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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je zmapování výchovného vlivu prarodičů v rodinách s dítětem 

s postižením. Průzkum se zaměřuje na jejich přijetí narození postiženého dítěte do rodiny. 

Zabývá se jejich adaptací na nově vzniklou situaci, následnou změnou jejich životních hodnot 

a jejich výchovným působením na postižené dítě. Taktéž se zamýšlí nad jejich podporou rodičů 

dítěte při výchově, ať už aktivní pomocí nebo psychickou oporou. Použita je metoda dotazníku 

a rozhovoru. Tato práce má vést k zamyšlení nad touto problematikou a k poučení prarodičů, 

rodičů, ostatních členů rodiny a nejbližšího okolí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

dítě s postižením, podpora, prarodiče, přijetí postiženého dítěte, rodina, výchova, 

zvládnutí stresující události 



 

 

ABSTRACT 

The aim of the Bachelor thesis is mapping the educational influence of grandparents in 

families with a disabled child. The survey focuses on their accepting the birth of a child with 

disability into a family. It also deals with grandparents' adaptation to a newly originated 

situation which is followed by changes in their life values as well as educational influence on 

the disabled child. The thesis also reflects on the grandparents' educational support of the child's 

parents whether active or psychological. The thesis uses questionnaire and interview methods. 

This thesis should lead to reflection on the issue and to edification of grandparents, parents, 

other family members and the closest participants. 
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1 Úvod 

 

Tato práce si klade za cíl zmapovat vztahy prarodičů a jejich vnoučat s postižením. 

Mnoho pramenů se zabývá rodinou primární, tj. vztahy rodičů a dětí. Prarodičovská péče, která 

hraje v životě každého dítěte velmi významnou, nezastupitelnou roli, bývá ale v odborné 

literatuře často opomíjena. Tím spíše tomu tak je, pokud se jedná o vztah prarodiče s 

handicapovaným vnoučetem. Tato problematika je velmi citlivá a prarodiče, kteří jsou 

nakloněni se na náročné péči o dítě s handicapem podílet, potřebují velkou podporu nejen ze 

strany samotné rodiny, přátel a odborníků, ale i ze strany celé naší společnosti. V té, jak je 

známo, byla donedávna problematika handicapovaných lidí přehlížena a tabuizována. Tito lidé 

byli odstrkováni na okraj společnosti. V posledních letech se naštěstí situace v této oblasti mění 

k lepšímu. Postižení lidé dostávají více prostoru a klima je pro ně příznivější.  

Práce je rozčleněna na část teoretickou a praktickou.  

Část teoretická se zabývá stručnou historií rodiny, rodinou samotnou a rodinným 

prostředím. Věnuje se typologii prarodičů a mezigeneračními vztahy v rodině. Dále zmiňuje 

častokrát citované, avšak stále platné způsoby vyrovnání se s narozením  postiženého dítěte do 

rodiny. 

Část praktická zpracovává kvantitativní a kvalitativní data z dotazníku, jehož 

respondenty byli právě prarodiče, do jejichž rodiny se narodilo dítě s postižením. Zaručení 

anonymity dotazníku je nutné z důvodu ochrany osobních údajů a vzhledem k ochotě a 

nenucenosti odpovědí respondentů. Cílem praktické části je zamyslet se nad otázkou, jak 

můžeme prarodiče k péči o postižené vnouče motivovat a v této péči ho podpořit.  

Osvěta vždy pomáhá člověku v obtížných zátěžových situacích. 

Na tuto problematiku lze nahlédnout z autorčiny praxe v mateřské škole speciální. 

Prarodiče se na péči o své vnouče s postižením podílejí a snaží se být rodině oporou. Často 

vnoučata do mateřské školy přivádějí či vyzvedávají, snaží se rodině ulehčit v náročné situaci. 

Problematičtější bývá situace u dětí se závažnějším postižením. Mnohdy sami rodiče těchto dětí 

tápou v tom, jak se se svým handicapovaným potomkem sžít a nemůžeme se tedy divit, že 

situace je o to náročnější právě pro prarodiče. Roli zde hraje i spánkový režim dítěte, který je 
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často velmi nepravidelný, potřeba spánku bývá mnohdy nízká, dítě se v noci opakovaně budí. 

V těchto případech je pochopitelné, že ne každý prarodič nabídne hlídání vnoučete přes noc, 

víkend či delší časový úsek, jako tomu bývá u zdravých dětí. Častá jsou také různá dietní 

opatření, odmítání některých druhů potravin apod. Najdou se bohužel i prarodiče, kteří 

zdravotní stav či handicap svého potomka bagatelizují, mají pocit, že stav lze vyléčit, že dítě 

netrpí žádným postižením, ale je pouze nevychované nebo hloupé. V těchto případech se rodiče 

k prarodičům o pomoc mnohdy raději neobracejí, aby předešli konfliktům. 

Švarcová: „Nejvhodnější přístup spočívá asi v umění brát a mít rád dítě takové, 

jaké je.“ 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Rodina 

 

„Toužíme mít kolem sebe lidi, kteří nás potřebují a obdivují, kteří nás mají rádi, 

pro které se chceme někdy obětovat, které chceme učit, na které chceme být hrdí a hlavně 

kteří nás mají rádi takové, jací jsme.“ (Střelec, Studie z teorie a metodiky výchovy, 2005, 

str. 112) 

Podle Střelce (2005, str. 109) si můžeme pod pojmem rodina představit malou sociální 

skupinu, která vzniká manželstvím a díky níž je umožněno vzájemné soužití mezi partnery, 

rodiči a jejich dětmi, utváření vztahů mezi příbuznými a vztahů mezi rodinou a společností. 

Jedná se o rodinu základní, jejímiž členy jsou otec, matka a děti, rodinu rozšířenou, která 

zahrnuje navíc prarodiče, strýce, tety a ostatní příbuzné; rodinu orientační, do níž se jedinec 

narodí, a rodinu reprodukující se, kterou člověk zakládá vstupem do manželství. 
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2.1.1 Historie rodiny 

 

„Příbuzenská organizace je pro člověka podstatná od okamžiku, kdy zakládá 

jakkoliv primitivní společnost. Nejstarší literární památky vesměs obsahují jakousi teorii 

rodiny.“ (Možný, 2002, str. 23) 

„Od starověku až do současnosti bylo provedeno mnoho pokusů o přesunutí rodičovské 

péče na jiné osoby, skupiny, ba i na stát. Tyto pokusy se nikdy v širším měřítku neujaly. Model 

rodiny tvořené rodiči, jejich dětmi, případně prarodiči vykazuje v čase neobyčejnou stabilitu. 

Dnešní názor na rodinu jako na společenství udržované díky vzájemné citové angažovanosti 

členů rodiny vykrystalizoval v 18. století.“ (Matoušek Rodina jako instituce 1993, str. 10 - 11)  

Slovy Matouška (1993) můžeme za základní jednotku společenské organizace ve všech 

společnostech považovat rodinu. Vzhledem k tomu, že ji vytvořily všechny známé typy 

společností, předpokládejme, že podobnou tvář měla i v době kamenné. Nejspíše se jednalo o 

tzv. rodiny matrilineární, což jsou rodiny spřízněné po mateřské linii. Posuneme-li se 

v dějinách, dostáváme se k řecké společnosti, která byla charakteristická širokými rody – 

soubory rodin (genos). Nejmenší jednotkou společnosti byl oikos. Slovem oikos rozumíme 

domácnost s domem i půdou. V tomto předklasickém období byla rodina striktně patriarchální. 

Římská společnost považovala rodinu za základní jednotku společnosti. To také deklarovala ve 

svém právním kodexu, tzv. Dvanácti deskách. Žena měla v římské rodině podřízenou roli. 

Patriarchální byla taktéž středověká slovanská rodina. Středověká rodina křesťanská se má 

slovy dnešních teologů podle Matouška orientovat na Krista. „Má v ní být vzájemná služebnost, 

vzájemná úcta. Je celoživotním závazkem, naplněním života,“ (Matoušek, 1993, str. 20) V té 

době bylo běžné soužití širších rodin a tří generací. Na příbuzenské vazby se kladl velký důraz, 

vazby v rodině byly silné. V rodině nadále zastával vedoucí postavení muž, roli podřízenou 

měla žena. „Rodina je nejen společenskou jednotkou, je i jednotkou výrobní a institucí 

výchovnou,“ (Matoušek, 1993, str. 21). Období novověku přineslo revoluce, které bojovaly za 

občanskou rovnost a požadovaly zrovnoprávnění žen. Olympie de Bourges ve svém díle Práva 

ženy a občanky (r. 1791) žádá naprostou rovnost mužů a žen před zákonem. Model patriarchální 

rodiny se od té doby začíná rozpadat. Rodina v období novověku „je místem uspokojování (a 

frustrování) citových potřeb, místem přerozdělování ekonomických hodnot, místem konzumu 

a rekreace, “ (Matoušek, 1993, str. 24).   
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2.1.2 Rodina z pohledu sociologie 

 

Podle Národní zprávy o rodině (2004) si můžeme představit českou, případně evropskou 

rodinu v nejširším smyslu jako sociální jednotku, která se vyznačuje soužitím minimálně dvou 

generací v přímé příbuzenské linii (rodič-dítě). 

„Rodina v nejširším pojetí je chápána jako celek rozličných konstelací takové formy 

života, která obsahuje  minimálně dvougenerační soužití dětí a rodičů, má trvalý charakter a 

vykazuje pevné vazby mezigenerační a vnitrogenerační solidarity,“ (Národní zpráva o rodině 

zkrácená verze, 2004, str. 3). Rodina má funkci reprodukční, socializační, sociálně-

ekonomickou a regenerační. Podle Matouška (1993) je nejdůležitější právě reprodukční funkce 

rodiny. „Rodina usnadňuje lidem péči o děti a jejich výchovu. Kromě toho, že je rodina 

biologicky důležitá pro udržení lidstva, je také jednotkou společnosti. Zprostředkovává tradici 

dalším generacím. Rodina je prvním a dosti závazným modelem společnosti, s jakým se dítě 

setkává. Formuje jeho osobní vývoj i postoj ke všem dalším skupinám. Rodina se snaží 

formovat dítě podle svého hodnotového schématu, podle vlastní tradice,“ (Matoušek, 1993,  str. 

10). Důležitou funkcí rodiny je nepochybně funkce výchovná. „Výchova je nejčastěji 

charakterizována jako proces záměrného působení na osobnost  člověka s cílem dosáhnout 

pozitivních změn v jejím vývoji,“ (Střelec, 2005, str. 112).  „Charakteristickým znakem rodinné 

výchovy je vytváření hlubokých a trvalých citových vztahů mezi dítětem a jeho vychovateli. 

Děti lásku přijímají, ale také ji vracejí.“ (Matějček, 1992, str. 29) 

Podle Matějčka (1992) je rodina mikrosystémem, který je zapojen do širšího 

společenského systému, tzv. mezosystému. Ten se skládá příbuzenstva, sousedů, přátel a všech 

ostatních, kteří rodinu obklopují a stýkají se s ní. Současně je rodina ještě do dalšího, širšího 

systému sociálních vztahů, kterým je obklopena zvnějšku, kterým je podle Matějčka ekosystém. 

Součástmi ekosystému jsou takové instituce jako zaměstnavatel, škola, služby, poradny, orgány 

péče o dítě, soudy apod. Rodina s tímto ekosystémem je obklopena ještě širším okruhem 

společenských institucí, tzv. makrosystémem. Tyto instituce jsou zcela neosobní a mají 

celospolečenský dosah. Životem rodiny se podle Střelce (2005) zabývá demografie, sociologie 

rodiny, sociální pedagogika, sociální psychologie, rodinná pedagogika, rodinné právo a další.  

„Optimistický pohled na budoucnost rodiny plyne z přesvědčení, že hodnotná 

lidská osobnost potřebuje komunikaci a sdílení, potřebuje stálý okruh nejbližších lidí, 

potřebuje domov.“ (Matoušek, 1993,  str. 25) 
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2.1.3 Výchova 

 

„Předně je nutné, aby vychovatel měl možnost budoucnost dítěte plánovat, předvídat, 

plánovat, formovat, být na ni zaměřen. To znamená současně se těšit i dělat si starosti. Druhou 

podmínkou je, že i vychovatel sám svou vlastní budoucnost předvídá, plánuje, formuje 

s ohledem na dítě. Tento poznatek nám umožňuje pochopení situace, kdy výhled rodičů na 

budoucnost dítěte nesahá za jejich, tj. rodičovský čas; je tomu tak v případě mentální retardace 

dítěte, vážnějších postižení smyslových a tělesných, duševních onemocnění dítěte apod. Že jde 

o základní duševní potřebu, poznáváme pak zpětně i z toho, jak významnou pomocí pro život 

rodičů a tím i celé rodiny je vědomí, že o dítě je nyní dobře postaráno a bude o ně postaráno i 

později, až oni tu nebudou. Smysl psychologické a sociální pomoci je v těchto případech 

očividný).“ (Matějček, 1992, str. 30 – 31) 

„Rodiče mají reálnou naději, že budou mít svá vnoučata, kterým jednou odkážou, co 

mají. Přitom ovšem nemají na mysli jen majetek, ale především své životní zkušenosti, svůj 

životní styl, vědomosti, ale i naděje, ideály, cíle životního snažení apod.“ (Matějček, 1992, str. 

30) 

„Dítě ke svému vývoji potřebuje krom zajištění primárních potřeb stabilní prostředí a 

přítomnost stabilních osob, na jeho vývoji vysoce citově zaangažovaných. Tato angažovanost 

je oboustranná. Dítě a rodič se spolu ztotožňují, podporují se, spoléhají na sebe, samozřejmě se 

dostávají i do konfliktů. Starost o členy rodiny je víc než starost o sebe, touto starostí dostává 

náš život nenahraditelné dimenze.“ (Matoušek, 1993, str. 10) 

„O rodinném prostředí můžeme mluvit tam, kde dítě uspokojuje psychické potřeby 

rodičů a dítě uspokojuje psychické potřeby rodiče.“ Rodiče může nahradit i jiný vychovatel, 

např. prarodič. „Jde o vzájemnost potřeb a jejich uspokojování.“ (Matějček 1992, str. 29) 

„Cílem celého procesu, kterým se rodiče nebo jiní vychovatelé, na osudu dítěte citově 

angažovaní, s postižením svého dítěte vyrovnávají, je přijetí dítěte takového, jaké je. Znamená 

to pro ně dopracovat se do identity rodičů postiženého dítěte. Nestydět se za to, neprotestovat 

proti tomu, ale přijímat postižení, nemoc, zvláštnosti svého dítěte nikoliv jako neštěstí, ale jako 

životní úkol.“ (Matějček, 1992, str. 49, 50) 
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2.2 Člověk s postižením 

 

2.2.1 Vztah k lidem s postižením v dějinách 

 

Podle Slowíka (2007) byli lidé s postižením v historii buď odmítáni, nebo naopak 

přijímáni a přístupy k nim byly následující (členěno chronologicky): 

V starověku byli lidé s postižením pro společnost nepohodlní, byli ze společnosti 

vyloučeni, případně byli dokonce zabíjeni. Jednalo se o přístup represivní. Období otrokářství 

postižené lidi pro prospěch společnosti využívali a zneužívali jejich práci, mluvit můžeme o 

přístupu otrokářském. Ve středověku nastalo pro člověka s postižením příznivější období, toto 

období se vyznačuje soucitností. Pro postižené lidi byly zřizovány útulky a špitály, přístup ke 

slabším lidem byl charitativní. V období humanismu, kdy se člověk ocitá v centru pozornosti, 

a jedinci s postižením jsou bráni na vědomí, můžeme hovořit o přístupu humanistickém. Cílem 

přístupu rehabilitačního  bylo vzdělávání a zařazení člověka do práce. Cílem přístupu 

socializačního bylo prolnutí jedince se společností, člověk s postižením dělá stejné věci jako 

společnost. Přístup preventivně-integrační se zaměřuje na předcházení vzniku postižení a hledá 

způsoby, jak znevýhodněné jedince zapojit  v co největší míře do běžného chodu společnosti. 

Nejmodernějším trendem je přístup inkluzivní, při kterém je zapojení člověka s postižením do 

společnosti naprostou samozřejmostí a nejsou mu kladeny žádné překážky. Podle Slowíka 

v dnešní době neexistuje žádná lepší varianta soužití intaktní populace s handicapovanými 

jedinci. 
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2.2.2 Narození postiženého dítěte 

 

„Pro rodiče není většího duševního otřesu a větší bolesti než dojít k poznání, že se 

jejich dítě nebude vyvíjet tak, jak by očekávali.“ (Matějček, Dytrych, 1997, str. 68) 

Podle Matějčka a Dytrycha (1970) může podezření rodičů, že se jejich dítě správně 

nevyvíjí, trvat  dlouhou dobu. Toto podezření vyvolává stav úzkosti, který rodiče trápí po méně 

či více dlouhou dobu. V tomto stavu úzkosti ovšem nelze žít delší dobu bez nežádoucích 

následků, které se odrážejí na osobnosti rodiče - vychovatele. 

Podle Matějčka a Dytrycha (1997) je pro dítě s jakýmkoliv postižením nutné, aby jeho 

vychovatelé v rodině byli silní a vyrovnaní, aby žili pokud možno normálním životem, dovedli 

se ze života těšit a vytvářit kolem sebe radostnou atmosféru. „Je to vlastně jejich první 

povinnost ve službě svému dítěti, které je potřebuje a bude potřebovat víc než kohokoliv a 

cokoliv jiného.“ (Matějček, Dytrych, 1997, str. 68) 

Desatero doporučení proti trápení, jež působí rodičům jakékoliv postižení jejich dítěte 

podle Matějčka a Dytrycha (1997) může být průvodcem na cestě, která vychovatelům dítěte 

s postižením pomáhá orientovat se v jejich nelehké životní situaci: 

„Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět. 

Neštěstí ne, ale úkol a zkouška! 

Obětavost ano, ne však obětování se! 

S horším počítejme, lepším se dejme překvapit! 

Dítě samo netrpí! 

V pravý čas a v náležité míře! 

Nejsme sami! 

Nejsme ohroženi! 

Chraňme si manželství a rodinu! 

Budoucnost ve výhledu.“ 
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(Matějček, Dytrych, 1997, str. 72 – 81) 

„Děti s postižením, právě pro své omezené možnosti samostatně poznávat a orientovat 

se v prostředí, zvýšeně potřebují uspokojení své potřeby jistoty a bezpečí. Dítě s postižením 

často dává přednost jistotě a bezpečí, což je u něj spojeno se známým a zavedeným stereotypem 

v rodině. “ (Přinosilová, 2007, str. 101) 

 

 

 

Autorka La Familia Gabi – dílo z cyklu Srdeční záležitost, převzato z facebookových stránek 

autorky  
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2.2.3 Rodina postiženého dítěte 

 

„Nejpřirozenějším prostředím pro život a výchovu dítě s mentální retardací je jeho 

rodina. Žádné jiné prostředí mu nemůže poskytnout stejný pocit bezpečí, jistoty, 

emocionální stability ani stejné množství podnětů pro jeho další rozvoj,“ (Švarcová, 2006, 

str. 156). Také podle Valenty (2013) by měla nejdůležitější roli ve výchově dítěte a socializaci 

s postižením hrát jeho vlastní rodina, která je, pokud je funkční, prvním nejpřirozenějším 

prostředím, s nímž dítě přichází do styku. „Poskytuje dítěti zázemí pro osobnostní rozvoj, vzory 

pro chování a jednání).“ (Valenta, 2013, str. 297) 

Postižení dítěte se odráží na životě všech členů rodiny. Podle Švarcové (2006) čelí 

rodina s postiženým dítětem různým předem nepředvídatelným reakcím svého okolí. Pro vývoj 

dítěte je důležité, aby se rodiče s novou situací, která je potkala, dokázali vyrovnat a ke svému 

dítěti s postižením zaujali pozitivní postoj. Ke svému zdárnému vývoji dítě nepochybně 

potřebuje citlivou mateřskou péči, citové zázemí rodiny, individuální přístup a trpělivé 

výchovné vedení, které se na jeho dalším vývoji a kvalitě života pozitivně projeví. 

„Rodiče mají dítě, ale toto dítě je víceméně svědectvím o jejich neúspěchu v biologicky 

i psychologicky pojaté rodičovské roli. Jejich dítě není zcela zdravé, není zcela zdatné, 

neodpovídá představám o „normálnosti“.“ (Matějček, 1992, str. 48)  Rodič si o svém dítěti již 

před narozením vytváří jakousi představu, do které ale dítě s postižením nezapadá. Rodičovská 

identita je narozením postiženého dítěte narušena. Může se jednat o nejrůznější druhy postižení 

– sluchové, zrakové, mentální, tělesné, může se jednat o postižení lehčího nebo závažnějšího 

charakteru, vady vrozené či získané. „Avšak to, co spojuje všechna onemocnění, poruchy a 

odchylky, je právě jejich odraz v identitě nejbližších vychovatelů dítěte – těch, kteří jsou na 

jeho osudu citově angažováni.“ (Matějček, 1992, str. 48) 

„Někteří čerství rodiče jsou konfrontováni s náročnou situací, která se hluboce dotýká 

celé jejich bytosti: většinou nečekaně a bez možnosti volby čelí skutečnosti postižení vlastního 

dítěte.“ (Vančura, 2006, str. 19) 

Podle Národní zprávy o rodině (2004) existuje v České republice velké množství rodin, 

které vyžadují zvýšenou podporu ze strany společnosti z důvodů různých znevýhodnění, s 

nimiž se potýkají. Mezi tyto rodiny můžeme zahrnout mj. rodiny se zdravotně postiženým 

členem.  



17 

 

„Na pomoc rodinám osob se zdravotním postižením jsou zaměřeny některé formy 

finanční podpory, stejně jako sociální služby usnadňující péči o osoby se zdravotním 

postižením přímo v jejich rodinném prostředí.“ (Národní zpráva o rodině, zkrácená verze, 2004, 

str. 25) 

Jak říká Národní zpráva o rodině (2004), mohou rodiny osob se zdravotním postižením 

využívat různé formy finanční podpory, je pro ně určena nabídka nejrůznějších typů sociálních 

služeb – raná péče, respitní péče, centra denních služeb aj. Podle Černé (2015) je podpora rodin 

legislativní, finanční, operativní, poradenská, vzdělávací, informační a svépomocná. 

 

Podle Matějčka (1992) je rodina systém, jehož prvky jsou jednotliví lidé ve vzájemných 

interakcích a vztazích. Chování každého ovlivňuje všechny ostatní. Součástí systému bývají 

zpravidla subsystémy, které jsou v rodině dány nejčastěji „generační příslušností, postavením 

v mocenské hierarchii, pohlavím, někdy také specifickými povahovými charakteristikami nebo 

specifickými zátěžemi, které jednotliví členové do rodiny vnášejí (např. v podobě svých 

somatických či psychických nápadností či obtíží). Přirozeným subsystémem mohou být děti a 

opět jiným babička s dědečkem, matka s postiženým dítětem. Porucha v jednom prvku se nutně 

projeví ve funkci celku (empiricky i výzkumně dobře ověřený poznatek). Rodina může zůstat 

touž rodinou, jestliže se přestěhuje, ale nemůže být touž rodinou, jestliže se něco stane dítěti 

atd.“  (Matějček, 1992, str. 34) 

  



18 

 

2.2.4 Obranné mechanismy 

 

„Reakce rodičů jsou důležité, neboť signalizují, jak rodič problém prožívá.“ 

(Černá, 2015, str. 130) 

„První reakcí na poznání, že není s dítětem něco v pořádku, je zpravidla úzkost. Jde o 

stav napětí a nejistoty, který si teprve hledá konkrétní formu projevu. Tu si zpravidla nachází 

po určité době v obranných tendencích. Tyto obranné mechanismy mají opět různé formy. 

Jednou z nich je tzv. popření skutečnosti, snaha o návrat do stavu před neblahým poznáním. 

Jinou formou obrany rodičovského já je hledání viny a viníka. Obětí této tendence bývají 

nejbližší lidé. Vina může být promítána i dovnitř.“ (Matějček, 1992, str. 48) 

Podle Vágnerové (1999) představuje narození postiženého dítěte pro rodiče 

neočekávanou zátěž. Rodiče mohou mít traumatizující pocit, že v rodičovské roli selhali. Pocit, 

že nejsou schopni zplodit zdravé dítě, může vést ke ztrátě sebedůvěry a k pocitům 

méněcennosti. Pokud je postižení dítěte zjevné, mohou tento stav navíc posílit reakce okolí. 

Vágnerová dále mluví o reakcích rodičů na zjištění, že je jejich dítě postižené. Dostávají se do 

typických fází vyrovnávání se s postižením jejich dítěte. Podobnými fázemi člověk prochází 

v reakci na jakoukoliv jinou zátěž.  

„Fáze šoku a popření – první reakce na subjektivně nepřijatelnou skutečnost, že je dítě 

trvale postižené. V průběhu času dochází k postupnému přijetí této informace. 

Fáze postupné akceptace a vyrovnání s problémem – v tomto období mají rodiče zájem 

o další informace. Chtějí být poučeni o podstatě a příčině postižení, hledají viníka, ale i řešení 

budoucnosti svého dítěte. 

Fáze realismu – rodiče se ve většině případů smíří se skutečností, že jejich dítě nikdy 

nebude zdravé, a začnou se chovat přiměřenějším způsobem. Adaptace na takovou skutečnost 

však trvá dlouho a jako typické přechodné stadium se objevuje fáze smlouvání. Odlišnou situaci 

představují postižení, která se projevují, rozvíjejí nebo vznikají později. Nejistota tohoto období 

představuje pro rodinu specifickou stresovou situaci.“ (Vágnerová, 1999, str. 103 – 105) 

Garwicková et al. (1999, str. 60) zjistili, že zkoumané rodiny používají následujících 

šest kategorií vysvětlení příčin postižení: biomedicínské vysvětlení, environmentální vysvětlení, 
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náboženské – spirituální vysvětlení, vliv osudu nebo náhody, neznámá příčina, obviňování sebe 

nebo druhých, připisování osobní odpovědnosti. 

Podle Drtilové a Koukolíka (1994) má reakce rodiny na narození postiženého dítěte svůj 

typický průběh, který je podobný reakci na závažnou nemoc nebo úmrtí člena rodiny. 

V některých dílech se objevuje pět fází - 1. šok, 2. popření, 3. smutek, zlost, úzkost a pocity 

viny, 4. rovnováha, 5. reorganizace, v dalších tři fáze – 1. otřes a šok, 2. výrazné emoční reakce 

jako obrana proti úzkosti a 3. potom smíření, vyrovnání. Každá rodina reaguje na narození 

postiženého dítěte jinak a to je třeba respektovat. Reakce rodičů samozřejmě závisí na 

závažnosti postižení dítěte a na jeho prognóze. 

„Model chronické bolesti/utrpení je založený na teorii Olshanského (1962 in Dale, 

2004), podle kterého mohou rodiče procházet fázemi smutku i v pozdějších letech života 

dítěte, aniž by to znamenalo, že jsou nedostatečně vyrovnaní se situací.). Model osobního 

konstruktu se zaměřuje především na kognitivní interpretace a emocionální reakce zůstávají 

stranou. Podle této teorie se rodiče liší v reakcích na postižení svého dítěte z toho důvodu, že 

si přinášejí různé interpretace životních událostí, které vycházejí z jejich předcházejících 

očekávání ohledně sebe samých i jejich dítěte. Model nesmyslnosti a bezmocnosti v praxi 

ukazuje na to, že reakce rodičů mohou být interpretovány „v kontextu historie jejich interakce 

s druhými před narozením jejich dítěte a jejich zkušeností následujících (Dale, 2004, 61).“ 

(Valenta, 2013, str. 291 – 292) 

„Další modely reakcí rodičů na výskyt postižení – Dale (2004): osobní, které nahlížejí 

na proces vyrovnání se s problémem rodičů jako problém rodiče či jednotlivce a 

interpersonální, které rozeznávají také sociální dimenzi tohoto procesu. Při sdělení diagnózy 

někteří rodiče nereagují šokem a popřením, ale naopak úlevou, neboť daleko více frustrující 

pro ně bylo vědět, že s jejich dítětem není něco v pořádku a netušit co“. (Valenta, 2013, str. 

291) 

Podle Černé (2015) má model fází má své výhody a nevýhody. Fáze mohou u různých 

jedinců trvat různě dlouhou dobu, některé se mohou prolínat, jiné se vůbec nemusí objevit. 

Jejich průběh je u každého rodiče individuální.  

„V praxi se setkáváme s velmi výraznými reakcemi rodičů a jiných vychovatelů na 

poměrně lehké zátěže, a naopak s překvapivě dobrou adaptací na zátěže relativně velmi těžké. 

Praxe nás učí, že v organismu jsou síly, předem nesnadno měřitelné a odhadnutelné, které určují 
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jeho odolnost vůči zátěži, obranyschopnost atd. V sociálním prostředí dítěte existují síly, které 

napomáhají oněm vnitřním silám zátěž či riziko překonat, zvládnout či dokonce přetvořit 

v pozitivní hodnoty.“ (Matějček, 1992, str. 39) 

V tomto období je také podle Drtilové a Koukolíka (1994) důležitá intervence 

odborníků, která by měla být citlivá a včasná. Rodiče často potřebují pomoc s navázáním vztahů 

k dítěti. Mohou se točit v začarovaném kruhu, přemýšlet o příčinách postižení svého dítěte. 

V této chvíli je ale nutné, aby své síly upřeli k dítěti samotnému a k jeho výchově.  

Je důležité, aby odborníci při rozhovorech s rodinou mluvili srozumitelně a věcně, 

poskytli rodičům informace o postižení, ale i odborných službách, svépomocných organizacích, 

občanských sdruženích apod., která mohou rodině složitou situaci usnadnit. Dále se nesmějí 

opomenout i ostatní členové rodiny. Odborníci by měli úměrně věku promluvit i se sourozenci 

postiženého dítěte, doporučit rodičům, jak hovořit o postižení s prarodiči dítěte, ostatními členy 

rodiny i jejím okolím. „Je třeba brát v úvahu, že některé typy rodin bývají při narození 

postiženého dítěte zranitelnější.“ (Drtilová, Koukolík, 1994, str. 80) 

„Změny, k nimž v rodinném systému dochází, jsou v podstatě dvojího druhu: 

kontinuální a diskontinuální. Každé přinášejí systému jiné zátěže a komplikace a uvádějí 

v činnost jiné adaptační mechanismy. Kontinuální změny jsou dány postupem času čili 

vývojem, dospíváním, stárnutím jednotlivých členů rodiny i stárnutím systému jako celku. 

Diskontinuální změny jsou víceméně náhlé a jejich nositeli jsou tzv. události. Rodina nemůže 

být po nich tím, čím byla před nimi. Takovými událostmi je něco, co překračuje hranice 

obvyklosti. Proto se také někdy užívá termínu kritická událost, aby se zdůraznila potřeba na 

straně postiženého systému vyvinout zvláštní adaptační úsilí. Kritické události přinášejí totiž 

určité nároky, zátěže, stresy, jejichž zvládnutí či překonání vyžaduje obranyschopnost 

postiženého systému a mobilizaci obranných sil.“ (Matějček, 1992, str. 36) 

Podle Valenty (2013) je situace rodičů dětí s lehkým stupněm mentálního postižení jiná 

než situace rodičů, kteří byli informováni o postižení svého dítěte ihned po narození. Mysleli 

si, že mají zdravé dítě, prožili si s ním pár let normálního vývoje a najednou zjišťují, že je jejich 

dítě postižené. Přesto Valenta tvrdí, že fáze smiřování se s postižením dítěte jsou v obou 

případech podobné.  

Podle Drtilové a Koukolíka (1994) dochází u vychovatelů postiženého dítěte ke ztrátě 

očekávání, když se ukáže, že se dítě nevyvíjí podle jejich představ a realita je jiná, než si 
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představovali. Pokud nejsou jejich očekávání naplněna, reagují velmi negativně. Následně se 

projeví smutek, zklamání, bezmocnost, nízká sebeúcta apod. Každý rodič si přeje narození 

zdravého potomka. Narození postiženého dítěte představuje pro rodiče mimořádnou zátěž a 

odráží se i na sebepojetí rodičů. Jejich sebevědomí je narušeno a dochází ke krizi rodičovské 

identity. Rodiče zažívají pocit, že ztratili kontrolu nad situací. „Narození postiženého dítěte pak 

znamená nejen ztrátu tohoto očekávání, ale přináší s sebou i celou řadu dalších ztrát.“ (Drtilová, 

Koukolík, 1994, str. 78) 

„Některá postižení jsou zjevná ihned po narození, jiná se dají diagnostikovat většinou 

až o něco později. Pokud je to možné, měli by rodiče znát přesnou diagnózu dítěte co nejdříve, 

aby se s ní učili hned od začátku žít. Nečekané zjištění, že dítě bude postižené, je po radostných 

oslavách “zdravého“ dítěte o to bolestnější. Někdy však rodiče tuší již před narozením, že se 

něco děje, nebo vědí o jisté pravděpodobnosti narození postiženého dítěte. Úzkostnou nejistotu 

v období vyšetřování před stanovením diagnózy rodiče nesou velmi těžce.“ (Drtilová, 

Koukolík, 1994, str. 79) 

Babička zdravého vnoučete, vystudovala speciální pedagogiku a v oboru se celý život 

pohybovala: „Stále svého vnuka pozoruji, jestli se dobře vyvíjí. Asi nejhůře bych nesla, kdyby 

to byl autista. Proto ho sleduji v různých sociálních situacích a pozoruji, jestli např. navazuje 

oční kontakt a jak reaguje.“ 
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2.2.5 Role sourozenců 

 

Stejně tak, jako se z literatury dozvídáme málo informací o vztahu postiženého dítěte 

s jeho prarodičem, nevěnuje se příliš mnoho prostoru ani jeho sourozencům. „Přitom nelze 

pochybovat o zátěži, kterou taková situace přinese celé rodině, tedy i dalším, zdravým dětem, 

které v takové rodině žijí. Rodina s postiženým dítětem má jinou sociální identitu, je něčím 

výjimečná.“ (Vágnerová článek, 1999, str. 1) Podle Vágnerové dále bývá handicapované dítě 

v porovnání se svým zdravým sourozencem odlišně hodnoceno, často bývá privilegováno. Se 

zdravým sourozencem je důležité komunikovat o postižení bratra či sestry podle jeho aktuální 

vývojové úrovně dítěte. Podle Vágnerové je potřeba, aby zdravé dítě bralo odlišnost 

postiženého sourozence jako danost a přijímalo ho takového, jaký je. 

 

Následující komiks z cyklu Srdeční záležitost je z dílny výtvarnice působící pod 

pseudonymem La Familia Gabi (viz  autorčiny facebookové stránky). Autorka má jednu dceru 

zdravou a jednu s postižením. Ve svém díle zachytila situaci, která se skutečně přihodila. 

Mladší zdravá dívka předškolního věku se s přirozeností a spontaneitou sobě vlastní zastává 

své starší sestry (též předškolního věku).  
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2.3 Prarodiče 

 

„Pro rodinu s postiženým dítětem jsou důležitým pomoci a emoční podpory 

především prarodiče.“ (Vágnerová, Strnadová, 2009, str. 228) 

Irmanovová (in Cesari Lusso, 2011) tvrdí, že na rozdíl od rodičovského pudu nestojí za 

prarodičovstvím vrozená dispozice. Na druhou stranu Matějček (1992) říká, že podobně jako 

je zralost pro školu, pro zaměstnání, pro rodičovství, je i zralost pro prarodičovství. 

Podle Cesari Lusso (2011) jsou s rolí prarodiče spojeny obavy týkající se tělesného 

bezpečí malých dětí a úzkost, kterou v prarodiči vyvolává pohled na citovou zranitelnost a 

křehkost dítěte. Tím spíše, pokud se jedná o dítě s postižením. Prarodiče prožívají strach o 

vnoučata silněji než rodiče, a to z důvodu životní zkušenosti a díky vyhraněnému citu pro 

zodpovědnost za potomky svých dětí. 

„Při narození dítěte se obvykle stávají prarodiče nepostradatelnými články rozšířené 

rodiny. Prarodičovství má svou neoddiskutovatelnou cenu, protože vytváří dětem v rodině 

životní prostředí, učí je různým situacím, na něž rodiče nemají čas.“ (Cesari Lusso, 2011, str. 

100) 

„Náš zákon o rodině uznává pouze rodinu dvougenerační. Rodiče mají zákonný vztah 

ke svým dětem a děti k nim. Prarodiče však ke svým vnukům už zákonný vztah nemají, a 

v tomto smyslu do rodiny tedy nepatří. Fakticky a psychologicky ovšem do rodiny patří a jsou 

v ní velice významným činitelem, který nemůžeme pominout.“ (Matějček, 1992, str. 96) 

„Podpůrná síť mladé rodiny se zhušťuje v době narození dětí a nejvýznamnější úlohu 

v ní mají blízcí příbuzní, na prvním místě matka mladé matky. Při výskytu vážné nemoci 

v rodině nebo při narození dítěte s vrozenou vadou se velikost a kvalita podpůrné rodinné sítě 

považuje za ukazatel adaptace rodiny na tuto náročnou situaci.“ (Kabele in Matoušek, 1993, 

str. 39) 

Podle Vágnerové, Strnadové a Krejčové (2009) se matky postižených dětí při 

problémech častěji obracejí o pomoc ke svým rodičům než k rodině manžela. 

„V polovině rodin se opakoval motiv zásluh a podpor prarodičů pouze ze strany matky.“ 

(Mužáková, 2016, str. 67) 
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Podle Matějčka (1992) v kojeneckém věku nejčastěji matce pomáhá její matka, na 

druhém místě se značným odstupem otcova matka. „Co do výchovného významu pro malé dítě 

stojí otec až za babičkou. Ta je po matce druhou nejdůležitější osobou. V předškolním věku se 

otec posouvá před babičku.“ (Matějček, 1992, str. 57) 

„Vlastní rodina je z příbuzenstva spojena vždy především s rodinou rodičů ženy. I při 

nezávislém dotazu se muž a žena shodují v tom, že rodina rodičů častěji pomáhá v péči o 

domácnost nežli rodina rodičů muže.“ (Možný, 1990, str. 106) 

„Rodiče matky obvykle přijmou postižené dítě snadněji a poskytují matce víc pomoci a 

emoční opory než prarodiče ze strany otce.“ (Beresford in Vágnerová, Strnadová, Krejčová, str. 

229) 

Podle Mužákové (2016) tvoří rodinu nejen pár složený z muže a ženy a jejich dětí, ale 

také širší příbuzenstvo. Matějček (1989) upozorňuje na důležitost jejich podílu na péči o dítě 

s postižením. Do péče je potřeba zapojit nejen prarodiče, ale i širší příbuzenstvo. Důvodem je 

odlehčení rodině a minimalizace obranných mechanismů. Pomoc může být i praktická, např. 

finanční.  

„Rodiče uváděli velké zaujetí prarodičů pro jejich starosti, současně ale říkali, že 

prarodiče provázel pocit společenského stigmatu, vyplývající z nepřátelské a neznalé 

veřejnosti, takže dokonce veřejně odmítali znát se ke svému vnoučeti. Nabízeli pomoc v rámci 

domova, ale vyjadřovali snahu nemít se svým vnoučetem nic společného na veřejnosti.“ 

(Mužáková, 2016, str. 67) 

Jak tvrdí Vágnerová (2009), podle názoru matek nebývá pomoc a opora prarodičů nebo 

dalších členů rodiny vždy dostatečná. Někteří z nich postižené dítě nepřijmou a s péčí o něj si 

nevědí rady. Zátěži se brání nejčastěji popíráním vážnosti postižení  a jeho bagatelizací. Naštěstí 

matka syna s postižením říká: „Přesto se najde dost těch, kteří rodinu svého dítěte podpoří, 

pomáhají jí a vnuka akceptují bez ohledu na jeho handicap,“ (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 

2009, str. 229). Často mají prarodiče pochopitelné obavy o to, zda náročnou péči o postižené 

vnouče zvládnou. Po překonání počátečního šoku a nejistoty se nakonec většina prarodičů stává 

mladé rodině oporou, což potvrzují slova jiné maminky: „Prarodiče se s existencí postiženého 

vnuka smířili a nakonec byli ochotni se o něho postarat.“ (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 

2009, str. 231)  
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2.3.1 Typologie prarodičů 

 

Podle Dopity (2005) je prarodičovství jednou ze sociálních rolí. „V 18. století měli 

prarodiče ke svým vnoučatům vztah vychovatelů. Pracovní doba, školní docházka, vznik 

volného času a potřeba rostoucí kvalifikace roli prarodiče částečně změnila. Ve 40. – 50. letech 

se rodí „noví prarodiče“. Jedná se zpravidla o dospělé jedince v plné síle, s dobrým zdravotním 

stavem, často pracující.“ (Dopita, 2005, str. 36) 

„Otázka fungování mezigenerační pomoci představuje jedno z klíčových témat 

sociologie rodiny. Rodina v důsledku klesající porodnosti u mladší generace ztrácí svůj 

pyramidový charakter. Vlivem rostoucí délky života a klesající porodnosti žije vedle sebe po 

delší dobu více generací. Mezigenerační vazby se postupně stávají důležitějším zdrojem 

pomoci v rámci životního cyklu než nukleární rodina. Rozdílné představy o roli prarodiče a 

zároveň rostoucí heterogenita rodinných uspořádání a individuálních životních stylů seniorů tak 

dává vzniknout rozdílným formám prarodičovství. Řada studií v této souvislosti poukazuje na 

existenci různých typů prarodičovské role ilustrující různé scénáře očekávání spojených s rolí 

prarodiče.“ (Hasmanová Marhánková, Štípková, 2014, str. 14, 15) Podle studie Hasmanové 

Marhánkové a Štípkové patří mezi indikátory typu prarodičovství vzdálenost bydliště 

respondenta dítěte, kontakt s dítětem a častost hlídání vnoučat. 

Podle studie Typologie prarodičovství v české společnosti, která se zabývala výzkumem 

faktorů ovlivňujících zapojení prarodičů do péče o vnoučata (Hasmanová Marhánková, 

Štípková, 2014, str. 19) můžeme prarodiče rozčlenit následujícím způsobem (jedná se o péči 

bez přítomnosti rodičů vnoučete):  intenzivní pečovatelé, kteří o vnouče pečují s denní či 

týdenní pravidelností bez ohledu na vzdálenost jejich bydliště od bydliště vnoučete. Jejich 

motivace k péči o vnouče je velká. Další typ prarodičů (občasně pečující – zblízka) se do péče 

o vnoučata zapojuje jen občas a to i přesto, že vzdálenost jeho bydliště od bydliště vnoučete 

není veliká. Důvody pro méně častou péči jsou nejrůznější, počínaje špatným zdravotním 

stavem prarodičů, jejich pracovní vytíženosti až po nevyžadování péče o vnoučata ze strany 

rodičů dítěte. Do třetí kategorie můžeme zahrnout občasně pečující prarodiče (občasně 

pracující – zdálky), kteří se na péči o dítě nemohou intenzivně podílet z důvodu přílišné 

vzdálenosti jejich bydliště od bydliště jejich vnoučete. Poslední dvě kategorie prarodičů se 

samostatné péči o vnoučata nevěnují. Do první kategorie spadají nepečující, ale přítomní 

prarodiče, kteří i přesto, že o vnouče nepečují, mají s jeho rodinou alespoň častý kontakt. Do 
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druhé kategorie patří prarodiče nepečující – téměř nepřítomní, kteří v životě svých vnoučat, ale 

i jejich rodiny, nehrají téměř žádnou roli. 

„K posouzení míry zapojení prarodičů do péče o vnoučata používáme tři proměnné: 

vzdálenost bydliště dítěte od bydliště respondenta, četnost kontaktů mezi respondentem a jeho 

dítětem a četnost péče o dítě respondentova dítěte (tj. respondentova vnoučata). Pomocí těchto 

proměnných charakterizujeme různé typy prarodičovství. Pro zjednodušení můžeme míru péče 

o vnoučata rozdělit na dvě přibližně stejně velké kategorie: intenzivní péče (téměř každý den 

nebo téměř každý týden) a občasná péče (méně často). Třetí a největší kategorií je absence 

samostatného hlídání vnoučat.“ (Hasmanová Marhánková, Štípková, 2014, str. 16, 17) 

Podle studie Margaret Müller a kol. (in Dopita, 2005) hrají prarodiče významné role 

v životě svých vnoučat a je proto třeba studovat jejich vzájemné vztahy. Do studia těchto vztahů 

zasahují následující vnější proměnné:  

„1. geografická blízkost ovlivňující četnost kontaktů mezi generacemi; 

2. klíčovým faktorem je kvalita a povaha vztahů mezi rodiči a prarodiči;  

3. mezigenerační vztahy mají tendenci nabírat směr k matkám 

a) nejsilnější sklony mívají vazby skrze mateřskou linii rodiny,  

b) babičky mají tendenci být blíž svým vnoučatům než dědečci;  

4. věk prarodičů a vnoučat může významně ovlivňovat jejich vzájemný vztah – mladší 

prarodiče bývají zdravější a více aktivní v kontaktu se svými vnoučaty;  

5. vysoký počet vnoučat prarodičů bývá často komplikací života nejen vnoučat, ale i prarodičů.“ 

(Müller in Dopita, 2005, str. 36, 37) 

Margaret Müller s kolegy ve své studii identifikovala pět typů prarodičů:  

V případě ovlivňujících prarodičů je jejich kontakt s vnoučaty velmi častý a intenzivní, 

tito prarodiče sdílejí se svými vnoučaty společné zájmy. Ovlivňující prarodič má se svým 

vnoučetem důvěrný vztah. Zároveň má však autoritu a jeho vnouče ho respektuje.  

Dalším typem jsou podle studie podporující prarodiče. Jejich chování není autoritativní 

a od svého vnoučete nevyžadují disciplínu. Svým vnoučatům se věnují se méně, jejich kontakt 

s vnoučaty není tak častý, jako tomu je u prarodičů ovlivňujících. 
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Pasivní prarodiče se se svými vnoučaty setkávají velmi sporadicky a do života svých 

vnoučat se příliš nezapojují. Jejich vnoučata mají malou šanci se od prarodičů naučit nějakým 

dovednostem.  

Prarodiče orientovaní na autoritu jsou oproti ostatním typům prarodičů orientováni na 

autoritu a od svých vnoučat očekávají respekt a disciplínu.  

Odloučení prarodiče se podílejí na výchově svých vnoučat ze všech typů prarodičů 

nejméně. Setkávají se s nimi opravdu výjimečně, o kontakt s nimi přílišný zájem neprojevují a 

společné zájmy s nimi nesdílejí. 

Anne Gauthier (in Dopita, 2005) ve svém kvalitativním výzkumu identifikovala jako 

faktory ovlivňující role prarodičů sociokulturní prostředí, rodinné hodnoty, čas a energii 

věnované rodině a percepci mládí. Uvedené faktory svým působením vytvářejí tři typy 

prarodičů:  

Prvním typem jsou prarodiče jako subdodavatelé vzdělání, kteří považují rodinu za 

centrum svých zájmů. V podstatě jsou schopni suplovat roli rodičů. Rozdíl je mezi dědečky a 

babičkami. Babičky z matčiny strany jsou mnohem aktivnější, jejich návštěvy vnoučat jsou 

častější. 

Druhým typem prarodičů jsou specialisté. Do záležitostí nukleární rodiny nezasahují 

tolik jako předchozí typ prarodičů. Jejich vztahy s vnoučaty také nejsou tak časté. 

Třetím typem jsou pasivní prarodiče. O chod nukleární rodiny se zajímají sporadicky. 

Svá vnoučata navštěvují jednou až dvakrát ročně. 

„Řada studií poukazuje na existenci různých typů prarodičovské role ilustrující různé 

scénáře očekávání spojených s rolí prarodiče. Tyto studie zároveň vyzdvihují význam 

sociodemografických charakteristik, které ovlivňují intenzitu zapojení prarodičů do péče o 

vnoučata i samotné způsoby, jakými prarodiče svoji roli naplňují. Uhlenberg a Hammill (1998) 

na základě analýzy předchozích studií věnujících se mezigenerační solidaritě identifikují šest 

faktorů ovlivňujících míru a četnost kontaktů mezi prarodiči a vnoučaty. Patří mezi ně 

geografická vzdálenost, kvalita vztahu mezi prarodiči a rodiči vnoučat, počet vnoučat, gender 

prarodičů, rodinný status prarodiče a charakter rodové linie, ze které vnoučata pocházejí (tj. zda 

se jedná o vnoučata z rodiny dcery či syna). Matrilineární charakter mezigenerační pomoci byl 
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identifikován rovněž napříč dalšími empirickými studiemi.“ (Hasmanová Marhánková, 

Štípková, 2014, str. 15) 

„Kvantitativní výzkumy zaměřené na míru mezigenerační solidarity v České republice 

shodně poukazují na existenci poměrně silného závazku pomoci mezi jednotlivými generacemi. 

Vyšší formu normativní solidarity vykazuje starší generace. V evropském srovnání patří Česká 

republika mezi země, kde senioři vykazují vyšší míru poskytované pomoci než je evropský 

průměr. Babičky v české republice stráví péčí o vnoučata v průměru devět hodin týdně, 

dědečkové pět.“ (Hasmanová Marhánková, Štípková, 2014, str. 16) 

„Jak ukazuje například studie Hasmanové Marhánkové (2010), část současných 

seniorek žijících aktivním stylem života se vymezuje vůči představám „hlídacích babiček a 

naopak zdůrazňuje vizi života v důchodu jako období, které má být naplněné koníčky a 

osobními zájmy.“ (Hasmanová Marhánková, Štípková, 2014, str. 16) 

„Matrilineární charakter mezigenerační pomoci v českých rodinách identifikovaný 

předchozími empirickými výzkumy (např. Možný, Přidalová, Bánovcová 2003; Veselá 2002) 

a zároveň větší intenzita zapojení babiček v porovnání s dědečky… Tyto předchozí výzkumy 

totiž naznačují, že jsou to právě ženy, které se nejvýrazněji podílí na organizaci péče v rodinách, 

a zároveň, že aktivita prarodičovství je ve vyšší míře asociována právě s babičkami.“ 

(Hasmanová Marhánková, Štípková, 2014, str. 18) 

„Ne všichni prarodiče mají stejnou možnost starat se o vnoučata. Zejména fyzická 

vzdálenost jejich bydliště od bydliště jejich dětí a kvalita vztahu s nimi může pečovatelskou 

aktivitu ovlivnit. Kvalitu vztahu můžeme přiblížit pomocí četnosti kontaktů s dětmi. Je 

pozoruhodné, že mezi respondenty, kteří mají se svými dětmi časté kontakty, fyzická 

vzdálenost výrazně neovlivňuje ochotu starat se o vnoučata.“ (Hasmanová Marhánková, 

Štípková, 2014, str. 18) 
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2.3.2 Mezigenerační učení 

 

Mezigenerační učení je v posledních letech předmětem zájmu mezigeneračních studií. 

Při procesu mezigeneračního učení si členové široké rodiny předávají zkušenosti a informace, 

dovednosti, znalosti, navzájem se obohacují. Tento proces nemusí probíhat jen směrem od 

starších generací ke generacím mladším, ale i směrem opačným. Dochází tak k většímu 

propojení a souznění mezi jednotlivými generacemi. Mezigenerační učení se uskutečňuje 

během jakýchkoliv aktivit rodiny, dochází k němu během každodenních rodinných situací. 

Týká se  interakcí všech zúčastněných generací – dětí, rodičů i prarodičů. 

„Mezigenerační učení je předmětem zájmu tzv. mezigeneračních studií, jejichž rozvoj 

je v současnosti patrný zejména v zahraničí.“ Jedná se o „proces, jehož prostřednictvím 

získávají jedinci všeho věku dovednosti a znalosti, ale také postoje a hodnoty, a to 

z každodenních zkušeností, ze všech dostupných zdrojů a všemi způsoby. Z hlediska místa, kde 

k mezigeneračnímu učení může docházet, se na nejvyšším stupni naskýtá rodina. U zrodu 

zájmu o téma mezigeneračního učení stály především tři impulzy: demografické změny 

charakterizované tzv. stárnutím populace; proměny tradiční rodiny a z toho vyplývající 

důsledky; a konečně proměny širšího společenského kontextu charakteristické přechodem ke 

společnosti vědění s konsekventním požadavkem celoživotního učení.“ (Rabušicová, 

Kamanová, Pevná, 2012, str. 164 – 165) 

„Pokud jde o mezigenerační vztahy, výzkumy potvrzují jejich blízkost a vysokou 

úroveň tzv. funkcionální solidarity, ochoty vzájemně si pomáhat v rámci širší rodiny. Současně 

se ale potvrzuje tendence k nezávislosti jednotlivých generací počínaje samostatným bydlením 

nukleárních rodin a dospělých jedinců až po malou míru vyžadování pomoci od potomků či 

rodičů, pokud to situace nutně nevyžaduje. Soužití starých rodičů s rodinami jejich dětí v jedné 

domácnosti je celkově málo frekventované. Mezigenerační podpora v rodině je reciproční, ale 

diferencovaná. Zatímco finanční pomoc častěji směřuje od starší generace ke střední (od 

prarodičů k rodičům a vnoučatům), praktická pomoc bývá dle potřeby poskytována spíše 

opačným směrem.“ (Národní  zpráva o rodině, zkrácená verze, 2004, str. 12) 
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2.3.3 Osvěta  

Vzhledem k tomu, že ve společnosti stále přetrvávají předsudky vůči lidem se 

speciálními vzdělávacími potřebami (Černá 2015), je velmi důležitá osvěta rodičů i celé širší 

rodiny, osvěta budoucích a stávajících pedagogů, dětí v období povinné školní docházky a 

jejich rodičů, spolupráce odborníků s rodiči. 

Díky informačním technologiím máme v dnešní době již možnost čerpat informace 

nejenom z odborných publikací, ale např. z internetu. Existuje již mnoho různých blogů, které 

se přímo specializují na pomoc prarodičům, kteří pečují o dítě s postižením nebo se na péči o 

něj podílejí. Tyto blogy, (např. blog Grandparents Plus - www.grandparentsplus.org.uk), se 

kterými se můžeme setkat spíše na zahraničních webech, nabízí rady prarodičům, ostatním 

příbuzným, ale i profesionálům. Podle webových stránek Grandparents plus: „Mnoho prarodičů 

říká, že postižené vnouče rodinu stmelilo. Pokud ale vztahy v rodině nebyly dobré již před 

narozením dítěte, staly se ještě napjatějšími. Prarodič vždy nemusí sdílet stejné představy o 

výchově jako jeho syn nebo dcera, důležitý je jejich konzistentní přístup k dítěti.“ Prarodičům 

tyto stránky radí, aby svou mysl upnuli na dítě, nikoliv na jeho postižení. Grandparents Plus 

tvrdí, že pro rodiče mohou existovat těžké časy, například v době diagnózy nebo když nelze 

určit specifickou diagnózu a opora prarodičů v této době je vítaná.  

Sdružení Kontakt (www.contact.org.uk) je charitativní organizace pro celou rodinu, 

která poskytuje rodinám s postiženými dětmi podporu, rady a informace. Má i telefonní linku 

pro bezplatné hovory a poskytne prarodičům informace o zdravotním postižení jejich vnuka. 

École des Grands-parents Suisse romande (Škola švýcarsko francouzských prarodičů, 

www.lausannefamille.ch/egp) a její cíle: navazovat vztahy a spolupracovat s nejrůznějšími 

organizacemi zaměřujícími se na starší lidi, rodinu, děti, dospělé; vydávat věstník 

s informacemi, texty a dokumenty; podílet se s dalšími institucemi na tvorbě internetové 

stránky; podporovat a rozšiřovat síť dopisovatelů. Pro prarodiče je k dispozici skupina 

dobrovolníků z řad prarodičů, důchodců a odborníků. Toto sdružení bylo založeno v roce 2003. 

(Cesari Lusso, 2011, str. 107) 

Mnoho organizací pro podporu lidí s postižením je samozřejmě i u nás, za úvahu stojí 

zřízení takové organizace, která by cílila přímo na podporu prarodičů. 

  

http://www.grandparentsplus.org.uk/
http://www.contact.org.uk/
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3 Praktická část (výzkum) 

 

3.1 Použitá metoda 

 

V praktické části práce byla použita metoda dotazníku v kombinaci s rozhovorem. 

Dotazník obsahuje 17 otázek a analyzuje kvantitativní i kvalitativní data. Kvantitativní data nás 

informují o procentuálním zastoupení pohlaví respondentů, jejich příbuzenského vztahu a 

jednotlivých typů postižení jejich vnoučete. Dále ilustrují vzdálenost bydliště respondentů od 

bydliště jejich vnoučete, frekvenci kontaktů respondentů s vnoučetem a intenzitu jejich péče o 

vnouče. Zohledňují též samostatnost respondentů při péči o vnouče. Přinášejí nám informace o 

tom, kolik procent respondentů má kladný či jiný vztah ke svému dítěti a jeho partnerovi, tedy 

rodičům jejich vnoučete - dítěte s handicapem. V následující otázce se tážeme také na vztah, 

v tomto případě vztah respondenti k samotnému vnoučeti s handicapem. Poslední kvantitativní 

otázka nám přináší odpověď, zda se respondenti cítí být oporou při výchově jejich vnoučete.  

Kvalitativní data nám přinášejí informace o konkrétní pomoci respondentů, náplni času 

společně stráveného s vnoučetem, popsání konkrétního zážitku prožitého s vnoučetem, 

vyzvednutí oblasti, ve které vnouče i přes svůj handicap vyniká nad ostatními dětmi. Dále nás 

informují o kladech a záporech, které respondenti pozorují na rodičovské výchově jejich 

vnoučete. Bezpochyby nejcitlivější otázkou dotazníku je ta, ve které respondenti hovoří o své 

reakci na narození jejich vnoučete a vyrovnání se s tím. 

Anonymní dotazník zahrnuje povinné, ale i nepovinné otázky, přestože bylo cílem 

získat v ideálním případě odpovědi na vše. U některých otázek se dalo předpokládat, že jsou 

velmi citlivé a proto bylo jejich zodpovězení dobrovolné a bylo ponecháno na rozhodnutí 

respondenta, zda na ně odpoví. 

Dotazník byl vytvořen na internetové doméně www.survio.com. Aktivní byl mezi 24. 

únorem a 30. dubnem 2019.  
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3.2 Respondenti 

 

Shánění respondentů k dotazníku bylo časově náročné a problematické. Většina z nich 

byla nakonec k zodpovězení otázek získána díky vstřícnosti rodičů dětí v mateřské škole 

speciální, jejíž přesná adresa nemůže z důvodu ochrany osobních údajů i nutné anonymity 

uvedena. Rodiče dětí byli osloveni a své rodiče (prarodiče dětí) o vyplnění dotazníku požádali. 

Poté byli osloveni emailem s průvodním dopisem (viz výše). Oslovení respondenti často 

z mnoha různých důvodů odmítli dotazník vyplnit.  Pouze několik respondentů se dále podařilo 

získat prostřednictvím sociálních sítí, na kterých byl dotazník také umístěn.  

Tatínek chlapce, kterého jsem žádala o pomoc při vyplnění dotazníku: „Dotazník Vám 

s tchyní vyplníme, ale prosím, neříkejte to manželce.“ Pro maminku je v současné době velmi 

citlivé téma postižení jejího syna (jeho diagnóza dosud není stoprocentně potvrzena) a trápí ji 

starosti okolo zápisu chlapce do školního zařízení.  

Dědeček chlapce navštěvujícího ZŠ speciální odmítl dotazník vyplnit. S postižením 

vnuka se s manželkou dosud nevyrovnali a otázky v dotazníku jsou pro ně rovněž velmi citlivé.  

Maminka dívenky, kterou jsem požádala o pomoc při shánění respondentů (prarodičů): 

„Bohužel z mé strany nikdo nezůstal a od manžela nevím, jsou zvláštní. Jeho maminka nikdy 

nehlídala, malé se věnuje jen velice málo a jen, když jsme na návštěvě všichni jednou za 2 – 3 

měsíce, tak se s ní nafotí a jinak problémy dcery nechápou a nedokážou tolerovat. Je mi to moc 

líto, ale je to tak.“ 

Podobně odpověděla i další oslovená maminka: „Jedna babička žije v zahraničí a druhá 

sice ne, ale její kontakt s vnučkou je sporadický, navštěvuje ji tak jednou za měsíc. Aktivně se 

na jejím hlídání bohužel nepodílí.“ 

Dívka, dvojče dívenky s Downovým syndromem, která asistovala svému dědečkovi při 

vyplňování dotazníku: „Byla bych ráda, kdyby byl nějaký dotazník i pro sourozence. Ráda bych 

ho vyplnila a o své sestře něco napsala.“  
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3.3 Dotazník 

 

1.  Jsem prarodič ze strany: 

matky 

otce 

 

2.  Pohlaví: 

muž 

žena 

 

3.  Jaké postižení má Vaše vnouče? 

mentální 

tělesné 

smyslové (postižení zraku, sluchu) 

logopedické 

autistická porucha 

kombinované 

jiné 

 

4.  V jaké vzdálenosti je Vaše bydliště od bydliště Vašeho vnoučete?  

ve stejné domácnosti 

ve stejné budově 

méně než 1 km 
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1 – 5 km daleko 

5 – 25 km daleko 

25 – 100 km daleko 

více než 100 km daleko 

 

5.  Jak často jste v kontaktu s Vaším vnoučetem? (i telefonický či písemný kontakt) 

denně (ve stejné domácnosti) 

několikrát týdně 

jednou týdně 

jednou za dva týdny 

jednou za měsíc 

méně často 

nikdy 

 

6.  Jak často o Vaše vnouče pečujete? 

téměř denně 

téměř každý týden 

téměř každý měsíc 

méně často 

nikdy 

jiné 
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7.  Pečujete o vnouče bez přítomnosti jeho rodičů? 

ano 

ne 

 

8.  Jak konkrétně pomáháte rodičům s péčí o dítě? 

 

9.  Co spolu děláte? 

 

10.  Jaká byla Vaše reakce, když jste se dozvěděl/a o handicapu Vašeho vnoučete?  

 

11.  Jaký vztah máte se svým vnoučetem s postižením? (srovnání s ostatními zdravými 

vnoučaty) 

 

12.  Jaký vztah máte k rodičům dítěte? 

 

13.  Vaše připomínky k výchově rodičů – klady: 

 

14.  Vaše připomínky k výchově rodičů – zápory:  

 

15.  V čem Vaše vnouče vyniká? 

 

16.  Popište jeden společný zážitek. 
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17.  Jste oporou při výchově svého vnoučete? 

 

Součástí dotazníku byl i průvodní dopis pro prarodiče dětí s postižením: 

Dobrý den, jmenuji se Tereza Caisová, pracuji šestnáctým rokem v Mateřské škole 

speciální XY. Jsem absolventkou bakalářského oboru Předškolní pedagogika na UK v Praze a 

studentkou oboru Speciální pedagogika tamtéž. Má bakalářská práce se zabývá rolí prarodičů 

v životě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ráda bych Vás proto požádala o 

zodpovězení několika otázek. Zaručuji anonymitu všech údajů. Mockrát děkuji za spolupráci. 

V Praze dne 22. 2. 2019        Bc. Tereza Caisová 

  



39 

 

3.4 Vnoučata respondentů 

 

Stručné informace o některých dětech, jejichž prarodiče byli osloveni, aby se stali 

respondenty dotazníku, a jeho vyplnění přislíbili bez možnosti spárování s anketními 

odpověďmi: 

A., sedm let - dívka s diagnózou Rettův syndrom – opožděný vývoj řeči, těžký mentální 

deficit, porucha pozornosti, vadné držení těla a celková axiální hypotonie, oslabení koordinace 

hrubé a jemné motoriky. V péči speciálně pedagogického centra, klinického psychologa, 

klinického logopeda, neurologa, dochází na rehabilitaci, chiropraxi, pravidelně absolvuje 

lázeňskou terapii. Navštěvuje prvním rokem základní školu speciální. Dívka žije v úplné 

rodině, má jednoho mladšího zdravého sourozence. 

 

B., osm let – chlapec s poruchou autistického spektra, opožděný vývoj řeči. Je v péči 

speciálně pedagogického centra, klinického logopeda a klinického psychologa a navštěvuje 

druhým rokem ZŠ speciální. Chlapec žije v úplné rodině, je jedináček. 

 

C., sedm let - dívka s diagnózou středně těžká mentální retardace, autistické rysy, 

nerovnoměrný psychomotorický vývoj, opožděný vývoj řeči. Zvýšená emoční labilita, 

afektivita, sociální nezralost. V péči speciálně pedagogického centra, klinického logopeda a 

klinického psychologa, pravidelně absolvuje lázeňskou terapii. Dívka navštěvuje prvním rokem 

ZŠ speciální. Žije v úplné rodině se zdravým mladším sourozencem. 

 

D. – šest let, dívka s diagnózou epilepsie na podkladě bilaterární frontální kortikální 

dysplazie a polymikrogyrie, zrakového postižení - strabismus, hypermetropie, nerovnoměrný 

psychomotorický vývoj, opožděný vývoj řeči, syndrom ADHD. Zvýšená emoční labilita, 

afektivita, sociální nezralost. V péči SPC, logopeda, oftalmologa, neurologa.  Třetím rokem 

navštěvuje MŠ speciální. Žije v úplné rodině se zdravým starším sourozencem. 

 

E., patnáct let, dívka s diagnózou Downův syndrom a přidruženou sluchovou vadou. 

Pravidelně absolvuje lázeňskou terapii, prodělala několik operací páteře, je v péči speciálně 

pedagogického centra. Navštěvuje 8. rokem ZŠ speciální. Žije v úplné rodině se starším 

sourozencem a dvojčetem, oba jsou zdraví. 
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F. – dvanáct let, dívka se specifickou poruchou učení a nerovnoměrným 

psychomotorickým vývojem (těžší stupeň dysgrafie, podezření na vývojovou dysfázii – 

diagnóza dosud není přesně specifikována). Navštěvuje 6. třídu základní školy, je v péči 

pedagogicko-psychologické poradny, navštěvuje psychologa. Žije v úplné rodině se starší 

sestrou a mladším bratrem, kteří jsou oba zdraví. 

 

G. – sedm let, chlapec s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, opožděným 

vývojem řeči a obtížemi v oblasti komunikace včetně sociální komunikace při poruše 

autistického spektra. Navštěvuje logopeda, psychologa a dochází do zařízení, které se věnuje 

terapii dětí s poruchou autistického spektra. Žije v úplné rodině se starší sestrou, která je zdravá. 

 

H. – tři roky, dívenka se vzácným vrozeným geneticky ovlivněným onemocněním. 

Dochází prvním rokem do mateřské školy speciální, je v péči speciálně pedagogického centra, 

neurologa, logopeda a dalších odborníků. Vyrůstá v úplné rodině s jedním zdravým mladším 

sourozencem. 
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3.5 Vyhodnocení dotazníku 

 

Dotazník vyplnilo 25 prarodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 

osmnáct žen a sedm mužů.  

Dotazník zobrazilo 123 návštěvníků, 80 % z nich (98 návštěvníků) jej buď nedokončilo 

nebo nevyplnilo, 20 % (25 návštěvníků) jej vyplnilo. 100 % respondentů bylo získáno výhradně 

díky přímému odkazu na dotazník, přestože bylo rozdáno několik papírových dotazníků. Jejich 

návratnost byla bohužel nulová.  

Čas při vyplňování dotazníku: 2 – 5 minut dotazník vyplňovalo 40 % (10) respondentů, 

5 – 10 minut 20 % (5) respondentů, 10 – 30 minut 28 % (7) respondentů, 30 – 60 minut 8 % (2) 

respondentů, více než 60 minut 4 % (1) respondentů. 
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Otázka č.1 (povinná): Jsem prarodič ze strany 

 

Sedmnáct respondentů bylo ze strany matky, osm respondentů ze strany otce. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 1: 

Podle Vágnerové a Strnadové „mají matky v tíživé situaci zpravidla blíže k vlastním 

rodičům než k rodině manžela, a proto se na ně mohou i častěji obracet,“ (2009, str. 230).  Lze 

očekávat, že nejen matka, ale i rodiče matky se více angažují v péči o dítě. Graf napovídá, že 

tento předpoklad je zastoupen v poměru 2:1. 
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Otázka č. 2 (povinná): Pohlaví 

Dotazník vyplnilo osmnáct žen a sedm mužů. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 2: 

Téměř ¾ respondentů jsou ženy, z čehož můžeme usuzovat na jejich zvýšený podíl ve 

výchově vnoučat, přestože víme, že chlapci potřebují mužské vzory a pro dívky je mužský 

element též nepostradatelný. Z výsledků vyplývá, že je v osvětě třeba působit i na dědečky. 
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Otázka č. 3 (nepovinná): Jaké postižení má Vaše vnouče 

 

Jednalo se o děti s postižením mentálním (6), tělesným (1), smyslovým – zraková vada 

(1), logopedickým - vývojová dysfázie (4), kombinovaným (8), poruchou autistického spektra 

(3) a děti s jiným postižením (2) – jedna dívka se specifickou poruchou učení a druhá dívka 

s genetickou poruchou, o které babička není natolik informována, aby ji zařadila do jedné 

z kategorií. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č.3: 

Z pohledu na graf lze usoudit, že rozložení přítomnosti postižení přibližně odpovídá 

rozložení  množství jedinců s postižením v populaci (srovnání s grafem: Slowík, 2007, str. 48, 
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obr. 4). Největší zastoupení má mentální postižení, které je společností nejcitlivěji vnímané. 

Proto by měla být osvěta tímto směrem cílena. 
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Otázka č. 4 (povinná): V jaké vzdálenosti je Vaše bydliště od bydliště Vašeho vnoučete 

 

Ve stejné domácnosti žijí s vnoučetem čtyři respondenti, ve stejné budově dva, méně 

než 1 km daleko tři, ve vzdálenosti 1 – 5 km také tři, ve vzdálenosti 5 – 25 km sedm a šest 

respondentů bydlí ve vzdálenosti větší než 100 km. 
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Otázka č. 5 (povinná): Jak často jste v kontaktu s Vaším vnoučetem? (i telefonický či 

písemný kontakt) 

 

Další část dotazníku, která vyhodnocovala kvantitativní data, přinesla odpověď na 

otázku četnosti telefonického či písemného kontaktu s dítětem. Denně bylo v kontaktu 

s vnoučetem 6 respondentů, několikrát týdně 11, jednou týdně 3, jednou za dva týdny 4, jednou 

za měsíc jeden respondent a méně často či nikdy respondent žádný. 
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Otázka č. 6 (povinná): Jak často o Vaše vnouče pečujete? 

 

O vnouče pečuje téměř denně 9 respondentů z dotázaných, jednou týdně 8, jednou 

měsíčně 2, méně často tři, nikdy 0. Tři respondenti uvedli jinou odpověď:  

„Kdykoli mne jeho matka požádá.“, „Každý měsíc celý týden.“ a „Dva dny v týdnu.“ 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázek č. 4, 5 a 6: 

Tyto tři otázky byly uvedeny na základě studie Hasmanové Marhánkové a Štípkové 

Typologie prarodičovství v české společnosti z roku 2014 a vypovídají o míře prarodičovské 

péče. (Podle této studie patří mezi indikátory typu prarodičovství vzdálenost bydliště 

respondenta dítěte, kontakt s dítětem a častost hlídání vnoučat.) 
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Vzdálenost bydliště při pohledu na grafy není až tak důležitým faktorem pro intenzitu péče. 

Intenzita kontaktu s dítětem i péče o něj se jeví jako dostatečná. Společná domácnost není 

nutností.  
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Otázka č. 7 (povinná): Pečujete o vnouče bez přítomnosti jeho rodičů? 

 

Bez přítomnosti rodičů o své vnouče pečuje 23 respondentů a pouze dva respondenti 

uvedli, že o své vnouče samostatně nepečují. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 7: 

Samostatnost prarodičů při výchově vnoučete je mimořádně velká, což je mimořádným 

přínosem. 
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Otázka č. 8 (nepovinná): Jak konkrétně pomáháte rodičům s péčí o dítě? 

 

Odpovědi na otázku, jak konkrétně respondenti svým dětem pomáhají s péčí o děti, byly 

velmi pestré. Respondenti zmiňovali nejčastěji hlídání, dále pak vaření, krmení, stravování a 

přebalování, veškerou péči, hru a komunikaci s vnoučetem, odvoz na kroužky, k lékaři nebo na 

rehabilitace, doprovod v lázních, odvážení a vyzvedávání ze školky a ze školy, učení, kultura, 

procházky, výlety, pobyt na chalupě, dovolené. Zmíněno je i odsávání v případě dítěte s 

otvorem do dýchací trubice v přední straně krku (tzv. slavíkem). Jedna respondentka 

odpověděla, že je schopna péči o vnouče převzít i na několik dní. Jeden respondent zmínil, že 

má vnuka v pěstounské péči. Další respondent říká: „Snažím se hlídat a umožnit jeho rodičům 

odreagování a nabrání sil“ a jiný „jako kdybychom byli rodiče.“ „V době víkendu svátku a 

prázdnin o ni pečuji stejně jako o její zdravou sestru.“ 

 

 

 

Shrnutí odpovědí na otázku č. 8: 

Z pestrosti odpovědí usuzujeme o zajištění všestranné péče u většiny respondentů. 
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Otázka č. 9 (nepovinná): Co spolu děláte? 

 

Na otázku, jak probíhá společně strávený čas s dítětem, odpověděli respondenti takto:  

„Opékáme buřtíky, trháme rybíz, chodíme do lesa na procházky, zpíváme a tancujeme si, 

procházky a jiné aktivity.“ 

„Učíme se, hrajeme hry, chodíme na procházky, jezdíme na prázdniny.“ 

„Učení, docházka na kroužky, sportovní činnosti, venčení psa, stolní hry a jiné.“ 

„Chodíme na procházky, hrajeme stolní hry, plaveme, pomáhá mi v kuchyni, dělá různé 

činnosti, které vycházejí z dané situace.“ 

„Obvykle hrajeme různé hry, třeba Člověče, nezlob se.“ 

„Učíme se, podnikáme výlety, beru s sebou k moři na prázdniny, jezdíme na chatu, ruční 

práce.“ 

„Nic.“ 

„Mluvíme, kreslíme, chodíme, plaveme.“ 

„Různě podle jejího momentálního zájmu.“ 

„Procházky, kino, sport.“ 

„Denní činnosti, logopedická cvičení, hry, pobyt venku, cukrárna.“ 

„Hrajeme si.“ 

„Hry, návštěvy, divadla, kina, hřiště.“ 

„Sledujeme pohádky, hrajeme si, povídáme si o autech, zpíváme.“ 

„Hrajeme si a povídáme.“ 

„Hrajeme si, chodíme na procházky, děláme spolu různé úkoly a blbneme...“ 

„Vedeme rozhovor, různé hry atd.“ 

„Všechno - hrajeme si, pečuji o něj, doprovázím ho k lékařům a na rehabilitace, učím ho.“ 

„Chodíme na procházky.“ 

„Hrajeme si, učíme se.“ 

„Malujeme, povídáme si, vaříme.“ 

„Vše, co normálně dělám – návštěvy, výlety.“ 

U dítěte, které mají respondenti v pěstounské péči, se odpověď nabízela: „Vše jako rodiče.“ 

U vnoučat se závažnějším kombinovaným postižením odpověděli respondenti na otázku takto: 

„Nic.“ 

„Vnučka je ležák, hluboká mentální retardace, maximálně procházka.“ 
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Tato motivační otázka se ptá na nadstandardy ve výchově a vyžaduje vysokou míru 

empatie a energie prarodiče. Je o činnosti, která přispívá k vývoji jedinečnosti osobnosti dítěte. 
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Otázka č. 10 (nepovinná): Jaká byla Vaše reakce, když jste se dozvěděl/a o handicapu 

Vašeho vnoučete? 

 

Nyní byla do dotazníku zařazena otázka, jejíž zodpovězení bylo z důvodu její citlivosti 

nepovinné. Přesto ji nezodpověděl pouze jeden z dotázaných respondentů. Otázka se týkala 

reakce respondentů na zjištění, že je jejich vnouče handicapované. Odpovědi byly velmi 

různorodé.  

Někteří respondenti reagovali racionálně a snažili se situaci vidět spíše pozitivně: 

„Že to ta naše holka zvládne.“ 

„Snaha seznámit se s problémem a jeho řešením.“ 

„Schvaloval jsem rozhodnutí jeho rodičů.“ (zde se jednalo o narození dívky s Downovým 

syndromem). 

„Vesměs kladná, již mám zkušenosti.“ 

„Vysvětlení situace, proč nemluví a proč nekomunikuje.“ (zde šlo o chlapce s vývojovou 

dysfázií). 

„Beru ho takového, jaký je, a snažím se mu co nejvíce věnovat.“ 

„Na jednu stranu smutná, na druhou stranu se mnohé vysvětlilo.“ 

„Nepřipouštím si to.“ 

„Co se dá dělat.“ 

 

 

Častěji respondenti reagovali s lítostí a obavami o budoucnost vnoučete. Z narození 

vnoučete s postižením byli zdrceni: 

„Lítost a osobní neštěstí.“ 

„V soukromí šok.“ 

„V tu chvíli se mi zhroutil celý svět, proč my.“ 

„Šok, pak lítost.“ 

„Konec světa.“ 

„Beznaděj, smutek.“ 

„Měla jsem strach, nevěděla jsem, co to autismus je.“ 

„Kombinace překvapení, smutku a snaha pochopit, co vlastně vnukovi je.“ 

„Zdrcující.“ 

„Hlavně aby nezemřelo.“ 
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„Byl to šok, ale pořad je to mé vnouče, které miluji.“ 

„Lítost.“ 

„Nebyla jsem příliš šťastná.“ 

„Překvapení.“ 

 

Jeden respondent odpověděl, že jeho reakce nebyla žádná. 

 

 

 

Postoje prarodičů jsou pochopitelné. Prarodiče reagují obrannými mechanismy, které 

jsou popsány v teoretické části práce. Zdárnosti situace jistě přispěje zvýšená komunikace 

uvnitř rodiny. Odborná péče by se měla zaměřit i na prarodiče. 
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Otázka č. 11 (povinná): Jaký vztah máte s Vaším vnoučetem s postižením? (ve srovnání 

s ostatními zdravými vnoučaty) 

 

Další otázka kvantitativního charakteru se týkala toho, jak respondenti hodnotí svůj 

vztah se svým vnoučetem. 23 respondentů hodnotilo svůj vztah k vnoučeti jako dobrý, jeden 

jako spíše dobrý a jeden jako průměrný. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení ot. č. 11: 

Z vyhodnocení otázky vyplývá, že postižení nebrání dobrému vztahu. 

  



57 

 

Otázka č. 12 (povinná): Jaký vztah máte k rodičům dítěte? 

 

Vztah k rodičům dítěte hodnotí respondenti ve 20 případech jako dobrý, v jednom 

případě jako průměrný a ve čtyřech případech jsou odpovědi jiné: 

„Matka žije v naší domácnosti, s otcem se nestýkáme.“ 

„Problematický s matkou, dobrý s otcem.“ 

„Matka dobrý, otec žádný.“ 

„Skvělý.“ 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení ot. č. 12: 

Problematické vazby v rodině se promítají na kvalitě vztahů. Tento výsledek 

podporuje model úplné rodiny. Tradiční rodina je předpokladem pro zdárný vývoj všech dětí. 
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Otázka č. 13 (nepovinná): Vaše připomínky k výchově rodičů – klady: 

 

V této otázce byli respondenti vyzváni ke kladným připomínkám k výchově rodičů 

vnoučete. 

V sedmi případech respondenti neměli připomínky. Dva respondenti tuto otázku 

nezodpověděli. Ostatní se rozepsali o kladech výchovy rodičů: 

„Nade všechno milují svoje dítě.“ 

„Maximální péče o syna a snaha o jeho rozvoj.“ 

„Racionální přístup, intenzivní spolupráce s odborníky, pomoc při učení.“ 

„Vyšší starostlivost než o dvě zdravé děti.“ 

„Hodně se vnučce věnují.“ 

„Péče s láskou, společný čas.“ 

„Snaží se začleňovat syna do kolektivu vrstevníků.“ 

„Starají se vzorně.“ 

„Maximální možná péče a snaha posunout vnuka co nejblíže běžnému životu.“ 

„Bezvadný přístup a dost pozornosti.“ 

„Obě dcery jsou vychovány stejně, bez ohledu na postižení.“ 

„Obdiv.“ 

„Učí dítě samostatnosti.“ 

 „Matka se dobře stará.“ 

„Konsekventní.“ 

 

Respondent, který má vnuka v pěstounské péči, poznamenává: „Nemám žádné, neboť 

se o vnuka moc nestarají.“ 
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Otázka č. 14 (nepovinná): Vaše připomínky k výchově rodičů – zápory: 

 

V následující otázce byl prostor pro záporné připomínky respondentů k výchově 

rodičů. 12 respondentů nemá žádné negativní připomínky k výchově rodičů. Dva respondenti 

dotaz nezodpověděli. 

„Někdy netrpělivost a nervozita (nedostatek času, obtížnost sladit péči o postiženého syna s 

péčí o mladšího syna).“ 

„Občasná nervozita, málo času.“ 

„Nepletu se do výchovy.“ 

„Přehnaná starostlivost, péče, rodiče udělají vše za dítě.“ 

„Neposazují ji na nočník.“ 

„Možná více důslednosti a přísnosti.“ 

„Omezení technologii.“ 

„Nedodržují své vlastní zákazy.“ 

„Ne vždy stoprocentní důslednost ve výchově a při plnění pracovních úkolů.“ 

„Dcera pracuje na směny, takže nemá na dcery tolik času.“ 

 

Odpověď respondenta, který má vnuka v pěstounské péči: „Nemám žádné, neboť se o 

vnuka moc nestarají.“ 

 

Závěr – ot. č. 13 a 14: 

Klady převládají, prarodiče vnímají rodiče s respektem, chápou náročnost jejich 

situace, snaží se pro ně hledat různá východiska. 
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Otázka č. 15 (nepovinná): V čem Vaše vnouče vyniká? 

 

Zde se respondenti vyjádřili k jedinečnostem svých vnoučat. Tuto otázku 

nezodpověděl jeden respondent. 

„Zpěv a tanec.“ 

„Matematika, angličtina, zeměpis, šachy, sleduje vše okolo soutěže F1, zájem o 

meteorologii.“ Jedná se o chlapce (gymnazistu) s Aspergerovým syndromem. 

„Hudba, tanec.“ 

„Je dobrosrdečná, je přátelská, bezprostřední, dokáže lidi stmelit a rozesmát.“ 

„Jedná se o velmi hodné a přátelské děvče, které rádo každému vyhoví.“ 

„Tanec.“ 

„Intelekt.“ 

„Pamětí na projetou trasu.“ 

„Velmi vnímavá, má ráda společnost.“ 

„Sport a moudrost.“ 

„Aktivita, tělesná zdatnost.“ 

„Skládání, manuálně zručný, samostatný.“ 

„Kreslení, sporty.“ 

„Znalosti o automobilech.“ 

„Z mého pohledu asi nejvíce vyniká v přizpůsobování se novým věcem a situacím.“ 

„Sport.“ 

„V ovládání elektroniky.“ 

„Miluje zvířátka.“ 

„Rád si vybarvuje obrázky, skládá lego.“ 

„Ve zpívání a tančení.“ 

„Citlivost, senzibilita.“ 

Poněkud bezvýchodná byla odpověď na tuto otázku u dvou respondentů, kteří 

odpověděli, že jejich vnouče nevyniká v ničem. Jedna vnučka byla dívka s Rettovým 

syndromem a druhá dívka s těžkou mentální retardací. 

 

Závěr z otázky č. 15: 

Opět motivační otázka, z odpovědi vyplývá přístup respondentů a jejich pozitivní 

vztah ke vnoučatům i v případech, kdy se klady rýsují jen nevýrazně. 
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Otázka č. 16 (nepovinná): Popište jeden společný zážitek 

 

Tentokrát neodpovědělo pět respondentů. 

„Opékání buřtíků u ohýnku na chatě.“ 

„Bazén.“ 

„Zážitkem jsou společné výlety s konkrétním cílem, například výlet na Landštejn při loňském 

prázdninovém pobytu ve Slavonicích.“ 

„Prázdninový výlet se sběrem hub, borůvek, jahůdek, zpěvem písniček, hraním her.“ 

„Například při hře Activity dokáže pantomimicky i kreslením ztvárnit mnoho úkolů s lehkostí 

a radostí. Je to velká legrace.“ 

„Společně se radujeme ze zajímavého průběhu hry nebo z úspěchu jejího fyzického 

zdokonalování, například v jízdě na kole apod.“ 

„Výlet do Saint Tropez a nakupování v přístavu.“ 

„Plaveme spolu v bazénu.“ 

„Je jich více, nevím kterému dát přednost.“ 

„MS V hokeji Praha.“ 

„Pobyt na chalupě.“ 

„Venčení psů.“ 

„Jízdy autem a nákupy.“ 

„Celý den jsme počítali auta, která jsme viděli.“ 

„Nedávno jsme spolu šli na procházku a kromě námi oblíbených míst mě zavedl k potoku v 

parku, kde mi ukazoval, jak pouští lodičky z listí a chtěl, abych je pouštěl s ním. Potom jsme 

šli na zmrzlinu a do obchodu s hračkami, kam mě také velice rád vodí.“ 

„Nově jízda na koloběžce s třemi kolečky.“ 

„Když vidím sebemenší pokrok.“ 

„První návštěva ZOO, vnučka byla velmi šťastná.“ 

„V lese při sbírání hub vnučka hlásí "babi, houba".“ 

 

Odpověď respondentky - babičky dívky s těžkou mentální retardací: „Nelze mluvit o 

společných zážitcích.“ 

 

Motivačními otázkami navozujeme ochotu respondentů odpovídat na otázky. Tato 

otázka  nemá pro tento výzkum velkou výpovědní hodnotu, svědčí ovšem citové vazbě. 
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Otázka č. 17 (povinná): Jste oporou při výchově svého vnoučete? 

 

18 respondentů se cítí být oporou při výchově svého vnoučete, sedm jich zvolilo 

odpověď spíše ano. 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 17: 

Vnímání vlastní důležitosti při výchově se projevuje v tomto grafu a vyznívá pozitivně. 

 

Vyplnění 25 dotazníků je možné vzhledem k citlivosti v něm pokládaných otázek 

považovat za celkem úspěšné, přestože by bylo optimální získat vyšší počet respondentů. 
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4 Závěr 

 

Většina lidí vyššího věku si užívá podzimu života kulturou, cestováním, zahrádkařením, 

setkáváním s přáteli, odpočinkem. Ovšem náš prarodič je péčí o postižené vnouče stržen do 

role, která nepřipouští oddechovou činnost v plném rozsahu. Je nutné, aby si uvědomoval svoji 

potřebnost a aby byl oceněn nejen rodiči postiženého dítěte, ale i celou společností. 

Matka dívky s Downovým syndromem: „Prarodiče dítěte s postižením to mají dvojnásob těžké 

než rodiče těchto dětí – v podstatě trpí skrz své postižené vnouče a skrz své dítě, kterému se 

narodilo dítě s postižením.“  

Nutnost osvěty je v tomto směru nezbytná, měla by se objevovat v odborných 

publikacích, správný postoj by měla zaujmout média. Problematikou by se měla zabývat 

poradenská, výchovná a vzdělávací zařízení, lékaři.  

Měli bychom si vzít příklad ze zahraničí, kde existují mnohé spolky. Inspirovat se 

můžeme švýcarsko-francouzským spolkem, který byl založen v roce 2003, sdružuje prarodiče 

dětí s postižením a poskytuje jim poradenské služby. 

 

Prarodič dává dětem, co jim rodič dát nemůže. Jak říká spisovatelka Hauserová-

Schönerová: „Zatímco rodiče kladou měřítka, požadavky, udávají směr, jsou prarodiče 

spíše vlídnými průvodci, korigují extrémní příkazy otců a matek na snesitelné dimenze.“ 
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