (1966).

Na Slovensku se psychosociálním aspekt�m rodin s postiženými d�tmi v�nuje 
jak v rovin� v�deckovýzkumné, tak v rovin� prakticko poradenské a terapeutické Jitka 
Prevendárová. O své terapeutické práci s rodinami s postiženými d�tmi referovala na 
mezinárodní konferenci katedry speciální pedagogiky Alternativní metody ve speciální 
pedagogice v Brn� 2000. Zkušenosti z poradenské a terapeutické práce shrnula do knihy 
Rodina s postihnutým dieaom (1998). V publikaci se zajímá o determinanty postižení 
dít�te, typy rodin a jejich vn�jší strukturu, funkce rodiny s postiženým dít�tem, manžel-
skými vztahy. Z výzkumného hlediska je p	ínosná kapitola o Nej�ast�jších problémech 
v rodinách s postiženými d�tmi, ve které autorka rozlišuje mezi kvantitativním porov-
náváním rozdíl� mezi rodinami (tzv. b�žnými rodinami = kontrolní skupina a rodinami 
s postiženým dít�tem = experimentální skupina) a kvalitativní analýzou rozdíl� rodin.
Nasti�uje možnosti terapeutické a poradenské práce s rodinami, možnosti spole�enské 
pomoci.

V zahrani�ních výzkumech se problematikou rodin s postiženými d�tmi zabýval 
Thimm, W. (1974), který jako první nastolil v odborné literatu	e motto „postižené dít� 
– postižená rodina“. Zkoumal rodiny se zrakov� postiženými d�tmi, výsledky shrnul 
v knize Zrakov� postižený v dnešní spole�nosti (1971), Poškození zraku jako p	í�i-
na divergentního strukturování sociální situace (1972). Velkým p	ínosem pro oblast 
postižených je jeho publikace Sociologie postižených (1972). Zabývá se v ní posta-
vením postižených jedinc� ve spole�nosti, sociální situací rodin s postiženými d�tmi, 
stigmatem, interak�ním nap�tím. Zamýšlí se nad o� ciální ú	ední statistikou postižených 
jedinc� v BRD.

Klasi� kací rodin s postiženým dít�tem se zabýval i Balzer & Rolli (1975), kte	í 
se p	iklán�jí k termínu „sonderfamilie“ (v �eštin� by nejspíše nejlépe vyzn�l jako zvlášt-
ní rodina). Pojem rozebírají ve své knize Sociální terapie rodi�� postižených (1975). 
Kniha obsahuje zamyšlení nad vztahy mezi rodi�ovským párem a uvažuje o rodi�ov-
ství v rodin� s postiženým dít�tem jako o netradi�ním, „permanentní“ vztahu. Výchovu 
postiženého dít�te rodi�i chápe jako úlohu, která dává rodi��m možnost neuplat�ovat 
v rodin� zab�hané výchovné stereotypy, ale vychovávat dít� jinak. Popisují sourozenec-
ké konstelace a rodinu se zdravými i postiženými d�tmi chápou jako sou�asn� normální 
rodinu i zvláštní rodinu. Zvažují tendenci ke konformit� u rodin s postiženými d�tmi 
ve vztahu k p	evažujícím hodnotám ve spole�nosti. Zd�raz�ují tendenci rodi�� zast	ít 
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vývojové opožd�ní dít�te p	ehnanou stimulací postiženého dít�te, o�ekáváním normál-
ních výkon�, mechanickým drilem, vedením dít�te k � ktivní normalit�. 

David Thomas v publikaci Sociální psychologie postižených d�tí (1980) v�nuje 
celou kapitolu rodin� a postiženému dít�ti. Popisuje rodinné stereotypy, první reakci na 
postižení, rozmanitost postoj�, postoje a interakci rodi��, vztahy mezi rodi�i a prarodi-
�i, vztahy mezi rodi�i a okolím. Polemizuje nad termínem obraz rodiny jako patologické 
sociální jednoty (za postiženým dít�tem stojí postižená rodina) nebo heroického sebe-
ob�tování. Autor kritizuje kvalitu výzkum� v této oblasti a vytýká výzkumným son-
dám malou reprezentativnost, podloženost výzkum� fragmentárními rozhovory, velmi 
zúžený výb�r vzorku. Za reprezentativní považuje výzkumy Hewett (1970), Gregoryho 
(1976) a Foxe (1974).

Prakticky orientované jsou výzkumy Mosse a Silvera (1972), které se zabývají 
„oby�ejnými rodi�ovskými starostmi“. Auto	i provedli výzkum u 120 rodin s duševn� 
postiženými d�tmi, kde sledovali otázky d�tského koutku, množství a možnosti hra�ek, 
trávení prázdnin, p	íjmu potravy, výchovy k sebeobsluze a zákonných nárok� d�tí. Ten-
to zájem o faktory životního prost	edí je typický pro výzkumy britské.

Dynamiku rodin s postiženými d�tmi zkoumal Rolf E. Muuss pomocí metody 
pozorování a interview. Zkoumal vliv postiženého dít�te na vztahy v manželské dyád�, 
vliv na sourozence, vztahy mezi rodi�i a prarodi�i. Výsledky svých pozorování publi-
koval v odborném �asopisu Der Kinderarzt (1984). Jeho poznatky byly pro mne odrazo-
vým bodem ve zkoumání postižených rodin.

Životní situaci rodin s postiženými d�tmi v nov� vzniklé BRD se v�novala Moni-
ka Häussler. Popsala rodinné vztahy ve východní N�mecku, rodinu s postiženým dít�-
tem, procesy transformace v nov� vzniklé spolkové republice. Výsledky svého zkou-
mání shrnula do sborníku Studie životní situace rodin s postiženými d�tmi v nových 
spolkových zemích (1997), který byl vydán Ministerstvem zdraví BRD. Je zajímavé, 
že ve svém sborníku publikuje zvláš výsledky reprezentativního výzkumu, do kterého 
zahrnuje rodinnou zát�ž a ambulantní pomoc, návšt�vu stacioná	� a speciálních škol, 
poznatky ze socializace postižených, medicinsko-technické problémy, situaci bydlení, 
statistické údaje o d�tech a mladistvých s postižením a výsledky „prohloubené“ studie, 
které popisují strukturu rodiny, velikost rodiny, druh postižení a � nan�ní situaci rodin, 
jejich možnost pracovního uplatn�ní, bytovou otázku. Do okruhu „prohloubené“ studie 
pat	í i otázka léka	ské a terapeutické pé�e, situace v nabídce možností pe�ovatelské 
služby, sociální kontakty a volný �as rodi��, o�ekávání sm�	ující ke státu. Soubory, na 
kterých je studie postavena jsou reprezentativní, v po�tu 110–120 respondent�, hlubší 
analýza je provád�na na souborech postižených rodin v po�tu respondent� 25–30.

V sedmdesátých letech se v odborných publikacích objevují studie na nové téma 
zát�že a strategie 	ešení zát�žové situace. U rodin s postiženými d�tmi se této tématice 
v�novali Nippert, I. (1988), Kniel, A. (1988), Engelbertová, A. (1989), Bremer-Hüble-
rová, U. (1990). Díl�ími tématy se staly emo�ní zát�ž rodiny, zát�ž zp�sobená pé�í 
o postižené dít�, možnost ohrožení partnerství, znevýhodn�ní sourozenc�. Engelber-
tová, A. (1994) ve své publikaci píše o rodin� s postiženým dít�tem ne jako o „rodin� 
postižené“, ale jako o rodin� s „chronicky problematickou situací“. Vychází z t�žkostí, 
které p	ekonávají jednotliví �lenové rodiny, které zvyšují nap�tí a snižují výkonnost. 
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Termín chronicky postižená rodina používá ve smyslu léka	ském, jako analogii k situ-
aci chronicky nemocného �lov�ka. Vývoj poznatk� ve zkoumané oblasti by mohl být 
popsán jako cesta od „postižené rodiny“ k „chronicky nemocné rodin�“.

Další okruh poznatk� o rodinách s postiženými d�tmi vychází z výzkum� život-
ní situace rodin s postiženým dít�tem b�hem terapie a poradenské podp�rné �innosti. 
Walthes (1994) se zabývá funkcí rodi�� v roli ko-terapeuta a popisuje tuto funkci jako 
„pomocník pomocníka“. Pro vývoj dít�te je podle n�j d�ležitá interakce matka-dít�. 
Na základ� rozboru interakce, jejich odlišnosti v �etnosti kontakt� a intenzit� vztah� je 
možné poskytnout rodi��m profesionální pomoc Frölich (1986); Weiss (1989).

P	i sb�ru pramen� mne inspirovala diserta�ní práce Petra Denecka, který se 
zabýval prožitkem a odhadem pr�b�hu chronické nemoci. Popsal fázi zlepšení zdravot-
ního usuzování, fázi pr�b�žného zhoršování, prom�nlivý vývoj nemoci stagnující,vývoj 
nemoci. Zajímal se o život rodiny s chronicky nemocným a o vnit	ní rodinné vztahy.

Otázkou partnerství v manželství, rodin� a zam�stnání se zabývala Ursula Lehr 
(1982). Pracovala jako 	editelka psychologického institutu University v Bonnu, kde publi-
kovala p	es 150 �lánk� o rodin� v odborných �asopisech a sbornících a 10 monogra� í. Ve 
své „Familie in der Krize“ se zamýšlí nad dynamickým procesem interakce všech �len� 
rodiny, nad zm�nou rolí v partnerství jako nebezpe�ím �i šancí pro vývoj d�tí.

V�tšina publikací a výzkum�, které jsem prostudovala, se zabývala popisem 
vztah� v rodin� s postiženým dít�tem, fázemi vyrovnání se s postižením, v�asnou pé�í 
o problematické skupiny v populaci, postavením rodiny s postiženým dít�tem ve spo-
le�nosti, podp�rnými aktivitami spole�nosti, ale tém�	 nikdo se nezabýval prožitkem 
zát�že z pohledu rodi�e postiženého dít�te, prožitkem jeho sebepojetí a seberealizace. 
Proto jsem se rozhodla v�novat publikaci této rovin� pohledu, zam�	it ji na „postiženou 
rodinu“. 
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Sou�asná rodina
Sou�asné pojetí rodiny je ovlivn�no teoriemi symbolického interakcionismu, teo-

rií sm�ny, teoriemi vycházejícími z fenomenologické � lozo� e a i teoriemi, které sahaly 
za hranice spole�enskov�dních disciplin jako je teorie systému a sociobiologie. Své 
místo ve vývoji názor� na rodinu mají i feministické teorie, které se nedají p	i	azovat 
k akademickým koncepcím. Podn�ty p	ineslo i postmoderní myšlení se svým širokým 
spektrem, kde je“ vše dovoleno“ až po nejtradi�n�jší model rodiny.

Teorie sociální sm�ny se snaží vysv�tlit lidské chování na základ� maximaliza-
ce vlastního prosp�chu (viz Možný s. 58). Rodina je pouze skupinou individuí, reálná 
jsou jen individua, skupinové jevy, sociální struktury i kulturní normy se zakládají na 
akcích jedinc�. Teoretikové sm�ny však pon�kud pozapomn�li na prosociální chování 
typické práv� pro skupinu rodiny, pozapomn�li i na pudovou motivaci ur�itého lidského 
jednání.

Podle Stierlina a kol. (1977) v Karrass (1979) je pojetí moderní rodiny systé-
mové, kdy všichni ú�astníci d�ní rodiny jsou prvky interak�ního kruhu, ve kterém je 
chování jednotlivých ú�astník� ovliv�ováno chováním všech ostatních. Každý �len 
rodiny je ovlivn�n systémem a sám zp�tn� systém vytvá	í. Rodinné vztahy jsou vzájem-
n� recipro�ní a dají se popsat jen díky cirkulárnímu modelu všeobecného teoretického 
systému (Betalanffy, 1962). Cirkulární model je postaven do protikladu k lineárnímu, 
monokauzálnímu modelu p	í�in klasického medicínského paradigmatu psychických 
poruch. Podle Batesona (v Možný s. 63) je rodina komunika�ní systém, ve kterém 
dochází k podvojné vazb�. Nejv�tší „boom“ zaznamenala tato teorie v podob� teorie 
komunikace v osmdesátých letech dvacátého století p	i aplikované poradenské práci 
v nov� vznikající rodinné terapii (velmi r�zných sm�r�).

Teorie symbolického interakcionismu se promítla do zkoumání rodiny kon-
ceptem sociální role, pojmy „Já“ a „My“. Tato teorie rozpracovala zejména kon� ikt 
rolí,p	ebírání rolí a odstup od role. Tyto teoretické p	edpoklady ovlivnily op�t poraden-
skou praxi, zejména v manželském poradenství otázku vzájemného o�ekávání od svaz-
ku. V rámci symbolického interakcionismu se setkáváme i se dv�mi zajímavými díl�ími 
teoriemi a to teorií navýšení (se zvyšujícím se po�tem rolí stoupá i výkon ve všech 
jednotlivých rolích) a teorií p	etížení (mnoho vzájemn� si konkurujících rolí vy�erpává 
zdroje jedince).

V sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století ovliv�uje pojetí rodiny 
sociobiologie. Tento pr�lom ve v�deckém myšlení re� ektuje situaci doby a má tendenci 
se prosadit i ve spole�enskov�dních disciplinách. Vyzvedává schopnost u�ení v sociální 
oblasti, která je uložena v genové výbav� �lov�ka jako schopnost navazovat individua-
lizované sociální vztahy. Modelovým individualizovaným vztahem je (viz Možný s. 76) 
vztah matka-dít�. Myšlenky sociobiologie byly zajisté inspirativní, z�stávají však do 
sou�asnosti v oblasti p	ání a sn�.

Sociologické souvislosti
V antice a st	edov�ku vyjad	oval pojem „rodina“ ur�ité domácí spole�enství pod 

vedením hlavy rodiny. Henry Sumner Maine (1822–1888) p	isuzoval rodin� jako práv-
ní jednotce i jako sociální instituci centrální význam.V p	edindustriálním období byla 
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rodina nejmenší ekonomickou jednotkou p	ežití, p	evládá v tehdejší spole�nosti tzv. 
statusové právo. Muži, ženy i d�ti pracovali spole�n�, spole�nost se skládala z velkoro-
din. Jedinec nemá právní subjektivitu, nebo subjektem práva je rodinné spole�enství. 
Aspirace jedince závisí na sociálním statusu rodiny. V 16. a 17. stol. byla rodina vysv�t-
lována jako ur�itá tradice a spole�enský po	ádek daný p	íbuzenskými vztahy a spojením 
generací. V industriáln�-m�stských spole�nostech p	evládá smluvní právo. Velký roz-
voj industriální spole�nosti m�ní situaci v rodin�. P	íbuzenská rodina se rozpadá, domá-
cí spole�enství ztrácí svoji funk�nost. Rodina není vzhledem ke spole�nosti základní 
právní jednotkou ani základním kamenem spole�nosti. S rostoucí individualizací roste 
i postavení jedince ve spole�nosti. Klade se v�tší d�raz na výkon jednotlivce a jeho 
schopnosti.

V druhé polovin� devatenáctého století se v pojetí rodiny promítají výrazn� roz-
víjející se p	írodov�dné discipliny. P	edpokládá se (podle Možného, 1999), že spole�-
nost a p	íroda se 	ídí podobnými zákonitostmi r�stu komplexnosti systému a diferen-
ciací funkcí.

O ur�itou speci� kaci ve vývoji rodiny vzhledem k historicko-právním aspekt�m 
se pokusil Émile Durkheim (1858–1917), který rozlišuje soudobou rodinu jako manžel-
skou rodinu a tradi�ní patriarchální rodinu, která p	evládala u n�meckých národ�. 
Manželská rodina podle n�j vzniká vyd�lením z p	íbuzenské rodiny. Každý �len rodiny 
m�že mít sv�j vlastní majetek, jádro manželské rodiny tvo	í pouze otec a matka, d�ti 
brzy vylétávají z hnízda. D�d�ní majetku a sociálního statusu pozbývá sv�j význam.

Rodinou chudého m�stského proletariátu se zabývali sociální reformáto	i, kte	í 
ve svých výzkumech dosp�li k rozdílným záv�r�m. Vznik sociologie rodiny je možné 
datovat podle Možného v publikaci Sociologie rodiny do roku 1855 a je spjat se studiem 
hornických rodin Frédérica Le Playe v publikaci Evropští d�lníci. Jeho p	ínos spo�ívá 
v metodologii a v typologii rodiny, která je základem konzervativní tradice v sociologii 
rodiny.

Po�átky �eské sociologie rodiny m�žeme z�ásti najít u T. G. Masaryka v jeho 
studiích o ženské emancipaci a u Emanuela Chalupného. Chalupný je pokládán Mož-
ným za zakladatele konzervativní linie v �eské sociologii rodiny. Zakladatel sociologie 
na Masarykov� universit� Inocenc Arnošt Bláha (1879–1960) se v�noval z pozice své 
doby rodin� velmi intensivn�. Zabývá se krizí rodiny, snaží se objevit p	í�iny dysfunk�-
nosti rodiny. Dotazníkové šet	ení Otakara Machotky a Zde�ka Ullricha (1899–1970) 
posunulo dosavadní studie k objektivnímu empirickému výzkumu.

Psychologické aspekty
Od rozpadu nesvobodné, patriarchální rodiny a opušt�ní modelu rozv�tvené 

rodiny p	evzala rodina nukleární úlohu spojení rodiny a postavila vysoké zdi kolem své 
soukromé sféry. Potom za�alo období oteplení v klimatu vnit	ní rodiny a postupn� se 
vytvo	ila rodina jako „intimní skupina.“ Stala se z ní podle Simona (1984) emocionál-
ní jednotka p	ežití, jednotka spole�ného konzumu a instituce sociální jistoty. Moderní 
rodina si vyty�ila hranici mezi soukromým životem a ve	ejným životem. Vztahy mezi 
jednotlivými �leny rodiny se posílily a objevila se 	ada psychologických problém�. 
Okruh problém� se týkal oblasti emocí. Za�alo se hovo	it o sympatiích, lásce a p	ivlast-
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n�ní, o o�ekávání. O�ekávání bylo dáváno do souvislosti se vzájemnou regulací chování 
jednotlivých �len� rodiny. Nov� vzniklá intimita rodiny s sebou p	inesla i nové úkoly 
a problémy. V tradi�ní rodin� hrála roli p	edevším produktivita a reprodukce, citové 
vztahy hrály jen pod	adnou roli. Dít� bylo svým zp�sobem chápáno jako pracovní síla, 
jako záruka pokra�ování rodu, jako jistota ve stá	í, jako nositel jména. V moderní rodin� 
se zm�nily priority. Vztahy uvnit	 rodiny se posílily a cit�m se za�ala p	isuzovat velká 
role. Dít� je rodinou vnímáno jako výraz spole�n� pozitivn� prožívané životní situace, 
jako výraz pozitivního vztahu k budoucnosti a jako výraz pozitivn� prožívaného part-
nerství. Tímto vývojem získala rodina pro �lov�ka zcela jiný, d�ležitý význam. Stala se 
místem identi� kace, místem kam sm�	ují p	edstavy o hodnotách a životních cílech, mís-
tem, které provází �lov�ka na cest� sociálního p	izp�sobování a podporuje ho. Moderní 
rodina obkli�uje své �leny hustou sítí vzájemných vztah�, které v jednotlivých fázích 
rozvol�ují a op�t p	itahují. 

Vývoj rodiny v 	echách
V �eských zemích, se stejn� jako ve sv�t�, po druhé sv�tové válce objevuje 

„baby-boom“ a tendence k neolokalit� a nukleární rodin�. S rostoucím po�tem povále�n� 
opravovaných a budovaných byt� se za�ne 	ešit i bytová otázka nov� vznikajících rodin. 
Je pravdou, že rozd�lování tehdejších „volných“ byt� probíhalo na základ� t	ídního 
výb�ru a s velkým zvýhodn�ním �len� Komunistické strany 
eskoslovenska. Systém 
sociálního zabezpe�ení vysp�lých zemí, a takovou zemí 
eskoslovenská republika po 
druhé sv�tové válce zajisté byla, nabízí rodin� možnost p	edat zodpov�dnost o staré, 
nemocné �i postižené �leny rodiny na instituce. Tehdejší rodina postupn� p	enechává 
n�které své p�vodní funkce spole�enským institucím. Objevují se jesle, mate	ské školy 
a internáty pro studující a u�n�. Tento tlak ideologie je však rodinou využíván v duchu 
rodinné tradice a etnických zvláštností. Rodiny rómské a židovské z�staly u klasického 
rozložení rolí a zvýšená nabídka za	ízení se nepromítla do chodu rodiny. V�tšina rodin 
této doby však podlehla tlaku doby a výchovn� vzd�lávací za	ízení využívala. Hospo-
dá	ský vývoj se promítl i do regulace po�tu d�tí v rodin�. Žena již nemá ve spole�nosti 
pouze postavení matky a vychovatelky d�tí, ale stává se rovnocennou partnerkou otce. 
M�ní se tím i rodinná hierarchie a tradi�ní pojetí rolí.

Vývoj rodiny se odlišn� odvíjel ve vysp�lých zemích západní Evropy, ve USA 
a v zemích východní Evropy.

Spole�enský systém západoevropských zemí a USA vytvo	il podmínky pro 
postupné zm�ny v rodinné konstelaci a pozvolný vývoj rodin od industriální spole�nosti 
k typu sou�asné rodiny informa�ní spole�nosti.

V zemích východní Evropy prošla rodina a její životní styl n�kolika revolu�ními 
zm�nami, které se významn� promítly do struktury rodiny. Spole�nost se poprvé výraz-
n� zm�nila po roce 1948, protože se v ní zrcadlil zm�n�ný vztah k majetku a nový postoj 
k hodnotám. Socialistická spole�nost postupn� minimalizovala rozdíly mezi jednotlivý-
mi rodinami a pevn� ur�ila hranice životní úrovn�. Byla zákonn� stanovena povinnost 
pracovat u všech práceschopných ob�an�, vytvo	ila se tak um�lá p	ezam�stnanost.

S nabídnutými možnostmi se zm�nil životní styl a rozložení rolí v rodin�. Pro 
toto období je typická velká zam�stnanost žen, více pracovních pom�r� u otc� rodin. 
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Výrazn� se posílil vliv sociálních institucí, které snímaly �ást p�vodních úkol� rodiny 
na sebe. V d�sledku tohoto se snížila míra zodpov�dnosti rodiny za výchovu a vzd�lání 
d�tí, rodina delegovala tyto životní úkoly na spole�nost.

Výrazným rysem období je zp�sob trávení volného �asu, kdy pro nemožnost 
cestování se objevil kompenza�ní trend realizace volného �asu na rekrea�ních chatách, 
chalupách a zahrádkách. Tyto skute�nosti se promítly do životních cíl� jednotlivých 
rodin i do rozložení rolí v rodin�. Zmenšil se po�et vícegenera�ních rodin, prohloubila 
se intimita manželského páru. Na druhé stran� se zm�nila role ženy. Ženy matky byly 
vmanipulovány do role profesní nad rolí mate	skou. Nyní ženy s vyšším vzd�láním pre-
feruji �asto roli profesní. Profesní role s sebou nesla i úskalí vzniku nových vztah� na 
pracovišti s následným rozvodem p�vodního manželství. Profesní realizace ženy-matky 
v sob� nese i ekonomickou samostatnost ženy. Ta podporuje vzr�stající rozvodovost 
tehdejší spole�nosti.

Celkové uvoln�ní politické i ekonomické situace v letech sedmdesátých se pro-
mítá i do rodinného života. Farmaceutické výsledky výzkum� v antikoncepci a vliv 
sexuální revoluce v západoevropských zemích ovliv�uje i postavení ženy-matky v tzv.
reálném socialismu. Na jedné stran� se vyno	uje ekonomická samostatnost ženy spo-
jená s relativní dostupností vlastního bytu a druhé stran� setrvává dilema rodi�ovství 
a výchovy d�tí. V osumdesátých letech se �eskoslovenská spole�nost postupn� odklání 
od institucionálních za	ízení jako byl Pionýr a Školní družina a s celkovou liberaliza-
cí se m�ní i struktura rodiny. Postupn� se prodlužuje délka mate	ské dovolené a 	ada 
žen-matek si v p	edškolním v�ku zkracují pracovní úvazky až do doby, kdy jejich dít� 
p	eklene první t	ídu základní školy.

Druhou výraznou zm�nu prožívá rodina po roce 1989, kdy se op�t m�ní vztah 
k majetku a životní hodnoty. Nov� se rodící demokratická spole�nost nabízí obrovské 
možnosti a v prvních létech nabádá k jejich realizaci. Nabízené možnosti vytvá	í velký 
tlak na výkon jednotlivce v profesní oblasti, zárove� se tak omezují možnosti zájmové 
a intimní realizace. Sou�asná spole�nost otevírá i jiné možnosti relaxace a trávení volného 
�asu. B�hem dvaceti let se spole�nost natolik diferencuje, že není možné hovo	it o jed-
nom typu rodiny, typickém pro toto období. Mizí d	ív�jší ekonomická „rovnocennost“ 
rodin �i nucená semknutost rodin, vytvá	í se pevné hranice mezi jednotlivými t	ídami 
daná majetkem a postojem k n�mu. S rostoucím tlakem na efektivnost postupn� roste 
po�et nezam�stnaných, až dosáhne koncem devadesátých let po�tu 450–500 tisíc osob. 
Také tento vývojový moment má sv�j dopad na diferenciaci rodin v 
R. V informa�ní 
spole�nosti se stále více upozor�uje na kapitál mimoekonomický – symbolický, sociální 
a kulturní (viz Možný, 1999, s. 96). Diferenciaci je možné pozorovat v postavení rodiny 
ve spole�nosti, ve struktu	e rodiny a i ve velikosti rodiny. Soub�žn� s t�mito zm�nami se 
objevují kvalitativní zm�ny v postojích a ve sv�tovém názoru, které jsou ovlivn�ny nový-
mi formami partnerství.

V poradenské praxi zam�	ené na rodinu �i v praxi, která se zabývá d�tskou psy-
chologickou problematikou a potažmo rodinou dít�te se dnes setkáváme s jinými typy 
problém�, s novými okruhy výchovných potíží dít�te i s jinou strukturou rodiny. Násle-
dující 	ádky jsou pokusem o re� exi poradenské praxe v oblasti rodiny za posledních 
dvacet let (do roku 2010) z pozice psychologa.



16

Setkáváme se s velkou rozmanitostí typ� rodin, s rodinami úsp�šných podni-
katel� a restituent�, rodinami drobných podnikatel�, rodinami intelektuál�, rodinami 
státních ú	edník�, rodinami zam�stnanc�, ale i s rodinami nezam�stnaných. U každého 
typu sou�asné rodiny se vyvíjí odlišn� struktura rodiny, její dynamika i role. Je možné 
analyzovat i odlišný vztah mezi matkou a dít�tem.

Rodiny úsp�šných podnikatel� a restituent� se vyzna�ují p	íklonem k tradi�-
nímu pojetí prvorepublikové rodiny. Matka d�tí není zam�stnaná, stará se o výchovu 
d�tí a chod domácnosti. Výchova d�tí je však mnohdy redukována na zabezpe�ení 
jejich rozvozu do zájmových kroužk� a sportovních aktivit. Pé�i o domácnost p	ene-
chává na hospodyni �i úklidové � rm�. Partnerky sou�asných podnikatel� se p	ípadn� 
snaží také podnikat, avšak ne v té mí	e, že by musely p	ispívat na standard rodiny. 
Jedná se o jejich seberealizaci. Intimita soužití manželského páru se snižuje, jednak 
vlivem nedostatku �asu stráveného spole�n� a jednak odlišným okruhem podn�t�. 
Komunikace partner� se omezuje �asto jen na chod domácnosti (Pla�ava, 1996). 
Manželky podnikatel� jsou �astou klientelou manželských poraden, v horším p	ípad� 
protialkoholických lé�eben.

V rodinách drobných podnikatel� se oba manželé podílí na chodu podniku �i kaž-
dý provozuje sv�j podnik. Mají zodpov�dnost za p	ínos své � rmy pro domácnost, v�nují 
své � rm� v�tšinu �asu, nerealizují jiné životní role, neuspokojují své zájmy a koní�ky. 
Soužití manželské dyády je narušeno �asovou náro�ností provozu podniku.

V rodinách vysokoškolák� došlo v posledním desetiletí k velký zm�nám, kte-
ré se odvíjely od profesní specializace. Je možné zaznamenat u tohoto typu rodiny, 
s ur�itou specializací, snížení životní úrovn�, které vzniklo nepom�rem v jednotlivých 
sférách spole�nosti. Flexibilní rodina vysokoškolák� se snaží podnikat nebo se uplatnit 
v preferovan�jší sfé	e státních ú	edník�. �ešení situace je op�t na úkor �asu stráveného 
spole�n� s životním partnerem a d�tmi V d�lnických rodinách se zm�nila situace výraz-
n� v oblasti sociálního statusu. V reálném socialismu byl d�lník v�tšinou p	íslušníkem 
Komunistické strany 
R, vládnoucí a jednozna�n� ekonomicky podporované strany, 
i když jsme se snažili vybudovat spole�nost bez t	íd. Jeho mzda se p	íliš nelišila od st	e-
doškolák� ani VŠ, ba �asto ji i p	evyšovala. D�lnická rodina m�la velmi dobrou životní 
úrove� a realizovala se mnohdy až excelentn� v socialistickém modelu trávení volného 
�asu (chalupa	ení a chata	ení). V situaci po roce 1989 se t�žký pr�mysl dostává do kri-
ze, dochází k restrukturalizaci podnik�, m�ní se majitelé a výrobní programy. D�lníci 
pozbývají svá privilegia a velké koncerny se rozvrstvují podle západoevropského mode-
lu. Jednotlivé vrstvy v organizaci spolu nekomunikují, mají odd�lené jídelny, parkovišt� 
pro auta. �ad� d�lník� se zem� velkých možností v dennodenním boji o zam�stnání 
stává iluzí �i nedosažitelným snem. Pokud se v této vrstv� obyvatelstva sejdou dva 
manželé-rodi�e se zam�stnáním, jsou schopni v sou�asné spole�nosti naplnit rodi�ov-
ské a manželské funkce, nebo hmotnou podporu jim vytvo	ilo zázemí minulého režimu 
Osobní spokojenost rodiny se potom odvíjí od uznávané hodnotové orientace.

Nejproblemati�t�jší skupinou v poradenské praxi jsou rodiny nezam�stnaných. 
Nejsou odolné velkému ekonomickému tlaku, nejsou schopny stimulovat d�ti ve vol-
ném �ase, partne	i mají problémy s vlastní realizací. Zahlcennost rodiny ekonomickými 
problémy se projevuje v hodnotové sfé	e d�tí. Výrazn� �ast�ji se u rodin dlouhodo-
b� nezam�stnaných rodi�� setkáváme se sociální patologií d�tí. Sou�asná spole�nost 
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p	enesla zodpov�dnost za výchovu d�tí zp�t na rodinu a sou�asná rodina ji v mnoha 
p	ípadech neumí unést. 

Rodina odráží nejen t	ídní hledisko sou�asné spole�nosti, ale reaguje i na zm�n�-
nou hodnotovou orientaci celé spole�nosti tím, že se sama m�ní. M�ní se v duchu snížení 
po�tu d�tí narozených v manželství, v duchu vyššího chronologického v�ku partner� 
v dob� uzavírání manželství a objevují se i alternativní formy rodiny. Zvyšuje se po�et 
nesezdaných soužití, „partnerství bez papíru“ („non-paper marriages“,“Ehen ohne Trau-
schein“), a to jak u heterosexuálních, tak u homosexuálních pár�. Jako další alternativní 
formu soužití musíme p	ipomenout soužití v „komunitách“, v podobných rodinných spo-
le�enstvích, která nejsou tvo	ena p	íbuzenským vztahem, ale zájmovou sférou a hodnoto-
vou orientací. K alternativním formám zajisté p	i	adíme i v�dom� plánované rodi�ovství 
bez partnera u starších žen, které úzce souvisí s emancipací ženy, se stíráním rozdíl� mezi 
typicky mužskou a typicky ženskou rolí ve spole�nosti (Pla�ava, 1998).

Krom� t�chto „pr�	ezových zm�n“ v �eské rodin� se pon�kud posouvají po 
roce 1989 i vývojové fáze rodiny (Pla�ava, 2000). Prodlužuje se fáze p	edmanželského 
soužití, a už je to zp�sobeno možnostmi cestování �i snahou po profesním etablová-
ní, prodlužuje se i délka mate	ské dovolené a objevuje se odklon od výchovných stát-
ních institucí ve prosp�ch soukromých vychovatelek a u�itel�. Zvyšuje se stále tlak na 
odbornost (nap	. státní ú	edník s de� nitivou má ovládat dob	e dva cizí jazyky) u st	ední 
generace rodi�� a prodlužuje se doba odchodu do d�chodu u stárnoucí generace. Ur�itý 
náznak posunu se objevuje i v pé�i rodiny o své seniory.
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Rodina s postiženým dít
tem
Životní situace rodiny s jedním nebo více postiženými d�tmi je �asto spojová-

na s motem „postižené dít� = postižená rodina“ (Thim, 1974). Podle Kleeho (1974) 
v Bach (1979) jsou rodi�e postižených „postiženými rodi�i“. Narození postiženého dít�-
te vede k šoku, �asto k pop	ení situace. Postižení bývá prožíváno jako provin�ní, mnohé 
vn�jší kontakty jsou zablokovány, d�ti jsou �asto schovávány, situace rodiny se stává 
nezvládnutelnou, isolace rodiny je dokonalá. Rodi�e postižených d�tí jsou zatíženi tak 
závažnými psychickými kon� ikty, že sami �asem sm�	ují k „postižení“ (Kluge, 1982). 
Postižené dít� vážn� narušuje jejich sebepojetí a sebehodnocení. Dostávají se do eko-
nomicky nevýhodné situace a 	ada rodin se ocitá v izolaci. Majetkové pom�ry rodiny 
jsou ovlivn�ny pé�í o postižené dít�, nebo matka v�tšinou z�stává doma a pobírá pouze 
p	ísp�vek od státu za pé�i o osobu blízkou. Otec se stává výhradním živitelem rodiny, 
což je na úkor volno�asových aktivit rodi�e i rodiny. Jednostranná vytíženost rodi�� se 
promítá do rodinné atmosféry a ovliv�uje soužití manželského páru.

Sociální chování s sebou nese v�tšinou jistou míru anticipace. Anticipace se 
objevuje p	i volb� životního partnera, p	i plánování po�etí dít�te, p	i samém naro-
zení dít�te. V okamžiku narození není p	íliš �asté sd�lovat rodi��m diagnózu a míru 
postižení jejich dít�te.

Jen velmi malá �ást rodi�� d�tí postižených, je díky v�asné diagnostice kon-
frontována s touto skute�ností hned v prvních hodinách po narození dít�te. Mnozí 
rodi�e se s realitou fyzického a psychického života svého dít�te seznamují v prvním 
roce života dít�te. V�asná diagnostika u t�žších forem DMO a i u n�kterých genetic-
kých vad nerozpozná budoucí míru postižení; organismus se vyvíjí a vždy doufáme 
v akceleraci vývoje. A je již diagnóza sd�lena hned �i pozd�ji, je d�ležité si uv�do-
mit, že o�ekávání a nad�je rodi�� se vyvíjí již b�hem t�hotenství a nedají se datovat 
momentem narození. Formují se na základ� prožitk� s jinými d�tmi v rodin�, prožit-
k� s vlastními rodi�i, se sourozenci, s p	áteli. Mnozí rodi�e sp	ádají již dlouho p	ed 
narozením plány pro nenarozené dít�. Vytvá	í si již p	ed porodem obraz ideálního 
dít�te. N�která tato o�ekávání jsou tak hluboko zako	en�ná v podv�domí rodi��, že je 
považujeme za samoz	ejmost. Rodi�e p	edpokládají, že dít� bude úsp�šné v životní 
sout�ži, v konkurenci s vrstevníky. O�ekávají, že se dít� bude vyvíjet jako sociální 
bytost a bude produkovat sociální chování. Doufají, že dít� bude minimáln� stejn� 
úsp�šné jako rodi�e �i úsp�šn�jší. 

Existují však o�ekávání speci� cká, vyplývající z problematické osobnosti 
rodi�e. Rodi� málo vyzrálý, málo tolerantní a mající sám nedostate�né sebev�domí 
má p	esné až speciální o�ekávání od svého dít�te. Promítají se mu do nich �asto nespl-
n�né požadavky z vlastní životní cesty. Koncentruje se na o�ekávání a požadavky spe-
ciálních vlastností svého nenarozeného dít�te. Nap	.: vzhled dít�te, velikost a váha, 
intelektové schopnosti, sportovní schopnosti, muzikální, um�lecké �i matematické 
nadání. Nejsiln�jší tendence „mít ideální dít�“ jsou u prvorozených d�tí. Je p	iroze-
né, že ješt� ur�itou dobu po narození se rigidn� drží své p	edstavy ideálního dít�te 
a nep	ipouští si skute�nost. S mírou rigidity p	edstavy ideálního dít�te se zv�tšuje roz-
sah krize, která nastává v situaci narození postiženého dít�te. Rozdíl mezi p	edstavou 
vysn�ného nenarozeného dít�te a postiženého dít�te je u t�lesných, kombinovaných 
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a smyslových vad tak velký, že zcela zákonit� naruší sebepojetí a sebehodnocení rodi-
�e. Rodi�e si uv�domují, že dít� je pro n� pokra�ováním nebo obnovením rodi�ov-
ského „já“. Narození postiženého dít�te v tomto p	ípad� p	edstavuje p	ímé ohrožení 
rodi�ovského sebecitu.

Diskrepance mezi ideálním a postiženým dít�tem je v prvních m�sících života 
dít�te v�tší zát�ží pro matku než pro otce. V normálním p	ípad� matka po porodu 
p	ebírá na sebe starost o kojence, ale v situaci narození postiženého dít�te je to více 
záležitost pediatr�. Matka prochází na své cest� k vyrovnání se s postižením svého 
dít�te d	íve fází šoku než otec. Není schopna uskute��ovat souhru aktivit, vzájemnou 
interakci p	i krmení a p	ebalování, koupaní nebo sociální h	e. Navenek se schopnost 
interakce mezi matkou a dít�tem pozná podle soust	ed�né pozornosti dít�te. Sociální 
interakce je narušena vývojovým stavem dít�te (Vítková, 1999). Psychický šok matky 
se promítá do ostatních vztah� v rodin�, zvlášt� do vztahu k partnerovi (pocity viny, 
pocity obvin�ní..), ale i do vztah� ke zdravým sourozenc�m a prarodi��m. V prvním 
stadiu vyrovnání se s postižením se objevují typické reakce rodi�� na základ� scéná	e 
„Slepá cesta“ matky. Ženy �asto prožívají své dít� jako výsledek lásky k partnerovi, 
a diskrepanci mezi ideálním dít�tem a reálnou skute�ností. Reakce mohou být (Smith, 
Neusworth, 1975) ozna�eny jako ne napln�ní role, nespln�ní životního úkolu. Matky 
se o své dít� sice starají na základ� svého morálního p	esv�d�ení, avšak prožívají 
pocit zmaru, nebo výsledky jejich výchovného p�sobení jsou tak drobné, že je �asto 
za výsledky ani nepovažují.

Postižené dít� bývá také rodi�i prožíváno jako „poškozený dar“. Novorozené 
dít� bývá �asto symbolicky považováno za dar. Je to dar matky, která s�atkem ztra-
tila svou p�vodní rodinu, vlastním rodi��m. Obdarovává je tím, že jim dává vnou�e. 
Podobné myšlenky je možné vysledovat i u otc�. I otcové hovo	í ve skupinové terapii 
o „zklamání ze svého dít�te“. Jde o zklamání ve smyslu „cht�l jsem dát své žen� dít�“. 
Objevují se i pocity viny otc� za nezvládnutí první reakce p	i kontaktu s dít�tem. Jde 
o pocity provin�ní otc� za nezvládnutou reakci, která vyvolala v matce pocit viny, že 
neporodila zdravé dít�. U obou rodi�ovských partner� se tak setkáváme se „zklamáním 
skrytých nad�jí“, které jsou hluboko uloženy v podv�domí a mají charakter o�ekávání 
zm�ny situace páru. Mám na mysli zm�nu zlepšení napjatých partnerských vztah�, �i 
zm�nu v uvoln�ní silné vzájemné závislosti rodi�ovského páru, �i zm�nu v posílení 
motivace sourozenc�, ve smyslu zlepšení jejich produktivity. O�ekávání bývají oriento-
vána i na potvrzení manželství jako takového, potvrzení funk�nosti soužití páru.

Po období šoku nastupují další fáze (Balzer, Rolli, 1975) jako je poznání 
postižení, p	ijetí postižení a za�len�ní postiženého do rodiny. Fáze p	ijetí závisí na mí	e 
postižení dít�te, na osobnostních vlastnostech rodi�� a na ekonomicko-sociálních pod-
mínkách rodiny.

Procesem p	ijetí postiženého dít�te se intenzivn� zabýval Sporken (1975), který 
vy�lenil dev�t stupn� v procesu p	ijetí:
1) nev�domí 
2) nejistota
3) implicitní pop	ení
4) objevení pravdy 
5) explicitní pop	ení 
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6) odpor
7) nad�je na zm�nu
8) zármutek, vzájemné osamocení rodi�� 
9) p	ijetí.

F. Peterander (1992) se v�nuje zachycení chování rodi��, které je prosp�šné pro 
vývoj dít�te škálou. Škála má tyto stupn�: orientace na dít�, radostnost, pospolitost, 
srozumitelnost, p	evzetí perspektivy dít�te, vývojov� p	im�	ená interakce, schopnost 
rozeznat pocity (v Vítková, 1999).

Pon�kud odlišná je situace v p	ijetí postiženého dít�te u rodi�� v�	ících. V�	ící 
rodi�ovský pár p	ijímá své postižené dít� jako výraz boží v�le �i dar od Boha, je pro n� 
výzvou. Objevují se dv� možnosti interpretace. Na jedné stran� je narození postiženého 
dít�te d�kazem, že v o�ích Boha nejsou rodi�e hodni býti rodi�i, a proto nepokra�uje 
jejich rod, postižené dít� je d�kazem jejich „slepé cesty“. Na druhé stran� existuje pozi-
tivní interpretace narození postiženého dít�te u v�	ících rodin. Tento postoj je �ast�jší 
a je možné ho zformulovat jako boží výb�r. Výb�r rodi��, kte	í jsou siln�jší, mají více 
lásky, více schopností a trp�livosti než pr�m�rní rodi�e.

Pro� rodi�e od narození dít�te tolik o�ekávají a jaký má význam v jejich život�?
Dít� dává životu rodi�� �asto zvláštní význam a nápl�, potvrzuje jejich existenci. 

Rodi�ovství je na jedné stran� syceno 	adou drobných vývojových úkol�, od zvládnu-
tí období prvního vzdoru, p	es nástup do školy �i výsledcích ve sportu až k úsp�chu 
v zam�stnání, ale také je syceno 	adou pozitivních spole�ných prožitk� všedních dn�. 
T	eba schopnostmi dít�te nau�it se jezdit na kole, zvládnout základy �tení, absolvovat 
maturitu.

Zvláštní význam má dít� pro rodi�e na sklonku života. Dít� dává rodi�i pocit 
jistoty a bezpe�í, že je emocionáln�, sociáln� a n�kdy i � nan�n� podpo	í. Díky d�tem 
prožívají rodi�e jistotu, že jejich život má smysl a jejich d�ti budou žít dále. Pro rodi-
�e postižených d�tí však tato o�ekávání, významy a smysly života �asto neexistují. 
Postižené dít� totiž v�tšinou neplní sociální o�ekávání svých rodi��, nedosahuje nor-
málních vývojových cíl�, a když p	ece, tak mnohem pozd�ji. Prožitky zklamání, studu 
a strachu prožívají rodi�e v souvislosti s výsledky svých d�tí.

Ve druhém stadiu vyrovnání se s postižením – plné v�domí postižení – se m�ní 
po�áte�ní zklamání, starosti a sny rodi�� v rozho	�ení, frustraci, zlost �i hn�v. Otázku 
„pro� se nám to stalo?“ si rodi�e kladou více ve smyslu obžalování a výhružky, než ve 
smyslu vlastního hledání p	í�in. V tomto stadiu se objevuje další problém, se kterým 
rodi��m nem�že nikdo pomoci, a to zlost a hn�v na výraz postižený. Emoce rodi�� jsou 
o to siln�jší, o co je p	í�ina postižení více obest	ena nejasností. P	í�ina handicapu bývá 
velmi �asto nerozpoznaná. Vede k frustraci rodi�e a stává se, jak je známo z psycholo-
gických zákonitostí, že sm�r hn�vu se namí	í proti samotné p	í�in� frustrace, a to proti 
postiženému dít�ti.

Agresivita v��i postiženému dít�ti je tabuizované sociální téma, takže se s ním 
vlastn� nikde v literatu	e nesetkáváme. Z praxe je však známo, že množství týraných 
postižených d�tí je mnohem vyšší než d�tí normálních. Tuto skute�nost publikovali 
Fridrich a Boriskin (1976) ve své práci o nedonošených, t�lesn� a duševn� postižených 
d�tech ve vztahu k týrání. Podobné problematice u d�tí s nízkou porodní váhou se 



21

v�novali Bell a Harper (1977). Bice a Bartelme (1953) referovali o chování rodi�� d�tí 
se spastickou formou DMO, o myšlenkách rodi�� na zbavení se dít�te. Creenfeld (1978) 
ve svém vypráv�ní o soužití se svým postiženým autistickým synem Noah se sv�	uje 
s podobnými myšlenkami a vyjád	uje své pochybnosti nad smyslem života dít�te, nad 
zabitím svého postiženého dít�te.

P	esto, že pro v�tšinu rodi�� je týrání dít�te nep	ijatelnou cestou ventilace 
frustrace, se s t�mito pudovými �i temperamentovými projevy setkáváme. Kontrolní 
systémy jako je v�le a sebeovládání rodi�� v situaci nesnesitelné zát�že selhávají. Rodi-
�e následn� propadají pocit�m viny za to, že se týrání dopustili, ale i za to, že na n�jaký 
druh týrání pomysleli.

Pocity viny a strachu jsou velmi silné negativní prožitky, se kterými se nedá dlou-
ho spokojen� žít. Musí být d	íve nebo pozd�ji na základ� psychologických obranných 
systém� pozm�n�ny. Kluge (1982) hovo	í o „obranné fázi“, ve které rodi�e postižených 
d�tí snaží pop	ít postižení. Je to primitivní, ale velmi �asto fungující forma obranného 
mechanismu. U t�žce postižených d�tí se pon�kud paradoxn� uplat�uje ve v�tší mí	e 
a souvisí s diskrepancí mezi ideálním dít�tem a reálným dít�tem.

Pop	ení m�že mít spoustu podob. Léka	 nebo psycholog, který rodi��m sd�lí 
nep	íznivou zprávu je prohlášen za neschopného a nekompetentního. Následuje potom 
�asto fáze hledání lepšího léka	e a lepšího psychologa, od kterého o�ekávají rodi�e lep-
ší posouzení svého dít�te. Rodi�e se ujišují ve svých nereálných nad�jích a doufají 
v zázra�nou terapii, ve známého léka	e, ve zcela novou experimentální metodu.

Pop	ení výsledk� vyšet	ení a psychologických test� je jedna z možností obrany 
rodi��. V tomto zp�sobu pop	ení pomáhají rodi��m logické argumenty v �asopisech, 
ale i v odborné literatu	e, které p	i nedokonalé interpretaci, upozor�ují na omeze-
né možnosti diagnostiky a terapie. Na druhé stran� každý specialista, který pracuje 
s d�tmi s kombinovanými vadami ví, že interpretace testových výsledk� t�chto d�tí 
není jednoduchá a jednozna�ná a výroky o dít�ti rodi�i sd�luje opatrn�, �asto jako 
„polopravdy“.

Jiným typem pop	ení je všeobecné zmenšení významu postižení na další vývoj 
dít�te. Vyzna�uje se výroky typu „to jsme již p	ekonali“, „babi�ka m�la taky takové potíže 
a pozd�ji prožila zcela normální život“. Jiným typem pop	ení ze stejné skupiny je tvrzení 
rodi��, že Albert Einstein taky ve t	ech letech ješt� nemluvil a jaký to byl genius.

Pop	ení postižení se projevuje „tlakem“ na výkonnost dít�te. Rodi�e nutí své d�ti 
k lepšímu u�ení, k lepší práci, k v�tší samostatnosti. Pokud rodi� pop	e postižení, musí 
se dít� vlastn� stát stejn� úsp�šným jako jiné d�ti a dostává se tak logicky velkého tlaku 
„být normální“. Díky tomuto postoji rodi�e nestaví svým postiženým d�tem realistické 
požadavky. Nároky na dít� se vyvíjí z pop	ení, ze zklamání, zármutku a soucitu.

Pop	ení se projevuje nereálnými o�ekáváními. Rodi�e postižených d�tí mají �as-
to nereálné p	edstavy o stupni postižení svého dít�te a necht�jí mít v duchu pop	ení 
žádné p	esné p	edstavy. P	edstavy se vyvíjejí na základ� zkušenosti s jiný mi d�tmi, 
zkušeností z vlastního d�tství nebo z knih. V�tšina publikací, které rodi�e �tou, se p	i-
tom týká zdravých d�tí a malé množství knih o postižení, které by mohlo rodi�i najít 
p	im�	ený postoj k dít�ti není �teno.

Nerealistická o�ekávání v sob� skrývají nebezpe�í. Jedním nebezpe�ím je to, 
že samotná o�ekávání jsou p	íliš velká.Tlak na výkon dít�te, které na základ� pop	ení 
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vidí rodi� jako normální, je konec konc� pro rodi�e velkým nap�tím a frustrací. Rodi�e 
jsou podrážd�ní, zlobní, a soustavn� iritováni, což se p	enáší i na ostatní �leny rodiny. 
Rodi�e �asto vycítí i ješt� jiný druh svého negativního p�sobení na dít�. V postiženém 
dít�ti, které citliv� vnímá roz�arování a frustraci rodi�e, se rozvíjí pocity viny za pro-
blémy v rodin�. Postižené dít� nem�že �i neumí o t�chto pocitech mluvit a vyrovná 
se jen s jistou mírou negativních cit�. Tato situace je �asto p	í�inou nep	iléhavého �i 
agresivního chování dít�te. Projevy chování dít�te sice zmírní jeho pocity viny, ale na 
druhé stran� se zase zesílí roz�arování rodi�� a dochází ke kruhové reakci, ze které není 
jednoduchého východiska.

Druhé nebezpe�í nerealistického o�ekávání spo�ívá v p	ílišné pé�i, soucitu 
a sympatiích, které se ve svém d�sledku obrátí proti postiženému dít�ti. O�ekávání 
rodi�� jsou snížena na minimum a kapacita schopností se nerozvíjí. D�ti nemají vyty-
�ené hranice, neprodlužuje se jim délka koncentrace pozornosti, nejsou p�stovány pra-
covní a pozornostní návyky. Neo�ekává se samostatnost a dít�ti je odep	ena iniciativa. 
D�sledkem je, že dít� pracuje pod hranicí svých možností.

Ideální p	ípadem je situace kdy jsou o�ekávání a požadavky dob	e slad�ny se 
schopnostmi dít�te. P	ístup rodi�� a možnosti okolí mu dovolují pln� rozvinout své kva-
lity a nebýt p	itom podhodnocen �i nadhodnocen rodi�i a vychovateli. Tento základní 
pedagogický princip, který platí pro zdravé d�ti, nabývá pro postižené d�ti zvláštního 
významu. Bohužel málo rodi�� postižených d�tí je schopno kompenzovat nedostatky 
svého dít�te v oblasti, která není postižená. Kompenzovat tak, aby t�lesné postižení 
dít�te bylo nahrazeno intelektem, psychické postižení kompenzováno sportovními 
výkony, zrakové problémy sluchovými schopnostmi a naopak.

Princip pop	ení, vycházející z nereálných o�ekávání, podporuje zam�	ení rodi-
�e na výkon. Nereálné o�ekávání a falešné nad�je jsou bez pochyby zdrojem velkých 
t�žkostí. Na druhé stran� je nutné 	íci, že smysl nad�je, myšlenky na Boha, na léka	skou 
pomoc umož�ují rodi��m tuto t�žkou situaci zvládnout. Mechanismus pop	ení je tedy 
v tomto p	ípad� p	iléhavýma vhodným obraným psychologickým principem.

Postižené dít� zat�žuje rodinu svými problémy, které na jedné stran� zt�žují 
možnost vyty�ení hranic a norem, na druhé stran� ovliv�ují vzájemný postoj rodi��. Pro 
rodi�e postižených d�tí je skute�n� velmi t�žké najít rovnováhu mezi dv�ma výchovný-
mi extrémy. Rovnováhu mezi tlakem na výkon dít�te a požadavky na jedné stran� a roz-
mazlováním s p	ehnanou starostlivostí na stran� druhé. Postižené dít� pot	ebuje práv� 
tak výchovné vedení, hranice a podporu jako zdravé dít�. P	itom ale musí být požadav-
ky na dít� speci� cky p	izp�sobeny jeho postižení. Mnozí rodi�e na základ� svých pocit� 
soucitu, viny, strachu nebo pop	ení netrvají na vytvo	ení hranic a dodržování výchov-
ných norem. Postižené dít� t�chto projev� „slabosti“ svých rodi�� využije stejn� tak 
jako zdravé dít� a rychle se nau�í v situaci manévrovat. Vyžaduje zvláštní podmínky 
v rodin�, zvláštní postavení a práva, která ostatní nemají. Tato situace není výjime�ným 
jevem a m�že dosp�t až ke kontrolování rodi�� dít�tem a manipulováním s nimi. Dít� 
se m�že stát tyranem rodiny. Reakce rodi�� v této situaci se stávají nep	iléhavé situa-
ci, rodi�e vykazují chaotické a neracionální chování. Výchovné problémy se vyhrotí 
p	i zahájení návšt�vy specializovaného pracovišt� �i stacioná	e. Dít� na sebe strhává 
pozornost neuznává autoritu dosp�lého, a p	es nízký po�et d�tí ve specializovaných 
za	ízeních, je problémem dít� ve t	íd� zvládnout. Postižené dít� nebývá z domova 
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zvyklé na diferenciaci požadavk�. U�itelova role spo�ívá ve vyty�ení hranic vzhledem 
k mí	e a druhu postižení a vytvo	ení individuálního programu, kde budou nepostižené 
funkce dít�te zcela normáln� využívány.

Psychologie se všeobecn� více zabývá p�sobením rodi�� na dít� než vlivem dít�te 
na rodi�e. V�tší množství poznatk� je v oblasti vzájemných vztah� mezi matkou a dít�tem 
a dít�tem a matkou. Jsou popsány reakce matek na narození dít�te, vývoj jejich vzájem-
ného chování. Vliv kojence na city matky, na její frustraci, její sebehodnocení, na to jak 
šastná �i nešastná se cítí. Muuss (1984) popisuje v svém teoretickém konstruktu chování 
dvou rozdílných kojenc� a jejich matek. Kojenec s chováním typu A je klidný, spokoje-
ný, hodn� se sm�je, pravideln� jí, rád a hodn� spí, rád je krmen a rád si hraje. Všechny 
gastrointestinální pochody probíhají s ur�itou pravidelností. Kojenec typu B je hlasitý 
a neklidný, nespokojený, nerad jí a nepravideln�, nerad si hraje, v nest	eženém okamžiku 
se ušpiní, má �asto nehody a je �asto nemocný. P	edpokládejme, že tyto vlastnosti nejsou 
p	echodné, ale trvalé. Máme-li pro zjednodušení dv� stejné teoretické matky, není p	íliš 
obtížné uhádnout, že se vlivem svých d�tí budou brzy lišit. Jejich postoj k dít�ti, životní 
pocity a sebepojetí se brzy od základ� pozm�ní. Podle Muusse tato hypothetická rodinná 
situace není tak teoretická jak se zdá, nebo spousta matek v poradn� popisuje své dít� 
a jeho projevy jako dít� typu A �i B. Matky s kojencem typu A prožívají svou mate	skou 
roli spokojen�, šastn� a plní ji. Avšak matky s kojencem typu B jsou nešastné, nespo-
kojené, neschopné a nenávidí se. Tyto rodi�ovské prožitky se promítají do rodi�ovských 
kompetencí. Trvá-li vliv dít�te typu B delší dobu (6–8 let) setkáváme se s podrážd�nou, 
nervózní až zlobnou matkou, která se ze vzájemné interakce s dít�tem (matka-dít� a dí-
t�-matka) neumí sama vymanit. Nep	edvídatelnost reakcí dít�te, nespokojenost, �astá 
nemocnost p	ispívají k vývoji negativních vlastností matky. Dít� typu A vybízí matku 
k pé�i, o�ekáváním, srde�nosti. Vybízí ke h	e a t�lesnému kontaktu. Naopak chování dít�-
te typu B probouzí v matce projevy zlosti, vzteku a frustrace. Je zcela samoz	ejmé, že 
dít� typu A je snadn�ji vychovatelné než dít� typu B. V prvním p	ípad� p�sobí dít� matce 
radost, být matkou, v druhém p	ípad� je matka d	íve nebo pozd�ji frustrována a za�íná se 
zajímat o své rodi�ovské schopnosti a o smysl života.

Postižené d�ti se v tomto smyslu neliší od výše popsaných typ� kojenc�. I p	es 
r�znou míru postižení se u nich setkáváme s velkou variabilitou chování. Zejména d�ti 
autistické, s lehkou mozkovou dysfunkcí, speci� ckými vývojovými poruchami u�ení 
a chování jsou z	ídka d�ti typu A.

Charakterizujeme-li rodinu jako primární skupinu s typickými interakcemi 
(Pla�ava, 1986), potom se vzájemné vztahy jednotlivých �len� rodiny projeví v jejím 
vývoji. Tento vývoj zp�tn� úzce souvisí s vývojem jednotlivých �len� rodiny. Hovo-
	íme o dynamickém vzájemném p�sobení mezi jednotlivými �leny rodiny. Nastín�ná 
skute�nost se týká jak rodin s postiženými d�tmi, tak rodin se zdravými d�tmi.Naro-
zení postiženého dít�te se projeví v dynamice rodiny, v rozložení rolí, v komunikaci 
a rodinné atmosfé	e. M. Thurmair (1990) vychází z toho, že postižené dít� p	edstavu-
je pro rodinu zát�ž, jak na úrovni v�cné, tak na úrovni emocionální. Na jedné stran� 
odpovídající pé�e vyžaduje vysoké � nan�ní náklady a �asové nároky, na druhé stra-
n� prožívání sou�asného stavu vede k emocionální zát�ži. (Vítková, 1999). Narození 
postiženého dít�te je možné považovat za hazardní i vývojový úkol pro rodinu (Epstein 
a spol. v Planava, 2000). Je to událost paranormativní (Hultsch-Deutsch, 1989). V USA 
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se podle výzkum� z roku 1985 v rodinách s postiženými d�tmi najde více partnerských 
problém�, rozvod�, alkoholismu, nezam�stnanosti, neurotických a také psychotických 
tendencí. V 85% se podle výše zmín�ných výzkum� rodi�e postižených d�tí rozvádí.

Literatura o rodinách s postiženými d�tmi je zam�	ená na dva okruhy problém�.
Východiskem prvního okruhu je obvykle zmapování a zpracování údaj� o t�žkostech 
rodin, jako nap	. výzkumy Mosse a Silvera (1972) na téma životní prostor, možnosti 
hry, prázdniny, výb�r potravin, výchova k �istot�. Tímto okruhem problém� se více 
zabývají britské výzkumy. Druhý okruh je orientován psychologicky, v�nuje svoji 
pozornost emocím rodi�� a sourozenc�, vnímání reakcí druhých (Voysey, 1975) v David 
Thomas (1980). Zkoumá také p�sobení postiženého dít�te na rodi�e a jeho sourozence 
(Kew, 1975).

Dynamika rodiny
Životní cyklus b�žné rodiny je �len�n do p�ti etap (Pla�ava, 1982): od svatby po 

narození dít�te, rodina s malými d�tmi, rodina se školáky, d�ti vylétají z hnízda a eta-
pa nazvaná „znovu sami dva“. Rodina p	echází z jednoho stadia do druhého a zvládá 
vývojové úkoly jednotlivých etap. Etapy vývoje rodiny korespondují s chronologickým 
v�kem d�tí, jejich psychickou a sociální vysp�lostí. Postižené d�ti se však vyvíjejí odliš-
n� než d�ti zdravé. Vývoj je velmi pomalý a �asto ustrne na úrovni p	edškoláka �i mlad-
šího školáka. K tomuto horizontu se propracovává dvakrát �i t	ikrát déle než zdravé 
dít�. Rodi�ovské úkoly vyplývají tedy z této situace a trvají neúm�rn� dlouho. Jsou jed-
nostrann� zam�	ené na pé�i a kontrolu dít�te, nedovolují rodi�i podporovat autonomii 
dít�te (dít� nemá dostatek schopností na p	echod do další etapy), nedovolí mu p	echod 
do následující etapy. Výrazn�jší je tato situace u rodin s jedním postiženým dít�tem �i 
rodin s pouze postiženými d�tmi. U d�tí s kombinovaným postižením se st	etává snaha 
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rodi�� o samostatnost a sob�sta�nost dít�te se snahou o dodržování norem a princip� 
ost	eji než u d�tí zdravých. Problém spo�ívá v tom, že není možné spoléhat na racionál-
ní kontrolu jednání dít�te.

V dynamice rodiny s postiženým dít�tem je zajímavé zabývat se vlastní verba-
lizací problému postižení-komunikací mezi rodi�i. Zavrhneme-li p	edpoklad, že rodi�e 
vždy jednomysln� a sou�asn� promýšlí ty stejné situace, je z	ejmé, že jejich vlastní 
hledání p	í�in, rozdílných cest ke zvládnutí problému vede �asto k zákonitému nap�tí 
mezi rodi�ovským párem. Je výzkumn� dokázáno (Muuss, 1984), že ženy siln�ji hledají 
p	í�iny postižení svého dít�te v otázkách víry a své pocity viny vyt�s�ují, kdežto muži-
otci akceptují spíše p	írodov�dné vysv�tlení a orientují se na pravd�podobnost výskytu 
postižení. Diskrepance mezi pot	ebou mluvit o problému mezi matkou a otcem, tak jako 
osobní zodpov�dnost za dít�, vytvá	í další dodate�nou zát�ž rodiny. Postoj otc� „díky 
tvým otázkám a starostem“ se nic nezm�ní, posiluje osamocení rodi�e-matky uvnit	 
rodi�ovského páru. Za� xované postoje, nemluvit o problému v rodin�, matkám nepo-
máhají, naopak je však ovliv�ují a p	ispívají k tomu, že se zv�tšuje odstup mezi mužem 
a ženou v rodi�ovském páru. Navození zm�ny komunikace je jedna z možností p�sobe-
ní rodinného terapeuta a vede k zákonitým zm�nám v chování rodi��.

Vliv postižených d
tí na sourozence
Sourozenci, brat	i a sestry jsou samoz	ejm� sou�ástí rodinného systému. Není 

neobvyklé, že v rodinách s postiženými d�tmi se cítí být na okraji rodinného spole�en-
ství, nebo v�tšina pozornosti, pé�e a starostlivosti je v�nována postiženému dít�ti. Na 
druhé stran� se objevují i rodiny, kde není postižené dít� v centru zájmu a rodi�e svou 
lásku, o�ekávání, pýchu a nad�je obracejí ke zdravým sourozenc�m. S touto struktu-
rou rodiny se setkáváme u rodin, kde p	evažujícím obranným mechanismem je princip 
pop	ení a odmítnutí postiženého dít�te.

Vlivem duševn� postižených d�tí na své bratry a sestry se výzkumn� v�noval 
Grossmann (1972). Zjistil, že vliv duševn� postižených d�tí na sourozence není jedno-
dimensionálním jevem, nýbrž jako v�tšina psychologických proces�, jevem komplex-
ním. Dále zjistil, že zde hrají v�tší roli faktory rodinné interakce než samotná exis-
tence postiženého dít�te v rodin�. V tomto kontextu není možné zd�vodnit umíst�ní 
postiženého dít�te do ústavu tím, že odstra�ujeme negativní p�sobení na sourozence. 
Postižené dít� m�že mít na své sourozence i velmi silný pozitivní vliv. Interakce se 
odvíjí od osobnosti sourozenc�, od po	adí narození v sourozenecké 	ad�, od rozdílných 
p	ístup� v pé�i k postiženému.

P	i sledování prožívání soužití s postiženým dít�tem m�žeme popsat dva základní 
postoje sourozenc�. Jedny za	adíme do skupiny sourozenc�, kte	í žijí spole�n� s dušev-
n� postiženým dít�tem a vnímají ho jako pozitivní podporu svých osobnostních faktor�. 
Tuto skupinu je možné popsat podle Grossmanna (1972) jako více tolerantní, mající v�t-
ší empatii pro druhé, vykazuje všeobecn� více jistoty p	i dotazování na vlastní, budoucí 
osobní a profesní cíle. Rodi�e t�chto sourozenc� akceptují pln� postižení dít�te a jsou 
otev	ení v rozhovorech o postiženém dít�ti.

Druhá skupina sourozenc� se cítí být díky soužití s postiženým dít�tem zne-
výhodn�na. Vykazuje více rozmrzelosti a rozlad�nost ve zp�tném pohledu na svou 
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sou�asnou rodinnou situaci. Pociují pocity viny, které vycházejí z odmítnutí sourozen-
ce �i nep	átelství k n�mu. Vzpomínají na pocity ze vztahu k rodi��m, na pocity strachu, 
na obavy z toho, že budou sami také postižení. Verbalizují své prožitky z p�vodní rodiny 
jako zanedbávání své osoby ve prosp�ch postiženého sourozence. Racionalizují si tento 
postoj rodi�� jako nutnost získat více energie a �asu pro náro�n�jší pé�i o postiženého 
sourozence.

Vliv postiženého dít�te na sourozence závisí také z�ásti na po	adí narození dít�te 
v rodin�, na sourozenecké konstelaci. Musíme hned v úvodu rozboru postavení dít�te 
v rodin� p	edeslat, že postižené dít�, zejména dít� s psychickým postižením má v rodin� 
zcela zvláštní postavení. Hraje vždy roli nejmladšího v rodin� a tato tendence se s jeho 
p	ibývajícím v�kem nem�ní. Sourozenci za n�j p	ebírají zodpov�dnost, radí mu a pomá-
hají mu, tak jako by sami byli nejstarší. Je-li postižené dít� nejstarší ze sourozenc� 
(Chinn, 1975), obrací rodi�e �asto svou pozornost a lásku k mladším, normálním d�tem, 
nebo ty napl�ují kone�n� jejich rodi�ovské nad�je a o�ekávání. Díky mladším zdravým 
d�tem se jim dostane pozitivního sebepojetí. Mladší sourozenci se �asto stydí za starší, 
postižené sourozence a necht�jí se s nimi na ve	ejnosti bavit. Op�t se zde setkáváme 
s principem pop	ení nebo vyhnutí se problému postižení. Je-li postižené dít� nejmladší, 
je velmi pravd�podobné, že bude rozmazlováno a hý�káno. Zdraví sourozenci p	itom 
mohou trp�t emocionálními problémy, nebo jejich normalitu nikdo v rodin� neoce-
ní a vždy se musí ohlížet na svého postiženého sourozence. Vyvíjí se u nich pocity 
viny, obavy, odmítnutí a nenávist k postiženým sourozenc�m a p	itom všem mají n�kdy 
i pocity viny za postižení.

Rozdíly v pé�i o postižené dít� vzhledem k pohlaví sourozenc� studoval Jordan 
(1962). Všeobecn� je možné 	íci, že rodi�e p	enášejí úlohu pe�ovat o dít� na zdravé 
sourozence. Zat�žují siln�ji zdravé sestry než bratry, p	i�emž pohlaví postiženého dít�te 
v rozhodování o pé�i nehraje roli. Sestry bývají velmi brzo spoluodpov�dné za postižené 
dít� a pomáhají s pé�í o n�. Tráví se sourozencem hodn� �asu, jsou brzo obeznámeny 
s úskalím postižení a jsou pé�í o sourozence ovlivn�ny. Optimisti�t�jší je situace v rodi-
nách s více d�v�aty, nebo tam je možné práci a zodpov�dnost rozm�lnit na více osob 
a rodina zvládá situaci leh�eji.

Role prarodi�e
Prarodi�e jsou v naší kultu	e považováni za pomocníky ve výchov� dít�te, za 

pomocníky, kte	í nemají za výchovu vnuka zodpov�dnost. Zodpov�dnost v�tšinou 
z�stává na rodi�ích dít�te. Je pravdou, že zm�na na trhu práce v sou�asné dob� nabízí 
spíše velmi starý model rodiny, kdy matky porodily dít� a p	edaly je starším ženám 
a v�novaly se pomoci s obživou rodiny. Míra pé�e o vnou�e a podíl na výchov� je 
dán t�sností soužití rodin, tradicí, ale i osobností rodi�� a prarodi��. Reálná situace je 
ovlivn�na i o�ekáváními z p�vodních rodin. M�žeme se setkat s prarodi�i, kte	í spo-
le�n� bydlí s novou rodinou a podílí se na výchov� a nesou i zodpov�dnost za výchovu 
vnou�ete (nap	. v rodinách podnikatel�, �i v�deckých pracovník�, výtvarník� ...). Exis-
tují rodiny s úzkým soužitím prarodi��, kte	í se pouze podílí na výchov� vnou�at a ne-
jsou za výchovu odpov�dni (rodiny bydlící ve vícegenera�ních domech s rovnopráv-
ným uspo	ádáním). Rodiny nebydlící spole�n�, ale podílející se na výchov� vnou�at, 
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jsou v �eské kultu	e zastoupeny v sou�asné dob� nejvíce. U rodin nebydlících spole�n� 
s prarodi�i a nepomáhajících s výchovou vnou�ete se projevuje prvek mobility nové 
rodiny (�asto se s takovým modelem setkáváme u rodi��, kte	í si našli bydlišt� spole�n� 
se zam�stnáním daleko od p�vodního domova vlastních rodi��, u rodin voják� um�lc�, 
specialist� v oboru). Pro rodi�e, pro které je jejich povolání natolik významné, že p	e-
trhají rodinné vazby k ur�itému místu, je potom samoz	ejmostí, že výchovu dít�te musí 
zabezpe�it také sami.

Míra zát�že prarodi�e p	i narození postiženého dít�te se liší podle nastín�ných 
skute�ností. Nejh�	e prožívají situaci prarodi�e, kte	í bydlí spole�n� s novou rodinou 
a podílí se na výchov� a prarodi�e, kte	í nebydlí spole�n� a podílí se na výchov�. Jejich 
zát�ž je o to v�tší, že jsou každý den konfrontováni s problémy nové rodiny a s ome-
zenými možnostmi jejich 	ešení. V po�áte�ních fázích vývoje postiženého dít�te p	ebí-
rají velkou �ást pé�e o dít�, s p	ibývajícím v�kem si za�ínají uv�domovat své fyzické 
meze a hledají jiné 	ešení situace. Na p	elomu puberty a adolescence postiženého dít�te 
dochází k patologické situaci, nebo postižené dít� je pro svoji hmotnost nezvládnutelné 
a není zvyklé díky starosti prarodi�� se pod	izovat autoritám ve stacioná	i �i speciální 
škole. Stává se �asto tyranem rodiny, vynucuje si pé�i, na kterou bylo zvyklé a nesle-
vuje z nárok� na pé�i. Celá patologická situace se zhoršuje pokud v rodin� není zdravé 
vnou�e, které by poskytlo prarodi��m pozitivní zp�tnou vazbu. Ideální kombinací je 
situace, kdy se prarodi�e pouze podílí a efektivn� pomáhají. Zabezpe�í tak rodi��m 
prostor pro vlastní realizaci tím, že dít� vyzvednou ze stacioná	e �i školy nebo jim 
umožní se realizovat v zam�stnání. Rodi�e si zachovávají své rodi�ovské kompetence 
a p	itom se mohou realizovat i v jiných rolích (partnerských, sportovních, zájmových..). 
Prarodi�e mají dostatek prostoru pro realizaci svých zájm� a koní�k�. Velká �ást rodin 
však nemá možnosti se kontaktovat s prarodi�i a musí situaci zvládnout sama. V této 
situaci se nejvíce projeví osobnost rodi�e, jeho hodnotová orientace, frustra�ní tolerance 
a vzorce zvládání zát�že.

Ideální rodi�e pro postižené dít

Ideální norma n��eho je stav, ke kterému sm�	ujeme, je velmi subjektivní a obtíž-

n� m�	itelná.Podle mého názoru by ideální rodi�e pro postižené dít� m�li být dostate�n� 
inteligentní, m�li by mít pochopení pro vývojové pot	eby svého dít�te. Nem�li by mít 
na druhé stran� žádná velká o�ekávání tak, aby se sami nevystavovali velkému roz�a-
rování a frustraci. M�li by se snažit o normální chování k dít�ti v oblasti jeho nepo-
stižených funkcí. Postoj k postižení prezentují jako osud a pe�ují o dít� nezávisle na 
mí	e postižení. Pé�i o dít� chápou jako úlohu, za kterou jsou pln� odpov�dni a ke které 
se s každým novým dnem musí op�t odvážn� postavit.

R�znorodost postoj� rodi�� v rodinách se zdravotn
 
znevýhodn
nými d
tmi

Rozd�lit postoje rodi�� do n�kolika málo kategorií by bylo nemístným zúžením. 
Rodi�ovskými postoji se zabýval Somers (1964) u osobnosti slepých adolescent� a sta-
novil následující klasi� kaci: pozitivní p	ijetí, perfekcionismus, hyperprotektivní postoj 
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a otev	ené pop	ení. Kategorie stanovil jako voln� prostupné. Pozitivní p	ijetí dít�te vidí 
jako plnou akceptaci a psychologické i sociální za�len�ní dít�te do rodiny. Dále (1967) 
k tomu dodává, že akceptace musí vycházet v ideálním p	ípad� z rodi��. Hewett (1970) 
popisuje normální život rodiny s dít�tem postiženým mozkovou obrnou, Lowenfeld 
(1974) sd�luje, že tém�	 žádná rodina není imunní proti zát�ži s postiženým slepým 
dít�tem, ale p	esto se mnoha rodi��m poda	í dít� pln� akceptovat. Lowenfeld pouka-
zuje na v�tší nebezpe�í v situaci, když je postižené dít� prvorozené. Ross (1964) získal 
zkušenost, že mnozí rodi�e postižených d�tí jsou schopni, po prod�lané krizi, vytvá	et 
postupn� pozitivní konstruktivní postoje. U mnoha autor�, kte	í se tímto tématem zabý-
vali, najdeme propustnou hranici mezi pojmy akceptace a rezignace, a sou�asné p�so-
bení postoj� negativních i pozitivních. Auto	i se shodují v tom, že pro postižené dít� je 
jednozna�n� pozitivní, když mu není v�nována zvláštní pomoc a pozornost, ale když se 
rodi�e zam�	í na vytvo	ení reálného sociálního místa pro dít� uvnit	 rodiny.

Perfekcionismus nebo pop	ení nedostatk� dít�te obsahuje p	ání rodi�� odstranit 
postižení zcela tak, aby se zm�nil i repertoár chování dít�te. Lowenfeld (1971) popi-
suje perfekcionosmus jako reakci rodi��, kte	í mají dít� rádi, ale realitu jeho postižení 
nep	ijímají. Tento postoj je udržitelný do školního v�ku. Ross (1964) vysv�tluje, že 
pop	ení vystavuje dít� nesnesitelnému tlaku na výkon a vede k nerealistickým cíl�m. 
Vede k frustraci dít�te, regresi a k jiným formám nevhodného p	izp�sobení, které se 
sekundárn� promítnou do postižení a mají vliv na vývoj osobnosti. Tyto vzorce chování 
se vyskytují sice z	ídka, ale jsou velmi nebezpe�né pro dít�. 

Rodi�e, které své dít� p	ehnan� ochra�ují, se koncentrují spíše na postižení dít�-
te a ne na dít� samé. S tímto postojem rodi�� se m�žeme setkat �asto. Znamená to, že 
v�nují dít�ti více pozornosti, než jeho postižení vyžaduje a nesrovnateln� více než jeho 
sourozenc�m. Ochranitelský postoj rodi�� uzavírá dít�ti možnosti rozvoje osobnosti, 
samostatného myšlení a chování. Sociální interakce dít�te jsou redukovány a dít� má 
malou nebo žádnou šanci svou nedosta�ivost p	ekonat. Boone a Hartman (1972) vyka-
zují, že 60% rodi�� projde ve vývoji svých rodi�ovských postoj� obdobím hypepro-
tektivním. V extrémních p	ípadech je psychické zrání dít�te natolik ohroženo, že je 
indikováno na ur�itý �as odlou�ení dít�te od rodiny.

Rodi�e, kte	í se aktivn� ú�astní pé�e o dít� b�hem dne, mohou své pop	ení sami 
p	ed sebou schovat, ale p	etrvává u nich kon� ikt mezi racionálním a emo�ním akcepto-
váním dít�te. K otev	enému pop	ení, jak ho popisuje Sheridan (1973), dochází u dvou 
kategorií rodi��. U rodi�� duševn� nebo psychicky nemocných a u nezralých osobností 
rodi��, kte	í nejsou schopni p	evzít zodpov�dnost. Po�etnost této rodi�ovské skupiny je 
malá a všeobecné rodi�ovské tendence se ubírají cestou v�tšího p	ijetí dít�te.

Použití pojmu hyperprotektivní výchova není nebezpe�né v p	ípad�, že se jedná 
o oba rodi�e se stejnou mírou spoluú�asti na výchov� dít�te. Koneckonc� výchova dít�-
te je interakcí a zp�tn� ovliv�uje osobnost rodi�e. Nebezpe�né je pokud jeden z rodi�� 
nemá stejné postoje, pokud se postoje rodi�e v pr�b�hu vývoje dít�te m�ní, pokud se do 
výsledku vzájemné interakce mezi rodi�em a dít�tem promítá samotné postižení jako 
takové.

Chování rodi�� je výslednicí mnoha sil. Rodi�e postižených d�tí jsou od nar-
ození vystaveni procesu sociálního u�ení jako všichni ostatní rodi�e, ale postižení 
dít�te je vede k rozvoji netradi�ního výchovného stylu a k niternému postoji v oblasti 



29

uznávaných hodnot. Zdá se, že nejd�ležit�jším spole�ným východiskem p	i formování 
postoje k dít�ti je sebecit rodi�e, který si vytvá	í rodi� díky dít�ti. Nejpodstatn�jším 
faktorem formování postoje je faktor rodi�ovství a jeho význam pro partnerství. Rodi�, 
který se realizuje pouze díky dít�ti je vystaven v�tší zát�ži než rodi�, který výchovu 
dít�te bere jako jeden ze svých celoživotních úkol�.

Úloha rodi�� ve výchov
 a vzd
lávání postiženého dít
te
Rodi�e a nejbližší rodina jsou v nejužším vztahu k postiženému dít�ti, vytvá-

	í mu první p	irozené sociální prost	edí, se kterým se ve svém život� setkává. Podle 

erníkové hodnota rodinného zázemí vystupuje jako jeden ze základních diferencia�-
ních faktor� p	ipravenosti dít�te k sociální otev	enosti podn�t�m ze širšího sociálního 
prost	edí (
erníková, 2003, s. 70). Nejužší rodina poskytuje dít�ti základní orientaci 
v okolním sv�t�, m�la by podporovat rozvoj zdravého sebepojetí a zárove� vytvá	et hra-
nice pro regulaci nežádoucího chování. Rodi�e postižených d�tí by m�ly být d�slední 
a jednozna�ní ve svých požadavcích, m�ly by být schopni zorganizovat svou výchovnou 
�innost tak, aby m�la podobu 	ady konkrétních úkol�, které je dít� schopno zvládnout.
Tyto vývojové úkoly odm��ovat pochvalou a pozitivní zp�tnou vazbou pro dít�. Mám 
na mysli úkoly jako budování pot	ebných hygienických a sociálních návyk�, vytvá	ení 
pracovních návyk�, nácvik prostorové orientace, prodlužování koncentrace pozornosti, 
nácvik �asové orientace, nácvik manipulace s p	edm�ty denní pot	eby. Do výchovné-
ho systému p�sobícího na dít� je dobré postupn� v p	edškolním v�ku zapojovat dal-
ší dosp�lé, kte	í budou schopni p�sobit na dít� jednotn� s rodi�i (nap	. u�itelka MŠ, 
rehabilita�ní sestra, fyzioterapeut, logoped…). P	i výchov� zdravotn� znevýhodn�ného 



30

dít�te se setkáváme s problematickým efektem pé�e prarodi��, kte	í odleh�ují zát�ž 
rodi�� a n�kdy ji i p	ebírají, ale v�tšinou mají typicky prarodi�ovský hyperprotektivní 
postoj k výchov� dít�te se snahou bagatelizovat nedosta�ivost vnou�ete.

Pro „zdravý“ vývoj jednotlivých funkcí dít�te, je dobré zapojit své dít� do sys-
tému jakési ucelené rehabilitace, která bude podporovat postiženého. Rodi�e v této �in-
nosti ve spolupráci se speciálním pedagogem p�sobí jako „vyhledáva�i“ p	im�	ené sti-
mulace a realizáto	i dopravy dít�te na terapie. Ucelené rehabilitace snáze docílí v raných 
fází vývoje a ve školním v�ku, kdy jsou zdravotnická a pedagogická st	ediska nastavená 
na práci se zdravotn� znevýhodn�ným jedincem. V repertoáru t�chto za	ízení existují 
dnes programy �asné stimulace, které mají interak�ní charakter. Nej�ast�ji se pracuje 
s p	evzatým programem „Portage“, v n�mž je do nejmenších krok� rozpracován nácvik 
pohybových, rozumových a sociálních dovedností, 	e�i a sebeobsluhy. Instrukto	i pro-
gramu (speciální pedagogové �i psychologové) docházejí pravideln� do rodiny a spolu 
s rodi�i ur�ují nejvýhodn�jší eduka�ní strategie“ (Valenta, Müller, 2003, s. 240).

Velkou úlohou rodi�� je také nalézt pro své dít� takové vzd�lávací za	ízení, které 
bude pro jejich dít� tím nejvhodn�jším, a které mu poskytne, vzhledem k jeho omezeným 
možnostem, co nejlepší možnou pé�i. Vývojová stádia pé�e o zdravotn� postižené uvádí 
ve své publikaci Jesenský (2000). Jako podklad k tomuto �len�ní mu slouží d	ív�jší 
Sovákova práce (1972), kterou obohacuje o období za�átku 21. století, které Sovák ve 
své publikaci, vzhledem k dob� jejího vzniku, neuvádí. Vyty�uje „Stádium represiv-
ní“, které je charakteristické svými lhostejnými postoji k handicapovaným. Objevuje se 
v období raného a st	edního starov�ku, kdy byla existence a p	ežití �lov�ka vázána na 
jeho zdatnost a sílu. Jedinec, který tyto vlastnosti nevykazoval, byl považován za p	ít�ž 
spole�nosti, která se jej �asto zbavovala. P	íprava na život a výchova u takového jedince 
byla tedy vylou�ena.

Popisuje „Stádium výb�rov� utiliza�ní“, které je charakteristické p	edevším 
využíváním schopností handicapovaných, pokud jim z�staly n�které zachovány. Je to 
období, kdy bylo ú�elné a výhodné využívat i snížené schopnosti handicapovaných. 
,,V tomto stadiu již mohlo docházet i k výcviku a zám�rn� jednostrannému rozvoji ur�i-
tých schopností handicapovaných, což p	edstavuje speciáln� pedagogické artefakty.“ 
(Jesenský, 2000, s. 34).

S rozvojem k	esanství a k	esanské dobro�innosti hovo	íme o „Stádium cha-
ritativních postoj�“. V tomto období je na handicapované je nahlíženo jako na,,boží 
tvory“, o které je t	eba s láskou pe�ovat. Jsou z	izována první za	ízení pro handicapo-
vané, kde se nejedná o výchovu a vzd�lávání znevýhodn�ných jedinc�, ale o jejich pé�i 
a ošet	ování. Rozvoj jejich nepostižených schopností byl náhodným a doprovodným 
rysem této pé�e.

Zájem o �lov�ka a lidskou d�stojnost se projevuje ve „Stádiu humánn� � lantro-
pickém“.

Toto období m�žeme datovat do období renesance, tedy do 14.–16. století, kdy 
se objevuje touha pomáhat pot	ebným, tedy i handicapovaným. Významnou osobností 
tohoto období je J. A. Komenský.

V období osvícenství, tedy v 17.–19. století zjišujeme „Stádium altruistic-
ko-segrega�ní,“ které je charakteristické svou snahou o nalezení lidského pom�ru 
k postiženým (Titz, 2000). Tento sm�r se snaží o uspokojování také vyšších pot	eb 
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zdravotn� znevýhodn�ného �lov�ka, nejen pot	eb základních. Podle Jesenského ,,...byly 
položeny základy vysoce speci� kované, ale sou�asn� segregované výchovy a vzd�lává-
ní jednotlivých skupin handicapovaných“ (Jesenský, 2000, s. 35).

S vývojem moderní spole�nosti v 19.–20. století dochází k výraznému rozvo-
ji v pé�i o handicapované. „Stádium rehabilita�n� emancipa�ní“ podporuje speciální 
školství, rozši	ování ústav� sociální pé�e a snaží se o maximální segregaci vzd�lávání 
handicapovaných (Jesenský, 2000, s. 35).

„Stádium preventivn� integra�ní“ je spojeno s postmoderní spole�ností konce 
20. století. Toto stadium je charakteristické zejména úsilím o aplikaci Listiny práv a svo-
bod na situaci handicapovaných. Dále také formulováním požadavk� speci� ckých práv 
handicapovaných a snahou o dosažení plné nezávislosti a partnerského soužití handica-
povaných s intaktními na bázi integrace t�chto dvou vrstev obyvatelstva. P	edpokladem 
integrace je vysoký stupe� rozvoje uchovaných schopností a kompenzace poškozených 
funkcí a schopností. Tyto procesy se mimo jiné spojují se zdravým zp�sobem života 
a v kone�ném d�sledku p�sobí výrazn� preventivn� sm�rem k defektivit�.

Po dokon�ení základního vzd�lání a specializované pedagogické pé�e se situ-
ace dít�te a rodi�� zásadn� m�ní. Zdravotn� znevýhodn�ný jedinec má podle typu 
postižení (nejsou-li postižené kognitivní funkce) možnost pokra�ovat ve st	edoškol-
ském a vysokoškolském vzd�lávání a výchova se m�ní v sebevýchovu. Žáci s mentál-
ním �i kombinovaným postižením se i se svými rodi�i ocitají v odlišné situaci. Školní 
v�k si prodlužují v Praktické škole, která pat	í do resortu školství a trvá jeden až dva 
roky. Mohou navšt�vovat jednoduchý u�ební obor jako jsou zednické práce, dlaždi�ské 
práce, kv�tiná	ské a aranžérské práce, kucha	ské práce, cukrá	ské práce nebo absol-
vovat zácvik na jednoduché práce jako je košíká	, výroba papírových briket nebo pra-
covat v chrán�né díln�. Tyto nabídky práce umož�ují zdravotn� znevýhodn�ným kon-
takt s vrstevníky a pocit spolunáležitosti k ur�ité sociální skupin�. P	i t�žším postižení 
rodi�e vyhledávají denní �i týdenní stacioná	e, kde je snaha o ucelenou rehabilitaci 
zatím v plénkách. Stacioná	e nebo domovy pro zdravotn� znevýhodn�né jedince jsou 
z	izovány odbory sociální pé�e a jsou za�len�ny do resortu MPSV. Zam�stnanci t�ch-
to denních a pobytový prost	edí jsou podle vyhlášky 108/2008 pracovníci v sociálních 
službách a fyzickou rehabilitaci zde má na starosti jeden fyzioterapeut pr�m�rn� na 
dvacet uživatel�. Speciáln� pedagogická pé�e je také minimální, nebo opakování 
a upev�ování d	íve získaných dovedností mají na starosti vychovatelé se st	edoškol-
ským vzd�láním. Domnívám se, že mentáln� postižení jedinci pot	ebují d	íve získané 
v�domosti aktualizovat pomocí opakování, a to i když se �asto jedná o oblast u�eb-
ního trivia a procvi�ování základních psacích dovedností. Vedle státních za	ízení se 
rodi��m nabízí také možnost umístit své dospívající dít� do za	ízení, které provozuje 
ob�anské sdružení. Na základ� vlastní zkušenosti mohu 	íci, že �innost ob�anských 
sdružení je � exibiln�jší a nabízí svým uživatel�m pest	ejší program. Z hlediska rodi�� 
je pobyt v za	ízení z	ízeného ob�anským sdružením dražší, nebo velkou �ást pen�z 
na provoz získávají z projekt� a grant�, které musí manager za	ízení um�t napsat, 
získat a realizovat a zbytek doplácí uživatel �i jeho rodi�e.

Rodi�e dospívajícího �i dosp�lého zdravotn� znevýhodn�ného jedince se s vývo-
jem užší rodiny dostávají do patové situace, nebo d	íve pomáhající prarodi�e �asem 
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pot	ebují sami pomoc a sociální oporu, n�kdy i zabezpe�ení chodu vlastní domácnos-
ti. Velká �ást rodi�� postižených d�tí za�ne uvažovat o týdenním pobytu ve stacio-
ná	i a cht�jí jej realizovat. P	í�inou p	íklonu k týdennímu pobytu bývá jednak snaha 
o osamotn�ní dít�te v rámci možnosti postižení, jednak rodinná konstelace širší rodiny 
a v neposlední 	ad� i somatické potíže stárnoucích rodi�� a zvýšená unavitelnost z dlou-
hodobé pé�e o dít�. Skladba sociálních služeb jim nabízí ur�itou formu pomoci v podob� 
odleh�ující podpory (tzv. respitní pé�e) ze strany odborník� v denních nebo týdenních 
stacioná	ích. Respitní pé�e je však ve m�st� Brn� realizována pouze ve dvou za	ízeních 
z devíti pracujících za	ízení. Tato možnost je tedy pro rodi�e ur�itých uživatel� nereali-
zovatelná, nebo jejich d�ti, uživatelé jsou vázáni na své sociální pracovníky, se kterými 
mají kontakt a jsou schopni s nimi komunikovat i náhradními formami komunikace.

Osvícení rodi�e se snaží o za�len�ní svého zdravotn� znevýhodn�ného dít�-
te v dosp�losti do spole�nosti a o p	im�	ené pracovní za	azení. Výkon a p	íprava na 
budoucí povolání má etický kontext ve smyslu snížení pocitu mén�cennosti a zvýšení 
nezávislosti na okolí. Vede k osobnímu rozvoji jedince, k seberealizaci a sebeaktualiza-
ci, uspokojuje pot	ebu energetického vybití energie. Vzd�lávání a pracovní uplatn�ní je 
duševním tréninkem dít�te a ovliv�uje zam�	enost osobnosti postiženého na prosp�šné 
smysluplné konstruktivní �innosti.

Právní kontext vzd�lávání a zam�stnávání zdravotn� znevýhodn�ných jedinc� 
je zakotven v právních dokumentech a deklaracích. Dovolím si uvést jejich stru�ný 
p	ehled.

Mezinárodní dokumenty
Všeobecná deklarace lidských práv je v platnosti od 10. prosince 1948. Cílem 

tohoto dokumentu je respekt a úcta každého jedince a p	íslušného orgánu k práv�m 
a svobodám ostatních ob�an�. Tohoto cíle lze dosáhnout p	edevším prost	ednictvím 
výchovy a vzd�lávání. Už v prvním �lánku deklarace je zd�razn�na rovnost všech lidí: 
,,Všichni lidé rodí se svobodní a sob� rovní co do d�stojnosti a práv.“ O právu na vzd�-
lání pro každého pak p	ímo pojednává �lánek �íslo 26 Deklarace.

Deklarace práv mentáln� postižených osob byla vyhlášena na Valném shromážd�-
ní OSN dne 20. prosince 1971. Podle této deklarace má mít mentáln� postižený stejná 
práva jako ostatní lidské bytosti. Zejména potom v oblastech, které se týkají zdravotní 
pé�e, výchovy, ekonomického zabezpe�ení a životní úrovn�. Dále má postižený právo 
žít v ,,kruhu vlastní rodiny“, pokud je to možné. Pokud to možné není, má mentáln� 
postižený,,právo na kvali� kovaného opatrovníka“.

Dokument Úmluva o právech dít�te byl jednomysln� p	ijat Valným shromážd�-
ním OSN v listopadu 1989. V platnost Úmluva vstoupila v zá	í 1990. 
eská republika 
je Úmluvou vázána dnem svého vzniku, tedy od 1. ledna 1993. P	ímo práv�m mentáln� 
postižených d�tí se v tomto dokumentu v�nuje �lánek �íslo 23, kde je doslovn� uvedeno, 
že: ,,...duševn� nebo t�lesn� postižené dít� má požívat plného a 	ádného života v podmín-
kách zabezpe�ujících d�stojnost, podporujících sebed�v�ru a umož�ujících aktivní ú�ast 
dít�te ve spole�nosti“. Podle úmluvy je nutné uznávat ,,zvláštní pot	eby postiženého dít�-
te“. Pomoc takto postiženým d�tem m�la být poskytována: ,,... podle možnosti bezplatn�, 
s ohledem na � nan�ní zdroje rodi�� nebo jiných osob, které se o dít� starají, a je ur�ena 
k zabezpe�ení ú�inného p	ístupu postiženého dít�te ke vzd�lání, profesionální p	íprav�, 
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zdravotní pé�i, rehabilita�ní pé�i, p	íprav� pro zam�stnání a odpo�inku, a to zp�sobem 
vedoucím k dosažení co nejv�tšího zapojení dít�te do spole�nosti a co nejvyššího stupn� 
rozvoje jeho osobnosti, v�etn� jeho kulturního a duchovního rozvoje.“

Nejvýznamn�jším úsp�chem Rady Evropy je Evropská úmluva o lidských prá-
vech, která byla p	ijata v roce 1950 a vstoupila v platnost v roce 1953. Uvádí seznam 
práv a svobod, které musí státy v rámci vlastní jurisdikce zabezpe�it každému. Právo na 
vzd�lání pro každého je zakotveno v �lánku �íslo 14, podle kterého má: ,,... každý právo 
na vzd�lání a p	ístup k odbornému a dalšímu vzd�lávání.“

Dokument Rady Evropy, Evropská sociální charta, který je v platnosti od 18. 	íj-
na 1962, vymezuje a de� nuje obsah jednotlivých práv a zd�raz�uje práva ur�itých kate-
gorií osob, které vyžadují zvláštní ochranu. O výslovném právu na vzd�lání a následném 
výkonu zam�stnání je v Evropské sociální chart� pojednáno v první �ásti dokumentu: 
,,Osoby zdravotn� postižené mají právo na odborný výcvik, rehabilitaci a sociální rea-
daptaci, bez ohledu na p�vod a povahu jejich postižení.“

Deklarace práv zdravotn� postižených byla vyhlášena Valným shromážd�ním 
OSN roku 1975. Podle této Deklarace mají: ,,Zdravotn� postižení, bez ohledu na p�vod, 
povahu a závažnost svého postižení, stejná základní práva jako jejich vrstevníci, mezi 
n�ž pat	í v prvé 	ad� právo žít d�stojný, pokud možno plnohodnotný život.“

Podle Švarcové (2000), je sou�asná koncepce našeho speciálního školství založe-
na na uplat�ování princip� Charty OSN na 80. léta. V �lánku �íslo 46 se uvádí: ,,Každý 
národ má odpov�dnost za to, aby se jeho školský systém postaral o d�ti se zdravot-
ním postižením v takové úplnosti, jako o d�ti ostatní. Tam, kde jsou k dispozici jesle, 
mate	ské školy a jiná p	edškolní za	ízení, je t	eba zajistit, aby se i d�ti se zdravotním 
postižením mohly podílet na této p	edškolní zkušenosti. Spole�nost by m�la umožnit 
d�tem se zdravotním postižením, aby se sociáln� seberealizovaly ve výchovném škol-
ském prost	edí, jehož výb�r by m�l být co nejmén� omezen“ (Švarcová, 2000, s. 3).

Legislativa v 
eské republice je zakotvena v Listin� základních práv a svobod, 
která všem lidem bez rozdílu zaru�uje rovnost. Základní práva a svobody jsou pro 
všechny ob�any nezadatelné, nezcizitelné, neproml�itelné a nezrušitelné. 
lánek �ís-
lo 33 doslovn� uvádí, že: ,,Každý má právo na vzd�lávání.“ Z toho tedy plyne, že toto 
právo mají i mentáln� postižení.

Listina základních práv a svobod je sou�ástí ústavního po	ádku 
eské republiky.

Postoje a rodinná interakce
Zkušenosti Mannoniho (1973) poukazují na to, že interakce v rodin� p�sobí na 

aktuální postoje rodi�� siln�ji než druh nebo zp�sob postižení. Tyto tendence zp�tn� 
p�sobí na p	izp�sobení se postiženého dít�te požadavk�m rodi��. V	elí a pozitivn� 
nalad�ní rodi�e mají dob	e p	izp�sobivé dít�, kdežto problémové d�ti pocházejí z rodin, 
které ho ochra�ují nebo odmítají. Vliv rodi�ovského p�sobení není jednodimenzionál-
ním sociálním jevem. Walters a Stinnett (1971) poukazují na to, že postoj rodi�� se m�ní 
s r�stem a dospíváním jejich d�tí, a to více na základ� kvality interakce mezi rodi�i 
a dít�tem. Oba p	ístupy se shodují v tom, že v pr�b�hu vyrovnávání se s postižením by 
m�lo být n�co pozitivního, co by se ze dne na den m�nilo, vytvá	elo dít�ti nové pod-
n�ty a promítalo se do p	im�	ených postoj�. O t�chto zákonitostech víme ješt� málo. 
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Ur�ité možnosti nám dávají studie o p	ístupu k autistickým d�tem. Ve studiích byly 
mnoho�etné p	íznaky autismu matkami t�chto d�tí prožívány jako nep	ekonatelné b	e-
meno. Extrémní reakce vycházející z okolí, považovali matky za výchovn� neschopné. 
Teprve pozd�jší výzkumy ukázaly, že opatrné chování matek je výsledkem dlouhotr-
vající neschopnosti okolí pomoci jim s dít�tem, které není kontaktovatelné. Naopak 
Park (1972) je toho názoru, že u rodi�� pozorované skupiny bylo chování výsledkem 
obrany proti profesionálnímu chladu odborník�. Hewett (1970) upozor�uje na souvis-
losti mezi chováním rodi�� a d�tskou mozkovou obrnou d�tí. Podle n�ho je chování 
matek siln� ovlivn�no signály, které vycházejí z dít�te a n�která z t�chto d�tí p	edstavují 
i psychiatrická rizika. B�hem vývoje vztah� mezi matkou a dít�tem se vytvá	í mnoho 
druh� pop	ení, které by v normálním p	ípad� mohly posílit mate	ské chování, ale v situ-
aci dít�te s DMO nejsou využity. Nedostatek projev� dít�te zužuje výb�r mate	ského 
chování. Na druhé stran� variabilita projev� u dít�te hyperaktivního produkuje mnoho 
necht�ných reakcí. Seitz a Terdal (1972) dosp�li ve svých výzkumech k záv�ru, že vyš-
ší aktivita dít�te je díky chování matky udržována ve vztahu vzájemného posilování. 
P	esné rozlišení a popsání jednotlivých postoj� by zajisté m�lo velký vliv na modely 
interakcí a strategie volby.

Rodi�ovské postoje mohou být ovlivn�ny také �lenstvím �i spoluú�astí v orga-
nizacích, které se zabývají podporou rodin s postiženými d�tmi. Vzhledem k významu 
t�chto organizací je s podivem, že jim není v�nováno více spole�enské pozornosti. 
Americké studie (Katz, 1961) pracovaly s d�tmi, které trp�ly centrální obrnou, psy-
chickým postižením, svalovou dystro� í a emocionálními poruchami. Katz ukazuje, 
že svépomocné skupiny rodi�� nejsou jen ventilem pocit� frustrace, nýbrž hrají i roli 
socializa�ní. V mnoha p	ípadech rodi�� byla jejich situace taková, že angažovanost 
v jiných sociálních skupinách byla zcela vylou�ena. Je z	ejmé, že spolupat	i�nost ke 
svépomocné skupin� p�sobí na postoje rodi��. Rodi�e se zde seznamují s p	í�ina-
mi chování svých d�tí, s odpovídající terminologií. Díky svépomocným skupinám se 
m�ní i postoj k okolí a k ú	ad�m, rodi�e se stávají jist�jšími ve své pé�i o dít�. Potvr-
zují si své rodi�ovské kompetence. D�ležitým aspektem práce takovýchto organizací 
je i p	ímé pou�ení rodi��, kte	í mají dít� v pé�i a poskytnutí jim dosažených zkuše-
ností jako podpory nap	. zv�davé chování u slepých d�tí �i pomoc s 	e�í mentáln� 
postižených d�tí.

Vztahy mezi rodi�i a d�tmi jsou ovlivn�ny t	emi vzájemn� souvisejícími otázka-
mi. První otázkou – rodi�ovskými postoji a p	ijetím dít�te se zabýval Neuhaus (1969) 
ve své studii o emocionálním a sociálním p	ijetí 84 d�tí hluchých d�tí. D�ti zkoumané 
skupiny byly pr�m�rného nadání, nem�ly žádný sekundární, t�lesný handicap a pochá-
zely z pr�m�rných rodin. Postoje otc� a matek byly posouzeny jako separace. P	ijetí 
d�tí m�	ili u�itelé pomocí škály. Na základ� v�ku rozd�lili d�ti do t	í v�kových sku-
pin (3–7, 8–12, 13 a více let) a Neuhaus porovnal jejich stupe� p	ijetí s rodi�ovským 
postojem Postoj matky koreloval ve všech t	ech v�kových skupinách s úrovní p	ijetí 
(pozitivní postoj matky odpovídal emo�ní a sociální stabilit� dít�te). U otc� nekoreloval 
postoj s p	ijetím malého dít�te, vliv se projevil jen u v�tších respondent�. V mnoha 
p	ípadech m�li oba ty stejné pozitivní nebo negativní postoje. Pozitivní postoje obou 
rodi�� byly spojeny se zvlášt� dobrým p	ijetím dít�te; pozitivní a negativní otcovské 
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postoje korelovaly s lepším p	ijetím než negativní mate	ské a pozitivní otcovské posto-
je. Neuhaus dokázal, že postoj matky má pro emocionální dobrý stav dít�te rozhodují-
cí význam. Cruickshank (1952) použil k m�	ení rodi�ovských postoj� projektivní test 
dopl�ování v�t. Výzkum provád�l u 264 postižených adolescent� a kontrolní skupiny. 
V�ty se týkaly okruh� jako je rodina, spole�nost, skupiny vrstevník�, jiné postižené oso-
by, životní cíle, obavy a pocity viny. V�ty, které se vztahovaly k hodnocení vztahu k otci 
m�ly pozitivní i negativní náboj jak u skupiny postižených, tak u skupiny zdravých 
respondent�. Rozdíl bylo možné vid�t v tom, že u skupiny postižených se vyskytovaly 
z	ídka extrémní výpov�di. Cruickshank interpretoval výsledek jako nedostate�nou mož-
nost postižených zhodnotit sv�j vztah k otci. Jiné v�ty ukázaly, že postižení mají lepší 
vztahy ke svým matkám než zdraví respondenti. Své vztahy dovedli lépe de� novat, cítili 
se v nich jist�jší. Studie ukázala význam odd�leného pojetí vztahu k otci a matce místo 
toho, aby rodi�ovský pár byl prožíván jednotná koalice.

Vztahy mezi rodi�ovskými postoji a školním výkonem postižených d�tí se 
zabývá málo výzkum�. D�vodem nedostatku výzkum� v této oblasti jsou v�tšinou 
metodologické problémy. Americké výzkumy (Rau, 1967) se zabývají vlivem domá-
cího prost	edí na schopnost vzd�lávat postižené d�ti. Tyto d�ti m�ly relativn� dobré 
školní výsledky, vyr�staly v úplné rodin�, otec s nimi byl v �asté sociální a emo�ní 
interakci. Rau také zkoumal roli rodi�� jako u�itel� a zjistil, že matky obtížn� vzd�la-
vatelných d�tí mají sklon k rozvlá�nému vysv�tlování. Rau je toho názoru, že rodi�e 
postižených d�tí pot	ebují pomoc k tomu, aby byli efektivními partnery škole. Mladší 
práce Hunta (1975) z Anglie o rodi�ích mentáln� postižených d�tí podporuje výsledky 
zkoumání Raua.

Sociální opora
Sociální opora je jev mimo	ádné d�ležitosti jak z hlediska zvládání dlouhodo-

bých zát�žových situací, tak z hlediska celkového duševního zdraví. Tématice sociální 
opory bylo za posledních p�t let v�nováno p	es 1070 odborných �lánk� v oboru psy-
chohygieny, mediciny a v behaviorálních v�dách. Jeden z nejvýrazn�jších pracovník� 
v oboru Sarason tvrdí, že: „Sociální opora je ú�inná jako nárazník (buffer) �elící stresu 
�i tlumící stres. Pomáhá lidem zvládat výzvy, které jim život staví v cestu“ (Pierce, 
Sarason, 1994, s. 448).

Sociální opora z angl. termínu „social support“ má bohatý významový rejst	ík. 
Ve slovesné form� (to support) znamená podep	ít, pomáhat druhému jít, udržovat potá-
p�jícího se �lov�ka nad vodou, udržovat n�co v chodu, ale i zachovávat n�koho �i n�co 
p	i život�. V jádru sémantického významu jde pak o to n�koho doprovázet- tak, jak 
doprovází nap	. klavírista zp�váka na koncert�. V substantivu (the support) znamená 
toto slovo spolehlivou oporu, tj. n�co �i n�koho, �emu �i komu je možno pln� d�v�	ovat 
a na co �i na koho je možno se bezpe�n� spolehnout. V p	eneseném slova smyslu jde 
pak o jistotu, út�chu a zabezpe�ení, ale i o klasickou formu záštity. V sémantickém pro-
storu termínu „support“ dotvá	í významovou paletu i termín „supporter“. Tím se rozumí 
ten, kdo n�koho �i n�co udržuje p	i život�, d�lá n�co, co danému �lov�ku �i p	edm�tu 
umož�uje další existenci. Jde o „udržovatele“ nap	. skomírajícího nebo o život �i p	ežití 
zápasícího �i bojujícího tvora (K	ivohlavý, 1999).
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Sociální opora je ur�itý druh sociálního fondu (Šolcová, I; Kebza, V., 1999) ze 
kterého lze �erpat v p	ípad� pot	eby, systém sociálních vztah�, jejichž prost	ednictvím se 
�lov�ku dostává pomoci p	i snaze dostát nárok�m a dosáhnout cíl�. P	i zkoumání sociální 
opory je možné se setkat se dv�ma p	ístupy. První je sociáln� psychologický, vychází 
z principu sociální interakce a možností ovliv�ování sociální interakce. Druhý p	ístup je 
psychohygienický a vztahuje podstatu sociální opory ke strategiím zvládání stresu (coping, 
buffering). Sociáln� psychologické pojetí rozlišuje 3 úrovn� sociální opory:
1) Makroúrove� – úrove� participace na aktivitách nejbližší komunity;
2)  Mezoúrove� – rozsah a kvalita struktury a podp�rných funkcí sociální sít� jednotlivce;
3)  Mikroúrove� – kvalita intimních vztah� jednotlivce.

Systém sociální opory v duchu psychohygienických model� je chápán jako náraz-
níkový �i tlumící systém, který chrání lidi proti škodlivému vlivu nadm�rné zát�že. 

Bakal (1992) rozlišuje dva základní modely ú�inku sociální opory: 
1) nárazníkový (buffering) model, u kterého má sociální opora p	íznivý vliv na zdravotní 

stav pouze tehdy je-li �lov�k vystaven p�sobení chronického stresu. Sociální opora 
chrání �lov�ka v��i negativním d�sledk�m stresu a uplat�uje se v pr�b�hu kognitiv-
ního hodnocení, p	i výb�ru a zm�n� strategií, p	i posílení pocit� sebeúcty a sociální 
kompetence, v tlumení zdraví poškozujících fyziologických proces�. Do kognitivního 
hodnocení v�le�ují n�kte	í auto	i i vnímání vlastního sociálního zakotvení.

2) model p	ímého �i hlavního ú�inku, vychází z protektivního ú�inku sociální opory 
bez ohledu na to, zda jsou lidé vystaveni ú�inku stresu. Osoby se silnými komponen-
tami sociální sít� mají nižší pravd�podobnost úmrtí.

K	ivohlavý (1999) rozlišuje dva nezávislé p	ístupy k tématu sociální opory:
A) Pojetí sociální opory v tzv. teorii sociálního p	ipoutání – social attachment theory
 Koncept sociální opory v pojetí zvládání zát�že (stresu). V pojetí sociálního p	ipou-

tání je vyjád	eno p	ipoutání jednoho �lov�ka k druhému, pevná a trvalá sociální vaz-
ba a z toho vztahu plynoucí p	ilnutí jednoho k druhému, lp�ní jednoho na druhém 
a s tím spojená p	íchylnost a náklonnost. Ší	eji rozvinul tuto teorii J. Bolwby (1977) 
a publikoval ji jako svou teorii v knižní podob� (1979).

B) Vztah mezi sociální oporou a koncepcí self-ef� casy, kterou vytvo	il A. Bandu-
ra (1989) p	edpokládá, že percepce sebeuplatn�ní ovliv�uje kognitivní procesy 
i emocionalitu �lov�ka. V sebeuplatn�ní se uplat�ují podle Bandury i další pro-
m�nné jako je strategie zvládání stresu, disponování kontrolou nad vývojem udá-
lostí, autonomie �innosti. Ve studii publikované Fryem (1989) se prokázalo, že 
sebeuplatn�ní p�sobí jako mediátor mezi negativními životními událostmi a vní-
maným stresem.

První zmínky o otázkách zvládání stresu najdeme u Lazaruse a Folkmanové 
(1984), kte	í svou teorii založili na interakci (dynamickém vztahu) mezi danou oso-
bou a prost	edím. Stres de� nují jako „vztah mezi osobou a prost	edím, které je vid�n, 
hodnocen a zvažován danou osobou jako n�co, co klade p	íliš velké požadavky, �i 
p	ekra�uje svými nároky zdroje této osoby a ohrožuje její dobrý stav“ (pohodu, pocit 
zdraví well-being).

Významnou determinantou zdraví je vulnerabilita, zranitelnost, de� nova-
ná Kebzou (2005) jako dispozice reagovat funk�ní poruchou pod vlivem stresu. 



37

Vulnerabilita m�že mít biologický i psychologický podklad. V zahrani�ních zdrojích 
(Brandtaedter, 1982) se rozlišuje primární konstitu�ní vulnerabilita, kterou získává 
�lov�k v pr�b�hu prvních šesti m�síc� života a sekundární vulnerabilita, kterou získá-
vá v pozd�jším období svého vývoje. Druhým faktorem na kontinuu zdraví – nemoc 
je resilience, odolnost, na jejíž utvá	ení se uplat�uje vliv mnoha faktor� (faktory 
založené primárn� v osobnosti �lov�ka, faktory vycházející z interak�ních vazeb, fak-
tory prost	edí). N�kte	í auto	i rozlišují mezi skute�nou resiliencí, která je založena 
na vnit	ních (intrapersonálních, intrapsychických, osobnostních) a sociálních p	edpo-
kladech a zdánlivou odolností, pseudo resiliencí, která je pouhou stylizací, spojenou 
s ú�elovým chováním a demonstrací vn�jších projev� vlastností (Kebza, 2005). 

Zvládání (coping) de� nují Lazarus a Folkmanová (1984) jako „neustále se m�ní-
cí kognitivní a behaviorální snahy 	ídit a ovládat speciální externí a interní faktory, které 
jsou hodnoceny jako n�co, co klade p	íliš velké požadavky na daného �lov�ka, p	ípadn� 
n�co, co p	ekra�uje zdroje dané osoby“ (s. 178). 

P	i uplat�ování r�zných strategií zvládání stresu vychází jedinec vystavený 
zát�ži z r�zných zdroj� pomoci tzv. salutor�. Salutory mohou být vnit	ní,ale i vn�jší tzv. 
sociální opora.

Obsahem sociální opory se zabýval House J. (1985), který rozlišuje:
1) emocionální oporu – poskytování d�ležitých emocí
2)  hodnotící oporu – hodnocení komunikace, které má vztah k sebehodnocení
3)  informa�ní oporu – zprost	edkování informací, které pomáhají vyrovnat se s osobní-

mi problémy
4)  instrumentální oporu – praktická pomoc, hmotná, materiální pomoc

Ch. Tardy (1985) navrhl 5 dimenzí, které sehrávají roli v konceptualizaci sociální 
opory:
A) Sm�r sociální opory – poskytována x p	ijímána
B) Uspo	ádání sociální opory – dosažitelnou x ze zákona plynoucí sociální oporou
C) Rozlišení mezi popisem a hodnocením
D) Obsah – emocionální, hodnotící, informa�ní, instrumentální
E) Sí neboli zdroje sociální opory – 6 komponent – rodina, blízcí p	átelé, sousedé, 

spolupracovníci, komunita, profesionálové

Dále je možné rozlišovat individuální sociální oporu (cílená snaha pomoci druhému 
v náro�né situaci) a institucionální sociální oporu (spole�enská opora, zdrojem je instituce).

D�ležitým �len�ním je anticipovaná sociální opora a získaná sociální opora.

Zdrojem sociální opory je sociální sí (Tardy, 1985). Sociální si se vzhledem 
k jedinci m�že projevovat pozitivn�, negativn�, �i indiferentn�. Struktura osobní sociál-
ní sít� je ovlivn�na v�kem jedince, pohlavím, pracovním za	azením, rodinným stavem, 
rodi�ovstvím a p	íslušností k etnické skupin� �i národnosti.

Sociální opora je složitý sociální jev, ve kterém Šolcová, Kebza (1999) rozlišují 
podle �asových charakteristik, východisek, vlivu na zdraví anticipovanou sociální opo-
ru, mobilizaci sociální opory a získanou sociální oporu.
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Anticipovaná sociální opora je p	esv�d�ení („belief“), že blízké osoby jsou p	i-
praveny pomoci, objeví-li se taková pot	eba. Je re� exí sociálního prost	edí. P	edsta-
vuje pocit jedince, že je ostatními akceptován, že se o n�j zajímají a že mu pomohou, 
bude-li to pot	ebovat. Je reprezentací toho jak jedinec percipuje své sociální za�le-
n�ní. Anticipovaná sociální opora souvisí s osobnostními charakteristikami jedince 
(extraverzí, sebev�domím, sociální kompetencí), bývá 	azena mezi zdroje zvládání 
stresu. 

Získaná sociální opora p	edstavuje pomocné transakce, které jedinec skute�n� 
obdržel. Je založena na konkrétní zkušenosti ve speci� cké situaci, je sou�ástí proce-
su zvládání stresu, procesu, který obsahuje mobilizaci, získání a hodnocení obdržené 
pomoci. Získaná opora, aby byla ú�inná, musí vyhovovat pot	ebám adresáta.

Mobilizace sociální opory je chápána jako strategie zvládání stresu, jako aktiva-
ce osobnosti.

Osoby, které poskytují sociální oporu se podle Laireitera a kol. (1997) vy�le�ují
• Z rodiny a p	átel (nejbližší �lenové osobní sociální sít�)
• Z osob, které se podobají svými charakteristikami (druh postižení, rodinná konstela-

ce, pohlaví),
• Z osob, které jsou seznámené s p�sobícím stresorem a jeho situa�ním kontextem

Je možné, na základ� studia literatury o sociální opo	e, shrnout p	ístupy k téma-
tice do t	ech oblastí zkoumání:
1) Pojetí sociální opory vycházející ze sociologických p	edstav o sociální síti (social net)
2) Pojetí sociální opory vycházející z akt� poskytování a p	ijímání pomoci v sociální 

interakci.
3) Pojetí sociální opory jako p	ijímatelem vid�né pomoci od druhých lidí (perceived 

support).
Sociologické studie sociální opory v rámci sociální sít� objevily, že nezáleží na 

velikosti skupiny, na její hustot�, ale že rozhodující úlohu hraje kvalita sociální skupiny. 
Jednalo se o výzkumy ve skupinách typu rodiny, školní t	ídy �i skupiny zam�stnan-
c�. Kvalitu sociální skupiny je možné ur�ovat podle K	ivohlavého (1999) reciprocitou 
vztah�, emocionální intenzitou. Nejv�tší význam z hlediska sociální opory mají pro 
�lov�ka ty osoby, které jsou danému �lov�ku nejbližší.

Rodi�e postižených d�tí jsou v populaci z hlediska duševní pohody a zdraví rizi-
kovou skupinou. Jsou dlouhodob� vystaveni p�sobení extrémního stresu zejm. v oblas-
ti sociálních pot	eb. Jsou vystaveni p�sobení sociální deprivace, pohybují se v úzkém 
okruhu známých, léka	� a vychovatel� svých d�tí. Nemají dostate�n� nasycenu pot	e-
bu sociální komunikace, pot	ebu sociálního srovnávání a pot	ebu spolupráce. V�tšinou 
jsou sociáln� zraniteln�jší díky svému nízkému sebepojetí, nemají uspokojenu pot	ebu 
sociální identity a pot	ebu kladného sociálního hodnocení.

Sociální interakce rodi�e postiženého dít�te v zát�žové situaci se �asto odvíjí 
podle tohoto vzorce:
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1.  Rodi� vysílá signál o sociální oporu, ale je otázkou, zda umí toto p	ání proslovit �i 
jinak sd�lit. Další problematickou �ástí interakce je neujasn�nost o�ekávání rodi�e 
od sociální opory.

2.  Podle toho, komu vysílá rodi� signál se odvíjí další interakce. P	íjemce sd�lení 
nemusí být emo�n� vylad�n na stejný problém a na jeho 	ešení, nemusí být na p	í-
jmu. P	íjemce sd�lení nemusí být kompetentní tzn.není schopen p	ání vnímat, dekó-
dovat, posoudit v kontextu a interpretovat.

3.  P	íjemce musí vy	ešit, zda jeho schopnosti a v�le jsou v souladu s požadavkem rodi-
�e. Zda mu má co nabídnout, zda je ochoten poskytnout oporu, zda se v�bec chce 
takovéto sm�ny zú�astnit. Další otázkou je, zda pomoci umí.

4. Rodi� vstupuje do interakce s ur�itým o�ekáváním pomoci. Pomoc, která se mu 
dostává toto o�ekávání napl�uje �i nikoli. V záv�ru interakce se uplat�uje schop-
nost rodi�e p	ijímat pomoc, což je otázka sociální percepce, sebepojetí a v�le 
rodi�e.

Rodiny s PD pot	ebují stejn� jako rodiny, které se dostaly do životní zát�žové 
situace oporu p	i vyrovnání se s faktem postižení, oporu p	i hledání nové životní ori-
entace. Praktická instrumentální opora je založená na široké nabídce služeb, která by 
m�la být dostupná pro všechny rodiny Sociální oporu je možné rozložit podle schématu 
n�meckého psychiatra Hanse O. Veiela (1985) na: 

Rodi�e postižených d�tí mají obecn� malou sebed�v�ru, což vyplývá z naru-
šeného sebepojetí, mají proto i menší odvahu požádat o sociální oporu a p	ijmout ji 
jako samoz	ejmost. Z t�chto d�vod� se �asto minou ú�inkem léka	ská doporu�ení 
i doporu�ení jiných specialist�. Nejp	ijateln�jší formou sociální opory je pomoc od 
blízkého �lov�ka s podobnou charakteristikou, od stejn� postiženého rodi�e, od vycho-
vatele postiženého dít�te, od speciálního pedagoga, který dob	e dít� zná. Z t�chto d�vo-
d� je výhodné založit p	i speciálních školách pro d�ti s kombinovanými vadami, p	i 

Opora v krizi

Opora každodenní

Psychologická
Emocionální
Kognitivní opora

Instrumentální
Praktická, informa�ní
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stacioná	ích a jiných speciálních za	ízeních spole�nosti rodi��, kluby nebo ob�anská 
sdružení. Tato sdružení mohou velmi dob	e plnit funkci sociální opory.

Konkrétní možnosti sociální opory v 	R
Konkrétní možnosti sociální opory v 
R a sociální služby pro rodiny se zdra-

votn� znevýhodn�nými jedinci zajišuje p	edevším Ministerstvo práce a sociálních 
v�cí (MPSV). Hlavním úkolem MPSV je p	íprava dlouhodobých systémových opat	ení 
a p	íslušných právních p	edpis� a podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních 
služeb. Jedná se o podporu:
• plánování sít� sociálních služeb v krajích a obcích opírající se o zjišt�né pot	eby 

lidí 
• zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s d�razem na ochranu práv 

uživatel� služeb 
• ob�anských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru 

V oblasti podpory neziskového sektoru ministerstvo realizuje dota�ní 	ízení, 
jehož cílem je p	ispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nestátními 
neziskovými organizacemi (www.mpsv.cz).

De� nice sociálních služeb 	íká, že sociální služby pomáhají lidem žít b�ž-
ným životem – umož�ují jim pracovat, nakupovat, navšt�vovat školy, navšt�vovat 
místa víry, ú�astnit se aktivit volného �asu, starat se sám o sebe a o domácnost apod. 
Zam�	ují se na zachování co nejvyšší kvality a d�stojnosti jejich života. Sociální 
služby jsou poskytovány jednotlivc�m, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpo-
�etn�jší skupiny p	íjemc� sociálních služeb pat	í zejména senio	i, lidé se zdravot-
ním postižením, rodiny s d�tmi, ale také lidé, kte	í z r�zných d�vod� žijí „na okraji“ 
spole�nosti.

Pro realizaci �i pobírání sociálních služeb je nutné, aby ob�an splnil podmínky, 
které jsou zakotvené v zákon� �. 108/2006 Sb., o sociálních službách, platné s ú�inností 
od 1.1. 2007. Sociální služby jsou poskytovány:
• osob�, která je na území 
eské republiky hlášena k trvalému pobytu, 
• osob�, které byl ud�len azyl, 
• ob�anovi a rodinnému p	íslušníkovi ob�ana �lenského státu Evropské unie, 
• cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 

3 m�síce. 
Podle zákona jsou vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, kontaktní cen-

tra, noclehárny, terénní programy) poskytovány také osobám legáln� pobývajícím na 
území 
eské republiky.

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech 	ešení 
nep	íznivé sociální situace nebo jejího p	edcházení má nárok každá osoba (www.mpsv.cz).

MPSV je z	izovatelem ústav� sociální pé�e, je zast	ešující a zákonná institu-
ce, která realizaci p	enáší na obce a kraje. Obce a kraje dbají na vytvá	ení vhodných 
podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišováním skute�ných pot	eb lidí 
a zdroj� k jejich uspokojení; krom� toho sami z	izují organizace poskytující sociální 
služby. Mezi organizace poskytující sociální služby pat	í nestátní neziskové organizace 
a fyzické osoby, specializované ústavy sociální pé�e.
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Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, nabízejí široké spektrum služeb, 
denní pobyty, týdenní pobyty, víkendové pobyty, svoz uživatel�, rehabilitaci uživatel�, 
respitní pé�i a další možnosti nap	. dramatickou výchovu, ergoterapii, cirkusovou tera-
pii podle lokality a složení uživatel�. 

Rodi� m�že získat informace o sociálních službách a jejich poskytování na m�st-
ských, p	ípadn� obecních nebo krajských ú	adech (odborech sociálních v�cí), v ob�an-
ských nebo jiných specializovaných poradnách anebo p	ímo u poskytovatel� sociálních 
služeb.

Rodi� jako zákonný zástupce dít�te nebo zdravotn� znevýhodn�ný jedinec sám 
musí o sociální službu požádat. U n�kterých typ� sociálních služeb vydávají obce a kra-
je rozhodnutí o poskytnutí služby, a to ve správním 	ízení. Jedná se zejména o pe�o-
vatelskou službu a pobytové služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory. Pokud službu poskytuje nestátní nezisková organizace, uzavírá její uživatel 
s poskytovatelem smlouvu. V rozhodnutí, respektive smlouv�, je také stanovena � nan�-
ní spoluú�ast uživatele na poskytování služby.

Rodi� �i uživatel sociálních služeb si m�že vybrat pé�i v oblasti Sociální reha-
bilitace, Osobní asistence, Pe�ovatelské služby, Pr�vodcovské, P	ed�itatelské a tlu-
mo�nické služby, Služeb rané pé�e, Podporovaného bydlení, Odleh�ovacích služeb, 
Center denních služeb, Stacioná	� denních a týdenních, Domov� pro osoby se zdra-
votním postižením, Domov� pro seniory, Azylových dom�, Dom� na p�l cesty, Chrá-
n�ného bydlení, Kontaktních center, Telefonické krizové intervence, Krizové pomoci, 
Nízkoprahových denních center, Nízkoprahových za	ízení pro d�ti a mládež, Sociáln� 
aktiviza�ních služeb pro rodiny s d�tmi.
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Sociální rehabilitace
Jedná se o soubor speci� ckých �inností zam�	ených na nácvik pot	ebných doved-

ností osoby se zdravotním postižením sm�	ujících k dosažení samostatnosti a sob�sta�-
nosti v nejvyšší možné mí	e s ohledem na její dlouhodob� nep	íznivý zdravotní stav. 
Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatn�ní. Proces sociální rehabilitace 
je integrální sou�ástí poskytování sociálních služeb.

Osobní asistence
Osobní asistence se poskytuje v p	irozeném sociálním prost	edí osobám se zdra-

votním postižením a senior�m, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v p	e-
dem dohodnutém rozsahu a �ase. Služba obsahuje pomoc p	i zvládání b�žných úkon� 
pé�e o vlastní osobu, pomoc p	i osobní hygien�, pomoc p	i zajišt�ní chodu domácnosti, 
zprost	edkování kontaktu se spole�enským prost	edím a pomoc p	i prosazování práv 
a zájm�. Služba se poskytuje za úplatu.

Pe�ovatelská služba
Pe�ovatelská služba se poskytuje d�tem, osobám se zdravotním postižením 

a senior�m, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v p	irozeném prost	e-
dí i ve specializovaných za	ízeních. Služba obsahuje pomoc p	i zvládání b�žných 
úkon� pé�e o vlastní osobu, pomoc p	i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc p	i zajišt�ní stravy, pomoc p	i 
zajišt�ní chodu domácnosti, zprost	edkování kontaktu se spole�enským prost	edím 
a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba se poskytuje za úplatu. Bezúplatn� 
se poskytuje rodinám, ve kterých se narodily sou�asn� t	i nebo více d�tí, ú�astní-
k�m odboje) a poz�stalým manžel�m (manželkám) po ú�astnících odboje starším 
70 let.

Pr�vodcovská, p�ed�itatelská a tlumo�nická služba
Pr�vodcovská, p	ed�itatelská a tlumo�nická služba se poskytuje osobám se 

zdravotním postižením a senior�m, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace 
nebo komunikace, a napomáhá jim osobn� si vy	ídit vlastní záležitosti. Služba obsahuje 
zprost	edkování kontaktu se spole�enským prost	edím a pomoc p	i prosazování práv 
a zájm�. Služba se poskytuje za úplatu.

Služby rané pé�e
Služby rané pé�e se poskytují rodi��m dít�te ve v�ku do 7 let, které je osobou se 

zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v d�sledku nep	íznivého sociálního 
prost	edí. Služba je zam�	ena na podporu rodiny a podporu vývoje dít�te s ohledem na 
jeho speci� cké pot	eby. Služba je poskytována p	edevším v domácnosti. Služba obsa-
huje výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti, zprost	edkování kontaktu se spole�en-
ským prost	edím, terapeutické �innosti a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba 
se poskytuje bezúplatn�.
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Podporované bydlení
Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním 

postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se poskytuje v domác-
nosti osob. Služba obsahuje pomoc p	i zajišt�ní chodu domácnosti, výchovné, vzd�láva-
cí a aktiviza�ní �innosti, zprost	edkování kontaktu se spole�enským prost	edím, terape-
utické �innosti a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba se poskytuje za úplatu.

Odleh�ovací služby
Odleh�ovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované oso-

bám se zdravotním postižením a senior�m, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, 
o které jinak pe�uje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pe�ující osob� 
nezbytný odpo�inek. Služba obsahuje pomoc p	i zvládání b�žných úkon� pé�e o vlast-
ní osobu, pomoc p	i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc p	i zajišt�ní stravy, poskytnutí ubytování, zprost	edková-
ní kontaktu se spole�enským prost	edím, terapeutické �innosti a pomoc p	i prosazování 
práv a zájm�. Služba se poskytuje za úplatu.

Centra denních služeb
Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném za	ízení 

s cílem posílit samostatnost a sob�sta�nost osob se zdravotním postižením a senior� 
v nep	íznivé sociální situaci, která m�že vést k sociálnímu vylou�ení. Služba obsahuje 
pomoc p	i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí 
stravy nebo pomoc p	i zajišt�ní stravy, výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti, pro-
st	edkování kontaktu se spole�enským prost	edím, terapeutické �innosti a pomoc p	i 
prosazování práv a zájm�. Služba se poskytuje za úplatu.

Stacioná�e denní a týdenní
Stacioná	e denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném za	ízení seni-

or�m, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových 
látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Stacioná	e týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném za	ízení seni-
or�m, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových 
látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služba obsahuje pomoc p	i zvládání b�žných úkon� pé�e o vlastní osobu, 
pomoc p	i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 
stravy nebo pomoc p	i zajišt�ní stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc p	i zajišt�ní 
bydlení a výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti, zprost	edkování kontaktu se 
spole�enským prost	edím, terapeutické �innosti, pomoc p	i prosazování práv a zájm�. 
Služba se poskytuje za úplatu.
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Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové 

služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné oso-
by. Služba obsahuje pomoc p	i zvládání b�žných úkon� pé�e o vlastní osobu, pomoc 
p	i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, 
poskytnutí ubytování, výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti, zprost	edkování 
kontaktu se spole�enským prost	edím, terapeutické �innosti, pomoc p	i prosazování 
práv a zájm�. Služba se poskytuje za úplatu.

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby senior�m, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc p	i zvládání b�žných úkon� 
pé�e o vlastní osobu, pomoc p	i osobní hygien� nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprost	edkování kontaktu se spole-
�enským prost	edím, aktiviza�ní �innosti a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba 
se poskytuje za úplatu.
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Azylové domy
Azylové domy poskytují pobytové služby na p	echodnou dobu osobám v nep	í-

znivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy 
nebo pomoc p	i zajišt�ní stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc p	i zajišt�ní bydlení, 
pomoc p	i prosazování práv a zájm�, výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti. Služ-
ba se poskytuje za úplatu.

Domy na p�l cesty
Domy na p�l cesty poskytují pobytové služby na p	echodnou dobu pro osoby 

do 26 let v�ku, které po dosažení zletilosti opoušt�jí školská za	ízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, pop	ípad� pro osoby z jiných za	ízení pro pé�i o d�ti a mlá-
dež. Služba obsahuje tyto �innosti:, poskytnutí ubytování, zprost	edkování kontaktu se 
spole�enským prost	edím, terapeutické �innosti a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. 
Služba se poskytuje za úplatu.

Chrán
né bydlení
Chrán�né bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdra-

votním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chrán�né bydlení má 
formu individuálního nebo skupinového bydlení; osob� se poskytuje podle pot	eby 
podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc p	i zajiš-
t�ní stravy, poskytnutí ubytování, pomoc p	i zajišt�ní chodu domácnosti,výchovné, 
vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti, zprost	edkování kontaktu se spole�enským prost	e-
dím, terapeutické �innosti, pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba se poskytuje 
za úplatu.

Kontaktní centra
Kontaktní centra jsou nízkoprahová za	ízení navazující kontakt s osobami 

ohroženými závislostí na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální 
a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeu-
tické �innosti a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba se poskytuje bezúplatn�.

Telefonická krizová intervence
Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klien-

tem v situaci, kterou osobn� prožívá jako zát�žovou, nep	íznivou a ohrožující, založený 
na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovišt�m 
telefonické krizové intervence. 

Krizová pomoc
Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na p	echodnou dobu posky-

tovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy p	echodn� 
nemohou 	ešit svojí nep	íznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí 
ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc p	i zajišt�ní stravy), terapeutické �innosti 
a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba se poskytuje bezúplatn�.
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Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez p	íst	e-

ší. Služba obsahuje pomoc p	i osobní hygien� (nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc p	i zajišt�ní stravy). Služba se poskytuje bez-
úplatn�.

Nízkoprahová za�ízení pro d
ti a mládež
Nízkoprahová za	ízení pro d�ti a mládež poskytují ambulantní služby d�tem 

a mládeži ohroženým sociálním vylou�ením. Služba je ur�ena rizikovým, neorgani-
zovaným d�tem a mládeži, kte	í jsou ohroženi sociáln�-patologickými jevy nebo mají 
vyhran�ný životní styl neakceptovaný v�tšinovou spole�ností. Základním prost	edkem 
pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volno�asových aktivit. Cílem je 
zlepšit kvalitu života cílové skupiny p	edcházením, snížením sociálních a zdravotních 
rizik souvisejících s jejich zp�sobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich 
sociálním prost	edí a vytvá	et podmínky, aby v p	ípad� zájmu mohli 	ešit svoji nep	í-
znivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti, 
zprost	edkování kontaktu se spole�enským prost	edím a pomoc p	i prosazování práv 
a zájm�. Služba se poskytuje bezúplatn�.

Sociáln
 aktiviza�ní služby pro rodiny s d
tmi
Sociáln� aktiviza�ní služby pro rodiny s d�tmi jsou ambulantní služby poskyto-

vané rodin� s dít�tem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je jeho vývoj 
ohrožen v d�sledku dopad� dlouhodob� obtížné sociální situace, kterou rodi�e nedo-
káží sami bez pomoci p	ekonat. Služba obsahuje výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní 
�innosti, zprost	edkování kontaktu se spole�enským prost	edím, terapeutické �innosti 
a pomoc p	i prosazování práv a zájm�. Služba se poskytuje bezúplatn�.

Svépomocné skupiny
Svépomocné skupiny jsou jednou z možností jak je možné realizovat sociální opo-

ru v praxi. Skupiny jsou založeny na vlastním rozhodnutí svých �len� být iniciativní a mít 
spole�né cíle se skupinou. Na základ� sounáležitosti jednotlivých �len� vytvá	ejí podporu 
chronicky nemocným lidem, postiženým spoluob�an�m, rodi��m postižených d�tí, lidem 
závislým… Skupiny jsou tvo	eny zainteresovanými jedinci ze širokého okruhu populace, 
kte	í pracují pro skupinu bezplatn�. Výjime�n� se na �innosti skupiny spolupodílí ob�ané 
z 	ad odborník�. Svépomocné skupiny pomáhají svým �len�m p	ekonávat krize, snaží se 
být svým �len�m oporou, snaží se ve skupin� naslouchat jiným lidem, vid�t jejich pro-
blémy. Snaží se jim pomoci a p	itom se vzájemn� u�it. Jako skupina mohou své zájmy ve 
spole�nosti svépomocné skupiny lépe uskute��ovat a hájit. Pracovní metodou je p	ede-
vším rozhovor. Formální podobou t�chto skupin v 
R jsou ob�anská sdružení.

Svépomocné skupiny v 
R za�aly vznikat po roce 1989 jako d�sledek spole-
�enských zm�n a jako osv�d�ená forma hájení zájm� speci� cké skupiny obyvatelstva. 
První vlaštovky v této oblasti se inspirovaly �inností podobných sdružení v zahrani�í, 
kde tato forma spolupráce a organizace lidí existuje již od sedmdesátých let. 
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D�ležitým p	edpokladem fungování takových skupin jsou pravidelná setkání, 
spole�ný cíl a stejná práva jednotlivých �len�. Spole�ná setkání realizovaná v duchu 
spole�ných rozhovor� mohou být pro �leny jedine�nou vým�nou zkušeností, novou 
cestou v pohledu na problém, v 	ešení kon� ikt�, v boji se symptomy onemocn�ní nebo 
postižení. Lidé se stejným postižením �i podobným p	íb�hem ve skupin� najdou partne-
ry a poslucha�e, n�kdo i p	átele. Skupinová setkání nabízí i možnost abreakce negativ-
ních emocí a nezodpov�zených otázek, nebo jednotliví akté	i skupiny na tyto problémy 
na rozdíl od b�žné populace slyší.

Svépomocné skupiny jsou neziskovými organizacemi, prost	edky pro svou �in-
nost získávají z vlastních aktivit, z realizace grant� vypisovaných pro neziskový sektor, 
z nada�ní �innosti. 

Ob�anská sdružení jsou v demokratické spole�nosti možností, jak mohou ob�ané 
projevit svou ob�anskou uv�dom�lost a pomoci formovat spole�nost. Jsou její nedílnou 
sou�ástí.

N�které skupiny kladou velký d�raz na styk s ve	ejností, seznamují ve	ejnost 
s problematikou své zát�že, snaží se o osv�tovou �innost. Nabízejí také poradenství pro 
podobn� postižené spoluob�any.

Svépomocné skupiny poskytují svým �len�m emocionální oporu tím, že sdružují 
jedince se stejným druhem postižení do sdružení, vytvá	ejí podmínky pro vznik speci-
� cké sociální sít�, umož�ují jim vzájemnou interakci, u�í je vnímat problémy druhých, 
u�í je mluvit o zát�žové situaci. Ve skupin� se rodi�e nau�í sdílet problémy ostatních 
�len� skupiny a u�í se nejen pomoc p	ijímat, ale i dávat.

Sdružení vytvá	í hodnotící oporu svým �len�m ve smyslu posilování sebev�do-
mí a kompetencí rodi��. V b�žném toku života nemají rodi�e možnost srovnávat svou 
výkonnost s jinými rodi�i, nebo díky pé�i o postižené dít� jsou siln� znevýhodn�ni. 
Znevýhodn�ná situace p�sobí jako demotivující �initel v �innosti rodiny. Srovnávání 
ve skupin� jedinc� se stejnými možnostmi posiluje pocit sounáležitosti a vede �leny ke 
kooperaci p	ípadn� i k vzájemné konkurenci.

Hodnotící opora svépomocných skupin spo�ívá i v jejich formáln� právním 
za�len�ní ve spole�nosti. Ob�anská sdružení jsou nedílnou sou�ástí demokratické spo-
le�nosti. Podporují identitu svých �len�, rozvíjí pocit sounáležitosti. Umož�ují rodi��m 
prosazovat ve spole�nosti p	es skupinovou p	íslušnost své pot	eby, zájmy a p	ání.

Velkým p	ínosem pro �leny svépomocných skupin je informovanost. Na vzá-
jemných setkáních je možné zprost	edkovat rodi��m informace z oblastí jejich zájmu 
�i problému, podpo	it p	ísun informací z odborné ve	ejnosti. Setkání umož�ují rodi��m 
i vzájemnou vým�nu zkušeností, možnost sd�lit 	ešení problematické situace a vzájem-
nou informa�ní pomoc.

Nedílnou sou�ástí �innosti sdružení je instrumentální pomoc �len�m v podob� 
hmotné pomoci p	i neo�ekávané sociální situaci �i neo�ekávaném vydání. Sdružení 
jsou neziskovými organizacemi, majetek získává sdružení vlastní �inností – prodejem 
výrobk�, po	ádáním kulturních �i spole�enských akcí, realizací projekt� vypsaných 
místním zastupitelstvem �i ministerstvy. Krom� praktické � nan�ní pomoci poskytují 
sdružení svým �len�m i praktickou pomoc p	i hledání osobních asistent�, p	i orien-
taci v rehabilita�ních pom�ckách, hygienických pom�ckách, p	i vyhledávání letních 
rehabilita�ních pobyt�.
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V�tšina rodin s postiženými d�tmi �innost svépomocného sdružení uvítala a má 
pocit, že je platným �lenem spole�nosti.

Syndrom rodi�ovského vyho�ení
Postižení burn-out syndromem se týká nej�ast�ji pomáhajících profesí (zdra-

votních sester, léka	�, psychoterapeut�, právník�, u�itel� a všech, kte	í p	icházejí do 
styku s �lov�kem v nouzi, v náro�ných životních situacích), ale je možné ho pozorovat 
i u rodi�� p	i pé�i o t�žce postižené dít�.

Syndrom vyho	ení lze popsat jako duševní stav objevující se �asto u lidí, kte	í 
pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Tento stav 
ohlašuje celá 	ada p	íznak�: �lov�k se cítí celkov� špatn�, je emocionáln�, duševn� 
i t�lesn� unavený. Má pocity bezmoci a beznad�je, nemá chu do práce ani radost ze 
života (Tošner, J., 2000). Syndrom vyho	ení je fenomén, který se vytvá	í po roky nebo 
desetiletí. Následn� je to plíživý proces, který je vnímán postiženým nedostate�n� nebo 
v�bec (Kleiber,Enzmann, 1986 v �ehulka,2010).

D�sledky se dostavují postupn�. Objevuje se podrážd�nost, st	ídaná skleslostí, 
dostavuje se ztráta sebed�v�ry a pocit vnit	ní prázdnoty.

Chronickým stresem trpí p	edevším lidé vystaveni trvalé zát�ži v sociáln�-emo-
cionální oblasti. Proces jehož vrcholem je vyho	ení, v�tšinou trvá mnoho m�síc� až let 
Probíhá v n�kolika fázích, které mohou být r�zn� dlouhé.

Fáze syndromu vyho	ení:
• nadšení (vysoké ideály, vysoká angažovanost)
• stagnace (ideály se neda	í realizovat, m�ní se jejich zam�	ení. Požadavky za�ínají 

obt�žovat).
• frustrace (pracovník vnímá klienta negativn�, pracovišt� pro n�j p	edstavuje velké 

zklamání).
• apatie (mezi pracovníkem a klientem vládne nep	átelství, pracovník se vyhýbá 

odborným rozhovor�m s kolegy a jakýmkoliv aktivitám).
• syndrom vyho	ení (dosaženo stadia úplného vy�erpání, ztráta smyslu práce, cynis-

mus, odosobn�ní, odcizení, vymizení re� exe vnit	ních norem).
• n�které fáze syndromu vyho	ení mohou být na �lov�ku výrazn� patrné, jiné mohou 

být jen nazna�ené a nevýrazné. N�kdy si �lov�k uv�domuje, že je „p	epracovaný“ 
jindy se necítí dob	e a neví pro�.

Syndrom vyho	ení nevzniká jen z prosté p	emíry práce. Rozvoj burn-out syn-
dromu hrozí když:
• je �lov�k pod stálým tlakem náro�ných úkol� po delší dobu
• když neumí 	íct �lov�k „ne“ k dalším a dalším úkol�m nebo odpov�dnostem
• když se snaží �lov�k dosáhnout p	íliš mnoho cíl� po dlouhou dobu
• když dává p	íliš velkou emocionální oporu po dlouhou dobu

Rodi�e zdravotn� znevýhodn�ných d�tí jsou vystaveni celoživotn� nadm�rné 
zát�ži, a aby nedošlo k syndromu vyho	ení reagují �asto jako  osoby s vn�jším (exter-
ním) místem kontroly  podle teorie Locus of control (LOC). Tato teorie Místo kontroly 
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– Locus of control – LOC se zabývá mírou kontroly �i ovlivnitelnosti, �emu �i komu 
je p	ipisován vlastní úsp�ch/neúsp�ch (J. B. Rotter,1966). Osoby s vn�jším (externím) 
místem kontroly, jsou p	esv�d�eny, že jejich život je ur�ován vn�jšími okolnostmi 
a samy nemají na jeho vývoj významn�jší vliv. Druhou rodi�ovskou skupinou jsou oso-
by s vnit	ním (interním) místem kontroly, které v�	í, že jejich život závisí na jejich 
schopnostech, úsilí a aktivit�.

„Internalisté“- mají tendenci p	istupovat aktivn� k problém�m, hledat si infor-
mace, pe�liv� zvažovat své rozhodnutí; jsou opatrn�jší, zvažují rozhodnutí s ohledem na 
vlastní možnosti, projevuje se u nich vyšší angažovanost než u externalist� (Lefcourt, 
1981, in Bradley, Sparks, 2002)

„Externalisté“ – rodi�e, kte	í v�	í v dominantní sílu externích faktor�, jako št�stí, 
náhoda �i osud, se vyzna�ují celkov� pasivn�jším p	ístupem k životu a zvládání b�ž-
ných i náro�nejších situací, spoléhají se více na vn�jší zdroje moci (hmotné – vlivní lidé 
nebo nehmotné – št�stí/nešt�stí, osudovost) než na vlastní možnost usm�rn�ní vlastních 
�in� (Rotter, 1966)

V�dy zabývající se lidským zdravím se dívají na zdroje vyho	ení z pohledu 
životních událostí. Životní události mají rozmanitou podobu a r�znou hloubku (chro-
nické nemoci, úmrtí blízkých, rozpad rodiny, ale i s�atek, narození dít�te �i výhra 
v loterii). Životní události chápou auto	i jako události, které nás v život� potkaly a r�z-
nou m�rou v nás zanechaly trvalé stopy. Nezáleží na vn�jším posouzení závažnosti té 
události, ale na osobním hodnocení a prožívání životní události, která �lov�ka potkala. 
Stejnou m�rou mohou �lov�ka ovliv�ovat jak malé, zdánliv� malicherné události jako 
objektivn� závažné události. Malé a nevýznamné události �lov�ka ovliv�ují, jestliže se 
opakují �i mají dlouhou dobu trvání. Chronická a drobná nedorozum�ní mohou �lov�ka 
oslabit stejn� jako náhlá, závažná nemoc.

V pé�i o postižené dít� se snoubí oba typy zát�že. V po�áte�ním stadiu se rodi�e 
musí vyrovnat s diagnózou postižení a ve fázi reálného vyrovnání se setkávají s všed-
ními náro�nými problémy s postiženým dít�tem. Všední problémy, které prožívá rodi� 
postiženého dít�te není možné konzultovat s vrstevníky, s ostatními rodi�i d�tí v okolí, 
nebo jejich problémy jsou kvalitativn� jiné. Zdravé d�ti zvládly ur�itá vývojová období 
velmi rychle a jejich rodi�e je vyt�sní. Rodi� postiženého dít�te z�stává s problémem 
sám, nemá ani emocionální ani v�cnou oporu okolí. (viz kazuistika v p	íloze). 
asto nemá 
ani oporu v rodin�, nebo partner a druhý rodi� dít�te si 	eší problém s „vyrovnáním se 
s postižením svého dít�te“ sám a po svém. Prarodi�e nemají náhled na situaci. Je tedy pod 
stálý tlakem náro�ných úkol� a nem�že 	íct „ne“, nebo v okolí se nenachází nikdo, kdo 
by p	evzal b	emeno zát�že �i spoluzodpov�dnost za problém. Rodi� postiženého dít�te 
nem�že p	íliš snížit nároky, protože nároky jsou samy o sob� nízké vlivem schopností 
dít�te. Priority �innosti jsou p	i pé�i o postižené dít� jasn� stanovené a není možné si sta-
novit jiné, snad jen v p	ípad� umíst�ní dít�te do ústavu se situace odvíjí jinak.

Rodi� postiženého dít�te je tak vystaven opakujícím se fázím chronického vy�er-
pání s vysokou intenzitou p�sobení. K burn-out syndromu u rodi�e postiženého dít�te 
p	ispívají i vn�jší podn�ty spole�enské, ekonomické a sociální. Posuzovali-li bychom 
zdroje stresu rodi�e podle teorie Capela, potom do individuálních prom�nných musíme 
dosadit dobu celého života postiženého dít�te, do sociáln�-psychologických prom�nných 
dosadit jak kon� iktnost role, tak nejistotu v roli. Kon� iktnost role vyplývá z extrémního 
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d�razu na roli rodi�e, postižené dít� posiluje závislost na sob� a zodpov�dnost za sebe 
u rodi�� na úkor partnerské role v manželské dyád�. Nejistota vyplývá z malé mož-
nosti konfrontace výchovných p	ístup� a malé možnosti sociální zp�tné vazby o rodi-
�ovské kompetentnosti. Pokud se nepoda	í rodi�i postiženého dít�te zmobilizovat své 
psychické síly a neza�ne se v zájmu svého dít�te zajímat se o své zdraví, potom sp�je 
nejen k burn-out syndromu, ale i k psychické �i t�lesné poruše.

P�íb
hy klopýtajících rodin
B�hem psychologické praxe jsem se seznámila s velkým množstvím rodin 

s postiženými d�tmi. Nejvíce mne oslovily rodiny s d�tmi s kombinovaným postižením 
(t�lesné + mentální + smyslové postižení). M�la jsem možnost s rodi�i sdílet jejich sta-
rosti, úzkosti i sociáln�-právní problémy. Pro konkrétn�jší uchopení dat a vhled do pro-
blematiky jsem p	i rozhovorech s rodi�i stanovila oblasti zájmu zkoumání na: p�vodní 
rodinu, dynamiku rodiny, nejv�tší problém, se kterým se rodina setkala, zájmy rodiny, 
výchovný styl v rodin�, sourozence postiženého dít�te, kdyby, p	edstavu o život� bez 
postiženého dít�te.

P�íb
hy, které popisuji jsou  ktivní, vycházejí však z reálné skute�nosti 
rodin s postiženými d
tmi.

1  Keramická rodina
V dob� intenzivního kontaktu mezi rodinou Keramickou a mnou se rodina zmí-

tala v manželské i rodi�ovské krizi.

P�vodní rodina 
Naši byli na nás p	ísní, vychovávali nás k u�ení.
Bydleli jsme v okrajové �tvrti velkého m�sta, rodinný domek.
Dodnes nám pomáhají s d�tmi, nevím, co bych si bez nich po�ala, m�žu se na n� 
obrátit.
Když d�lám zakázku do noci, pohlídají holky – spíš je rozmazlují.

Dynamika rodiny
Znali jsme se od d�tství.
Už na st	ední škole jsme spolu chodili. 
Bylo to chození a nechození, m�l vždy ješt� jiné kamarádky.
Nikdy nem�l jen m�, byli jsme spíš parta. 
Stále jsme se rozcházeli a m�li ješt� jiné vztahy. 
Když mi bylo 19 let, tak jsme se rozešli a pak jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, 
tak jsme se vzali.
Bydleli jsme zpo�átku u mých rodi��, do 3 let Jany.
Potom Zden�k sehnal vlastní byt v sídlišti, kousek od našich.
Jana se rodila, když byly svátky a doktor, co m� m�l rodit, byl opilý.
V�bec mi ji neukázali. 
Až potom moje matka šla do porodnice, tak nám 	ekli, že je postižená.
Byla celkov� nevyvinutá, velmi t�žce postižená.
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Navrhovali nám ústav, ale vzali jsme si ji dom�.
Za�ali shán�t známé doktory, MUDr. Severu v Novém m�st�, v Praze v Motole.
Jezdili jsme rehabilitovat, po lé�itelích.
Jana byla hrozný d�cko – v�bec nejedla, byla stále nemocná, po	ád v	ešt�la, stále 
jsme byli v nemocnici.
Zden�k mi nepomáhal, byla to moje starost a starost mých rodi��. 
Každý nám doporu�oval druhé dít�.
�yla jsem opakovan� na genetickém vyšet	ení a vše bylo dobrý.
Ot�hotn�la jsem, rizikové, hlídané t�hotenství. 
Všichni tvrdili, že je malé procento pravd�podobnosti, aby se to znovu nepovedlo. 
Když se narodila Zdenka, bylo to jak p	es šablonu, kopie Jany. 
Byla na tom lépe než Jana, ale taky nic moc.
Teprve loni nám 	ekli po dalších genetických vyšet	eních, že my dva spolu nem�žeme 
mít zdravé dít�.
Zden�k mi moc nepomáhá, má kapelu a práci a celý manželství m�l n�jaký baby, 
po	ád mn� zahýbal.
P	ed dv�ma roky jsem poznala Vladimíra.
Je bezvadnej, hrozn� si rozumíme, je to chlap pro m�, ale ne pro holky.
Má je rád, ale není to jejich otec.
Chodí s nimi ven, stará se, ale t	eba v ned�li se chce vyspat a neko�kuje se s nima a je 
protivnej, když ho budí.
Má vlastní d�ti, velký a samostatný. 
Chodí s holkama na procházku, ale pak jsem zjistila, že skon�í v hospod�. 
On dost pije, když to na n�j p	ijde, tak t	eba t	i dny pije. 
Pen�z moc nevyd�lá, te� už dlouho nem�l kšeft.
Máme dluhy, protože jsem spravili rekrea�ní domek u Brna, je to tam p�kný.
Bavilo m� to spravovat, je to podle mých p	edstav.
S Vladimírem jsem žila i s holkama rok. 
Zden�k to hrozn� nesl, po	ád za mnou chodil a 	ešili jsme to.
Nechal m� jít za Vladimírem, když jsem se vzdala podílu ve � rm�. 
Po	ád mi volal pod záminkou, co holky, ale v�bec ho to nezajímalo.
Naši cht�li, abychom se dali dohromady a po roce jsem se zhroutila. 
Chodím na psychiatrii a snažím se to 	ešit.
Odst�hovala jsem se od Vladimíra k našim a potom jsme se dali dohromady s Zde�kem. 
Aspo� formáln�, kv�li holkám, a aby naši m�li klid.
Ale miluju Vladimíra.
Zden�k se teprve nyní po celé dob� snaží trochu pomáhat a vyzvedne ob�as holky.

Nejv�tší problém
Když se narodila Zde�ka a byla taky postižená. 
Ta hr�za z toho, co všechno bylo s Janou, probd�né noci, plínky do sou�asnosti…

Zájmy
Sportovala jsem p	ed narozením Jany.
Cht�la jsem d�lat výtvarku, ale to se nepovedlo.
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Tanec, hory, potáp�ní.
Z koní�k� ob�as d�lám nyní n�jaký sport, ale minimum, není kam dát holky.
T	eba jsem se utrhla na týden v lét� se jet potáp�t, bylo to bezva.
Moje sou�asná práce je mým koní�kem.
D�lám keramiku u Zde�ka ve � rm�, baví m� to.
Cht�la bych n�kde keramiku u�it

Výchovný styl
P�vodní rodina m� ovlivnila. 
Maminka byla vždy organizátor a rozhodovala o d�tech a chodu rodiny. 
U nás je to taky tak. 
Rozdíl je v tom, že nám se nemuseli naši tolik v�novat, m�ly jsme kamarádky a cho-
dily dost ven. 
Vysta�ily jsme si.
Moje holky nás po	ád pot	ebují, musím být fyzicky s nimi.
To ten chlap nezná.
Jsem z toho už kolikrát hotová.

Sourozenci
Jana je starší než Zdenka
Jsou na sebe hrozn� navázané
Neud�lají krok bez sebe.
Jana je víc závislá na dosp�lých, Zdenka je samostatn�jší a pr�bojn�jší.
Jsou všude spolu, ve škole, doma s námi.

Kdyby
M: Bylo by všechno jiné, dod�lala bych si školu a nežila bych se Zde�kem.
O: je to patologie, to není život, v�bec nem�žeme žít jak ostatní lidi.

P	edstava
Denní pobyt ve stacioná	i nebo díln� a pozd�ji n�jaké církevní za	ízení s bydlením. 
N�kde mezi 	ádovými sestrami, aby jim n�kdo neubližoval. 
Chceme se v tom aktivn� podílet a pomáhat, proto jsem taky v Klubu rodi��.

Vývojový posun po p�ti letech
Matka d�tí prošla opakovanou partnerskou krizí, kdy se st�hovala i s holkami od Zde�ka 
k Vladimírovi. Situaci mat�ina druha na p�t let vy	ešil mladší partner, který se nast�hoval 
k matce a d�tem. Zpo�átku se snažil pomáhat, ale po t	ech letech jeho snaha povolo-
vala až vyprchala. Matka žila rok sama s holkami. Na setkání keramik� se seznámila 
s kolegou výtvarníkem a vznikl mezi nimi vztah, živený i spole�nou prací a spole�nou 
oblastí zájmu. Dcery b�hem doby pokro�ily ve svém vývoji kousí�ek dále, velmi vyrostly 
a osvojily si n�které sebeobslužné dovednosti. Po sociální stránce p	etrvávají výrazné 
prvky Engelmannova syndromu, které imponují jako základní symptomy autismu (poru-
cha socializace, poruchy poznávání, porucha rozvoje 	e�i). Matka dozrála k rozhodnutí 
umístit dívenky do týdenního za	ízení a zkouší jejich za�len�ní p	i týdenním pobytu.
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O1

O2

M1
PD2

PD1

R1
O1

M1

R1

MMOMMM OMMM O2MM

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

P�vodn� asymetrický emo�ní vztah rodi�� se po narození postiženého dít�te rozpadl 
zcela. V dob� výzkumu je p�vodní rodina dysfunk�ní, matka žije s postiženými d�tmi 
s novým partnerem a otec žije sám. Emocionální oporu poskytují rodi�e matky (otec 
matky, matka matky). Rodina se p	es všechny poskytnuté možnosti opory rozpadla.
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Keramická rodina po p
ti  letech 

2  Nepojmenovatelná rodina
P	i práci s mladším kolegou ve speciální škole pro d�ti s kombinovanými vadami 

jsem se setkala s rodinou nepojmenovatelnou.

P�vodní rodina
Vyrostla jsem ve Vyškov�. 
Naši se o nás moc nestarali, potom se rozvedli.
Mám t	i sourozence, vyr�stali jsme na ulici.
Vyu�ila jsem se kucha	kou a na zábav� jsme se seznámili s bývalým manželem.
Byl automechanik, nyní je zedník u soukromé � rmy. 
Bydlel na vesnici se svými rodi�i v domku se zahradou. 
Moc se mu nev�novali. 
Babi�ka byla po	ád n�jaká nemocná, byla potom doma. 
D�da dost pije.

Dynamika rodiny
Zpo�átku to bylo dobrý, spravovali jsme si domek.
Po roce se narodil Roman a on mn� s ni�im nepomáhal.
Starala jsem se o zahradu, barák a jeho rodi�e. 
Pen�z mn� taky moc nedával, a když za�aly s Romanem problémy, tak se p	estal 
starat úpln�.
Ptala jsem se, jestli to má n�kdo u nich, ale že ne.
Až te� jsem si všimla, že tchýn� z�stává bez sebe, ale nevím jestli je to epilepsie.
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Cht�li jsme to zkusit ješt� jednou, zda nebudeme mít holku, a tak se narodil Radim.
M�l taky epi.
�ekli mi to hned v porodnici.
Otec kluk� se od nás asi v p�l roce Radima odst�hoval k n�jaké ženské z práce. 
Taková … to byla.
Nic ned�lala, nevyprala mu, d�lala v kanclu, d�cka nem�la, nalakovaný nehty…
A tak jsem sebrala kluky a nast�hovala se k matce.
Rozvedli jsme se, ale byl problém s majetkem.
Mezitím um	el tchán a bývalý se vrátil k matce.
Ob�as tam má n�jakou ženskou.
Po rozvodu se za�al hrozn� zajímat o kluky, protože já jsem si našla nového partnera. 
Honil m� po soudech.
Opakovan� cht�l kluky do pé�e, tvrdil, že je biji.
Sociálka je u nás furt.
Když jsme se dohodli, že si je bude brát, tak zjistil, že je nem�že mít p	es noc. 
Mají záchvaty, a to že nezvládne.
Oba dohromady taky nezvládne.
Bere si je nepravideln� a na noc je vrací. 
Podle toho, jak mají záchvaty. 
Kolikrát p	išli kluci domlácení, ale myslím, že je nebije, že se praští, když mají 
záchvat.
S novým partnerem máme zdravou dceru, takže to asi fakt bylo u nich v rodin�.
Dcera chodí do MŠ, je p	edškolák.

Nejv�tší problém
Nikdo kluky nechce. Já je nechci dát do ústavu, je to škoda, to 	íkal i psycholog 
Procházka. Chodili jsme už do speciální školy, potom na Schodovou a pak zase do 
speciální školy. Radim se zhoršuje, Roman je te� lepší. P	edtím to bylo obrácen�. 
Chodit do školy na dv� hodiny, když dojíždíme, to nemá cenu. Dcera má MŠ �ty	i 
hodiny. Kluci m�li už ve speciální škole asistenty a tak pro� je letos nemají? To p	ece 
vedení v�d�lo, že oni asistenty pot	ebují.

Zájmy
To co d�lají holky, chodit na zábavy, na �aje, oble�ení, tancovat. 
Te� je to jiný, bydlíme v domku na vesnici s novým partnerem.
Než ud�lají kluci úlohy a jdou ven, tak si maximáln� chvilku splknu se sousedkou, 
ud�láme kafe.
Soused z druhé strany v�bec nev�d�l, že jsou kluci tak moc postižení.
Vid�l je jen na zahrad�, a tak mu to ani nep	išlo.

Výchovný styl
Jsem s d�ckama doma a starám se o n�.
Vozím je do Brna do školy.
Každou chvíli jsou v nemocnici.
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Jsou za	azení do výzkumu, protože jsou brat	i a mají tu stejnou nemoc 
(farmakorezistentní epi).
Te� už je to lepší, vydrží se dívat i na televizi. 
Nap	. na Princeznu ze mlejna.
Vydrží už 1,5 hod., je od nich pokoj. 
Znají to nazpam� a dívají se furt dokola.
Nemám klid ani když jsou v nemocnici, musím za nima každý druhý den jít a n�co 
jim donést.

Sourozenci
Kluci si hrají víc spolu, jsou na sebe hodn� navázaní, hlídají se navzájem doma i ve 
škole. 
Ptají se po sob�, co d�lá brácha.
Jsou jak dvoj�ata. 
Sestra je moc nezajímá, ob�as ji škádlí.
Normální sourozenecké vztahy.

Kdyby
Asi bych chodila normáln� do práce a víc bychom jezdili ven. 
Nyní ob�as taky jedeme s klukama na výlet.
T	eba do Zvole do westernového m�ste�ka, do zoologické zahrady.

P	edstava
Nevim, máme problémy s umíst�ním už te�.
Není 	ešení, aby byli jen doma. 
P	ece se tu n�co nau�í a já si pot	ebuji taky trochu odpo�nout, vypnout. 
Musím je po	ád hlídat, že si n�co ud�lají nebo se poraní p	i záchvatu.

Vývojový posun po p�ti letech
Vládne ur�itá pohoda a vyrovnanost, vzhledem k nové rodin�, situaci labilizuje škola 
– za	azení kluk�.
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3  Chodící rodina
S rodinou chodící jsme v dlouhodobém kontaktu, �asto se navšt�vujeme a vídáme 

se na spole�ných akcích pro zdravotn� znevýhodn�né jedince jako je plavání, vycházky, 
tábory.

P�vodní rodina 
Rodi�e matky – byli na nás p	ísn�jší než jsem na d�ti já.
Oba pracovali, nem�li byt.

�
�

O2

M1 PD2

PD1

D3

R1

R2

O1

M2

O1

M1

R1

OOMO

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

P�vodn� recipro�ní vztah rodi�� podporovaný hmotn� ze strany rodi�� matky se roz-
padl. Matka žije s novým partnerem v manželství a vychovávají spolu dv� postižené d�ti 
z prvního manželství a zdravé dít� z druhého manželství.
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Do mých 8 let jsme bydleli u tatínkové maminky.
P	es den jsme byli u matky maminky, tam jsme se i nave�e	eli a šli jsme spát k babi�-
ce otce.
V 8 letech jsme sehnali bydlení a za�ali žít jako normální rodina.
Moje matka žije – pomáhá mi v rámci možností.
Je jí 79 let, bydlí v Husovicích, tam kde jsme bydleli d	ív, ale už toho moc nestihne.
Sourozenci – mladší bratr o 9 let, má vlastní rodinu, stýkáme se, ale není �as, nem�že 
mi n�jak pomoct.
Rodi�e manžela již nežijí, jeho matka spáchala sebevraždu v 8-mi letech manžela.
D�da zem	el na rakovinu tlustého st	eva.

Dynamika rodiny
Brali jsme se v mých 30-ti letech, po 2,5leté známosti.
Jeden rok jsme spolu žili, žil s námi i jeho syn z 1. manželství.
Otec má d�ti z 1. manželství, syna 32 let – ženatý – 2 d�ti (6. t	.+1. t	.) dcera 26 let 
– �eká miminko.
Ob�as se stýkáme, kluci si zkouší s Petrem hrát.
Po roce se nám narodila hol�i�ka.
M�la jsem ho ráda, a v n��em m� strašn� štval.
Pod	izovala jsem se mu.
Rodina byla pro n�ho svatá.
M�l neoblomný životní styl – hodnoty, ze kterých necht�l slevit.
Zahrada v Pop�vkách, kde jsme od pátku do ned�le žili v hrozných podmínkách a on 
postupn� stav�l chatu.
Nedalo se tam bydlet.
Peníze – byl dominantní ve trávení �asu, ale peníze mi všechny dával.
Nebyli jsme na tom moc dob	e, m�li jsme v pé�i syna a platili jsme na dceru z prv-
ního manželství.
Šla jsem v 5-ti m�sících d�lat.
Dceru mi vychovávala matka.
Pracovala jsem až v Troubsku na 8,5 hod. + dojížd�ní = 10 hod. z domu.
Problémy chata – bylo toho moc, dohadovali jsme se kv�li chat�.
Byli jsme 12 let manželé: 13,5 roku jsme byli spolu.
Otec dít�te zem	el v roce 1994 (6 let je to) m�l rakovinu tlustého st	eva.
Onemocn�l v situaci rozestav�né chaty, zahrada byla v dezolátním stavu, pomohl mi 
jeho syn.
Po 4,5 letech manželství se narodil Petr.
Porod byl normální, nek	íšen, ale vid�la jsem, že je jiný.
Necht�l pít, byl hubené, dlouhé dít�, h�	e se mi s ním zacházelo.
Postižení sd�lila d�tská léka	ka – kýla ve 3. m�síci, operace, znova v 5. m�síci.
Nejedl, minimum p	ibýval z 2,90 na 6 kg za rok, byl rachitický, opožd�ný.
Od 6. m�síce jsme rehabilitovali v rehabilita�ních jeslích v Bohunicích.
Pediatrický ústav, vývojová rehabilitace ve FDN.
Rehabilitace pomohla, ale potíže s 	e�í trvají.
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Nejv�tší problém
Nevím, jak na n�ho.
Je hodné dít�, nenáro�né, d�lá si doma svoje, neutahá vás, obslouží se sám.
Problémem je 	e�, hodn� jsem na n�j mluvila, brouká si písni�ky, vyslovuje dob	e, 
ale nedá se s ním domluvit.
Mluví si pro sebe nesmysly (prvky autismu).
Medikace nepomáhá (Enerbol + léky na zklidn�ní), vysadili jsme to, spal po n�m.
Jsou to starosti jiného druhu, nedá se 	íct, že jsou v�tší nebo menší. 
Jsou to jiné problémy než se zdravým dít�tem. 
U holky se problémy rychle m�ní, vyr�stá z nich a jsou zase jiný, u Petra je to 
stejný.
T�žký je to skloubit.
Když zem	el manžel, bylo to zlé.
Pomohlo mi,že jsem šla do práce na 8 hodin.
Petr byl v týdenním stacioná	i.

Zájmy
D	íve hodn� divadlo, zahrádka, turistika.
Nyní do divadla chodím mén�, hlídá mi maminka.
Na zahrádku a ven chodím s Petrem, beru ho všude s sebou.
Odpoledne chodíme ven, za babi�kou do Knínic, do �e�kovic na zahrádká	skou 
kolonii. 
Máme zahrádku, aby si Petr mohl n�co d�lat z chlapských �inností. 
Moc ho to ale nebaví.
Chodíme do Liš�ího údolí a na Klajdovku. 
Jedenkrát za rok si ud�lám týden bez dít�te, s dcerou nebo sama.
N�kam jedu na zájezd a syn je u babi�ky. 
Otec si d�lal vše jak p	ed narozením dít�te, ale i jim se v�noval.

Výchovný styl
Jsem na n� mírn�jší než byli naši na mne.
Myslím že se jim hodn� v�nuji, jak Renatce, tak Péovi. 
Péovi víc, ale výsledky nejsou.
Otec se s postižením vyrovnal skv�le, dodával mn� hodn� odvahy.
V�noval se mu na zahrad�, stav�li dome�ky, ob�dvali spolu, hrál si s nimi, byl hravý 
až d�tský. 
Moje matka to zvládla pomaleji, postupn� se s tím vyrovnávala.
Já taky, nebyl to šok najednou, ale postupn� se ukazovalo, že nezvládne to a ono, 
nebylo to naráz.

Sourozenci
Sestra je ve 3. ro�níku gymnázia – ráda maluje, má zájem o biologii a chemii.
Bratra zlobí, pokouší ho, vykládá mu blbosti když jsou doma. 
Venku se za n�j stydí.
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Celé d�tství se k n�mu nehlásila, nešla by s námi po ulici, nepozve si kamarádky 
dom�.
Vždy to tak za	ídí, že se spole�né akce t	ídy odehrávají u jiné spoluža�ky.
Neumí se tomu problému postavit, nemluví o n�m, tají ho.
Zvládne to jen na tábo	e ve východních 
echách, jsou tam jiné rodiny s podobn� 
postiženými d�tmi.
Je na Petra po tábo	e lepší, pot	ebuje potvrzení od okolí.
Sama je asi bez sebev�domí, nejde ven nenamalovaná, dlouho si vybírá oble�ení. 
Nyní už si skoro žije sv�j život mimo rodinu.

Kdyby
Více bychom se scházeli s manželovým synem z prvního manželství, kluci by si 
pohráli. 
Známí by nás víc zvali, jsme tak trochu izolováni.
Dostali bychom se více i do širší spole�nosti. 
Te� chodíme v ned�li do kostela.
Kdyby… tak by chodil do skautu a ministrovat.
P	edstava
Cht�la bych aby se za�lenil do n�jaké komunity, chrán�né dílny. 
Nejlépe n�kde, kde je zavedený, má tam kamarády, se kterými se zná.

Vývojový posun po p�ti letech
V dob� zaznamenání rozhovoru p	etrvával problém osamocení umocn�ný úmrtím 
otce. Situace rodiny se však b�hem p�ti let pozitivn� posunula. Starší sestra studuje 
úsp�šn� speciální pedagogiku a psychologii, v roce 2009 bude kon�it ob� VŠ. Našla 
si cestu k mladšímu bratrovi a v rámci svých možností pomáhá s docházkou do prak-
tické školy. V roce 2008 bylo volné místo na týdenní pobyt v Effet�, a tak matka 
za�ala vodit syna do stacioná	e, aby si tam podržela místo. Víkendy tráví syn doma, 
starší sestra má p	ítele z N�mecka, volný �as tráví v Mnichov�. Matka reáln� vidí 
perspektivu a situaci, oporu hledá u nejbližšího okolí a ve ví	e.
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O1

PD2

D1

D1

M1 M1

MM
MM

MM
MM

R1 R1

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Vzájemný vztah rodi�� ukon�ila nemoc otce a jeho úmrtí. Matka se stará o dv� d�ti 
sama (D1 zdravé dít� studuje gymnázium, PD navšt�vuje Speciální školu. Oporou 
emo�ní i instrumentální je matka matky.
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Chodící rodina po p
ti letech 

4  Leonbergrová rodina 
Ve speciální škole, kterou navšt�voval m�j syn, jsem se setkala s u�itelkou, která 

m�la také postiženého syna. Jednalo se o úplnou rodinu se dv�ma sourozenci, starší 
sestra úsp�šn� studovala gymnázium.

P�vodní rodina
Rodi�e matky: byli rázn�jší.
Matka byla starší sourozenec, mám mít rozum.
Bratr byl mladší o 3 roky, v rodin� byl kult kluka, otec propagoval kluka.
Ji	í d�dic rodu.
Rodi�e na nás nem�li �as, na zájmy a koní�ky, museli jsme ud�lat práci a mohli 
jsme ven. 
Vesnice!
Bydleli jsme 15 km od Tišnova. 
Po práci jsem si mohla d�lat, co jsem cht�la.
Doma rozhodovala matka nebo se dohodli, rádi cestovali, m�li p�kný vztah.
Rodi�e otce: demokratická výchova na jedné stran� a na druhé jsme dostávali hodn� 
na	ezat.
Bratr starší o 4 roky, Luboš, byl to vždy chytrej inteligentní starší bratr.
Otec se narodil s rozšt�pem patra, matka mu zakrývala plínkou obli�ej.
Nev�novali se nám, cítím z toho dodnes k	ivdu. 
Matka byla moralistka, po	ád nás vychovávala. 
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Doma rozhodovala matka. 
Byl mezi námi velký odstup mezi rodi�i a d�tmi.

Dynamika rodiny
Od 15-ti let jsem bydlela sama u tety v Brn�.
M�la jsem jasnou p	edstavu o partnerovi.
Bylo mi jedno vzd�lání, aby mne m�l rád, 1–2 d�ti.
Cht�la jsem n�koho s kým mi bude dob	e, byl mi jedno majetek, m�la jsem sv�j byt.
Známost jsem m�la 1,5 roku p	ed s�atkem.
Svatbu jsme plánovali, pak jsem ot�hotn�la a 7 m�s. jsme žili sami.
Potom se narodila Karla.
P�vodní rodi�e do ni�eho nezasahovali, bydleli jsme sami. 
Narozením Karly se nic nezm�nilo, otec pomáhal, koupal, byla jsem nadšená, byl 
rád otcem.
Potom se narodil Ji	í. 
Karla byla malá a nastala kalamitní situace. 
Byla jsem s Ji	ím v nemocnici, otec dít�te z�stal s malou dcerou, byl nepraktický. 
V 7. m�síci života Ji	ího jsme se vrátili dom� z nemocnice a situace se ustálila.
P	evzala jsem si domácnost.
Byla jsem dlouho s Ji	ím doma.
Bydleli jsme v paneláku.
Chodila jsem 2x týdn� cvi�it, s kamarádkama na kus 	e�i, jezdili jsme spole�n� 
s ko�árkem.
Na sídlišti má každou chvíli n�kdo dít� a jezdí se s ko�árkem.
Tak ani nep	išlo, že my jezdíme na ko�áru tak dlouho. 
Chodila jsem ob�as na brigády, spíš kv�li pen�z�m, než kv�li kontakt�m – v�tšinou 
to byl úklid. 
Byla jsem doma do 7 let, ale od 5 let jsem ho vozila do Brna na Božet�chovu na 
dopoledne.
Odpoledne jsem uklízela a cvi�ili jsme s Ji	ím. 
V 7 letech mi 	ekli, že se nehodí ani do pomocné školy, tak jsem umluvila dr. psy-
choložku z Kociánky.
Ta mi ho dala na Terezy Novákové s tím, že stejn� nevydržím ho tam denn� vozit.
Dodnes je na Terezy Novákové, je tam spokojený.
Vadí mu, že neví, co bude d�lat dál.
Motorika je problematická po	ád.
Rád se u�í, baví ho po�íta�.
Je kardiak, má t	es o�ní �o�ky, ekzém, autistický prvky.
Nyní jsme se dost odcizili – moje nemoc (matka po operaci ca, oza	ování).
Zájmy si musíme rozd�lit podle d�tí, nejde spousta �inností vykonávat spole�n�. 
Jeden jde s jedním a druhý s tím druhým sourozencem, nebo i Karla chodí sama 
s kamarádkama. 
Spole�n� bez d�cek jsme jen ve�er, když jdou spát. 
Jsem po lé�b� dost labilní, vše se mne dotkne, i to co by d	ív byla brnka�ka.
Mám po	ád na plá�.
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Nejv�tší problém
P	ed 3-mi roky potrat. 
Byla jsem t�hotná, cht�la jsem to dít�, ale manžel racionáln� rozhodl, že si ho 
nem�žeme dovolit.
V�d�la jsem, že by ho m�l rád, ale on tvrdil, že to nezvládneme. 
Odcizili jsme se.
On to nechápe, ale m�la jsem toho dost.
S Jirkou byl nejv�tší problém prvního p�l roku ve škole, psaní úloh.
Nezvládala jsem to, 	vala jsem na n�ho, v�d�la jsem, že za to nem�že, ale nedokázala 
jsem to.
Barák – nerozumíme ani stavebním ani � nan�ním v�cem.
Zd�dili jsme ho i se psem (velký pes – Leonberger), snažíme se to 6 let � ikovat.
V Tišnov� máme byt.
Bydlení na baráku je o n��em jiném, Jirka tu m�že voln� ven, d�dina je na rovin�.
Problémy s domem se promítají do vztahu.

asto vybuchnu (matka), já nejsem v po	ádku a barák k tomu.

Zájmy
Matka preferuje plavání, tanec, hrady a zámky, veslováni, sci-�  literatura
Otec zase plavání, technické zájmy, volejbal, stolní tenis
Nyní divadlo každý zvláš, spole�n� hrady a zámky.
Dálkový pochod matka s Karlou.
Je to omezené Ji	ím, jdeme každý zvláš.

Výchovný styl
Liberální výchova d�tí, je to pro nás zdrojem pot�šení a uvoln�ní. 
Jsme dost hraví, otec d�tí v zát�ži pomáhá. 
Oba máme vztah k d�tem.
D�tem se dost v�nujeme.
D�ti nás zajímají víc, než bydlení.

Sourozenci
Bezva, dob	e vycházejí, rvou se, hájí se, velmi úzká vazba mezi nimi. 
Starší sestra ho m�la s sebou ve škole na gymplu, na výlet�. 
Nyní jí vadí, že je tlustej.
Modern� ho obléká, provokuje ho, aby n�co d�lal. 
Je pro ni „odporn� tlustý milovaný bráa“.

Kdyby
Nevystudovala bych speciální pedagogiku, byla bych p	ekladatelkou (st. z fr.).
D�lala bych n�kde jinde, bylo by to klidn�jší, jednodušší.
Nem�li bychom potíže s barákem (držíme ho kv�li Jirkovi; velký statek po matce 
matky, který chce investice a pracovní síly).
Rodina nežije jako domka	i, jsou bytový model.
Konec konc� by to m�la i Karla jiný.
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P	edstava
Milanovi musíme pomoct, má moc kontraindikací, baví ho po�íta�, ale…..
Nevím co bude d�lat, nemám jasno.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Rodina situaci života s postiženým dít�tem zvládá. D	ív�jší akutní problém - nemoc 
matky a d�sledky z ní plynoucí, je odžitý a rodina se realizuje stavbou nového domu 
na p�vodní parcele. Starší sestra studuje VŠ, s Ji	ím pomáhá má p	im�	ené aspirace na 
jeho výkonnost. V rodin� vládne pohoda a porozum�ní, všichni se snaží život žít.

�
�

�

O1 O1

P D 2

D1

D1

M1 M1

MM

R1 R1

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru 
hodnotící opory nebylo možné na základ� narativního 
rozhovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Recipro�ní vztah rodi�� žijících v manželství se postupn� stal vztahem formálním p	i 
zachování manželství. Rodina v sou�asné dob� nemá žádnou sociální oporu.
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D1O1 M1

O 1

P D 2

D 1

M 1

Leonbergrová rodina po p
ti letech 

5  Rodina vytáhlých
S rodinou vytáhlých jsem se setkala b�hem práce ve speciální škole. Rodina byla 

ve fázi získávání informací o postižení dít�te, o druzích postižení, možnostech rehabi-
litace a socializace. Rodi�e byli na výchovu dít�te sami a doposud se s kombinovanou 
vadou postižení nesetkali. M�li velký zájem o informace i zkušenosti jiných s výchovou 
dít�te. Na aktivní ú�ast v rodi�ovské skupin� nem�la matka d�tí �asový prostor.

P�vodní rodina
Prarodi�e nám nepomáhají

Dynamika rodiny
Vysokoškolská známost, brali jsme se po promoci.
Iva byla t�hotná (matka) a z�stala již doma, nenastoupila do práce.
Nyní je na druhé mate	ské dovolené.
M�li jsme dv� d�ti plynule za sebou v rozmezí dvou let.
Jsme spolu krátce, snažíme se si navzájem pomáhat.
Vše d�láme spole�n�, funguje zastupitelnost, problémy s mladším sourozencem nás 
stmelily. 
Je to velmi náro�né pro nás oba.

Nejv�tší problém
Jaká je psychická úrove� dít�te.
Nikdo nám ne	ekne perspektivu. 
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Zpo�átku jsme bojovali se somatickými problémy dít�te, nyní vidíme, že v�tší pro-
blém je psychická stránka.
Iva je z toho unavená, je to velmi výchovn� náro�né.
Tomáš se musí uspávat.
Otec se snaží pomáhat.

Zájmy
Na škole jsme d�lali všechny sporty, lyžování a volejbal více.
Nyní je to tak náro�né, že se sotva vyst	ídáme u d�tí na uspávání a b�žné �innosti.

Výchovný styl
Snažíme se být demokrati�tí, ale syn je obtížn� zvladatelný.

asto to nejde, ruší staršího v �innosti.
Rozbíjí hra�ky, nevíme, zda máme do budoucnosti obložit st�ny �i hledat jiné byd-
lení.

Sourozenci
Má staršího sourozence – 5-ti letého bratra, zdravý syn Mat�j.
Nebere ho, chodí se schovávat, má jiné starosti, hraje si jiným zp�sobem, staví si 
stavebnice.

Kdyby
Nebyl �as se zastavit.
Nedovedeme si to jinak p	edstavit, asi proto, že jsme intenzivn� v tom.
�ešili jsme zatím díl�í dovednosti, základní návyky, jídlo, hygienu.

P	edstava
Nejasná, dít�ti jsou t	i roky, cht�jí znát p	edstavu odborník�.
Vývojový posun b�hem p�ti let
Rodi�e nem�li zkušenost výchovou postiženého dít�te, snažili se situaci zvládnout 
spole�n�, pokoušeli se o vzájemnou zastupitelnost. Situace pé�e o postižené dít� byla 
pro rodi�e natolik vy�erpávající, že se rozhodli pro týdenní pobyt ve speciální ško-
le a realizaci v zam�stnání. Matka chlapce cítila, že je pro syna prosp�šn�jší, když 
se mu bude v�novat jako vyrovnaná spokojená bytost o víkendu a p	es týden bude 
v pé�i kvali� kovaných pracovník�. Rodi�e zjistili, že pro další život dít�te s r�znou 
mírou asistence je d�ležité � nan�ní zázemí, nebo sociální služby se platí. Po delší 
dob� rozhodování, zda má matka z�stat s dít�tem doma �i vytvá	et pro postižené dít� 
prost	edky „sv�	enecký fond“, se rodi�e rozhodli pro zam�stnanost matky. Rodi�ov-
skou roli si pozitivn� prožívají se starším synem, který studuje.
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O1 O1

PD2

D1

M1 M1

OMMO OMMO

R1 R1

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Recipro�ní vztah rodi�� dvou d�tí, postiženého dít�te PD a zdravého dít�te D je rodi��m 
sociální oporou p	i zát�žové situaci.

6  Rodina o�ekávající
Na tábo	e pro d�ti s kombinovanými vadami jsem se seznámila s rodinou o�e-

kávající. V dob� našeho prvního setkání byla matka t�hotná a nejv�tším problémem 
bylo p	emísování starší postižené dcery. Matka nem�la žádné profesní ambice, vlastní 
situaci si 	ešila novým vztahem a dalším t�hotenstvím. Problematiku postižení dít�te 
a speci� ka pé�e o dít� nedokáže sd�lit, nemá dostatek vhledu do problematiky.

P�vodní rodina
Rodi�e matky nežijí. 
Otec byl zedník, pil, o všem rozhodoval, ale matka si to nakonec ud�lala po svém.
Jsem druhá ze sedmi sourozenc�. 

�
�
�



69

Naši nem�li �as se nám v�novat.
Rodi�e p	ítele nežijí.

Dynamika rodiny
Ot�hotn�la jsem náhodn�, chodili jsme spolu krátce, asi p�l roku.
Týral mne, a tak jsme se nevzali.
Pomohla mi ji vychovat matka, rozhodla, že si ji necháme. 
Otec platí alimenty, naposled jsme se vid�li v roce dít�te. 
Babi�ka zem	ela, když bylo Lucce 5 let.
Tou dobou jsme se poznali s p	ítelem. 
Nyní žije s námi. 
Lucka mu nevadí, má ji rád. 

ekáme spolu dít�. 
Lucka to všude vykládá.

Nejv�tší problém
To, že nechodí, musím ji všude vlá�et.
Nevadí mi, že je takhle nemocná.

Zájmy
Jít si n�kam sednout s kamarádkama, jít na návšt�vu k sourozenc�m. 
M�žu to d�lat i s Luckou, když byla menší byla na ko�á	e, lépe jsme se dostali 
n�kam.
Výchovný styl
Snažím se jí v�novat.
Hrajeme si kostky, stavíme hrady, kreslíme si. 
Jsem doma, v invalidním d�chodu. 
Pomáhá mi doma, napodobuje �innosti.

Sourozenci
Je první dít� z druhého t�hotenství, sourozence zatím nemá.
Matka je ze sedmi d�tí, navšt�vují se.
Synovci a nete	e ji provokují, hádají se, ale neposmívají se jí.

Kdyby
Není to o moc jiné, jsem doma v d�chodu a te� na mate	ské.
Nejt�žší je, že nechodí, ale už si nedovedu p	edstavit, že by nebyla. 
Dokto	i 	íkali, že má Blocha, že stejn� dlouho nebude žít (plá�).
P	edstava
Chci, aby te�, co jsem t�hotná, n�kam chodila, nemohu se s ní tahat.
Aby bydlela s námi a n�kam chodila.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Matka se realizuje prost	ednictvím svého druhého zdravého dít�te, které výrazn� 
s manželem preferují. Po narození druhé dcery, z t	etího t�hotenství matky, rodi�e 
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uzav	eli s�atek. Postižená dcera navšt�vuje praktickou školu ve Vyškov�, matka 
využívá svozové vozidlo neziskové organizace. Narození postižené dcery ovlivnilo 
výrazn�ji chod domácnosti na dobu 3 let, dobu, kdy již nebylo možné používat ko�á-
rek a rodina ješt� nem�la invalidní vozík.

R2
O1

M1 M1

MM MM

O2

PD2

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Vztah rodi�� byl disharmonický již p	ed narozením postiženého dít�te, manželství 
nebylo v�bec uzav	eno. Sociální oporou matce byla matka matky. Po jejím úmrtí se 
matka provdala a s novým partnerem vychovává postižené dít� a �eká p	ír�stek.
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7  Rodina gurmánská
S rodinou gurmánskou jsem se seznámila p	i plánování a realizaci velké nezisko-

vé akce Plesu v Brn�. Brzy bylo možné rozpoznat velké p	etížení rodiny a hledání opti-
mální cesty pro její fungování. Rodi�e si hledali p	iléhavé rodi�ovské a profesní role, 
nebránili se i experimentovat v mí	e dominance a ekonomického p	ínosu rodin�. Vlastní 
míru dominance, autority a ekonomického p	ínosu 	ešili „za pochodu“ i s výchovnými 
problémy svých dvou syn�. Ob� d�ti, kluci, pot	ebují soustavný dohled z r�zných p	í�in 
a mají velké výchovné potíže.

U matky se extrémní zát�ž projevila v roce 2003, epileptickým záchvatem p	i 
	ízení auta. Situace se obešla bez dopravní nehody a bez medikace. Zm�nil se postoj 
matky k zát�ži. „Uv�domila jsem si, že musím být zdravá, kdo by živil rodinu, manžel 
sám by to nezvládl.“

P�vodní rodina
Ro matky – mimo Brno, nepomáhají, nemají náhled na situaci.
Mají statek, brzy jsem se osamostatnila.
Doma byl dominantní otec, matka byla k plotn�.
Zastávají názor, že Toma špatn� vychováváme, že všechno má, že ho nebijeme 
a nenadáváme mu. 
Je to naše vina. 
Jezdíme tam tak 1x za m�síc, ani ne. 
Mám staršího bratra, je svobodný, žije na statku.
Nepomáhá nám s výchovou d�tí, ale když p	ijedeme, tak si vezme kluky a chvíli se 
jim v�nuje.
Rodi�e otce – otec otce doc. na VAAZ, matka SŠ.
D�da m�l sv�j pokoj a pracoval i doma – v�decký pracovník, o d�ti se nestaral.
Matka otce hodná, rozmazlující, retušovala problémy a potíže d�tí. 
Má sestru, ta má svoji rodinu, nemá zájem o kontakt s námi.
Babi�ka je po smrti d�dy �asto s námi, nemá nápl�, musíme jí d�lat program na 
so + ne.
S Tomem se snaží, ale v�bec na n�j výchovn� nesta�í.

Dynamika rodiny
Vzali jsme se po ro�ní známosti.
Zhruba za rok se narodil starší Martin.
Nyní je mu 14 let, zdravý, ale hyperaktivní, n�kolikrát na vyšet	ení v PPP.
M�nil školu, te� je na ZŠ Svážná. 
Nebyly výrazn�jší potíže. 
Tomáš je ze 6. t�hotenství (5x samovolný potrat), tak to jsem vždy špatn� nesla. 
Každé t�hotenství problematické, i s Tomášem to bylo tak.
Hned v porodnici mi 	ekli, že je postižený.
Sed�l v roce, ch�ze ve dvou letech, 	e� kolem dvou let. 
Cvi�ili jsme Vojtovu metodu.
Z�stala jsem s ním doma, byl vytoužené dít�. 
Nev�d�li jsme jak se bude vyvíjet, nikdo nám nemohl 	íct budoucnost dít�te. 
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Je to naše dít�, kdo by se o n�j staral?
V 5 letech jsem za�ala chodit do práce a o Toma jsme se starali st	ídav�. 
Chodil do MŠ Elpis, potom Heyrovského, pak znovu Elpis. 
Nyní p	ípravný stupe� PŠ.
Kv�li Tomovi jsem se snažili najít takové zam�stnání, abychom to zvládli.
Manžel není ctižádostivý, má rád pohodu, pracuje svým tempem, je zru�ný. 
Zkoušeli jsme variantu, že on víc vyd�lá, pracoval u soukromníka, ale nešlo to.
Byl tam tlak na �as a výkon, byl z toho nervózní. 
Tak jsme se dohodli, že se bude víc v�novat dít�ti a já práci.

Nejv�tší problém
Výchovné potíže s Tomem.
Je obtížn� zvladatelný, pot	ebuje denní režim a pracovní vytížení.
Má záchvaty agresivity a vzteku. 
D�lá takové v�ci, že je nám stydno na ulici nebo v tramvaji. 
Oba to špatn� snášíme, ale když to na n�j p	ijde nikdo s ním nic nenad�lá. 
Z toho je hodné a zvídavé dít�.
Záleží mu jen na jídle. 
Ve škole má respekt jen z paní kucha	ky. 
Bez osobního asistenta je nesnesitelný. 

asto se za n�j stydíme, máme z toho oba deprese. 
Okolí nemá pochopení pro jeho záchvaty vzteku.
Medikace nepomáhá.
Považují ho za nevychované dít�.

Zájmy
D	ív jsme hodn� chodili do divadla a na vycházky, manžel se zajímal o p	írodu 
a astro logii.
Nyní není na nic �as.
Jsme z Tomáše unavení.
Já vyd�lávám na leasing na auto, na notebook.
Kolikrát už ho necháme d�lat co chce. 
Otec utíká k lé�itelství, �te si o tom knihy, hrozn� ho to baví. 
V�nuje se bylinkám a astrologii. 
Já (matka) jsem úpln� pohlcena prací, baví mne to, zdá se mi o práci i v noci.
Budím se a jsem unavená, 	eším pracovní problémy.

Výchovný styl
Já (matka) jsem energi�t�jší, d�sledn�jší, mám p	edstavu co by m�l a má d�lat, jsem 
náro�ná. 
Ob�as mám touhu po zm�n�, za�nu je organizovat.
Setkám se s nepochopením.
Neorganizuj nás.
Otec má rád pohodu, bezproblémový život.
V�nuje se Tomovi, v�tšinou mu ustoupí, vyhoví mu, nechá ho d�lat co chce. 
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Nezvládá Tomášovy výst	elky, rezignoval.
Sám nemá dostatek v�le z p�vodní rodiny, d�ti u nich nic nemusely. 
Nenechá se donutit k �innosti. 
Sport s Tomem prost� d�lat nebude.
Tom je obézní, dominantou dne je jídlo.

Sourozenci
Starší bratr je náladový a hyperaktivní. 
Když má dobrou náladu, tak vezme Tomáše ven na 3 hodiny, jindy ho pokouší a jsou 
rozpory. 
N�kdy mám pocit, že se pozabíjí. 
V so + ne chodíme na vycházky i s babi�kou.
Nebaví ho to, chce být s vrstevníky. 
Bere ho takového, jaký je.

Kdyby
Mohli bychom oba pracovat podle svých p	edstav.
Takto se st	ídáme, že já ho vozím ráno autem a otec vyzvedává MHD. 
Mohli bychom mít n�jaké zájmy a nebylo by to tak únavné.
P	edstava 
Práce v díln�, Drut�va nebo tak n�co. 
Po	ád ho odn�kud vyhazují.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Rodi�e si po období klopýtání v rodi�ovských rolích uv�domili své osobnostní silné 
stránky a upravili sv�j podíl na provozu rodiny a pé�i o d�ti. Velké p	etížení rodi-
ny se rozd�lením rolí podle p	irozené dynamiky osobnosti obou rodi�� upravilo na 
únosnou míru. Otec pracuje jako terapeut v alternativní medicin� soukromé spole�-
nosti a matka je vedoucím pracovníkem pojišovny. Starší bratr studuje integrovanou 
st	ední školu, kde pr�m�rn� prospívá; Tom navšt�vuje pratickou školu v Brn�. Rodi-
na pro postiženého syna zm�nila i bydlišt�, p	est�hovali se do p	ím�stské �ásti Brna 
do vlastního rodinného domku.
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R 1
R

O1

M1

PD1

D2

O1

M1

D1

PD2

1
O1

M1

D1

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Rodina zvládá zát�žovou situaci na základ� vzájemného vztahu rodi��.
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 8  Rodina muzikantská
V rámci své práce v Klubu rodi�� jsem se potkala i s rodinou muzikantskou. 

Matka dvou d�tí nelituje svého p�vodního profesního zam�	ení, aktivní hudební karié-
ry, uv�domuje si i hodnoty rodinného života, hodnotu možnosti mít vlastní d�ti. Otec po 
narození postiženého syna p	ijal roli živitele a ve volných chvílích pomáhá i v domác-
nosti.

P�vodní rodina
Rodi�e matky, m�li na nás víc �asu, moje matka se rozvedla, ale druhý partner nám 
byl dobrým otcem.
Oba se podíleli spolu na tom co d�lali, mají domek. 
Jezdili s námi na výlety, po	ád se n�co d�lo. 
Jsem druhé dít� ze �ty	 sourozenc�. 
Starší brácha má dv� d�ti. 
Snažím se d�ti vychovávat tak, jako naši vychovávali mne.
Ned�lám rozdíly.
Rodi�e otce se rozvedli, nežijí spolu, ale mají jednu domácnost.
Otec se d�tem v�noval.
Babi�ka neva	ila a p	íliš se nestarala, realizovala se v kancelá	i. 
Otec je druhé dít� ze t	í sourozenc�. 
Matka otce situaci narození postiženého dít�te špatn� zvládla, nabádala otce, aby šel 
pry�, aby opustil rodinu. Nyní je vztah lepší.

Dynamika rodiny
Seznámila nás kamarádka, u známých jsme se poznali.
Rok jsme spolu chodili, vzali jsme se.
Bydleli jsme u našich. 
Chodili jsme na kuželky, vlejbal, hrála jsem v kapele. 
V 19-ti letech se mi narodil Michal, císa	ským 	ezem.
M�l mongoloidní výraz, zdvojený palec, nízkou porodní váhu.
�ekli mi to hned v porodnici asi 4. den po porodu.
D�tská léka	ka ho nechala p	evést do KÚ, kde byl do 4. m�síce života. 
Tvrdili mi, že m� nepozná, že nebude v�d�t, zda jsem jeho matka nebo teta. 
Pomohla mi psychicky moje matka, poznala to hned v porodnici, že není v po	ádku.
Zachovala se skv�le.
Bydleli jsme u mých rodi�� do �ty	 let v�ku dít�te, potom vlastní byt. 
Michal šel ve �ty	ech letech do Elpisu do MŠ Elpis.
V 6-ti se mu narodila zdravá sestra Kamila. 
Jsem s ní na MD, je jí rok.
M�li jsme obavy, aby se neobjevilo postižení znovu. 
Domácnost a d�cka zvládám sama.
Otec je soukromník, d�lá koupelny. 
Když má volno a nejsou kšefty, pohlídá i malou, snaží se pomoct. 
V�ší záclony, umyje nádobí, vysaje. 
Já zase n�kdy ud�lám auto.
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Nejv�tší problém
Michal utíká, n�kam si to namí	í a jde – doma i u babi�ky. 
Vztekání, t�žký je mu to vysv�tlit. 
Nem�žu ho spustit z o�í, d�lá mi naschvály.
V�tšinou poslechne p	ed návšt�vou.
Ze za�átku byl problém s otcem dít�te, nešel s ním ven, dlouho mu trvalo než situaci 
zvládl, ale zvládl to. 
Nejd	ív si s ním hrál jen doma, potom si všiml, že se zas až tak moc nikdo nekouká 
a zjistil, že to není tak hrozný.

Zájmy
D	íve muzika – já aktivn�, manžel pasivn�.
Kuželky, volejbal, jít si n�kam sednout s kamarádkou. 
Nyní mi p	ijde líto, že není �as, ale d�cka jsou d�ležitý, jdu si ob�as zahrát s klukama 
z kapely.

Výchovný styl
Výchova oboustrann� mírná, akceptující, nesmí se Michal nutit. 
Když za�ne zlobit, je lepší p	estat ho nutit, povolit mu a potom pracovat znovu. 
Spíš je to na mn�.
D	ív jsme ostýchav� chodili ven, nyní ho všude taháme s sebou, chodí i ven s kluka-
ma z okolí.

Sourozenci
Sestra je o šest let mladší, Michal mi pomáhá doma i se sest	i�kou.

Kdyby
Nevím.

P	edstava
Aby byl samostatný. 

Vývojový posun b�hem p�ti let
Situace v rodin� je ekonomicky i funk�n� stabilizovaná, rodi�e si prošli fází pop	e-
ní a postupného dlouhého vyrovnávání s existencí postiženého syna. Matce pomohl 
výrazn� postoj její matky k postiženému vnukovi, otec postupn� reagoval podle reak-
cí okolí na postižení syna.V sou�asné dob� navšt�vuje syn praktickou školu v Brn�, 
setra je výbornou žákyní základní školy a její preferovaným zájmem je hudba v ZUŠ. 
Matka se realizuje prost	ednictvím zdravé dcery, ale má i reálná o�ekávání od svého 
syna. V rodinném spole�enství není pocit izolace, p	evládá reálná perspektiva obou 
d�tí, p	evažuje snaha o optimální za	azení do spole�nosti. Z rozhovoru s rodi�i vyza-
	uje vyrovnání i v podstat� spokojenost.
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O1

M1

D1

PD2

R1 R1

MM MM

O1

M1

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Sociální oporu v situaci zát�že hledají rodi�e ve vzájemném vztahu, v po�átcích manžel-
ství jim byla oporou matka matky.
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9  Rodina pohodová
Se �leny rodiny Pohodové jsem se nejd	íve poznala s osobní asistentkou dít�te 

Filipa, potom s Filipem (chlapec s t�žkým fyzickým i mentálním postižením) a nakonec 
i matkou dít�te. 

P�vodní rodina
Rodi�e matky – klasická venkovská výchova, rodi�e pracovali, vychovávala nás ulice. 
D�lali všechno spolu, šli do pole, rovnocenné partnerství. 
Byla jsem první ze t	í sourozenc�. 
U první dcery byl otec p	ekvapen, že nemá syna, ale bylo to první dít�.
Druhá zase holka, t	etí kone�n� syn. 
Dodnes mi rodi�e pomáhají s jídlem, mají polnosti.
P	ímá pomoc s Filipem to ne, nebo málo – spíš máma.
Babi�ka Filipa lituje a rozmazluje ho (mixuje mu stravu), �asto ho kontroluje. 
Filipa p	ílišná pé�e obt�žuje, má autistické prvky.
D�da zpo�átku nev�d�l, jak na n�ho, ale nyní už ví. 
Ze za�átku d�da – Rozhodla ses si ho nechat, tak se starej!
Rodi�e otce jsou sta	í a v�bec nem�li zájem, ani o zdravého syna z prvního manželství.

Dynamika rodiny
Okouzlil mne otec dít�te, m�l šarm.
Zamilovala jsem se a po roce jsme se vzali.
Bylo to jeho druhé manželství. 
Z prvního m�l syna.
Brzy nastalo rozlad�ní, m�l jasnou p	edstavu o spole�ném život�. 
V 15.20 hod. byl doma z práce, šel spát, jedl, díval se na televizi, spal. 
V pátek vyrazil s kamarády na venkov. 
Když jsem se ptala: Co já? Je� k mamince.
V týdnu necht�l nikam chodit.
První dít� zem	elo.
Druhé dít� se narodilo v 7. m�síci.
Po porodu inkubátor, pediatr mi 	ekl, že bude slepý, a že ten mozek taky není nic moc.
Upnula jsem se na to, že nevidí ostatní jsem nevnímala. 
Byl ve stacioná	i, chodila jsem tam za ním. 
Otec se nezajímal. 
V 5-ti m�sících nám ho dali dom�.
Chodili jsme cvi�it, specialisté mi opakovan� 	ekli, a ho dám do ústavu.
Ve 2,5–3 letech manželská krize.
Snažila jsem se to 	ešit.
Dala jsem Filipa do ústavu a za�ala jsem chodit do práce. 
M�la jsem z toho hrozný pocit, denn� jsem tam chodila.
Manželství se nám nespravilo, naopak mne za�al i bít. 
Po dvou letech (v 5-ti letech Filipa) jsem si ho vzala dom� a za�ala 	ešit bytovou otázku.
Rozvod, vlastní byt, osamostatn�ní.
Nyní žiji s Filipem sama. 
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Sháním si p	íležitostné práce, abych si n�co vyd�lala.
Spravuji si byt, je to m�j koní�ek.
Spoustu v�cí jsem si d�lala v byt� sama; mám jiný denní režim p	izp�sobila jsem se 
dít�ti, má obrácené fáze bd�ní a spánku, v noci se mu pouští CD s hudbou, zlenošila 
jsem, ani se mi nechce už kolikrát vycházet z bytu ven. 
V zim� v�bec s tím velkým ko�árem.

Nejv�tší problém
Nemohu chodit do práce. 
Když pot	ebuji peníze jdu ve�er uklízet a Filip je tu sám. 
Nevím, co bude až Filip zem	e, nedovedu si p	edstavit, že za�nu ve 40-ti znova, nic 
už neumím.
Hodn� se toho po pracovní stránce zm�nilo.

Zájmy
Chodím cvi�it, i ke kade	nici.
Jezdím 2x ro�n� s Filipem k mo	i mimo sezónu do Itálie, baví mne za	izování bytu.

Výchovný styl
Sportovní výchova. 
Filip je velmi postižený, ale nesmí se mu moc povolovat, hned toho využije. 
Je to jiné než, když �lov�k vychovává zdravé dít�.
Filip brzy zem	e, léka	i tvrdí, že se dožije tak 14–15 rok�. 
Pot	ebuje na jedné stran� velkou pé�i, protože si nic neud�lá ze sebeobsluhy, nenají 
se, neoto�í se na l�žku, jen poslouchá pasivn� hudbu. 
Musí se s ním cvi�it, aby nem�l proleženiny.

Sourozenci
Nemá, �ekala jsem v roce 2000 dít�, bylo to mé 5. t�hotenství a skon�ilo potratem.
Otec dít�te byl neperspektivní známost, ale rozhodla jsem se, že si dít� nechám 
a nevyšlo to. 
Musela jsem Filipa umístit na krátkou dobu pro udržení t�hotenství do hospice v Raj-
hrad�, nikam jinam ho necht�li vzít.
M�la jsem nervy, jak to tam zvládá, a pak jsem op�t potratila.

Kdyby
Není to jiné mít postižené dít�, musela bych zdravé dít� vozit do kroužk� a tak…
Rozdíl je v tom, že nemohu chodit do práce a že se nikdy neosamostatní.
Snažila jsem se pracovat, když chodil Filip do Speciální školy, ale od tam mi ho 
rychle vyhodili, takže jsem s ním doma. Rozvedla jsem se po 7 letech manželství, ale 
ne kv�li dít�ti.

P	edstava 
Nevím co bude až Filip um	e.
Léka	i jasn� korigují moje o�ekávání o dalším vývoji syna.
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Vždy upozor�ují na jasn� stanovenou délku života dít�te.
Sama od života nic neo�ekávám, beru to co p	ijde a snažím se z toho radovat

Vývojový posun b�hem p�ti let
V dob� sb�ru dat pro publikaci jsem se seznámila s vyrovnanou, milou, otev	enou 
a pohodovou ženou, která má smysl pro krásno a detail.
Nap�tí se objevilo pouze u perspektivy dalšího života. Po p�ti letech se situace matky 
a dít�te výrazn� zm�nila. Matka se p	i cest� do Itálie k mo	i seznámila s 	idi�em auto-
busu. Novému partnerovi nevadil postižený syn a brzy za�ali spole�ný život. Oba 
jsou tvo	iví a pracovití, zakoupili si kousek od Brna rodinný domek, který spole�n� 
rekonstruovali podle svých p	edstav. Matka Filipa tak realizovala své sny o bydlení 
za podpory partnera a spole�ná �innost utužovala jejich vztah.

�
�

�

O2

O2

M1

M1

D1

D1

PD2

MM
MM

OMMM
OMMM

R2

R2

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Rodina se po krátkém vzájemném vztahu rozpadla, matka žije s postiženým dít�tem 
sama. Oporou jí jsou rodi�e – matka matky, otec matky.
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10  Rodina benjamínková
Rodina Benjamínková neaspiruje na profesní uplatn�ní, p	i kontaktu s rodi�i 

vyza	uje až nep	im�	ená spokojenost, problémy dít�te rodina hodnotí nereáln�, bagate-
lizuje situaci. Sou�asný psychický stav dít�te vidí jako stav po zán�tu plic a umíst�ní na 
ARU. Po hospitalizaci se podle rodi�� zvrátil vývoj dít�te a objevila se retardace.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – matka je ze �ty	 sourozenc�, nejmladší dít�.
Naši se nám hodn� v�novali, jezdili jsme ven.
Dá se 	íct, že kopírujeme jejich styl.
Rodi�e bydlí na Olomoucku, mají ho rádi, každého si umí získat.
Vyrovnání s postižením dít�te: vzali to tak, jak to je.
Rodi�e otce – otec je ze dvou sourozenc�.
Bratr zem	el, je tam jiná výchova, p	ísn�jší. 
Matka otce se psychiatricky lé�í.
Bydlí ve Vyškov�.
D�da to bere tak, jak to je.

Dynamika rodiny
Chodili jsme spolu t	i roky.
Seznámili jsme se na u��áku, potom jsme se vzali. 
Máme starší dcery, 17 let – u�í se na prodava�ku drog. zboží, 15 let – chodí do ZŠ.
Mezitím jsem chodila do práce.
M�li jsme normální manželství, spíš horší, hádali jsme se.
A pak se narodil Ivo.
Hned v porodnici bylo jasné, že není v po	ádku.
Zpo�átku to byl šok. 
Otec to zvládl lépe než já, je to jeho kluk, Benjamínek.
Sestry ho hned akceptovaly. 
Z�stala jsem od narození Iva doma.

lov�k si zvykne.
D�láme vše spole�n�, je to na domluv�.
Já (matka) se starám o domácnost a d�ti, otec vyd�lává. 
Rozhodujeme spole�n�, manželství je stmelen�jší.
Ivo nás neomezuje.
Jezdíme na dovolenou, te� jsme byli v Olomouci.
Vše zvládá, chodí s námi, má na naše soužití pozitivní vliv.

Nejv�tší problém
Mluvení, dorozumívá se posunkem, gesty.
Nerozumíme-li si tak se vzteká.
Snažíme se pochopit co chce.

Zájmy
D	íve jsme m�li víc zájm�, cvi�ení, jóga, cestování.
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Výchovný styl
Hyperprotektivní, milá�ek celé rodiny.
V�nujeme se mu, jsme na n�j �ty	i, takže má vždy n�kdo �as.
Otec taky, hodn� dlouho pracuje, ale když je doma tak se mu v�nuje, spravuje n�co, 
hrají si.

Sourozenci
Není problém.
Kamarádi od holek ho taky berou.
Naštvou se a brání ho, když na n�ho n�kdo moc kouká nebo se mu n�kdo moc posmívá.

Kdyby
Našemu manželství to pomohlo, nevím.

P	edstava
Je mu 6 let, jsme rádi, že chodí do speciální školy, ud�lal velký pokrok.
Chodí do p	ípravky, snažíme se, aby byl samostatný.
Je snaživý a chytrý….
Ob�as mám takové stavy, co bude za 20 let.
Zatím se vyvíjí, máme z n�ho radost.
Rodina neaspiruje na profesní uplatn�ní, vyza	uje až nep	im�	ená spokojenost, pro-
blémy dít�te bagatelizuje. 
Vidí sou�asný psychický stav dít�te jako stav po zán�tu plic a umíst�ní na ARU.
Po hospitalizaci se zvrátil vývoj dít�te a objevila se retardace.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Ivo stmelil rodinu v dob� manželské krize, vrátil jí nápl�, pé�i o dít�. Pé�e o syna je 
realizací otce i matky, sestry si postupn� našly své partnery, v�nují se svým zájm�m, 
ale v situaci nouze pomohou s mladším bratrem.Nejh�	e se s postiženým synem 
vyrovnávala matka, velkou oporou jí byl manžel. Prost	ednictvím syna se manželé 
op�t sblížili.
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M O OM M O

O1

M1

D1

D2

R1

R1

O1

M1

D1

D2

PD3

R1

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

P�vodn� problematické partnerské vztahy se po narození postiženého dít�te upravily 
a rodina v dob� výzkumu svou kohezí zvládá zát�ž pé�e o postižené dít�.
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11 Rodina t�íkolová
Jediným otcem, který se sám staral o postižené dít� b�hem rehabilita�ního tábora 

byl pan T	íkolový. Syna vychovávala zpo�átku matka,ale po p�ti letech trp�la sociální 
izolací a její psychický stav volal po zm�n�.Otec, stavební inženýr, byl zvyklý pomáhat, 
a tak za�al projektovat doma a v 7-mi letech dít�te prob�hla vým�na p�vodních rolí.
Zm�na p�vodních rolí byla k Jirkov� spokojenosti. Vyrovnaná rodina, 	ešili pé�i o dít� 
dohodou. Otec se chlapci velmi v�noval nau�il ho jezdit na t	íkolce a denn� inicioval 
r�zné další aktivity. Terapeutický tým vnímal jeho postoj jako spíše odevzdaný než 
vyrovnaný.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – dominantní babi�ka, d�da už nežije, jsou sta	í, nemohou nám 
pomoct. 
Mat�ina sestra má vlastní rodinu, nepomáhá.
Rodi�e otce – naši mi hodn� pomáhali, oba se podíleli na výchov� stejn�.
D�da už nežije, babi�ce se musí pomáhat – má domek na vesnici. 
Sourozence jsem nem�l.

Dynamika rodiny
Chodili jsme spolu 3 roky, normální vztah.
Manželka m�la dceru z prvního manželství, pracovala na psychiatrii a rehabilitaci.
M�li jsme spolu dít� – hned zem	elo, potom se nám narodil Jirka. 
Narodil se p	ed�asn�, byl dvakrát k	íšen, inkubátor.

asté ortopedické operace (zhruba po 2 letech), cvi�ení. 
Starší sestra odešla k vlastnímu otci – nebyl na ni �as.
V 5-ti letech syna jsme založili o.s. Credo, matka mohla jít do zam�stnání a pracovali 
jsme oba. 
Matka dít�te za�ala pracovat jako podnikatelka v kosmetice a nyní má sv�j kosme-
tický salon. 
Takže jsme si to vym�nili – já pracuji doma na živnostenský list – projekty, není toho 
moc.
V�nuji se Jirkovi, jsme se synem hodn� spolu. 
S manželkou nikam nechodíme, nemá nám ho kdo pohlídat, snad jen když je Jirka 
v lázních. 
Jirka je ko	ení našeho života, jsme normální manželství, n�kdy to na m� padá. 
Pracuji ješt� v „Credu“, kam Jirka chodí.

Nejv�tší problém
Perspektiva po základní škole.

Zájmy
Nem�žeme je realizovat, nemá kdo pohlídat Jirku. 
Pomáháme ješt� s Jírou babi�ce, matce otce.
Jezdíme tam 2x týdn� mimo Olomouc, musíme se postarat o zahradu a domek.
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Výchovný styl
Náro�ný, d�sledný, akceptující. 
Je zvyklý z nemocnice, že musí bojovat p	i rehabilitaci, po operaci. 
Intelektov� taky nic moc, ale když se u�í, tak to jde.

Sourozenci
Nemáme další d�ti, už bychom to asi nezvládli.
Jirka je �asto v nemocnici a lázních.

Kdyby
Chodil bych normáln� mezi chlapy, do zam�stnání, na pivo, sport, ale Jirka za to 
stojí. 
Ud�lal velký pokrok.

P	edstava
U�ební obor nebo obchodní akademie, opakuje 9. t	. ZvŠ pro dlouhodobý pobyt 
v nemocnici.
Do budoucnosti bydlení s d�ckama v Credu.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Chlapec navšt�vuje nyní týdenní pobyt v o.s. Credo, nemá problémy se za�len�ním 
do kolektivu, jezdí na sportovní aktivity se Sdružením mentáln� postižených. Rodina 
obdivuhodn� zvládla krizi rolí, otec p	evzal po dobu školní docházky pé�i o syna 
a aktivn� se podílel ve sdružení, které syn navšt�voval. Oba rodi�e se v sou�asné 
dob� realizují ve svých oborech.
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O1

O2

O1

M2

M1

M2

D1

D1

PD2

R2

R3

R2

M1R2 R2

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Otec založil rodinu s rozvedenou ženou s dít�tem z prvního manželství, po narození PD 
se dít� z prvního manželství rozhodlo žít s vlastním otcem. Situaci zát�že zvládá rodina 
na základ� vzájemné emo�ní opory.
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12  Rodina sportovní
P	i 	ešení školní nedosta�ivosti Andulky jsem se setkala s velkými výkyvy ve 

spokojenosti rodiny Sportovní. Matka prožívala tenzn� své pracovní neza	azení �i vyd�-
lení z uplatn�ní na trhu práce. Vystudovala UPRUM v Brn� a do dob� narození dru-
hé dcery se v�novala r�zným výtvarným aktivitám. Otec byl zatížen zajišt�ním rodiny 
a udržením slušné životní úrovn�. Matka cítila, že dobu, kterou strávila pé�í o dít� již do 
d�chodu nedožene. Vnímala svoji situaci jako nezm�nitelnou, jedinou možností bylo jít 
d�lat pomocné práce. Bylo to a je to zdrojem nap�tí mezi rodi�i.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – mne nikdo nevychovával, žili jsme v Beskydech.
Jsem z p�ti sourozenc�, druhá v po	adí, mám t	i bratry a sestru.
Rodi�e na nás nem�li �as. 
Nejvíc mi dala teta, u�itelka ŠD a škola. 
Matka byla rozvedená, d�lala na t	i sm�ny.
Ve 13 letech nás matce odebrali a dali do DD, holky zvláš a bráchy taky jinam.
Ale bylo to kousek, tak jsem za bráchou chodila o víkendu. 
Byla jsem brzo samostatná. 
Moc mi pomohla u�itelka z družiny.
�ekla, že mám talent, a tak jsem se p	ihlásila na um�leckopr�myslovou školu do 
Brna. 
D�cák byl v Opav�. 
Dostala jsem se a bydlela tady na intru na Mozartov� ulici, te� už to tam asi není.
Rodi�e otce – ve dvou letech mu zem	ela matka, otec se znovu oženil. 
Nová macecha je siln� v�	ící, Sv�dci Jehovovi, je to od té doby samej kostel.
Vychovávala ho babi�ka.
Výchova velmi p	ísná, tresty a zákazy, aby dbal na slušné vychování, aby pracovali.

Dynamika rodiny
V 27 letech jsme se seznámili.
Petr m�l 21 let a já 27 let.
Seznámili jsme se na BVV p	i práci. 
M�la jsem byt, a tak se po 2 letech známosti a 1,5 roce spole�ného bydlení narodila 
Majka. 
Bylo to normální manželství.
D�ležité bylo pro Petra, že není pojišt�né svazkem.
Byl to po	ád p	átelský vztah, spolupráce a spolehnutí jeden na druhého. 
Ve t	ech letech Majky jsem šla do práce, pracovala jsem jako aranžérka.
Majka byla v jeslích i v MŠ škole bezproblémová.
Aktivn� jsem d�lala sport a Majku jsem tahala všude s sebou. 
Majka taky aktivn� sportuje.
V b	eznu 1985 jsem byla již t�hotná s Verunkou, a tak jsme se po osmi letech vzali. 
St�hovali jsme se do v�tšího bytu a v zá	í se narodila Ver�a. 
Druhé t�hotenství, bylo vše jinak.
Doktorka tvrdila, že je to hormonální porucha, a tak jsem chodila do práce do tiskárny.
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Bylo to velké riziko, bývalo mn� špatn�.
Ver�a se narodila p	ed�asn�, m�la nedorostlé nehtíky.
P	itom mi porod vyvolávali, protože se nev�d�lo, jak dlouho jsem t�hotná.
První den se zjistilo, že má nepr�chodný jícen a už to všechno jelo.
Operace, narkóza, po šesti týdnech nám ji dali dom�. 
Do 10 let jsem s ní byla na MD. 
Opakované operace a narkózy zp�sobily, že si Ver�a nepamatuje – vál�íme se školou.
Z�stala jsem doma, kv�li polykání a škole, abych jí pomáhala a mezitím je v oboru 
všechno na po�íta�ích.
Už to nejde dohnat. 
Snažila jsem se jít do práce, když bylo Verunce 13 let.
Nastoupila jsem u reklamní agentury, ale Petr byl tak vytížen, že nemohl Verunku 
vyzvedávat a já taky ne. 
Práce za týden skon�ila kolapsem celé rodiny.
Tak jsem hodila za hlavu sv�j kumšt. 

Nejv�tší problém
Když si Petr našel babu.
Bylo to ve t	etí t	íd� Verunky.
Byl schopen nás ob�tovat, bral ohled na milenku a ne na nás.
Do té doby jsem se na n�j mohla spolehnout.
Hodn� jsem vložila do vztahu a vše se b�hem chvíle pod�lalo.

Zájmy
Oba jsme hodn� sporovali a sportujeme.
Když byla Majka malá, tak se Petr ob�toval, protože já jsem hrála Ligu a Petr choval 
Majku. 
Nyní sportujeme všichni a dost.
Zájmy se nám nezm�nily, neomezily.

Výchovný styl
Demokratická výchova, víc se podílí matka, je doma. 
Verunku neplísníme, m�la v život� sm�lu.
Petr ji vždy podrží, pom�že jí, nenechá ji ve štychu.
Stimuluje a pomáhá i starší šikovná sestra.
Ob�ma jsem se v�novala.
D�ti by m�ly mít rodi�e.

Sourozenci
Je to klasika, mají krásný vztah.
Verunka nesmí zapomenout, co je její, a co Majky.
D	íve se více hádaly.
Nyní je to klidn�jší.
Ver�a je pe�livá, dá si 	íct, nejvíce od Maj�ina p	ítele.
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Kdyby
Pracovala bych, byla bych sob�sta�ná.
Byla bych rovnocenný partner ve svazku, tak jak to bylo, když jsme m�li Majku.
Nyní jsem závislá na Peovi (otec d�tí).

P	edstava 
Verunka je víc pro rodinu.
Zajímá se o kluky.
Cht�li bychom, aby se vyu�ila, n�co s kumštem.
P�kn� kreslí.
A pak, aby se vdala.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Velké výkyvy ve vyrovnanosti a spokojenosti rodiny se b�hem doby kontaktu s rodi-
nou nezm�nily. Matka vystudovala ve svých 58 letech dopl�kové pedagogické mini-
mum pro vychovatele a nastoupila t	i roky p	ed d�chodem jako vychovatelka do 
družiny školy p	i d�tské nemocnici. Tato práce p	es svou náro�nost jí umožnila se 
realizovat ve výtvarných aktivitách, prožívat sounáležitost ve skupin� vychovatelek 
„spole�né malé boje a války s okolím“. Otec rodiny se zam�	il na komer�ní sv�t 
pen�z a komer�ních obchodních zájm�. Starší dcera po dokon�ení vysoké školy odje-
la studovat VŠ v USA – trenér. Ver�a po dokon�ení st	ední soukromé školy byla 
rok nezam�stnaná a za p	ímluvy svého otce nastoupila jako turniketá	ka ve výtvarné 
galerii. Verunka je po dlouhé nezam�stnanosti ráda, že m�že pracovat na polovi�ní 
úvazek, ale má vyšší aspirace. P	eje si být zam�stnaná na celý úvazek v kolektivu 
mladých lidí. Odlišnost sociálního vývoje od populace vrstevnic vede k neuspoko-
jení a verbální agresivit� p	i tématech zam�	ených na realizaci. V rodin� p	etrvává 
velká diskrepance mezi možnostmi první a druhé dcery, kterou h�	e zvládá otec dcer. 
Verunka je „relativn� samostatná“, starší Majka studuje a trénuje v USA; rodi�e se 
místo semknutí po dozrání a odchování d�tí stále více odcizují a jejich manželství je 
více formální než d	íve.
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O1 O1

M1 M1

D1

D1

PD 2

R1 R1

P�vodní recipro�ní vztah rodi�� se zm�nil v jednostrannou závislost, D je zdravé studu-
je VŠ, žije samostatn�. Rodina nemá jinou sociální oporu než vzájemné vztahy. V dob� 
výzkumu byla rodina spíše formální.

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální
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13  Rodina ochotná
Do našeho za	ízení p	istoupila rodina Ochotná v dob� p	ípravy bene� �ního plesu 

a ochotn� se zapojila do organiza�ních aktivit. Matka i otec chlapce byli velmi aktivní 
a nadšení tím, že taková organizace existuje. Žili v úzkém okruhu rodiny ve vesnici 
nedaleko Brna. Matka m�la zájem se podílet na akcích Klubu a p	icházela s novými 
nápady.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – matka matky má velký vliv.
Bere narození postiženého vnuka normáln�, dob	e to zvládla.
Neodpustí mu nic, nechce abych ho nosila, chodí s ním na procházky.
Rodi�e otce – žije jen tchýn�, bydlí hned vedle nás, což je št�stí i sm�la zárove�.
Adam chce k ní �asto, pomáhá nám.

Dynamika rodiny
První roky manželství jsme si užívali, jezdili jsme k mo	i.
Seznámila nás kamarádka.
Vzal si mne p	ed vojnou, dojížd�la jsem za ním do Košic a pak zase do Loun.
Po p�ti letech manželství se nám narodilo první dít�, ve 24 letech – Simona.
Narodila se v 7. m�síci, byla v po	ádku, chodí do 7. t	. ZŠ, hraje tenis.
V mých 27 letech se narodil Adam.
Bylo to plánované a cht�né dít�, udržované t�hotenství.
Narodil se normáln�, do 6-tého m�síce jsme nem�li podez	ení.
Byli jsme na genetice, ve 4. m�síci o�kování trojkombinace a od té doby se za�al 
zhoršovat.
Nereagoval, za�al slinit, pravostranná hemiparéza (nyní rozcvi�eno). 
Cvi�ili jsme doma Vojtu a za�ali chodit na Labskou do rehabilita�ního stacioná	e. 
Od 5-ti let cvi�íme psychomotorická cvi�ení na balón�, na piškot�. 
Bývá �asto nemocný, je náchylný na chlad a pr�van, HCD, dlouho mu trvá než se 
zbaví rýmy. 
Chodíme do speciální školy na 8.30 hod do 12.30 hod.
Jsem s ním doma, ani bych v oboru nesehnala na tak krátkou dobu práci. 
Jsou s ním problémy, ráno nechce jít do školy, potom zase nechce jít dom�. 
Na schodech d�lá naschvály, padá na kolena. 
Každá zm�na je problém.
V aut� se zpravidla zklidní, když va	ím, tak se mu v�nuje babi�ka, jdou na dv�r. 
Otec pracuje do 14.30 hod., jdou na procházku, d�lají n�co kolem domu, auta nebo 
jdou ven. 
To jdeme všichni.
Jsem celkem spokojená, nepociuji n�jakou zm�nu.
Možná jsem podrážd�n�jší, ale ne moc. 
Jezdíme na výlety.
Manželství se nám spíš stmelilo, manžel je moc hodnej a šikovnej.
Kamarádka ho taky chválí. 
Kolik ženských s postiženým dít�tem z�stane samo. 
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On nás živí, stará se o nás. 
Když je spor, tak já ustoupím, n�kdy si ale taky prosadím svoje.
N�kdy je taky zlej, to potom navrhnu, že si to vym�níme.
Budu chodit do práce, a ty budeš doma a nava	íš.

Nejv�tší problém
Asi to, že padá na kolena, bouchá hlavou o zem, o st�nu. 
Nejí sám, ani p	íborem ani lžící. 
To, že využívá otce, otec mu ustoupí. 
N�kdy výchovné potíže neunese a sebere se a jde pry�. 
�íká, nebudu to tady snášet. 
N�kdy to manžela tak vyto�í, že chce dát Adama do týdenní školky. 
Já jsem o takovém 	ešení nikdy nep	emýšlela. 
Když mám deprese z Adama, tak to zvládnu sama.
N�kdy se ale poradím ješt� s jednou kamarádkou, co má taky postižené dít�. 
Adamovi vadí, když osoba, se kterou je v kontaktu, se za�ne bavit s n�kým jiným, 
upoutává na sebe pozornost r�znými nep	edvídatelnými aktivitami

Zájmy
Malovala jsem, cht�la jsem jít na umpr�mku, výtvarný kroužek, zahrádka, ráda jsem 
si na sebe n�co ušila.
Nyní se nedostanu moc ven, aji bych cht�la, �asu nezbývá.
Pomáhá mi maminka. 
Bavilo by m� d�lat n�co na zahrad�, ale Adámek. 
Kamarádky chodí k nám. 
Chodím 2x týdn� cvi�it ve �tvrtek a úterý. 
To Adama ukládá otec.
Sportoval p	edtím, ale i te�. 
Hraje házenou, nyní málo. 
Jedenkrát za rok turnaj házené, tenis hraje s dcerou, to za�ali spolu.
A jezdí na kole. 
Spole�n� jezdíme na hory se Sdružením mentáln� postižených a na kon� do Újezda.

Výchovný styl
Nejednotný – já jsem p	ísn�jší, jsem s ním víc a jsem trp�liv�jší, jsem obrn�ná.
Otec chce n�co rychle ud�lat, a tak ustoupí, rozmazluje ho. 
Nechce o potížích s Adamem nikde mluvit, považuje to za intimitu rodiny.
Nechce n�koho obt�žovat. 
Neumí ventilovat pocity z dít�te, a tak sedne na kolo a jede ven, nemá vrbu.

Sourozenci
Sestra se k n�mu chová dob	e, ale má své povinnosti do školy a spíš ji to obt�žuje.
Otec nechce, abych Simonu zat�žovala pé�í o Adama. 
Doma si spolu hrají, dívají se na televizi, Adam o televizi nemá zájem.
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Kdyby
Chodila bych do práce a m�la d�ti.
N�jaké své koní�ky bych d�lala.

P	edstava 
Z	ídit za	ízení s pobytem, n�co jako chrán�né bydlení. 
D�ležité je, abych já byla zdravá, abych se mohla starat.

Vývojový posun b�hem p�ti let
V dob� prvních kontakt� v rodin� byla cítit zvládnutá situace, vymezené kompeten-
ce, otec pomáhal, aby se i matka mohla realizovat cvi�ením. 
innosti, které jen troš-
ku byly možné, d�lali spolu všichni. Byla to zát�ž, ale dob	e ji zvládali. Po spole�né 
aktivit� nás všech, matka dít�te, velmi spole�enská žena,vážn� onemocn�la a musela 
nastoupit intenzivní lé�bu na onkologii. Onemocn�ní bylo natolik progresivní, že 
matka po p�l roce lé�by onemocn�ní podlehla. Otec 	ešil situaci s d�tmi p	evedením 
chlapce do týdenního za	ízení a p	ímou výchovnou �innost v�noval dce	i. B�hem 
kontakt� p	edávání a vyzvedávání syna ve speciální škole se seznámil s matkou jiné-
ho postiženého dít�te a za�ali se podílet na spolu na pé�i o d�ti. Po dvou letech zvolili 
spole�nou domácnost se všemi d�tmi, o které se spole�n� starají.
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O1 O1

M1 M1

D1

D1

PD2

MMMO MM MMMO MMMO

R1 R1

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Recipro�ní emo�ní vztah manžel� a sociální opora ze strany matky je základním pra-
menem pro zvládání zát�že pé�e o postižené dít�. Rodina je v dob� výzkumu úplná, 
funk�ní.
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14  Rodina vícegenera�ní
S rodinou vícegenera�ní jsem se seznámila p	i diagnostickém pobytu ve speci-

ální škole. Jednalo se o rómskou rodinu, která up	ednost�ovala vzájemné soužití a kon-
takty, pohodový konzumní život.

 
P�vodní rodina

Rodi�e matky – bydlíme s nimi.
Babi�ka pracuje, d�da je v invalidním d�chodu (Romové). 
Rozhoduje doma d�da – nejstarší chlap.
Rodi�e otce – jsou v cizin�.
Když se narodila Sylva, byli ješt� tady.
P�t let tu byli, moc je to bolelo.

Dynamika rodiny
V 19-ti letech se mi narodila Sylva.
Nevzali jsme se, u nás Romák� se musí ud�lat velká svatba, a na to jsme nem�li. 
Musíte pozvat všechny, to je kolem 200–300 lidí.
Kdybyste n�koho nepozvala, to by bylo. 
Bydlíme u mých rodi��, mají dvoupokojový byt.
V jednom pokoji bydlí prarodi�e a ve druhém my s d�tmi. 
Máme se rádi, u nás je to jiný, je to napo	ád.
Babi�ka ješt� pracuje, d�lá vedoucí v hospod�.
Pracuje dlouho, nebývá moc doma. 
D�de�ek je doma, chodí s vnou�aty do divadla do Radosti, do parku, aby si užili.
U nás je postižené dít� n�co víc než ostatní, všichni ji chrání. 
D�cka nás p	itahují k sob�.

Nejv�tší problém
Není trp�livá, musí si dod�lat své hra�ky a potom jde d�lat to, co chce matka. 
Zpo�átku to bylo t�žké, te� ji beru takovou jaká je (pozn. t. nemají problém).

Zájmy
Díváme se na televizi, chodíme na návšt�vu. 
Sylva chodí s námi (nemají problém).

Výchovný styl
Nejednotný, otec rozmazlující, matka se snaží o d�slednost a p	ísnost. 
Odm�na – jdeme do McDonaldu – trvám na tom, že když se n�co slíbí, má se to 
dodržet.

Sourozenci
Sylva je nejstarší ze t	í sourozenc�, má sestru Esterku a bratra malého.
Esterka je mladší a šikovn�jší, v�nuje se jí, umyje jí ruce.
Když se jí d�cka smáli, za�ala je bít.
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Všude 	íká, že je Sylva nemocná, brání ji. 
Brání ji, i když jí já naplácám.

Kdyby
Je to tak, jak to je. 
Hodn� jsme jezdili po lé�itelích.
D�de�ek shán�l adresy lé�itel�, pomohlo to.

P	edstava 
Bude po	ád s námi, aspo� nám nikam neute�e …

Vývojový posun b�hem p�ti let
Sylva navšt�vuje základní školu praktickou, rodina ji up	ednost�uje. Ve škole je hod-
nocena jako pomalá, pohodlná, s nízkou motivací k p	im�	eným školním výkon�m. 
Rodin� se poda	ilo vytvo	it akceptující prost	edí, které Sylvu chrání p	ed nároky 
reálného sv�ta. V rodin� existuje úzké spojení mezi generacemi, vzájemn� se pod-
porují. Nep	edpokládají za�len�ní Sylvy do stacioná	e �i chrán�né dílny. Hodnoty 
vícegenera�ní rodiny jsou orientovány na úzkou soudržnost rodiny, soudržnost emo-
cionální i ekonomickou.
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O1

M1

M1

MM

MM

OM

OM

OMMM OMMMOM OMOMMMOMMM

R1 R1

OOMO

O1

O1

M1

M1

PD1

D2

D3MM

MM

OM

OM

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Rozv�tvená rodina zahrnuje krom� partnerského vztahu rodi�� d�tí (neformální nese-
zdané soužití rodi��) ješt� rodinu prarodi��, kte	í bydlí v jednom byt�, podílí se na 
výchov� vnou�at. Rodina delegováním problému s postiženým dít�tem na množství 
zú�astn�ných (prarodi�e, sourozence, známé..) vytvá	í ojedin�lou strategii ve výzkum-
ném vzorku.
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15  Rodina realizující se
Rodi�e Honzíka 	eší problém s výchovou postiženého syna únikem k práci, 

nestýkají se s ostatními rodi�i postižených d�tí. Prost	edí postižených lidí je pro n� 
nep	íjemné. Snaží se problém odsunout stranou.

Staví si hráz ze své odbornosti. P	es všechny obranné tendence jako je i únik 
nep�sobí jako lidé vyrovnaní s problémem.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – Matka dít�te je jejich jediná dcera.
Babi�ka m�la problematický porod a d�de�ek to potom už necht�l znova prožívat. 
D�de�ek léka	-internista, babi�ka sekretá	ka na VŠ. 
Podporující p	ístup k zájm�m matky, všestranná pomoc hmotná i psychická. 
Zpo�átku jsme u nich bydleli a jezdili jsme spole�n� na chalupu. 
Matka mi velmi pomáhá s Honzíkem i s domácností. 
Otec moc, je starý. 
Byl vždy dominantn�jší.
Rodi�e otce – hyperprotektivní výchova. 
D�de�ek voják z povolání, babi�ka sekretá	ka.
Všestrann� syna podporovali, pomohli mu vystudovat. 
Nyní je šikovný.
Rozhodoval u nich d�de�ek.

Dynamika rodiny
Seznámili jsme se, když jsem ješt� studovala, a za�ali jsme spolu chodit.
Jezdili jsme na hory, spoustu spole�ných známých.
Za�ali jsme stav�t domek. 
Víkendy jsme trávili s kamarády nebo u našich.
Po promoci jsme se vzali a potom jsem ot�hotn�la – v 25 letech. 
V 7. m�síci jsem porodila.
Honzík vážil 1,60 kg/47 cm – byl v inkubátoru.
Bylo nám ho všem líto. 
D�de�ek radil, abychom si ho nebrali. 
Otec dít�te byl v šoku. 
Ne	íkal nic.
Nechal rozhodnutí na mn�. 
Vzali jsme si ho dom�, spíš my dv� s babi�kou
Babi�ka mi pomáhala s domácností, já jsem cvi�ila s dít�tem, re� exní metodu. 
Necht�l cvi�it, plakal. 
Babi�ka mi v roce Honzíka nabídla, že si dít� vezme k sob�.
Budou se s d�de�kem starat, abych m�la klid a mohla znovu ot�hotn�t. 
Po dohod� s manželem jsme odmítli nabídku. 
Honzík šel ve t	ech letech do rehabilita�ního stacioná	e a já jsem za�ala u�it na jazy-
kové škole. 
Nemohla jsem už déle z�stat doma.
Dostavovali jsme d�m, bylo zapot	ebí každé koruny. 
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Oba jsme se upnuli na práci, vzájemn� jsme se odcizili. 
Honzíkovi sháníme rehabilita�ní pom�cky a paralez po schodech. 
Všechno je hrozn� drahé. 
Vyd�láváme dost, ale životní úrove� je po	ád vyšší. 
Nemáme žádné koní�ky �i zájmy. 
Jen práce a Honza. 
P	ekládám i doma, manžel se taky honí. 
Pohybuje se mezi podnikateli a to ho tla�í do role. 
Osobní život nemáme žádný. 
Jsme bu� v práci nebo doma s Honzíkem. 
Honza nechce spát sám, tak jsme po	ídili trojpostel a spíme všichni spole�n�.

Nejv�tší problém
Honza sám o sob� je problém, terorizuje celou rodinu. 
Nemáme p	edstavu, co bude až dosp�je.
Má na nás silnou citovou vazbu. 
Je už hrozn� velký a t�žký, brzy ho nikdo neuneseme.

Zájmy
Co se Honza narodil, ned�láme žádný sport, skoro nikam nechodíme. 
Po	ád dokola spravujeme d�m, aby byl víc pro Honzu dostupný. 
P�vodní projekt nepo�ítal s tím, že bude v domku žít postižené dít�. 
Je tam všude mimoúrov�ové bydlení a není to pro Honzu.

Výchovný styl
Snažíme se být p	ísní, ale je to t�žké. 
Honza se za�ne vztekat a potom s ním nic není. 
Nakonec mu ustoupíme. 
Je to tak se vším – se spaním, krmením, cvi�ením.
Jsme ned�slední.

Sourozenci
Nemá, nem�li jsme odvahu.

Kdyby
Všechno by bylo jinak, žili bychom jako ostatní vrstevníci. 
Jezdili bychom na hory, na kola, na vodu, tak jako d	íve. 
Nem�žeme nechat Honzu jen na rodi�ích. 
Je to dost problém o prázdninách, když máme pokrýt dva m�síce prázdnin

P	edstava 
N�jaké bydlení pro Jeníka, ale je na nás hrozn� vázán. 
Nedovedu si p	edstavit, co bude až budeme sta	í, ale ani to ne co bude, až zem	ou 
rodi�e, kte	í mi pomáhají.
Rodi�e 	eší problém únikem k práci, nestýkají se s ostatními rodi�i postižených d�tí. 
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Prost	edí postižených je pro n� nep	íjemné. 
Snaží se problém odsunout stranou. 
P	ípadn� postaví hráz ze své odbornosti. 
P	es všechny úniky, nevypadají spokojen�.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Hyperprotektivní výchova rodi�� a prarodi�� zp�sobila, že se z Jeníka stal „malý 
tyran“. Rodi�e stavebn� upravovali podmínky rodinného domku, podmínky pro 
stolování, pro koupání dít�te; výchovu postiženého syna redukovali na p	emíso-
vání a stimulaci prost	edím. Chlapec posiloval svoji závislost a vynucoval si kon-
takt s pe�ujícími osobami. V situaci, kdy prarodi�e postupn� onemocn�li, bylo nutné 
	ešit hlídání dít�te. Rodi�e vyzkoušeli osobní asistenci v domácím prost	edí, která 
jim z d�vodu nep	izp�sobivosti syna nevydržela déle než m�síc. Vyzkoušeli st	ídání 
v pé�i o syna, což vydrželi dva m�síce a po rezignaci za�ali shán�t týdenní stacioná	 
pro syna. Nyní je chlapec v týdenním stacioná	i (po t�žké adapta�ní fázi je nyní 
kompenzovaný a p	izp�sobený týdennímu režimu). Rodi�e realizují své profesní 
zam�	ení, poda	ilo se jim obnovit p�vodní sportovní aktivity a s radostí si berou na 
víkend syna do domácí pé�e. Adapta�ní fáze syna trvala s výkyvy rok; byla proležena 
r�znými afektivními záchvaty, vydíráním, sebepoškozováním. Rodi�e si odvykali na 
život bez postiženého dít�te rychleji. 
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O1

O1

M1

M1

PD1

R1 R1

OMMM OMMM
MMOMMM OMMM

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Recipro�ní vztah student� vysokoškolák�-rodi�� postiženého chlapce situaci zát�že 
nezvládl, rodi�e žijí ve formálním,ale dysfunk�ním manželství, plní svou rodi�ovskou 
funkci v��i dít�ti, ale jejich strategie zvládání zát�že je únik do práce – workoholismus. 
Racionalizací je, že musí vyd�lat peníze na kompenza�ní pom�cky pro dít�.
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16  Rodina právnická
V dob� našeho kontaktu rodina zvládla náro�nou situaci. Poda	ilo se jim ovlivnit 

zdravotní stav dít�te a matka se za�ala realizovat v oboru. Z rodi�� byla cítit obrovská 
úleva, že to mají za sebou. Bylo možné 	íci, že pat	í ke spokojeným manželstvím. Situa-
ci narození postiženého dít�te prožívali jako velkou zát�ž. Syn se musel po	ád kontrolo-
vat, hlídat. Uv�domovali si velký rozdíl p	i výchov� zdravého a postiženého dít�.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – jsem z rozvedené rodiny.
Otec pil, byl alkoholik, voják z povolání.
Bydleli jsme v Ketkovicích. 
Maminka byla jednoduchá.
U�ila jsem se sama, byla jsem ctižádostivá.
Školu jsem si vybrala taky sama.
Mám starší sestru, hodn� jsme si vyhrály. 
Naši se nám moc nev�novali, jezdili jsme ven na dovolené, ale jinak mí� než my 
d�tem. 
Tresty – ob�as facku, spíš to nebylo nutné. 
Odm�ny – n�co nám koupili. 
V mých 18-ti letech se rodi�e rozvedli, kv�li alkoholu otce. 
Mamka si našla na inzerát nového partnera.
Jsou v d�chodu, žijí spolu p�kn�.
Rodi�e otce – je z úplné rodiny, z Nedv�dice.
Rodi�e se mu nev�novali. 
Otec otce byl voják z povolání – služebn� cestovali – Egypt, Irák ... 
Dali ho na st	ední vojenskou školu proti jeho v�li a jeli ven.
Pak až p	ijeli, tak ho cht�li na VŠ vychovávat. 
Má starší sestru, nevychází spolu, je mezi nimi velká rivalita. 
Oba m�li studený odchov, matka ho dokonce psychicky týrala.
Posmívala se mu, že chodí s holkou s brýlemi. 
Uzav	el se do sebe a rodi��m nic ne	íkal.
Prarodi�e Jare�ka litují.
Letos poprvé (po 8 letech) ho m�li týden o prázdninách na starost. 
Neumí to s ním a d�lají vše za n�j.

Dynamika rodiny
Dva roky p	ed s�atkem jsme spolu chodili, jezdili jsme spolu ven, na vodu. 
Máme sjeté všechny známé 	eky.
Vztah byl spíš kamarádský než n�jaká velká zamilovanost.
V 25-ti letech se nám narodil Jare�ek.
Hned po narození bylo jasné, že má DMO, hned v porodnici to bylo z	ejmé. 
Mluvili jsme o tom s pediatrem. 
Bylo to obrovské roz�arování. 
V rodin� nebyl nikdo postižen. 
Byli jsme na to sami. 
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M�li jsme n�kolik krizí, babi�ky byly daleko, Jare�ka nemohla hlídat žádná kamarádka. 
Byli jsme zvyklí žít jinak. 
Hrozné bylo cvi�ení s dít�tem, �asto musel cvi�it násilím, necht�l. 
Byla to velká zát�ž. 

lov�k vle�e to dít� celý život jako kouli u nohy. 
Ve t	ech letech se narodila zdravá Gábinka. 
Problémy, které byly, utužily náš vztah, máme nyní hez�í vztah než d	íve.
Po osmi letech doma jsem mohla jít kone�n� do práce. 
Byla to velká úleva a zm�na. 
Chodím jeden rok do zam�stnání – u�ím na VŠ. 
Ve Vyškov� nemám kamarádky, ale manžel je mi kamarádem. 
Máme si o �em povídat, chodíme ve�er na procházku, d�ti už mohou být samy. 
Kamarádky mi nechybí, vážíme si vzájemného vztahu. 
Manželství je pro nás velkou hodnotou. 
Otec d�tí víc vyd�lává, moc si neumí hrát s d�tmi.
Zabezpe�uje rodinu.
Nebyl zvyklý z domu n�co d�lat v domácnosti, ale když jsem musela s Jare�kem 
cvi�it, tak se nau�il i va	it. 
Já se starám o prosperitu d�tí.

Nejv�tší problém
Strach z perspektivy.
Nevíme, co ud�lá puberta, jak bude reagovat, až si uv�domí abnormalitu.
Cvi�ení, když byl malý, bylo problémem.
Nic jsme nestíhali – musel n�kolikrát denn� cvi�it.
Když jsem cvi�ila, tak nebylo doma nic hotové. 
Manžel za�al pomáhat v domácnosti. 
Nejsou u nás mužské a ženské práce.

Zájmy
Hodn� jsme chodili ven a p�stovali turistiku, jezdili na vodu.
Nyní se snažíme d�lat totéž co nejvíc s d�tmi.

Výchovný styl
Jsme na n� náro�ní, d�slední, vedeme je k samostatnosti.

Sourozenci
Gábinka je menší, vyžaduje pozornost, ale v�tší pozornost se v�nuje stále Jare�kovi. 
Gábi musela být od mali�ka samostatná, už v roce si vydržela hrát sama.

Kdyby
Byl by to úpln� jiný život.
Nevím, jestli bychom m�li takové manželství, jak p�kné ho máme te�.
Zdravé dít� v rodin� je polovina �inností.
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P	edstava 
Máme p	edstavu, ale jde o to, co ud�lá puberta.
Cht�li bychom, aby šel na VŠ.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Rodina se po narození postiženého syna semkla a intenzivn� za�ala pracovat na reha-
bilitaci postižení syna. Podporovali se navzájem a p	es r�zné životní zakopnutí se 
jim poda	ilo dosáhnout na horní hranici chlapcových schopností. Nyní navšt�vuje 
chlapec speciální osmileté gymnázium, kde prospívá velmi dob	e. Rodi�e pozorn� 
sledují jeho dospívání a snaží se mu pomoci p	i prvních kontaktech s d�v�aty. Jarek 
má zájem navazovat kontakty s vrstevnicemi, ale dívky ho vnímají jako kamará-
da. Je se�t�lý a sv�j t�lesný handicap kompenzuje verbální zdatností a kultivovanou 
mluvou. Tato 	e� však p	ináší posm�ch mezi vrstevníky – kluky, kte	í mají tendenci 
imponovat dívkám hrubostí a internetovým slangem. Jarek se vrací ze školy n�kdy 
roz�arován, nebo hodnotová orientace doma, v rodin� a ve skupin� vrstevník� je 
odlišná. Na chlapce je vyvíjeno i vysoké o�ekávání rodi��, které je spojeno s velkou 
pé�í o n�j. Je svázán s rodi�i pot	ebou pomáhat mu a na druhé stran� jako jiný tee-
nager touží po odpoutání se od matky a otce. Hledání rovnováhy mezi t�mito póly je 
zatíženo t�lesným handicapem.
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O1

PD1
O1

M1
M1

D2

R2
R2

MMMM R2

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Rodina bez sociální opory zvládá situaci zát�že na základ� recipro�ního vztahu rodi��. 
Partnerství rodi�� se narozením postiženého dít�te utužilo.
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17  Rodina bazénová
Matka, se kterou jsem se seznámila na rekondi�ním tábo	e pro zdravotn� 

znevýhodn�né d�ti, m�la výkyvy nálad, i když verbalizovala, že je se situací života 
s postiženým dít�tem vyrovnaná. Vyrovnanost však odrážela vyrovnanost o�ekávání 
životního stylu a reality životního stylu. Narození postiženého dít�te nebyla pro matku 
výrazná zm�na. Názor otce se mi nepoda	ilo zjistit.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – rodi�e pracovali v JZD, maminka potom onemocn�la, nem�že mi 
pomáhat. 
Doma rozhodovala o všem matka, otec vyd�lával.
Koní�k� jsme moc nem�li. 
Bydleli jsme na vesnici.
Naši mi pomohli se vyu�it a ud�lat SŠ. 
Byla jsem nejstarší, mladší bratr si žije úpln� jinak než my, je stále svobodný, jezdí 
po sv�t�.
Moje matka je nemocná, má cukrovku a podez	ení na rakovinu (plá�). 
Nepotvrdilo se to.
Rodi�e otce – jsou z vesnice, jednodušší a starší.
Nepomáhají nám, nebydlí ve stejné vesnici jako my. 
Otec je starší sourozenec – má sestru, a tak rodi�e pomáhají více jí. 
Doma rozhodoval otec, 	ešil velké války.
Maminka se starala o domácnost.

Dynamika rodiny
Pracovala jsem jako saze�ka v Tisku v Brn�.
Vzali jsme se a m�li jsme do dvou let dv� d�ti. 
Od té doby jsem už ned�lala sv�j obor, byla jsem doma.
Chodila jsem uklízet do MŠ, kam chodily d�ti. 
Stav�li jsme domek. 
Vše se to�ilo kolem toho. 
Ve 30-ti se narodil Petr.
Byl velký, nikdo nám nic ne	ekl, až v 8. m�síci nesed�l, tak jsme zjišovali co a jak je.
Postižení pojmenovali na neurologii.
Nikdo nám nic neporadil. 
Ve t	ech letech jsme sehnali stacioná	 na Kurské, to nám hodn� pomohlo. 
Samostatn� za�al chodit až v 8 letech p	ed zahájením školní docházky.
Je hrani�ní dít� mezi ZŠ a ZVŠ (plá� matky).
Hodn� se u�íme, matika mu moc nejde, p	íští rok bude mít i n�m�inu, nevím jak to 
zvládne (plá�).
Má potíže s �eštinou natož s n�m�inou.
Jsem s ním doma, denn� dojíždíme, otec podnikatel, doma je hlavn� o víkendech. 
Poda	ilo se nám udržet si p�kné manželství (plá�), nikam ale nechodíme.
Nemá nám kdo pohlídat Petra, ani do kina už nejdeme. 
Otec zabezpe�uje rodinu, postavil Petrovi bazén. 
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Petr tam tráví v lét� celé hodiny. 
Pomáhá mu to.

Nejv�tší problém
Všechno šlo hodn� pomalu.
Muselo se hodn� cvi�it, rehabilitovat.

asto jsem plakala. 
Mám strach, aby Kociánku zvládl.

Zájmy
Nem�li jsme vyhran�né zájmy, kino, divadlo, žádné náro�né koní�ky.
Nyní se v�nujeme domku a zahrad�.

Výchovný styl
Liberální výchova, kde jsou stanoveny základní cíle a k t�m sm�	ují. 
Výchova závisí na matce.

Sourozenci
20 let a 18 let – vyr�stali spolu, spíše ho pož�uchují.
Mají už své zájmy.
Mají ho rádi, ale nev�nují se mu, jsou velcí.

Kdyby
Bylo by to jako se staršími, chodila bych do práce.

lov�k tak p	ijde více mezi lidi. 
Jsme dost sami. 
Kluci za ním p	ijdou, když se cht�jí koupat v bazénu a pak ho neznají. 
Když se hraje fotbal, tak ho mezi sebe nevezmou.

P	edstava
U�ební obor na Kociánce, n�co s po�íta�em. 

Vývojový posun b�hem p�ti let
Chlapec za pomoci matky navšt�vuje OA na Kociánce, chodí na hiporehabilitaci 
a žije v triád� s matkou a otcem. Starší sourozenci již mají vlastní partnery. Obáva-
né pokra�ování školy na Kociánce nebylo problémem. Objevuje se nový problém 
– vztah se spoluža�kou. P	ítelkyn� Jitka je siln� slabozraká s leh�í formou levostran-
né hemiparézy, mají s Petrem intenzivní kamarádský vztah, který není pro matkou 
p	ijatelný. Ve volných dnech si telefonují, plánují spole�né víkendy o svátcích, náv-
št�vu historických památek, dovolenou u vody. Matka vnímá syna jako velké dít�, 
které nemá pot	ebu mít vztah s n�kým blízkým, nemá podle ní erotické �i sexuální 
pot	eby. Tento problém se vyskytuje u každé druhé rodiny s postiženým dít�tem, 
která se o dít� pe�liv� stará a má dít� v denní pé�i.
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D1

D2

D1
O1O1

M1M1

PD3D2

R1R1

R2

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Situaci zát�že rodina zvládá na základ� zintensivn�ní vnit	ních vazeb mezi �leny rodiny 
navzájem. Pozitivní vliv mají již dosp�lé d�ti D1 a  D2, které poskytují rodi��m oporu 
i zdroj osobního uspokojení.
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18  Rodina inzerátová
V rodin� inzerátové již byla zkušenost s pé�í o postižené dít�te, a proto vnímali 

i narození postiženého syna lépe než jiné rodiny. Znali možnosti p	i diagnóze DMO, 
úskalí, perspektivu. Rodina žije b�žným konzumním zp�sobem života, nevyskytují se 
zde aspirace na profesní uplatn�ní a kariérní r�st v zam�stnání.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – byli na nás p	ísn�jší než jsme my na Davida.
Bylo nás p�t, rozmazlovali dvoj�ata trochu (dvoj�ata m�la DMO). 
Do kroužk� jsme nechodili, nem�li jsme n�jaké zájmy. 
Babi�ka je doma, otec pracuje.
Mají ve Slatin� d�m, mn� po	ídili byt.
Chodím k rodi��m, za sestrou, ke švagrové, s tchýní do divadla.
Rodi�e otce – je první, má dva sourozence.
M�l v 18-ti letech úraz.
Vymazlili se s ním rodi�e. 
Musela jsem ho p	evychovat. 
Tchyn� je p	ecitliv�lá. 
D�da je optimista. 
Tchyn� 	íkala, že by bylo lepší, aby um	el. 
Necht�la ho, zav	ela dve	e, schovávala se. 
Až za�al chodit, tak to bere normáln�. 
Podporují nás.

Dynamika rodiny
Seznámili jsme se na inzerát.
Je hodnej.
Jezdil s nákladním vozem Avia.
Tichý, p�kný chlap, nekou	í, nepije.
M�l z prvního manželství syna, nem�l s ním kontakt, starala se o n�j babi�ka (matka 
matky).
Ze za�átku manželství jsme m�li potíže s tchýní – tvrdila, že odstrkujeme staršího 
syna. 
On nežárlil, myslela si to tchýn�.
Když jsem �ekala Davida bylo vše normální.
Po porodu mn� 	ekli, že nebude chodit. 
V d�tské nemocnici pak p	esn� podle ultrazvuku, že má DMO. 
Absolvovali jsme neurologii, ortopedii, rehabilitaci, psychologa, o�ní – strabismus. 
V roce byl operován, byla jsem s ním v nemocnici, nebyla jsem z toho špatná. 
Naše dvoj�ata, mí sourozenci (matka) m�li DMO.
Manžel nev�d�l, co je se synem, nep	išlo mu to. 
V�	il, že to bude dobrý.
Je na n�j vázán víc než na staršího. 
P	ijde mu jako normální.
Matka otce reagovala tak, že ho máme dát pry�.
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Dodnes je miminkovský, nosí plínky ve dne i v noci, ne	ekne si, že pot	ebuje. 
Te� je naše manželství lepší než na za�átku.
Máme v pé�i i dít� manžela z prvního manželství (12 let). 
V rozhodování jdeme na kompromis, n�kdy na sebe k	i�íme. 
Otec musí vid�t fotbal a já seriál. 
Nato�íme to nakonec na video. 
O domácnost se starám já. 
O � nance otec. 
V manželství je to jedno, rozd�líme se, co kdo bude d�lat.
Chceme další miminko, holku.

Nejv�tší problém
Chození je problém. 
To, že se s ním musím všude tahat.
Jinak ne.

Zájmy
P	ed narozením syna kino, divadlo.
Nyní doma televize, ob�as divadlo s tchýní.

Výchovný styl
Demokratická výchova, zatím to jde. 
Doma mám respekt já, ve škole u�itelka. 
M�l období, kdy se vztekal.

Sourozenci
Má staršího nevlastního sourozence. 
Je mu 12 let, 	ádí spolu, honí se.
Starší Ríša na sebe upozor�uje. 
Mají b�žné sourozenecké vztahy.

Kdyby
Je náš, tak jaké kdyby.

P	edstava 
David má �ty	i roky, za�al chodit do speciální školy pro d�ti s více vadami … 
Nevím

Vývojový posun b�hem p�ti let
Rodi�e si po	ídili krátce po našem setkání druhé spole�né dít�, hol�i�ku, která je men-
táln� zdravá, zvídavá a hyperaktivní. Vyžaduje velkou pozornost a spoustu podn�t�, má 
tendenci se v�novat n�kolika �innostem najednou a nedokon�ovat hru. Rozložení rolí 
v domácnosti z�stalo stejné jako v dob� prvního kontaktu. Otec zabezpe�uje rodinu 
� nan�n� pracuje jako 	idi� v mezinárodní doprav�. D�tem se v�nuje dva dny v týdnu 
mezi jízdami. Je to aktivní táta s kluky staví, montují, opravují auta. Starší bratr studuje 
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st	ední pedagogickou školu a chce se v�novat práci s d�tmi. Matka byla postavena p	ed 
	ešení zabezpe�ení výchovy dvou odlišn� se vyvíjejících d�tí. Po dlouhé rozhodovací fázi 
s mnoha vlastními vý�itkami, pochybnostmi o 	ešení a emo�ním strádání se rozhodla pro 
umíst�ní chlapce do týdenního internátu p	i základní škole praktické. První m�síce nesla 
odlou�ení velmi t�žce, ale po zjišt�ní, že je tam chlapec spokojený, vyrovnaný a p	im�	e-
n� stimulovaný, našla i vlastní rovnováhu. Víkendy tráví spole�n� a užívají si sv�j �as.

O2

D1

D1O2

M1
M1

PD2

R2
R2

MMMM R2

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Rodina se narozením postiženého dít�te natolik sblížila, že vychovává i dít� otce z prv-
ního manželství. Sociální oporou je vzájemnost �len� rodiny.
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19  Rodina bojující
S emo�n� siln� reagující ženou se smyslem pro krásno, matkou bojovnicí za 

své postižené dít�, za manželství, za rodinu jsem se seznámila na hiporehabilitaci.Byla 
obdivuhodn� vyrovnaná v konfrontaci s chováním syna, který se projevoval nejd	íve 
lepiv� a pozd�ji verbáln� agresivn�. Pomáhal jí starší syn, se kterým m�li velmi p�kný 
vztah. Jejich vztah p�sobil jako partnerství. Manželství rodi�� bylo spíše formální. Mat-
ka m�la reálný náhled na situaci a snažila se v rámci možností trošku normáln� žít.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – matka jediná�ek. 
Rodi�e na m� nem�li �as, oba pracovali, v�novali se nám jen o víkendu a o dovolené. 
To se nám v�novali dost. 
Matka nás hodn� bila – nebyla agresivní, ale cht�la všechno zvládnout, a tak jí ob�as 
ujely nervy. 
Otec byl trp�liv�jší, vše mi dopodrobna vysv�tlil, v�noval se mi. 
Byl mi oporou a to i psychickou oporou. 
Když mi v porodnici 	ekli, že se nám rozhodnout, zda si ho nechám, tak mi hodn� 
pomohl otec psychicky. 
Matka pracovala na odboru sociálním m�sta, pomáhala mi pracovn� zvládnout chod 
domácnosti. 
Maminka mi pomáhá s domácností, dodnes to úpln� nezvládla psychicky. 
D�da um	el.
Rodi�e otce – je z východního Slovenska.
Z p�ti d�tí.
Mají v rodin� postižené dít�, nic s ním ned�lají, žijí na vesnici.
Jsou siln� v�	ící. 
Rozhodoval u nich d�de�ek.
Rodi�e se mu nev�novali.
Studoval SŠ vojenskou, VŠ vojenskou. 
S d�tmi nám nepomáhají, bydlí daleko.

Dynamika rodiny
Chodili jsme spolu dva roky, pak jsme se vzali.
Realizovali jsme svoje koní�ky. 
Dostali jsme vojenský byt, manžel jezdil �asto služebn� do zahrani�í (Spojené Arab-
ské Emiráty).
P	edpokládala jsem normální partnerství, normální život. 
Manžel m�l p	edstavu ze své p�vodní rodiny jinou. 
První dít� – Igor bylo zdravé, vše prob�hlo bez potíží, nebyla to žádná zm�na.
Druhé dít� – komplikace kolem porodu.
Nikdo mi po narození ne	ekl, co mu je.
Plakal hned, dostal už v porodnici epi- záchvaty.
Nic s tím ned�lali.
Rodila jsem u Šilhan�, doktorka byla opilá, rodily mne zdravotní sestry. 
Iniciovala jsem vyšet	ení na neurologii.
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Za�ali jsme cvi�it Vojtu, šest hodin denn� jsme cvi�ili.
Saša necht�l, plakal, m�l modráky. 
Nestihala jsem práci v domácnosti, otec dít�te mi s tím nepomohl. 
Psychicky jsem byla na dn�.
Nev�d�la jsem, jestli si ho mám nechat nebo dát do ústavu. 
Manžel ústav necht�l, ale ani nepomáhal. 
Psychicky mi pomohl MUDr. 
erný.
Vodil mne po nemocnici, a ukazoval mi, co které dít� má za nemoc a prognózu. 
M�j otec (d�de�ek) si nakoupil knihy a studovali jsme spolu literaturu o epi a retar-
daci, o rehabilitaci. 
Nikdo mi ne	ekl, pro� je postižený. 
P	estala jsem mít své známé a koní�ky. 
Otec dít�te nás n�kolikrát opustil. 
V�tšinou to byly úniky na služební zahrani�ní cestu. 
Po každé služební cest� si musel na syna znovu zvykat. 
Nev�d�l, co umí a co neumí, byl zase jiný než si ho p	edstavoval. 
M�li jsme opakovan� krizi. 
V jedné takové krizi se rozhodl, že pojede služebn� do Lybie na rok. 
Myslela jsem si, že se mi manželství už opravdu rozpadne. 
Rozhodla jsem se, že pojedeme všichni. 
Léka	i necht�li pustit Sašu, nedali nám léky. 
Nakonec jsem p	ed léka	skou komisí ztropila hysterickou scénu, ujížd�ly mi nervy 
a tak jsme jeli. 
Léky jsme m�li jen na t	i m�síce, potom jsme žádali švýcarský konzulát. 
Po návratu jsme prošli snad všechna brn�nská za	ízení. 
Stacioná	 na Labské, MŠ Kociánku, p	ípravku do školy Terezy Novákové, pomoc-
nou školu Ibsenova. 
Byla jsem doma, tak dovážení dít�te a pé�e o Sašu byly mou povinností.
Po deseti letech doma jsem vid�la, že musím jít do práce, jinak zblbnu. 
Konzultovala jsem to s dr. P	inosilovou a díky ní jsem se rozhodla doma pro zm�nu rolí. 
Trvala jsem na tom, že mi musí pomáhat s výchovou Saši, že Saša jde do puberty. 
Manžel je egoista, má své zájmy, je živitel a hlava rodiny. 
Já mám udržovat rodinný krb, tak jako v p�vodní rodin�.
Dohodli jsme se, že se bude starat o sport a pohyb dít�te (kolo, plavání, basketbal, 
fotbal).
Já budu d�lat u�ení (mám víc trp�livosti).
Nyní u�ím v MŠ tak, abych stihla vyzvedávat Sašu ze školy. 
N�kdy pomáhá starší Igor. 
Zdravotn� jsme na tom h�	e, jde do puberty, má �ast�jší záchvaty. 
Žijeme ze dne na den. 
Nemám p	edstavu co bude.

Nejv�tší problém
V d�tství cvi�ení Vojty.
V 8 letech za�len�ní do p	ípravky.
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Psycholožka z Kociánky na nás byla sprostá.
V 10-ti letech za�len�ní do Pomocné školy na Ibsenov� ulici.
Cht�li ho vrátit zp�t na Labskou, tvrdili,že je sprostý a agresivní. 
M�li jsme kon� ikt s psycholožkou, 	editel se nás zastal. 
Nový nález od nezávislé psycholožky.

Zájmy
Matka – d	íve cvi�ení, výtvarná výchova,všechny sporty. 
Nyní ob�as jdu cvi�it – málo.
Otec se neomezuje, d�lá to, co d	íve – sporty, jazyky, �te si.

Výchovný styl
Snaha o d�slednost, náro�nost (jsem u�itelka), ale celkový dojem demokratická výchova. 
N�kdy to tak ale taky nejde, d�ti s nižším nadáním se neumí rozhodovat. 
Neur�í si priority a musí se na n� direktivn�.

Sourozenci
Je mezi nimi p�t let v�kový rozdíl.
Starší Igor je od narození se Sašou a pomáhá mi s ním. 
Je mu náhradním otcem, umí se o n�j postarat. 
Vyzvedává ho ze školy, když mám odpolední. 
Když byl menší, vysv�tlila jsem mu, že dob	í lidé se mu neposmívají. 
Chodil všude s námi, nestydí se za bráchu.

Kdyby
Bylo by všechno úpln� jinak. 
Manželství, celý život.

P	edstava 
Žijeme ze dne na den. 
P	edstavu o perspektiv� nemám.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Rodina prošla složitým vývojem v r�zných úrovních vztahu. Otec se po manželské 
krizi p	estal zcela podílet na pé�i o postižené dít�. Rodinu pouze navšt�voval a rea-
lizoval se jako tlumo�ník-expert ve vojenské misi mimo 
R. Funkci hlavy rodiny 
p	evzal zdravý starší bratr, který zárove� za�al studovat VUT. Matka nastoupila do 
práce ve své profesi jako u�itelka v MŠ. Starší bratr vodil Sašu do základní školy 
praktické a matka ho vyzvedávala. Bratr byl podporou i matce, snažil se si i p	ivy-
d�lat jako pomocný �íšník. Toto rozd�lení rolí rodin� vydrželo 4 roky. Po této dob� 
již bratr nezvládal zodpov�dnost za rodinu a toužil po normálním studentském život� 
s volnými vztahy a hledáním budoucí partnerky. Odst�hoval se od rodiny v dob�, 
kdy se op�t vrátil otec dom�. Otci skon�ila p	ekladatelská práce v zahrani�í a dostal 
výpov�� z armády. Postupn� s velkou nevolí se za�al podílet na chodu rodiny a pé�i 
o syna. Nyní žijí ve t	ech otec – matka – syn. Soužití je náro�né, stále nestabilní.
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O1 O1

M1
M1

D1

PD2

R1 R1

R1MMMMOMMM

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

Sociální oporou rodin� p	i zvládání zát�že byli rodi�e matky, v dob� výzkumu je part-
nerství rodi�� formální, dysfunk�ní, rodi�ovskou roli p	evzal starší zdravý sourozenec, 
který je i matce sociální oporou.
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20  Rodina objímající
Rodi�e rodiny Objímající jsem potkala p	i návšt�v� církevního stacioná	e. Mat-

ce se p�vodní rodina rozpadla. 
Není možné jednozna�n� 	íct, že to bylo díky postiženému dít�ti. M�li ješt� zdra-

vou, šikovnou dceru. Nová rodina je spojena podobnou duchovní orientací. Prvky kato-
lického náboženství, východních sm�r� a zdravým rozumem. Problémem postižení se 
aktivn� zabývají i ve své práci (pedagog a vychovatel). Rodi�e jsou otev	ení, emfati�tí 
a mají vysoko postavené sociální cít�ní v hodnotové orientaci. Jsou schopni opravdové-
ho sd�lení, 	íkají co cítí. Život s postiženým synem vnímají jako jednostrannou zát�ž. 
Velkou zát�ž. „
lov�k cht�l n�co jinak, ale musí to brát tak, jak to jde.Nem�žete d�lat 
to, co ostatní rodi�e. Problém je v tom, že dít� je stále na stejné úrovni (Janík v 16-ti 
letech na úrovni 13. m�síci dít�te).“ Rodi�e vidí problematiku osobn� i profesn�. 

Dít� zp�sobuje doma neklid tím, že je samo neklidné. Situaci jim pomáhají 	ešit 
rituály. Nap	. chodíme z práce psychicky i fyzicky unavení, a tak máme rituál „relaxa�ní-
ho pití kávy“. D�ti se dívají na televizi na po	ad pro MŠ. Rodi�e si trochu oddechnou.

P�vodní rodina
Rodi�e matky – Maminka k nám m�la kamarádský vztah.
Vychovávali nás spíš prarodi�e. 
Otec byl �asto mimo rodinu, na Slovensku. 
Mezi mými rodi�i byl užší vztah než mezi rodi�i a námi, d�tmi. 
O prázdninách se o nás starali prarodi�e. 
Probudili v nás vztah k p	írod�, hlavn� d�de�ek. 
P	es emoce byla babi�ka, uspávání, to mám od maminky. 
Takové to citové zázemí vytvá	ela maminka.
Zájmy nám rozvíjely instituce a paní u�itelka. 
Oba rodi�e to podporovali. 
Rodi�e mi pomáhali, když byly d�ti malé.
Oba žijí. 
Maminka mi pomáhala, když otec dít�te nefungoval, když od nás odcházel. 
Nyní mi pomáhá � nan�n�.
Fyzicky již na Janíka nesta�í, má už 16let.
Rodi�e otce – byla u nich výrazn� rozlišená dominance – babi�ka dominantní, d�de-
�ek submisivní. 
Výchova byla u nich chladn�jší.
Rodi�e jeli �asto na dovolenou sami bez d�tí. 
Narození postiženého dít�te byl pro n� v�tší problém.
Asi mu schválili i jeho odchody, obhajovali ho. 
Zastávali názor, že jsme ho m�li dát do ústavu. 
Vycházíme nyní dob	e, manžel se snažil sedm let se s tím vyrovnat. 
M�l p	edstavu zdravého syna, se kterým jezdí pod širák, stanovat do lesa na �undr. 
Bojoval s tím. 
Te� už se s tím smí	il i otec dít�te, bere to jako životní úkol. 
P	ijal ho a p	ijali ho i jeho rodi�e. 
Stýkáme se bez problém� a podle pot	eby.
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Dynamika rodiny
Známost jsme m�li jeden a p�l roku. 
Byli jsme mladí, oba jsme byli studenti. 
M�li jsme dceru Kláru na škole, nebyli jsme zralí.
Když se narodil Janík tak mn� bylo 26 let a manželovi, otci dít�te 27 let. 
Od narození dcery jsme bydleli samostatn�, ale manžel šel ješt� na vojnu. 
Do dokon�ení studia jsem bývala ješt� u rodi��. 
Manželství trvalo 14 let, tzn. do 9-ti let Janíka. 
Utíkal z rodiny, hrál v country kapele, bojoval s tím. 
Nemyslím si, že by Janík byl jednozna�n� d�vod k rozvodu. 
Po rozvodu se cht�l vrátit, ale to už se odvíjel nový vztah s La�ou. 
Seznámili jsme se v rozvodové situaci. 
On se taky rozvád�l, má z prvního manželství zdravého syna.
Syn je desetiletý.
Nový manžel nás p	ijal všechny. 
Nebylo to jednoduché, pomohla nám víra. 
Máme spolu �ty	letého, zdravého syna. 
Pracujeme oba v Effet�, církevním za	ízení pro d�ti s kombinovanými vadami, men-
tální retardací a autismem. 
V prvním manželství jsem preferovala d�ti. 
Nyní se snažím najít rovnováhu mezi d�tmi a manželem. 
D�ti nám zaberou moc �asu. 
M�li bychom být víc spolu. 
D�tí je hodn� a musíme si d�lat zám�rn� �as, abychom mohli být víc spolu. 
Nyn�jší manželství je ur�itá duchovní cesta.

Nejv�tší problém
Zdravotní potíže, záchvaty a opakovaná hospitalizace. 
Nejt�žší bylo rozhodnutí, zda už je to na nemocnici. 
Když je Janík v nemocnici, tak se st	ídáme s La�ou. 
Jak na kterém odd�lení?
Na neurologii jsou už na takové d�ti zvyklí. 
Byli jsme i na chirurgii se zlomenou nohou a tam na nás koukali. 
Nejsou na to p	ipraveni.
Setkali jste se i s vysloven� negativní reakcí?
Ob�as. 
Na chirurgii byli takoví puberáci a ti si to nedovedli vysv�tlit. 
Nemají takovou zkušenost.
Nejt�žší je trvalé pozitivní prožívání vztahu. 
Jde o to najít pozitivní zp�tnou vazbu. 
Hledat a budovat
Život s postiženým dít�tem … až je �lov�k v tom, tak zjistí, jak je to t�žký.
Máte n�kdy pocit vyho	ení?
Z práce ano. 
Je to t�žká práce. 
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Pracujeme oba s d�tmi s kombinovaným postižením, t�žkým postižením a je to hod-
n� vysilující. 
Musím být sám v pohod� (otec), abych mohl navázat t	eba jen kontakt. 
�ada d�tí nemluví.
Z toho mám pocit, že se �asto domlouvám s postiženými lépe než s normálníma 
lidma.

Zájmy
Kino, divadlo 1x za m�síc, když seženeme hlídání.
N�kdy hlídá starší Klárka, studuje v Olomouci, takže není moc doma. 
Ob�as pohlídá n�kdo ze spole�enství v�	ících. 
Hlídací služba je v Brn� slabá.
Jednu dobu byla v Effet�, nyní nejsou peníze. 
Zájmy jsem schopni realizovat výrazn� mén� než d	ív. 
Jezdíme ven i s vozíkem, spole�n� na výlety. 
Vše se to�í kolem postižených.

Výchovný styl
Snažíme se nepoužívat t�lesných trest�. 
Postižené d�ti, mentáln� postižené to berou jako zp�sob komunikace. 
Používají to tak. 
Není to u nich agresivita, ale zp�sob komunikace. 
Snažím se hodn� mazlit, zpívat, kopíruji po rodi�ích p�stování vztahu k p	í rod�. 
Nejvíce se mi osv�d�ilo sev	ení v objetí. 
D�ležité je navazovat kontakt srdcem.

Sourozenci
Klára má dvacet let, studuje v Olomouci, máme spolu p�kný vztah.
Studuje geogra� i a informatiku.
Pracuje s d�tmi o prázdninách, pohlídá sourozence, zvládne oba. 
Když studovala gymnázium, tak ji n�kdy litovali spolužáci. 
�íkala, že neví pro�. 
Spolužáci k nám chodili, nau�ili se s Janíkem komunikovat. 
Brali jsme je na tábory, tam si zvykli.
Jan je od Kláry o �ty	i roky.
Vítek je nejmladší z druhého manželství – je plánované, cht�né dít�. 
Cht�la jsem ješt� dít�, v prvním manželství jsem potratila.
Vítek se taky nau�il komunikovat s bráškem. 
Vzal vozík a tla�il ho na BVV p	es celé výstavišt�.

Kdyby
D�ti se nám nerodí jen tak, mají tento úkol. 
Obracejí hodnoty, ukazují nesmyslnost konzumu. 
Jsme v�	ící, pomáhá nám víra. 
Má to smysl. 
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Život je delší než na tomto sv�t�. 
Tito lidé (mentáln� postižení a autisté) mají pozitivní místo ve spole�nosti. 
Z ob�anského pohledu mají smysl pro rozvoj spole�nosti, pro hodnoty kulturní 
a etické.

P	edstava
Máme p	edstavu chrán�ného bydlení, zpo�átku denní pobyt. 
Charita uvažuje o n��em podobném, snad by se to m�lo zrealizovat do dvou let. 
Emo�n� si to nedovedu p	edstavit (matka), racionáln� to máme probrané a je nám to 
jasné.
Ale Janík je sou�ástí rodiny, a tak to bude pro nás velmi t�žké.
P	edstava, že najednou je pry�. 
Jezdí už sám na tábor, ale tábor je kone�ný a zase se nám vrátí. 
Opakovan� jsem v d�tství Janíka 	ešila problém, zda dát dít� do ústavu. 
Léka	i na nás doslova tla�ili, a si ho nenecháme. 
Argumentovali i tím, že to škodí zdravým sourozenc�m. 
Argumentovali vším možným. 
Bylo to hrozný. 
Nechali jsme si ho možná proto, že postižení nebylo hned po porodu patrné. 
Vytvo	ili jsme si k n�mu vztah. 
Jeho postižení má spíš charakter demence. 
Vyrovnávali jsme se s postižením proto postupn�.

Vývojový posun b�hem p�ti let
Rodina zvládá velkou zát�ž pé�e o t�žce postižené dít�, ale i pé�i o zdravé d�ti, které 
studují a chodí do b�žné školy. Rodi�e se pracovn� rozd�lili; otec pracuje jako tera-
peut se staršími klienty církevní organizace, matka p�sobí jako speciální pedagog 
v církevním za	ízení. Oba jsou velmi vyrovnaní a klidní, zam�	ení na duchovní sv�t. 
Postižený syn byl již tak náro�ný na pé�i, že rodi�e se rozhodli realizovat týdenní 
pé�i v církevním stacioná	i. B�hem víkendu jsou op�t spole�n�, n�kdy i s nejstarší 
dcerou. Vlastní spole�né dít� navšt�vuje b�žnou školu a nejstarší již jen poskytují 
zázemí p	i návratech z r�zných stáží a pracovních pobyt�. Práce s postiženými jedin-
ci je pro rodi�e posláním, má smysl, souvisí s jejich hodnotovou orientací a životním 
názorem.
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D1

D3

D1

D4

O2

O1

O1

M1

M1

M2

PD2

R2

R1

R1

R3

MMMMOMMM MMMM

O1 otec index po	adí v partnerství �i manželství
M1 matka
Oo otec otce
Mo matka otce
D1 dít�, index ur�uje po	adí d�tí v posloupnosti 

narození
PD1 postižené dít�, index ur�uje po	adí v posloup-

nosti narození
R1 uzav	ené manželství, index posloupnost 

manželství
P p	ítel

Vztahy v rodin

Jsou ozna�eny šipkami, registruji emo�ní závislost 
v nukleární rodin�, emoce vycházející a p	icházející.

Sm�r šipky ur�uje odesílatele 
a p	íjemce.
Oboustranná šipka je ukazatelem 
reciprocity vztah�.

Funk�nost rodiny
Plný kruh rodina funk�ní, úplná
P	erušovaný kruh rodina dysfunk�ní
Te�kovaný kruh soužití funk�ní, 
neformální

Pro popis sociální opory jsou použity symboly:

Kriteria rozlišení sociální opory vychází z House J. 
(1985). P	i konstrukci schémat bylo nutné redukovat 
hodnotící oporu do informa�ní opory, nebo míru hod-
notící opory nebylo možné na základ� narativního roz-
hovoru a zú�astn�ného pozorování posoudit.

Emocionální 
opora

Informa�ní 
opora

Hmotná 
opora

P�vodní rodina se rozpadla, matka založila se dv�mi d�tmi novou rodinu, ve které se 
jí narodilo zdravé dít� D3. Vlastní otec D1 a PD2  založil novou rodinu se zdravým 
dít�tem D4.
Na strategii vyrovnání se s zát�ží se nejvíce podílela osobnost rodi�� 
- únikem z rodiny – otec dít�te
- vlastní realizace v problému – matka dít�te
- hodnotová orientace – matka dít�te
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O1

M1

O1

M1

R1R1

O1

M1

O1

M1

R1

O1

M1

R1 O1

M1

R1

Coping – modely  zkoumaného souboru 
1)  Ve dvou rodinách z 20-ti zkoumaných zp�sobila situace zát�že zlepšení vztahu part-

ner�

2)  Ve dvou p	ípadech z 20-ti zkoumaných rodin došlo k rozvodu manželství

3) Ve �ty	ech p	ípadech z 20-ti je sou�asné soužití rodi�� formální
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4)  V devíti p	ípadech  z  20-ti se rodinná struktura nezm�nila

Zamyšlení nad klopýtajícími rodinami 
(zdravotn
 znevýhodn
né rodiny)

Narození dít�te je velkým zásahem do struktury rodiny u jakéhokoli typu rodi-
ny. M�ní se partnerská dyáda v triádu – rodi�e a dít�, rodi�e jsou zodpov�dní za 
zdravý vývoj dít�te, pod	izují se vývojovým pot	ebám svého dít�te, korigují denní 
režim, m�ní strukturu aktivit ve prosp�ch dít�te, z	íkají se �ásti svých zájm�, nebo 
pé�e o dít� je v po�átcích vývoje jejich nejd�ležit�jším úkolem. M�ní se role, zvý-
raz�uje se typicky ženské a mužské pojetí role, p�vodní partnerství se m�ní v otcov-
ství a mate	ství. Samo rodi�ovství n�kdy zastíní partnerství rodi��. Rodina prochází 
s vývojem svých d�tí vlastním vývojem, s 	adou krizí a t�žkých situací. Tyto nastí-
n�né zm�ny se týkají obecn� jak rodin se zdravými d�tmi, tak rodin s postiženými 
d�tmi. 

P	i práci s klopýtajícími rodinami jsem se v�novala tématu sociální opory 
rodin s postiženými d�tmi. P	edpokládala jsem, na základ� studia pramen� o vyrov-
nání se s zát�ží, že p	i �áste�ném p	enesení �i „rozm�ln�ní“ zát�že na více �len� rodi-
ny nebude zát�ž vnímána jako extrémní. Sociální oporu prarodi�� dostávalo v r�zné 
mí	e a intensit� 70% zkoumaných rodin, z toho 50% rodin p	es poskytnutou sociál-
ní oporu ze strany prarodi�� vnímá svou zát�ž jako zát�ž extrémní a dokonce 29% 
rodi�� volí nep	im�	ené vzorce vyrovnání se s zát�ží (únik do extramatrimoniálního 
vztahu, workoholismus). Práce s rodinami mi potvrdila, že narození postiženého dít�-
te je extrémní zát�ží pro rodinu a ani dostate�ná sociální opora ze strany prarodi�� 
není prost	edkem pro získání rovnováhy rodiny. Sociální opora ze strany sourozenc� 
se u zmi�ovaných rodin vyskytovala u 17% zkoumaných rodin. Sourozenci dohlíželi 
na postižené dít�, zprost	edkovávali mu kontakt s vrstevníky, „vybojovali“ pro n�j 
místo v okruhu známých d�tí, pomáhali mu s p	ípravou do školy, se sebeobsluhou. 
Opora v rámci sourozeneckých vztah� se nerealizovala jen v p	ípad� malého v�ko-
vého odstupu sourozenc�, kdy zdravý sourozenec nem�l, vzhledem ke své vývojové 
úrovni, dostate�ný racionální odstup od problému. Situaci chápal jako nerovnom�rný 
p	ístup rodi��, nestejná pravidla hry. Do posouzení zát�že u víced�tných rodin se pro-
mítá i posílení realizace rodi�ovské role prost	ednictvím zdravých d�tí. Posílení rodi-

O1

M1

R1

O1

M1

R1
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�ovských kompetencí ze zvládání výchovných úkol� zdravého dít�te snižuje vnímání 
celkové zát�že rodiny. Pozorování a práce s rodinami potvrzuje, že víced�tné rodiny 
lépe zvládají zát�ž s postiženým dít�tem.

P	i �tení p	íb�h� klopýtajících rodin se nabízí zam�	ení na osobnost rodi-
�e postiženého dít�te. Domnívala jsem se, že sociální zralost rodi�e, vyzrálost jeho 
osobnostních rys� p	inese p	im�	en�jší vyrovnání se s problémem. Na osobnostní 
zralost rodi�� jsem usuzovala z výpov�dí rodi�� o tom, jak vnímali svou situaci 
v dob� uzavírání s�atku. Ze získaných dat bylo možné vy�lenit jako faktory ukazující 
na zralost osobnosti nezávislost rodi�� na p�vodní rodin� v dob� uzavírání s�atku, 
možnost samostatného bydlení,délku známosti delší než 1,5 roku, rovnom�rné, part-
nerské podílení se na chodu domácnosti, schopnost reagovat v situaci obecné zát�že 
kompromisem. Pozorování souboru klopýtajících rodin poukazuje na velkou míru 
ekonomické závislosti zkoumaných rodin. 75% rodin bylo v dob� uzavírání s�atku 
závislé na p�vodní rodin�, nebydlelo samostatn� ve vlastním �i nájemním dom�, 
byt�. 25% samostatných, ekonomicky nezávislých a z mého pohledu pro manželství 
zralých partner� se s situací zát�že vyrovnalo p	im�	en� a hodnotí svou situaci jako 
pr�m�rnou zát�ž. P	edpoklad o délce známosti p	ed s�atkem v souvislosti s v�tší 
poznáním partner� a následným t�sn�jší soužitím se nepotvrdil, nebo 40% zkou-
maných rodin uzav	elo s�atek po krátké známosti a 37% z nich pociuje narození 
dít�te jako extrémní zát�ž. 60% rodin vstoupilo do manželství po delší známosti 
než 1,5 roku a 67% p	es delší dobu známosti a soužití vnímá svou sou�asnou situaci 
jako extrémní zát�ž. 70% zkoumaných rodin vstupovalo na základ� vlastní percepce 
situace do manželství se schopností reagovat kompromisem v rozložení rolí, v rea-
lizaci v oboru, v trávení volného �asu, v pé�i o postižené dít�. 50% „kompromisu 
schopných“ rodi�� vnímá svou sou�asnou situaci jako extrémní zát�ž a v 28% t�chto 
rodi�� jde o kompromis otce rodiny. Ze 70% „kompromisu schopných“ rodi�� pouze 
14% zvládá situaci zát�že nep	im�	en�. Dlouhodobé pozorování rodin ukazuje, že 
existuje diskrepance mezi vnímáním zát�že a reálným zvládáním zát�že rodinou. 
Vnímání zát�že rodinou je u rodi�� dob	e disponovaných pro zvládnutí nadm�rné 
zát�že realistické a na základ� v�domí extrémní zát�že, korespondující s posouzením 
nezávislého pozorovatele, je vyrovnání se s zát�žovou situací p	im�	ené. Je mož-
né zobecnit, že u rodi�� osobnostn� zralých, dochází k aplikování p	im�	en�jších 
mechanism� zvládání zát�že než u rodi�� nezralých, p	i�emž míra zralosti osobnosti 
nekoreluje s délkou známosti p	ed s�atkem.

P	i analýze rozhovor� o partnerském soužití rodi�� postižených d�tí a kon� ikt� 
partner� se nepotvrdila souvislost mezi pé�í o postižené dít�, realizací v oboru a kvali-
tou partnerského soužití �i mírou partnerských problém�. Respektive jsou nepr�kazné, 
nebo z rodin realizujících se v oboru, což by m�lo p	inášet rodi��m pozitivní sebe-
pojetí, se u 50% nevyskytují partnerské problémy a u 50% vyskytují. Všechny rodiny 
vnímají svou míru zát�že reáln� jako zát�ž extrémní. Paradoxn�, tzv. vyrovnaná a bez-
kon� iktní rodina považuje míru zát�že za extrémní v protikladu s nezávislým posuzo-
vatelem, který ji považuje za zát�ž st	ední. Tato diskrepance je podmín�na vysokými 
aspiracemi rodi�� na pozitivní vývoj dít�te.

Bezkon� iktní partnerství je podmín�no i možností realizace zájmové sféry. 
V rodinách s postiženými d�tmi pouze 25% rodi�� m�že realizovat své koní�ky ve 
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stejné mí	e jako p	ed narozením postiženého dít�te. Tyto rodiny vnímají svou zát�ž jako 
malou �i p	im�	enou a zvládají ji p	im�	en�. P	i rozboru tytu aktivit si však uv�domíme, 
že se jedná o rodiny, které již p	ed narozením postiženého dít�te preferovaly zájmy 
pasivního typu: pé�e o byt, zahrádku, sledování televize �i �etba. 75% rodi�� však není 
schopno díky pé�i o postižené dít� své koní�ky uspokojovat, snížila se kvantita jejich 
zájm� i kvalita ve smyslu v�tšího množství zájm� realizovaných doma. U 73% rodi�� 
se promítá nemožnost realizace zájm� do extrémního vnímání své zát�že a v 40% do 
nep	im�	eného zvládání zát�žové situace.

Z výsledk� není možné potvrdit vliv pé�e o postižené dít� na partnerské soužití. 
Výsledky zkoumání zájmové sféry jsou však u rodin s postiženými d�tmi jednozna�né. 
Nabízí se však srovnání s rodinami zdravých d�tí, kde vlivem narození dít�te dochází 
jist� také k posunu v zájmové sfé	e rodi��. Diskrepance mezi ob�ma skupinami spo�ívá 
v délce pé�e o dít�. Rodina se zdravými d�tmi má šanci se ke svým p�vodním zájm�m 
vrátit, po dob� intenzivní pé�e o dít�, ale rodina s postiženým dít�tem je pé�í o dít� 
zatížena po celý život.

Rodina se zdravotn� znevýhodn�ným dít�tem vstupuje do rodi�ovství s jistou 
mírou anticipace rodi��. M�žeme p	edpokládat, že �ím je menší diskrepance v anti-
cipaci životního stylu, perspektivy dalšího vývoje dít�te a reality, tím je míra vnímání 
zát�že rodi�i menší. V popisovaném souboru se u 71% rodin p	edstava životního stylu 
neshoduje s realitou a 64% rodin vnímá svoji situaci jako extrémní zát�ž, 43% rodin se 
s zát�ží vyrovnává nep	im�	en�.

Na základ� p	edvýzkumu k publikaci jsem p	edpokládala, že t�snost vztah� mezi 
p�vodní rodinou a rodinou s postiženým dít�tem se promítne do výchovného stylu rodi-
ny s postiženým dít�tem. P	i úzkém kontaktu s prarodi�i bude více fungovat nápodoba 
a rodi�e se budou snažit vychovávat své d�ti podle výchovného modelu osvojeného 
v primární rodin�, tento jasný výchovný model jim usnadní zvládání zát�že výchovy 
postiženého dít�te. Hypotéza se mi potvrdila. V rodinách s t�snými vztahy a stejným �i 
velmi podobným výchovným stylem se extrémní zát�ž rodiny (zát�ž objektivn� extrém-
ní i vnímaná jako extrémní) zvládá p	im�	enými strategiemi.

Bezproblémovost a kvalita sourozeneckých vztah� ve víced�tných rodinách 
s postiženými d�tmi se na základ� výpov�di rodi�� potvrdila. 85% rodin bylo více-
d�tných a z nich pouze 15% uvádí problémové sourozenecké vztahy. Kvalita spo�í-
vá jak v �astosti kontakt� sourozenc�, tak i v intenzit� spolupráce sourozenc�. Sou-
rozenecké vztahy ve víced�tných rodinách umož�ují rodin� celkov� lépe zvládat 
situaci zát�že výchovy postiženého dít�te, nebo se v nich uplat�uje princip emo�ní 
sociální opory.

B�hem své práce s klopýtajícími rodinami jsem p	edpokládala ekonomické a soci-
ální znevýhodn�ní rodin. Výsledky analýzy rozhovor� toto znevýhodn�ní nepotvrdily, 
což je možné interpretovat v kontextu celkové hodnotové orientace rodin s postiženými 
d�tmi. Fakt, že svou ekonomickou a sociální situaci nevnímají jako znevýhodn�nou 
odráží jinou preferenci hodnot a jiné zdroje pro realizaci životního stylu.

Kvantitativní analýza narativních rozhovor� ukázala na možnost využití kvan-
titativních p	ístup� v kvalitativní metod� v narativním rozhovoru a zú�astn�ném 
pozorování. Svou platnost a opodstatn�nost potvrdila zejména u okruh� vztahujících 
se k problematice prarodi��, k dynamice rodiny, k problematice výchovného stylu, 
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sourozeneckých vztah�, životní perspektiv� postiženého dít�te. 
etnost v�t t�chto 
tématických okruh� nazna�uje zájem rodi�� o problémový okruh a pot	ebu o tom-
to problémovém okruhu vypovídat. Jednotlivé okruhy není možné srovnávat mezi 
sebou, nebo p	epis rozhovor� do tématických okruh� prob�hl až po sezení s rodi�i 
a b�hem sezení m�li rodi�e �asovou volnost ve výpov�di (1,5–2,5 hod). Záleželo 
pouze na rodi�ích jak obsáhle se k navozenému tématu budou vyjad	ovat. Projevila 
se zde jak míra závažnosti zkoumané problematiky, tak verbální schopnosti rodi��. 
Zajímavé výsledky vykazuje porovnání po�tu v�t u jednotlivých oblastí se vzd�láním 
rodi�e-matky a porovnání se zam�stnaností rodi�e-matky. Slovní produkce je výraz-
n� vyšší u vysokoškolsky vzd�laných matek, které jsou zam�stnány, než u matek 
se st	edoškolským vzd�láním �i základním vzd�lání, které jsou v domácnosti (pé�e 
o osobu zdravotn� postiženou). Množství verbální produkce matek ukazuje více na 
verbální schopnosti rodi�e a na schopnost vyrovnat se s problémem postižení než na 
zainteresovanost rodi�e na ur�itém okruhu problém�. Toto tvrzení je možné potvrdit 
na základ� porovnání narativního rozhovoru a zú�astn�ného pozorování.

Strukturu rodiny v situaci p	ed narozením postiženého dít�te a v dob� výzkumu 
je možné ilustrovat schématem, které nazna�uje cesty, které rodina podstoupila, aby se 
vyrovnala se zát�ží narození postiženého dít�te. Schémata vznikla na základ� zobecn�ní 
výpov�dí rodi�� a na základ� zú�astn�ného pozorování psychologa. 

Objevují se tendence k posílení vztahu rodi��, dokonce tendence k objevení 
nového smyslu života a nových hodnot. Je to málo frekventovaný zp�sob 	ešení zát�žo-
vé situace a bývá kombinován se složitou cestou hledání rodi�ovské a vlastní identity, 
s p	ehodnocením žeb	í�ku hodnot, s obrácením se k ví	e v Boha. Ve zkoumaném soubo-
ru bylo pro rodi�e takto reagující typické, že jsou schopni pozitivního životního p	ístu-
pu, umí si p	ezna�it problém a najít pozitivní stránky problém� s dít�tem. 

Objevují se tendence 	ešit situaci vyrovnání se s problémem únikem, únikem 
z rodiny, únikem k profesi, únikem do jiného vztahu. Rodiny, které takto reagují na 
situaci narození postiženého dít�te a pé�e o n� mají spole�ného jmenovatele v tom, 
že jejich o�ekávání životního stylu byla výrazn� odlišná od sou�asné situace života 
s postiženým dít�tem. Vyvstává otázka, zda by i zm�na životního stylu p	i naroze-
ní zdravého dít�te pouze faktem narození a pé�e o n�, zm�nila vztahy v rodin�, �i 
zda by se situace nezm�nila. Na základ� pozorování n�kolika desítek rodin s r�zn� 
kombinovanými zdravými a postiženými d�tmi si dovolím tvrdit, že situace narození 
postiženého dít�te pouze více vyhrotí problémy, které rodi�ovský pár �i celá rodina 
již má. Zkrátí se interval mezi jednotlivými vývojovými krizemi, kterými zákonit� 
každá rodina prochází, a �iní krize vyhrocen�jšími. P	ekonání krizí je komplikováno 
malou intimitou rodi�ovského páru, která se nekoná z d�vod� pé�e o postižené dít�.
Nejzávažn�jším faktorem je však dlouhodobost pé�e o postižené dít� a jeho malá 
schopnost osamostatn�ní. Vývojové fáze rozvoje psychických funkcí jsou mnoho-
násobn� delší než u d�tí zdravých a soustavné opakování drobných díl�ích krok� 
k osvojení ur�ité dovednosti je pro rodi�e vy�erpávající a �asto i demotivující. Rodi-
�e �asto reagují nep	im�	eným snížením nárok� a hledáním náhradního cíle pro rea-
lizaci rodi�ovské role.

Ve zkoumaném vzorku klopýtajících rodin se vyskytují i rodiny, u kterých se 
situace výrazn� nezm�nila. P	i bližší analýze vztah� v t�chto rodinách zjistíme, že pé�i 
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o postižené dít� výhradn� �i p	evážn� p	evzal jeden z rodi�� (i prarodi�) ve prosp�ch 
realizace druhého rodi�e. S rolí pe�ovatele a vychovatele je identi� kován a ve výpov�di 
o rodin� není ani stín po roz�arování ze sou�asné situace v rodin�. V n�kterých p	ípa-
dech rodin byla sou�asná situace vyvrcholením procesu hledání. Jednalo se o hledání 
intenzity zakotvenosti v roli a schopnosti p	evzít roli mén� typickou pro sou�asnou 
�eskou rodinu.
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Resumé
A family with health disadvantage or stumbling over life
PhDr. Jana Veselá, Ph.D.

The publication deals with problems of families with children with health disad-
vantage. It focuses on the contemporary family, its sociological context and psychologi-
cal aspects. The author of the publication brings forward the evolution of the family in 
Czech history.

The focus of this publication is in chapters referring to families with disadvan-
taged children. In these parts, the author is concerned with the dynamics of families, the 
in� uence of disabled children on their siblings` life and the role of grandparents in care 
for the disabled child. 

According to the author, the attitudes of parents of children with health disad-
vantages easily move on the acceptance – resignation scale. In accordance with liter-
ary sources she feels that it is de� nitely positive for a disabled child when its parents 
concentrate on creating a real social place for her/him inside the family, rather than on 
giving her/him special support and attention.

Health of parents who provide long-term care for a child with health disadvan-
tage is contingent on the extent and structure of social support; social support also in-
� uences the occurrence of parents` burnout syndrome. In this book, the evolution of 
a family is compared to horse stumbling over the barriers.

The publication presents � ctitious stories of twenty families who stumble while 
caring for children with health disadvantages. It is supported by 8-year-long research in 
the � eld of families with health disadvantaged children and 27 years of experience in 
psychological consultancy to people with disabled children.
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cný rejst�ík

A
agresivita 20, 118
aktivita, aktivity 34, 36, 48, 87, 89, 92
anticipace 18, 124
azylové domy 5, 40, 45

B 
bolest 8

C 
coping modely 6, 36, 37, 121, 127, 129

D 
defekt, defektivita 8, 9, 31
diagnostika 18, 128
diskrepance 19, 25, 89, 123, 124
dynamika 10, 16, 24, 50, 54, 58, 63, 66, 69, 71, 73, 75, 78, 81, 84, 87, 
 91, 95, 98, 102, 106, 109, 112, 117 

E 
ekonomické podmínky 7, 19
ergoterapie 8, 41

F 
frustrace 20-23, 34, 48

H 
handicap 8, 20, 30, 31, 34, 104, 128, 131
hodnotová orientace 7, 27, 104, 120, 128
hyperprotektivní 27, 28, 30, 82, 98, 100

CH 
chování 12, 14, 18, 20-23, 25, 27-29, 34, 130
chrán�né bydlení 5, 45, 93
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ideální rodi�e 5, 27
interakce 5, 11, 19, 23, 25, 28, 33, 36, 38, 39
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kombinované postižení 7, 18, 21, 24, 31, 39, 50, 54, 66, 68, 117, 118, 
kompenzace 9, 31
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komunikace 12, 16, 25, 32, 37, 38, 42, 118
kon� ikt, kon� ikty 12, 18, 28, 47, 114, 123
konformita 9
kontaktní centra 5, 40, 45
krizová intervence 5, 45

L 
logopedie 8

M 
mate	ství 7, 122
mentální retardace 9, 127, 130
myšlení 12, 28

N 
nemoc 37, 49, 55, 61, 63, 65, 113

O 
o�ekávání 10, 12, 14, 18-22, 25-27, 39, 76, 79, 104, 106, 125
odleh�ovací služby 5, 43
osobní asistence 5, 41, 42

P 
pe�ovatelská služba 5, 42
perfekcionismus 27, 28
podporované bydlení 5, 43
pop	ení 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 34, 76
poradenství 7, 8, 12, 40, 47, 129
postižené dít� 5, 7-10, 18-20, 22, 23, 25-28, 32, 47-50, 53, 57, 61, 65, 67, 
 68, 70, 74, 77, 79, 80, 83, 84, 86, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 101,
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postoje 5, 8, 10, 25, 27, 28, 33-35
pozice 13, 15
prarodi�e 5, 26, 27, 31, 49, 66, 95, 97, 100, 102, 116, 128
pravda, polopravda 19, 21
primární skupina 23, 124
profese 48, 131
prožívání 23, 25, 49, 117
psychologická poradna 7, 23

R 
raná (v�asná) pé�e 5, 11, 42
reakce 7, 19, 22, 23, 34
rehabilitace 5, 8, 9, 30, 41, 42, 58, 66
riziko 88
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riziková skupina 7, 38
rodi�ovství 9, 15, 17, 20, 29, 37, 122, 124, 127
rodina 5, 6, 9-18, 24, 26, 28, 29, 35, 37, 50, 52-54 , 57, 58, 61, 62, 
 64, 65, 66, 68, 71, 73-87, 90-98, 101-102, 104-106, 108-120,
 123-129, 131
role 5, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 49, 50, 71, 99, 122, 125, 131
rovnocennost 7, 14, 15, 78, 89

S 
sob�sta�nost 25, 42, 43
sociální opora 5, 35-38, 94, 122, 130
sociální rehabilitace 5, 41, 42
sociální sí 7-9, 36-38
sociální situace 9, 43, 46, 47, 124
sou�asná rodina 5, 12, 17
soudržnost rodiny 8, 96
sourozenci 18, 25, 26, 52, 56, 58, 59, 62, 64, 67, 69, 73, 76, 79, 82, 85, 
 88, 92, 95, 99, 103, 107, 109, 110, 114, 118, 122
sourozenecké konstelace 9, 129
stacioná	e 5, 22, 27, 31, 43, 60, 91, 96, 98, 116
strach 20-22, 26, 103, 107
strategie zvládání zát�že 8, 101
stres 8, 35-38, 40, 46, 48-50, 127
subdeprivace 8
subjektivita 13, 27
svépomocné skupiny 5, 34, 46, 47
syndrom vyho	ení 48, 131
systém 12, 14, 33, 36, 130

Š 
škola 56, 87, 128

T 
terapeut 73, 119
tradice 13, 14

U 
úloha 5, 29

V 
vina 71
vliv 5, 10, 15, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 49, 81, 91, 108, 124
volný �as 10, 60
výchova 16, 24, 28, 30, 31, 62, 64, 76, 78, 79, 81, 87, 88, 98, 100, 
 107, 110, 114, 116, 127, 129, 130, 131
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výchovné postoje 8
výzkum 9, 10, 35
vzd�lávání 5, 29, 30-33, 130

Z 
za�len�ní 19, 28, 32, 38, 47, 53, 85, 96, 113, 114
zát�ž 8, 10, 11, 19, 21-30, 36, 37, 47-49, 64, 68, 71, 77, 83,
 86, 93, 94, 101-105, 108, 115, 116, 119-125, 129, 131
zát�žová situace 7, 10, 35, 38, 39, 47, 68, 74, 123-125
zdraví 26, 35-38, 45, 49, 50, 128, 130, 131
zdravotn� znevýhodn�né dít� 29, 31, 32, 57, 106
zm�na 26, 84, 91, 103, 106, 112, 125

Ž 
životní styl 14, 46, 58
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