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Abstrakt
Tato bakalářská práce je věnována problematice života rodiny, která pečuje
o hendikepované dítě nebo hendikepovaného dospělého. Zaměřuje se na situaci rodiny
z psychologického, sociálního i ekonomického hlediska.
Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje funkci
rodiny z několika úhlů pohledu, popisuje možné příčiny, druhy a míru postižení, a pohlíží
na reakce členů rodiny po zjištění nové bolestné skutečnosti. Dále shrnuje možnosti, jak se
k nelehkému úkolu postavit, kde hledat informace a pomoc, jaké jsou zákonné nároky
pečující osoby a jak předejít vyhoření. Praktická část metodou dotazníku zjišťuje subjektivní
zkušenost čtyř žen pečujících o postižené dítě nebo rodiče, jejich pocity na začátku a
s odstupem času. Cílem bylo posoudit, zda obecné známé předpoklady, jak se vyvíjí přístup
pečující osoby k životu s hendikepovaným, odpovídají jejich osobním zkušenostem, a jak se
vyvíjí přístup lékařů k pečujícím osobám z hlediska poskytování informací a empatie. Jak
vyplývá z literatury i z mého průzkumu, přes přetrvávající potřebu seberealizace je osobní
život pečujících osob odložen. Zachování kvality života ve velké míře závisí na resilienci
rodiny, její ekonomické situaci a dostupnosti odborné péče v místě bydliště.
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Abstract
This bachelor thesis deals with problematics of life of family, which takes care about
handicapped member (child or adult). It focuses on psychological, social and economic
aspects as well.
The thesis is divided in two parts. Theoretical part defines function of the family
from several points of view, describes reasons, categories and degree of disability as well as
reaction of family members to the new painful reality. It also summarizes some options how
to face the reality, where to find information and help, legislation and how to prevent burnout
syndrome. Practical part of the thesis is made of four questionnaires which served as
a research of experience of these women, their feelings at the beginning and by the time. The
goal was to compare if the generally known development of caregivers’ attitude to life with
disabled person corresponds to their experience. Another goal was to describe doctors’
attitude to caregivers in terms of giving information and empathy. As can be seen both from
the literature and my research, despite the persisting need for self-realization, the personal
life of caregivers recedes into the background. Maintaining the quality of life depends on the
resilience of the family, its economic situation and availability of the professional care in the
place of residence.
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Úvod
Šťastný život a otázku samotného bytí lze považovat za velmi relativní pojem.
Kvalita života v posledních desetiletích roste, ale tento fakt se nikdy netýká všech a pocit
štěstí a naplnění je stále předmětem spekulace. Když se rodině přihodí nová skutečnost, že
se vymodlené dítě narodí postižené, nebo že se některý z jejích dospělých členů stane
hendikepovaným nebo dokonce zcela závislým na pomoci druhých, mění se život nejen
rodině, ale i jejímu širšímu okolí. Kdo je svědkem utrpení či umírání někoho, koho miluje,
těžko se obrátíte k víře, že všechno zlé je pro něco dobré.
Každý vstupuje do pečující osoby s jinou výbavou. Stále je u nás velký rozdíl v tom,
co si může dovolit ekonomicky silná rodina, co samoživitelka. To, jak snáší psychickou
zátěž, ovlivňují další faktory, o kterých tato práce také pojednává
Na obecné i konkrétní možnosti péče a řešení nejen ekonomické otázky by měla
odpovědět teoretická část práce, jejímž cílem je primárně vnést pohled do situace těchto
rodin, kde a jak hledat možnosti pomoci.
V další – aplikační části se naopak již konkrétně věnuji zkušenosti žen, které vše
prožily a své zkušenosti jsou ochotné sdílet. První velmi emotivní a otevřenou výpověď mi
poskytla má blízká přítelkyně. Tou dobou uplynuly tři roky od smrti jejího syna, který se
narodil domněle jako zdravé dítě, mající jen trochu zvláštní projevy při kojení. Až v po roce
byla vyřčena diagnóza encefalopatie s prognózou maximálně pár měsíců života před sebou.
Druhá blízká kamarádka se stala opatrovníkem své matky, která se o ní přestala starat v jejích
devíti letech. Nakonec nebyl nikdo jiný, kdo by se o ní po mrtvici byl ochoten postarat, a to
nejen v úředních záležitostech. Má kamarádka se role chopila okamžitě, bez váhání, bez
výčitek, svou matku učila číst, zaplatila za ní dluhy, odháněla sňatkové podvodníky
a nakonec o ní pečovala se vším všudy až do posledního stádia rakoviny, které po čtyřech
letech podlehla. Současně vychovávala dvě pubertální dcery a porodila třetí. Dále mi
poskytly odpovědi matky dcer s dětskou mozkovou obrnou, které se svého úkolu zhostily
tak, že mohou být inspirací ostatním. Ostatní oslovení na můj dotazník neodpověděli, což
plně respektuji a chápu.
Dávno není pravdou, že čas strávený s rodinou tvoří zásadní podíl prožitého času
v životě člověka. U pečujících osob je tomu ale jinak, pro ně bývá výjimečnou chvílí setkání
s přáteli. Některým lidem se podaří i přes péči o hendikepovanou osobu najít zaměstnání
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a zaměstnavatele, jenž je ochoten vyjít vstříc v ohledu na časovou neflexibilitu. V dnešní
době, kdy je o zaměstnance obecně nouze, nabývá i tato problematika hlubšího významu.
Tato práce cílí na pečující osoby, bez ohledu na druh a míru postižení jejich
svěřenců. Koukám na ně s obdivem a úctou optikou ženy, potenciální matky. Nepochopení
mám pro neempatický přístup, se kterým se většina z nich setkala, ať už ve zdravotnických
zařízeních, úřadech, nebo obecně ze strany široké veřejnosti.
Když jste svědkem utrpení či umírání někoho, koho milujete, těžko se obrátíte k víře, že
všechno zlé je pro něco dobré.
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I

Teoretická část

1 Nová situace v rodině
Zdraví je jednou z největších hodnot a jeho narušení patří k největším životním
traumatům. Neméně tak jde-li o zdraví dítěte, partnera nebo rodiče. Zjištěním skutečnosti,
že nejbližší člověk se potýká s postižením, definitivně změní celý život. Dochází často ke
změně hodnotové hierarchie, což sice bývá u mnohých změna veskrze pozitivní. Američtí
psychologové T. H. Holmes a R. H. Rahe pracovali více než patnáct let na sestavení škály
životních událostí způsobujících největší stresovou zátěž (viz přílohu č. 1). Jednotlivých
stresovým variantám jsou přiděleny body, které se sčítají, neboť nastávají v životě situace,
kdy se často sejde stresových faktorů více najednou. Pak například zjištění, že vymodlené
první dítě se narodilo s těžkým postiženým, musí být jednou z nejvíce bodovaných
traumatizujících událostí.1

1.1 Rodina
Každý člověk má pro to, co je rodina, svůj subjektivní model. Americký rodinný
terapeut H. Ch. Kramer definuje rodinu takto: „Rodina je skupina lidí se společnou historií,
současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených transakčních vztahů.
Členové jsou často vázáni hereditou, legálními manželskými svazky, adopcí nebo společným
uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty. Kdykoli mezi blízkými lidmi existují
intenzivní a kontinuální psychologické a emocionální vazby, může být používán pojem
rodina, i když jde o nesezdaný pár, o náhradní rodinu atd.“2
Závazný model pro rodinu ale neexistuje, a tak lze těžko stanovit závaznou normu
vztahující se k rodině. Posuzovat funkčnost či nefunkčnost rodiny lze nejlépe na základě
naplňování obecných funkcí rodiny.
Mezi obecně uznávané základní funkce rodiny patří funkce reprodukční, materiální,
výchovná, emocionální.
1. Reprodukční funkce – v minulosti představovala jeden z nejobvyklejších
a nejpřijatelnějších důvodů pro existenci rodiny a stále tomu tak je. Přestože vlivem
1

Holmes TH, Rahe RH (1967). "The Social Readjustment Rating Scale". J Psychosom Res. 11 (2): 213–
8. doi:10.1016/0022-3999(67)90010-4. PMID 6059863
2
SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 22. ISBN 978-80-7367250-8.
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technického a medicínského pokroku ztrácí sezdaná rodina svou nezastupitelnou
úlohu v oblasti reprodukce, uvolněnější společnost nebrání různým alternativám
rodinného soužití např. bezdětní manželé, kteří nechtějí nebo nemohou mít děti,
rodiny s vlastními dětmi díky asistované reprodukci, rodiny s osvojeným
nebiologickým potomkem, pěstounské rodiny, lesbické či homosexuální páry
pečující o děti jednoho nebo obou z páru atd. V současnosti se na rodinu nepohlíží
jen jako na společenskou strukturu, mající za hlavní úkol zachování rodu, zajištění
potřeb dítěte a jeho zdravý vývoj. Rodina je nyní více vnímána jako instituce, kde by
mělo docházet k uspokojování potřeb jak dětí, tak dospělých v rovnováze.
2. Materiální funkce – význam materiálního zabezpečení jednotlivých členů rodiny
byl v minulosti důležitější než dnes, a to především v dobách, kdy rodina byla
vnímána jako samostatně hospodařící jednotka a slabší členové rodiny byli plně
odkázáni na materiální pomoc ostatních produktivních členů. V tomto ohledu již
rodinu dokáže zastoupit společnost, případně stát. V dnešní době je standardem, že
všichni zdraví dospělí členové rodiny jsou schopni alespoň v nějakých fázích mít
vlastní příjem.
3. Výchovná funkce – názor, že rodinné prostředí mohou nahradit instituce
a kolektivní zařízení je již překonán, i když pouze funkční rodina dokáže být dětem
dobrým vzorem a tedy naplnit výchovnou roli.
4. Emocionální funkce – právě tato funkce určuje jedinečný a nenahraditelný význam
rodiny jako nutný mezičlánek mezi společností jako celkem a jedincem. Rodina by
měla představovat intimní společenství lidí, kteří mají společnou minulost i touhu po
společné budoucnosti, a naplňuje potřebu jedinců po stálosti a něčem trvalém, jistém
a nerecipročním. Mělo by docházet k naplňování pocitu bezpečí, bezvýhradného
přijetí, blízkosti, pomoci, podpory, sdílení a důvěrnosti.3

1.2 Postižení
Příčiny zdravotního postižení
Dříve lidé měli za to, že vrozené vady a postižení je zapříčiněno chováním rodičů
postiženého dítěte, zásahem nadpřirozených sil nebo je to trest za hříchy předků. Díky dnešní

3

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-19-9.
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vyspělé medicíně je mnoho možností, jak zjistit příčinu vady, nicméně ne vždy se ji podaří
odhalit a určit na 100 %.
Takovým příkladem mohou být různá infekční onemocnění matky během
těhotenství. Je například dokázáno, že v případě onemocnění matky zarděnkami, pokud je
těhotenství na počátku, může dojít k vážným srdečním vadám plodu, postižení sluchu aj.
V pozdějším období těhotenství je další hrozbou cukrovka, která může zapříčinit
ortopedická postižení.
Extrémně rizikové je období porodu, těsně před ním a po něm, kdy dítě projde silnou
změnou prostředí a není už chráněné matkou. V této fázi může dojít k poškození mozku
anebo novorozeneckým infekcím.
Postižení, které dítě získá během postnatálního vývoje, tedy po porodu, bývají
následkem úrazu nebo závažných onemocnění, např. klíšťové encefalitidy, lymské boreliózy
anebo meningitidy.4
Tabulka 1 – Klasifikace příčin vzniku vad5

Vnější faktory

prenatální období







fyzikální (úraz, záření)
chemické (léky, drogy)
nutriční
biologické (infekce)
psychické a sociální (stres, nevhodné prostředí)

perinatální období





mechanické poškození
nedostatek kyslíku
infekce

postnatální období



stejné faktory jako u prenatálního období

4

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). s. 45-46. ISBN 978-80247-1733-3.
5
Tamtéž, s. 46-47.
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Tabulka 2 – Klasifikace příčin vzniku vad6

Vnitřní faktory
genetické

ostatní




chromozomální odchylka
genová mutace




dědičné dispozice
změněná citlivost jedince na
podněty (alergie, astma)
problémy imunity



Klasifikace zdravotního postižení
Postižení sluchu
„Sluchové postižení je následkem organické nebo funkční vady (resp. poruchy)
v kterékoli části sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, příp.
funkcionálně percepčních poruch.“7 Nemůžeme však zaměňovat sluchově postiženého
člověka a neslyšícího. Neslyšící osoba je taková, která ohluchla před rozvinutím řeči a rozsah
jejího postižení nedovoluje plný vývoj řeči (zákon č. 155/1998 Sb.). Dále jsou to osoby
později ohluchlé a nedoslýchavé. Sluchově postižení lidé se sami mohou identifikovat
s některým z těchto označení.
Tabulka 3 – Klasifikace sluchového postižení8

Klasifikace sluchového postižení

podle typu

podle stupně sluchové ztráty

podle doby vzniku
podle etiologie











převodní vady (vady vnějšího a středního
ucha)
percepční vady (vady vnitřního ucha a CNS)
smíšené vady
nedoslýchaví (lehce, středně, středně těžce a
těžce)
neslyšící
ohluchlí
vrozené
získané
orgánové postižení
funkční postižení

6

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). s. 47. ISBN 978-80-2471733-3.
7
Tamtéž, s. 72.
8
Tamtéž. s. 74-75.
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Postižení zraku
„Za osobu se zrakovým postižením (z pohledu tyflopedie)považujeme toho jedince, který
i po optimální korekci (medikamentózní, chirurgické, brýlové apod.) má v běžném životě
problémy se získáváním a zpracováním informací zrakovou cestou (např. čtení černotisku,
zraková orientace v prostoru atd.).“9
Následující tabulka vychází z různých možností a kritérií.
Tabulka 4 – Klasifikace zrakových vad10

Klasifikace zrakových vad

podle postižených zrakových funkcí

podle stupně zrakového postižení
podle doby vzniku
podle etiologie
















snížení zrakové ostrosti
omezení zorného pole
poruchy barvocitu
poruchy akomodace čočky
poruchy zrakové adaptace
poruchy okohybné aktivity
poruchy hloubkového (3D) vidění
slabozrakost
zbytky zraku
nevidomost
vrozené
získané
orgánové (např. čočky nebo sítnice),
funkční (poruchy binokulárního vidění,
např. slabozrakost)

Světová zdravotnická organizace (WHO) klasifikuje zrakové postižení následovně:
1. střední slabozrakost
2. silná slabozrakost
3. těžce slabý zrak
4. praktická nevidomost
5. úplná nevidomost

9

VITÁSKOVÁ, K., LUDÍKOVÁ L., SOURALOVÁ E. Zefektivnění studia a profesního uplatnění
handicapovaných studentů na vysokých školách. Olomouc: Univerzita Palackého, 200. s. 51.
10
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). s. 61. ISBN 978-80-2471733-3.

7

Narušení schopnosti komunikace
Při narušení schopnosti komunikace nemluvíme jen o verbálním projevu, ale také o
grafické podobě, mimoverbálních prostředcích a dalších komunikačních kanálech.
Vzhledem k tomu, že se člověk nejčastěji dorozumívá mluvenou formou, je také na tento
způsob kladen největší důraz.11
Tabulka 5 – Přehled vad a poruch řeči12

Centrální vady a poruchy
vývojová dysfázie
afázie
breptavost
koktavost

opožděný vývoj řeči s výrazně narušenou schopností sluchového
rozlišování, stavby vět
narušení vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči
zpravidla po poškození levé hemisféry (úraz hlavy, cévní mozková
příhoda, nádor)
rychlá, artikulačně nedbalá, špatně srozumitelná řeč
porucha plynulosti řeči projevující se křečemi svalstva mluvních
orgánů
Neurotické vady a poruchy

mutismus
elektivní mutismus
surdomutismus

oněmění; příčinou bývá psychické trauma
nemluvnost vůči konkrétní osobě
ztráta řeči spojená s útlumem slyšení řeči
Vady mluvidel

huhňavost
palatolálie

snížená rezonance hlasité řeči
porucha výslovnosti při rozštěpu patra
Poruchy artikulace

dyslálie
dysartrie

nahrazování hlásek jinými hláskami, vynechávání hlásek
celková porucha artikulace
Poruchy hlasu

chraptivost
mutace

porucha způsobená patologickými změnami na hlasivkách
změna hlasového rejstříku při vývoji hlasových orgánů v období
puberty
Symptomatické vady a poruchy

vady a poruchy způsobené jiným postižením (nedoslýchavostí, mentálním postižením)

11

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). s. 85. ISBN 978-80-2471733-3.
12
Tamtéž, s. 88-90.
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Tělesné postižení
Mezi tělesně postižené patří jak lidé upoutaní na invalidní vozík, tak tací, u kterých
nejsou žádné problémy patrné na první pohled. Tělesně postiženými, dlouhodobě
nemocnými a zdravotně oslabenými lidmi se zabývá obor somatopedie.13
Tabulka 6 – Klasifikace tělesných postižení14

Klasifikace tělesných postižení












podle typu
podle doby vzniku

podle etiologie

postižení hybnosti
dlouhodobá onemocnění
zdravotní oslabení
vrozená
získaná
tělesné odchylky a oslabení
tělesné vývojové vady
úrazy
následky nemocí
dětská mozková obrna
dlouhodobá onemocnění a zdravotní oslabení

Mentální postižení
Mentální postižení je hodně odlišné od ostatních druhů handicapu. Nikdo se
nedokáže vžít do mentálně postiženého člověka. Je možné simulovat situaci člověka slepého,
hluchého anebo tělesně postiženého, mentálně postiženého však ne. Následující tabulka
ukazuje klasifikaci mentálního postižení podle Mezinárodní klasifikace nemocí, postižení a
handicapů podle WHO, MKN-10, kat. F70-F79.15
Tabulka 7 – Klasifikace mentálního postižení podle ISDH-1016

Klasifikace mentálního postižení podle ISDH-10
lehká mentální retardace
středně těžká mentální retardace
těžká mentální retardace

obtíže s učením, většina osob je schopna
pracovat, navazovat a udržovat vztahy
značně opožděný vývoj, většina osob je
schopna získat komunikační dovednosti a
přiměřené vzdělání, dospělí lidé potřebují
různou míru podpory
potřeba soustavné pomoci a podpory

13

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). s. 97. ISBN 978-80-2471733-3.
14
Tamtéž, s. 99.
15
Tamtéž, s. 109.
16
Tamtéž, s. 114.
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hluboká mentální retardace
jiná mentální retardace

nespecifikovaná mentální retardace

vážná omezení v sebeobsluze, komunikaci
a pohybu
do této kategorie patří takové osoby, u
kterých je nesnadné nebo nemožné
stanovit stupeň retardace běžným
postupem
do této kategorie patří takové osoby, u
nichž byla prokázána mentální retardace,
nicméně pro nedostatek informací je není
možné zařadit do některé z výše uvedené
kategorie

Kombinované postižení – mentální postižení a tělesné
Kombinace mentálního postižená s tělesným je celkem častá. Nejčastěji je to případ
u dětské mozkové obrny (DMO) – DMO často doprovází porucha artikulace. Dalším
příkladem je autismus. Autismus je charakteristický sníženou schopností navazovat vztahy,
dezorientací ve vnímání světa, uzavřeností, lpění na rituálech a stereotypem. Autismus bývá
spojován s mentálním postižením až v 80 % případů.
Kombinované postižení – hluchoslepota
Hluchoslepí lidé nejsou úplně nevidomí a úplně neslyšící, stupně toho postižení
v této kombinaci jsou různé. Vzhledem k tomu, že tito lidé přicházejí o dva velmi důležité
smysly, je pro ně velmi důležitý zvláštní přístup v komunikaci a třeba i ve vzdělávání. Plně
funkční ke komunikaci zůstává už jen hmat.
Kombinované postižení – mentální postižení a poruchy chování
Osoby s tímto postižením často vyrůstaly v patologickém prostředí a dysfunkčních
rodinách (alkoholismus, agresivita apod.). Mentálně postižení lidé jsou často velmi dobře
ovladatelní a neumí si uvědomit následky svých jednání, proto je pro ně jednoduché si
osvojit nesprávné vzorce chování a dopouštět se i závažných trestných činů, aniž by si to
uvědomovali.

1.3 Reakce na novou skutečnost
Narození postiženého dítěte je obrovskou změnou vyžadující kompletně změnit styl
života. Představuje tak velkou životní krizi, kterou nelze objektivně popsat nebo její průběh
jakkoli zobecnit. Psychoanalytik Oldřich Matoušek hovoří o narození postiženého dítěte
jako o narcisistickém traumatu matky, srovnatelném s traumatem po zohyzďujícím úrazu.
Tím, že se matka s dítětem identifikuje, může se cítit méněcenná. V případě otců dochází
10

k pochybnosti o jejich ploditelské roli. Stres při přijímání toho faktu zasahuje do všech
oblastí jejich života, výrazně ovlivní manželský vztah a vazby v rodině. Z počátku se rodiče
potýkají s nejistotou pramenící z nejasné prognózy a mohou si jen domýšlet, jaké další
zážitky a změny vyplývají z postižení dítěte. Posiluje se jejich bezradnost a pocit
neschopnosti. Až vyjasnění diagnózy a následků pro život mohou přinést aktivní přístup
k situaci a problém se může začít zdát alespoň částečně řešitelným.17
Jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujícím míru rodičovského stresu je typ
a závažnost postižení a z něho vyplývající míra závislosti dítěte na péči. Z průzkumů se jeví
jako náročnější pro rodiče mentální postižení, kdy frustraci přináší hlavně neschopnost
pochopit a předvídat chování dítěte. Nejvyšší zátěž představuje dítě s kombinovaným
postižením, samozřejmě v závislosti na stupni postižení.
Jakkoli postižené dítě představuje pro rodiče komplexní zátěž frustrující v různých
oblastech. Protože pro většinu dospělých je narození potomka jako pokračovatele jejich
života tím nejvyšším smyslem, neschopnost zplodit zdravé dítě snižuje jejich
sebehodnocení. Ztráta možnosti volby a nárůst problémů předurčuje náplň jejich života, a to
stupňuje bezmoc a úzkost. Rodič se může považovat za viníka vzniklé situace, hledá v sobě,
co udělal špatně nebo co zavinil někdo jiný. Pro matky bývá těžké také to, že utrpení svého
dítěte nemohou vzít na sebe. Období, kdy se rodiče potýkají s šokem ze skutečnosti, že jejich
dítě je postižené, odborníci označují jako fázi krize rodičovské identity.
Zplození a výchova zdravého potomka je pro mnoho lidí nejpodstatnější životní
seberealizace. S postiženým dítětem ale mohou sklouznout snáze k sebeobětování a následně
syndromu vyhoření.
Míru stresu je třeba hodnotit podle subjektivního prožitku, na základě aktuálního
postoje ke světu a životu, uznávaných hodnot a osobního názoru na míru zátěžovosti dané
situace. Zátěž, tzv. distress, navozující pocity smutku, hněvu, strachu a ohrožení, může
mnohdy rodiče spíše paralyzovat. Zčásti může na rodiče působit i tzv. eustress, pozitivní
stres, který člověka aktivizuje a působí jako výzva. Z toho může pramenit nejvýhodnější
postoj, kdy rodič akceptuje výchovu postiženého dítěte jako úkol, který je třeba splnit.
Následné zvládání tohoto nelehkého úkolu pak může rodičům posílit sebevědomí a chuť do

17

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-19-9.
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života. Se změnou hodnotové hierarchie se u mnoha rodičů objeví i optimistická
racionalizace, pochopení pro jiné různě znevýhodněné lidi a snaha jim pomáhat s důrazem
na přítomnost a duchovní rozměr života. Přínosné bývá posílení spirituálního zaměření pro
pochopení toho, co komu život přináší.
„Tím, kdo je ohrožen stejně jako dítě, je i matka a ostatní nejbližší rodina jako celek.
Problémem není pouze stanovit diagnózu včas a správně, ale na základě poznání stavu
rodiny jako celku promyslet, kdy a jak tuto diagnózu rodině sdělit a zejména pak, jak s touto
signovanou rodinou dále pracovat, aby co nejrychleji překonala počáteční krizi a co nejlépe
se zařadila do běžného života.“18
Reakce na oznámení vážné diagnózy jsou známy jako pět fází umírání či pět fází
smutku podle E. Kübler-Rossové:
1. popření,
2. agrese,
3. vyjednávání,
4. deprese,
5. smíření.
Tento proces ale nepostihuje jen fáze umírání, ale i mnoho podobných situací, kdy
pouhá informace náhle vnutí člověku zcela odlišnou identitu – právě například zjištění
o diagnóze dítěte, partnera nebo rodiče. Proto je v tomto případě vhodnější obecnější
názvosloví: šoková reakce - nespecifická obrana - specifická obrana - reaktivní deprese akceptování nové identity. 19
Šokové jednání nemusí znamenat jen popření. Zrádný bývá třeba tzv. stav
kognitivního přežití, kdy jsou selektivně utlumeny city a člověk jedná jako robot, často
naprosto přesně a přiměřeně realitě. Citová reakce, například zhroucení, se dostaví až po
nějakém časovém odstupu. Takový člověk je sice objektivně v šoku, a přesto mate okolí
svým klidem.
Iniciální šoková reakce trvá i několik hodin a lékař nemá čas, aby se po celou tuto
dobu pacientovi věnoval. Při sdělování diagnózy by měla být přítomna další proškolená

18

PEŠOVÁ, Ilona a Miroslav ŠAMALÍK. Poradenská psychologie pro děti a mládež. Praha: Grada, 2006.
Psyché (Grada). s. 21. ISBN 80-247-1216-4.
19
KÜBLER-ROSS, Elisabeth. O smrti a umírání: co by se lidé měli naučit od umírajících. Přeložil Jiří
KRÁLOVEC. Praha: Portál, 2015. s. 320. ISBN 978-80-262-0911-9.
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osoba, se kterou by pacient po odchodu lékaře mohl na místě vše probrat a dostat potřebné
informace a podporu.20
Kapitolou samo o sobě je sdělení diagnózy. Způsob, jakým zpravidla lékař oznámí
skutečnost, že se dítě nebo člen rodiny potýká s nevyléčitelnou nemocí či handicapem,
samozřejmě nezmění realitu, ale většina pacientů a dotčených osob na tento moment nikdy
nezapomene.21
Z průzkumu již z osmdesátých let, kdy se Lyn Quine a Jan Pahl z univerzitní
nemocnice v Cantenbury dotazovali dvou set rodičů na způsob, jakým jim byla lékařem
sdělena diagnóza jejich dítěte. Z velké části se jednalo o děti s Downovým syndromem.
Rodiče byli dotazováni průběžně a opakovaně, a z průzkumu vyplývá, že způsob, jakým
lékař sdělil rodičům diagnózu, má hluboký dopad jednak na to, jak se té situaci přizpůsobí,
ale také na to, jak s dítětem budou v prvních měsících jeho života zacházet.22

1.4 Zjištění neuspokojivé diagnózy dítěte v prenatálním období
V současné době jsou u nás vyšetření těhotných žen pro zjišťování vrozených
vývojových vad plodu rozdělena do dvou kroků. Jako první se plošně provádí screeningové
metody, které pouze upozorňují na zvýšené riziko vývojové vady. V případě pozitivního
výsledku se ženě doporučí diagnostické vyšetření (amniocentéza), které například postižení
plodu například Downovým syndromem určí s pravděpodobností 99,5%. V tomto případě
je matce ze zákona dána možnost zvolit mezi pokračováním nebo přerušením těhotenství.
Právní legislativa umožňuje v případě prokázaného těžkého postižení plodu umělé přerušení
do dosažení 24 týdnů těhotenství.23
Toto rozhodování je pro ženu (rodiče) extrémně stresující zátěž a traumatizující
zážitek. Těhotná žena má rozhodnout o životě nenarozeného dítěte, přitom na základě
prenatální diagnózy nezná konkrétní míru postižení, a jak bude dítě vypadat. Rozhodnutí

20

KLIMEŠ, Jeroným. Psychologické aspekty diagnózy pokročilého či metastazujícího NSCLC [online]. [cit.
2018-12-06]. Dostupné z: http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/diagnosa_nsclc.htm
21
HONZÁK, Radkin. Člověk a jeho lékař. Psychologie.cz [online]. 2016 [cit. 2018-12-06]. Dostupné z:
https://psychologie.cz/clovek-jeho-lekar/
22
QUINE, L.; PAHL, J.: First diagnosis of severe mental handicap: characteristics of unsatisfactory encounters
between doctors and parents. Soc. Sci Med. 22 . 1984. s. 55-62
23
Zákon č. 66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství a Vyhláška č. 75/1986
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navíc musí učinit v časové tísni a ještě brát v úvahu možnou chybu u pozitivního výsledku
vyšetření.24

1.5 Postižení, které se projeví nebo rozvíjí později
Odlišný postoj bývá u rodičů, u jejichž dítěte se postižení projeví nebo vzniká později.
Doba od prvních projevů, že něco není v pořádku, po sdělení diagnózy, může být dlouhá
a představuje pro rodinu specifickou stresovou zátěž. Na jednu stranu podporuje tendenci
hledat pravdu, na druhou stranu vybízí i k obranným reakcím, které se realitu snaží nějak
zkreslit, protože otevřená budoucnost představuje naději, k níž se lze upnout. Pokud se
rodiče dozvídají diagnózu postupně, může to pomoci rozložit zátěž.
V případě, že dojde ke vzniku defektu až později, nepůsobí to na rodiče jako
znehodnocení rodičovské prestiže. V tomto případě je rodičovská obrana více zaměřena na
potřeby dítěte než na jejich vlastní rodičovskou identitu.25

1.6 Přijímání faktu
Prožívání i chování rodičů postiženého dítěte se v průběhu času mění. Obecně lze říci,
že v počátečních fázích pociťují zejména smutek, deprese, truchlení nad ztrátou
očekávaného narození zdravého dítěte, úzkost a strach, který se vztahuje k budoucnosti,
pocity hněvu na osud a hledání viníka. Proces akceptace dané skutečnosti zahrnuje pět
typických fází:
1. Fáze šoku a popření představuje první reakci na subjektivně nepřijatelnou
skutečnost, že dítě není zdravé. V této fázi rodiče nechtějí slyšet o možnostech péče
a výchovného vedení svého dítěte, jelikož se ještě nesmířili ani s existencí jeho
postižení. Postupně přichází přijetí informace. Roli hraje i skutečnost, jakým
způsobem se rodiče o postižení dítěte dozvěděli. Pro mnoho z nich je ten, kdo jim
informaci přináší (povětšinou lékař) poslem špatné zprávy a stává se pro tuto chvíli
náhradním viníkem.
2. Fáze bezmocnosti je chvíli, kdy si rodiče připadají opravdu bezmocní. Nevědí, co
mají dělat, většinou se s podobným problémem nesetkali a nedovedou jej řešit.

24

LABUSOVÁ, Eva. Prenatální diagnostika: Dojít k vlastnímu rozhodnutí. EvaLabusová.cz [online]. [cit.
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Zápasí s pocitem viny, bojí se zavržení okolí a zároveň očekávají pomoc. Nemají ale
zatím reálnou představu o tom, jaká by měla být a v čem by měla spočívat.
3. Fáze postupné akceptace a vyrovnávání s problémem nastupuje, když rodiče
začínají mít zájem o nové informace. Chtějí se o postižení dozvědět co nejvíce
a zjišťují, co mohou pro své dítě udělat. Zajímají se o budoucnost. Přesto v tomto
období stále přetrvávají negativní reakce. V této fázi se projevují různé strategie.
Mohou se objevovat obranné reakce, které mohou být z racionálního hlediska
nepochopitelné, ale i ony mají svůj význam. Pomáhají rodičům udržet psychickou
rovnováhu a zachovat přijatelné sebehodnocení v oblasti rodičovské role. Obvykle
popisovanými základními strategiemi zvládání jsou strategie aktivní, projevující se
tendencí bojovat s nepřijatelnou situací. Může jít o hledání pomoci, např. lékaře,
léčitele. Zvýšená aktivita může pomáhat ke snížení psychického vypětí. Také se
může jednat o neuvědomované obranné reakce. Protipólem těchto aktivních strategií
jsou strategie pasivní. Ty jsou charakteristické určitou formou útěku ze situace, která
se nedá uspokojivě zvládnout, nebo se s ní rodiče ještě nedokáží vyrovnat. Krajním
řešením je umístění dítěte do ústavní péče nebo odchod z rodiny. Další variantou je
popírání situace, eventuálně její bagatelizace. V této fázi nejde jen o zpracování
problému, o postupné vyrovnávání s jeho existencí, ale i o hledání jeho řešení.
Rodiče potřebují informace o možnostech péče o postižené dítě, o další léčbě,
speciálně pedagogických postupech apod.
4. Fáze smlouvání je přechodným obdobím, kdy rodiče již akceptují skutečnost, že
jejich dítě je postižené, ale chtějí alespoň něco získat, když už není možné, aby se
zcela uzdravilo. Smyslem je vyjádření určité naděje, jež není zcela nerealistická.
5. Fáze realistického postoje je poslední fázi, kdy rodiče začínají akceptovat
skutečnost, že má jejich dítě postižení a přijímají je takové, jaké je. Jejich postoj
a plány jsou reálnější a splnitelnější. Ke smíření s postižením dítěte však nedochází
ve všech případech, postoj rodičů může kolísat v závislosti na jeho vývoji.26

Mechanismy psychické adaptace
Člověk v zátěžové situaci používá obranné mechanismy, které vycházejí z jeho
dřívějších zkušeností, zafixované z minulosti jako nějakým způsobem funkční. Stanou se
pak základem jakési obranné strategie. Způsob reakce na zátěž ovlivňují další faktory,
26

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a
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například temperament, úroveň inteligence i sociokulturní zkušenost. Cílem obranných
reakcí je uchování nebo obnovení rovnováhy. Ne vždy jsou tyto mechanismy funkční
a rovnováha je pouze domnělá nebo dočasná.
Obranné reakce vycházejí ze dvou základních fylogeneticky starých mechanismů:


Útok – aktivní obrana, obecná tendence s ohrožující nebo nepřijatelnou situací
bojovat. Člověk může agresi cílit na předpokládaný zdroj ohrožení, může se zaměřit
na náhradní objekt, nebo i na sebe sama.



Únik – způsob, jímž se jedinec snaží ohrožující situace zbavit. Pokud nedovede
vzniklou situaci řešit jiným způsobem a zároveň se s ní nedokáže vyrovnat, může
zvolit buď změnu postoje k problému, vyhledání podpory i rezignaci. Může zvolit
ale i faktický útěk, například od rodiny. Lze rozlišovat únikové obranné reakce jako:
o

Popření, kdy člověk přestane přijímat informace, které jsou pro něj
ohrožující, a chová se, jako by žádný problém nebyl. To může mít až
patologický charakter.

o

Potlačení a vytěsnění, když má jedinec tendenci se svých negativních pocitů
a myšlenek zbavit. Vytěsněné skutečnosti se tak dočasně ukládají v zastřené
a pozměněné podobě, v níž nevyvolávají tak intenzivně negativní prožitek.

o

Fantazie pomáhá nahradit nesnesitelné zážitky jinými, nereálnými, ale
uspokojujícími.

o

Racionalizace je pokus o zvládnutí zátěžové situace jejím zdánlivě logickým
přehodnocením. Dojde tak k zastření traumatizující situace přijatelnějším, i
když zkreslujícím způsobem.

Obrannou je i změna postoje a z toho vyplývající chování:
o

Regrese je únikem k vývojově nižší úrovni chování, kdy člověk vyžaduje
podporu okolí jako dítě, upíná se na autoritu a potřebuje být ochraňován a
veden.

o

Identifikace je pokus o posílení vlastní hodnoty ztotožněním s někým, koho
obdivuje.

o

Substituce

znamená

náhradu

nedosažitelného

uspokojení

jiným

dostupnějším. Pocit frustrace sice neodstraní, ale může zmírnit intenzitu
zklamání a učinit situaci snesitelnou. Pokud má jedinec pocit, že selhává jako
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rodič či pečující osoba, může kompenzovat úspěch například kariérou
a hromaděním peněz.
o

Rezignace je obvykle výrazem postoje k dlouhodobé zátěžové situaci, když
se uspokojení zdá nedosažitelné. Projevuje se odpoutáním od očekávání
a často i izolací.27

Proč my – proč se to stalo zrovna nám
Je těžké uvěřit, že všechno, co se v životě stane, má nějaký smysl. Nemá. Také nelze
uvěřit, že všechno zlé je pro něco dobré. Nikdo s alespoň malou dávkou empatie by toto
nemohl tvrdit například rodičům, jímž se narodí těžce postižené dítě. První z věcí, které nám
komplikují přijetí vlastních problémů, je neschopnost přijímat bolest. Nutkání bolest potlačit
vede často k pro jiné nepochopitelným činům. Když se člověk dozví, že ho zasáhla tragédie
jako postižené dítě, je to v rozporu se vším, v co se celý život učil věřit – že život a svět je
spravedlivý.28 „Neštěstí, které postihuje dobré lidi, není problém pouze jejich a jejich rodin.
Je to problém každého, kdo chce věřit ve spravedlivý a poctivý svět, v němž se dá žít. Nutně
vyvolává řadu otázek týkajících se dobroty, laskavosti, a dokonce samotné existence
Boha.“29
Snadno pak dotčení při hledání odpovědi sklouznou k sebeobviňování. Způsob,
jakým se naše kultura snaží vysvětlit utrpení na tomto světě, vychází z předpokladu, že si
zasloužíme to, co se nám stalo, že naše neštěstí přišlo jako trest za naše hříchy.30
Způsob chápání problému plynoucího ze zjištění postižení dítěte je individuální
a specifický. Projeví se výrazně volbou strategií na zvládnutí té zátěže. Závisí na mnoha
dalších faktorech: na dříve vytvořených představách o daném postižení, na převažujících
názorech a postojích společnosti, zejména rodiny a nejbližších přátel. Výrazným faktorem
v hodnocení vlastního stresu je houževnatost – obecná odolnost a flexibilita přístupu
k zátěžím v životě. Dostatek psychické i fyzické síly, sociální dovednosti, schopnost
rychlého zotavení a opětovné stabilizace, souhrnně nazýváno resilience, je výsledkem
celoživotního působení mnoha vlivů na jedince.

27
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28
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Míru stresu je potřeba hodnotit dle subjektivního prožitku, na základě aktuálního
postoje ke světu a životu, uznávaných hodnotách a osobního názoru na míru na míru
zátěžovosti dané situace. Zátěž, tzv. Distress, navozující pocity smutku, hněvu, strachu
a ohrožení, může mnohdy rodiče spíše paralyzovat. Zčásti může na rodiče působit
i tzv. Eustress, pozitivní stres, který člověka aktivizuje a působí jako výzva. Z toho může
pramenit výhodný postoj, kdy rodič akceptuje výchovu postiženého dítěte jako úkol, který
je třeba splnit. Následné zvládání „úkolu“ pak může rodičům posílit sebevědomí a chuť do
života. Se změnou hodnotové hierarchie se u mnoha rodičů objeví i optimistická
racionalizace, pochopení pro jiné různě znevýhodněné lidi, snaha jim pomáhat s důrazem na
přítomnost a duchovní rozměr života. Přínosné bývá posílení spirituálního zaměření pro
pochopení toho, co komu život přináší.

Faktory ovlivňující zvládání stresu z narození postiženého dítěte
Somatické, psychické a sociální faktory, životní zkušenosti, naučené postoje
a hodnoty, zdravotní stav, věk, společenské postavení a rodinné i ekonomické zázemí, to vše
ovlivňuje zvládání traumat a stresujících situací. Předpoklady rodičů k určitému emočnímu
ladění, způsobu uvažování a reagování lze odhadnout z konkrétních projevů chování
signalizujících míru stresu.
Tělesné zdraví a fyzická síla do značné míry mohou zvládnutí péče o postižené dítě
i postiženého dospělého usnadnit. Souvisí s tím schopnost zvládat nedostatek odpočinku
a chronickou únavu.
Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím obecně přístup k životu jsou ale osobnostní
vlastnosti členů rodiny a jejich emoční stabilita. Emočně vyrovnanější jedinec má schopnost
posoudit vlastní problémy z většího nadhledu a situaci se umí lépe přizpůsobit. Labilní
člověk má sklony k úzkosti, což posiluje tendence k sebeobviňování, podceňování vlastních
možností, a nakonec může vést až k rezignaci. Deprese bývá často výsledkem dlouhodobého
smutku a obav z budoucnosti. Různé studie ukazují, že u třetiny až poloviny matek
postižených dětí byla diagnostikována zvýšená depresivita.31
Resilience čili psychická odolnost jedince je pro úspěšnou cestu životem klíčová.
Základní pilíře psychické odolnosti jsou optimismus, schopnost přijímat a zaměřenost na
řešení. Princip optimismu je myšlenka, že zlé časy a nepříjemnosti zase přejdou. Zjištění, že
31
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se rodičům narodilo postižené nebo nevyléčitelně nemocné dítě, nebo že nejbližší člen
rodiny či partner je nevyléčitelně nemocný, je pro zachování optimismus a víru, že zlé časy
přejdou, zkouškou nejtěžší. Likvidační pak je srovnávání se s ostatními „šťastnějšími“
jedinci. Pro udržení optimismu je také dobré umět si přiznat, že je toho moc a říct si bez
výčitek o pomoc. Schopnost přijímat předpokládá, že člověk rozezná, co je schopen ovlivnit
a co nemůže změnit. V první chvíli je nevyhnutelné připustit si bolest, smutek či úzkost.
Když se zhroutí iluze, člověk se cítí na dně. Důležité je se opět rozhlédnout po realitě. Dobrá
je zkušenost, že problémy se dají řešit. Silné emoce a stres udržují člověka v jednostranném
způsobu myšlení. Zaměřenost na řešení znamená překračovat rámec svých dosud naučených
reakcí. Člověk se těžkou ranou osudu dostane do role oběti, ale nemusí v ní setrvat. V této
fázi bude ale jednoznačně potřebovat pomoc.32
Na zvládnutí zátěže má významný vliv dostupnost sociální opory a pomoci.
Tzv. rodinný coping znamená skupinové zvládnutí stresující události. Rodina by nemohla
fungovat, pokud by se některý její člen s tímto problémem nedokázal vyrovnat. Proto rodině
a okruhu nejbližších přátel musí každý mít prostor pro své jedinečné pocity a vyjádření.
Biologicky i kulturně největší zátěž obvykle padá na matku, otcové se většinou starají
primárně o materiální zajištění rodiny a na přímé péči o dítě se podílejí jen částečně.

32
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2 Hledání řešení
2.1 Vývoj postoje společnosti k péči o hendikepované


Represivní stádium – u pravěkých tlup lovců a sběračů byl nízký výskyt
nakažlivých nemocí nejen díky výživné a rozmanité stravě. Dětská úmrtnost byla
vysoká, současně jakmile někdo vykazoval známky postižení a fyzické
nedostatečnosti, byl usmrcen. I v takovém případě, že se dítě narodilo bez vlasů, bylo
považováno za nevyvinuté a bylo zlikvidováno. Ač je to z dnešního pohledu
absurdní, genetické vady tím měly malou šanci na přenos k dalším generacím, stejně
tak nakažlivé nemoci.33 Úmrtnost dětí se rapidně snížila až v novověku, jak píše
historik Yuval Noah HARARI: „Během dvou minulých století snížila lékařská věda
dětskou úmrtnost z třiceti tří na necelých pět procent. Jak by mohl někdo pochybovat,
zda to přispělo ke štěstí dětí, které by jinak zemřely, a jejich rodin a přátel? Pravda
je někde uprostřed.“34



Stádium zotročování – většina starověkých civilizací posuzovala hodnotu člověka
dle souladu krásy těla a ducha, právo rozhodnout o osudu dítěte měl většinou otec,
který jej mohl beztrestně zabít. Některé rodiny své postižené děti skrývaly, starší
postižení často končili v otroctví.35



Charitativní stádium – středověká společnost vlivem křesťanství a zásadě o
rovnosti všech lidí před Bohem přistupovala k postiženým jinak. Narození
postiženého dítěte bylo sice vnímáno jako boží trest, ale vznikaly charitativní
instituce, sirotčince, starobince, chudobince a špitály. Starších postižených bylo ve
středověku více vlivem nedostatečné výživy, válkám a epidemiím. Ti, kteří byli kvůli
postižení vyhnáni z měst, se většinou živili žebrotou a krádežemi.36



Stádium renesančního humanismu – počátky vědeckého vývoje, medicíny a
obecně vzdělanosti upřely pozornost k práci s postiženými a jejich vzdělávání
v ústavech a zařízeních.37

33
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Rehabilitační stadium – s nástupem kapitalistické struktury společnosti se postižení
posuzovala z hlediska schopnosti pracovat. Velká pozornost se tedy upřela
k možnosti postižené rehabilitovat a profesně připravovat, ve velkém byly zakládány
specializované instituce pro děti a mládež.38



Preventivně integrační stadium – druhá polovina 20. století otvírá rozsáhlý
integrační proces se snahou začlenit postižené osoby do běžné společnosti.
V současné

době

je

kladen

důraz

na

rozvoj

individuálních

možností

handicapovaných. Segregační model péče se mění na integrační. Postižení jsou
zařazováni do „zdravé“ společnosti s cílem získat co největší možnou soběstačnost.39


Současnost – postoje k postiženým se v uplynulých letech začaly měnit rychlejším
tempem. Liší se ale podle typů postižení. Nejobtížněji přijímanou skupinou bývají
mentálně postižení, společnost je vnímá jako nevypočitatelné, jejich chování může
budit v ostatních rozpaky, případně i strach. Na druhém místě jsou nevidomí, třetí
skupinou neslyšící, nejlépe přijímanou skupinou jsou tělesně postižení a lidé
s řečovou vadou. Každé trvalé postižení je stále vnímáno jako sociální stigma.
Člověk má vrozenou tendenci reagovat na vše, co se nějakým způsobem liší od
normy, jako na něco negativního.40

Vztah společnosti k postižením je výrazem její tolerance k odlišnosti obecně. V dnešní
době se vynakládá velká snaha na rozbití předsudků a boj proti diskriminaci. Ve velké míře
ale záleží na inteligenci, výchově a prostředí, kde člověk vyrůstal. Obvykle větší města
a jejich obyvatelé jsou lépe připraveni na soužití s hendikepovanými, což jistě souvisí
s kvantitou osob, které člověk každý den potká, s finančními prostředky na odstranění bariér
a samozřejmě i s dostupností vzdělání.

2.2 Získání informací
V současné době oproti době dvacet let nazpátek je většina informací dostupná na
internetu. Bohužel stále i ty nejužitečnější, se dozví rodina často dříve z internetu než od
lékaře, případně úřední osoby. Každopádně situace se zlepšuje a první nasměrování má
poskytnout právě ten, kdo rodinu seznámil s diagnózou, ve většině případů tedy lékař
a zdravotnický personál.

38
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Velmi užitečné a zároveň někdy trochu „nebezpečné“ jsou i příspěvky zasažených
rodin, jejich blogy či příspěvky v diskuzích. Pro rodiny bývá založení a práce na blogu často
jednou z cest, jak se vyrovnat s vlastním traumatem. Následná odměna spočívá nejen v tom,
že člověk vybudoval něco užitečného, čím zásadně pomáhá jiným lidem, ale také
v uvědomění, že se svým nelehkým úkolem nežije sám. Mezi nejoblíbenější blogy
s tématikou péče o postižené patří například:
https://repikova.blog.respekt.cz/umlcene-telo-telesne-postizeni-a-my-a-oni/
https://www.zijushandicapem.cz/blog/
https://www.modrykonik.cz/blogs/
Nejpřehlednějším

zdrojem

praktických

informací

bývají

webové

stránky

profesionálních neziskových organizací, rané péče apod.:
https://www.eda.cz/
https://www.elinka.iporadna.cz/
https://www.modrykonik.cz/
https://www.spolek-willik.cz/
http://www.lidemezilidmi.cz/servis/kombinovane-postizeni
V neposlední řadě jsou to školy a jiné vzdělávací instituce, které kromě poradenství
poskytnou nebo odkážou na odbornou literaturu a další instituce.

2.3 Psychologická pomoc
Dlouhodobé krizové a stresové stavy spojené s narozením a péčí o děti se zdravotním
postižením a péčí o kohokoli blízkého se zdravotním postižením ovlivňují celkový fyzický
stav jedince, jeho psychickou stabilitu, komunikaci, schopnost vstřebávat a rozumět novým
věcem, schopnost podporovat a vychovávat své další děti, rozvíjet partnerský život, práci,
koníčky atd. Pečující osoba bere ze svých energetických zásob často bez toho, aby ona sama
měla odkud brát a svoje zásoby doplňovala. Spousta lidí se obrací na psychologickou pomoc
ze strany odborníka až ve chvíli, kdy je psychický tlak neúnosný, což je chyba. I v naší
společnosti ještě stále přetrvává u mnoha lidí předsudek, že pomoc psychologa vyhledává
„blázen“. Poskytovatelé péče o hendikepované se proto snaží pečující osoby s možností
a důležitostí psychologické péče aktivně oslovovat.
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Nejčastějšími projevy ztráty psychické stability u pečující osoby jsou ztráta radosti ze
života, nemocnost s rizikem vzniku závažného onemocnění, omezení a změna kvality
komunikace, agresivní a hádavé chování, pocity vyčerpání, frustrace a deprese, lpění na
zavedených postupech a uzavření se novým přístupům, nedostatek vlastní aktivizace
a motivace, neochota a neschopnost spolupráce, atd. A právě proto je vhodné psychické
nestabilitě předcházet.
Dobrou variantou pro pečující osoby je skupinová terapie, spojená s nácvikem
relaxačních metod a základních prvků psychohygieny.41

2.4 Podpora rodiny – Copingové strategie
Různý charakter mají také strategie zvládání zátěžových situací, tzv. Copingové
strategie. Hodně závisí na tom, jak se člověk naučil stavět ke krizovým situacím během
života. Rozdílnost osobní odolnosti a repertoáru copingových strategií je důvodem, proč
některé rodiny zvládnou přijetí narození postiženého dítěte relativně bez větších problémů
a jiné se s tím nejsou schopné vyrovnat. Významné copingové strategie se zaměřují na řešení
samotného problému, například zvládnutí rehabilitačních dovedností, hledání pomoci
a léčby pro postižené dítě. Dalším cílem je zlepšení vlastního psychického stavu, třeba
hledáním emoční podpory, což lze spojit nalezením člověka, který je schopen postižené dítě
pohlídat a obstarat.
Únikovou variantou může být dlouhotrvající popírání situace nebo její bagatelizace.
Může být funkční v počátečním stadiu, kdy člověk potřebuje čas vstřebat bolestivé zjištění.
Dlouhodobé popření problému ale působí spíše negativně, protože brání nalezení účinnější
cesty.
Obecně lidé, kteří jsou přesvědčení, že dokážou ovládat svůj život a v krizových
situacích, bývají aktivní, se se stresem vyrovnávají snáze než pasivní a rezignující lidé.
Aktivní lidé neulpívají na tom, co nejde změnit a dávají důraz na přítomnost a nejbližší
budoucnost. Přístupy, které se v životě osvědčily, mají tendenci se fixovat. Člověk
v krizových situací používá vyzkoušené strategie opakovaně, často bez ohledu na aktuální
účinnost.

41

CHMELOVÁ, Martina, Veronika KOCOUROVÁ a Petra SYROVÁTKOVÁ. Sdílená péče v rodině s dětmi
se zdravotním postižením: Příručka dobré praxe. 1. vydání. Praha: Alfa Human Service, 2015. s. 20. ISBN
978-80-260-8326-9.
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Zvládnutí situace závisí také na dostupnosti copingových zdrojů – na jistotě opory
rodiny, finančním zajištění, vzdělání a znalosti problematiky.42

2.5 Resilience rodiny
Resilience v sociologii označuje schopnost sociálního systému vstřebat rušivé podněty
nebo jim čelit, popřípadě odolávat stresům tak, aby systém zůstal ve stejném stavu, zachoval
si svojí strukturu a funkce. Popisuje míru, do které je systém schopný sebeorganizace, učení
a přizpůsobení. Rodinná resilience nemá v sociologii ustálenou definici. Podle interpretace
sociologů McCubbina a McCubbinové tento pojem zahrnuje „charakteristické vlastnosti,
které pomáhají rodinám odolávat narušení tváří v tvář změnám, a adaptovat se v krizových
situacích. National Network for Family Resilience ji definuje jako „dovednost rodiny
upevňovat svou schopnost úspěšně čelit výzvám života.“43 Zvýšení míry resilience se
projevuje tak, že je systém schopný lépe snášet náročné situace s menší újmou. Resilience
je tedy v sociálně ekologických systémech schopnost lidí přecházet změny a vlivy
v budoucnosti na kvalitativně vyšší úrovni. V sociologickém kontextu představuje slovo
opačné k resilienci pojem zranitelnost.
Fungování rodinného systému dle S. R. Saubera vymezuje schopnost rodiny fungovat
ve čtyřech základních oblastech:
1. Osobní fungování – spokojenost členů rodiny se svou pozicí a rolí v rodině.
2. Manželské, resp. partnerské fungování – vzájemný soulad partnerů.
3. Rodičovské fungování – odpovědnost za výchovu dětí a pocit obohacení
z rodičovské role.
4. Socioekonomické fungování – socioekonomická úroveň rodiny, její začlenění a širší
podpůrná síť
Vzájemné interakce uvnitř subsystémů i mezi jednotlivými subsystémy se během času
proměňují a přizpůsobují konkrétním změnám, problémům a situacím a umožňují tak
zvládat různé životní úkoly. Významnou úlohu hraje i vývojová fáze, ve které se rodina
právě nachází. Způsoby zvládání jsou v každé rodině zcela specifické a jsou ovlivněny
systémem přesvědčení a názorů, které zastávají jednotliví členové rodiny i rodina jako celek,

42

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. s. 41. ISBN 80-7169-121-6.
McCubbin, H. I. and Patterson, J. M., (1983). The family stress process: The Double ABCX model of
adjustment and adaptation. In H. I. McCubbin, M. Sussman, & J.M. Patterson (eds.), Social stress and the
family: Advances in family stress theory and research. s. 7-38. New York: Haworth Press.
43
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samozřejmě v souladu s názory obecně platnými v širší společnosti. Kombinace úkolů,
pokusů o jejich vyřešení, výsledků a přesvědčení tvoří rodinný systém.
Resilience je u nás již poměrně dlouho používaným pojmem v souvislosti
s jednotlivcem. Pojem resilience v kontextu rodiny se ale užívá teprve krátce. Původně
anglické „resiliency“ lze v češtině přeložit jako odolnost, pružnost a schopnost se rychle
vzpamatovávat, opakem je vulnerabilita neboli zranitelnost. V souvislosti s rodinou chápeme
resilienci jako „schopnost rodiny rychle se zotavit z krize nebo z přechodné události, která
vyvolala změny v rodinném fungování.“ Resilience v sobě zahrnuje zvládající copingové
strategie a adaptační procesy v rodině, které ovlivňují zvládání stresu a umožňují rodinám
překonat krizi či vydržet dlouhodobou zátěž. Kromě vědomých zvládajících strategií se
objevují i různé obranné reakce, které nejsou plně uvědomované a slouží rovněž k udržení
přijatelné psychické rovnováhy. Volba copingové strategie závisí na subjektivním
hodnocení problému jednotlivcem a nemusí vždy odpovídat realitě. Všeobecně lze rozdělit
zvládající strategie na ty, které se zaměřují na řešení problému a ty, které jsou zaměřené na
obranu vlastních pocitů.44

44

SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 81. ISBN 978-80-7367250-8.
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3 Důsledky pro pečující osoby
3.1 Neodmyslitelné důsledky pro celou rodinu
Příchod dítěte do rodiny znamená nejen velkou změnu v povinnostech a právech
dosavadních členů rodiny, ale i změnu v jejich časovém rozvrhu. Vezmeme-li zřetel na
rodiny s dětmi s postižením, tak se především ukáže, že jsou vystaveny většímu výchovnému
zatížení než rodiny s nepostiženými dětmi. Má-li dítě s postižením štěstí, jeho rodiče
nerezignují a nesvěří je do jiné pobytové péče, je zčásti vyhráno, jelikož pobyt
v harmonickém rodinném prostředí má velmi výrazné psychoterapeutické a motivační
účinky, které rozvíjí osobnost dítěte. Dítě s postižením pro rodinu představuje mnoho změn
ve fungování jejich rituálů. Jsou i případy, kdy rodiče již před narozením dítěte ví
o potenciálním postižení a je na nich, jakou cestu si v tomto případě zvolí. Narození
postiženého dítěte lze interpretovat jako extrémní trauma matky. Ta se s dítětem identifikuje,
a pokud je její potomek nějak handicapovaný, cítí se méněcenná. Otcové prožívají pocity
obdobné, avšak vztahující se k jejich mužské, ploditelské roli. Matka i otec reagují obvykle
odlišně nejen vzhledem k sociální a biologické specifičnosti jejich role, ale i s ohledem na
fakt, že tato situace bude mít důsledek pro jejich další život. Stres spojený s přijetím tohoto
faktu a nároky péče o postižené dítě z něho vyplývající, zasahuje do všech oblastí jejich
života. Není pochyb o tom, že nějakým způsobem ovlivní i manželský vztah a změní se
celkové klima v rodině.45
Sourozenci dětí se zdravotním postižením, zdánlivě děti zdravé stojí mimo jakýkoliv
systém veřejné podpory. Z nějakého důvodu se má za to, že „jim nic není“. Sourozenec je
neoddělitelnou součástí života dítěte, od níž nelze odejít. Obvykle sourozenci bývají spojenci
i soupeři. Postižené dítě ale nemůže být soupeřem, zároveň je svým postižením výjimečné,
a zdravé dítě si tak také musí vybudovat určité strategie, které mu pomohou tento vztah
zvládnout. Ze strany rodičů může dojít k naprosté koncentraci pozornosti na nemocné dítě
a odsunutí potřeb zdravých sourozenců do pozadí. Opačným extrémem je pak koncentrace
zájmu na zdravé dítě a s tím spojené přehnané nároky na něj, jako by to byl ten, kdo musí

45

VÁGNEROVÁ, Marie, Iva STRNADOVÁ a Lenka KREJČOVÁ. Náročné mateřství: být matkou
postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009. s. 14. ISBN 978-80-246-1616-2.
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rodičům vynahradit potíže a strádání s postiženým dítětem. V každém případě zdravé dítě
nese stigma své rodiny jako své vlastní a to ovlivňuje jeho postoje a chování.46

3.2 Psychosociální dopad
Jakýkoli defekt na zdraví nepostihuje jen konkrétní orgánový systém, ale celkově
ovlivňuje osobnost postiženého a jeho specifickou sociální situaci. Vždy je vysoké riziko,
že v důsledku fyzického postižení vznikne i psychická odchylka. Každá osobnost se vyvíjí
pod vlivem prostředí. Roli postiženého jedinec získává se všemi negativními i pozitivními
znaky, které této roli konkrétní společnost přisuzuje.
Postoje společnosti k postiženým mají svou racionální i emotivní složku. Rozumová
zahrnuje informace, které společnost o problému má, citová vyjadřuje jakési zjednodušené
hodnotící kritérium, které často pramení právě z nedostatku informací. Emocionální postoj
společnosti k postiženým mívá ambivalentní charakter. Postižení lidé jsou předmětem
soucitu za to, že je potkalo neštěstí. Zároveň vzbuzují někdy až odpor a hrůzu jako symbol
něčeho negativního, čemu se člověk chce přirozeně vyhnout. Ve společnosti stále přetrvávají
stereotypy a předsudky jako jakési laické diagnostické kritérium. Ke vzniku odporu
k postiženým také často přispívají projevy chování jich samotných nebo třeba už jen
komplikovanost se s nimi dorozumět. A pak je tu také strach o sebe. Zdravý člověk si
v přítomnosti uvědomuje svou vlastní zranitelnost.
Výrazným znakem sociální role postiženého je přiznání určitých privilegií jako
kompenzace za ztrátu některý výsad a práv, které má jen zdravý člověk. Společnost uznává
postiženému právo na ohledy, na trpělivost a toleranci jeho nedostatků, zároveň ho svým
chováním nutí do pasivně receptivní role, čímž mu upírá právo na vyrovnání se zdravému
člověku, ač je toho mnohdy schopen. Sociální stigma přisuzované trvalému postižení
sociální status jedince a s tím mnohdy i jeho identitu.47

3.3 Ekonomický dopad na rodinu
Postižené dítě zatěžuje rodinný rozpočet dvěma způsoby. Rodině rostou nároky na
spotřebu (speciální strava, pomůcky, bezbariérová úprava domácnosti, atd.), zároveň rodině

46

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a
přeprac. Praha: Portál, 2004. s. 57. ISBN 80-7178-802-3.
47
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a
přeprac. Praha: Portál, 2004. s. 53. ISBN 80-7178-802-3.
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klesá příjem v důsledku toho, že pečující osoba jednoduše nemůže současně vykonávat
zaměstnání.
Někdy rodiče péčí o postiženého pověří staršího sourozence, což pro jeho vývoj také
není šťastné řešení. Rodině se sice navrátí příjem pečující osoby, zdravé dítě se ale dostává
do sociální izolace a klesají tím jeho šance na pozdější budování kariéry a tedy i příjem.
Často si pak zdravý sourozenec nachází uplatnění v oboru pečovatelství, nejen kvůli
zkušenosti, ale i jako poslání.48

48

BLAŽEK, Bohuslav, Jiří KUČERA a Jiřina OLMROVÁ. Světy postižených: (sociální posila v rodinách s
mentálně retardovaným dítětem). Praha: Avicenum, 1988. Rodinný kruh. s.35. ISBN 735 21-08/31 08-083-88.
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4 Možnosti pomoci od státu
V dnešní době je opravdu mnoho organizací a sdružení, kteří se rodinám, pečujících
o postižené dítě, věnují, ale nejen rodinám samotným, ale i právě dětem.
Patří mezi ně například:


Střediska rané péče – je to hlavně terénní služba, která je v několika městech
a poskytuje pomoc dítěti a rodinám s postiženým dítětem nebo jehož vývoj je nějak
ohrožen v závislosti na jeho nepříznivý zdravotní stav a to do 7 let tohoto dítěte.



Speciálně pedagogická centra – pod vedením Asociací pracovníků Speciálně
pedagogických center – poradenská zařízení, která poskytují služby rodinám
s mentálním postižením, kombinovanými vadami, vadou zraku, řeči či sluchu,
s tělesným postižením nebo s poruchou autistického spektra.



Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. – jedná se o otevřené
občanské sdružení, působící v celé ČR. Díky svým klubům sdružuje všechny ty, kteří
chtějí aktivně pomoci postiženým dětem a jejich rodinám.



Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. – jejich heslem je „Podporujeme
a spojujeme“; jedná se o nestátní neziskovou organizací s celostátní působností,
jejímž hlavním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy
svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich
postižení.



ALFABET – informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením



Informační portál HELPNET – HELPNET.cz, pro osoby se specifickými potřebami
usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Přehledně rozděleno
s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou tříděny dle základních skupin postižení
– zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní
nemoci, duševní zdraví.

A samozřejmě jeden z nejdůležitějších je Registr poskytovatelů sociálních služeb.
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění
stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc
s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností
u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem, obsah je uveden v prováděcí
vyhlášce MPSV č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
29

Zdrojů, ať už internetových či různých poskytovatelů je v dnešní době opravdu mnoho,
ale vlastní vědění, znalost a přehled je základním aspektem našeho, řekněme, minimálně
vlastního klidu.

4.1 Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.)
Zákon o sociálních službách stanovuje mj. podmínky pro poskytování podpory
znevýhodněním osobám v podobě sociálních služeb anebo příspěvků, dále také pravidla pro
povolání sociálního pracovníka. Zákon také říká, že každá osoba má nárok na bezplatnou
pomoc v tíživé životní situaci, sem patří např.: individuální přístup, motivace, psychická
podpora, rozvoj dovedností, socializace apod. Okruhy osob, které mají nárok na příspěvky,
jsou rozepsány v následujících kapitolách.49
Poskytovatelem sociálních služeb mohou být, podle tohoto zákona „územní
samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a
ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu nebo státní příspěvkové organizace, které
jsou právnickými osobami“.50

4.2 Další právní předpisy


zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“)



vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška č. 388/2011 Sb.“)

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
upravuje:

49
50



příspěvek na mobilitu



příspěvek na zvláštní pomůcku



průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 1-2
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 6
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Kompetence k jejich rozhodování


Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka ÚP“)



Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán

Oprávněné osoby
Nárok na příspěvek na mobilitu, na zvláštní pomůcku anebo průkaz osoby se
zdravotním postižením má každý občan České republiky s trvalým pobytem v ČR
a bydlištěm. Dále pak příspěvky náleží i osobám, které mají v ČR bydliště, ale ne trvalý
pobyt. Dále také mají nárok občané Evropské unie díky nařízení EP a Rady (ES) 492/2011.51

4.3 Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu činí v České republice 550 Kč měsíčně. Vyplácí se vždy zpětně,
na žádost je možné ho vyplácet zpětně za čtvrtletí. Na příspěvek má nárok osoba starší 1 roku
a osoba,


„která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle
podmínek po 1. 1. 2014),



která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je
dopravována,



které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních
službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory,
v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,



z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě,
které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,



nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý
tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.“52

4.4 Příspěvek na zvláštní pomůcku
„Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:
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těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo



těžké sluchové postižení anebo



těžké zrakové postižení.53

Zdravotní stav osob s výše jmenovaným postižením má trvat nejméně jeden rok, aby tyto
osoby měly nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku.
Další podmínky pro získání příspěvku na zvláštní pomůcku:


„Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku
(všechny ostatní pomůcky).



Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací,
vzdělávání anebo ke styku s okolím.



Osoba může zvláštní pomůcku využívat.



Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného
zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného
zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné
zdravotní indikace.



Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně
v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je
schopna být vozidlem převážena.



Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve
vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce
uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou
s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.“54

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku
Zde je nutné rozlišit, zda je pomůcka v hodnotě do nebo přes 10 000 Kč. Příspěvek
na motorové vozidlo má svá pravidla. Pokud je potřeba pořídit pomůcku v ceně do 10 000
Kč, pak tento příspěvek může získat osoba, která má příjem nižší než je 8násobek životního
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minima. Spoluúčast osoby je ve výši 10 % z ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Pokud
je cena pomůcky vyšší než 10 000 Kč, spoluúčast osoby činí 10 % z ceny pomůcky, nehledě
na příjem osoby. Pokud nemá osoba dostatek financí na uhrazení částky, může ÚP snížit
procento spoluúčasti, nejnižší částka však činí opět 1 000 Kč. Pro motorové vozidlo je
stanoven příspěvek 200 000 Kč, nejnižší výše je 100 000 Kč. Se zvyšujícím se příjmem
postižené osoby se příspěvek snižuje.
Příspěvek může sahat do výše až 350 000 Kč, v případě pořízení plošiny pro
vozíčkáře až 400 000 Kč. Součet příspěvků nesmí přesáhnout 800 000 Kč v po sobě jdoucích
60 kalendářních měsících, v případě pořizování plošiny se jedná o částku 850 000 Kč.55

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku
Osoba je povinna příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, pokud:


„nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené
krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky



nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo
ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP



v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla
vlastnické právo ke zvláštní pomůcce



v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala
zvláštní pomůcku užívat



se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým
vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla



použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo



se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé
nebo zkreslené údaje.“56
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Osoba nemá povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud:


„v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho
vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo
v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení
příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny
zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být
převážena motorovým vozidlem



byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před uplynutím
60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo
ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění
příjemce dávky



4.5

zemřela.“57

Ukázka

Postup při žádání o kompenzační pomůcku


vyplnit žádost



www.portal.mpsv.cz/forms



donést/odeslat na Úřad práce, který tuto žádost odešle na příslušnou Okresní správu
sociálního zabezpečení posudkovému lékaři



posudkový lékař posoudí zdravotní stav žadatele a vyhotoví posudek



na základě posudku písemně seznámí referent Úřadu práce žadatele s podklady
rozhodnutí, které obdrží od Okresní správy sociálního zabezpečení. Přerušení řízení
je dáno ve správním řádu. Pokud by k přerušení nedošlo, Úřad práce by nebyl
schopen dodržet lhůtu 60 dnů, neboť posudkový lékař posudek vystaví třeba až za
2 měsíce.



pokud je posudek kladný, je žadatel písemně vyzván k doložení nezbytných dokladů
pro přiznání (např. cenová nabídka)



na základě doložení těchto dokladů je vydáno rozhodnutí o výši příspěvku na
zvláštní pomůcku



jedná-li se o motorové vozidlo, je nutné provést v místě bydliště žadatele sociální
šetření, na základě zjištěných skutečností ze sociálního šetření je stanovena výše

57

Příspěvek na zvláštní pomůcku. Integrovaný portál MPSV [online]. Praha, 2018 [cit. 2018-12-02]. Dostupné
z: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka

34

příspěvku. Sociální šetření provádí sociální pracovník Úřadu práce, provádí jej po
předchozí domluvě se žadatelem. Sociální šetření by mělo proběhnout co nejdříve –
od podání žádosti má Úřad práce 60 dnů na vydání rozhodnutí.


po vyplacení přiznané částky na pořízení zvláštní pomůcky má žadatel povinnost
nejpozději do 3 měsíců doložit fakturu o jejím zakoupení.

4.6 Příspěvek na péči
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto
příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle
zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Příspěvek je určen
na pomoc od osoby blízké, asistenta, registrovaného poskytovatele sociálních služeb,
dětského domova nebo speciálního lůžkového zařízení.

Podmínky nároku na příspěvek na péči
Nárok na příspěvek má každá osoba starší 1 roku, která potřebuje dlouhodobě pomoc
jiné osoby pro uspokojení základních životních potřeb (podle zákona 108/2006 Sb.). Stupeň
závislosti na jiné osobě se hodnotí podle toho, kolik základních potřeb je postižená osoba
zvládat, jedná se o: mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání, hygienu, výkon
fyziologických potřeb apod.58

Aktuální výše příspěvku na péči
Příspěvek za kalendářní měsíc pro osobu mladší 18 let:


3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost – osoba nezvládá tři základní potřeby)



6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost – osoba nezvládá čtyři až pět
základních potřeb)



9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost – osoba nezvládá šest až sedm základních
potřeb)



13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost – osoba nezvládá osm až devět
základních potřeb).59
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Příspěvek za kalendářní měsíc pro osobu starší 18 let:


„880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)



4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)



8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)



13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“60

Řízení o přiznání příspěvku na péči
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo tiskopis, který je nutné vyplnit při žádosti
o příspěvek na péči. Žádost se poté podá na krajskou pobočku ÚP ČR podle místa trvalého
bydliště žadatele. Současně se také podává Oznámení o poskytovateli pomoci (může jím být
osoba blízká, asistent, hospic apod.). Sociální pracovník na základě těchto dokumentů
provede šetření, kterým zjišťuje, jak je dotyčná osoba (ne)samostatná v každodenních
činnostech. Stupeň závislosti posléze ohodnotí ošetřující lékař. Na základě těchto posudků
rozhodne ÚP ČR, zda má osoba nárok na příspěvek na péči a popř. v jaké výši. Proti
rozhodnutí lze podat odvolání.61

Výplata příspěvku na péči
Příspěvek je vyplácen měsíčně za každý kalendářní měsíc, ve kterém měla postižená
osoba na něj nárok. Příspěvek vyplácí ÚP ČR a to buď převodem na účet, nebo v hotovosti
poštovní poukázkou.62

Zvýšení příspěvku na péči
Osoba může požádat o zvýšení příspěvku o částku 2 000 Kč měsíčně:
1. „z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to


nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči,



rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do
18 let věku,
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jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je
nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní
společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

2. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku


zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku,
kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV
(úplná závislost).



Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému
dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž
nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z
důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které
je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.“63

Povinnosti účastníků řízení
Všichni účastníci řízení mají povinnost se podrobit šetření sociálním pracovníkem
a vyšetření lékařem. Dále pak písemně ohlašovat ÚP ČR ve lhůtě do osmi dnů všechny
změny, které by mohly mít vliv na nárok nebo výši příspěvku. Účastníci musí příspěvek
využívat pouze na zajištění pomoci.

4.7 Průkaz osoby se zdravotním postižením
„Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným,
smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob
s poruchou autistického spektra.“64
Od počátku roku 2014 je možné průkaz osoby se zdravotním postižením získat pouze
na základě samostatného řízení a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní
správy sociálního zabezpečení.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje některé
nároky držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením.
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Osoba, která je držitelem průkazu TP
Nárok na průkaz osoby TP (těžké postižení) má osoba, která je postižená středně těžkým
postižením pohyblivosti anebo orientace, tzn. v domácím prostředí je schopna samostatného
pohybu, ve venkovním prostředí má problémy s pohybem okolo překážek a na špatném
terénu. Do této kategorie spadají také osoby s poruchou autistického spektra.
Držitel průkazu TP má nárok na:


„vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo
k sedění vázáno na zakoupení místenky,



přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních.“65

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP
Nárok na průkaz ZTP (zvlášť těžké postižení) má osoba, která je postižená těžkým
postižením pohyblivosti anebo orientace, tzn. v domácím prostředí je schopná samostatné
pohyblivosti, ve venkovním prostředí se pohybuje velmi obtížně a zvládá jen krátké
vzdálenosti. Do této kategorie spadají opět i osoby s poruchou autistického spektra.
Držitel průkazu ZTP má nárok na:


„vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo
k sedění vázáno na zakoupení místenky



přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních



bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
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slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.“66

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P
Nárok na průkaz ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem) má osoba, která je
postižená obzvlášť těžkým postižením pohybu anebo orientace, tzn. v domácím prostředí se
pohybuje s velkými obtížemi, popřípadě není schopna pohybu vůbec. Ve venkovním
prostředí není tato osoba schopná pohybu vůbec, nebo jen za použití invalidního vozíku.
Tato osoba potřebuje průvodce. Do této kategorie je opět zařazováno i postižení autistického
spektra.
Držitel průkazu ZTP/P má nárok na:


„vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo
k sedění vázáno na zakoupení místenky



přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší
čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve
zdravotnických zařízeních



bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)



slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy



bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky
v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě



bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji
nedoprovází průvodce.“67

4.8 Sociální podpora a pomoc v dalších evropských zemích
Sociální politika státu odpovídá povaze přístupu k instituci rodiny, ve velké míře je
ovlivněna poměrem politických sil, tradicí i vztahem země ke křesťanství. Liberální politika
66
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staví na odpovědnosti jednotlivce za rozhodnutí mít či nemít rodinu. Sociální demokracie
bojují za charakter sociálního státu, kde jsou příspěvky a dostupnost péče zaručené bez
ohledu na státní rozpočet. Extrémní socialistické strany se snaží státní podporu
hendikepovaným maximalizovat, v jejich pojetí je hendikep i neschopnost vykonávat dobře
placené zaměstnání například v důsledku nižší inteligence a nedostatečného vzdělání.
Konzervativní a křesťanské strany se obvykle snaží najít mezi krajními stanovisky liberálů
a socialistů rovnováhu.
Dobrým příkladem k demonstraci odlišného, avšak v obou případech efektivního
přístupu, je Švédsko a Německo. Švédsko je individualistická země a tomu odpovídá i tamní
sociální politika. Všechny dávky jsou poskytovány jednotlivcům bez ohledu na to, zda jsou
sezdaní, slevu na daních nenárokují ani rodiče samostatně vychovávající dítě. Tento princip
vznikl v sedmdesátých letech minulého století, kdy Švédsko čelilo problému s nedostatkem
pracovních sil a na trh práce potřebovalo dostat i ženy. Zdanilo příjmy tak, aby bylo výhodné
podávat daňová přiznání sám za sebe, zároveň zdanění bylo tak vysoké, že motivovalo rodiče
sdílet domácnost, protože při výchově dětí se neobešli bez příjmů obou. Dodnes je zvykem,
že matky dětí pracují alespoň na částečný úvazek. Věřících ve Švédsku není mnoho, proto
uzavírání sňatku není pro rodiče prioritou. Druhou stranou mince vysokých daní je ale
podpora státu všem, kteří vychovávají dítě nebo pečují o postiženého člena rodiny. Švédové
mají kratší pracovní dobu, snadno získají pracovní volno, kolektivní zařízení pro děti jsou
dotována, úroveň a dostupnost sociálních služeb je velmi vysoká. 68
Normální je různorodost. Z této myšlenky vychází vzdělávací systémy většiny
skandinávských zemí, v nichž inkluzivní vzdělávání funguje již od devadesátých let.
Poskytování sociálních služeb je zpoplatněno. Existuje však ochrana proti vysokým
nákladům. Maximální poplatek za péči o seniory je 1 780 SEK (€ 204) za měsíc. Pro
zdravotní péči je maximální limit plateb 1 100 (€ 126) SEK za rok. V případě plateb za léky
je limit pro maximální náklady 2 200 SEK (€ 253) za rok. Osoba má právo na ponechání
dostatečné finanční částky na nájem a minimálně 5 023 SEK (€ 577) na měsíc a osobu na
každodenní životní náklady. Teprve při příjmu nad tuto částku obec může účtovat poplatek
za sociální služby.69
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Naopak v Německu podporuje prorodinné chování občanů, uzavírání sňatků a jejich
udržení. Manželům a rodičům jsou poskytovány velké daňové úlevy a taktéž těm, kteří
pečují o jiné rodinné příslušníky. V Německu je zákonná povinnost starat se o staré rodiče
a hendikepované členy rodiny.70
Ostatní evropské země mají sociální politiku chaotičtější. Velká Británie je zastáncem
liberálního modelu založeného na osobní odpovědnosti. Moderní liberální model již pomoc
sociálním skupinám zahrnuje, chápe ji jako metodu základního sociálního zabezpečení.
V případě, že se jedinec dostane do vážné životní situace, měl by nejdříve pomoci trh
a rodina. Podpora od státu přichází až v případě, kdy ostatní mechanismy selžou. Při
posuzování nároku na státní pomoc se testuje příjem jedince a mohou mu být poskytnuty
pouze minimální dávky. V praxi tedy hraje v britské sociální péči rozhodující roli zejména
poskytování pomoci ze strany rodiny, přátel a známých potřebné osoby. Role neformálních
pečovatelů je tedy v liberalistické Británii nezastupitelná. Vznikla usnesení, která mají za cíl
pečujícím osobám zajistit příležitosti na trhu práce s právem na pružnou pracovní dobu
a výrazným daňovým zvýhodněním. V Británii existuje mnoho organizací ze státního
i neziskového sektoru, které se věnují podpoře pečovatelů. Významné organizace podílející
se na podpoře pečujících osob a jejich rozvoji informovanosti jsou Pečovatelé Spojeného
království „Carers UK“ a Nadace pečujících „Carers Trust“.
Polský sociální systém se jeví jako těžko zařaditelný mix různých přístupů, rozhodnutí
z minulosti a řešení přejatých systémů ze zahraničí či od mezinárodních organizací.
Přistoupení k Evropské Unii v a stabilní ekonomický růst v poslední době umožňují Polsku
věnovat se sociální politice o něco systematičtěji. Systém sociálních služeb a sociální
podpory je v Polsku decentralizovaný. V Polsku je role neformálních rodinných pečovatelů
silně zakořeněná a i vzhledem k silné církevní tradici se bere neformální péče o člena rodiny,
který je na pomoci závislý, jako něco v podstatě samozřejmého. Případ člena rodiny
závislého na pomoci druhých je v duchu této tradice řešen i v polském právu. Na základě
zákonně definované vyživovací povinnosti se přesně určuje, na základě příbuzenského
vztahu, kdo se má v daných případech o člena rodiny vyžadujícího péči postarat, buďto
poskytnutím přímé péče nebo účastí na hrazení pečovatelských služeb. Na základě tohoto
zákonného ustanovení o vyživovací povinnosti se určuje i to, kdo má nárok na některé
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sociální dávky. Nabídka služeb, které by neformálním pečovatelům ulehčily práci, je ale
poměrně omezená. Primárně je pomoc cílena na osoby, o které je pečováno, přičemž některé
služby mohou využít následně i osoby pečující.
Velká Británie a Polsko reprezentují země, které svým obyvatelům garantují obecně
relativně nízkou úroveň sociálního zabezpečení a zároveň očekávají vysokou míru účasti
rodiny při zajištění potřeb jednotlivců.
Švédsko disponuje širokou nabídkou státem podporovaných a dobře dostupných služeb
a benefitů, které garantují zachování určitého životního standardu a sociálních jistot
v krizové situaci a v zásadě tak minimalizuje potřebu participace rodin. Štědrý a rozvinutý
státní systém plní svou roli i v oblastech, jejichž zabezpečení je v jiných zemích tradičně
přisuzováno právě rodině.
Německo

pak

představuje

určitý

mezistupeň,

je

klasickým

příkladem

tzv. konzervativního typu sociálního státu. Zastoupení státu v distribuci sociální podpory
a pomoci je poměrně silné, nicméně okruh poskytované podpory není příliš široký a počítá
s participací rodiny při zabezpečování individuálních potřeb. Snahou takto nastaveného
systému je, aby péče v rodině vždy předcházela péči institucionální.71
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5 Další možnosti pomoci
5.1 Denní stacionář AKORD
Denní stacionář AKORD je soukromé bezbariérové zařízení v Praze 2, které je
upravené tak, aby v něm jejich klienti prožili co nejkvalitnější život. Zřizovatelem je státní
nezisková organizace Akord z.s., která stacionář založila v roce 1995. Stacionář je určen pro
osoby ve věku 6 až 45 let s mentálním a kombinovaným postižením. Ve všední dny je pro
klienty připravený program jak individuální, tak skupinový. Je to tedy výborná příležitost
pro rodiče klientů, kteří se mohou před den věnovat svým aktivitám, zejm. zaměstnání.72
Cena se odvíjí od počtu strávených hodin, druhu poskytované služby a rozsahu
potřebné asistence. Hodinová taxa je v rozmezí 45-90 Kč za hodinu. Dále také rodiče hradí
dopolední a odpolední svačinu a oběd. Všechna tři jídla vyjdou dohromady na 90 Kč na den.
Stacionář Akord vede své klienty k pěti cílům:
1. soběstačnost – oblékání, stravování, hygiena, WC, pohyb na vozíku, domácí
práce
2. emancipace – rozumět svým potřebám, umět se rozhodovat, být zodpovědný,
umět si říct o pomoc
3. rozvoj osobnosti – rozvoj rozumových schopností, aktivní volný čas,
fyzioterapie
4. integrace – rozvoj praktických dovedností, sociální role, fungování v běžné
společnosti
5. socializace – vzájemná komunikace, navazování a udržování vztahů.73
Stacionář navštěvují i lidé s těžkými formami kombinovaného postižení a jeho
pracovníci jim poskytují naprosto profesionální asistenci při všech běžných úkonech jako
např. hygiena, stravování, oblékání apod. Klienti jsou motivováni a učeni, aby dokázali
pojmenovat svoje přání a potřeby a uspokojit je. Pracovníci nikdy nedělají úkony za klienty,
nýbrž jim dodávají takovou míru pomoci, aby byli schopni vše zvládnout téměř sami.74
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Mezi individuální aktivity patří např.: hra na hudební nástroj, domácí práce, malování,
procvičování čtení, navazování nových kontaktů. Do skupinových aktivit patří např.: pohyb,
soutěže, společenské hry, praktické dovednosti, povídání, canisterapie, muzikoterapie,
oslavy, výlety. Stacionář také nabízí týdenní letní pobyt mimo Prahu. V ceně pobytu je
zahrnuta doprava, strava, 24hodinová asistence a pestrý program.75

5.2 Asistence o.p.s.
Asistence o.p.s. poskytuje sociální služby lidem s tělesným a kombinovaným
postižením v Praze. Dlouhodobě usilují o odstranění bariér v dopravě a snaží se postiženým
lidem zlepšit podmínky pro běžný život. Poskytují službu osobní asistence a sociální
rehabilitace. Mezi jejich cíle patří:


zajistit klientům, aby mohli dělat běžné každodenní činnosti,



pomáhat klientům zapojit se do společenského dění, vzdělávání, kultury a sportu,



zprostředkovat klientům kontakty s dalšími lidmi.76

Služba osobní asistence je určena pro osoby mezi 16 a 64 lety, které žijí na území Prahy.
Asistenti těmto osobám pomáhají udržovat domácnost, dopravovat se po městě, doprovází
je do školy, do práce anebo na zájmové aktivity, zajišťují setkávání s dalšími lidmi a také
jsou nápomocní při hygieně, stravování, oblékání apod. Hodinová taxa asistence je 130 Kč,
nehledě na víkendy a státní svátky. Asistence se objednává minimálně 2 dny předem, nejlépe
s týdenním předstihem.77
Účelem sociální rehabilitace je, aby se postižení lidé zapojili do běžného života.
Pracovníci jim pomohou najít pracovní místo, motivují je a dopomáhají jim k samostatnému
bydlení a také je učí navazovat a udržovat vztahy. Tato služba je poskytována bezplatně
formou konzultací, programů a podpory v terénu.78
Další poskytovanou službou je ergoterapie, která využívá maximum schopností
postižených lidí k co největší soběstačnosti. Jde o nácvik každodenních činností (stravování,
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hygiena, WC, pohyb, vaření, nakupování apod.), nácvik pracovních činností (práce na PC,
zametání, roznášení letáků apod.), trénink paměti, plánování, čtení, počítání, psaní
pozornosti a také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek.79

5.3 EDA cz, z. ú.
EDA je nezisková organizace, která se specializuje na ranou péči. V České republice
působí od roku 1990. Pomoc poskytují rodinám s dětmi s poruchou zraku i s jinými vadami.
Kromě služby rané péče organizace EDA také provozuje krizovou linku a chat a v roce 2015
vybudovala Speciálně pedagogické centrum EDA.80
Raná péče je určena pro rodiny s dětmi do 7 let, které mají zrakovou vadu či
kombinované postižení. EDA ji poskytuje v Praze, Ústeckém kraji, Středočeském kraji
a Pardubickém kraji. Tato služba je zdarma. Poradkyně rané péče vzdělávají rodiče v oblasti
metod a pomůcek při práci s dítětem, dále také v oblasti právního směru (dávky, získávání
pomůcek) a zprostředkovávají kontakty na další organizace a odborníky. Tyto poradkyně
mohou za klienty dojíždět, což je výhodou hlavně pro děti, které tak zůstávají ve svém
prostředí. Konzultace trvá 1,5-2,5 hodiny. Mimo osobní konzultace jsou poradkyně
k dispozici na telefonu a emailu. Součástí je také půjčovna, kde si rodiny mohou půjčit za
500 Kč na rok různé pomůcky, hračky, knihy apod. O službu rané péče lze požádat
telefonicky, emailem nebo osobně v Praze. V průběhu první návštěvy se rodiče dozví, jaká
jsou pravidla služby, jaká je její naplň a sdělí svá očekávání. Následuje vstupní jednání, které
probíhá v sídle EDA v Praze. Toto jednání je důležité hlavně pro rodiče, aby zjistili, jestli je
EDA tou správnou oporou (pokud ne, poradkyně rodičům zajistí kontakt na vhodnější
organizaci). Poradkyně spolu s rodinou pak vytváří individuální plán péče.81
Linka EDA nabízí psychickou pomoc a podporu pro příbuzné postiženého dítěte, ale
také i právní pomoc. Linka je v provozu každý všední den od 9:00 do 15:00, je anonymní
a zdarma. Konzultantky jsou vyškolené odbornice se zkušenostmi s prací na krizových
linkách. Člověk se tak nemusí bát se svěřit se svými strachy, obavami nebo smutkem. Pokud
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se však necítí na telefonování, může využít chat. Je možné se zaregistrovat pod libovolnou
přezdívkou, zachovává se tím anonymita stejně jako u telefonického hovoru.82
EDA také provozuje Speciálně pedagogické centrum (SPC) v Benešově. Centrum je
určeno pro děti od 3 let a studující až do 26 let. SPC poskytuje např. diagnostické služby,
terénní program, výuku Braillova písma, cvičení grafomotoriky, rozvoj zrakových funkcí,
rozvoj samostatného pohybu, poradenství při výběru pomůcek atd.83

5.4 Alfa Human Service (AHS)
Tato nezisková organizace vznikla v roce 2000 a kromě Prahy působí i v dalších větších
městech ČR. Poskytuje pomoc a podporu rodinám s postiženými dětmi, dále také učitelům,
vychovatelům, sociálním pracovníkům a zdravotnickým pracovníkům. Pomoc poskytuje
prostřednictvím konzultací, vzdělávání, koučinku apod. 84
Jejich cílem je posílit psychiku klientů, předcházet případnému syndromu vyhoření,
pomoc zpracovávat náročné situace a zlepšit přístup k postiženým dětem.
Organizace se soustředí na tzv. sdílenou péči. Jde o systém, kdy rodině s postiženým
dítětem vypomáhá jiná rodina. Tuto pomoc zprostředkovává a kontroluje sociální pracovník.
Rodiče často ve strachu dělají spoustu úkonů za své děti, neučí je samostatnosti, nemají
dostatečný odstup a nehodnotí situace objektivně. Proto je důležitá přítomnost jiné osoby.
Rodiče mají možnost si na pár hodin odpočinout, něco si zařídit nebo jít do zaměstnání.
Rodiče se také učí, jak o své dítě pečovat, aby se mohlo zapojit do každodenních činností.85
Kromě toho provozují také miniškolku pro děti od dvou do šesti let, organizují
psychorehabilitační pobyty pro rodiče s postiženými dětmi, různé kurzy, relaxační cvičení
a trénink paměti pro seniory.
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6 Prevence negativních jevů
6.1 Žít i svůj život
Spojujícím faktorem života pečujících osob bývá fakt, že jejich osobní život se dostává
naprosto do pozadí. Cílem jejich nejbližších a taktéž všech poradenských pracovníků by
mělo být v první řadě poukázat na to, že na osobní život, odpočinek, seberealizaci a vlastní
zájmy mají stále nárok. V roli pečující osoby se logicky změní hodnotový žebříček, nicméně
péče o sebe by měla být zachována. Pro partnerský vztah je velmi důležité, aby žena zůstala
ženou. Je nutné zbavit se pesimistického sebehodnocení a role oběti.
Ti, kdo rozdávají neuváženě, svou přehnanou péčí škodí, když vlastně pod zdáním
lásky reflektují a uspokojují své vlastní potřeby bez ohledu na to, co je prospěšné pro sobu
přijímajícího. Milovat znamená vést.86 Hlavní formou, jak projevit lásku je pozornost, a tu
nejvíce projevíme nasloucháním. Hyperprotektivní jednání a dokazování svého
sebeobětování ale pečované osobě není přínosem. Toto téma je hezky zpracované ve filmu
Kurz negativního myšlení, konverzační drama obsahující černý humor, kde v průběhu vyjde
najevo, že za největší oběti se považují partneři těch postižených. Ti naopak vyjdou ven
s pravdou, že to, co je nejvíc ničí, je ten neustále prokazovaný soucit.87

6.2 Budování vztahů pro kvalitní budoucí fungování
Koncept rodiny odedávna existuje především proto, aby lidé mohli pečovat o svoje
děti. Mimo biologického významu pro udržení lidské rasy je také základní jednotkou každé
společnosti. Rodina předurčuje osobní vývoj dítěte, jeho budoucí vztahy k jiným skupinám
lidí, orientuje ho na určité hodnoty a předává mu základní sociální dovednosti. I pro
formování sexuální role je pro dítě podstatný vzor ve fungujícím vztahu rodičů. 88
Rodičovské chování je původnější než partnerské. Ač se civilizační trendy snaží biologickou
podstatu potlačovat, biologická rozdílnost mužů a žen je podmínkou dobrého fungování
rodiny. Zjednodušeně lze říct, že je stále účinný model, kdy muž obdivuje ženu za schopnosti
připsané jejímu ženství, ve kterých převyšuje muže, a naopak.89
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Celkový úspěch rodinného fungování závisí vždy do značné míry právě na schopnosti
partnerů vypracovat si funkční vztah. „Způsob, jakým manželé činí společná rozhodnutí, jak
zvládají konflikt, jak plánují budoucnost rodiny, jak si vzájemně uspokojují potřebu jistoty
a sexuální potřeby aj., je určitým modelem interakce a intimity mezi mužem a ženou, který
ovlivňuje i vývoj dětí.“90
Harold S. Kushner ve své slavné knize, kterou napsal jako vypořádání se se ztrátou syna,
vysvětluje útěk jako slabost, ne jako sobectví: „Dostal jsem desítky dopisů od žen, které píší,
že poté, co vážně onemocněly nebo se jim narodilo postižené dítě, jejich manžel je opustil.
Mnohé tím byly zaskočeny. „Nechápu to. Myslela jsem si, že má mě i děti opravdu rád.“ Já
bych řekl, že mnozí z těch manželů neutekli proto, že by byli sobečtí a necitelní. Myslím, že
své rodiny opravdu milovali, a to tolik, že nemohli vidět, jak jejich milovaní trpí, a oni s tou
bolestí nemohou nic dělat. A když s tím nemohli nic dělat, „vyřešili“ to odchodem, aby se
na to nemuseli dívat.“91
Fenoménem dnešní doby je individualismus. Vytoužená svoboda si vybírá také svou daň.
Jak říká izraelský historik Harari „Je docela dobře možné, že ohromné celosvětové zlepšení
materiálních podmínek má protiváhu v rozpadu rodiny a komunity. Je-li tomu tak, nejsou
dnes lidé o nic šťastnější, než byli v roce 1800. Dokonce i tak ceněná svoboda možná pracuje
v náš neprospěch. Můžeme si vybrat životního partnera, přátele i sousedy, ale oni si zase
mohou vybrat, kdy nás opustí. Je těžké vytvářet trvalé vazby, když si každý může dělat, co
chce, a tak žijeme v čím dál osamělejším světě, ve kterém se rozpadá společenství
a rodina.“92
Když se hovoří o rodině, většina lidí si dnes představí tzv. nukleární rodinu – matku, otce
a jejich společné děti. Většina rodin ale takto v současnosti nevypadá. Nukleární rodiny tvoří
pouhou třetinu rodin a méně než pětinu domácností. Zbytek tvoří lidé žijící sami nebo
s dítětem bez partnera, v menším měřítku příslušníci více generací v různých konstelacích,
jako např. Žena žijící se svou matkou a současně se svou dcerou.
Ani model rodiny matka – otec – děti není automaticky soběstačným a autonomním
společenským tělesem. Schopnost rodiny vychovávat děti a vyrovnávat se s těžkými
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životními situacemi je do velké míry závislá na napojenosti rodiny na své sociální okolí –
sociální síť rodiny. Jde o koalici rodin na sobě nějakým způsobem závislých, do níž patří
i nepříbuzné rodiny, přátelé, i profesionální pomocníci rodiny z různých institucí. Podpůrná
síť se narůstá v době narození dětí, kdy se matka často nechává podporovat svou vlastní
matkou, setkává se i s dalšími matkami s nově narozenými dětmi.
Při výskytu vážné nemoci nebo narození dítěte s vrozenou vadou se rozsáhlost a kvalita
podpůrné rodinné sítě považuje za ukazatel adaptace rodiny na náročné situace. Podobně
i s rozvodem má lepší šanci se vyrovnat lépe člověk s dostatečně velkým okruhem
příbuzných a přátel.
Spontánně vzniklé rodinné sítě mají ještě alternativu v organizovaně založených
rodinných komunách, které byly dříve většinou nábožensky motivované, později po vzoru
hippies vznikaly i komunity na nenáboženském základě. Až snad na izraelské kibucy dnes
vyhrává zájem o soužití v malých rodinách oproti životu ve společenstvích.93

6.3 Prevence vyhoření
Pro toho, kdo trpí syndromem vyhoření, je stresující všechno. Dlouhodobá zátěž,
únava, podléhání dojmu, že člověk musí zvládnout vše, dojmu, že je neustále někým
hodnocen, neustálá snaha naplňovat očekávání druhých vedou k pesimistickému
sebehodnocení. Záhy si člověk všímá jen věcí, které jsou v životě špatně a které mu chybí.
To vede ke stavu, který není řešitelný snadno a rychle.94
U pečujících osob je v první řadě výhodné nacházet naplnění v pomoci druhým. Lidé,
kteří zaprodali svůj život honbě za penězi a stoupání v hierarchickém žebříčku někde
v korporaci, často dojdou k tomu, že to, co dělají, nedává „smysl“. Následně utíkají
k dobrovolnické činnosti, kde jsou najednou zoufalí ze zjištění, kolik lidí na světě potřebuje
pomoct. Pečující osoba také může sklouznout k pochybnostem, jestli jejich snažení má
vůbec smysl. Obzvlášť v případech péče o postiženého bez naděje na významnější zlepšení.
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Postižený často není schopen výrazně projevit svůj vděk. Člověk si musí uvědomit, že tím,
co dělá pro druhého, dává smysl nejen sobě, ale tomu, proč jsme na světě.95
Prvním úkolem je setřást ze sebe roli oběti, ale přijmout fakt, že tak těžký úkol, jakým je
zodpovědnost za něčí život, dělá z člověka silnou a významnou bytost. Významnou
obrannou roli pak hraje spojení s přírodou. Příroda nesoudí, příroda nehodnotí. V mnoha
případech postižení je zjevně komplikovaný pohyb, ale pokud to jde, i když velmi obtížně,
to, co to dá postiženému i pečujícímu, převyšuje míru obtížnosti se ven dostávat. Velký
význam mají rituály, proto je nezbytné, nebát se říct si o pomoc, a svůj čas jim věnovat.96
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II

Praktická část
Tématem bakalářské práce je situace rodiny, která se stane rodinou pečující o někoho

postiženého. Vzhledem ke snaze, aby práce mohla sloužit jako jedno z vodítek pro osoby,
které se dostaly do tak nelehké situace, volím kvalitativní výzkum, v němž hrají roli
subjektivní zjištění respondentů, kteří se s tímto úkolem potýkají již delší dobu.

51

7 Cíl výzkumu
Hlavním cílem praktické části bakalářské práce je porovnat nabízenou pomoc rodinám
pečujícím o postiženého a reálné zkušenosti dotázaných.
Dále chce výzkum odpovědět na otázku, co člověku, čelícímu této nové situaci,
pomohlo v začátcích ze všeho nejvíc.
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8 Metoda výzkumu
8.1 Sběr dat
Data byla získána metodou strukturovaného dotazníku, který byl anonymním
respondentům zaslán elektronicky většinou prostřednictvím společných známých. U většiny
respondentů jsem tedy znala okolnosti jejich rodinného života alespoň zprostředkovaně již
delší dobu. V dotazníku jsem se zabývala subjektivními pocity respondentů, dopadem péče
o postiženého na jejich osobní i pracovní život, a zkušenostmi s odbornou pomocí i pomocí
ze strany přátel a příbuzných. Vzhledem k tomu, že jsem dopředu neznala všechny
respondenty, posílala jsem obě varianty dotazníků, jak dotazník směřující na péči o postižené
dítě, tak dotazník k péči o dospělého v rodině. Došlo tak i k prolnutí v případě, že respondent
pečuje o své dítě, které je od narození postižené, ale v současné době je již dospělé.

8.2 Dotazníky
DOTAZNÍK 1
Situace rodiny, jíž se narodí postižené dítě

Dobrý den,
jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Speciální
pedagogika. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník bude
sloužit jako součást mé bakalářské práce. Jejím cílem je reflektovat současnost z pohledu
rodin pečujících o postiženého člena. Dotazník je anonymní. Prosím Vás o jeho pravdivé
vyplnění. Získané informace mi pomohou přiblížit realitu dostupnosti pomoci v dnešní době
a budou použity pouze v rámci mé práce.
Moc Vám děkuji za ochotu a čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku!
Hana Hronková

1. O jaký typ postižení se jedná?
2. Jak se s touto skutečností změnil Váš osobní život?
3. Jak se s touto skutečností změnil Váš profesní život?
4. Jak se po této zkušenosti změnila Vaše osobnost?
5. V jakém věku se Vám narodilo postižené dítě?
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6. Kdo Vám poskytl “první pomoc” a kde jste získávali informace?
7. Kdo Vám nejvíce pomohl?
8. Jaký byl přístup lékařů a zdravotnického personálu?
9. Jak se změnil Vás pohled na tuto skutečnost od momentu zjištění do současnosti?
10. Pomáháte v současnosti handicapovaným i mimo Vaší rodinu?
DOTAZNÍK 2
Situace rodiny pečující o handicapovaného dospělého

Dobrý den,

jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Speciální
pedagogika. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník bude
sloužit jako součást mé bakalářské práce. Jejím cílem je reflektovat současnost z pohledu
rodin pečujících o postiženého člena. Dotazník je anonymní. Prosím Vás o jeho pravdivé
vyplnění. Získané informace mi pomohou přiblížit realitu dostupnosti pomoci v dnešní době
a budou použity pouze v rámci mé práce.
Moc Vám za ochotu a čas, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku!
Hana Hronková

1. O jaký typ postižení se jedná?
2. Jak se s touto skutečností změnil Váš osobní život?
3. Jak se s touto skutečností změnil Váš profesní život?
4. Jak se po této zkušenosti změnila Vaše osobnost?
5. V jakém věku jste se stal(a) pečující osobou?
6. Kdo Vám poskytl “první pomoc” a kde jste získávali informace?
7. Kdo Vám nejvíce pomohl?
8. Jaký byl přístup lékařů a zdravotnického personálu?
9. Jak se změnil Vás pohled na tuto skutečnost od momentu zjištění do současnosti?
10. Věnujete se pomoci postiženým i mimo Vaší rodinu?
Zodpovězené dotazníky viz přílohy č. 2-5.
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9 Výsledky výzkumu
9.1 O jaký typ postižení se jedná?
Tři vyplněné dotazníky se týkaly péče o postižené dítě. Holčička, které je nyní
devatenáct let s diagnózou Dětská mozková obrna (dále DMO) – kvadruparéza. Holčička
s DMO, které je nyní dvacet pět let a chlapec s Encefalopatií, který ve věku nedožitých tří
let zemřel. Poslední dotazník odpovídá na situaci, kdy se matka tří dětí musela postarat
o svou matku s těžkou afázii a narušenými kognitivními funkcemi po mrtvici, která současně
bojovala s rakovinou.

9.2 Jak se s touto skutečností změnil Váš osobní život?
U všech respondentek byl osobní život dá se říci „odložen“. Všechny respondentky
nyní pracují, všechny jsou nadále se stejným partnerem.

9.3 Jak se s touto skutečností změnil Váš profesní život?
Přestože všechny respondentky již pracují, několik let strávily pouze péčí o postižené
dítě. Respondentka pečující o hendikepovanou matku byla tou dobou stále zaměstnaná, poté
otěhotněla a nyní je na rodičovské dovolené. Respondentky se shodují, že jejich profesní
život je nadále komplikovaný, velkou roli hraje únava, časová neflexibilita a tudíž omezená
možnost kariérního růstu. Respondentky shodně litují času, kdy se nemohly věnovat
ostatním členům rodiny.

9.4 Jak se po této zkušenosti změnila Vaše osobnost
U všech lze říct, že z pohledu jejich vnímání problémů, se změnila jejich osobnost
významně.

9.5 V jakém věku se Vám narodilo postižené dítě /
9.6 V jakém věku jste se stal(a) pečující osobou?
Věk u žádné z dotazovaných nehrál roli.

9.7 Kdo Vám poskytl “první pomoc” a kde jste získávali informace?
Všechny respondentky zmiňují podporu přátel nebo rodiny, informace získané od
ošetřujícího lékaře popisuje jen jedna. Po vyhledání rané péče pak i instituce tohoto typu.
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9.8 Kdo Vám nejvíce pomohl?
Opět největší podporu získaly respondentky od svých partnerů a přátel.

9.9 Jaký byl přístup lékařů a zdravotnického personálu?
Úroveň přístupu lékařů hodnotí respondentky průměrně až krajně podprůměrně.

9.10 Jak se změnil Vás pohled na tuto skutečnost od momentu zjištění do
současnosti?
Pocit nespravedlnosti a nejistoty z budoucnosti přetrvává.

9.11 Věnujete se pomoci postiženým i mimo Vaší rodinu?
Všechny respondentky se zapojily do podpory nestátních organizací, ať už profesně,
nebo alespoň finančně. Respondentka s těžce postiženou dcerou založila internetový obchod
se zbožím pro hendikepované, kterého byl na trhu nedostatek, včetně výroby konkrétních
produktů, které nebyly na českém trhu vůbec. Všechny respondentky udržují kontakt
a sdílejí zkušenosti s podobně zasaženými rodinami.
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Závěr
V této bakalářské práci jsem se věnovala problematice života rodiny pečující
o hendikepované dítě nebo hendikepovaného dospělého z hlediska kvality života právě
pečujících osob. Zaměřila jsem se proto nejen na existující instituce a finanční podporu státu,
ale i na faktory, které život rodin ovlivňují z psychologického a sociálního hlediska.
V teoretické části jsem hledala obecně známé zákonitosti o postupném přijímání role
pečující osoby, o traumatu a faktorech ovlivňujících zvládnutí a přizpůsobení se nové roli.
Nastínila jsem nevyhnutelné důsledky pro rodinu, která se stará o postiženého a také možná
preventivní opatření. Dále jsem popsala aktuální znění zákona o sociálních službách a z toho
plynoucí nárok na pomoc a podporu. Vybrala jsem některé organizace, které poskytují
pomoc postiženým napříč všemi věkovými kategoriemi a druhy hendikepu.
V praktické části jsem zjišťovala, jaká je reálná zkušenost žen, které se potýkaly nebo
stále potýkají s rolí pečující osoby. Jakým způsobem jim byla sdělena diagnóza, kdo jim
poskytl v začátcích nejvíce rad a podpory a jak se vyvíjel jejich postoj k tomu, že v centru
jejich života je někdo na nich zcela závislý.
Díky otevřeným odpovědím respondentek jsem získala jasnější představu o jejich
pocitech. Potvrdila se má domněnka, že významným faktorem pro zvládnutí jakékoli zátěže
je povaha a obecně přístup k plnění úkolů. Největší podporu respondentky cítily ze strany
svých blízkých, což znamená, jak důležitý je pocit blízkosti a empatie, a jak důležitá je
rodinná sounáležitost. Bohužel vzpomínky na zdravotnický personál nebývají nejlepší,
v některých případech jsou až traumatizující.
Úskalí mého průzkumu vidím v malém vzorku dotázaných. V první řadě nejde
o počet respondentů, ale o to, co je spojuje. Shodou okolností žádná z respondentek
nemusela řešit těžkou ekonomickou situaci. Matka zemřelého chlapce měla díky finančnímu
zajištění možnost vybudovat v jejich bytě nemocniční pokoj s potřebnými přístroji. Podíl
pojišťovny na tom byl spíš nevýznamný. Všechny respondentky z mého pohledu měly
povahu bojovnice již před tím, než musely čelit těmto náročným úkolům. Taktéž jsou
všechny vzdělané a v neposlední řadě hraje roli i to, že jsou zdravé. Dvě ženy
z dotazovaných jsou mé blízké přítelkyně. Z rozhovorů vyplynulo, že smířit se s nemocí
(s úmrtím) dítěte významně ovlivnil fakt, že mají další zdravé dítě. Když mi vyprávěly o
jiných ženách, které potkali v nemocnicích, došly k poznání, že žena, jejíž jediné vymodlené
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dítě se narodilo se smrtelným postižením, se do plnohodnotného života s největší
pravděpodobností nikdy nevrátí.
Posláním všech, kteří pomáhají pečujícím osobám v jejich nelehké situaci, je v první
řadě dovést dotyčné k tomu, aby se z údělu stal úkol a z úkolu se nestalo břemeno. Přesvědčit
rodiny, že se nemají zdráhat vyhledat pomoc, že mají právo na odpočinek, na ticho i na
radost.
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Součet bodů za poslední dva roky:
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200 – 300 bodů – skupina ohrožená stresovými vlivy
nad 300 bodů – výrazně riziková skupina
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