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Rodinné prostředí chronicky nemocných dětí (Výzkum v rodinách 

postižených dětí) 
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Rozborem rodinného prostředí vybraných rodin s dětmi trpícímí různými 

druhy postižení budeme sledovat, do jaké míry je zdravotní a psychický 

stav těchto dětí ovlivněn zázemím a klimatem v jejich rodině.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
 

 

DS    Downův syndrom 

DMO   dětská mozková obrna 

WHO   World Healt Organization (Světová zdravotnická organizace) 

nm    nanometr = jednotka vlnové délky 

Db   decibel = základní jednotka ekvivalentní hladiny akustického 

  napětí, akustické intenzity 

Hz   hertz = základní jednotka kmitočtu 
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Úvod  

 

 Vroucným přáním většiny nastávajících rodičů je, aby se jejich 

toužebně očekávaný potomek narodil zdravý. Někteří rodiče to dokonce 

považují za jakousi samozřejmost a přání „hlavně ať se to narodí zdravé“ 

od svých přátel a známých považují za frázi. Mnozí rodiče tak nejsou na 

tuto skutečnost, tedy narození zdravotně postiženého dítěte, vůbec 

připraveni a je to pro ně neuvěřitelný šok, když jim lékař oznámí, že jejich 

dítě trpí tělesnou či mentální vadou.  

 

 Přestože pro každé rodiče je oznámení, že jejich dítě není úplně 

zdravé, zcela jistě velmi bolestivé a šokující, způsoby, jakými se s touto 

skutečností vyrovnávají, jsou různé. Mnozí rodiče se s postižením svého 

dítěte dříve či později určitým způsobem smíří a své dítě i přes jeho 

handicap milují, podporují a jsou na ně hrdí, jiní tuto psychickou zátěž 

nezvládnou a své postižené dítě vidí jako svou osobní prohru či překážku 

své kariéry, najdou se dokonce i tací, kteří se rozhodnou pro svěření 

svého dítěte do ústavní péče.  

 

 Počet postižených jedinců v našem okolí stále vzrůstá, zdravá 

populace se tak s handicapovanými osobami setkává mnohem častěji, než 

tomu bylo v minulosti. Důvod rostoucího počtu zdravotně postižených 

osob je dán především tím, že dnešní moderní medicína je schopna 

zachránit i těhotenství, která by dříve skončila ještě před narozením 

dítěte, a tím přivést k životu i děti, které by dříve světlo světa nespatřily. 

Ohledně přínosu či škodlivosti těchto možností panují dosti rozdílné názory 

a jelikož se necítím kompetentní, abych tuto záležitost posuzovala, 

ponechám tuto etickou otázku stranou.  

 

 Zdravá populace je tedy v současné době mnohem více zvyklá na 

kontakt se svými postiženými spoluobčany než tomu bylo v dřívějších 

dobách, čímž se zcela jistě zlepšuje jejich situace a postavení ve 
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společnosti. Jedním z důvodů je větší informovanost zdravé populace o 

životě a problémech handicapovaných osob. Ačkoli není v tuto chvíli ještě 

možné říci, že v naší společnosti vládne takové klima, kdy by postižení lidé 

žili se zdravými ve vzájemné úctě, toleranci a v plném pochopení, pokrok 

v této oblasti je naprosto zřejmý a dovoluji si tvrdit, že naše společnost je 

na dobré cestě k vytvoření takového prostředí, ve kterém budou smazány 

jakékoli rozdíly mezi zdravými a handicapovanými jedinci. 
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Cíl práce 

 

 Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat se rozboru 

rodinného prostředí postižených dětí, abych ještě více přiblížila jejich život 

zdravé veřejnosti, a tím přispěla ke zlepšení pochopení handicapovaných 

osob zdravou společností. 

 

 Má bakalářská práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. 

Teoretickou část jsem věnovala základním informacím o jednotlivých 

druzích postižení.  

 

 V první kapitole se zabývám Downovým syndromem. Po stručné 

charakteristice nemoci se věnuji přidruženým nemocem, kterými jedinci 

s Downovým syndromem nezřídka trpí. Pozastavila jsem se také nad tím, 

jak se žije lidem s Downovým syndromem v naší společnosti, přičemž 

jsem neopomenula zmínit ani možnosti jejich vzdělávání a pracovního 

uplatnění či vliv rodiny.  

 

 Druhá kapitola je věnována dětské mozkové obrně a stejně jako 

v kapitole předchozí v ní čtenáře nejprve seznamuji s fakty o dětské 

mozkové obrně, poté se věnuji přidruženým nemocem lidí trpících tímto 

onemocněním a v závěru opět rozebírám život postižených dětskou 

mozkovou obrnou, stejně jako prostředí jejich rodin. 

 

 Předmětem třetí kapitoly je onemocnění zvané autismus. Po 

vymezení toho, co to vlastně je autismus a výčtu nemocí, které autismus 

často doprovázejí, si opět řekneme něco o životě a rodinném prostředí 

autistických jedinců. 

 

 Ve čtvrté kapitole se zabývám postižením sluchového ústrojí. 

Nejprve se věnuji anatomii a funkci sluchového ústrojí jako takového,      

a poté se již zabývám jednotlivými sluchovými vadami a jejich popisu. Ani 
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zde se neopomenu zmínit o životě sluchově postiženého člověka a jeho 

rodinnném životě. 

 

 Poslední postižení, kterému se v této práci věnuji, je postižení ústrojí 

zrakového. Po vysvělení anatomie a funkce zrakového ústrojí pokračuji 

opět výčtem jednotlivých zrakových poruch a teoretickou část své práce 

uzavírám pár slovy o tom, jak se žije zrakově postižením v současné 

společnosti a jaká je jejich role ve vlastní rodině.  

 

 Postupně jsem se setkala s dvaceti osmi rodinami, jejichž děti trpěly 

jedním z výše uvedených postižení, a které byly natolik ochotné a sdílné, 

že mi věnovaly svůj volný čas a poskytly mi cenné rozhovory a informace. 

Během času stráveného s rodiči těchto dětí jsem si uvědomila, jak velké 

jsou rozdíly mezi jednotlivými rodinami, které spojuje náročné poslání 

péče o postiženého potomka. Dalo by se říci, že neexistují dvě naprosto 

stejné a názorově shodné rodiny. Každá na postižení svého dítěte reaguje 

trochu jinak, každá zvolila jiný způsob výchovy a přístupu ke svému 

synovi či ke své dceři a každá vykazovala odlišný stupeň zájmu, lásky a 

péče o své dítě.  

 

 Podklady pro tuto práci jsem získala jednak z již výše zmíněných 

rozhovorů s rodiči postižených dětí, jednak z odborných knih, brožur, 

publikací a internetových stránek určených zpravidla pro rodiče dětí 

trpících danými postiženími. Nemalou pomocí mi byla také ředitelka DDM 

v Oseku u Duchcova, která mi poskytla většinu kontaktů na rodiče 

postižených dětí, se kterými jsem později měla možnost provést 

rozhovory, a která se se mnou zároveň podělila o své praktické 

zkušenosti, které získala při vedení zájmových kroužků pro tělesně i 

mentálně postižené děti.  
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 Pro sběr dat pro praktickou část jsem zvolila metodu face-to face 

rozhovoru, který jsem postupně vedla s již zmíněnými dvaceti osmi 

rodinami.  

 

 Cílem teoretické části této bakalářské práce je jednak seznámení 

zdravé veřejnosti s problémy a obtížemi, kterým musí čelit jedinci trpící 

uvedenými druhy postižení a jejich blízcí, jednak snaha umožnit zdravým 

lidem lepší pochopení pocitů a jednání rodičů, kterým se narodí postižené 

dítě. Touto prací bych také chtěla ukázat, že také postižení jedinci mají 

navzdory svému handicapu své touhy a radosti, problémy a starosti a 

různé životní cíle, které se nijak zvláště neliší od těch, které mají zdraví 

lidé, a nemají tedy menší hodnotu či důležitost. Postižení lidé by měli být 

zdravými spoluobčany přijímáni jako rovnocenní partneři, kteří nepotřebují 

lítost, ani si nezasluhují opovržení či diskriminaci. Cílem praktické části je 

ukázat, nakolik je prostředí v rodině určující pro vývoj postižení dítěte a 

jeho kvalitu života. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 
 
 
1. Downův syndrom 
 

 

1.1 Co je to Downův syndrom? 

 

 Vokurka a Hugo (2006) definují Downův syndrom (DS) jako 

„vrozenou chorobu, při níž je v genetické výbavě o jeden 21. chromozom 

více (tzv. trizomie 21).“ Lidé s DS tedy místo obvyklých 46 chromozomů1 

(uspořádaných ve 23 párech) mají 47 chromozomů (22 párů a jednu 

trojici).  

 

 Jak uvádí Švarcová (2000), Downův syndrom se vyskytuje 

rovnoměrně u obou pohlaví, u všech lidských ras a etnických skupin, u lidí 

všech sociálních postavení. Vznik této nemoci není závislý ani na 

zdravotním stavu matky, ani na kvalitě její stravy či životním stylu během 

těhotenství. Určitá souvislost však byla prokázána u faktoru věku rodičů, 

neboť riziko, že se jim narodí dítě s Downovým syndromem, vzrůstá 

s jejich věkem v okamžiku početí. Nárůst je obláště patrný, pokud je 

matka starší 35 let a otec starší 50 let. Na celém světě připadá jedno dítě 

s DS na 700 živě narozených dětí.  

 

 Tato nemoc se projevuje velmi charakteristickými znaky ve vzhledu, 

mezi které patří např. šikmě posazené oči s kožní řasou, nižší zavalitá 

                                                           
1 Z těchto 46 chromozomů je 44 tzv. somatických chromozomů (jejich podoba je u žen i u mužů stejná) 
a zbývající dva tzv. pohlavní chromozomy X a Y, které se podílejí na určení pohlaví člověka. Své chromozomy 
získává člověk z poloviny od své matky a z poloviny od svého otce. Mateřské vajíčko přináší ve svém jádře 23 
chromozómů a jeden z nich je pohlavní chromozom „X“. Otcovská spermie nese též 23 chromozomů, z nichž 
jeden je pohlavní chromozóm – v polovině případů chromozom „X“, v polovině případů chromozom „Y“. 
Určující je tedy pohlavní chromozóm přinášený spermií. Každá žena má tak ve své genetické výbavě dva X 
chromozomy (zapisujeme 46,XX); každý muž má jeden X a jeden Y chromozom (46,XY). Karyotyp u dítěte 
s DS je tedy 47, XX, + 21 nebo 47, XY, + 21.  
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postava s maximální konečnou výškou 142 – 162 cm u můžů a 135 - 155 

cm u žen, krátký krk, široký kořen nosu, malá ústa, větší jazyk a malé, 

nízko posazené uši. Typické jsou také opičí rýhy na rukou a krátké prsty 

na končetinách. U lidí s DS je také vždy přítomna mentální retardace 

různého stupně2. 

 

 

1.2 Zdravotní problémy lidí s Downovým syndromem 

 

 Většina dětí s Downovým syndromem se těší dobrému zdraví. Pokud 

přeci jen onemocní, trpí obvykle normálními dětskými nemocemi, které se 

syndromem nemají žádnou souvislost. Přesto existují některé choroby, 

které se u dětí a dospělých s Downovým syndromem vyskytují častěji 

(Selikowitz, 2005). Jak uvádí na svých internetových stránkách Centrum 

DS (2006), patří mezi ně především: 

 

� epileptické záchvaty – incidence epileptických záchvatů stoupá u lidí 

s DS v porovnání s ostatní populací zejména po dvacátém až 

třicátém roce věku; 

� hypotonie – snížení svalového napětí různého stupně; 

� poruchy funkce štítné žlázy – hypotyreóza3 či hypertyreóza4; 

� vrozené srdeční vady – se srdeční vadou se narodí okolo 30 – 45 % 

dětí s Downovým syndromem; 

� infekce dýchacích cest – některé děti s DS mají sklon k častějšímu 

výskytu infekce dýchacích cest než ostatní děti, častěji trpí také 

záněty středního ucha. Infekce začnou být obvykle častější, když se 

dítě poprvé začlení do kolektivu jiných dětí, např. v mateřských 

školách nebo v prvních třídach škol základních;  

                                                           
2 Většina dětí a dospělých s DS spadá do pásma lehké nebo středně těžké mentální retardace. Pouze menšina trpí 
těžkou nebo hlubokou mentální retardací (Selikowitz, 2005). 
3 Onemocnění vyvolané sníženou tvorbou a sekrecí hormonů štítné žlázy (Kraus, Petráčková, 2005). 
4 Onemocnění vyvolané zvýšenou tvorbou a sekrecí hormonu štítné žlázy a celkovým zvýšením bazálního 
metabolismu (Kraus, Petřáčková, 2005). 
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� zácpa – představuje u dětí s DS vcelku běžný problém, který souvisí 

částečně s nízkým napětím břišních svalů, které uvnitř břicha 

nevyvíjejí dostatečnou sílu při tlačení na stolici; 

� postižení zraku – téměř 70 % dětí s Downovým syndromem trpí 

nějakým postižením zraku, jako např. dalekozrakostí, 

krátkozrakostí, tupozrakostí, šilhavostí atd.; 

� postižení sluchu – asi 60 % dětí, které mají Downův syndrom, trpí 

zhoršeným sluchem. 

 

 Osoby s Downovým syndromem mohou být v dospělém věku také 

více ohroženi onemocněním Alzheimerovou nemocí, a to až  3x – 5x 

častěji než je běžné u zbytku populace. 

 

 

1.3 Život s Downovým syndromem 

 

 Vývoj dětí s Downovým syndromem probíhá vcelku normálně, je 

však mnohem zdlouhavější a pomalejší. Děti s DS dosahují jednotlivých 

vývojových stadií o něco později než bývá průjměr u ostatních dětí, 

v porovnání s nimi proto jejich chování neodpovídá věku ani tělesné 

zdatnosti (Selikowitz, 2005). Obecně lze říci, že diagnózou DS je méně 

ovlivněná emocionální a sociální stránka dítěte, motorický vývoj a vývoj 

řeči jsou však poznamenány mnohem více. 

 

 V předškolním věku by děti s Downovým syndromem měly mít 

možnost navštěvovat mateřské školky. První variantou jsou školky 

speciální, které navštěvují děti s různými druhy postižení, druhou 

variantou jsou školky běžné. Ve věku povinné školní docházky mají děti 

s DS možnost vzdělávání ve zvlášních školách, pomocných školách nebo 

mohou být integrovány do běžných základních škol – záleží na stupni 

jejich postižení. Děti s těžkým a hlubokým postižením se vzdělávají 

v rehabilitačních třídách pomocných škol. Po ukončení povinné školní 
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docházky mohou děti s Downovým syndromem studovat střední odborná 

učiliště, odborná učiliště či praktické školy, kde získají vědomosti 

a dovednosti potřebné ke svému praktickému uplatnění. Pro lidi 

s Downovým syndromem existují v zásadě tři typy možných zaměstnání. 

Prvním je otevřené pracoviště, kam jedinec dochází do běžného 

zaměstnání, druhým typem je chráněné pracoviště, což je pracovní 

prostředí speciálně upravené pro lidi s mentálním postižením. Třetí 

možností je centrum pracovní terapie, které poskytuje méně schopným 

postiženým lidem řízenou činnost, která je nejen zaměstná, ale také 

zabaví, aniž by museli vytvářet nějaké výrobky nebo poskytovat služby 

(Švarcová, 2000). 

 

 Dospělý člověk s DS se může zúčastnit speciálních činností            

pro handicapované osoby nebo se zapojit do běžných aktivit se zdravými 

jedinci. Velké oblibě se těší např. jízda na koni, bowling či plavání. Mnozí 

dospělí s DS mají rádi pohyb s hudbou nebo rádi cvičí jógu          

(Selikowitz, 2005). Pro obzvláště talentované a cílevědomé jedince s 

Downovým syndromem, ale i s ostatními druhy postižení zmíněnými v této 

práci, může být cílem i účast na Paralympijských hrách5.  

 

 Není výjimkou, že lidé s Downovým syndromem uzavírají sňatky. 

Většinou se jedná o sňatek mezi osobou s DS a druhým jedincem               

s mentálním postižením. Někdy dochází také k uzavírání sňatku mezi lidmi 

s DS a zdravými partnery. Za předpokladu, že se jedná o vztah založený 

na lásce, a nikoli na soucitu nebo využívání, existuje reálná naděje, že se 

takové manželství vydaří. Ženy s DS mohou mít děti, existují však určité 

důkazy, že jejich plodnost je o něco nižší, než je tomu u ostatních žen.     

V partnerském vztahu, kde muž je zdravý a žena postižená DS, je 

teoretická možnost narození dítěte s DS přibližně 10 %. O případech, kdy 

                                                           
5 Paralympijské hry jsou vrcholnou soutěží pro špičkové sportovce s různými zdravotními postiženími. Základní 
filozofií provázející paralympijské hnutí je, že tito světoví sportovci mají schopnosti a zkušenosti rovnocenné s 
nepostiženými sportovci a stejně jako oni se musí podrobit přísným kvalifikacím a výběru do národních        
týmů (Webcom, 2006). 
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je Downovým syndromem postižen muž a žena je zdravá,  se mnoho neví. 

Existují však vědecké studie, z nichž vyplývá, že muži se syndromem mají 

nižší počet spermií než je běžné. Z toho lze usuzovat na jejich nižší 

plodnost. Průzkum mezi rodinami, kde jeden nebo oba rodiče mají 

mentální retardaci ukazuje, že tyto rodiny mají s narozením a následnou 

výchovou dítěte velké potíže. Děti obvykle trpí nedostatečnou péčí a 

rodiče vlastní neschopností zvládnout břímě rodičovských povinností. 

Proto je důležité pokusit se lidem s Downovým syndromem vysvětlit, že 

lidé spolu mohou žít šťastně, aniž by měli děti (Selikowitz, 2005).  

 

 

1.4 Dítě s Downovým syndromem v rodině 

 

 Většina rodičů, kteří se dozvědí, že jejich právě narozené dítě trpí 

Downovým syndromem, zažije hrůzu a šok. Svou reakci popisují slovy 

jako „zdrcení“, „otřes“ a „zhroucení“. Někteří z nich mají pocit, že přijdou 

o rozum, pro jiné tím končí svět. Téměř všichni prožívají zmatek a 

sklíčenost. Každí rodiče přijímají zprávu, že mají dítě s Downovým 

syndromem trochu jinak, pocity, které zažívají, jsou si však velmi podobné 

(Selikowitz, 2005).  

 

 Dle Selikowitze (2005) mají rodiče, kteří zjistí, že jejich dítě trpí 

Downovým syndromem, většinou následující pocity: 

 

Šok – touto fází si projdou všichni rodiče v okamžiku, kdy jim lékař 

oznámí, že jejich dítě má Downův syndrom. Šok pocítí z velké části 

fyzicky, mohou se např. začít potit či jim začne být zima. Šoková reakce 

často zabrání vnímat a chápat to, co lékař říká.  

 

Nedůvěra – pokud je člověk vystaven špatné zprávě, je jedním z 

nejefektivnějších obranných mechanismů snaha zprávu popřít. Tento druh 

nedůvěry je však absolutní pouze v první chvíli, rodiče mohou mít dojem, 
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že jejich dítě vypadá naprosto normálně a že se lékař mýlí. Jakmile však 

chromozomový test Downův syndrom potvrdí, musí většina rodičů 

přijmout skutečnost, že jejich dítě tímto syndromem opravdu trpí. 

Pocit lítosti – reakce na zprávu, že dítě má Downův syndrom, je často 

připodobňován žalu, který cítíme nad ztrátou milovaného člověka.           

V jistém smyslu rodiče oplakávají ztrátu svého dítěte, které očekávali, to 

však v žádném případě nijak nezmírní nároky, které na ně jejich dítě 

klade.  

 

Ochranitelský pocit. 

 

Pocit odporu – i když se to většina rodičů stydí přiznat jak svému okolí, 

tak sobě, je pocit odporu v první fázi docela běžný. Když začne dítě živěji 

komunikovat, vazba se však pomalu začne utvářet. 

 

Pocit méněcennosti a zahanbení – pro mnohé rodiče je narození dítěte 

s Downovým syndromem těžkým zásahem osobní hrdosti. Dojem, že 

narození postiženého dítěte vrhá špatné světlo na ně samé, je ještě 

mnohem silnější, pokud doposud žádné jiné dítě nemají. 

 

Pocit hněvu – řada lidí se v situaci, kterou nemohou změnit, rozčílí. 

Vztek pak směřují přímo na lékaře, na zdravotní sestry, rodinu nebo 

přátele. I když by zlost mohla rodičům pomoci čelit nepřízni osudu, obecně 

to v této situaci nebývá příliš konstruktivní emoce.  

 

Pocit provinění – matky dětí s Downovým syndromem mívají často pocit 

viny, protože jsou to právě ony, které dítě před porodem nosily. Je však 

třeba si uvědomit, že chromozomální anomálie způsobující Downův 

syndrom existuje dříve, než je dítě počato, a že události během 

těhotenství nehrajou žádnou roli.  
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 Většina rodičů po překonání počátečního období vcelku dobře zvládá 

nároky, které sebou výchova postiženého dítěte přináší. Rodiče také velmi 

často pozorují, že jejich dítě je zdravější, než čekali. (Selikowitz, 2005) 

 

 Řada studií se pokoušela zjistit, zda je míra partnerského nesouladu 

vyšší mezi rodiči, kteří mají dítě s Downovým syndromem než mezi rodiči 

zdravých dětí. Ukázalo se, že tomu tak není. Mnoho rodičů dokonce říká, 

že je postižené dítě ještě více sblížilo (Selikowitz, 2005). 

 

 Většina dětí reaguje na situaci, že mají sourozence trpícího 

Downovým syndromem, docela dobře. Často se vytvoří velmi pevná a 

silná pouta a existují dokonce určité důkazy o tom, že sourozenci dětí s 

Downovým syndromem jsou společensky obratnější a vnímavější než 

ostatní děti. Sourozenci potřebují pochopit podstatu DS, potřebují cítit péči 

a zájem svých rodičů, musí se umět vypořádat s poznámkami a postoji 

jiných dětí a musí mít jistotu, že se nebudou muset o sourozence s DS 

starat, až toho jednoho dne jejich rodiče nebudou schopni. Dítě s DS by 

nemělo být příliš rozmazlováno, jelikož by to mohlo u zdravých 

sourozenců vzbudit žárlivost (Selikowitz, 2005). 
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2. Dětská mozková obrna 

 

 

2.1 Co je to dětská mozková obrna? 

 

 Vokurka a Hugo (2006) popisují dětskou mozkovou obrnu (DMO) 

jako „neurologické onemocnění dětí, které je následkem poškození mozku 

v těhotenství, během porodu a po něm“. DMO představuje jakýkoli stupeň 

pohybového postižení a je podmíněna poškozením nezralého mozku 

během jeho vývoje. DMO se řadí mezi neurovývojová postižení 

motorického vývoje dítěte, která nastávají v důsledku postižení vývoje 

mozku během těhotenství, při porodu a v prvních měsících života. Dětská 

mozková obrna se vyskytuje zhruba u 2 – 5 dětí  z 1000, přičemž zhruba 

u jednoho dítěte z 1000 se jedná o postižení závažné. Více jak polovina 

závažněji postižených dětí pochází z vysoce rizikové skupiny 

nedonošených dětí, z velké části se jedná o novorozence s porodní váhou 

nižší než 1 500 gramů (Komárek, Zumrová, 2000). 

 

Kraus a Šandera (1975) uvádějí tyto příčiny vzniku DMO: 

 

� prenatální - za původce je považována jakákoli infekční nemoc 

matky v období těhotenství, krvácení během těhotenství, narkotika 

používaná při operacích nebo rentgenové paprsky. Za jednu 

z nejdůležitějších příčin dětské mozkové obrny je však považována 

již výše zmíněná nedonošenost; 

 

� perinatální - tyto příčiny se považují za nejvýznamnější faktory 

vedoucí ke vzniku DMO u dítěte. Nejvíce ohrožující situací je 

dlouhotrvající či překotný porod, dalším závažným rizikovým 
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faktorem pro vznik dětské mozkové obrny patří asfyxie6 

novorozence. Mezi další příčiny vzniku dětské mozkové obrny patří 

např. porod pánevním koncem či klešťový porod. Nepříznivý vliv 

může mít také novorozenecká žloutenka, předčasný odtok plodové 

vody, abnormální porody plodu a císařský řez; 

 

� postnatální – mezi postnatální příčiny vzniku DMO patří různá 

onemocnění novorozenců v prvním roce jeho života, jako např. 

zánětlivá onemocnění CNS a jeho plen (záněty mozku a mozkových 

blan), průjmová onemocnění či záněty plic.  

 

 

2.2 Zdravotní problémy lidí s dětskou mozkovou obrnou 

 

 Doktor Živný (2006) na internetových stránkách NeuroCentra Praha 

uvádí následující přidružené nemoci, které mohou doprovázet dětskou 

mozkovou obrnu:   

 

� mentální retardace – přibližně jedna třetina dětí s DMO má lehký 

intelektuální deficit, jedna třetina je středně až těžce mentálně 

postižená a zbývající třetina dětí je intelektuálně zcela normální; 

� epilepsie – epileptickými záchvaty trpí téměř polomina dětí s DMO;  

� hydrocefalus7; 

� abnormální pocity a poruchy citlivosti – u některých nemocných 

s DMO se vyskytují poruchy citlivosti, při kterých je porušeno    

např. vnímání doteku nebo bolesti či schopnost rozeznávat 

předměty pouhým hmatem; 

                                                           
6 Asfyxie je dušení způsobené nedostatkem vzduchu, např. ucpáním dýchacích cest (Vokurka, Hugo, 2006). Čím 
déle je dítě kříšeno tím je poškození, a tudíž i postižení, větší (Kraus, Šandera, 1975).  
7 Patologicky zvýšené množství mozkomíšního moku v CNS. Na tomto zmnožení se podílí porucha tvorby 
moku, jeho vstřebávání či oběhu v mozku a míše. V dětství, kdy ještě nejsou uzavřeny lebeční švy, vede 
k zvětšení celé lebky, v dospělosti dochází k výraznému útlaku a zmenšení mozkové hmoty. V obou případech 
může nastat těžké narušení mozkových funkcí (Vokurka, Hugo, 2006). 
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� růstové problémy – děti se středně těžkými a těžkými formami DMO 

často zaostávají při tělesném růstu a vývoji ve srovnání se svými 

vrstevníky bez ohledu na to, že přijíímají dostatek potravy; 

� poruchy zraku, sluchu a řeči. 

 

 

2.3 Život s dětskou mozkovou obrnou 

 

 Přes veškerý dosavadní výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, 

ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí 

nemocným s DMO pomoc alespoň částečným zmírněním některých 

projevů nemoci vedoucím ke zlepšení jejich kvality života (Živný, 2006). 

 

 Většina nemocných dětí s DMO bez těžšího mentálního postižení se 

může plně integrovat do kolektivu svých vrstevníků, může bez problémů 

navštěvovat mateřskou školu i běžnou základní školu (Živný, 2006). Stehlík 

(1977) uvádí, že děti s dětskou mozkovou obrnou jsou snadněji unavitelné a 

může se u nich objevit i citová labilita.  

 

Mnoho dětí s dětskou mozkovou obrnou má problémy se základními 

školními předměty – s psaním, čtením a počítáním. Pokud se dítě ani přes 

velké úsilí a námahu nenaučí číst a v ostatních předmětech nemá 

závažnější problémy, můžeme hovořit o vývojové dyslexii. Stejně tak se 

mohou objevovat specifická porucha pravopisu (dysortografie), specifická 

porucha psaní (dysgrafie) a specifická porucha počítání (dyskalkulie). Děti 

s dětskou mozkovou při učení velmi často používají nesprávné postupy, 

pojímají školní látku spíše jako izolované prvky a to, čemu se naučí 

v jedné situaci, nejsou schopni přenést na situaci jinou.           

(Kraus, Šandera, 1975) 

 

 Podle výsledků psychologických vyšetření má většina dětí s dětskou 

mozkovou obrnou dobré paměťové schopnosti. Dítě si dokáže látku dobře 
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zapamatovat a ovládá ji,  při vyvolávání se však nedovede rychle vyjádřit, 

zarazí se a často nedokáže na otázku vůbec odpovědět. Učitel by 

v takovéto situaci neměl dítě povzbuzovat hlasitě a důrazně, ale spíše ho 

tichým hlasem uklidňovat (Kraus, Šandera, 1975). Pro mnohé děti je 

velmi důležitý a prospěšný osobní asistent, který v mnohých případech 

dokáže pomoci s integrací i velmi těžce postižených jedinců.  

 

 Pracovní zařazení postižených dětskou mozkovou obrnou může být 

problémem. Jakákoliv práce je však pro nemocného vždy lepší, než 

invalidní důchod (Živný, 2006).  

 

 

2.4 Dítě s dětskou mozkovou obrnou v rodině 

 

 V okamžiku, kdy rodiče zjistí, že jejich dítě je postiženo dětskou 

mozkovou obrnou, utrpí, stejně jako většina rodičů jinak postižených a 

nemocných dětí, šok. Mohou trpět pocity beznaděje, zoufalství, výjimečné 

nejsou ani pocity selhání či viny, mohou trpět také pocity méněcennosti 

z toho, že nejsou schopni zplodit zdravého potomka. Vše toto může mít 

velmi negativní vliv jak na vztahy uvnitř rodiny, tak na vztahy s okolím.  

 

 Jedním z nejčastějších nesprávných výchovných přístupů je 

úzkostná výchova, při níž rodiče na postiženém dítěti nezdravě lpí a ze 

strachu, aby si neublížilo, mu zabraňují v činnostech, které by mohlo bez 

problémů vykonávat. Příliš dítě ochraňují, a tím ho omezují v jeho tělesné 

a duševní aktivitě a v sociálním rozvoji (Kábele, 1993).  

 

 Ač to možná může znít překvapivě, dítě trpící dětskou mozkovou 

obrnou není nejvíce frustrováno ze samotného hybného postižení, jak by 

si mnozí mohli myslet. Pro dítě s DMO je nejhorší pocit, že je určitým 

způsobem izolováno od ostatních dětí, ať už z důvodu své nemoci, kvůli 

níž se od ostatních dětí ze strachu či studu straní, či z důvodu přílišné 
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ochrany svých rodičů a ostatních blízkých osob, kvůli níž se nemůže 

zapojovat do aktivit svých vrstevníků, a tím se přirozeně rozvíjet.  

Nejlepší, co může tedy rodina dítěte s DMO v tomto případě udělat, je 

snažit se o co největší integraci svého dítěte do společnosti zdravých dětí, 

aby se necítilo sociálně izolované. Ačkoli rodiče, kteří své dítě 

obdarovávají přílišnou péčí a mají o ně zvýšený strach kvůli jeho postižení, 

myslí svou ochranu zcela jistě dobře a snaží se o co největší prospěch 

svého dítěte, neměli by dítě svou ochranou příliš omezovat a bránit mu 

tím v sociálním rozvoji. Jak uvádí Kábele (1993), postižené dítě reaguje na 

přílišné omezování buď aktivním protestem, nebo se pasivně podřídí, 

ztrácí iniciativu a dostává se do útlumu a apatie, což může v pozdějším 

věku vyvolat závažné problémy v samostatném rozhodování dítěte. 

 

 Ani dítě s DMO by nemělo být příliš rozmazlováno. Ačkoli je 

pochopitelné, že rodiče jsou nadšeni z každého pokroku ve vývoji a na 

svém dítěti lpí, neměli by tyto pocity zacházet do extrémů. Někteří rodiče 

se snaží udržet dítě v citové závislosti na sobě, brání mu ve společenském 

osamostatnění, zcela se mu podřizují, ve všem mu vyhovují a snaží se 

přemírou lásky nahradit to, o co dítě bylo podle jejich názoru v životě 

ochuzeno. Děti tak mají uměle prodloužené dětství a v dospělosti se pak 

obtížně samostatně orientují a prosazují v jakýchkoli vztazích         

(Kábele, 1993).  

 

 Rodiče by na své dítě neměli mít ani přehnané nároky a snažit se    

o jeho dokonalost, jak se občas stává. Měli by si v prvé řadě uvědomit, že 

v určitých oblastech je dítě s DMO přeci jen limitováno a neměli by jej 

zatěžovat nesplnitelnými požadavky a přehnanými nároky a vyžadovat, 

aby dokázalo vše, co od svého dítěte očekávali před tím, než se dozvěděli 

o jeho postižení.  
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3. Autismus 

 

 

3.1 Co je to autismus? 

 

 Autismus je nadměrné a chorobné zaměření ke své vlastní osobě se 

ztrátou kontaktu s realitou, např. při schizofrenii (Vokurka, Hugo, 2006). 

Autismus je jednou z nejzávažnějších vrozených poruch dětského 

mentálního vývoje, při které jsou postiženy některé mozkové funkce.  

Důsledkem této poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a 

prožívá. Duševní vývoj dítěte je důsledkem tohoto postižení narušen 

hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti  

(Schopler, 1997).   

 

 Schopler a Mesibov (1997) uvádí, že od r. 1943 je termín “autismus” 

používán jako označení pro poruchu afektivního kontaktu, kterou tehdy 

popsal americký pedopsychiatr Leo Kanner. Kanner autismuské jedince 

charakterizoval těmito vlastnostmi: 

1) nejsou schopni navazovat vztah s rodiči a reagovat na ně od útlého          

dětství; 

 2) nedokážou si osvojit řeč takovým způsobem, jak je to běžné u 

normálních dětí, velmi často se u nich řeč dokonce vůbec nerozvine a 

mluví zvláštním způsobem, který ztěžuje komunikaci; 

 3) projevuje se u nich stereotypní chování, a to na různých vývojových 

stupních, od prostých opakovaných pohybů těla až ke komplexním 

rituálům, které se sestávají z prvků chování následujících v přesném 

pořadí;  

 4) projevují se u nich problémy při zpracování smyslových informací a 

velká skupina dalších specifických problémů v chování.  
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 Postižené děti často nereagují na své jméno a na pokyny, neříkají, 

co chtějí a je u nich patrný opožděný vývoj jazyka. Dítě s autismem 

neukazuje a nemává na rozloučenou, někdy může dokonce působit i 

dojmem, že je neslyšící. V oblasti sociálního chování je dítě velmi 

samostatné, raději si hraje o samotě než s ostatními dětmi, o které se v 

podstatě nezajímá. Někdy působí dojmem, že žije v jakémsi svém 

vlastním vnitřním světě. V chování autistického dítěte se nezřídka objevují  

záchvaty vzteku, hyperaktivity, neschopnosti spolupracovat a neobvyklé 

fixace na určité hračky. Dítě se často zabývá určitými věcmi stále 

dokolečka, řadí věci do řad a reaguje přehnaně na určité materiály či 

zvuky (Schopler, Mesibov, 1997).   

 

3.2 Zdravotní problémy autistických jedinců 

 

 U řady lidí s diagnózou autismu bývají zjištěny také další přidružené 

nemoci, mezi které, jak uvádí např. Schopler (1997), patří: 

 

� epilepsie - trpí jí téměř jedna třetina pacientů s diagnózou autismu. 

Postihuje většinou děti s hodnotou IQ 50 a méně; 

� sluchové problémy – přibližně 10% lidí s autismem má nějaké 

problémy se sluchem; 

� zrakové problémy – postihují přibližně 20% lidí s autismem; 

� mentální retardace – přibližně u tří čtvrtin lidí trpících autismem je 

přidružena mentální retardace8.  

 

 

3.3 Život s autismem 

 

 Příznaky autismu bývají nejvýraznější a tedy nejlépe odhalitelné 

během třetího až pátého roku života. V době, kdy autistické dítě zahájí 

                                                           
8 Lehká až střední postihuje okolo 24%, těžká až hluboká okolo 47% pacientů. 
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povinnou školní docházku, lze pozorovat určitou změnu v jejich vztahu jak 

k rodičům, tak ostatním lidem. Méně postižené děti získávají během 

základní školní docházky určité komunikativní a sociální dovednosti 

(Koenig et al., 2000). U většiny autistických jedinců jsou však i 

v dospělém věku patrné problémy v sociálních situacích. 

 

 Přibližně dvě třetiny autistických jedinců zůstanou i v dospělém věku 

závažně handicapovány a trvalé závislé na péči rodiny nebo ústavu. 

Jedinci patřící do zbývající třetiny mají určité předpoklady k tomu, aby se 

alespoň částečně osamostatnili (Koenig et al., 2000).  

 

 Vzdělávání autistů je velmi komplikované, neboť tyto děti nepřijímají 

informace ze svého okolí buď vůbec, nebo jen ve velmi omezeném 

množství. Osoby s autismem se brání každé změně, tedy i učení. Je nutné 

najít pro ně takovou strategii ve výchově a takové metody učení, které by 

byly určitým kompromisem mezi výchovnými záměry a požadavky a 

schopnostmi konkrétního autisty, determinovanými zvláštnosti jeho 

kognitivních procesů (Švarcová, 2000, str. 127). Jako velmi efektivní se   

u autistických dětí jeví metodika strukturovaného učení, která se u nás 

používá ve speciálních třídách pro děti s autismem, při individuální terapii i 

v rodinách. Strukturované učení klade důraz na využití individuálníh 

schopností jedince, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod 

alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou. Mezi 

další velmi důležité body patří nácvik sociálních dovedností a pracovního 

chování. Tato metodika je maximálně přizpůsobena specifikům poruchy 

autistického spektra a využívá silných schopností, kterými tyto děti 

obvykle disponují. Patří sem např. vizuální vnímání, mechanická paměť či 

speciální zájmy (Komárek, Hrdlička, 2004).  

 

 Každé dítě, které dosáhne školního věku, by mělo být zařazeno do 

nějakého vzdělávacího zařízení. Podle charakteru a hloubky postižení  

může být dítě zařazeno do  autitřídy či do třídy pro děti se speciálními 
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potřebami v rámci pomocných nebo zvláštních škol. Pokud se rodiče 

rozhodnou k integraci dítěte s autismem do běžné školy, pak musí velmi 

pečlivě zvážit základní požadavky na úspěšnou integraci. Prostředí třídy 

musí být na přijetí dítěte s autismem připraveno, učitel i spolužáci musí 

být předem důkladně seznámeni se zvláštnostmi v chování nového žáka. 

Postižené dítě musí mít kognitivní výkony zhruba na úrovni svých 

spolužáků, musí být schopno komunikace a musí mít základní dovednosti 

v sociální oblasti. Jedná se bezesporu o velmi náročný proces. Ani zařazení 

do autitřídy nemusí však vždy být optimálním řešením. Čím více je totiž 

vzdělávací program dítěte individuální a specifický, tím více se cítí 

izolováno, a tím těžší bývá jeho integrace. Před tím, než padne konečné 

rozhodnutí, je tedy nutné zvážit všechna pro a proti                      

(Komárek, Hrdlička, 2004).  

 

 Možnosti dalšího vzdělávání jedinců postižených autismem a jejich 

následného zařazení do pracovního procesu, jsou zatím velmi omezené. V 

úvahu zatím připadají pouze integrovaná zaměstnání nebo chráněné dílny 

(Komárek, Hrdlička, 2004). 

 

 

3.4 Dítě s autismem v rodině 

 

 Většina rodičů s autistickým dítětem uvádí jako nejhorší období dobu 

hledání diagnózy. Určení diagnózy zlepší adaptaci na nové podmínky 

rodinného života a podpoří realističtější očekávání budoucnosti dítěte 

(Komárek, Hrdlička, 2004).  

 

 Velký vliv na psychické klima rodiny má to, chodí-li dítě do školy. 

Rodina, obzvláště matka, má možnost svěřit na určitou dobu dítě do 

odborné péče, která by měla zaručovat další pozitivní vývoj dítěte a navíc 

rodina získává dobrý pocit, že jejich dítě chodí do školy stejně jako ostatní 

děti (Komárek, Hrdlička, 2004).  
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 Období dospívání bývá někdy velkou zátěží i pro rodinu se zdravým 

dítětem. U postižených autismem proběhne puberta někdy relativně v 

klidu a bez problémů, v řadě případů dojde dokonce ke zlepšení. Lidé s 

autismem se v pubertě obvykle lépe soustředí, začínají mít motivaci k 

učení, objeví se zájem poznávat nové věci, ubývá problémů v chování.    

Ne všichni postižení s autismem se však během dospívání zlepší. Někdy 

dochází k regresi naučených dovedností, behaviorální problémy nabudou 

na intenzitě a často se poprvé objeví epileptické záchvaty (Komárek, 

Hrdlička, 2004).  

 

 Jednou z oblastí, která je často opomíjena a kde rodina s 

autistickým dítětem potřebuje pomoc, je zdravotní péče. Lékaři nebývají s 

problémy autistického postižení seznámeni a návštěva lékaře pak může 

být velmi stresující pro obě strany. Bylo by třeba lékaře předem 

informovat o problémech autismu a vytvořit síť ordinací, kde by ošetřující 

lékař znal specifické potřeby dětí s autismem (Komárek, Hrdlička, 2004). 

 

 Přes všechna specifika výchovy dětí s autismem hrají u postiženého 

dítěte hlavní výchovnou roli rodiče. Vztah matka-dítě je i v těchto 

případech vztahem určujícím. Aby rodiče tuto nelehkou roli zvládli, musí 

mít znalosti o autismu, být sociálně zajištěni a znát perspektivu svého 

dítěte. Rodina musí s postiženým dítětem sdílet jeho svět, výchova začíná 

vždy ve “světě autismu”. Rodina si musí zachovat důvěru v sebe a ve své 

dítě a musí být připravena na velmi dlouhý a náročný proces, protože 

neexistují ani neomylné strategie, ani rychlá a jednoduchá řešení, 

neexistuje ani jediná rodinná terapie (Komárek, Hrdlička, 2004). 

 

 V rodině s autistickým dítětem by měli k péči o postižené dítě 

přispívat pokud možno všichni rodinní příslušníci, v žádném případě by se 

však neměli cítit k tomuto kroku nuceni, mělo by se vždy jednat o projev 

svobodné vůle. Rodina by se v žádném případě neměla vyhýbat kontaktu 
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s ostatními lidmi, ať už ze studu či z obav, že se stane terčem kritiky za 

špatnou výchovu. Rodina s autistickým dítětem by se nikdy neměla bát 

požádat o pomoc své přátelé, známé či odborníky. 
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4. Sluchové postižení 
 
 
 
4.1 Sluchové ústrojí 

 

 V této kapitole bych se ráda věnovala popisu a charakterisikám 

jednotlivých druhů sluchových postižení. K tomu je však nejprve potřeba, 

abych stručně vysvětlila anatomii a funkci sluchového ústrojí, a tím si 

připravila základ pro další výklad. 

 

 Sluchové ústrojí nám umožňuje vnímat tóny, zvuky a šelesty. 

S rozvojem řeči se sluchové ústrojí stalo u lidí důležitým prostředkem 

k dorozumívání (Linc, Doubková, 2003). Zvuky slyšíme v rozmezí          

od 16 Hz do 20 000 Hz. Největší citlivost pro vnímání zvuků je asi v 

oblasti lidské řeči a hudby v rozmezí  1 000 – 5 000 Hz (Mourek, 2005).  

 

 Základním orgánem sluchového ústrojí je ucho. Ucho je oním 

orgánem, v němž se zvukové signály zachycené z okolí mění v nervové 

vzruchy, které pak postupují sluchovým nervem a sluchovou drahou až do 

sluchového centra v mozkové kůře, kde si uvědomujeme charakter           

a intenzitu vzruchu (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998).   

 

 Lidské ucho se dělí na tři části: zevní, střední a vnitřní ucho. Ve 

vnitřním uchu je uloženo dvojí ústrojí: ústrojí sluchové a také ústrojí 

statické, které nám pomáhá udržovat rovnováhu a kontrolovat polohu těla 

(Linc, Doubková, 2003). Zvuky přicházejí do vlastního smyslového 

ústrojí9, nejprve procházejí zevním a pak středním uchem. Zevní ucho je 

tvořeno boltcem10 a zvukovodem11, který je ukončen tzv. bubínkem. 

                                                           
9 Cortiho orgán ve vnitřním uchu (Mourek, 2005). 
10 Jeho hlavním úkolem je soustřeďovat zvuky z okolí, tak aby „vtékaly“ do zvukovodu“ (Hroboň, Jedlička, 
Hořejší, 1998). 
11 Zvukovod obsahuje drobné žláky produkující ušní maz a také drobné chloupky, které spolu s mazem brání 
tomu, aby se nám doucha dostal prach, větší částice, nebo dokonce hmyz. Součástí ušního mazu jsou i chemické 
látky schopné likvidovat baktérie, a tak bránit sluchové ústrojí před infekcemi (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998). 
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Bubínek kmitá ve stejné frekvenci, s jakým kmitočtem přichází zvukový 

stimulus a předává tento stimulus dále prostřednictvím tří na sebe 

navazujících kůstek středního ucha. Jedná se o kladívko, kovadlinku a 

třmínek. Impulzy se přenáší, aniž by se zkreslily, na tzv. oválné okénko. 

Prostor středního ucha je spojen s nosohltanem tzv. Eustachovou trubicí, 

která zajišťuje vyrovnávání tlaků mezi nosohltanem a středoušní dutinou 

(Mourek, 2005). Eustachova trubice se za normálních okolností pravidelně 

vždy asi po třech minutách (při polknutí či zívnutí) na zlomek vteřiny 

otevře, aby umožnila vyrovnání tlaků. Jestliže k tomu z jakékoli příčiny 

nedochází, zhoršuje se zákonitě i sluch, protože sluchové kůstky nemohou 

správně vibrovat (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998). Od oválného okénka 

se příslušná frekvence šíří dále perilymfou12. Při nadměrném hluku se 

dostavuje akustický reflex, což je obranný reflex, který má zajistit 

ochranu bubínku a membrány v oválném okénku před příliš silnými a 

nepřiměřenými zvuky (Mourek, 2005).   

 

 Vlastní sluchový orgán, tzv. Cortiho orgán, je uložen v hlemýždi 

vnitřního ucha v kosti skalní. Hlemýžď sestává ze tří kanálků – scala 

tympani, scala vestibuli a scala media. Rozkmitání bubínku, které se 

přenáší systémem tří kůstek středního ucha na oválné okénko, se dále šíří 

prostředím perilymfy ve scala vestibuli, přenáší se membránou spiralis do 

scala media a rozechvívá totožnými frekvencemi bazilární membránu.     

Na té jsou umístěny vláskové buňky sluchového ústrojí, které se aktivují. 

(Mourek, 2005).  Jejich pohyby se pak mění na nervové impulsy, směřující 

vlákny sluchového nervu z Cortiho orgánu do mozku. Sluchový nerv 

pokračuje sluchovou drahou do mozkové kůry, obsahující i centra myšlení, 

paměti či učení. Určité poruchy sluchu – nazývané senzoneurální – mohou 

vznikat i v důsledku nesprávné funkce tohoto nervu (Hroboň, Jedlička, 

Hořejší, 1998). 

 

                                                           
12 Tekutina vyplňující prostor mezi blanitým a kostěným labyrintem v spatium perilymphaticum.  
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 Vnitřní ucho je navzdory svému uložení v pevné kosti skalní 

nejchoulostivější a nejzranitelnější částí sluchového orgánu, a proto právě 

zde vzniká většina sluchových poruch (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998). 

 

 

4.2 Druhy a příčiny sluchových poruch a vad 

 

 Porucha sluchu je takové postižení sluchové funkce, která má pouze 

přechodný charakter a kvalita sluchu se může vrátit po vhodné intervenci 

k normálním hodnotám. Vada sluchu je trvalé postižení bez možnosti 

úplné nápravy (Houdková, 2005). 

 

 Ke zhoršení nebo ztrátě sluchu může vést celá řada poruch 

postihujících zevní, střední  či vnitřní ucho, nebo i sluchový nerv 

(Houdková, 2005). 

 

 Postižení zevního ucha souvisí obvykle s určitým typem blokády 

zvukovodu, která může vzniknout např. v důsledku nahromadění ušního 

mazu, který brání ve správné funkci bubínku nebo při vniknutí cizího 

tělesa do zvukovodu. Tyto blokády mohou způsobit zánět zvukovodu 

(Houdková, 2005). 

 

 Ve středním uchu patří k nejčastější příčině problémů zánět. Pokud 

jsou záněty středního ucha časté či špatně léčené, mohou přejít v zánět 

chronický s následnou perforací bubínku a nebezpečím poškození řetězu 

kůstek. Další poměrně častou poruchou středouší je otoskleróza, která 

způsobuje omezení pohyblivosti třmínku (Houdková, 2005). 

 

 Infekcí může být postiženo rovněž vnitřní ucho, které mohou kromě 

toho poškodit také arteriosklerotické změny tepen, jež je mají zásobovat 

krví, dále celá řada tzv. ototoxických látek, a konečně i tzv. Menierova 
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choroba, která postihuje kochleu a polokruhové kanálky            

(Houdková, 2005). 

 

 Sluchové vady se mohou lišit různým stupněm závažnosti               

– od lehkých přes středně těžké a těžké až po velmi těžké. Je také navíc 

nutné rozlišovat různé typy vad – převodní čili konduktivní, senzoneurální 

čili percepční a v neposlední řadě vady smíšené.  

 

 

4.2.1  Převodní poruchy 

 

 Příčina převodních poruch se nachází v zevním nebo středním uchu. 

Převodní poruchy se jim říká proto, že je při nich poškozen či zcela 

znemožněn převod zvuků do vnitřního ucha. Bývají často spojeny s bolestí 

v uchu nebo s výtokem z něj. Ztráta sluchu většinou nepřesahuje 60 dB, 

což znamená, že zvuky, které jsou hlasitější, tito lidé slyšet mohou. Proto 

také právě tyto osoby nejvíce těží z pomoci sluchadel (Hrobeň, Jedlička, 

Hořejší, 1998). Převodní vada postihuje především vnímání hlubokých 

tónů, z řeči zejména vnímání hlasu. Do určité míry lze převodní vadu 

kompenzovat zesílením zdroje zvuku (Chvátalová, 2001). 

 

 Nejčastějším důvodem převodních poruch bývá ucpání zvukovodu, 

zejména v důsledku nahromadění ušního mazu a jeho ztuhnutím v pevnou 

mazovou zátku, která brání zvuku proniknout k bubínku. Druhou 

nejčastější příčinou převodní sluchové poruchy bývá akutní zánět 

středního ucha. Jedná se o vcelku běžné onemocnění,  a to zejména v 

dětském věku, které se většinou vyhojí samo a bez následků, nicméně    

při častých zánětech může dojít k jizvení středoušních struktur a vtažení 

bubínku do středouší, což způsobí trvalou sluchovou vadu. Dalším 

původcem převodní sluchové poruchy je onemocnění zvané otoskleróza, u 

něhož spočívá příčina nedoslýchavosti v přestavě kosti labyrintu. 

Novotvořená kost je objemnější, a když tento proces postihne krajinu 
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oválného okénka, dochází i ke změnám na ploténce třmínku, třmínek se 

pak v oválném okénku přestane pohybovat a nepřenáší zvukové vlny do 

vnitřního ucha. Dalšími, avšak méně častými příčinami, mohou být 

vrozené vady zevního a středního ucha či úrazy hlavy (Hroboň, Jedlička, 

Hořejší, 1998). 

 

 

4.2.2  Percepční poruchy 

 

 Tyto poruchy vznikají při poškozeních vnitřního ucha a sluchové 

dráhy, jež mají za následek porušené vnímání čili percepci zvuku. Jsou-li 

lokalizovány přímo v hlemýždi, pak mluvíme o nedoslýchavosti kochleární, 

pokud jsou lokalizovány za hlemýžděm ve sluchovém nervu či dráze, pak 

se jedná o poruchu retrokochleární. Pokud je porucha v oblasti sluchové 

dráhy za sluchovým nervem, mluvíme o poruše centální (Hroboň, Jedlička, 

Hořejší, 1998).  

 

 Percepční poruchy představují závažnější diagnostický a léčebný 

problém než poruchy převodní. Postiženo je vnímání vysokých tónů, 

zejména vnímání řeči a diferenciace hlásek. U lehčích vad je postižené 

vnímání sykavek, u velmi těžkých vad pak vnímání všech hlásek, hlasu i 

většiny ostatních zvuků. Zesílení hlasitosti zdroje zvuku nijak nepomůže, 

pouze zesílí tyto neúplné vjemy (Chvátalová, 2001).  

 

Mezi poruchy percepční patří (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998): 

 

� poruchy dědičné;  

� poruchy získané v průběhu nitroděložního vývoje – důvodem 

mohou být např. virová onemocnění, nevhodné léky, toxické 

látky, úrazy nebo ozáření matky během těhotenství; 

� poruchy získané během života – mohou nastat během porodu 

v důsledku určitých komplikací, jež vedou k přidušení 
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novorozence, a tím k poškožení vnitřního ucha, které je na 

nedostatek kyslíku velmi citlivé. V kojeneckém věku lze 

sluchový orgán snadno poškodit např. užíváním léků. Dvěma 

hlavními příčinami ohluchnutí v dětském věku jsou však 

záněty mozkových blan a úrazy hlavy. Stejné příčiny 

poškození sluchu se mohou vyskytovat i u dospělých, nejsou 

však tak časté. Příčinou poškození sluchu může být také 

nadměrný hluk, virové onemocnění či ototoxické látky13. 

 

 

4.2.3  Kombinované poruchy 

 

 Nejčastější příčinou kombinované poruchy sluchu je dlouhotrvající 

chronický středoušní zánět, kdy působením bakteriálních toxinů dojde 

časem k poškození vnitřního ucha, a tak se k původní poruše přidá            

i porucha percepční (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998). 

 

 

4.3 Život se sluchovým postižením 

 

 Sluchová vada může být příčinou opožděného vývoje řeči 

(Houdková, 2005). Jak uvádí Novák (1999), stupeň opoždění vývoje řeči 

je závislý: 

 

1) na tíži sluchové vady; 

2) na včasnosti záchytu; 

3) na adekvátnosti rehabilitace.  

 

 Vady a poruchy sluchu, které se u dětí vyskytnou ještě před fixací 

řeči, způsobují vždy poruchu ve vývoji řeči, a tím i komunikačních 

                                                           
13 Patří mezi ně např. těžké kovy, různá organická rozpouštědla, ale také některé léky – např. antibiotika 
(Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998). 
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schopností. Vady a poruchy sluchu menšího stupně a časově kratšího 

období vedou jen k opožďování ve vývoji řeči (Langeier, Krejčířová, 1998). 

Platí, že čím dříve vada sluchu vznikne, tím závažnější jsou důsledky pro 

vývoj řeči dítěte. Pokud ztráta sluchu nastane ve věku po ukončení vývoje 

řeči, znamená to velký zásah do psychiky postiženého (Chvátalová, 2001). 

 

 Lehká nedoslýchavost nemusí vývoj řeči ovlivnit vůbec, popřípadě se 

jedná pouze o jemné jazykové nedostatky. U střední nedoslýchavosti je 

pro vývoj řeči rozhodující včasnost diagnostiky a zahájení rehabilitace. 

Velmi důležité je začít včas používat sluchadla, jelikož tím lze vadu plně 

kompenzovat. U středně těžké a těžké nedoslýchvosti dochází vždy k 

opoždění vývoje řeči a i zde hraje velkou roli včasná diagnostika a 

rehabilitace. Velmi těžká sluchová vada způsobuje výrazné postižení řeči 

dítěte a takovéto děti vyžadují speciální rehabilitační péči (Hroboň, 

Jedlička, Hořejší, 1998). 

 

 Důsledkem sluchové vady a pozdní intervence je často deformace 

vývoje řeči, a tím i myšlení. Náležitě se nerozvíjí myšlení verbální ani 

abstraktní. Dítěti chybí dostatečné nazírání situace, ztrácí přehled nebo je 

jeho nazírání zkreslené. Ovlivněno je rovněž formování osobnosti a tvorba 

sociálních vztahů. Komunikační kompetence dítěte může velmi zlepšit 

logopedická péče  (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 1998). 

 

 Speciální metody, které jsou zaměřeny na rozvíjení a vlastní užívání 

mluvené řeči – tzv. orální metody, mají za cíl u dítěte položit a rozvíjet 

základy mluveného jazyka s jeho dalším plným rozvinutím ve 

společenském prostředí. Orální metody většinou využívají kromě rozvíjení 

sluchového vnímání též metodu kompenzační – odezírání. Čím těžší vadou 

sluchu dítě trpí, tím více je odkázáno na odezírání. Tuto dovednost 

zvládne tím lépe, čím větší má zkušenost s řečí (slovní zásoba, schopnost 

domýšlet si apod.). Na základě rozumění řeči je zároveň pomocí zraku a 
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hmatu rozvíjena i vlastní aktivní řeč dítěte. Ve školním věku pak tuto 

metodu doplňuje čtení (Chvátalová, 2001). 

 

 Metody, které se zaměřují na intenzivní komunikaci v raném dětství, 

využívají zejména znakový jazyk, který dítěti v raném dětství umožňuje 

lépe komunikovat se svým okolím a sdělovat svá přání a potřeby. Znakový 

jazyk však do určité míry limituje rozvoj řeči a omezuje komunikaci pouze 

na nevelkou skupinu lidí, která znakový jazyk ovládá (Chvátalová, 2001). 

 

 Metody totální komunikace využívají všech forem komunikace, 

kromě mluvené řeči používají též znakovanou češtinu a prstovou   

abecedu (Chvátalová, 2001). 

 

 Dítě se sluchovým postižením by mělo přirozeně vyrůstat ve 

společnosti věkově blízkých slyšících dětí, ve které může získávat 

nápodobou řadu sociálních zkušeností a dovedností (Hroboň, Jedlička, 

Hořejší, 1998). Integrace sluchově postiženého dítěte do společnosti 

slyšících probíhá postupně na mnoha úrovních. Integrace začíná již v 

rodině a v kontaktech s vrstevníky dítěte, a poté pokračuje ve vyšším 

věku v mimoškolní zájmové činnosti (Chvátalová, 2001). 

 

 V předškolním věku je třeba zvážit, zda integrace do běžné 

mateřské školy neomezí možnosti rozvíjení řeči dítěte oproti speciálnímu 

předškolnímu zařízení. Při nástupu na základní (případně střední) školy je 

třeba popřemýšlet nad tím, zda integrace dítěte neomezí jeho možnosti 

vzdělávání oproti škole speciální. V ČR existuje síť speciálních škol pro 

sluchově postižené – mateřských, základních a středních (Chvátalová, 

2001). O zařazení dítěte do určité školy rozhodují rodiče (Hroboň, 

Jedlička, Hořejší, 1998). 

 

 Většina sluchově postižených jedinců má zábrany komunikovat se 

slyšícími lidmi. Mnoho lidí totiž překvapí zvuk hlasu sluchově postiženého i 
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jeho odlišná výslovnost a nejsou schopni si tyto projevy spojit s vadou 

sluchu. Proto na veřejnosti promlouvají jen ti odvážní sluchově postižení 

jedinci, kteří dokážou psychicky překonat nepříjemné pocity z obtížně 

probíhající komunikace (Chvátalová, 2001). Slyšící by tedy při komunikaci 

se sluchově postiženým měl dbát především na to, aby postižený dobře 

viděl jeho osvětlený obličej, pokud možno ve stejné výši se svým. Nejlépe 

je možné odezírat a nejlépe je rozumět klidné, přiměřeně hlasité řeči s 

jasnou, správnou a plynulou výslovností ve volném tempu. Vhodnější jsou 

kratší, gramaticky správně uspořádané věty než složitá souvětí. Sluchově 

postižený si rovněž musí určitou dobu zvykat na způsob řeči každé nové 

osoby, se kterou se setkává, důležitá je tedy trpělivost slyšícího 

(Chvátalová, 2001).  

 

 

4.4 Sluchově postižené dítě v rodině 

 

 Pro každé rodiče je narození dítěte velkou událostí, kterou očekávají 

se spoustou nadějí a přání. Jedním z těchto přání téměř ve všech 

případech je, aby jejich dítě bylo zdravé. Pokud je tedy rodičům sděleno, 

že jejich dítě trpí sluchovou vadou, musejí se s tímto faktem určitým 

způsobem vyrovnat. Jak uvádí Hutař (2001), rodiče si projdou v zásadě 

celkem šest stádií, počínaje iniciálním šokem, přes popření, smlouvání, 

agresi, depresi, až po rovnováhu a přijetí postižení svého dítěte jako 

výzvy a úkolu. Šok je silnou emoční reakcí, při které prožívají rodiče 

zklamání a jakýsi pocit “ztráty”. Ve fázi popření považují rodiče 

diagnostiku za omyl a vyžadují další vyšetření svého dítěte. Po fázi 

smlouvání (často orientované na Boha, alternativní metody apod.) 

nastupuje agrese, která může být někdy obrácena přímo proti dítěti, 

popřípadě rodiče obviňují sebe, další rodinné příslušníky, lékařský 

personál apod. V období deprese je potřeba psychické podpory celé rodiny 

a přátel. Následuje fáze vyrovnání se, která představuje akceptaci či 
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odmítnutí dítěte se sluchovým postižením (Hroboň, Jedlička, Hořejší, 

1998). 

 

 Rodiče jsou ústředními osobami rané péče, jejímž úkolem je rozvíjet 

vhodně a harmonicky všechny potenciální schopnosti a dovednosti dítěte, 

podporovat přiměřený rozvoj jeho osobnostních vlastností a rozvíjet jeho 

řečové schopnosti a komunikační dovednosti. Pro rodiče, které jsou rovněž 

sluchově postižené, je velmi důležitá pomoc pedagogická a sociální. Pro 

slyšící rodiče, kteří se se sluchovou vadou setkávají poprvé, hraje 

podstatnou roli též pomoc psychologická (Chvátalová, 2001). 
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5. Zrakové postižení 

 

 

5.1 Zrakové ústrojí 

 

 Stejně jako v předchozí kapitole, ve které se věnuji postižením 

sluchového ústrojí, bych se i v úvodu této kapitoly pár slovy ráda zmínila o 

tom, jaká je stavba zrakového ústrojí a jak funguje. 

 

 Zrakové ústrojí umožňuje člověku vnímání světla a barev a 

představuje pro něj nejdůležitější čídlo pro orientaci v prostoru                           

(Linc, Doubková, 2003).  

 

 Zrak umožňuje organismu vnímat světlo v rozsahu 400 až 700 nm 

vlnové délky elektromagnetického vlnění. Orgánem zraku je oko. Zrak 

představuje 60 – 65 % všech informací, které přijímáme. Oko je tak 

naším nejvýznamnějším smyslovým orgánem (Mourek, 2005).  

 

 Světelný paprsek, pronikající optickým aparátem oka a intertním 

sklivcem, dopadá na sítnici, která představuje vlastní recepční strukturu 

oka. Skládá se z tzv. fotosenzitivních receptorů, tj. tyčinek a čípků, což 

jsou vlastní zrakové receptory v sítnici oka. Světelné paprsky se k nim 

dostávají průchodem přes lomivý aparát oka, který tvoří rohovka a čočka.   

Tyto zrakové receptory nejsou v sítnici uloženy pravidelně, v tzv. žluté 

skvrně, což je místo nejostřejšího vidění, jsou přítomny pouze čípky. 

Nedochází zde k divergenci ani konvergenci informace. Čípky jsou vidět 

pouze za světla a barevně (fototopické vidění). Směrem od žluté skvrny 

do periferie sítnice ubývá čípků a přibývá tyčinek, které umožňují vidění za 

šera, černobíle a neostře (slotopické vídění). Jak čípky, tak tyčinky jsou 

zanořeny do pigmentové vrstvy (Mourek, 2005). 
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 Podstatou barevného vidění je existence tří pigmentů v tzv. terčících 

čípků. Tyto fotolabilní pigmenty reagují na tři různé vlnové délky spektra. 

Existují tak 3 druhy čípků s různými zrakovými pigmenty, které 

maximálně absorbují v určitých oblastech viditelného spektra a 

zprostředkují tak vnímání barev různých odstínů podle toho, v jakém 

poměru a s jakou účinností je dráždí příslušný podnět. Existuje tak čípek 

pro barvu červenou, zelenou a modrou. Toto normální vidění barev se 

nazývá  vidění. Trichromatické (Mourek, 2005). 

 

 V místě výstupu nervových vláken zrakového nervu z oka nejsou 

žádné světločivé elementy, je zde tzv. slepá skvrna (Mourek, 2005).  

 

 Na sítnici se skutečnosti zevního světa promítají na různá místa. 

Receptivní pole představuje vlastně zorné pole daného fotoreceptoru. 

Organizace sítnice je taková, že rozlišujeme centrum zrakového pole a 

jeho periferii. Centrum představuje spojení s vlastními receptory, činnost 

periferie je realizována funkcí horizontálních buněk. Reaguje-li centrum 

hyperpolarizací, periferie odpoví depolarizací a opačně, na čemž je založen 

princip doplňkových barev (Mourek, 2005). 

 

 Skutečnost, že nahlížíme předměty oběma očima, nazýváme 

binokulární vidění. Binokulární vidění nám umožňuje prostorový        

odhad (Mourek, 2005). 

 

 Slzy, produkty slzných žláz, jsou neustále produkovány, aby 

zvlhčovaly povrch skléry. Mají antibakteriální, nutritivní i regenerační 

vlastnosti. Mrkáním víček se roztírají po povrchu skléry, což je pro jejich 

funkci nezbytné (Mourek, 2005). 
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5.2 Druhy a příčiny zrakových poruch a vad 

 

 Vidění (zrakové vnímání) je složitý komplexní děj, jehož kvalita je 

určována funkcemi zrakového analyzátoru: zrakovou ostrostí, zorným 

polem, barvocitem, adaptací, akomodací, binokulárním viděním, citlivostí 

na kontrast. Porucha kterékoli z těchto funkcí zrakového vnímání je více či 

méně omezuje (Keblová, 2001).  

 

 Podle závažnosti poruchy a jejích důsledků pro vzdělávání členíme 

zrakové vady od nejméně problematických, které dítě nevyřazují 

z běžného života, až po závažné, jež vyžadují speciální péči na takové 

úrovni, kterou v současné době poskytují jen speciání školy pro zrakově 

postižené (Keblová, 2001). 

 

 

5.2.1  Zraková ostrost 

 

 Závažnost zrakového postižení se definuje pomocí zrakové ostrosti 

udané Snellenovým zlomkem. Zraková ostrost se vyšetřuje na vidění do 

dálky a do blízka. Podle stavu zrakové ostrosti stanovila Světová 

zdravotnická organizace (WHO) následující kategorie poruch ostrosti zraku 

(Keblová,2001): 

 

 

  
Stupeň 
poruchy 

Normální zrak žádná 
Slabozrakost lehká 
  střední 
  silná 
Slepota hluboká 
  téměř úplná 
  úplná 
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 Pro školní účely byly děti se zrakovým postižením rozděleny do 

těchto skupin (Keblová, 2001): 

 

1. Děti slabozraké 

2. Děti se zbytky zraku 

3. Děti prakticky nevidomé 

4. Děti naprosto nevidomé 

 

 

5.2.2  Barvocit 

 

 Jak uvádí Keblová (2001), při poruchách barvocitu jde o: 

 

a) poruchu vnímání určité bary za určitých podmínek 

� červené (protanomálie) 

� zelené (deuteranomálie) 

� modré (tritanomálie) 

 

b) postižený určitou barvu vůbec nevnímá 

� červenou (červenoslepota) 

� zelenou (zelenoslepota) 

� modrou (modroslepota) 

 

c) postižený barvy vůbec nevnímá 

� úplná barvoslepota (monochromatopsie) 
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5.2.3  Zorné pole 

 

 Zorné pole je část prostoru, kterou vidíme okem dívajícím se 

nehybně vpřed. Poruchy zorného pole se projevují defekty, skotomy 

(výpadky) a znamenají omezení prostoru, který postižený vidí. Mohou, ale 

nemusejí, být provázeny ztrátou zrakové ostrosti (Keblová, 2001).  

 

 

5.3 Život se zrakovým postižením 

 

 Většina dětí se zrakovým postižením se dostává do péče specialistů 

ihned po narození, popřípadě bezprostředně po zjištění zrakové vady. 

Rodiče zrakově postižených dětí většinou dříve či později přijmou 

skutečnost, že jejich dítě dosáhne jen průměrných výsledků, a to i 

v případě mnohonásobné a časově náročné péče rodiny (Keblová, 2001). 

 

 Zrakově postižené dítě je sice v mnoha směrech limitováno, avšak 

mělo dovednosti by se měly učit ve stejném věku jako děti zdravé.         

Ve čtyřech až pěti letech  se obvykle zvyšuje zájem dítěte o ostatní osoby, 

předměty a místa a snaží se nedostatek zrakových zkušeností 

kompenzovat zbývajícími smysly, zejména hmatem a   sluchem      

(Keblová, 2001).  

 

 Vývoj v oblasti hrubé motoriky14 je u zrakově postižených dětí 

výrazně opožděn. Jak dalece se zrakově postižené dítě bude v pohyblivosti 

opožďovat, to záleží hlavně na rodičích, popř. na učitelkách v mateřské 

škole. Pouze včasný dostatek podnětů vytváří základ pro správný vývoj 

dítěte. Hrubá motorika se velmi úzce pojí s lokomocí15, v případě 

nevidomých se jedná o nedostatečnou lokomoci s negativními důsledky na 

rozvoj i v jiných oblastech (Keblová, 2001). 
                                                           
14 Pohyby celého těla, pohyby velkých svalových skupin, schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako 
celek. (Keblová, 2001). 
15 Aktivní pohyb z místa na místo. (Keblová, 2001). 
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 Zrakově postižené dítě se velmi rychle naučí vnímat části svého těla, 

své ruce, ramena, nohy a chodidla. Teprve potom se učí vztahům mezi 

tělem a prostředím. Pojmy jako „vpředu“, „vzadu“ či „naproti“ nejsou pro 

zrakově postižené dítě samozřejmostí, ale rodiče jej to musí naučit. Dítě, 

které se cítí nejisté ve svém prostředí z něj má podvědomě strach, který 

se odrazí v nezájmu o pohyb, ale i v napětí, které se projeví zejména 

strnulými pohyby (Keblová, 2001). 

 

 Dítě slabozraké může mít sníženy, omezeny či deformovány zrakové 

představy. Obtížně se soustřeďuje, mívá potíže s pozorností a často má i 

snížené pracovní tempo (Keblová, 2001). 

 

 Speciální organizační a metodické přístupy vyžadují ve vzdělávacím 

procesu děti se zbytky zraku. Snížení či dokonce deformace zrakových 

schopností ovlivňuje vytváření představ, což se projevuje hlavně při 

osvojování si učiva a jeho reprodukci. Žáci se zbytky zraku mívají výrazné 

nedostatky především při gramatických a praktických výkonech. Tyto děti 

se samostatně pohybují v prostoru velmi obtížně, většina není schoná se 

při chůzi orientovat zrakem, některé musejí používat bílou hůl        

(Keblová, 2001). 

 

 U nevidomých dětí se řeč rozvíjí i přes jejich těžké postižení 

přirozeným způsobem. Nevznikají komunikační obtíže, i když zpočátku se 

část slovní zásoby neshoduje se skutečností, což ovlivňuje i myšlení, kde 

se projevují nereálné abstrakce dané absencí zrakových vjemů. Paměť 

nevidomých dětí je velmi dobrá. Vývoj jejich osobnosti není v podstatě 

hlouběji narušen (Keblová, 2001). 

 

 Všechny děti se zdravotním postižením, tedy i děti s postižením 

zrakovým, si mohou vybrat mezi speciální a běžnou školou. Obě formy 

vzdělávání mají své přednosti i nedostatky (Keblová, 2001). 
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 Speciální školy, popř. speciální třídy pro zrakově postižené děti 

v běžných školách, jsou zárukou speciálně pedagogických přístupů, 

speciální péče a speciálních didaktických a pedagogických            

pomůcek (Keblová, 2001). 

 

 Integrované vzdělávání probíhá v běžných školách. Vychází 

z předpokladu, že pokud dítě s postižením žije již od dětského věku 

společně se zdravými vrstevníky, nebude mít v dospělosti žádné 

výraznější problémy se začleňováním do širší společnosti, ani do 

pracovního kolektivu. Velmi důležitou roli tedy hraje to, jak zrakově 

postižené dítě přijmou jeho spolužáci. Čím vstřícnější bude jeho přijetí 

zdravými dětmi, tím úspěšnější bude i jeho pozdější začleňování do 

společnosti (Keblová, 2001). 

 

 

5.4 Zrakově postižené dítě v rodině 

 

 Zrakově postižené dítě potřebuje lásku a péči svých rodičů stejně 

jako každé jiné dítě, přičemž navíc vyžaduje větší míru porozumění, aby 

se dokázalo vyrovnat se svým handicapem. Pro některé rodiče je velmi 

obtížné se s postižením svého dítěte smířit. Případná nevhodná výchova 

v rodině může zpomalit či dokonce zastavit další vývoj zrakově 

postiženého dítěte na nízkém stupni (Keblová, 2001).  

 

 Pokud má zrakově postižené dítě zdravého sourozence, není vhodné 

jej podceňovat ani zvýhodňovat, mohlo by to vést ke sporům či žárlivosti 

mezi oběma dětmi (Keblová, 2001). 

 

 Rodiče zrakově postiženého dítěte by měli co nejdříve vyhledat 

odborníky, kteří jim pomohou vychovávat dítě tak, aby se stalo šťastným 

a plnohodnotným člověkem. Pomoc rodičům dětí se zrakových postižením 

v raném věku poskytují odborníci občanského sdružení „Středisko rané 
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péči pro zrakově postižené“ (Keblová, 2001). Práce odborníků s rodiči a 

jejich zrakově postiženými dětmi má mnoho variant. Velmi přínosná jsou 

například pravidelná setkání rodičů stejně postižených dětí, jelikož 

pomáhají rodičům porozumět svým pocitům a umožňují jim předávat si 

zkušenosti s ostatními a získávat potřebné informace. Rodiče by však 

v žádném případě neměli očekávat, že specialisté budou suplovat 

veškerou jejich péči, jelikož samo rodinné klima dítě vychovává a příklad 

rodičů a sourozenců je nenahraditelný (Keblová, 2001). 

 

 Při výchově dítěte se zrakovým postižením se rodiče dopouštějí 

často stejných chyb jako při výchově dítěte zdravého, důsledky jsou však 

obtížněji odstranitelné. Negativní důsledky mívá postoj rodičů, kteří se 

nedokážou vyrovnat se skutečným postižením svého dítěte a mají na 

svého potomka nepřiměřené nároky. Nepříznivě působí také tzv. verbální 

výchova, kdy rodiče podceňují pohybovou výchovu, tělesnou výchovu a 

výcvik ruky, což má za následek nerozvinutí manuálních schopností 

(Keblová, 2001).  

 

 Hlavní úlohou rodičů zrakově postiženého dítěte je maximální využití 

porušeného zrakového vnímání u slabozrakých a rozvoj poznávacích 

schopností zachovalých smyslů, především sluchu a hmatu, u nevidomých. 

Cílem je, aby se každý postižený mohl adekvátně začlenit do společnosti, 

najít své místo v ní a zamezti tak své izolaci a pocitům méněcennosti 

(Keblová, 2001). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 

 V první části své bakalářské práce jsem se vybraným druhům 

postižení věnovala z pohledu teoretického, v této druhé části se budu 

zabývat již konkrétními případy dětí postižených těmito nemocemi. 

 

 

6. Sledované rodiny 

 

 Cílem praktické části mé bakalářské práce je zjistit, nakolik rodinné 

prostředí dětí trpících vybranými druhy postižení16 ovlivňuje průběh jejich 

onemocnění, psychický stav, ale také vztahy s okolím a jejich představy o 

budoucnosti.  

 

 Na základě předem sestaveného dotazníku jsem postupně provedla 

rozhovory s dvaceti osmi rodinami, jejichž děti některým ze zkoumaných 

postižení trpěly. Věk všech těchto dětí byl mezi sedmi a třinácti lety, počet 

dětí příslušících k jednomu či druhému pohlaví byl na obou stranách 

stejný, setkala jsem se tedy se čtrnácti rodinami postižených chlapců a se 

čtrnácti rodinami postižených děvčat. Zajímavý je v této souvislosti fakt, 

že z dvaceti osmi uskutečněných rozhovorů byla ve dvaceti třech 

případech přítomna pouze matka, ve čtyřech byli přítomni oba z rodičů a 

jen v jednom případě jsem rozhovor prováděla pouze s otcem. Žádný 

výrazný rozdíl v průběhu rozhovorů jsem však nepozorovala, ať už byl u 

rozhovoru přítomen pouze jeden z rodičů či oba. Ve většině případů jsem 

se setkala se vstřícným přístupem a ochotou. 

 

                                                           
16 Jedná se o Downův syndrom, dětská mozková obrna, autismus, zrakové postižení, sluchové postižení. 
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 Věk, kdy se rodiči dozvěděli o postižení svých dětí se u jednotlivých 

respondentů lišil, rodiče uváděli rozpětí od narození dítěte až do věku 

deseti let, přičemž nejčastěji uváděné bylo přímo narození či období těsně 

po něm.  

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že všechny zpovídané rodiny pocházely 

z teplického a mosteckého okresu17, tedy z menších měst a vesnic, žádné 

uváděné místo bydliště nepřesahuje hranici sta tisíce obyvatel. 

 

 Při dotazování mě rovněž zajímalo, zda-li dítě žije v rodině úplné, 

jakýmkoli způsobem neúplné či je umístěno v ústavu. Důležitá také 

z mého pohledu byla informace, zda-li je dítě jedináček či má sourozence, 

popřípadě jestli se jedná o dítě zdravé či postižené. Osm ze sledovaných 

dětí sourozence nemělo, zbylých dvacet ano, ve dvou případech byl 

postižený také sourozenec. Tři z dotazovaných rodin uvedly, že kromě 

dítěte je postižený také jeden z rodičů, u jedné rodiny jedez z prarodičů, 

v dalších třech rodinách se pak vyskytoval jiný postižený rodinný 

příslušník.  

 

 Pro sběr dat jsem použila již v úvodní části zmíněnou metodu     

Face-to-face rozhovoru na základě dotazníku. Sledované rodiny mi při 

osobním setkání odpovídaly na předem připravené z tohoto dotazníku. 

Způsob jeho sestavování, metodu použitou k jeho vyhodnocování a 

způsoby zpracování výsledků podrobně vysvětlím v dalších kapitolách.   

 

  

 

 

 

 
                                                           
17 Teplice v Čechách i Most se nacházejí v Ústeckém kraji.  
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7. Metodologie výzkumu 

 

 Ze všeho nejdříve jsem zvážila, jaké informace pro mě budou 

z hlediska předmětu zkoumání hodnotné a jakou formou dotazník 

sestavím. Po zodpovězení těchto základních otázek jsem se rozhodla 

rozdělit otázky v dotazníku do třech části. První část obsahuje otázky 

biografické, druhá část otázky, které mají za úkol zjistit informace o 

rodinném prostředí, třetí část pak obsahuje otázky ohledně stavu dítěte. 

Pro svůj dotazník jsem se rozhodla použít otázky uzavřené. Po seznámení 

se s problematikou prostřednictvím literatury jsem ke každé otázce 

doplnila nabídku několika alternativních odpovědí s tím, že úkolem 

respondentů bude označit vhodnou odpověď. Každé odpovědi v druhé a 

třetí části byla zároveň přiřazena určitá bodová hodnota v rozmezí od – 1 

do +1, přičemž pro každou otázku byla vždy v nabídce alespoň jedna 

odpověď pro každou bodovou hodnotu, tedy -1, 0 a +1. Odpovědi z první 

části dotazníku konečný bodový výsledek neovlivňovaly, měly však pro 

můj výzkum svou důležitost a hodnotu, jelikož jsem se snažila prokázat, 

případně vyvrátit souvislosti mezi těmito biografickými údaji a celkovým 

skóre za druhou a třetí část. Respondentům byla předkládána verze 

dotazníku, kde nebyly tyto bodové hodnoty uvedeny, tato skutečnost jim 

tedy zůstala utajena. Z toho důvodu nemohlo dojít ke zkreslení výsledků 

na základě toho, že by se dotazovaní snažili odpovídat s cílem zisku co 

nejlepšího skóre, a ne podle skutečnosti.  

 

 Před započetím samotného výzkumu jsem sestavený dotazník 

předložila pěti nezávislým osobám, z jejichž reakcí a odpovědí jsem chtěla 

posoudit validitu, tedy schopnost dotazníku zjišťovat to, co zjišťovat má, a 

reliabitu, tedy jeho přesnost a spolehlivost, a v neposlední řadě také to, 

zda-li jsou otázky i nabízené odpovědi dostatečně jasné a pochopitelné.           

Na základě této zpětné vazby jsem provedla mírné změny ve struktuře      

a znění několika otázek a odpovědí tak, aby byly pro respondenty 
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srozumitelnější. Poté jsem se již věnovala rozhovorům s vybranými 

dvaceti osmi rodinami, se kterými jsem učinila osobní rozhovory na 

základě tohoto dotazníku18. Všichni dotazovaní tedy zodpovídali naprosto 

stejné otázky a volili mezi naprosto stejnými odpověďmi, což mi umožnilo 

velmi přehledné a přesné porovnání jednotlivých rodin.  

 

 Po sebrání potřebného množství dat jsem si veškeré odpovědi, které 

jsem získala, přepsala do přehledného schématu (viz. tabulka č. 7.1), 

z něhož jsem na základě dříve zmíněného obodování jednotlivých otázek 

vypočetla pro každou rodinu skóre, které získala za druhou a třetí část 

dotazníku. Poté jsem již za pomoci níže popisovaných statistických metod 

zjišťovala, nakolik je průběh nemoci dítěte a jeho celkový stav ovlivňován 

tím, v jakém rodinném prostředí žije. K tomuto jsem si stanovila 

hypotézy, které uvádím v následujících kapitolách společně s podrobnými 

popisy použitých statistických metod a zjištěnými výsledky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
18 Viz. příloha 



54 

 

  První část 1 2 3 4 5 

1 Věk dítěte 11 8 9 12 13 

2 Pohlaví dítěte chlapec chlapec děvče děvče děvče 

3 Druh postižení 
Downův 
syndrom 

sluchově 
postižený 

Downův 
syndrom 

Downův 
syndrom 

zrakově 
postižená 

4 Věk, kdy se rodiče dozvěděli o postižení 0 0 0 0 1 měsíc 

5 Velikost místa bydliště B A B B A 

6 Rodiče žijící s dítětem A A A A A 

7 Má dítě sourozence? NE ANO ANO NE ANO 

8 Věk sourozence - 13 16 - 4, 5 

9 Je sourozenec též postižený nebo je zdravý? - A A - A 

10 Je někdo jiný z rodiny postižený? D A D D D 

  Druhá část                     

1 
Jak jste reagovali na zprávu, že vaše dítě je 
postižené? B 0 A 1 B 0 B 0 B 0 

2 Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo? D 0 A 0 D 0 D 0 D 0 

3 Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl? C 1 A -1 C 1 C 1 A -1 

4 
Jak vnímá postižení dítěte jeho sourozenec a jaký má 
k němu vztah? - - A 1 B 0 - - A 1 

5 Navštěvuje dítě běžnou či speciální školu? B 0 A 1 A 1 B 0 B 0 

6 Jaké jsou výhody školy, kterou vaše dítě navštěvuje? B -1 C 1 C 1 B -1 A 0 

7 
Máte sklony dítěti činnosti spíše usnadňovat nebo se 
snažíte o jeho samostatnost? C -1 A 1 A 1 C -1 B 0 

8 
Chodíte oba do zaměstnání nebo je některý z Vás s 
dítětem doma? A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 

9 
Chápete fakt, že musíte s dítětem zůstat doma jako 
oběť? B 0 C 1 B 0 C 1 C 1 

10 
Změnil se nějak život vaší rodiny a vztahy v ní po 
zjištění, že je vaše dítě postižené? A -1 C 1 B 0 C 1 C 1 

11 
Změnily se nějak vaše vztahy s okolím po zjištění, že 
je vaše dítě postižené? B 0 C 1 B 0 C 1 C 1 

12 
Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte a 
umístíte jej do ústavu? B 0 A 1 A 1 A 1 B 0 

13 
Pomáhá Vám kontakt s rodiči stejně postižených 
dětí? B 0 A 1 A 1 A 1 A 1 

14 
Je podle Vás důležité, aby se postižení integrovali 
mezi zdravé? A -1 C 1 C 1 B 0 B 0 

15 
Máte nějakou představu o tom, jak by měla vypadat 
budoucnost vašeho dítěte? A -1 C 0 C 0 B 1 C 0 

  Třetí část                     

1 
Myslíte si, že on/a sám/sama vnímá své postižení 
jako problém? B 1 B 1 B 1 B 1 B 1 

2 
Myslíte, že se stav vašeho dítěte od zjištění postižení 
zlepšuje? B 0 A 1 A 1 B 0 A 1 

3 
Myslíte, že je dítě schopné se o sebe jednou samo 
postarat, zvládnout samostatný  život? C 0 A 1 A 1 C 0 A 1 

4 Jak se dítě zapojuje do kolektivu svých vrstevníků? A -1 B 1 B 1 B 1 A -1 

5 Navštěvuje dítě nějaký kroužek či zájmovou činnost? C -1 A 1 C -1 D 0 B 0 

6 Jakou má dítě představu o budoucnosti? A 0 B 1 A 0 D 0 D 0 

  Součet za druhou část   -3   11   8   6   5 

  Součet za třetí část   -1   6   3   2   2 

 

Tab. 7.1 Přehled zjištěných dat  
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  První část 6 7 8 9 10 

1 Věk dítěte 11 8 8 12 7 

2 Pohlaví dítěte chlapec děvče děvče děvče chlapec 

3 Druh postižení DMO 
zrakově 
postižená 

sluchově 
postižená DMO 

Downův 
syndrom 

4 Věk, kdy se rodiče dozvěděli o postižení brzy po narození 2 roky 0,5 roku 1 rok 0 

5 Velikost místa bydliště B A A A A 

6 Rodiče žijící s dítětem B A A B B 

7 Má dítě sourozence? NE ANO NE ANO NE 

8 Věk sourozence - 13 - 18 - 

9 Je sourozenec též postižený nebo je zdravý? - A C A - 

10 Je někdo jiný z rodiny postižený? D D D D D 

  Druhá část                     

1 
Jak jste reagovali na zprávu, že vaše dítě je 
postižené? A 1 A 1 B 0 A 1 C -1 

2 Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo? D 0 C 0 A 0 B 0 D 0 

3 
Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký 
podíl? C 1 C 1 C 1 B 0 C 1 

4 
Jak vnímá postižení dítěte jeho sourozenec a 
jaký má k němu vztah? - - A 1 - - B 0 - - 

5 Navštěvuje dítě běžnou či speciální školu? B 0 A 1 A 1 A 1 C -1 

6 
Jaké jsou výhody školy, kterou vaše dítě 
navštěvuje? B -1 D 1 E 1 E 1 - - 

7 
Máte sklony dítěti činnosti spíše usnadňovat 
nebo se snažíte o jeho samostatnost? B 0 B 0 B 0 B 0 C -1 

8 
Chodíte oba do zaměstnání nebo je některý z 
Vás s dítětem doma? D 0 D 0 A 1 A 1 A 1 

9 
Chápete fakt, že musíte s dítětem zůstat doma 
jako oběť? - - - - C 1 B 0 A -1 

10 
Změnil se nějak život vaší rodiny a vztahy v ní 
po zjištění, že je vaše dítě postižené? A -1 B 0 C 1 B 0 A -1 

11 
Změnily se nějak vaše vztahy s okolím po 
zjištění, že je vaše dítě postižené? B 0 C 1 C 1 A -1 A -1 

12 
Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte 
a umístíte jej do ústavu? A 1 A 1 A 1 A 1 B 0 

13 
Pomáhá Vám kontakt s rodiči stejně postižených 
dětí? A 1 A 1 C -1 A 1 B 0 

14 
Je podle Vás důležité, aby se postižení 
integrovali mezi zdravé? C 1 C 1 C 1 C 1 B 0 

15 
Máte nějakou představu o tom, jak by měla 
vypadat budoucnost vašeho dítěte? B 1 D 1 A -1 B 1 A -1 

  Třetí část                     

1 
Myslíte si, že on/a sám/sama vnímá své 
postižení jako problém? B 1 B 1 B 1 B 1 A -1 

2 
Myslíte, že se stav vašeho dítěte od zjištění 
postižení zlepšuje? A 1 B 0 B 0 B 0 B 0 

3 
Myslíte, že je dítě schopné se o sebe jednou 
samo postarat, zvládnout samostatný  život? D 0 B -1 C 1 B -1 B -1 

4 
Jak se dítě zapojuje do kolektivu svých 
vrstevníků? B 1 B 1 B 1 C 0 A -1 

5 
Navštěvuje dítě nějaký kroužek či zájmovou 
činnost? A 1 D 0 D 0 D 0 C -1 

6 Jakou má dítě představu o budoucnosti? E 1 E 1 E 1 D 0 C -1 

  Součet za druhou část   4   10   7   7   -5 

  Součet za třetí část   5   2   4   0   -5 

 

Tab. 7.1 Přehled zjištěných dat  
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  První část 11 12 13 14 15 

1 Věk dítěte 8 13 11 7 12 

2 Pohlaví dítěte děvče děvče děvče chlapec chlapec 

3 Druh postižení 
sluchově 
postižená DMO 

zrakově 
postižená DMO 

zrakově 
postižený 

4 Věk, kdy se rodiče dozvěděli o postižení 0 1 rok 0 14 měsíců 10 let 

5 Velikost místa bydliště A B A B A 

6 Rodiče žijící s dítětem A B D A A 

7 Má dítě sourozence? ANO NE ANO ANO NE 

8 Věk sourozence 5 - 6 17 - 

9 Je sourozenec též postižený nebo je zdravý? A - A A - 

10 Je někdo jiný z rodiny postižený? C D D D D 

  Druhá část                     

1 
Jak jste reagovali na zprávu, že vaše dítě je 
postižené? A 1 A 1 C -1 C -1 B 0 

2 Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo? A 0 D 0 D 0 B 0 C 0 

3 Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl? C 1 C 1 A -1 A -1 C 1 

4 
Jak vnímá postižení dítěte jeho sourozenec a jaký 
má k němu vztah? A 1 - - B 0 A 1 - - 

5 Navštěvuje dítě běžnou či speciální školu? B 0 A 1 B 0 C -1 A 1 

6 
Jaké jsou výhody školy, kterou vaše dítě 
navštěvuje? A 0 C 1 B -1 - - D 1 

7 
Máte sklony dítěti činnosti spíše usnadňovat nebo se 
snažíte o jeho samostatnost? B 0 A 1 B 0 C -1 B 0 

8 
Chodíte oba do zaměstnání nebo je některý z Vás s 
dítětem doma? A 1 A 1 C -1 A 1 B 1 

9 
Chápete fakt, že musíte s dítětem zůstat doma jako 
oběť? C 1 C 1 - - C 1 B 0 

10 
Změnil se nějak život vaší rodiny a vztahy v ní po 
zjištění, že je vaše dítě postižené? C 1 B 0 A -1 C 1 B 0 

11 
Změnily se nějak vaše vztahy s okolím po zjištění, 
že je vaše dítě postižené? B 0 C 1 B 0 B 0 B 0 

12 
Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte a 
umístíte jej do ústavu? A 1 A 1 D -1 B 0 A 1 

13 
Pomáhá Vám kontakt s rodiči stejně postižených 
dětí? A 1 A 1 B 0 A 1 A 1 

14 
Je podle Vás důležité, aby se postižení integrovali 
mezi zdravé? B 0 C 1 B 0 B 0 C 1 

15 
Máte nějakou představu o tom, jak by měla vypadat 
budoucnost vašeho dítěte? B 1 C 0 C 0 D 1 B 1 

  Třetí část                     

1 
Myslíte si, že on/a sám/sama vnímá své postižení 
jako problém? B 1 B 1 A -1 C 0 A -1 

2 
Myslíte, že se stav vašeho dítěte od zjištění postižení 
zlepšuje? B 0 A 1 B 0 C -1 B 0 

3 
Myslíte, že je dítě schopné se o sebe jednou samo 
postarat, zvládnout samostatný  život? A 1 A 1 C 0 B -1 A 1 

4 Jak se dítě zapojuje do kolektivu svých vrstevníků? C 0 B 1 A -1 C 0 B 1 

5 
Navštěvuje dítě nějaký kroužek či zájmovou 
činnost? B 0 A 1 C -1 D 0 A 1 

6 Jakou má dítě představu o budoucnosti? D 0 B 1 D 0 E 1 D 0 

  Součet za druhou část   9   11   -6   2   8 

  Součet za třetí část   2   6   -3   -1   2 

 

Tab. 7.1 Přehled zjištěných dat  
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  První část 16 17 18 19 20 

1 Věk dítěte 11 12 13 10 7 

2 Pohlaví dítěte chlapec chlapec děvče chlapec děvče 

3 Druh postižení 
dětský 
autismus 

Downův 
syndrom DMO 

sluchově 
postižený 

zrakově 
postižená 

4 Věk, kdy se rodiče dozvěděli o postižení 2,5 roku 1 měsíc 2 roky 5 let brzy po narození 

5 Velikost místa bydliště B B B A B 

6 Rodiče žijící s dítětem A D A A A 

7 Má dítě sourozence? NE ANO ANO ANO ANO 

8 Věk sourozence - 16 10 4 14 

9 Je sourozenec též postižený nebo je zdravý? - A A A A 

10 Je někdo jiný z rodiny postižený? D D D D A 

  Druhá část                     

1 
Jak jste reagovali na zprávu, že vaše dítě je 
postižené? B 0 C -1 B 0 B 0 B 1 

2 Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo? D 0 B 0 A 0 C 0 A 0 

3 
Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký 
podíl? B 0 B 0 A -1 B 0 C 1 

4 
Jak vnímá postižení dítěte jeho sourozenec a 
jaký má k němu vztah? - - B 0 A 1 B 0 A 1 

5 Navštěvuje dítě běžnou či speciální školu? B 0 B 0 A 1 A 1 C -1 

6 
Jaké jsou výhody školy, kterou vaše dítě 
navštěvuje? B -1 A 0 C 1 D 1 - - 

7 
Máte sklony dítěti činnosti spíše usnadňovat 
nebo se snažíte o jeho samostatnost? A 1 A 1 A 1 B 0 C -1 

8 
Chodíte oba do zaměstnání nebo je některý z 
Vás s dítětem doma? D 0 C -1 D 0 D 0 A 1 

9 
Chápete fakt, že musíte s dítětem zůstat doma 
jako oběť? - - - - - - - - C 1 

10 
Změnil se nějak život vaší rodiny a vztahy v ní 
po zjištění, že je vaše dítě postižené? B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 

11 
Změnily se nějak vaše vztahy s okolím po 
zjištění, že je vaše dítě postižené? B 0 A -1 B 0 C 1 B 0 

12 
Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte 
a umístíte jej do ústavu? A 1 D -1 A 1 A 1 A 1 

13 
Pomáhá Vám kontakt s rodiči stejně postižených 
dětí? C -1 C -1 A 1 C -1 B 0 

14 
Je podle Vás důležité, aby se postižení 
integrovali mezi zdravé? B 0 B 0 C 1 C 1 C 1 

15 
Máte nějakou představu o tom, jak by měla 
vypadat budoucnost vašeho dítěte? B 1 D 1 B 1 D 1 C 0 

  Třetí část                     

1 
Myslíte si, že on/a sám/sama vnímá své 
postižení jako problém? B 1 A -1 B 1 C 0 B 1 

2 
Myslíte, že se stav vašeho dítěte od zjištění 
postižení zlepšuje? C -1 B 0 B 0 B 0 B 0 

3 
Myslíte, že je dítě schopné se o sebe jednou 
samo postarat, zvládnout samostatný  život? A 1 C 0 A 1 A 1 A 1 

4 
Jak se dítě zapojuje do kolektivu svých 
vrstevníků? A -1 B 1 B 1 B 1 C 0 

5 
Navštěvuje dítě nějaký kroužek či zájmovou 
činnost? C -1 C -1 A 1 A 1 D 0 

6 Jakou má dítě představu o budoucnosti? A 0 A 0 B 1 D 0 E 1 

  Součet za druhou část   1   -3   7   5   5 

  Součet za třetí část   -1   -1   5   3   3 

 

Tab. 7.1 Přehled zjištěných dat  
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  První část 21 22 23 24 25 

1 Věk dítěte 9 12 13 7 11 

2 Pohlaví dítěte chlapec děvče chlapec chlapec chlapec 

3 Druh postižení 
sluchově 
postižený 

sluchově 
postižená 

dětský 
autismus DMO DMO 

4 Věk, kdy se rodiče dozvěděli o postižení 0 0 necelé 2 roky 2 roky 3 roky 

5 Velikost místa bydliště A A B B B 

6 Rodiče žijící s dítětem B B A B A 

7 Má dítě sourozence? ANO ANO ANO ANO ANO 

8 Věk sourozence 12 9 20 5 21 

9 Je sourozenec též postižený nebo je zdravý? B B A A A 

10 Je někdo jiný z rodiny postižený? C C D D D 

  Druhá část                     

1 
Jak jste reagovali na zprávu, že vaše dítě je 
postižené? A 1 B 0 C -1 B 0 B 0 

2 Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo? A 0 A 0 D 0 B 0 B 0 

3 Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl? C 1 C 1 A -1 B 0 C 1 

4 
Jak vnímá postižení dítěte jeho sourozenec a jaký 
má k němu vztah? A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 

5 Navštěvuje dítě běžnou či speciální školu? B 0 B 0 A 1 C -1 A 1 

6 
Jaké jsou výhody školy, kterou vaše dítě 
navštěvuje? A 0 A 0 D 1 - - E 1 

7 
Máte sklony dítěti činnosti spíše usnadňovat nebo 
se snažíte o jeho samostatnost? B 0 B 0 C -1 B 0 A 1 

8 
Chodíte oba do zaměstnání nebo je některý z Vás s 
dítětem doma? A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 

9 
Chápete fakt, že musíte s dítětem zůstat doma jako 
oběť? A -1 A -1 C 1 B 0 C 1 

10 
Změnil se nějak život vaší rodiny a vztahy v ní po 
zjištění, že je vaše dítě postižené? A -1 B 0 C 1 A -1 C 1 

11 
Změnily se nějak vaše vztahy s okolím po zjištění, 
že je vaše dítě postižené? C 1 B 0 B 0 A -1 C 1 

12 
Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte a 
umístíte jej do ústavu? A 1 A 1 A 1 B 0 A 1 

13 
Pomáhá Vám kontakt s rodiči stejně postižených 
dětí? A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 

14 
Je podle Vás důležité, aby se postižení integrovali 
mezi zdravé? C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 

15 
Máte nějakou představu o tom, jak by měla 
vypadat budoucnost vašeho dítěte? B 1 B 1 B 1 C 1 C 0 

  Třetí část                     

1 
Myslíte si, že on/a sám/sama vnímá své postižení 
jako problém? B 1 B 1 C 0 B 1 B 1 

2 
Myslíte, že se stav vašeho dítěte od zjištění 
postižení zlepšuje? B 0 B 0 A 1 B 0 A 1 

3 
Myslíte, že je dítě schopné se o sebe jednou samo 
postarat, zvládnout samostatný  život? A 1 A 1 A 1 B -1 A 1 

4 Jak se dítě zapojuje do kolektivu svých vrstevníků? B 1 B 1 C 0 C 0 C 0 

5 
Navštěvuje dítě nějaký kroužek či zájmovou 
činnost? A 1 A 1 D 0 D 0 D 0 

6 Jakou má dítě představu o budoucnosti? D 0 B 1 D 0 D 0 E 1 

  Součet za druhou část   7   6   7   1   12 

  Součet za třetí část   4   5   2   0   4 

 

Tab. 7.1 Přehled zjištěných dat  
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  První část 26 27 28 

1 Věk dítěte 8 10 12 

2 Pohlaví dítěte děvče chlapec děvče 

3 Druh postižení 
zrakově 
postižená 

Downův 
syndrom 

sluchově 
postižená 

4 Věk, kdy se rodiče dozvěděli o postižení 1 měsíc 0 1,5 měsíce 

5 Velikost místa bydliště A A B 

6 Rodiče žijící s dítětem A D A 

7 Má dítě sourozence? ANO ANO ANO 

8 Věk sourozence 10 13 8 

9 Je sourozenec též postižený nebo je zdravý? A A A 

10 Je někdo jiný z rodiny postižený? B D A 

  Druhá část             

1 Jak jste reagovali na zprávu, že vaše dítě je postižené? B 0 C -1 A 1 

2 Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo? A 0 D 0 A 0 

3 Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl? A -1 B 0 A -1 

4 
Jak vnímá postižení dítěte jeho sourozenec a jaký má k němu 
vztah? C -1 A 1 A 1 

5 Navštěvuje dítě běžnou či speciální školu? B 0 B 0 A 1 

6 Jaké jsou výhody školy, kterou vaše dítě navštěvuje? B -1 A 0 C 1 

7 
Máte sklony dítěti činnosti spíše usnadňovat nebo se snažíte o jeho 
samostatnost? C -1 A 1 A 1 

8 Chodíte oba do zaměstnání nebo je některý z Vás s dítětem doma? A 1 C -1 D 0 

9 Chápete fakt, že musíte s dítětem zůstat doma jako oběť? A -1 - - - - 

10 
Změnil se nějak život vaší rodiny a vztahy v ní po zjištění, že je 
vaše dítě postižené? B 0 A -1 B 0 

11 
Změnily se nějak vaše vztahy s okolím po zjištění, že je vaše dítě 
postižené? B 0 A -1 C 1 

12 
Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte a umístíte jej do 
ústavu? B 0 D -1 A 1 

13 Pomáhá Vám kontakt s rodiči stejně postižených dětí? B 0 B 0 A 1 

14 Je podle Vás důležité, aby se postižení integrovali mezi zdravé? B 0 B 0 C 1 

15 
Máte nějakou představu o tom, jak by měla vypadat budoucnost 
vašeho dítěte? C -1 A -1 B 1 

  Třetí část             

1 Myslíte si, že on/a sám/sama vnímá své postižení jako problém? A -1 C 0 B 1 

2 Myslíte, že se stav vašeho dítěte od zjištění postižení zlepšuje? B 0 C -1 A 1 

3 
Myslíte, že je dítě schopné se o sebe jednou samo postarat, 
zvládnout samostatný  život? C 0 C 0 A 1 

4 Jak se dítě zapojuje do kolektivu svých vrstevníků? A -1 B 1 B 1 

5 Navštěvuje dítě nějaký kroužek či zájmovou činnost? C -1 A 1 A 1 

6 Jakou má dítě představu o budoucnosti? A 0 A 0 D 0 

  Součet za druhou část   -5   -4   9 

  Součet za třetí část   -3   1   5 

 

Tab. 7.1 Přehled zjištěných dat  
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8. Použité statistické metody 

 

 V této kapitole si popíšeme statistické metody, které jsem použila   

v kapitole deváté k vyhodnocování údajů získaných z dotazníků.   

 

 

8.1 Spearmanův korelační koeficient 

 

 Spearmanův korelační koeficient je ve statistice neparametrickou 

mírou korelace. Často je označován řeckým písmenem ρ (rho). Určuje, jak 

dobře je možné popsat libovolnou monotónní funkcí vztah mezi dvěma 

proměnnými, aniž by byla brána do úvahy hustota rozložení daných 

proměnných. 

 

 V principu je výpočet Spearmanova korelačního koeficientu 

speciálním případem Pearsonova koeficientu, kdy je namísto vlastních dat 

zpracováváno jejich pořadí. 

 Spearmanův korelační koeficient je založený na pořadích jedinců, 

uspořádaných podle velikosti vzhledem ke dvěma sledovaným veličinám. 

Každému jedinci se přiřadí dvojice pořadí Q (pořadí podle první veličiny X) 

a R (pořadí podle druhé veličiny Y). Kdyby s rostoucími hodnotami X 

vzrůstaly i hodnoty Y, byla by zřejmě pořadí obou veličin shodná, tj. Q = R 

pro každého jedince. Jestliže s rostoucími hodnotami X klesají hodnoty Y, 

jsou pořadí obou veličin právě opačná. Při nezávislosti jsou pořadí 

zpřeházená zcela náhodně. Pro n pozorovaných dvojic ve výběru se 

Spearmanův korelační koeficient počítá pomocí diferencí pořadí iii RQd −=   

jako ( )1
6

1
2
1

2

−
−=
∑
=

nn

d
n

i

i

ρ  . 
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 Při shodném pořadí dosahuje koeficient ρ  maximální hodnoty 1, při 

opačném pořadí minimální hodnoty. V ostatních případech je 11 <<− ρ . 

Hodnoty korelačního koeficientu blízké nule naznačují, že pořadí jsou 

náhodně zpřeházená, a mezi sledovanými veličinami tedy není závislost. 

Při platnosti nulové hypotézy o nezávislosti obou veličin jsou odchylky 

Spearmanova korelačního koeficientu od nuly jen náhodné. Když tedy 

absolutní hodnota Spearmanova korelačního koeficientu ρ  překročí 5% 

nebo 1% kritickou hodnotu, zamítá se nulová hypotéza o nezávislosti na 

příslušné hladině významnosti. Kritické hodnoty Spearmanova korelačního 

koeficientu pro oboustrannou alternativu jsou tabelovány. Pro větší rozsah 

výběru můžeme použít testové statistiky, která má za platnosti nulové 

hypotézy normální rozdělení.  

 

 

8.2  Dvouvýběrový t-test 

 

 Dvouvýběrový t-test se používá k testování rovnosti středních 

hodnot dvou populací. V našich výpočtech budeme používat nezávislý 

dvouvýběrový t-test.  Mějme dvě sady dat, jejichž střední hodnoty jsou 1x  

resp. 2x , směrodatné odchylky 1s  resp. 2s  a počet dat v jednotlivých 

sadách 1n  resp. 2n . Pak pro sdružený odhad rozptylu platí: 
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Po odmocnění máme sdružený odhad směrodatné odchylky s . 

Směrodatnou chybu rozdílu výběrových průměrů získáme ze vztahu  
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Testová statistika T je vyjádřena takto: 
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Při posuzování statistické významnosti resp. nevýznamnosti rozdílů 

středních hodnot je testová statistika porovnáváná s kritickými hodnotami 

Studentova t-rozdělení. 

 

 Studentovo t-rozdělení je v teorii pravděpodobnosti a statistice 

rozdělením pravděpodobnosti, které je možné použít při řešení problému s 

odhadem střední hodnoty normálně rozdělené veličiny v případě, kdy je 

populační výběr malý. Je základem pro Studentův t-test statistické 

významnosti rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry. První odvození      

t-rozdělení bylo publikováno Williamem Sealym Gossetem. Vzhledem ke 

svému zaměstnání v pivovaru Guiness v Dublinu nemohl publikovat svoji 

práci pod vlastním jménem a použil jméno Student.Studentovo rozdělení 

je používáno, pokud neznáme směrodatnou odchylku a ta musí být tedy 

odhadnuta z dat. 

  

Předpokládejme, že nXXX ,...,, 21  jsou vzájemně nezávislé hodnoty, 

které mají normální rozdělení se střední hodnotou µ  a rozptylem 2σ . 

Výběrový průměr je pak 
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Je zřejmé, že statistika 
n

X
Z n

σ

µ−
=  má normální rozdělení se střední 

hodnotou 0 a rozptylem 1.  

 

Gosset zkoumal příbuznou statistiku 
nS

X
T

n

n µ−
=  a dokázal, že 

statistika T má hustotu rozložení pravděpodobnosti 

( ) ( )( )
( )

( ) ( ) 2/12 /1
2/

2/1 +−
+

Γ

+Γ
=

ν
ν

ννπ

ν
ttf , kde Γ  je gama funkce. Statistika T má 

Studentovo t-rozložení, parametr ν  se nazývá počet stupňů volnosti a 

platí 1−= nν . Důležitou vlastností je, že rozdělení nezávisí na µ  a σ , ale  

jen na ν . V limitním případě, kdy ∞→ν , se t-rozdělení blíží normálnímu 

rozdělení ( )1,0N . 
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9. Provedené testy 

 

 

9.1  Testování závislosti mezi rodinným prostředím a stavem  

       nemocného dítěte 

 

 Pro posouzení závislosti mezi rodinným prostředím a stavem 

nemocného dítěte (jeho psychikou, vnímáním své vlastní nemoci, atd.) 

byly podstatné otázky z druhé a třetí části dotazníku. V druhé části jsou 

otázky, které mají za úkol zjistit, jaké panuje v dané rodině atmosféra, 

část třetí pak obsahuje otázky zjišťující stav dítěte. Otázky v obou 

skupinách byly obodovány tak, že vyšší dosažený výsledek ve skupině 

otázek zaměřených na rodinné prostředí ukazuje na příznivější prostředí, 

zatímco výsledek nižší na prostředí méně příznivé. Ve skupině otázek, 

které zjišťovaly stav dítěte značí vyšší výsledek lepší psychický i fyzický 

stav dítěte, zatímco nižší skóre ukazuje na stav horší. V tomto testu jsem 

chtěla prokázat, popřípadě vyvrátit souvislost mezi úrovní rodinného 

prostředí a stavem dítěte, a to na základě prokázání či neprokázání 

korelace mezi výsledky získanými jednotlivými respondenty v druhé a třetí 

části dotazníku. Pro tento účel jsem zvolila test na Spearmanův korelační 

koeficient (popsán v 8.1). 

 

 

9.1.1  Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu 

 

 Pro tento test jsem stanovila nulovou hypotézu H0 takovou, že 

výsledky pro jednotlivé části dotazníku (tedy část druhou a třetí) jsou na 

sobě nezávislé. Alternativní hypotéza H1 je tedy ta, že výsledky v druhé a 

třetí části jsou navzájem závislé. Test provádím na hladině významnosti 

0,01. 
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V tabulce 9.1.1 jsou uvedena vstupní data pro tento test. Těmi jsou 

výsledky jednotlivých respodentů v druhé a třetí části dotazníku. V tabulce 

jsou dále uvedena pořadí respondentů podle dosažených výsledků, rozdíl 

těchto pořadí a jejich kvadrát, s kterým je dále pracováno. Po dosazení do 

vzorce ( )1
6

1
2
1

2

−
−=
∑
=

nn

d
n

i

i

ρ  pro výpočet Spearmanova korelačního koeficientu 

dostaneme: 

 

0,733=ρ  

 

 Kritická hodnota Spearmanova korelačního koeficientu pro 28=n  a 

hladinu významnosti 0,01 je 0,496. Jelikož platí 0,4960,733 >=ρ , pak 

nulovou hypotézu zamítáme, čímž dokazujeme závislost mezi výsledky 

respondentů v druhé a třetí části dotazníku. Uvedená závislost je zřejmá i 

z grafického vyjádření výsledků z dotazníků (Obr. 9.1.1) 

 

 

 

 



66 

Dotazník

Součet za 

druhou část

Pořadí podle 

2. části

Součet za 

třetí část

Pořadí podle 

3. části Ri-Qi (Ri-Qi)
2

1 -3 23,5 -1 23,5 0 0

2 11 2,5 6 1,5 1 1

3 8 7,5 3 11 -3,5 12,25

4 6 14,5 2 15,5 -1 1

5 5 17 2 15,5 1,5 2,25

6 4 19 5 4,5 14,5 210,25

7 10 4 2 15,5 -11,5 132,25

8 7 11 4 8 3 9

9 7 11 0 20,5 -9,5 90,25

10 -5 26,5 -5 28 -1,5 2,25

11 9 5,5 2 15,5 -10 100

12 11 2,5 6 1,5 1 1

13 -6 28 -3 26,5 1,5 2,25

14 2 20 -1 23,5 -3,5 12,25

15 8 7,5 2 15,5 -8 64

16 1 21,5 -1 23,5 -2 4

17 -3 23,5 -1 23,5 0 0

18 7 11 5 4,5 6,5 42,25

19 5 17 3 11 6 36

20 5 17 3 11 6 36

21 7 11 4 8 3 9

22 6 14,5 5 4,5 10 100

23 7 11 2 15,5 -4,5 20,25

24 1 21,5 0 20,5 1 1

25 12 1 4 8 -7 49

26 -5 26,5 -3 26,5 0 0

27 -4 25 1 19 6 36

28 9 5,5 5 4,5 1 1  

Tab. 9.1.1  Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu 

 

 

 

 

 

 

 



67 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

-10 -5 0 5 10 15

výsledky 2. části

v
ý
s
le
d
k
y
 3
. 
č
á
s
ti

 

Obr. 9.1.1 – Grafické zpracování výsledků z dotazníků 

 

 

 Z uvedeného grafu je zřejmé, že většina bodů představujících 

jednotlivé respodenty (rodiny postižených dětí) leží v blízkosti 

zkonstruované regresní přímky, což značí závislost mezi výsledky 

respondentů v druhé a třetí části dotazníku. 

 

 

9.2  Testování závislosti mezi rodinným prostředím a tím, jestli   

  má postižené dítě sourozence nebo je jedináčkem  

 

 V tomto testu se pokusím zjistit, zda je významný rozdíl mezi 

rodinným prostředím u těch rodin, které mají kromě nemocného dítěte 

ještě druhé dítě a u těch, které mají jen nemocné dítě. Pro posouzení 

rodinného prostředí použiji výsledky z druhé části dotazníku. Tyto 

výsledky jsou rozděleny v tabulce č. 9.2.1 do dvou skupin podle toho, 

zda-li je dítě jedináčkem či má sourozence.  
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Dotazník

Součet za 

druhou část Dotazník

Součet za 

druhou část

1 -3 2 11

4 6 3 8

6 4 5 5

8 7 7 10

10 -5 9 7

12 11 11 9

15 8 13 -6

16 1 14 2

17 -3

18 7

19 5

20 5

21 7

22 6

23 7

24 1

25 12

26 -5

27 -4

28 9

NE ANO

další dítě

 

Tab. 9.2.1 – Rozdělení podle existence či neexistence sourozence 

 

 

Pro obě skupiny byly spočítány průměry a směrodatné odchylky          

(tab. 9.2.2) 

 

Další dítě n průměr odchylka

NE 8 3,625 5,553

ANO 20 4,65 5,412  

Tab. 9.2.2 – Průměry a směrodatné odchylky pro obě skupiny 

 

 Vidíme, že pro skupinu rodin, které mají kromě nemocného dítěte 

ještě další dítě, je výsledek v průměru vyšší, což značí lepší rodinné 

prostředí těchto rodin oproti rodinám pouze s nemocným dítětem. Pro 

zjištění významnosti tohoto rozdílu použijeme dvouvýběrový t-test.  

 

 

 Nulovou hypotézou H0 pro nás bude, že jsou výsledky obou skupin 

stejné, tj. nezávislé na existenci druhého dítěte. 
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 V souladu s dvouvýběrovým t-testem nejprve spočítáme 

z vypočtených směrodatných odchylek sdružený odhad rozptylu podle 

vztahu 
( ) ( )

2

11

21

2
22

2
112

−+

−+−
=

nn

snsn
s . Po dosazení dostáváme: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
71,29

2208

412,5120553,518

2

11 22

21

2
22

2
112 =

−+
⋅−+⋅−

=
−+

−+−
=

nn

snsn
s . 

 

 Po odmocnění máme sdružený odhad směrodatné odchylky: 

45,571,29 ==s . 

  

 Směrodatnou chybu rozdílu výběrových průměrů získáme ze vztahu 

21

11

nn
ssd += , tedy po dosazení:  

28,2
20

1

8

1
45,5

11

21

=+⋅=+=
nn

ssd  

 

 Testová statistika je tedy vyjádřena nyní takto: 

 

450,0
28,2

0625,365,40
=

−−
=

−
=

ds

d
T  

 

 Kritická hodnota Studentova t-rozdělení na hladině významnosti 

0,01 a s 26 stupni volnosti je 2,779. Platí 2,779450,0 <=T , a tedy 

hypotézu nemůžeme odmítnout, ale musíme ji přijmout. Můžeme tedy 

říct, že mezi výsledky rodin s dalšími dětmi a těch, které mají pouze 

nemocné dítě, není statisticky významný rozdíl, co se týče kvality 

rodinného prostředí. 
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9.3  Testování rozdílu mezi tím, jak vnímají svo nemoc chlapci  

  a jak děvčata 

 

 V tomto testu se pokusím zjistit, jestli existuje nějaký rozdíl mezi 

tím, jak vnímají svou nemoc postižení chlapci a postižená děvčata. Pro 

posouzení tohoto rozdílu použiji výsledky z třetí části dotazníku. Tyto 

výsledky jsou rozděleny v tabulce č. 9.3.1 do dvou skupin podle pohlaví 

dítěte.  

 

 

  

Dotazník
Součet za 

třetí část
Dotazník

Součet za 

třetí část
3 3 1 -1

4 2 2 6

5 2 6 5

7 2 10 -5

8 4 14 -1

9 0 15 2

11 2 16 -1

12 6 17 -1

13 -3 19 3

18 5 21 4

20 3 23 2

22 5 24 0

26 -3 25 4

28 5 27 1

Děvčata Chlapci

 

Tab. 9.3.1 – Rozdělení podle pohlaví dítěte 
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Naše nulová hypotéza H0 v tomto testu zní, že neexistuje rozdíl ve 

vnímání nemoci vyjádřený výsledkem ve třetí části dotazníků mezi chlapci 

a děvčaty. Alternativní hypotéza je pak tedy ta, že je zde rozdíl v tom, jak 

vnímají své onemocnění chlapci a jak děvčata Testujeme na hladině 

významnosti 0,01. Znovu používáme dvouvýběrový t-test a pro obě 

skupiny dostáváme: 

 

Pohlaví n průměr odchylka

Chlapci 14 2,357 2,79

Děvčata 14 1,286 2,998  

Tab. 9.3.2 – Průměry a směrodatné odchylky pro obě skupiny 

 

 

Po dosazení do příslušných vztahů 
( ) ( )

2

11

21

2
22

2
112

−+

−+−
=

nn

snsn
s  a 

21

11

nn
ssd +=   

dostáváme testovou statistiku T: 334,0
209,3

0286,1357,20
=

−−
=

−
=

ds

d
T . 

 

Kritická hodnota Studentova t-rozdělení na hladině významnosti 

0,01 a s 26 stupni volnosti je 2,779. Platí tedy 2,779334,0 <=T , a tedy 

hypotézu nemůžeme odmítnout, ale musíme ji přijmout. Můžeme tedy 

říct, že mezi vnímáním nemoci děvčaty a chlapci není statisticky 

významný rozdíl. 
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9.4  Testování závislosti mezi rodinným prostředím a stavem  

        nemocného dítěte podle druhu postižení 

 

a) Děti s Downovým syndromem 

 

 V tabulce 9.4.1 vidíme výpočet Spearmanova koeficientu korelace 

pro děti trpící  Downovým syndromem. 

 

Dotazník

Součet za 

druhou část

Součet za 

třetí část

1 -3 -1

3 8 3

4 6 2

10 -5 -5

17 -3 -1

27 -4 1

0,829

Downův syndrom

Spearmanův koeficient 

korelace  
Tab. 9.4.1 Výpočet Spearmanova koeficientu korelace pro děti s DS 

 

b) Děti s dětskou mozkovou obrnou 

 

 Výpočet Spearmanova koeficientu korelace pro děti s dětskou 

mozkovou obrnou jsou zobrazeny v tabulce č. 9.4.2. 

 

Dotazník

Součet za 

druhou část

Součet za 

třetí část

6 4 5

9 7 0

12 11 6

18 7 5

14 2 -1

24 1 0

25 12 4

0,563
Spearmanův koeficient 

korelace

DMO

 
Tab. 9.4.2  Výpočet Spearmanova koeficientu korelace pro děti s DMO 
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c)  Děti se zrakovým postižením 

 

 V tabulce č. 9.4.3 uvádím výpočet Spearmanova koeficientu 

korelace pro děti se zrakovým postižením. 

 

Dotazník

Součet za 

druhou část

Součet za 

třetí část

5 5 2

7 10 2

13 -6 -3

20 5 3

26 -5 -3

15 8 2

0,629

zrakové postižení

Spearmanův koeficient 

korelace  
Tab. 9.4.3 Výpočet Spearmanova koeficientu korelace pro děti se 

zrakovým  postižením 

 

 

d) Děti se sluchovým postižením 

 

 V tabulce č. 9.4.4 je zobrazen výpočet Spearmanova koeficientu 

korelacevpro děti se sluchovým postižením. 

 

Dotazník

Součet za 

druhou část

Součet za 

třetí část

8 7 4

11 9 2

22 6 5

28 9 5

2 11 6

19 5 3

21 7 4

0,402

sluchové postižení

Spearmanův koeficient 

korelace  

Tab. 9.4.4  Výpočet Spearmanova koeficientu korelace pro děti se 

sluchovým postižením 
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Jak lze usoudit z výpočtů Spearmanova koeficientu korelace pro 

jednotlivé druhy postižení, největší závislost mezi rodinným prostředím a 

stavem nemocného dítěte lze pozorovat u rodin s dětmi trpícími 

Downovým syndromem (Spearmanův koeficient korelace = 0, 829), 

z čehož vyplývá, že průběh této nemoci je podle získaných údajů nejvíce 

ovlivnitelný právě u těchto dětí. Naopak nejměnší závislost mezi rodinným 

prostředím a stavem postiženého dítěte vykazují rodiny s dětmi se 

sluchovým postižením (Spearmanův koeficient korelace = 0, 402).  
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9.5  Porovnání závislosti mezi jednotlivými otázkami druhé části   

a bodovým součtem za část třetí 

 

 V tabulce č. 9.5.1 jsou zobrazeny bodové hodnoty odpovědí 

jednotlivých rodin na otázky z druhé části a součty bodů, které jednotlivé 

rodiny získaly za část třetí. Pro každou otázku je pak spočítán 

Spearmanův korelační koeficient pro zjištění závislosti mezi odpovědí na 

danou otázku a celkovým skóre za třetí část. Vyšší hodnota Spearmanova 

korelačního koeficientu značí vyšší závislost mezi tím, co jednotlivé rodiny 

odpovídaly na danou otázku a jejich celkovým skóre za třetí část, nižší 

skóre naopak svědčí o závislosti nižší. 

 

Dotazník 

Součet 
za třetí 
část 

otázka 
1 

otázka 
3 

otázka 
4 

otázka 
5 

otázka 
6 

otázka 
7 

otázka 
8 

1 -1 0 1 - 0 -1 -1 1 

2 6 1 -1 1 1 1 1 1 

3 3 0 1 0 1 1 1 1 

4 2 0 1 - 0 -1 -1 1 

5 2 0 -1 1 0 0 0 1 

6 5 1 1 - 0 -1 0 0 

7 2 1 1 1 1 1 0 0 

8 4 0 1 - 1 1 0 1 

9 0 1 0 0 1 1 0 1 

10 -5 -1 1 - -1 - -1 1 

11 2 1 1 1 0 0 0 1 

12 6 1 1 - 1 1 1 1 

13 -3 -1 -1 0 0 -1 0 -1 

14 -1 -1 -1 1 -1 - -1 1 

15 2 0 1 - 1 1 0 1 

16 -1 0 0 - 0 -1 1 0 

17 -1 -1 0 0 0 0 1 -1 

18 5 0 -1 1 1 1 1 0 

19 3 0 0 0 1 1 0 0 

20 3 1 1 1 -1 - -1 1 

21 4 1 1 1 0 0 0 1 

22 5 0 1 1 0 0 0 1 

23 2 -1 -1 1 1 1 -1 1 

24 0 0 0 0 -1 - 0 1 

25 4 0 1 1 1 1 1 1 

26 -3 0 -1 -1 0 -1 -1 1 

27 1 -1 0 1 0 0 1 -1 

28 5 1 -1 1 1 1 1 0 

Spearmannův 
korelační 
koeficient 

0,597 0,310 0,630 0,562 0,598 0,471 0,264 

 

Tab. 9.5.1  Rozpis jednotlivých otázek 
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Dotazník 

Součet 
za třetí 
část 

otázka 
9 

otázka 
10 

otázka 
11 

otázka 
12 

otázka 
13 

otázka 
14 

otázka 
15 

1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 

2 6 1 1 1 1 1 1 0 

3 3 0 0 0 1 1 1 0 

4 2 1 1 1 1 1 0 1 

5 2 1 1 1 0 1 0 0 

6 5 - -1 0 1 1 1 1 

7 2 - 0 1 1 1 1 1 

8 4 1 1 1 1 -1 1 -1 

9 0 0 0 -1 1 1 1 1 

10 -5 -1 -1 -1 0 0 0 -1 

11 2 1 1 0 1 1 0 1 

12 6 1 0 1 1 1 1 0 

13 -3 - -1 0 -1 0 0 0 

14 -1 1 1 0 0 1 0 1 

15 2 0 0 0 1 1 1 1 

16 -1 - 0 0 1 -1 0 1 

17 -1 - 0 -1 -1 -1 0 1 

18 5 - 0 0 1 1 1 1 

19 3 - 0 1 1 -1 1 1 

20 3 1 0 0 1 0 1 0 

21 4 -1 -1 1 1 1 1 1 

22 5 -1 0 0 1 1 1 1 

23 2 1 1 0 1 1 1 1 

24 0 0 -1 -1 0 1 1 1 

25 4 1 1 1 1 1 1 0 

26 -3 -1 0 0 0 0 0 -1 

27 1 - -1 -1 -1 0 0 -1 

28 5 - 0 1 1 1 1 1 
Spearmannův 
korelační 
koeficient 

0,387 0,292 0,601 0,726 0,492 0,744 0,280 

 
Tab. 9.5.1  Rozpis jednotlivých otázek 
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 Z těchto výpočtů vyplývá, že největší vztah k celkovému skóre za 

třetí část měla odpověď na otázku č. 14: „Je podle Vás důležité, aby se 

postižení integrovali mezi zdravé?“ Celkem sedmnáct rodin (60 %) na tuto 

otázku odpovědělo „ano“, deset rodin (36 %) zatím nevědělo a pouze 

jedna rodina (4 %) si myslela, že integrace postižených mezi zdravé 

důležitá není (obr. č. 9.5.1).  

 
 
 

60%

4%

36%

ano

ne

zatím nevím

 
 

Obr. 9.5.1  Odpovědi respondentů na otázku č. 14 
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 Druhou nejvyšší hodnotu Spearmanova koeficientu korelace 

můžeme vidět u otázky č. 12: „Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte 

vzdáte a umístíte jej do ústavu?“ Lze tedy usoudit, že to, jak jednotlivé 

rodiny na tuto otázku odpověděli mělo rovněž významnou souvislost s tím, 

jakého skóre dosáhli ve třetí části dotazníku. Na tuto otázku devatenáct 

rodin (68 %) zvolilo odpověď „V životě by nás to nenapadlo“, šest rodin 

(21 %) uvedlo, že o tom uvažovalo, ale pak tuto myšlenku zavrhlo, tři 

rodiny (11 %) na tuto otázku odpověděli, že dítě je umístěno v ústavu. 

Žádná ze sledovaných rodin neuvedla, že by v současné době uvažovala o 

umístění dítěte do ústavu (obr. č. 9.5.2). 

 
 

Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte a umístíte jej do 

ústavu?

68%

21%

0%

11%

V životě by nás to nenapadlo

Ano, ale pak jsme tuto myšlenku

zavrhli

Pořád o tom uvažujeme

Dítě je umístěno v ústavu

 
 

Obr. 9.5.2  Odpovědi respondentů na otázku č. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 

 
 
Nejmenší hodnotu Spearmanova koeficientu korelace naopak 

můžeme pozorovat u otázky č. 8: „Chodíte oba do zaměstnání nebo je 

některý z Vás s dítětem doma?“. Tato skutečnost by tedy, dle zjištěných 

údajů, neměla mít na celkový stav dítěte žádný výraznější vliv. Na tuto 

otázku osmnáct rodin (64 %) odpovědělo, že je s dítětem doma matka, 

v jednom případě (4 %) byl doma otec, tři rodiny (11 %) uvedly, že dítě 

je přes týden v ústavu či internátu a u zbývajících šesti rodin (21 %) 

pracují oba rodiče a dítě je přes den v péči prarodičů či sourozence     

(obr. č. 9.5.3). 

 

 

Chodíte oba do zaměstnání nebo je některý z Vás s dítětem doma?

64%
4%

11%

21% Matka doma

Otec doma

Je přes týden v ústavu či v internátu

Oba pracujeme, přes den je v péči

prarodičů, sourozence apod. 

 
 

Obr. 9.5.3  Odpovědi respondentů na otázku č. 12 
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 Druhé nejmenší hodnoty Spearmanova koeficientu korelace si lze 

povšimnout u otázky č. 15: „Máte nějakou představu o tom, jak by měla 

vypadat budoucnost Vašeho dítěte?“. Na tuto otázku jedenáct              

rodin (39 %) odpovědělo, že bude záležet především na dítěti samotném, 

sedm rodin (25 %) uvedlo, že by si přálo, aby se o sebe jejich dítě 

dokázalo alespoň částečně postarat, pět rodin (18 %) nemá zatím žádnou 

představu a zbývajících pět rodin (18 %) uvedlo, že o budoucnosti zatím 

nepřemýšlejí a vše se ukáže časem (obr. 9.5.4).  

 
 
 

Máte nějakou představu o tom, jak by měla vypadat budoucnost 

Vašeho dítěte?

18%

39%

25%

18%

Nemám zatím žádnou představu

Bude záležet hlavně na něm/ní

Rád/a bych, aby se o sebe

dokázal/a alespoň částečně

postarat

O budoucnosti nepřemýšlím,

důležitá je přítomnost, zbytek

ukáže čas

 
 

Obr. 9.5.4  Odpovědi respondentů na otázku č. 12 
 
 
 
 
 Hodnoty Spearmanova koeficientu u ostatních otázek se pohybují 

mezi krajními hodnotami, které jsme vypočetli pro čtyři výše graficky 

zobrazené otázky. Znamená to tedy, že výše závislosti mezi odpověďmi na 

zbývající otázky a celkovým skóre za třetí část, a tedy stavem dítěte, se 
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pohybuje někde mezi těmito krajními hodnotami. Nižší skóre poukazuje na 

nižší závislost, vyšší skóre naopak svědčí o větší závisloti mezi tím, co 

respondenti odpovídali na danou otázku a tím, jakého dosáhli celkového 

skóre ve třetí části.  

 

 Na závěr této kapitoly bych ještě ráda podrobněji rozebrala otázku   

č. 2 z druhé části dotazníku, která zněla: „Co myslíte, že postižení dítěte 

způsobilo?“  Odpovědi na tuto otázku nebyly obodovány a tedy tato 

otázky nijak neovlivnila celkový výsledek za druhou část. Tuto otázku 

jsem do dotazníku zařadila proto, abych měla přehled o tom, v čem rodiče 

spatřují důvod postižení svého dítěte, jelikož mi to přišlo podstatné 

z hlediska utvoření si celkové představy o tom, nakolik si rodiče 

postižených dětí kladou onemocnění svého dítěte za vinu či nakolik mají 

tendence obviňovat jiné.  

 

 Devět dotazovaných rodin (32 %) uvádí genetické příčiny postižení, 

pět rodin (18 %) si myslí, že postižení jejich dítěte způsobil problém při 

porodu, tři rodiny (11 %) označují za příčinu postižení úraz či nemoc a 

jedenáct rodin (39 %) netuší, co mohlo postižení jejich dítěte způsobit 

(obr. č. 9.5.5). 
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Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo?

32%

18%11%

39%
genetika

problém při porodu

úraz, nemoc

vůbec netuším

 

Obr. 9.5.5  Odpovědi respondentů na otázku č. 12 
 
 
 

 Jak ukazuje uvedený graf, nejvíce, a to 39 % dotazovaných rodin 

odpovědělo, že nemá představu o tom, co mohlo postižení jejich dítěte 

způsobit a zdá se tedy, že nemají tendence klást za tento stav vinu ani 

sobě, ani jiným lidem. 32 % rodin vidí příčinu postižení svého dítěte 

v genetických příčinách a mohly by tedy cítit , že mohou mít na 

onemocnění dítěte podíl. 18 % rodin uvádí jako příčinu postižení problém 

při porodu, mohla by tedy u nich být tendence vinit z tohoto stavu jinou 

osobu či osoby, stejně jako u 11 % rodin, které odpověděli, že postižení 

jejich dítěte je důsledkem nemoci či úrazu.  Následující čtyři grafy, 

zobrazují odpovědi respondentů na otázku č. 3: „Myslíte si, že máte na 

postižení dítěte nějaký podíl“. Rodiny jsem za tímto účelem rozdělila do 

čtyř skupin podle toho, co odpověděli na otázku č. 2. Na těchto grafech lze 

jasně vidět, zda-li existuje nějaký vztah mezi tím, v čem vidí dané rodiny 

příčiny postižení svého dítěte a tím, komu toto postižení kladou za vinu.  
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Myslíte, že máte na postižení dítěte nějaký podíl (uváděná příčina 

postižení: genetika)

44%

0%

56%

Možná za to částečně můžeme

Spíše za to může někdo jiný

Není to ničí chyba

 
 

Obr. 9.5.6  Odpovědi respondentů (uvádějících jako příčinu postižení 
genetiku) na otázku č. 3 

 
 
 
 

Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl (uváděná příčina 

postižení: neznámá)

30%

20%

50%

Možná za to částečně můžeme

Spíše za to může někdo jiný

Není to ničí chyba

 
 

Obr. 9.5.7  Odpovědi respondentů (uvádějících, že netuší příčinu 
postižení) na otázku č. 3 
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Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl (uváděná příčina 

postižení: úraz či nemoc)

0%

33%

67%

Možná za to částečně můžeme

Spíše za to může někdo jiný

Není to ničí chyba

 
 

Obr. 9.5.8 Odpovědi respondentů (uvádějících jako příčinu postižení 
nemoc či úraz) na otázku č. 3 

 
 
 
 

Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl (příčina postižení: 

problém při porodu)

20%

60%

20%

Možná za to částečně můžeme

Spíše za to může někdo jiný

Není to ničí chyba

 
 

Obr. 9.5.9  Odpovědi respondentů (uvádějících jako příčinu postižení 
problém při porodu) na otázku č. 3 
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 Jak vyplývá z obrázku č. 9.5.6, 56 % lidí, kteří uvádí, že postižení 

jejich dítěte je dle jejich názoru dáno genetickými příčinami, si myslí, že 

postižení jejich dítěte není ničí chyba. Zbylých 44 % rodin si myslí, že 

existuje možnost, že částečně za postižení svého dítěte mohou. 

Z uvedených výsledků tedy nelze usuzovat, že většina lidí, kteří pokládají 

postižení svého dítěte za důsledek genetiky, má tendence klást si toto 

postižení za vinu. Procento lidí, kteří mají sklony se částečně obviňovat 

sice není nevýznamné, stále je však více těch, kteří si myslí, že to není ani 

jejich vina, ani vina kohokoli jiného. 

 

 Na obrázku 9.5.7 jsou zobrazeny odpovědi rodin, které uvedly, že 

netuší, co mohlo postižení jejich dítěte způsobit. 50 % rodin si myslí, že 

postižení není ničí chyba, 30 % rodin uvedlo, že na postižení dítěte mohou 

mít nějaký podíl a zbývajících 20 % odpovědělo, že podle jejich názoru za 

postižení jejich dítěte může někdo jiný. Ani zde tedy nelze jednoznačně 

říci, že by si valná většina lidí, kteří neznají příčinu postižení svého dítěte, 

myslela, že nikdo není na vině. Přesto však takto odpověděla přesně 

polovina těchto rodin a tato odpověď tak převažovala.  

 

 Obrázek č. 9.5.8 obsahuje odpovědi rodin, které uvedly, že postižení 

jejich dítěte je dle jejich názoru důsledkem úrazu či nemoci. 67 % lidí si 

myslí, že postižení dítěte není ničí chyba, 33 % jich pak uvedlo,  že za to 

může spíše někdo jiný. Tyto rodiny tedy rozhodně nemají obzvláště 

výraznější sklony klást postižení svého dítěte za vinu někomu jinému než 

rodiny z ostatních skupin, které uváděly jiné důvody postižení. Většina 

těchto lidí si naopak myslí, že tento stav není nikým zaviněn. 

 

 Odpovědi rodin, které spatřují příčinu postižení svého dítěte 

v problematickém porodu, jsou zobrazeny na obrázku č. 9.5.9. Zde jsou 

již vidět výraznější tendence klást vinu za onemocnění svého dítěte 

druhým lidem, v tomto případě zdravotnímu personálu. 60 % rodin totiž 

uvedlo, že si myslí, že za postižení dítěte může někdo jiný. 20 % rodin 
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pak uvedlo, že možná mají na postižení svého dítěte částečnou vinu, 

stejný počet jich pak odpověděl, že se dle jejich názoru nejedná o ničí 

chybu. 
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10. Zhodnocení výsledků 

 

 Cílem praktické části mé bakalářské práce bylo zjistit, zda-li je 

psychický a fyzický stav dítěte postiženého vybranými onemocněními do 

určité míry ovlivněn tím, v jakém rodinném prostředí žije. Za tímto účelem 

jsem provedla rozhovory s dvaceti osmi rodinami dětí, které jednou 

z těchto nemocí trpí.  

 

 Výsledky těchto rozhovorů ukázaly, že stav postiženého dítěte může 

být skutečně pozitivně či negativně ovlivněn rodinným prostředím, ve 

kterém žije. V kapitole 9.1.1 jsme prokázali, že mezi těmito dvěma 

faktory existuje statisticky významná míra korelace. Vhodnou a správně 

směrovanou rodinnou péčí a příznivým prostředí v rodině je tedy možno 

stav dítěte někdy i výrazným způsobem zlepšovat či v minimálně 

zabraňovat progresi onemocnění. To stejné však platí i na druhé straně – 

špatná péče a nepříznivé klima mohou průběh nemoci i psychický stav 

dítěte velmi zhoršovat.  

 

 Mezi rodinami, které mají kromě postiženého dítěte ještě dítě další a 

rodinami, které mají pouze dítě postižené, nebyl zjištěn statisticky 

významný rozdíl co se týče rodinného prostředí. Z toho vyplývá, že to, 

jaké v dané rodině panuje klima, je více ovlivněno jinými faktory než tím, 

zda-li mají další dítě.  

 

 Statisticky významný rozdíl nebyl zjištěn ani mezi tím, jak vnímají 

své onemocnění chlapci a jak děvčata. Na základě zjištěných údajů tedy 

lze říci, že pohlaví dítěte není tím určujícím faktorem, jak se dané dítě 

ohledně svého onemocnění cítí. 

 

 Dalším faktorem, u něhož mě zajímalo, jestli může hrát nějakou 

významnější roli v tom, jaká panuje v rodině atmosféra, byl druh 

onemocnění. Porovnáním výsledků jednotlivých rodin, rozdělených dle 
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druhu postižení jejich dítěte, vyšlo najevo, že největší závislost mezi 

rodinným prostředím a stavem nemocného dítěte lze pozorovat u těch 

rodin, jejichž dítě trpí Downovým syndromem. Naopak u dětí se 

sluchovým postižením mělo rodinné prostředí na jejich stav nejmenší vliv. 

Z toho vyplývá, že pro stav dětí s Downovým syndromem je obzvláště 

důležité, v jakém rodinném prostředí žijí a rodiny takovýchto dětí by se 

měly snažit o to, aby jim poskytly co nejlepší zázemí. To stejné však 

samozřejmě platí i pro rodiny dětí s ostatními druhy postiženími, jelikož 

každé postižené dítě potřebuje mimořádně přívětivé a podporující rodinné 

prostředí.  

 

 V kapitole 9.5 jsem se podrobněji zabývala odpověďmi rodin na 

jednotlivé otázky druhé části a snažila jsem se otázku po otázce zjistit, 

zda-li u některých otázek existuje nějaká výraznější souvislost mezi tím, 

jak na ně jednotliví respondenti odpovídali a tím, jaké pak získali celkové 

skóre ve třetí části. Podrobný rozpis všech otázek z druhé části a vztah, 

jaký má odpověď na ně k celkové skóre v části třetí, je zobrazen              

v tabulce č. 9.5.1. Vybrané otázky jsou pak v kapitole 9.5 zobrazeny také 

graficky. 

 

 Je tedy více než zřejmé, že prostředí, ve kterém postižené děti žijí, 

je velmi důležité a má v některých případech výrazný vliv na průběh 

nemoci. Rodiče všech handicapovaných dětí by tedy měli dbát na to, aby 

svým dětem poskytli co nejlepší a nejláskyplnější zázemí, které potřebuje 

ke svému rozvoji každé dítě, pro dítě postižené však toto platí dvojnásob. 
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Závěr 

 

 Mým záměrem bylo vytvořit takovou práci, která bude srozumitelná 

laické veřejnosti, nápomocná případným zájemcům o práci s postiženými 

lidmi, kteří se nemohou opřít o odborné vzdělání v této oblasti a budou 

mít zájem přečíst si odbornou práci na toto téma, a kterou v neposlední 

řadě ocení také rodiče dětí trpících jednou ze zmiňovaných nemocí. Tento 

neskromný cíl jsem myslím splnila, dle mého názoru se mi podařilo 

vytvořit takovou práci, která bude přístupná každému, kdo má o tuto 

problematiku zájem, bez ohledu na to, zda-li disponuje odborným 

vzděláním z této oblasti nebo ne.  

 

 S handicapovanými lidmi se v běžném životě setkáváme velmi 

často. Naštěstí již dávno minula doba, kdy postižení jedinci museli 

nezřídka snášet nepříjemné pohledy lidí na ulici, ve škole či v práci a kdy 

se stávali terčem hloupých poznámek, ponižování a diskriminace 

pramenících především z neznalosti zdravé veřejnosti o jednotlivých 

druzích postižení a problematice zdravotně postižených vůbec. Zdraví 

jedinci si pak velmi často vůbec nedokázali představit, co život zdravotně 

postižeeného obnáší, co od takového člověka čekat a jak se k němu 

chovat a velmi často si některé provedli nedovedli s daným postižením 

vůbec spojit. Handicapovaným se pak raději vyhýbali především proto, že 

nevěděli, jak se ve společnosti postiženého chovat. Doba se však mění, a 

mění se i postoj a přístup zdravé veřejnosti k postiženým spoluobčanům. 

A mění se bezesporu k lepšímu. Hlavním důvodem je právě lepší 

informovanost zdravé populace o životě handicapovaných osob a lepší 

obeznámenost s jednotlivými druhy postižení. Pozitivní roli bezesporu hrají 

také mediálně známé případy úspěšných handicapovaných jedinců, a to 

hlavně v oblasti hudby a sportu. Především handicapovaní sportovci jsou 

tím nejlepším důkazem toho, že i se zdravotním postižením lze dosáhnout 

velkých cílů a že spousta postižených osob má v sobě neuvěřitelnou dávku 
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motivace, vnitřní síly a vytrvalosti, které by jim mohl leckterý zdravý 

člověk závidět.  

 

 Zdravotně postižení jedinci jsou samozřejmě, i přes nesporné 

pokroky v jejich začleňování mezi zdravou populaci a stále větší možnosti 

v  pracovním životě i volném čase, stále limitováni svým postižením. 

Mnozí z nich však již ukázali, jak moc úsilí jsou ochotni a schopni 

vyvinout, aby tato omezení byla co nejmenší a rozdíly mezi nimi a 

zdravými jedinci byly co nejméně znatelné. Teď je na nás, abychom 

ukázali, že jsme připraveni jim v tomto nelehkém úkolu pomoci. 
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Resumé 

 

V této bakalářské práci byl zkoumán vliv rodinného prostředí vybraných 

rodin s dětmi trpícími různými druhy postižení na psychický i zdravotní 

stav těchto dětí. Dospěli jsme k závěru, že stav postiženého dítěte může 

být do velké míry pozitivně či negativně ovlivněn tím, v jakém rodinném 

prostředí žije. Zjistili jsme také, že to, zda-li má rodina kromě postiženého 

dítěte ještě dítě další, nepatří v tomto případě mezi významné faktory 

ovlivňující rodinné prostedí. Z výzkumu též vyplynulo, že pohlaví dítěte 

není určujícím faktorem pro to, jak dané dítě své onemocnění vnímá. Dále 

jsme dospěli k závěru, že největší závislost mezi rodinným prostředím a 

stavem nemocného dítěte lze pozorovat u těch rodin, jejichž dítě trpí 

Downovým syndromem, nejmenší pak  u těch rodin, jejichž dítě je 

sluchově postižené. V neposlední řadě nás také zajímalo, zda-li existuje 

nějaká výraznější souvislost mezi tím, jaké odpovědi respondenti volili na 

otázky z druhé části otazníku (zkoumající prostředí v rodině) a jaké 

následně získali skore ve třetí části dotazníku (zkoumající stav dítěte). I 

z tohoto zkoumání nám vyplynuly zajímavé výsledky, které jsou v závěru 

praktické části této bakalářské práce podrobně rozebrány.  
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Summary 
 

 In this bachelor work there was investigated the influence of family 

background of chosen families with children suffering with various types of 

disablement to health and mental conditon of these children. We have 

reached the following conclusion: mental and health condition of disabled 

child may be positively or negatively influenced by the family background 

of his or her family. The further conclusion was that having or not having 

another child aside from the disabled one is not a significant factor 

affecting the family background. It also emerged from the research that 

gender of a child is not the determinant factor for the way the child feels 

about his or her disease. We´ve also come to the conclusion that the 

largest influence between family background and condition of the disabled 

child can be seen in the families with children suffering with                    

Down-Syndrom, the smallest influence can be seen in families with 

children with hearing disability. Last but not least we were wondering if 

there was some outstanding connection between the answers of 

informants to questions in the second part of our questionnaire 

(investigating family background) and the overall score they consequently 

gained in the third part of our questionnaire (investigating condition of  

the child). In the end of the field part of this bachelor work there are 

exhaustively analysed interesting results that emerged from this 

researching.    
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Příloha 
 
 
 

 
Dotazník vlivu rodinného prostředí na průběh nemoci dítěte 

 
 
První část: 
 
1. Věk dítěte:  
 
2. Pohlaví dítěte: 
 
3. Druh postižení:  
 
4. Věk, kdy se rodiče dozvěděli o postižení:  
 
5. Velikost místa bydliště: 

a) do 10 000 
b) 10 001 – 100 000 
c) 100 001 a více 

 
6. Rodiče žijící s dítětem: 
 a) oba 
 b) jen matka 
 c) jen otec 
 d) dítě v ústavu 
 
7. Má dítě sourozence? 
 a) ano (otázka č. 8) 
 b) ne (otázka č. 9) 
 
8. Věk sourozence? 
 
9. Je sourozenec též postižený nebo je zdravý? 
 a) zdravý 
 b) postižený 
 
10. Je někdo jiný z rodiny postižený? 
 a) rodič 
 b) prarodič 
 c) jiný rodinný příšlušník 
 d) nikdo 
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Druhá část: 
 
1. Jak jste reagovali na zprávu, že vaše dítě je postižené? 
 a) Smířili jsme se s tím docela rychle.       1 
 b) Po delší době jsme se s tím smířili.      0 
 c) Dodnes se ptáme "Proč my?".       -1 
 
2. Co myslíte, že postižení dítěte způsobilo? 
 a) Genetika.          0 
 b) Problém při porodu.         0 
 c) Úraz, nemoc.          0 
 d) Vůbec netušíme.         0 
          
3. Myslíte si, že máte na postižení dítěte nějaký podíl? 
 a) Možná za to částečně můžeme.       -1 
 b) Spíše za to může někdo jiný.       0 
 c) Není to ničí chyba.         1 
 
4. Jak vnímá postižení dítěte jeho sourozenec a jaký má k ní/němu 
vztah? 
 a) Stará se o něj/ni a pomáhá mu/jí.      1 
 b) Mají mezi sebou běžné sourozenecké konflikty.    0 
 c) Myslí si, že bratrovi/sestře nadržujeme kvůli nemoci.   -1 
 
5. Navštěvuje dítě běžnou či speciální školu? 
 a) Běžnou.           1 
 b) Speciální.          0 
 c) Školu zatím nenavštěvuje, má odklad školní docházky.   -1 
 
6. Jaké jsou výhody školy, kterou vaše dítě navštěvuje? 
 a) Je „mezi svými“, necítí se tam tolik nesvá/nesvůj a pod tlakem. 0 
 b) Nároky v této škole odpovídají možnostem takovýchto dětí.  -1 
 c) Myslím, že z ní/něj „dostane víc“, ve speciální škole by dle mého  

názoru nevyužil/a všechny své možnosti.      1 
 d) Nesoustředí  se tolik na své postižení, jelikož je mezi  

zdravými dětmi.          1 
 e)Pomáhá mu/jí integrovat se mezi zdravé lidi.    1 
 
7. Máte sklony dítěti činnosti spíše usnadňovat nebo se snažíte o jeho  
samostatnost? 
 a) Snažíme se, aby byl/a co nejvíce samostatný/á a připravený/á  

obstát v životě.          1 
 b) Pomáháme mu/jí jen ve věcech souvisejících s postižením.  0 
 c) Snažíme se mu/jí vše usnadňovat.      -1 
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8. Chodíte oba do zaměstnání nebo je někdo z Vás s dítětem doma? 
a) Matka doma. (pokračovat otázkou č. 9)     1 
b) Otec doma. (pokračovat otázkou č. 9)      1 
c) Je přes týden v ústavu či v internátu. (pokračovat otázkou č. 10) -1 
d) Oba pracujeme, přes den je v péči prarodičů,  
sourozence apod. (pokračovat otázkou č. 10)     0 

 
9. Chápete fakt, že musíte s dítětem zůstat doma jako oběť? 
 a) Do jisté míry ano, zkomplikovalo mi to kariéru.    -1 
 b) Ano, ale co se dá dělat.        0 
 c) Vůbec to nepovažuji za oběť.       1 
 
10. Změnil se nějak život vaší rodiny a vztahy v ní po zjištění,  
že je vaše dítě postižené? 
 a) Velmi negativně (otec/matka odešel/odešla od rodiny, 

babička/děda nás zavrhli apod.)        -1 
 b) Vůbec se to neprojevilo.        0 
 c)  Rodinu to více stmelilo.        1 
 
11. Změnily se nějak vaše vztahy s okolím po zjištění, že je  
vaše dítě postižené? 
 a) Vztahy s okolím se zhoršily.       -1 
 b) Nic se nezměnilo.         0 
 c) Vztahy s okolím se zlepšily, lidé velmi pomáhají.    1  
 
12. Přemýšleli jste někdy o tom, že se dítěte vzdáte a umístíte jej do 
ústavu? 
 a) V životě by nás to nenapadlo.       1 
 b) Ano, ale pak jsme tuto myšlenku zavrhli.     0 
 c) Pořád o tom uvažujeme.        -1 
 d) Dítě je umístěno v ústavu.       -1 
 
13. Pomáhá Vám kontakt s rodiči stejně postižených dětí? 
 a) Ano, vidíme, že v tom nejsme sami a můžeme si vyměňovat  

informace.           1 
 b) Vůbec to nepomáhá         0 
 c) Nejsme s nimi v kontaktu.        -1 
 
14. Je podle Vás důležité, aby se postižení integrovali mezi zdravé? 
 a) Ne.           -1 
 b) Zatím nevím.          0 
 c) Ano.           1 
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15. Máte nějakou představu o tom, jak by měla vypadat budoucnost 
vašeho dítěte? 
 a) Nemám zatím žádnou představu.      -1 
 b) Bude záležet hlavně na něm/ní.       1 
 c) Ráda bych, aby se o sebe dokázal/a alespoň částečně postarat. 0 
 d) O budoucnosti nepřemýšlím, důležitá je přítomnost, zbytek  

ukáže čas.           1 
 
 
 
Třetí část: 
 
1. Myslíte si, že on/a sám/sama vnímá své postižení jako problém? 
 a) Ano.           -1 
 b) Ne.           1 
 c) Nevím.            0 
 
2. Myslíte, že se stav vašeho dítěte od zjištění postižení zlepšuje? 
 a) Myslím, že změna k lepšímu je určitě znát.     1 
 b) Stav je setrvalý.         0 
 c) Stav se zhoršuje.         -1 
 
3. Myslíte, že je dítě schopné se o sebe jednou samo postarat, 
zvládnout samostatný  život? 
 a) Myslím, že ano. Už teď ho/ji vedeme k samostatnosti.   1 
 b) Nevím a bojím se, co s ním/ní bude, až se o něj/ni nebudeme  

moci postarat.          -1 
 c) Doufáme, že se o něj/ni dobře postarají v nějakém zařízení.  0 
 
4.  Jak se dítě zapojuje do kolektivu svých vrstevníků? 
 a) Nerad/a tráví čas s ostatními dětmi, téměř mezi ně nechodí.  -1 
 b) Má spoustu kamarádů.        1
 c) Raději tráví čas s námi či jinými dospělými.     0 
 
5. Navštěvuje dítě nějaký kroužek či zájmovou činnost? 
 a) Dochází do zájmového kroužku a je tam moc spokojený/á.  1 
 b) Navštěvuje zájmový kroužek, ale cítím, že ji/ho to moc nebaví. 0 
 c) Ne, o nic takového nemá zájem.       -1 
 d) Zatím ne.          0 
 
6. Jakou má dítě představu o budoucnosti? 
 a) O tom se zatím vůbec nebavíme.      0 
 b) V budoucnu by se rád/a osamostatnil/a a založil/a vlastní rodinu. 1 
 c) Vůbec nechce slyšet o tom, že by jednou měl/a žít sám/sama  

bez nás.           -1 
 d) Jeho/její představa je zatím dost nejasná.     0 

e) Má svůj sen.          1 


