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NÁZEV PRÁCE 

Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem 

 

ABSTRAKT 

Záměrem diplomové práce Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem je vytvoření 

textu, který se věnuje subjektivnímu vnímání náročné situace zvládání nemoci dítěte v rodině. 

Práce je teoreticko-empirického charakteru. Teoretická část popisuje teoretická východiska, 

názory jednotlivců a provedené výzkumy v uvedené problematice nemocných dětí, 

psychologii nemoci, rodině a rodinnému systému. Empirická část se skládá z kvalitativního 

výzkumu, pojednávající o subjektivním prožití situace v rodině. Data byla sbírána metodou 

hloubkového polostrukturovaného rozhovoru a zpracována za otevřeného kódování. Data byla 

analyzována za využití principů vícečetné případové studie a inspirací ve fenomenologickém 

designu výzkumu. Výstupem práce jsou kazuistiky popisující konkrétní způsoby a možnosti 

vyrovnání se rodiny se zátěžovou situací. Cílem kazuistik je přiblížení problematiky 

nemocného dítěte v prostředí rodiny pro lepší porozumění prožívané situaci a empatii z řad 

okolí rodiny a pomáhajících profesionálů.   Mezi hlavní zjištění práce patří, že klíčovou roli 

v procesu onemocnění hraje matka, která zajišťuje péči o nemocné dítě, přebírá zodpovědnost 

za nemoc a využívá všech dostupných prostředků pro zlepšení stavu nemocného a celé 

rodiny.  Dále bylo zjištěno, že rodina bezprostředně po oznámení diagnózy potřebuje prostor 

a čas být o samotě pro alespoň částečné zpracování nové skutečnosti.   
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THESIS TITLE 

Dealing with a child’s illness through family system 

 

ABSTRACT 

The aim of the Master’s thesis Dealing with a child’s illness through family system 

is to create a work focusing on the subjective perception of the difficulties of managing a 

child’s illness in a family. The thesis is of theoretical and empirical nature. The theoretical 

part describes theoretical solutions, opinions of individuals and research conducted regarding 

the matter of ill children, the psychology of illness, family and the family system. The 

empirical part consists of qualitative research focused on the family’s subjective experience of 

the situation. The data was collected using the methodology of in-depth semi-structured   

interviews decoded utilizing open code.  The data was analyzed using principles of multiple 

casestudies and inspired by phenomenological research design.The research output is 

casuistry describing concrete ways and possibilities of how the family can cope with the 

difficult situation. The goal of a casuistry is to shed some light onto the issue of having a ill 

child in the family in order to better understand the situation and empathy needed from the 

family network and professionals involved. One of the main findings of the thesis is that a 

mother plays a key role in the process of managing an illness. She provides care, takes over 

responsibility for the child´s illness and utilizes all available means to improve the family’s 

and sick child’s condition. Furthermore, it was discovered that the family needs space and 

time immediately post-diagnosis allowing them to at least partially process the new 

information.   
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Úvod 
Rodina je jednou ze základních struktur společnosti. Každý rodinný systém je jiný, má své 

tradice, své rituály, kterým rozumí jen jeho členové. Rodina představuje bezpečné a důvěrně 

známé prostředí, které má vliv na náš život již v prenatálním období. To, jak rodina působí na 

okolí, ještě nic nevypovídá o jejím vnitřním uspořádání a prožívání. Mnohé rodiny mají svá 

tajemství, své problémy, které nejsou navenek zřejmé, ale odrážejí se v jejich chování či 

jednání. Na základě toho mohou být rodiny hodnoceny, odsuzovány, klasifikovány. Ale víme 

opravdu, co rodina prožívá? Čím si prochází? Cílem této diplomové práce je přiblížit 

zkušenost rodin s nemocným dítětem, vylíčit pocity, prožitky, důvody k jednání jednotlivých 

členů rodinného systému k jejich lepšímu pochopení okolím. 

Nemoc může potkat kdykoli a kohokoli z nás, nebo z našeho okolí. Můžeme se jen domnívat, 

jak bychom se sami zachovali v takové situaci, jaký postoj bychom zaujali, a co všechno by 

se v našem životě změnilo. Mnohé rodiny tuto situaci právě prožívají a dennodenně se 

setkávají se svým okolím, které neví, co právě se v rodině odehrává, co rodiče a děti prožívají. 

Přesto zaujímají hodnotící hlediska vůči rodině. Ale často jen okolí neví, jak se má k rodině 

chovat, zda být zvídavý, nápomocný, nebo lhostejný. Tato práce se věnuje problematice 

zvládání onemocnění v rodinném systému, jeho přiblížení okolí pro jejich lepší porozumění.  

Součástí okolí dětí jsou pedagogové a vychovatelé, kteří během své kariéry mohou přijít do 

kontaktu s rodinou s nemocným dítětem.  Cílem práce je přinést informace o zvládání 

onemocnění dítěte v rodině především pro pedagogy a vychovatele, aby lépe a více do 

hloubky pochopili situaci, v níž se rodina nachází. Aby k jednotlivým členům rodiny bylo 

přistupováno s větší empatií a otevřeností vůči jejich potřebám. Vzhledem k tendenci 

inkluzivního školství v České republice je tato problematika více než podstatná.  

Neméně důležitým záměrem je popis zkušenosti se zvládáním onemocnění potomka v rodině 

pro rodiny, které se nachází v obdobné situaci. Skutečnost, že někdo je v podobné situaci a 

prožívá podobné pocity, může zajisté někdy pomoci. Práce si klade za cíl zjistit, jaký postoj 

rodina zaujala k onemocnění po jeho propuknutí; zjistit zda se změnily hodnoty rodiny po 

onemocnění; zjistit zda rodina měla na blízku někoho, kdo jí pomohl; zjistit změny ve 

fungování rodiny; popsat změny vztahů spojené se zvládáním onemocnění; zjistit a následně 

popsat silné stránky rodiny při procesu zvládání nemoci.  

Práce je členěna do dvou hlavních částí.  
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První sumarizuje dosavadní poznatky a teorie týkající se především psychologie rodiny, 

zvládání onemocnění, systemické teorie, rodinného systému a přítomností nemocného dítěte 

v rodině.  Pohledy některých badatelů na problematiku a výsledky jejich bádání. 

Další část práce je zaměřena na metodologii a samotný výzkum v oblasti dané problematiky. 

Jde o kvalitativní výzkum metodou hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. Na začátku 

této části je popis metodologie a stanovení výzkumných cílů, které se věnují popisu 

zkušenosti se zvládáním onemocnění dítěte rodinou. Dále navazuje analýza a interpretace dat 

samotného výzkumu. Následuje výzkumný závěr, diskuze výsledků a závěr samotné práce.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Dosavadní přístupy v řešení problematiky 

Problematikou nemocných dětí se v České republice zabýval především Zdeněk Matějček. 

Matějček (Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí, 2003). Zabýval se pobytem 

dětí v nemocničním zařízení. Kladl důraz na nezastupitelnou roli rodiny v péči o dítě. Dalo by 

se říci, že se jedná o průkopníka této vize v českém prostředí. Psychologií nemocných a 

zdravotně postižených dětí se u nás taktéž zabývá Dana Krejčířová (Říčan, Krejčířová, Dětská 

klinická psychologie, 1995) a Karel Balcar (Psychoterapie u dětí a dospívajících dítěte in 

Říčan, Krejčířová, 1995). Oblast jejich zájmu spočívá především v dětské klinické 

psychologii. Zvládáním zátěže spojené s nemocí nebo handicapem dítěte v rodině se zabývá 

taktéž Jiří Mareš, který dané téma zkoumá především z hlediska sociální opory.  

Problematika nemoci je úzce spojena s otázkou etiky a to zejména etikou lékařskou a etikou 

pro pomáhající profese. V českém prostředí se etickou otázkou nemoci a to zejména způsobu 

sdělení, ale taktéž pobytem v nemocnici, psychickou odezvou na onemocnění zabývají Jiří 

Jankovský (Etika pro pomáhající profese, 2003) a Helena Haškovcová (Thanatologie, nauka 

o umírání a smrti, 2007).  

Ze zahraničí je na místě uvést Elisabeth Kübler-Rossovou (O smrti a umírání, 2003), 

Švýcarsko- americká autorka, která se věnuje vážnému onemocnění a zejména průběhu jeho 

„přijetí“, kdy jako první vůbec popsala jednotlivá psychologická stádia psychické odezvy 

nemocného.   

Studiem rodiny se zabývá Irena Sobotková zejména ve své knize Psychologie rodiny (2007), 

která nazírá na rodinu jako na systém. Autorka se věnuje především psychologii rodiny, 

patopsychologii dětí a náhradní rodinné péči. Problematice rodiny se taktéž zabývá Ivo 

Plaňava (Manželství a rodina, 2000). 
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2 Stav poznání v dané oblasti 
V minulosti vyšly v České republice dvě studie zabývající se velmi podobnou problematikou, 

jako tato práce. Jana Marešová a Jiří Mareš publikovali text s názvem Rodina jako zdroj 

sociální opory při dětském zvládání nemoci (in Mareš a kol., 2001, s. 47 - 57). Jedním ze 

závěrů studie je, že zvládání nemoci dítěte s sebou přináší nároky na fungování v rodině. 

Taktéž autoři uvádí, že míra přetížení v rodině je závislá na mnoha dalších faktorech než jen 

na nemoci (například zaměstnání rodičů, věk rodičů, problémy s rozvržením péče o nemocné 

dítě, nedostatek vnější pomoci atd.). Dále pak poukazují na skutečnost nedostatku 

metodologických nástrojů, které by umožňovaly diagnostikovat rodinné problémy při práci 

v terénu. Podobně je tomu i s ohledem na smysl rodičovské zátěže. Mareš konstatuje, že zátěž 

spojenou s nemocí rodiče nepovažují pouze za problém, ale její zvládání jim způsobuje štěstí 

a radost. Dobrý pocit z dobře odvedené práce a mnoho dalších pozitivních emocí, které je 

podporují v další práci (Mareš in Mareš, 2001, s. 57). 

 

Ve stejné publikaci jako uvádím výše, najdeme studii Davida Komárka, Heleny Zděnkové a 

Jany Bavorové, Sociální opora u dlouhodobě nemocných dětí, která se zabývá velmi 

obdobným tématem (in Mareš a kol., 2001, s. 77 - 82). Autoři ve své studii uvádí dvě 

kazuistiky, na nichž ukazují důležitost sociální opory jako vlivného faktoru při zvládání 

běžných životních situací, stejně tak jako důraz na sebepojetí. Závěrem poukazují na 

důležitost sociální opory při zvládání onemocnění nejen z řad rodinných příslušníků, ale i 

pečujících lékařů (Komárek, Zděnková, Bavorová in Mareš, 2001, s. 81). 

 

Jaroslava Pečenková a Marie Rybářová se dlouhodobě zabývají zvládání zátěže u dětí trpící 

hematom-onkologickou chorobou. Cílem textu Sociální opora a zvládání zátěžových situací u 

dětských hematom-onkologických pacientů (in Mareš a kol., 2001, s. 83 - 96) bylo popsat a 

analyzovat následující problémy z pohledu nemocných dětí a jejich ošetřujících sester: Co 

dítě ví o závažném onemocnění, pro které se léčí? Která omezení mu závažné onemocnění 

konkrétně přináší? Nakolik cítí potřebu vnější pomoci, sociální opory? Kdo nebo co mu je 

v nemocnici sociální oporou? Které strategie zvládání zátěže používá? (Pečenková, Rybářová 

in Mareš a kol., 2001. s. 84). Z hlediska zvládání zátěže práce přinesla následující zjištění: 

Autoři uvádí, že děti na otázku, jaké možnosti využívají ony samy ke zlepšení své situace, 

odpovídaly tak, že využívají substituce, tedy že dělají něco jiného, snaží se na to nemyslet. 

Autoři přímo uvádí: „O jakousi strategii zvládání nemoci se snaží spíše děti starší, mladší o 
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ní neuvažují. Ukazuje se, že návaznost na další osoby je veliká, zejména na matku.“ 

(Pečenková, Rybářová in Mareš a kol., 2001. s. 86). 

 

Ze zahraničních zdrojů, které se zabývají teorií rodinného systému, bych ráda uvedla dílo 

Handbook Of Family Therapy pod editací Alana S. Gurmana a Davida P. Kniskerna. Kapitola 

7 Family Systems: Theory and Therapy (Michael E. Kerr in  Gurman, Kniskern, 2013) se 

zabývá především vývojem teorie rodinného systému. Autor konceptuálně popisuje vývoj 

systemické terapie až k rodinné terapii, kde popisuje okolnosti, které vedly k rozvoji 

systemického přístupu. 

 

Neméně zajímavou shledávám studii Muraye Bowena Alcoholism as viewed through family 

systems theory and family psychoterapy (1974). Bowen ve studii nastiňuje některé principy 

teorie rodinného systému a alkoholismu, jako symptomu celé rodiny. Taktéž uvádí, že ke 

zmírnění či dokonce k odstranění problému alkoholismu některého z členů rodiny lze použít 

rodinné systémové terapie. Bowen se systemické teorii věnuje řadu let a na problematiku 

alkoholismu člena rodiny nahlíží jako na problém rodinného systému, který ho ovlivňuje. 

Tedy na problém, který ovlivňuje celý systém, stejně tak jako onemocnění dítěte. 
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3 Teoretická východiska pro výzkum 

3.1 Definice klíčových pojmů  

Vzhledem k povaze práce považuji za potřebné definovat klíčové pojmy, které prolínají celou 

práci.  

Zvládání zátěže 

Lazaruse a Folkman (1984 in Mareš, 2001, s. 5) definují zvládání následovně: Stále se měnící 

kognitivní a behaviorální úsilí jedince zvládnout, popřípadě tolerovat anebo redukovat 

požadavky, jež zatěžují či dokonce převyšují jeho psychické zdroje.“ V této souvislosti je 

zapotřebí ujasnit termín zátěž. Jde tedy o situaci, která je závažná, traumatizující, ale i 

každodenní běžné situace, které se mohou kupit a působit delší dobu. 

Rodinný systém 

Rodinný systém je tvořen lidmi, kteří sdílejí společnou historii, současnou realitu a budoucí 

očekávání vzájemných vztahů (Kramer in Sobotková, 2007, s. 24). Systém rodiny je 

dynamický, vzájemně propojený systém rodinných vztahů, který je tvořen nejen rodinnými 

členy, ale i vnějšími vlivy, které působí na rodinu. 
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3.2 Psychologie a pedagogika nemocných lidí 

Vzhledem k tématu práce považuji za účelné ozřejmění alespoň základních psychologických 

jevů, které jsou spojeny se stavem nemoci. Dle Matějčka se psychologie lidí nemocných a 

zdravotně postižených zabývá jejich duševním vývojem a činností. Především pak změnami a 

s tím spjatými důsledky zejména v řadě společenských situací, které s sebou jejich 

onemocnění přináší. (Matějček, 2001, s. 7). 

Nemocný člověk se často dostává do náročnějších životních situací, na základě kterých pak 

přichází zvýšené nároky na přizpůsobení se, což může mít za následek specifická nebezpečí 

pro psychický vývoj. Proto je v této situaci velmi podstatný postoj výchovného vedení dítěte. 

Nejpodstatnější je porozumění jejich životní situaci. Nejedná se o zvláštní druh psychologie, 

nýbrž o psychologii vycházející především z poznatků obecné a vývojové psychologie. Z 

výzkumu je zřejmé, že u 50 % lidí s tělesným postižením probíhá vývoj vyrovnaně jako u 

většiny běžné populace. Zároveň se však uvádí, že mezi tělesně postiženými se vyskytuje 

větší počet lidí bázlivých, úzkostných, lítostivých a nevraživých. Neexistuje však žádná přímá 

úměra mezi druhem handicapu a povahovým rysem. Na základě psychologických studií je 

prokázáno, že lidé s tělesným handicapem se sebou v průměru více zaobírají než lidé bez něj 

(Matějček, 2001, s. 7).  

Výchovné cíle v práci s nemocným dítětem jsou vedení a dopomoc k co nejharmoničtějšímu a 

nejvyrovnanějšímu vývoji osobnosti, jak je to za daných podmínek a situace možné. Jde o 

úkol náročný a komplexní, ve kterém hraje velkou roli účast více lidí. Zejména rodiny, učitelů 

a zdravotnického personálu.  
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3.3 Zdraví a nemoc 

Pro porozumění pojmu nemoc je třeba kompletního vysvětlení pojmu zdraví. Zdraví je dle 

světové zdravotnické organizace (World Health Organization, dále jen WHO, 1946 in 

Křivohlavý, 2009, s. 37) definováno následovně ,,Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a 

sociální pohody (blaha), nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo tělesné chyby." Jak z 

definice vyplývá, o zdraví nelze hovořit jen v případě nepřítomnosti nemoci, jedná se o stav 

komplexní duševní, fyzické i sociální pohody. Seedhouse (1995 in Křivohlavý, 2009, s. 40) 

k tomu dodává, že jde o takový celkový stav člověka, který mu „umožňuje dosahovat 

optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí.“. Za nemoc je pak 

považován stav, kdy je některá z těchto rovin omezena. Hranice mezi zdravím a nemocí je 

velmi tenká, někdy k jejímu překonání dochází pozvolna, anebo naopak velmi náhle. Je tedy 

zřejmé, že hranice mezi stavem zdraví a nemoci je velmi nekonkrétní. Hodnotu zdraví si lidé 

velmi často uvědomí až v jeho nepřítomnosti, anebo právě naopak, po odchodu nemoci 

(Jankovský, 2003, s. 130).  

3.3.1 Závažná choroba  

Na nemoc je velmi napojena úzkost, která člověka dokáže velmi zatížit a vyčerpat. Jankovský  

(2003, s. 130) uvádí, že nemoc může být vnímána jako výzva ke změně způsobu života anebo 

k rekonstrukci hodnot toho současného. Velmi často se setkáváme s přehodnocením 

dosavadního „normálního života “ až s příchodem nemoci, mnohdy se tak stane i 

s příchodem banálního onemocnění.  

Nemoc, která má nepříznivý průběh a prognózu, se označuje jako nemoc infaustní. Pokud je 

průběh velmi nepříznivý a to tak, že se jedná o nemoc smrtelnou, hovoříme o nemoci letální. 

Vyrovnání s infaustní nebo letální nemocí je velmi složitý proces, při kterém záleží na více 

faktorech. Vliv má charakter nemocného, jeho věk, hodnoty, rodinné zázemí a mnoho dalších. 

Elisabeth Kübler- Rossová přehledně charakterizovala jednotlivé psychické fáze, kterými 

zpravidla nemocný prochází po oznámení své diagnózy. Autorka popsala některé obecné rysy 

a zákonitosti, které jsou pro dané fáze charakteristické, jedná se zejména o pocity a 

psychickou odezvu nemocného na jeho stav. Jde o velmi individuální a specifické projevy, 

průběh fází a jejich délka neprobíhá lineárně, některé fáze se u jednoho pacienta mohou 

opakovat, jiné zase chybět.  
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3.3.2 Fáze psychické odezvy na onemocnění (dle Kübler-Rossové) 

Haškovcová doplnila fáze Kübler- Rossové (Kubler-Rossová in Jankovský, 2003, s. 133) o 

nulitní (nulovou) fázi, kdy si člověk začíná uvědomovat, že vše není v pořádku a něco se 

s ním děje. Jedná se o stav, kdy dochází k rozhodnutí, zda navštívit lékaře, či počkat až 

příznaky obtíží odezní. Někdy pak v této fázi dochází k zanedbání možnosti včasné 

diagnostiky a zahájení léčení v důsledku nevčasného vyhledání lékaře. 

První období se identifikuje příchodem nemoci. Reakce pacienta je většinou šok, jedná se o 

tzv. šok iniciální (počáteční). Tento stav je spojen s obavami a strachy z bolesti, častokrát jsou 

reakce velmi nepřiměřené a přehnané. V častých případech si pacient pokládá otázky typu: 

Proč právě on? Proč právě teď? 

Následuje fáze popření faktů o nemoci a izolace. Nemocný se domnívá, že se jedná o omyl, že 

se mu dostane vysvětlení. Pacient předpokládá, že došlo k záměně informací, že se 

zdravotnický personál jednoduše spletl. V případě rodičů se v této fázi často objevuje 

magické či mystické zaměření, pokusy o smlouvání s „vyšší mocí“ a podobně (Krejčířová in 

Říčan, Krejčířová, 1995, s. 55). 

Na fázi popření navazuje období hněvu, zloby či agrese, které směřují zejména proti okolí 

nemocného. Fáze hněvu je spjata s poučováním okolí, upozorňováním na nedostatky a 

vyčítáním. Nemocný pociťuje svou nemoc jako nespravedlivou. Pacientovo chování je 

směřováno především k empatickému a soucitnému okolí. V tomto období je tak zapotřebí 

značné trpělivosti a porozuměni.  

Dalším obdobím je fáze smlouvání, během které dochází k úpravě žebříčku hodnot 

nemocného, kde první místo zaujímá touha po uzdravení. V této fázi nezřídka kdy také 

dochází k příklonu k alternativním léčbám nemoci, léčitelství a mnoha různých jiných 

způsobů léčby.  

Navazujícím obdobím je období deprese. Jde o přirozenou reakci na zátěž. Velmi typickým 

jevem je hledáni viny v okolí. V této fázi pak může docházet ke značným výkyvům nálad, 

kdy nepatrné zlepšení situace pacientovi zvedne náladu a přináší novou vlnu naděje. Objevují 

se pocity smutku, zlosti či úzkosti. V případě diagnostiky nemoci u dětí bývá až u 25 % 

rodičů přítomna vina za způsobenou situaci (Krejčířová in Říčan, Krejčířová, 1995, s. 55).  
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Konečná fáze je spojena s akceptací pravdy, která nabývá dvou podob. Může představovat 

smíření nemocného se situací, doprovázené klidem. V druhém případě pak nabývá podoby 

rezignace a zoufalství. Bohužel druhý případ je z lidského hlediska častější. Mnohdy dochází 

k zakotvení ve víře.  

3.3.3 Způsob informování vážně nemocného 

Otázka informováni o situaci vážně nemocného člověka je velmi citlivá a názor na ni se ve 

společnosti liší. V souvislosti s ní vyvstává problém do jaké míry a jakým způsobem má být 

informace sdělena. Základním principem ve způsobu sdělování informací je trpělivost a 

dostatek času. Sdělující osoba by měla mít na paměti individuální situaci nemocného a podle 

toho k němu přistupovat.  

Jsou známé dva přístupy poskytnutí informace nemocnému. Sdělení pravdy je typické v 

podmínkách západního světa. Setkáváme se však i s taktikou milosrdné lži, s tímto přístupem 

se pacienti setkávali zejména v minulosti. Zažil se pro něj název tzv. těšínská jablíčka. V 

současné chvíli je lékař v České republice povinen nemocného přiměřeně informovat o jeho 

zdravotním stavu. Jankovský odkazuje na Haškovcovou, která v souvislosti se sdělením 

informaci nemocnému uvádí několik otázek (Haškovcová, 2000). 

Komu má byt pravda sdělena? Haškovcová vychází z Listiny základních práv a svobod, dle 

které má právo na znalost svého stavu každá dospělá osoba. V případě vážně duševně 

nemocného člověka se sdělení informací nedoporučuje. Pacient také může vyjádřit přání, kdy 

si nepřeje pravdu slyšet. Tato situace je značně komplikovaná, existuje totiž rozdíl mezi tím, 

co nemocný vyjadřuje a tím, co opravdu cítí. Podobně je to v případě suicidálního jednáni ze 

strany pacienta. Nemocný vědomě popírá a odmítá život s těžkou nemocí.  

Kdy má být pravda sdělena? Stanovení vhodného času na seznámení pacienta s jeho stavem 

by vždy mělo být po definitivním potvrzení diagnózy.  

Vyvstává tedy otázka Co říci? Sdělení diagnózy nabývá mnoha podob, je příznačné pacienta 

informovat o tom, co s sebou nemoc přináší, jaké důsledky z ní pro pacienta vyplývají. V 

mnoha případech nastává otázka sdělení prognózy nemoci, která u některých vážných 

onemocnění není vždy pozitivní. Je třeba hledět na fenomén naděje, který v takových 

případech může být velmi záhy opuštěn. 

Jak pravdu říci? V každé situaci by pravda měla být sdělena ohleduplně nejen na verbální, ale 

i neverbální úrovni. V úvahu připadá vyhnutí se některých slov, která mohou v pacientovi 

vyvolávat strach a hrůzu.  
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Kdo má pravdu sdělit? Tok informací by měl být jednotný, většinou zaštítěný zodpovědnou 

pečující osobou, která je většinou představována lékařem. Ten je zodpovědný za vyváženost a 

míru informovanosti nemocného. 

Člověk nežije v izolovaném prostředí, jeho nemoc má dopad i na jeho okolí. Pacientovo okolí 

často nese tíhu nemoci s nemocným velmi obdobně. Informace příbuzným obvykle mohou 

být sděleny až po souhlasu nemocného. Některé situace to však nedovolují (nemocný je v 

bezvědomí apod.). Někdy si sám nemocný nepřeje informovat rodinu a okolí, takové jednání 

je patrné v situacích, kdy příbuzní vážně nemocného jeho onemocnění nesou hůře, než 

nemocný sám. Pokud je přijetí diagnózy a s ní spojené prognózy pozitivní, pak i následující 

průběh nemoci je vnímán lépe.  

3.4 Závažné onemocnění dítěte 

Závažnost celé situace tkví nejen v nemoci samé, ale ve skutečnosti, že se jedná o dítě. 

Nemocí trpí nejen dítě samo, ale i rodiče. Dítě se může s vážným onemocněním narodit, nebo 

těžce onemocní v průběhu dětství. V prvním případě, kdy dítě na svět přichází s nemocí, 

rodiče po jeho narození prožívají těžký stav deziluze. Ten je zpravidla přiměřen tomu, o jaké 

onemocnění se jedná a jak dalekosáhlé důsledky do budoucnosti s sebou přináší (Matějček, 

2001, s. 25). Přirozené je očekávání narození zdravého dítěte. To se však v dané situaci hroutí 

a u rodičů se mohou vyskytovat obdobné fáze, jako uvádí Kübler- Rossová. 

Taková situace zasahuje do sebepojetí rodičovství. V mnoha případech dojde k subjektivnímu 

pocitu selhání v rodičovské funkci a s tím i k postižení identity rodiče (Krejčířová in Říčan, 

Krejčířová, 1995, s. 55).  

V takto tíživé situaci je podstatné, aby s rodiči pracovali profesionálové, kteří jim pomohou 

přijmout problém jako úkol, který je zapotřebí splnit. Pomohou jim vidět v celé situaci smysl. 

Celý proces je časově náročný, rodiče zpravidla potřebují vhodnou pomoc okolí. Pokud dítě 

onemocní v průběhu svého života, jeho rodiče prožívají obdobnou krizi. Situace je značně 

komplikovaná skutečností, že se jedná o dítě, které má před sebou celý život. Je záhodno, aby 

rodiče situaci dítěte přijali jako skutečnost a realisticky zhodnotili současné i budoucí 

možnosti (Matějček, 2001, s. 27). Závažnost situace se projevuje nejen v chování rodinných 

příslušníků, ale i na pečujícím personálu. Pro práci v takových situacích je potřeba značného 

osobního prožitku. V této situaci se pak uvádí větší riziko syndromu vyhoření (Jankovský, 

2003, s. 137). 
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Neopomíjeným faktorem jsou i osobnostní charaktery a vlastnosti rodičů. Na jejich žebříčku 

hodnot, osobní odolnosti a schopnosti přizpůsobení se nepříznivým životním situacím. Zajisté 

ale záleží na souhře mnoho okolností, které se na přijetí nemoci rodiči podílejí (Matějček, 

2001, s. 27). 

Co se týká vyrovnávání se samotného dítěte s nemocí, je třeba hledět na fakt, že dětská 

psychika je odlišná od psychiky dospělého člověka. Stejně jako u dospělého záleží na 

osobnostních rysech, temperamentu, vlastnostech a mnoha jiném daného jedince. Velmi 

významná je také ontogenetická fáze, ve které se dítě nachází. Jinak nemoc bude prožívat 

batole a jinak adolescent. Podobně záleží i na skutečnosti, zda se dítě nemocné narodilo, 

anebo k onemocnění došlo v průběhu dětství (Jankovský, 2003, s. 139). Když rodina a okolí 

správně pochopí druh onemocnění, jeho průběh a s ním spjaté okolnosti, pak je samotná 

nemoc dítětem lépe snášena. Taktéž pokud rodina zaujme pozitivní postoj k onemocnění, 

které vnímá spíše jako výzvu než jako trest, často se pozitivní přístup odráží i v chování a 

jednání dítěte (nevyjímaje průběh léčby), (Zacharová, Římovská, 2014, s. 55). 

3.4.1 Postoj okolí k nemocnému dítěti 

V postoji okolí vůči nemocnému hrají velký vliv hodnoty a normy dané společnosti. Dítě 

tento vliv pociťuje v kontaktu s vrstevníky, vychovateli či učiteli. V rodině může panovat 

určitý subjektivní náhled na situaci, ve které se odráží, kdo onemocněl, zda již danou nemocí 

někdo v rodině trpěl a podobně (Matějček, 2001, s. 13).  Přítomností nemoci dochází ke 

změně rodinného života, která se dotýká změny pozic jednotlivců, přerozdělení úkolů a rolí 

stejně tak jako komunikace. Adaptace rodiny na dlouhodobé onemocnění dítěte je 

dlouhodobý a nekončící proces (Říčan in Zacharová, Římovská, 2014, s. 55). 
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3.5 Psychika (psychický stav) nemocného dítěte 

3.5.1 Jednota organismu 

V minulosti se na psychický a somatický stav jedince pohlíželo odlišně. V současné době 

však panuje jiná názor, dle kterého lidský organismus tvoří složitý systém, který funguje 

celistvě. Zátěž jedné části se pak projeví ve fungování celého celku. Je tedy zřejmé, že silná 

psychická zátěž (která může nabývat vícero charakterů, jako například nepříjemné prožitky, 

diskomfortní chování apod.) či nevhodné sociální prostředí nepůsobí blahodárně na průběh 

somatického onemocnění. Je evidentní, že momentální psychické prostředí ovlivňuje lidské 

jednání a chování (Asbjørn O. Faleide, Lilleba B. Lian, Eyolf K. Faleide, 2004, s. 21). Dle 

Matějčka (2001, s. 13) nemoc postihuje celého člověka, nikoli jen určitý jeho orgán a proto i 

jeho léčení musí probíhat celistvě a zahrnovat všechny výše zmíněné oblasti. Hovoříme pak o 

tzv. komplexní léčbě (Matějček, 2001, s. 13). Současná společnost považuje člověka za 

celistvou osobnost, přestože na něj můžeme pohlížet z různých úhlů, člověk funguje jako 

celek. Není tedy překvapivé, že zatížení jedné části tohoto systému se nutně projeví ve 

fungování celku.  

3.5.2 Vliv prostředí nemocnice na nemocné dítě  

Domnívám se, že nejpřirozenějším prostředím dítěte je domov. Vzhledem k povaze 

onemocnění je jasné, že nemocné dítě bude přicházet do styku i s jiným prostředím než 

v případě dítěte zdravého. V souvislosti s tím se blíže věnuji právě prostředí nemocnice.  

V tomto případě jsou pod pojmem nemocnice označena všechna zdravotnická zařízení, ve 

kterých dítě pobývá dlouhodoběji se záměrem jeho léčby, rehabilitace, rekonvalescence atd. 

(Matějček, 2001, s. 74). Prostředí nemocnice je pro dítě (alespoň v počátcích nemoci) 

prostředím novým a neznámým. Nemocniční prostředí se týká především dětí 

hospitalizovaných v nemocnici, nevyjímaje ale i pacienty léčené ambulantně. Vážnost 

následků víceméně odpovídá závažnosti onemocnění a délce hospitalizace. Někdy pak 

hovoříme o úzkosti bílých plášťů. (Chouvier, 2007, s. 12).   

Cílem pobytu dítěte v nemocnici je rychlejší léčba nežli v prostředí domova. Dítě do 

nemocnice přichází v takovém případě, kdy ošetřování doma není možné, anebo účelné. 

Pacientovi se tak dostává zejména permanentní odborné lékařské a ošetřovatelské péče. 

Někdy pobyt v nemocnici představuje pro dítě formu „klidnějšího“ prostředí, než je jeho 

vlastní domov. Zvláště pak, vezmeme-li v potaz, že běžná domácnost je konstruována pro 

potřeby svých zdravých členů, situace spojená s nemocí pak může vytvářet napětí (Matějček, 

2001, s. 75). Nemocnice je zřízena právě pro potřeby nemocného.  
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 Hospitalismus 

Pobyt v nemocnici má své kladné, ale i negativní stránky. U některých malých pacientů lékaři 

zpozorovali obtíže a komplikace při léčbě, které neodpovídaly léčebné péči a nebyl znám 

jejich důvod. Podle Matějčka tyto obtíže nebylo možné vysvětlit jinak než „…důsledek 

snížené odolnosti organismu pod vlivem nepříznivého duševního stavu dítě“(Matějček, 2001, 

s. 75). Když je v nemocnici nedostatek vývojových podnětů, tak dochází k syndromu 

hospitalizace. Hospitalizmus je popisován jako stav tzv. „duševní podvýživy“, kdy je dítě 

ochuzeno o smyslové a citové podněty. K syndromu hospitalizmu může docházet nejen 

v prostředí nemocnice, ale i všude tam, kde se dítěti výše uvedených podnětů nedostává 

(například v dětských domovech, ústavech sociální péče apod.). K podobnému stavu může 

docházet i v prostředí rodiny, pokud rodina představuje podnětně chudé prostředí (Matějček, 

2001, s. 76). 

Separace 

S pobytem v nemocnici je zapotřebí zmínit termín separace. Matějček (2001, s. 79) ji 

charakterizuje jako „náhlé přerušení vztahů již vytvořených“. Jde o zvláště těžkou situaci, 

kdy je dítě vytrženo z prostředí svého domova. Již po sedmém měsíci si dítě vytváří osobitý 

vztah nejen k matce, ale i k ostatním rodinným členům, materiálnímu zázemí, citové 

atmosféře apod. Náhlé vytržení z tohoto prostředí pak způsobuje zátěž celého dětského 

organismu. Je třeba brát v úvahu věk dítěte, který je v tomto případě zásadní. Zejména u dětí 

v batolecím a předškolním věku se může jednat o kritickou situaci, naopak pro dítě školního 

věku může taková situaci být prospěšná a vést k lepšímu osamostatnění se. Forma a intenzita 

záleží na individuálním charakteru dítěte, jeho dosavadních zkušenostech s pobytem 

v nemocnici a v neposlední řadě na nemocničním personálu. V každém případě je na straně 

pečujících osob zapotřebí bedlivě zvážit všechna rizika, která s sebou separace přináší.  
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Separace u dětí podléhá několika typickým fázím, které nabývají různé délky a intenzity. 

Patrné jsou již z pouhého pozorování (Matějček, 2001, s. 81). 

1. Fáze protestu – Dítě pláče, vzteká se, dožaduje se reakce matky 

2. Fáze zoufalství – Dítě ztrácí naději, že matku přivolá, odvrací se od okolí 

3. Fáze odpoutání od matky – Dítě potlačuje city k matce, snaží se připoutat k někomu 

jinému (např. pečující personál) nebo naopak ztrácí zájem o vztah k lidem 

Za zmínku stojí fakt, že separační úzkostí nemusí trpět jen dítě, ale i jeho okolí, zejména pak 

matka. Chování matky má vliv na chování dítěte, jde tedy o jakési oboustranné ovlivnění 

postojů. Nemocniční personál by si takového jevu měl být vědom a při umisťování dítěte do 

zařízení věnovat pozornost i jeho rodičům (Matějček, 2001, s. 83).  

 „Humanizace“ léčebné péče 

Již v padesátých letech minulého století bylo jasné, že nemocniční péče v oblasti dětí musí 

projít změnou. Na tzv. „humanizaci“ nemocniční péče měly vliv především poznatky 

z vývojové a klinické psychologie. Cílem léčebné péče se tak vedle dosažení nejlepšího 

tělesného stavu stalo i dosažení co nejlepšího stavu duševního. Nemocnice se tak stává nejen 

místem léčby, ale i výchovy. 

V souvislosti s výchovnou funkcí nemocnice uvádí Matějček (2001, s. 84) čtyři základní 

činitele, které ovlivňují obtížnost a zaměření výchovy zařízení: 

1. Vývojový stupeň dítěte 

2. Vyrovnanost osobnosti dítěte před vstupem do zařízení 

3. Nemoc dítěte 

4. Délka pobytu 
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Z výše uvedených poznatků vyplývá, že nemocnice by se měla snažit zajistit dítěti co největší 

duševní pohodu, s tím jsou spojeny návštěvy v nemocnici. Přítomnost milé osoby je pro dítě 

velmi podstatná. Nejen že dítěti dodává jistotu a zbavuje pocitu opuštěnosti, osoba z jeho 

blízkého okolí je pro dítě zdrojem informací. Především pro děti školního věku a starší je tato 

okolnost velmi podstatná, dítě se tak cítí více pospolitě se svým okolím. V opačném případě 

je zjevné, že absence návštěv může v dětech vyvolat pocity zklamání či závisti vůči 

kamarádům, kterým návštěva přišla. Některá zařízení podporují tzv. „neomezené návštěvy“, 

rodiče tak mohou být přítomni kdykoli ve svém volném čase. Tento jev se zdá mnohem méně 

rušivý, než se jeví na první pohled (Matějček, 2001, s. 94). Častější přítomnost rodičů 

představuje nejen prospěch pro pacientovu léčbu, ale i pro důkladnější porozumění choroby 

ze strany rodiny, což vede k lepšímu vyrovnání se s nemocí. 

3.6 Psychologie rodiny  

3.6.1 Systemický přístup  

Historie systemického přístupu sahá hluboko do historie psychoterapie. Ve čtyřicátých letech 

minulého století docházelo k prvním pokusům vést sezení nejen s pacientem, ale i s jeho 

rodinou. Ojediněle docházelo k pokusům přenesení skupinových technik především na 

schizofrenní pacienty a jejich rodiny. Průkopníkem tohoto jevu pak byla zejména Virginia 

Satirová, která je často jmenována za „matku rodinné terapie“. Právě Satirová poukázala na 

nepostradatelnost sebehodnocení osoby pro kongruentní komunikaci jako nedílnou součást 

systemicky orientované terapie. Velký význam v rozvoji systemické terapie měl Milánský 

model, který ji doplnil o způsoby pohledu jako cirkularita, neutralita a metody jako cirkulární 

otázky (Schlippe, Schweitzer, 1998, s. 21). Později se vyvinulo několik konceptů systemické 

terapie (viz. příloha 1).  

Plaňava (2000, s. 37) v souvislosti se systémovým přístupem uvádí, že se jedná o početnou 

plejádu odborných, teoretických, aplikačních a organizačních aktivit, které umožňují nový 

pohled na symptomy jedince. Plaňava (2003, s. 38) taktéž preferuje používání termínu 

„systemově-interakční paradigma“. Uvádí tak proto, aby byl zdůrazněn základní přístup, tedy 

systémový a jeho zaměření na rodinu.  
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Systemická teorie představuje koncept systém vztahů a funkcí lidí, kteří jsou jeho součástí 

(Kerr M. E. in  Gurman A. S., Kniskern D. P.,  2013, s. 234).  Teorie systémů se zaměřuje 

především na funkčnost vztahů. Zaměřuje se především na to: Co se stalo? Jak se to stalo? 

Kdy a kde se to stalo? Naopak se nezabývá otázkou: Proč se to stalo?  Hlavním záměrem 

teorie systémů je soustředěnost na fakta (Bowen, 1974, s. 116).   

Teorie rodinného systému 

Pro správné pochopení rodiny jako systému je třeba blíže popsat pojem systém. Sobotková 

(2007, s. 21) uvádí, že se jedná o cirkulární přístup k chápání příčinnosti daných jevů. Velký 

důraz je kladen na celost, dynamiku a komplexnost systému. V systémovém myšlení se 

setkáváme s propojením procesů, funkčností každého prvku, které tvoří celostní systém. 

Systém je chápán jako soubor jednotek a vztahů mezi nimi. Jako český ekvivalent lze použít 

termín soustava, která vyjadřuje členitý celek, soubor menších jednotek, které jsou vzájemně 

ve vztahu.   

Za teorii rodinného systému považujeme dynamiku rodiny, vnitřní struktury, komunikační 

vzory, hranice a silné vztahy (Rothbaum F., Rosen K. Ujiie, Uchida, 2004, s. 329). 

Předpokladem rodinného systému je, že všichni členové rodiny hrají roli ve vzájemném 

fungování. Rodina představuje systém, ve kterém změna chování jednoho člena automaticky 

způsobí změnu v chování ostatních členů. Systemický přístup pohlíží na rodinu jako na: „(…) 

strukturovaný celek složený z prvků ve vzájemné interakci (komunikaci). Zdůrazňuje se 

princip celosti: systém není prostou sumací částí, a tudíž určité rodině nelze porozumět tím, že 

porozumíme individuální psychice jejích členů, chápané izolovaně od sociálního 

kontextu.“(Plaňava, 2000, s. 39). Plaňava (2000, s. 39) taktéž uvádí, že celostní pojetí rodiny 

má velký význam právě vyrovnává-li se člen rodiny s nějakým problém či potíží. V takovém 

případě se pak se zátěží vyrovnává celá rodina jako celek. 

Americký vědec Murray Bowen (1974, s. 115) přirovnává rodinný systém k lidskému tělu. 

Dle něj lidské tělo představuje složitý soubor automatických mechanismů, které vzájemně 

zajišťují provoz. Ve fungování těla pak nastávají situace, kdy některý z orgánů ztrácí 

schopnost funkce a nastává tak jakýsi dekompenzovaný stav. V takovém případě nastává 

situace, kdy jiný orgán zvyšuje svou funkci ke kompenzaci špatného fungování původního. 

Autor rozlišuje mezi krátkodobou dysfunkcí akutního onemocnění, dlouhodobou dysfunkcí 

spjatou s chronickou chorobou až po trvalou dysfunkci. Na základě těchto situací pak dochází 

k dekompenzovanému přetížení „nahrazujícího“ orgánu, který pracuje rychleji za účelem 

překonání krize. Jako příklad uvádí selhání srdce v důsledku jeho přetížení. Stejně tak funguje 
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i rodinný systém. V případě nemoci jednoho z členů rodiny, je jeho role automaticky 

kompenzována ostatními.  

Rodinný systém tvoří lidé se společnou historií, současnou realitou a s budoucím očekáváním 

vzájemných transakčních vztahů (Kramer in Sobotková, 2007, s. 24). Rodinný systém je 

tvořen neustálou dynamikou mezi morfogenetickými (růstovými) a morfostatistickými 

(kontrolními) silami. Tyto síly pak tvoří strukturu organizačních charakteristik systému 

(Sobotková, 2007, s. 21). Ojedinělostí rodiny je, že rodinný systém v sobě propojuje prvky 

veřejné, sociologické, psychologické i soukromé. Možný (1990 in Sobotková, 2007, s. 24) 

uvádí: „Rodina je dnes vnímaná současně v řádu světa ji obklopujícího jako instituce 

racionální, pragmatická, funkčně vertikálně hierarchizovaná a kulturně omezující a současně 

jako zvláštní soukromý svět autenticity, spontaneity, přirozené rovnosti a emocionality.“.  

Důležitým faktorem rodinného systému je míra jeho otevřenosti nebo uzavřenosti. Mnoho 

rodin se pohybuje ve středu těchto dvou protipólů. Pokud je rodina více uzavřená, pak takové 

prostředí může být bezpečné pro její členy, naopak ale hrozí nedostatek kontaktu s okolím, 

v krajních případech až izolace. Členové takové rodiny pak mohou hůře snášet stres. 

Uzavřené rodinné prostředí také svým členům neposkytuje takový prostor pro rozvoj. 

Otevřený rodinný systém je více adaptabilní, dokáže lépe měnit nefunkční vzorce. Takový 

systém je schopný pracovat s informacemi z okolí, v případě nefunkčnosti některých částí je 

rodina schopna je „nahradit“ ve svém okolí (Sobotková, 2007, s. 26).  

Rodina je složena z více subsystémů. Nejpodstatnější subsystém je manželský - partnerský, 

další pak rodič - dítě a sourozenecký. Sobotková uvádí, že subsystém partnerský je subsystém 

základní, který hraje hlavní roli ve všech fázích rodinného životního cyklu. Základní úspěch 

fungování rodiny leží na fungujícím partnerském vztahu. V okamžiku očekávání dítěte se 

základní manželský systém rozšíří o systém rodič - dítě. Narození dítěte představuje pro oba 

rodiče bohatou zkušenost, stejně tak je pak rodina náchylnější ke krizím. S příchodem dalších 

dětí je rodina bohatší o sourozenecký subsystém. V sourozeneckém vztahu se dítě učí 

spolupráci, schopnosti vyjednávání a tvorbě kompromisů. Neexistuje jednotný názor na 

význam tohoto subsystému, přestože dítě dovednosti získané sourozeneckým systémem 

prokazatelně využije ve vztahu s ostatními dětmi i v budoucím dospělém životě. Evidentní 

vliv má na celkovou funkčnost rodiny, kde dochází k vzájemnému ovlivňování všech 

subsystémů. Krátkodobě se v rodinném systému můžeme setkat i s jinými subsystémy, než 

jsou výše zmiňované. Jejich trvalé přetrvávání však obvykle značí přítomnost problému 

(Sobotková, 2007, s. 27). 
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Rodinný proces představuje průběh akcí a interakcí uvnitř systému stejně tak, jako mimo něj. 

Za nejdůležitější složku se považují rodinné interakce (vzorce komunikace).  S rodinným 

procesem úzce souvisí pojem rodinná dynamika, který zahrnuje veškeré rodinné vzorce 

chování, interpersonální, intrapsychické procesy, které se podílí na fungování rodiny. 

Podobně je tomu i s emocemi a postoji, které panují v rodině (Sobotková, 2007, s. 50). 

3.6.2  Definice rodiny 

Co je to rodina? Na tuto otázku by se dalo odpovědět různě. Neexistuje jednoznačná definice 

rodiny. Dle sociologického slovníku rodina je: „původní a nejdůležitější společenská skupina 

a instituce, která je základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou 

jednotkou.“(Petrusek, 1996, s. 940). Sociolog Jandourek vymezuje rodinu jako: „formu 

dlouhodobého solidárního soužití osob spojených příbuzenstvím a zahrnujícím přinejmenším 

rodiče a děti.“ (Jandourek, 2001, s. 206).  Havlík (in Havlík, Koťa, 2011, s. 67) pak blíže 

specifikuje rodinu jako primární skupinu, která formuje osobnost dítěte, a kde člověk prožívá 

všechny fáze svého života.  

3.6.3 Normalita rodiny 

S pojmem normalita se váže hodnotící přístup. Zejména společenské vědy vnímají normalitu 

jako hodnotící paradigma, proto se snaží jí vyvarovat. Kerlinger (1972 in Plaňava, 2000, 

s. 18) uvádí, že normalita vyjadřuje pouze osobní a kulturní soudy, které představují 

zobecněné zvyky dané sociální skupiny. Je třeba brát v potaz, že každá rodina představuje 

ojedinělý a neopakovatelný systém, a to, co je pro danou rodiny vhodné nemusí být žádoucí 

pro rodinu jinou. Avšak i z jedinečnosti každé rodiny lze do jisté míry schematizovat jakousi 

optimální normu funkčnosti. To je zapotřebí zejména pro klasifikaci poruch a nežádoucích 

jevů v rodině. Welshová ve své studii „Normal Family Process“ (in Plaňava, 2000, s. 22) 

hovoří o čtyřech pojetích normality: 

1. „Normalita jako zdraví, tj. absence patologie, symptomu či symptomatického 

chování u některého člena rodiny. Tyto negativní vymezení umožnilo koncipovat 

výzkumy srovnávající takzvané klinické (označkované) rodiny s rodinami 

nekónickými (neoznačkovanými), kde ani jeden člen nebyl nabídnutý k odborné 

intervenci.“ 

2. „Normalita jako ideál: optimálně fungující rodiny jsou koncipovány v hodnotících 

pojmech poslání a funkcí rodiny, plnění vývojových úkolů včetně výchovného 

působení rodiny.“ 
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3. „Pojetí normality jako průměru vychází ze statistického přístupu. Detekuje a počítá 

se to, co je nejčastější.“ 

4. „Normalita jako proces. Z tohoto je normální rodina koncipována v termínech 

procesů a transakcí, které jsou charakteristické pro uvažovaný systém, má-li 

fungovat.“  

3.6.4 Funkčnost rodiny 

Fungování rodiny je velmi složitý proces, většina autorů se shoduje na třech základních 

principech: soudržnost, adaptabilita a komunikace. V souvislosti s funkčností rodiny se 

setkáváme s dvěma termíny tj. funkční vs. dysfunkční rodina. Matoušek (Matoušek in 

Sobotková, 2007, s. 72) poukazuje na nedostatečnost těchto významů, dle něj nelze rodinu 

klasifikovat pouze jako funkční či nikoli. Existuje mnoho dysfunkčních rodin, které vykazují 

normální, funkční, jednání a naopak. V dnešní postmoderní době se tedy pomalu stírá polarita 

funkčnosti a nefunkčnosti ve prospěch mnoha rodin „mezi“ těmito dvěma póly. S ohledem na 

zdravou funkčnost je třeba zmínit fakt, že nezáleží ani tak na struktuře a uspořádání rodiny, 

jako na jejím fungování (Sobotková, 2007, s. 72).  

S ohledem na malou variabilitu možnosti členění rodin dle funkčnosti mnoho autorů rozšířilo 

tuto škálu o nové kategorie. Nutno podotknout, že členění rodin dle jejich funkčnosti s sebou 

nutně nese i hodnotící charakter. Je třeba si taktéž uvědomit, že členění do jednotlivých pásem 

funkčnosti rodiny podléhá předem vybraným kritériím, která nejsou vždy jednotná a dle 

kterých je rodina posuzována. Beavers (1982 in Sobotková, 2007, s. 75) rozlišuje tyto čtyři 

kategorie: optimální, adekvátní, průměrná a dysfunkční. Dunovský (1986 in Sobotková, 2007, 

s. 75) hodnotí rodinu spíše dle její nefunkčnosti, rozlišuje čtyři kategorie: eufunkční, 

problémové, dysfunkční a afunkční. 

Neexistuje komplexní obraz, který by shrnoval zdravé rodinné fungování, je třeba ale říci, že 

zdravé fungování rodiny se vyznačuje nikoli absencí problémů, ale dobrou schopností je 

zvládat.  

3.6.5 Stres a zvládání zátěže v rodině 

Jakékoliv onemocnění představuje zátěž nejen pro organismus nemocného, ale i pro jeho 

okolí. Je tedy namístě stručně uvést téma stresu a zvládání zátěže v rodině. Onemocnění 

bezpochyby představuje stresovou zátěž, se kterou se rodina musí vyrovnat. Při práci 

s rodinou je možné se taktéž setkat s určitými copingovými strategiemi, které tyto situace 

doprovází.  
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Nemoc dítěte představuje pro rodinu těžkou životní situaci. Bezpochyby ji lze označit za 

situaci bolestnou a to zejména pro rodiče. Vyrovnání se s takovou situací je nedílnou součástí 

ke spokojenému a „normálnímu“ životu celé rodiny. Právě pro šťastný život dítěte je 

vyrovnání se rodičů s takovou těžkostí klíčové. 

Za zdravé rodinné fungování je považována schopnost rodiny zvládat náročné situace, které 

jsou rodinou kognitivně zpracovány a vyhodnoceny jako zátěž. Rodinný stres je vnímán jako 

nespecifický požadavek na adaptaci rodiny (jejího chování). Hladina stresu se odvíjí ze 

zkušenosti rodiny, čím si již rodina prošla, co zažila, jaká je aktuální atmosféra. Rodinný 

distres je popisován jako negativní stav rodiny, kdy rodina považuje nerovnováhu za 

nepříjemnou. Naproti tomu rodinný eustres je stav pozitivní, kdy je nerovnováha považována 

za výzvu (Sobotková, 2007, s. 77). 

Sobotková (2007, s. 77) uvádí, že v současné chvíli vychází studium zvládání zátěžových 

situací především z klinické praxe, studiu podléhají rodiny s nemocným členem. 

V současnosti se prosazuje přístup orientovaný na silné stránky rodiny (tzv. strenght-based 

approach). Cílem odborníků je objevit a mobilizovat tyto silné stránky. Výzkum 

pěstounských rodin přinesl poznání: „Odolné a funkční pěstounské rodiny preferují strategie 

aktivního zvládání těžkostí, duchovní podporu a mobilizaci sil k přijetí pomoci na úrovni 

širších sociálních systémů, což jsou sociální, poradenské nebo zdravotnické služby, 

svépomocné skupiny, občanská sdružení.“(Sobotková, 2003 in Sobotková, 2007, s. 78). 

Zvládání zátěže je dynamický proces, ve kterém jde především o to, co rodina dělá, aby 

zmobilizovala a využila zdroje pro nastavení opětné rovnováhy. McCubin, Thompson, 

McCubin (1996 in Sobotková, 2007, s. 79) rozeznávají čtyři strategie zvládání. Zároveň 

uvádí, že všechny strategie jsou důležité a mohou pracovat souběžně: 

1. Strategie zaměřené na snížení nároků v rodině 

2. Strategie zaměřené na získávání dalších zdrojů 

3. Strategie zaměřené na průběžné zvládání tenze v rodině 

4. Strategie zaměřené na hodnocení situace a pochopení jejího významu  
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K hodnocení copingových strategií rodiny se používají dotazníkové metody (např. F-COPES). 

Z výzkumů taktéž vyplývá, že na průběh zvládání zátěže má vliv rodinný příběh, tj. co rodina 

již zažila, s čím se setkala. Taktéž byly sepsány faktory ovlivňující zvládání rodiny 

(Sobotková, 2007, s. 80): 

1. Charakteristika situace nebo události 

2. Vnímané ohrožení rodinných vztahů nebo cílů 

3. Zdroje, které má rodina k dispozici 

4. Předchozí zkušenosti s náročnou životní situací 

3.6.6 Rodina jako sociální opora 

Na zátěž lidský organizmus obvykle reaguje dvojím způsobem: stresová reakce a zvládací 

reakce (Rudolphová et al., 1995 in Mareš, 2001). Přičemž obě dvě reakce vznikají s cílem 

zmírnit distres. Na zvládání zátěže se podílí dvě skupiny proměnných, tzv. moderátory (to 

jsou takové proměnné, které existují nezávisle na přítomnosti zátěže, tedy například věk, 

pohlaví, dosavadní zkušenost apod.). Druhou skupinu proměnných představuji tzv. mediátory, 

kteRÉ hrají roli v kognitivním ohodnocení zátěže, tedy jaká míra pozornosti jí je věnována. 

Právě mezi mediátory se řadí sociální opora (Mareš in Mareš a kol., 2001, s. 6). Sociální 

opora byla v minulosti nazývána například: soudržnost rodiny, bezvýhradné pozitivní 

akceptování, sdílení radosti a strastí a mnoho dalších. Je evidentní, že mezi zvládáním zátěže 

a sociální oporou existuje vztah. V minulosti byly klasifikovány čtyři typy vztahů (Mareš in 

Mareš, 2001, s. 6): 

1. „Sociální opora ovlivňuje zvládání zátěže: člověk v tísni zažívá oporu a tím snadněji 

zvládá zátěž, sociální opora má podobu pomoci při zvládání.“ 

2. „Zvládání ovlivňuje sociální oporu: způsob jakým člověk zvládá či nezvládá zátěž, 

signalizuje jeho sociálnímu okolí, zda vůbec potřebuje pomoc, případně který typ 

pomoci potřebuje.“ 

3. „Sociální opora a zvládání zátěže neovlivňují jeden druhého nějakým konzistentním 

způsobem.“ 

4. „Sociální opora i zvládání zátěže se ovlivňují navzájem a navíc jsou obě ovlivňovány 

dalším faktorem stojícím v pozadí.“ 
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3.7 Metodologie výzkumu rodiny 

Metodologie výzkumu rodiny je do značné míry specifická. Jako hlavní důvod lze považovat 

značná disproporce ve výzkumu. V minulosti se badatelé soustředili převážně na rodiny 

s výskytem nějaké patologie či rodiny problematické, nefunkční, anebo na rodiny pěstounské. 

Je tomu tak z důvodu, že běžné „normální“ rodiny přiházejí s výzkumníkem do styku velmi 

ojediněle až vzácně.  

Sobotková (2007, s. 120) také poukazuje na problematiku interpretace rodinných dat. Je třeba 

brát v úvahu, že rodina by vyhodnotila data rozdílně než výzkumník a to z více důvodů. 

V rodinném prostředí se vyskytují tzv. rodinné hodnoty a mýty, které mohou rozpoznat a 

interpretovat právě jen její členové. Proto je potřeba k výzkumu přistupovat s jistým 

respektem. Vzhledem k proměnlivosti rodinného výzkumu se jedná především o výzkum 

zaměřený na mapování a objevování rodinných dat, nežli o výzkum zaměřený na verifikaci. 

Vždy se jedná „jen“ o interpretaci dat, která lze chápat různě. 

Výzkum v rodinném prostředí je značně specifický a vyžaduje i nestandardní přístup. 

V ideálním případě probíhá v terénu, tj. v domově rodiny. Důležité je také navázání blízkého 

kontaktu s rodinou a důvěry ve vztahu výzkumník-rodina. Ann Wheal, autorka publikace 

Working with parents (2000, in Sobotková, 2007, s. 121), shrnula následující principy pro 

práci s rodinou: neformálnost setkání, podpora, partnerské sdílení informací a myšlenek, 

pomoc při zprostředkování dalších odborných služeb, svoboda volby pro rodinu. 

3.7.1 Metody práce s rodinou 

Volba metod práce s rodinou je velmi důležitá. Při výběru diagnostických metod je třeba brát 

na zřetel více hledisek. V porovnání s diagnostikou jedince jsou však metody práce s rodinou 

značně omezené. Velmi důležité je, aby výzkumník rozlišoval právě mezi metodami 

užívanými v individuální diagnostice a v rodině, a nedocházelo tak k jejich prolínání. 

V takovém případě by totiž mohlo docházet ke zkresleným, či špatně interpretovaným 

výsledkům.  

Rozlišujeme dvě základní techniky, tj. sebeposuzovací a pozorovací. Z didaktického hlediska 

je lze ještě doplnit o tzv. ratingy, tedy výpovědi o druhých. Výhodou sebeposuzovacích 

technik je jejich relativně lehké administrativní zpracování, poskytnutí náhledu do vnitřního 

světa respondenta. Umožňují odkrytí některých témat, jejichž odkrytí by bylo v běžném 

rozhovoru obtížné. Naproti tomu pak vyvolávají subjektivní popis událostí (ať již záměrně či 

nikoli), malé množství popisu současného dění v rodině, může mít vliv na následné chování 

ze strany respondentů a přináší s sebou individuální rozdíly v popisu situací. Pozorovací 
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techniky nejsou tak ovlivněné ze strany respondentů, zvláště pak pokud probíhají 

v přirozeném prostředí (Sobotková, 2007, s. 127). 

Základní klinickou metodu představuje návštěva v rodině. Výzkumy prokazují, že návštěva 

v rodině zaujímá při studiu rodiny nezastupitelné postavení, přestože se jedná o metodu 

značně náročnou (časová náročnost, dojíždění atp.). Běžné a každodenní prostředí říká více o 

běžném a každodenním způsobu fungování rodiny, zatímco návštěva v pracovně psychologa, 

či jiném zařízení je vypovídající spíše o neobvyklých událostech.  Práce výzkumníka v rodině 

má dlouhou tradici v sociální službě. Zejména při péči o osobu s handicapem anebo při práci 

s pěstounskými rodinami (Sobotková, 2007, s. 129). 

Zacharová uvádí následující doporučení pro praxi s rodinou nemocného nebo zdravotně 

postiženého dítěte (Zacharová, Římovská, 2014, s. 55-56):  

1.  Úvodní informace poskytované rodičům sdělovat včas, jasně, srozumitelně, 

s dostatečným časovým prostorem na zodpovězení všech otázek. Citlivě a taktně 

naslouchat. 

2.   Získat ujištění, že rodiče pro momentální chvíli fakta správně pochopili. 

3.  Vyjádřit emocionální podporu rodičům, pomoci jim v orientaci v nové situaci a 

naznačit možnosti jejího řešení. 

4.  Postupně poskytovat rodičům informace o vhodných přístupech v péči o nemocné. 

5.  Vysvětlit význam zapojení ostatních členů rodiny do péče o dítě a zdůraznit důležitost 

normálního fungování rodiny.  

3.7.2 Nemocné dítě a rodina 

Rodina pro dítě po jeho narození představuje určité a jedinečné prostředí. Rodiče vytváří své 

vlastní postoje a požadavky vůči dítěti a dítě postupně jak roste má své vlastní nároky a přání, 

které do rodinného prostředí promítá. Tyto faktory se vzájemně promítají. V situaci, kdy dítě 

onemocní se chování rodičů i dítěte změní. Provoz domácnosti má sklon se uzpůsobit novým 

a neobvyklým potřebám nemocného dítěte. Rodina není uzavřeným společenským systémem, 

jednotliví členové rodiny jsou zapojeni i v jiných společenských jednotkách a kruzích, kde se 

změna jejich chování promítá. Nemoc jedince tak má dalekosáhlý sociální dopad (Matějček, 

2001, s. 13). 
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3.7.3 Reakce rodiny  

Každé onemocnění člena rodiny se bez pochyby dotýká rodiny samotné. Rodiče na 

onemocnění dítěte reagují velmi podobně, jako kdyby byla diagnóza stanovena jim samým. 

Představuje pro ně silný otřes. Nemoc dítěte postupně vede k vytvoření si obranných 

mechanismů ze strany rodičů. Je třeba si uvědomit, že s nastalou situací se každý člen rodiny 

vyrovnává svým vlastním individuálním způsobem.  

Krejčířová v souvislosti se sdělováním diagnózy rodině uvádí důležitou zásadu a to dostatek 

času pro vysvětlení a projevení zajmu o rodiče i o rodinu samotnou. Pokud se jedná o 

narození vážně nemocného miminka, uvádí doporučení věnovat důraz na normální rysy dítěte 

(například prstíky, řasy atd.).  Informace musí být rodičům poskytnuta ihned po narození, a to 

oběma dvěma současně. Eliminuje se tak napětí, které může vzniknout v situacích, kdy 

většinou matka tuší, že něco není v pořádku. Takové podezření s oddálením sdělení 

zdravotního stavu dítěte může sílit a nabývat velkých rozměrů. V opačném případě se rodiče 

radují z narození zdravého miminka a následné vyrovnávání se s postižením může být značně 

obtížnější (Krejčířová in Říčan, Krejčířová, 1995, s. 56). 

Obraz dítěte podléhá představám každého z rodičů, ty jsou pak často idealizovány. Zjištění 

choroby je spouštěčem mnohých emočních a psychologických reakcí, které probíhají velmi 

individuálně, tyto fáze však odpovídají fázím psychické odezvy na vlastní onemocnění 

popsané Kübler- Rossovou. Prvotní zjištění diagnózy choroby je provázeno šokem, který 

může mít různé délky trvání. Následuje fáze beznaděje, kdy rodina ještě nenachází vhodné 

východisko situace. Stejně tak jako u předcházejícího šoku i toto období je různě dlouhé. Pro 

toto stádium je charakteristické vnitřní napětí, které může vygradovat v nedorozumění a 

konflikty uvnitř rodiny. Další fáze je označována jako obranná, kdy rodiče k vyrovnání se 

s nastalou situací využívají svých obranných mechanizmů, které nabývají různých forem 

(Krejčířová in Říčan, Krejčířová, 1995, s. 55). 

Častým obranným jevem je popření skutečnosti, v takové situaci se rodiče snaží navrátit do 

doby před „poznáním“ onemocnění. Jiný obranný mechanismus je tzv. „touha po nápravě“, 

kdy je evidentní snaha o zaručený způsob léčby jakýmkoli směrem (mnohdy rodiče vynaloží 

spoustu síly, času i jiných prostředků na velmi nerealistická řešení). V takovém případě je 

namístě taktní jednání pečujícího personálu, které tkví především v racionálním, realistickém 

a důkladném vysvětlení celé situace. Podobným obranným mechanismem je „hledání viny“ 

popřípadě viníka. Z hlediska psychologie má tento mechanismus dvojí význam. Zatímco 

z psychologického hlediska hledání viny může pomáhat snižovat vnitřní napětí rodiče, což je 
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bezpochyby prospěšné, ze společenského hlediska se může jednat o velmi nebezpečný 

mechanismus, způsobující četné a vážné konflikty v rodině. Pojí se totiž s obviňováním, 

vyčítáním dané situaci ať již hledáním viníka v rámci rodiny, anebo mimo ni. Takové jednání 

se pak zřídkakdy zakládá na pravdě, velmi často však vede k reakcím ze strany napadených, 

což způsobuje další konflikt (Matějček, 2001, s. 39). 

3.7.4 Nemocné dítě v prostředí rodiny 

Nemocí dítěte je bezpochyby ovlivněn celý rodinný život na všech svých úrovních. S nemocí 

dítěte je spjata jistá zátěž a napětí. Rodina se stává náchylnější k nešetrným slovům, 

netaktnímu jednáni atd. Nemocné dítě má ale stejné potřeby jako všechny ostatní děti. 

Potřebuje vhodný přísun nových podnětů, citové uspokojení a pocit jistoty.  Bohužel často se 

nemocné dítě setkává s nevyvážeností podnětů, s charakterem jeho postižení nemusí k 

některým podnětům vůbec docházet, jinými zase může být přesyceno (Matějček, 2003, s. 25). 

Zatížení rodiny se projevuje ve více spektrech. Péče o dítě je často časově, fyzicky i finančně 

nákladná. Rodinní příslušníci však netvoří jen rodinný systém, ale jsou součástí i jiných 

sociálních skupin, rodině se pak dostává většího hodnocení, kritiky a názorů ze stran širšího 

okolí.  

Matějček (2003, s. 25) uvádí, že důsledkem podnětů z řad okolí mají rodiče častěji tendence k 

nevhodným výchovným postojům (které se stejně tak projevuji i v rodinách s dítětem 

zdravým), upozorňuje však na skutečnost, že takové tendence jsou u rodičů nemocného dítěte 

častější a také výchovně více nebezpečná. V souvislosti s tím uvádí pět typů rizikové 

výchovy: příliš úzkostná, rozmazlující, perfekcionistická, protekční a zavrhující (Matějček, 

2003, s. 28).  

Pro příliš úzkostnou výchovu je typické silné ulpívání rodičů na dítěti. Důvodem je strach ze 

strany rodičů, aby si dítě zbytečně neublížilo, a brání mu tak v běžných činnostech. Reakce 

dětí jsou v zásadě dvojího typu a vychází z jejich temperamentu. Dítě se buď aktivně postaví 

proti omezování ze stran rodiče, anebo přejde v pasivní podřízení. Úzkostná výchova je 

typická pro rodiče nebo vychovatele dětí, které trpí onemocněním, jehož projevy jsou značně 

dramatické (epilepsie, astma), (Matějček, 2003, s. 28). 
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Stejně tak jako v předchozím případě, tak i výchova rozmazlující je charakterizována 

přílišným lpěním rodičů na dítěti. Tendence rodičů je taková, že svým jednáním, které se 

vyznačuje přemírou lásky, chtějí vynahradit dítěti to, o co vlivem onemocnění přišlo. Brání 

mu ve společenském osamostatnění, jejich snahou je udržet dítě ve své závislosti. Často i 

dítěti posluhují, podřizují se veškerým jeho přáním, což se projevuje ztrátou autority. 

Výchova perfekcionistická se projevuje vysokou snahou po dokonalosti. Dítě je neúměrně 

přetěžováno a přepínáno. Je hnáno do nepřirozené soutěživosti a porovnávání se s ostatními. 

Takové přetížení může vést u dítěte k vyvolání neurotismu, či vybudováním různých 

obranných mechanismů.  

Při protekční výchově rodiče vyvíjí nebývalou snahu, aby dítě dosáhlo „ významných“ a 

společensky „privilegovaných“ hodnot. Způsoby, jakými je jich dosaženo, jsou však 

opomíjeny. Rodiče za dítě vše zařizují, podílejí se na přípravě jeho budoucí cesty s 

minimalizací rizik. Pro dítě se často dožadují značných ohledů a úlev ve spojitosti s nemocí. 

Tento postoj pak dítě přivádí do těžkých společenských událostí, které nezřídka kdy v okolí 

vzbuzuje negativní postoje. 

Posledním typem výchovy je výchova zavrhující. Často má spíše skrytou podobu. Hovoříme 

o ní tam, kde je nemoc dítěte spojována s neštěstím (Matějček, 2003, s. 29). 

Následkem některé z výše uvedených typů výchovy se pak může zhoršovat spolupráce dítěte 

potřebná při léčbě, nebo může docházet k absenci některých návyků, které jsou pro pozitivní 

průběh léčby zapotřebí. Jindy dítě uspokojování svých potřeb nalézá v uzavření se do svého 

vlastního světa, předčasných sexuálních praktikách atd. Pro správnou práci s rodinou za 

podobných okolností Matějček ve své knize Psychologie nemocných a zdravotně postižených 

dětí uvádí tzv. desatero požadavků na pomoc rodičům a pro výkon profese zdravotnických a 

školských pracovníků (Matějček, 2001, s. 30-34).  
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3.7.5 Matějčkovo desatero  

 „Napomáhání, aby rodiče přijali skutečnost pozitivně.“ (Matějček, 2001, s. 30)  

K plnému vyrovnání se skutečností ji musí rodiče dobře znát. Je třeba, aby rodiče měli 

možnost získání všech detailů týkajících se nemoci. Svůj význam má prostor pro diskuzi, kdy 

se rodiče mohou sami dotázat. Je zapotřebí brát v úvahu jejich vzdělání, vnímavost, citové 

rozpoložení. Z tohoto důvodu se doporučuje rozhovor opakovat.  

 „Získání spolupráce širší rodiny“ (Matějček, 2001, s. 31) 

V mnoha případech má rodina tendenci se izolovat. Je však velmi podstatné, aby o jejich 

situaci byla informována i širší rodina, zejména hovoříme-li o terapeutickém hledisku. 

Nezřídka kdy jejich účast přispívá k lepšímu vyrovnání se rodičů s danou situací. Někdy je 

však patrný opačný efekt, kdy dochází k vyhrocení situace za účelem hledání viníků a 

podobně.  

 „V péči postiženého dítěte je zapotřebí pracovat účelně“ (Matějček, 2001, s. 31) 

Je třeba se soustředit na oblast, kde je co největší reálná naděje dítěti pomoci. Naopak 

přebytek energie věnovaný neúčelně je třeba eliminovat. 

 „Pesimizmus a bolestínství jsou největší překážkou účelné snahy po nápravě. 

Nemůžeme každému dítěti zajistit plné zdraví, ale můžeme mu pomáhat ke šťastnému 

dětství.“ (Matějček, 2001, s. 31). 

Jak z rady vyplývá, je zapotřebí, aby ošetřovatel vedl šťastný a spokojený život. Nešťastný a 

pesimistický člověk nepředstavuje dobrého společníka, obzvláště ne v nemoci. Naopak 

nejvíce prospěšná je pro dítě přítomnost radostné osoby. 

 „Hrdinství!“ (Matějček, 2001, s. 32) 

Hrdinství nabývá vícero podob. Jedním z nich je zvládání mimořádných situací. Lidé 

překonávající složité životní situace jsou velkým příkladem ostatním a patří ´jim 

celospolečenské ocenění. 
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 „(Dalším psychologickým a výchovným úkolem je) příprava dítěte na vzdělání.“ 

(Matějček, 2001, s. 32) 

Úkolem pečujících by mělo být podnítit v dítěti zájem a snahu o vzdělání, poznávání nových 

věcí. Motivovat je k soustavnému vzdělávání, ale i ke kreativní činnosti. Výuka by měla 

odpovídat schopnostem dítěte. 

 „Vedeme rodiče a vychovatele, aby dítě zbytečně nesrovnávali s dětmi zdravými a 

nevystavovali je soustavně takovým „soutěžím“, v nichž se nemůže druhým vyrovnat.“ 

(Matějček, 2001, s. 33) 

Nadměrné přetěžování dítěte v něm vyvolává pocity méněcennosti a ve vychovatelích pocity 

zklamání. Naopak podporováním pocitů důvěry a potřebnosti pro své okolí u dítěte posiluje 

pocit jistoty a vědomí, že něco dokáže.  

 „A pozor na vlastní obranné postoje!“ (Matějček, 2001, s. 34) 

Tendence k obranným postojům jsou vlastní nejen rodičům dítěte, ale všem, kteří s ním 

pracují. Je jasné, že v souvislosti s prací s nemocným některé tendence vystávají více najevo 

(například vyhýbaní se nepříjemným tématům hovoru, používání až příliš familiárního 

vyjadřování s tendencí lpět na méně závažných věcech apod.). 

 „Sympatizující postoj!“ (Matějček, 2001, s. 34) 

Sympatizující postoj je popis vhodného přístupu ze strany okolí vůči rodině. Takový přístup 

se vyznačuje sympatizující angažovaností, zájmem, nikoli však vnucující nebo odtažitý. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

4 Výzkum zvládání onemocnění 
Na základě analýzy problematiky onemocnění dítěte a jeho zvládání v rodině jsem se 

rozhodla provést výzkum zaměřený na zkušenost rodin s nemocným dítětem. Pro zpracování 

výše uvedeného výzkumu jsem zvolila kvalitativní přístup. Švaříček (2007, s. 17) definuje 

kvalitativní výzkum následovně: „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů 

v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hloubkových 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka 

provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod rozkrýt a 

reprezentovat to, jak lidí chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.“. 

4.1 Výzkumné cíle  

Klíčovým faktorem výzkumu je stanovení výzkumného problému. Dle Šeďové (2007, s. 64) 

výzkumný problém reprezentuje něco, co se děje v sociální realitě, a co se jeví jako 

problematické. Mělo by se jednat o problematiku, která je pro společnost nesrozumitelná. 

Cílem výzkumníka je pak získat více informací. Proto jsem se rozhodla zformulovat 

výzkumnou problematiku následovně: Zvládání onemocnění dítěte v rodině. 

Souběžně s formulací výzkumného problému je třeba si určit výzkumný cíl. V souvislosti 

s výzkumným cílem Šeďová (2007, s. 62) poukazuje na jeho význam, který není univerzální, 

ale vztahuje se vždy k nějaké specifické skupině osob ve společnosti. Na základě výše 

uvedených skutečností jsem se rozhodla formulovat výzkumné cíle takto:  

1. Výzkumný cíl: Zjistit jaký postoj rodina zaujala k onemocnění po jeho propuknutí. 

 

2. Výzkumný cíl: Zjistit zda se po onemocnění dítěte změnily hodnoty rodiny. 

 

3. Výzkumný cíl: Zjistit zda rodina po zjištění nemoci měla na blízku někoho, kdo jí 

pomohl s vyrovnáním se s nemocí. 

 

4. Výzkumný cíl: Zjistit změny ve fungování rodiny po příchodu nemoci. 

 

5. Výzkumný cíl: Zjistit změny vztahů v rodině při zvládání onemocnění. 

 

6. Výzkumný cíl: Zjistit, jak rodina vidí své silné stránky při zvládání onemocnění. 
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Tyto cíle jsem si zvolila, protože vnímám, že jde o problematiku popsanou zejména ze stran 

pomáhajících profesionálů – lékařů a psychologů, avšak velmi málo (téměř nikde) jsem se 

nesetkala s výzkumem v českém prostředí, zaměřeným na rodinu s nemocným dítětem, na 

popis jejich prožitků a zkušeností. Zároveň vnímám, že přesah výzkumu může být nápomocen 

zejména rodinným příslušníkům, ale i okolí, učitelům, vychovatelům a mnoha jiným lidem 

v blízkosti nemocného dítěte. Pro lepší porozumění situaci, ve které se rodina nachází. 

Neméně podstatným faktem je, že jsem se sama v minulosti s rodinami s nemocným dítětem 

setkala a byla jsem fascinována jakousi pozoruhodnou „silou“ a „pevností“ rodiny. 

4.2 Výzkumné otázky 

K dosažení výzkumných cílů jsem si zvolila šest dílčích výzkumných otázek, které 

korespondují s výzkumnými cíly. Úlohou výzkumných otázek je konkretizace a zúžení 

výzkumného problému (Šeďová, 2007 in Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 69). Pro svou práci 

jsem tedy zvolila následující výzkumné otázky: 

1. Výzkumná otázka:Jaký postoj rodina zaujala k onemocnění dítěte v rodině. 

 

2. Výzkumná otázka: Jaké jsou hodnoty rodiny? Změnil se hodnotový žebříček rodin 

s příchodem onemocnění? 

 

3. Výzkumná otázka: Měla rodina nablízku někoho, kdo jim pomohl s vyrovnáním se 

s nemocí? 

 

4. Výzkumná otázka: Změnilo se fungování rodiny po příchodu nemoci? 

 

5. Výzkumná otázka: Prošla rodina změnou vztahů při zvládání onemocnění? 

 

6. Výzkumná otázka: Jak rodina vidí své silné stránky při zvládání onemocnění? 
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5 Metodologie výzkumu 
Vzhledem k povaze výzkumných cílů jsem se rozhodla problematiku Zvládání onemocnění 

dítěte v rodině zkoumat pomocí kvalitativního designu inspirovaného interpretativní 

fenomenologickou analýzou. Design výzkumu představuje plán výzkumu, udává podmínky, 

za kterých se bude výzkum uskutečňovat (Švaříček, 2007 in Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 

69 s. 83). Interpretativní fenomenologická analýza je: „ (…) porozumění žité skutečnosti 

člověka. Pomáhá nám detailně prozkoumat, jak člověk utváří význam své 

skutečnosti.“(Koutná Kostíková, Čermák in: Řiháček a kol, 2013, s. 9). Když chceme 

zkoumat neobvyklé situace, interpretativní fenomenologická analýza se jeví jako vhodný 

přístup právě proto, že lze interpretovat a popsat zkušenost a význam této situace pohledem 

respondentů.  

Konkrétně v rámci této výzkumné tradice jsem se rozhodla zpracovat vícečetnou případovou 

studii. Případová studie je taková studie, která má za smysl: „velmi podrobné zkoumání a 

porozumění jednomu, nebo několika málo případů.“ (Švaříček, 2007 in Švaříček, Šeďová a 

kol., 2007, s. 97).    

Případovou studii jsem zpracovala ve třech krocích. Prvním krokem je vytvoření kazuistik 

rodin. Kazuistika představuje „popis jednoho nebo dvou pacientů se stejnými nebo 

podobnými problémy“ (Mihál, 2003, s. 149).  Kazuistika je sestavena ze čtyř částí.  První 

z nich je představení obecných informací o rodině, dále pak příběh rodiny, interpretace 

rozhovorů a analýza dat. Druhým krokem studie je vytvoření závěru kazuistiky s tabulkou 

kategorií a kódů vycházející z analýzy dat. Třetí krok je porovnáním kazuistik a vytvořením 

vyšší úroveň zobecnění výsledků. Postup je následující, jednotlivé případy jsou porovnány na 

základě vytvoření společné tabulky kategorií a kódů. Využila jsem subjektivního pohledu 

fenomenologického diskurzu, abych porovnala jedinečné pohledy rodin na zvládání 

onemocnění a dospěla k obecnějším výsledkům. Výsledky mohou posloužit jako směr 

možných dalších šetření, nelze však vytvořit obecně platné závěry. 

Na základě stanovení výzkumných otázek jsem se rozhodla využít metodu sběru dat: 

hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. Tuto metodu jsem vybrala z důvodu zkoumání 

porozumění subjektivním prožitkům a situacím, které respondenti prožívají během zvládání 

onemocnění dítěte. Jak uvádí Švaříček (2007, s. 159): „Prostřednictvím hloubkového 

rozhovoru jsou tedy zkoumáni členové určitého prostředí, určité specifické sociální skupiny 

s cílem získat stejné pochopení jednání událostí, jakým disponují členové dané skupiny.“ 

Hloubkový polostrukturovaný rozhovor tak umožní zachytit výpovědi na předem připravené 
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otázky, které v případě tohoto výzkumu přímo vychází z výzkumných otázek. Smith (2004 in 

Řiháček a kol, 2013, s. 15) uvádí, že polostrukturovaný rozhovor je dostatečně flexibilní 

metoda, která umožňuje respondentovo volné vyprávění o tématu. Výsledné znění otázek k 

rozhovoru lze najít v příloze této práce (viz. Příloha 2).  

Jak uvádím výše, při vyhodnocení dat jsem se inspirovala interpretativní fenomenologickou 

analýzou. Pomocí fenomenologického přístupu lze detailně prozkoumat „jak člověk utváří 

význam své zkušenosti“ (Koutná Kostíková, Čermák in: Řiháček a kol, 2013, s. 9). Autoři 

k interpretativní fenomenologické analýze taktéž uvádí, že pomocí ní lze prozkoumat to, 

jakým způsobem je svět opravdu prožíván konkrétními lidmi v konkrétním čase. Používá se 

především tehdy, pokud chceme porozumět individuální zkušenosti a jejímu významu. Je 

třeba si taktéž uvědomit, že výsledek výzkumu je jakousi interpretací výzkumníka. Přestože 

tyto interpretace vždy vychází z dat výzkumu, poskytují variabilitu pro další interpretační 

možnosti (Koutná Kostíková, Čermák in: Řiháček a kol, 2013, s. 9).  

Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon. Audio nahrávky jsem přepsala do písemné 

podoby, tak, abych rozhovory mohla následně analyzovat. Získaná data jsem se rozhodla 

analyzovat na základě otevřeného kódování, což představuje takovou analýzu dat, která 

pomocí pečlivého studia získaných údajů označuje a kategorizuje pojmy (Strauss, Corbinová, 

1999 in Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 211).  Koutná Kostíková a Čermák (in Řiháček a 

kol, 2013, s. 19) v souvislosti s analýzou dat doporučují: „formulování tzv. rodících se 

témat“.  Dle nich jde o formulaci tzv. výstižných témat, která „zachytí esenciální kvalitu 

respondentovy zkušenosti“. Jako inspiraci pro tvorbu témat mohou být použity citace a 

metafory respondentů, to také ukotvuje analýzu v textu.  

Na analýzu dat navazuji prezentací výsledků, které jsem se rozhodla zpracovat pomocí 

techniky „vyložení karet“. Ve které jde o to, že „výzkumník vezme kategorizovaný seznam 

kódů, kategorie vzniklé skrze otevřené kódování uspořádá do nějakého obrazce či linky a na 

základě tohoto uspořádání sestaví text tak, že je vlastně převyprávěním obsahu jednotlivých 

kategorií.“ (Šeďová in Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 226). Koutná Kostíková a Čermák 

(in Řiháček a kol., 2013, s. 23) v případě interpretativní fenomenologické analýzy doporučují 

začít stručnou sumarizací zjištění buď v podobě seznamu témat, nebo nějakým schématem. 

Taktéž uvádí, že prezentace výsledků je možná ze dvou perspektiv, tedy z perspektivy témat a 

z perspektivy jednotlivých případů, v tomto případě jednotlivých rodin, kterou jsem se 

inspirovala. 
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5.1 Etika výzkumu 

S kvalitativním typem výzkumu se váže otázka etiky. Etické zásady výzkumu jsou stanoveny 

na obecné úrovni.  Jde o obecné principy, kterými by se měl výzkumník řídit. Ve své práci se 

proto zavazuji k respektování následujících principů. 

5.1.1 Důvěrnost 

Princip důvěrnosti vyjadřuje, že z dat nebude za žádných okolností a nikomu patrné, kdo se 

výzkumu úřastnil. Čtenář nebude schopen jakékoli identifikace respondentů. Všechna osobní 

data jsou anonymizovaná. Úkolem badatele je s principem důvěrnosti obeznámit účastníky 

výzkumu. Důvěrnost se taktéž týká uschování a skladování příslušných dat, která by neměla 

být přístupná volně, naopak by měla být uschována pod heslem (Švaříček, 2007, s. 45). 

5.1.2 Informovaný souhlas 

Vedle principu důvěrnosti Švaříček (2007, s. 46) shledává za neméně důležitý poučený 

souhlas. Princip poučeného souhlasu představuje získání souhlasu od účastníků výzkumu. 

Tento souhlas by měl být zdokumentován (nahraný na diktafon, vyplněný formulář apod.). 

Tímto souhlasem účastník potvrzuje, že dobrovolně souhlasil s výzkumem. Zvolila jsem 

písemný formulář informovaného souhlasu, jehož originál přikládám k nahlédnutí v příloze 

(Příloha 3). 

5.2 Popis výzkumného vzorku 

Vzhledem k charakteru fenomenologického výzkumu a jeho zaměření na detailní zkušenost, 

se autoři shodují v názoru na volbu výzkumného vzorku. Dle nich je vhodné pracovat s 

nižším počtem respondentů (Koutná Kostíková, Čermák in: Řiháček a kol, 2013, s. 13). Ve 

fenomenologickém výzkumu se upřednostňuje „ (…) bohatost dat jednotlivých případů před 

jasně stanoveným počtem respondentů.“ (Smith a Osborn, 2003 in: Řiháček a kol, 2013, s. 

14). Závěry výzkumu nejsou zobecnitelné na širokou společnost, nýbrž skýtají detailní 

informace o dané skupině. Smith, Flowers a Larkin (2009 in: Řiháček a kol, 2013, s. 14) 

doporučují pro magisterské diplomové práce volbu výzkumného vzorku tří až šesti 

respondentů. Důvodem je možnost podrobného rozboru každého případu, a taktéž poskytnutí 

místa pro porovnání podobností a rozdílů mezi jednotlivými případy.  

Kvalitativní výzkum umožňuje záměrný výběr vzorku, proto, aby účastníci byli pro výzkum 

vhodní a splňovali určité podmínky. Výzkumná část mé práce je založena na výpovědích 

členů tří rodin, kdy rozhovoru byli přítomni rodiče a děti. Jde o rodiny, kde je přítomno 

nemocné dítě. Diagnózu se rodina dozvěděla vždy až v průběhu života dítěte. Klíčovým 

faktorem k výběru respondentů je přítomnost nemocného dítěte v rodině. V zúčastněných 
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rodinách jsem se setkala s následujícími diagnózami: Diabetes mellitus I. typu, atypický 

autismus a chiazmaticko-hypotalamický pilocitální astrociton (gliom optické dráhy). 

Vzhledem k charakteru výzkumu, tedy popsání zkušenosti rodin se zvládáním onemocnění 

dítěte, vnímám rozdílnost diagnóz jako přínos z důvodu širšího popisu a pochopení 

zkušenosti. Rozhovory jsem prováděla s celou rodinou, tedy s oběma rodiči a sourozenci 

(vzhledem k nízkému věku nemocných dětí, byly děti v povzdálí a dle potřeby se zúčastnily 

jen odpovědi na poslední otázku, týkající se zjištění silných stránek rodiny) a to z důvodu, že 

výzkumným problémem mé práce je zvládání onemocnění rodinným systémem, nikoli jen 

některými členy rodiny. Právě z tohoto důvodu jsem zvolila celkový počet tří rodin, kde ale 

v každé z nich docházelo k rozhovoru nejméně se třemi osobami.  
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6 Výsledky výzkumu 

6.1 Analýza a interpretace dat 

V této kapitole se věnuji analýze a interpretaci jednotlivých rozhovorů, kódování získaných 

dat a jejich následnému zpracování, zejména tvorbě jednotlivých kategorií a jejich sycení 

jednotlivými kódy.  

6.1.1 Kazuistiky 

Rodina Žlutých 

Rodina Žlutých je čtyřčlenná rodina, složená z matky, otce a dvou bratrů (8 a 12 let). Rodina 

žije v okrajové části Prahy, v prostorném bytě, kde každé z dětí má svůj pokoj. Rodiče jsou 

vysokoškolsky vzdělaní, oba zaměstnaní v soukromém sektoru. Oba chlapci dochází do stejné 

základní školy, ne příliš vzdálené od domova. Mladší z chlapců v současné chvíli navštěvuje 

druhou třídu ZŠ, starší šestou třídu ZŠ. Oba dva chlapci mají ve volném čase sportovní vyžití 

(formou kroužků) a jinou zájmovou činnost (stavba lega, četba, programování).  

 

Během pátého roku života mladšího chlapce rodiče zaznamenávali řadu zdravotních potíží 

(častější potřeba močení), ale taktéž časté a nesnadno utišitelné záchvaty pláče. V pěti letech 

byl dítěti diagnostikován Diabetes mellitus I. typu. Ihned po zjištění byl chlapec spolu 

s matkou hospitalizován ve Fakultní nemocnici Motol, kde byly rodině sděleny první 

informace prostřednictvím odborníků nemocnice. Po příchodu z nemocnice matka zůstala 

s chlapci doma. Jak sama uvádí, hlavní motivací k opuštění stávající práce byla především 

péče o nemocného syna: „Že vy jste v té nemocnici, vy se to všechno naučíte a je to potom 

jako s prvorozeným dítětem. Vy přijdete domů z té nemocnice a máte doma dítě a vůbec 

k němu nemáte návod.“. Oba dva rodiče se shodli, že si nedokážou představit, že by matka 

nadále zůstala v práci: „To si nedokážu představit, že by někdo zvládnul, kdyby chodil do 

práce. Tam muselo přijít, že vlastně Simča na ty dva roky vlastně odešla z práce.“. 

Následující dva roky tedy matka byla v domácnosti a věnovala se především péči o chlapcovu 

chorobu. Sama matka uvádí, že paradoxně chyby, které s sebou proces zvládání onemocnění 

přináší, rodinu nejlépe adaptovaly na nemoc, „Takže je to vlastně takový postupný proces a že 

tím, že jakkoliv se snažíte snášet nějakou chorobu, která ještě není vaše, ale někoho, tak si 

myslím, že zvládání té choroby s sebou přináší i chyby. A že to jsou paradoxně právě ty chyby, 

které vás časem jakoby přinutí si na to zvyknout a přijmout to jako nový standard.“. Rodina 

nemoci přizpůsobila některé běžné situace, jako je čas jídla, výběr restaurace. První rok 

nemoci s sebou všude nosili kuchyňskou váhu a knihu s nutričními hodnotami. Nemoci musí 
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přizpůsobovat například výběr destinace dovolené (tak, aby v místě pobytu byla nedaleko 

nemocnice). 

V průběhu prvních měsíců, kdy mladšímu synovi byla choroba diagnostikována, se v rodině 

ukazuje ne zcela nepředvídatelný jev, tedy žárlivost ze strany staršího bratra. Ta se projevila 

cca po prvním měsíce po sdělení diagnózy a trvala přibližně následujících šest měsíců. 

Přestože se rodiče snažili, aby staršímu ze synů byla věnována dostatečná pozornost a tento 

pocit neměl, starší syn Petr uvádí, že vnímal rozložení pozornosti tak, že 95% připadlo 

mladšímu bratrovi a 5% jemu. V současnou chvíli rozložení pozornosti vnímá 70% pro 

mladšího bratra a 30% pro sebe. Ke změně došlo díky více jevům, především uvádí, že je 

starší a tak celé věci více rozumí, vidí menší strach a starostlivost ze strany rodičů vůči 

bratrovi, stejně tak chápe, že nemocný sourozenec potřebuje vetší péči a tak celou situaci 

vyhodnocuje ne jako nespravedlivou, ale jako potřebnou. Oba dva rodiče se snaží svou 

pozornost mezi děti dělit spravedlivě, například každý syn má „svůj čas jen s matkou“, který 

vždy tráví po svém, jde o jejich soukromou chvíli, kterou matka i syn vnímají jako jejich 

unikátně strávený čas. 

Na základě informací a především zkušeností, které rodina po dobu péče získala, postupně 

začala do zvládání nemoci zapojovat více lidí (širší rodinu, učitele, chůvy), ke kterým má 

důvěru, „A potom, jak postupně tomu začnete věřit a vyrovnávat se s tím, tak lidé, kterým 

nejvíce věříte v různých oblastech, tak jich začnete víc a víc zapojovat a dneska už jako co. 

Máme třetí chůvu, Davko chodí do školy, tam má asistentku, chodí na firstlegoleag, půjde na 

tábor, jakože vlastně když je ta rodina přesvědčená, že tu nemoc zvládne, že ji opravdu zvládá 

dobře a je schopná ty věci vysvětlit v relativně krátké době a dá se to, tak si najde ty lidi, 

kterým věří a pak to dítě bez problémů pustí.“. V současnou chvíli rodina funguje běžným 

způsobem, sama uvádí, že: „jako to připuštění si té pomoci je rovná cesta, aby to dítě mohlo 

žít úplně rovnocenný život se všemi ostatními, nejvíc rovnocenný, jak jen to jde.“. 

 

Rozhovor s rodinou se konal dne 14. dubna 2019 a to v prostředí jejich domova. Rozhovoru 

byli přítomni rodiče a starší syn, mladší syn v době samotného rozhovoru doma nebyl. 

Rozhovor trval 1 hodinu a 38 minut. Rodina se vyjadřovala na otázky z rozhovoru, které se 

vždy rozvinuly do dalších témat, na která se nabalovala další související témata. Odpovědi 

měly charakter vyprávění formou diskuze, kdy rodina popisovala svoji zkušenost s nemocí 

rozvážně a s klidem, zároveň ale procítěně. Během rozhovoru bylo patrné, že rodina procesem 

zvládání nemoci stále prochází.  
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Na základě analýzy textu rozhovoru vyvstaly následující kategorie:  

Kategorie I: PROŽÍVANÉ EMOCE 

Kategorie Žlutých je sycena více kódy, pro zjištění onemocnění, stejně tak během procesu 

sžívání se s ním rodina zažívala mnoho emocí. Jedním z kódů, které sytí tuto kategorii je kód 

„šok“.  Rodina Žlutých vůbec nečekala, že by mohlo být jedno z jejich dětí nemocné, tudíž 

zjištění, že jejich mladší syn trpí cukrovkou prvního typu, pro ně představoval šok, jak sami 

uvádí: „Pro nás to byl šok, nebo my jsme nečekali, že je chorý, vůbec. My jsme to nějak, ani 

nevím, my jsme vůbec nepočítali s tím, že by mohlo kterékoli z našich dětí.“ nebo „Pro nás 

tím, že to byl šok (…).“ Významnou emocí, kterou rodina popisuje je „smutek“.  Otec 

v rodině Žlutých prožíval velký smutek ihned po zjištění diagnózy, říká: „Jako bylo to, jakože 

smutek, popření.“, matka svůj smutek popisuje těmito slovy: „Přežít ten smutek“ nebo „Já 

jsem zůstala v té nemocnici, prvé dvě noci jsem proplakala.“. Bezprostředně po zjištění 

onemocnění rodina cítila strach, bylo to z důvodu, že sami nevěděli, co nemoc obnáší, jakým 

způsobem s ní naložit. Dalším kódem je tedy „strach“. V souvislosti s tím rodina Žlutých 

uvádí: „Nejdřív jsme měli strašný strach, pro nás tím, že to byl šok a potom hned nám všichni 

říkali, že je to strašně vážné onemocnění“ nebo „No tak to jsem samozřejmě ze začátku měla 

strašný strach.“. 

Dalším kódem je „nenávist“, respondenti z rodiny Žlutých se vyjadřují tak, že se s nemocí 

dokázali sžít, ale stále ji nenávidí, například: „Já s tím žiju, protože musím, ale prostě furt to 

nenávidím.“, anebo „Takže umím s tím žít, ale sere mě to.“. 

 

Kategorie II: KLÍČOVÁ ROLE MATKY 

Ve výpovědích o zkušenosti se zvládáním onemocnění kladou všichni členové rodiny důraz 

na podstatnou roli matky v procesu zvládání onemocnění. Kódy, které sytí tuto kategorii, byly 

zmiňovány nezávisle na sobě téměř ve všech odpovědích členů rodiny. Ve výpovědích 

nalezneme kód „matčina péče“.  Rodina se shoduje, že primární péče o synovu nemoc a 

s tím spojená zodpovědnost za nic, připadla matce. Došlo k tomu automaticky, téměř ihned po 

sdělení diagnózy, kdy byla matka se synem hospitalizovaná, nemocnice jí pak poskytala 

základní penzum znalostí, tím pádem po příchodu z nemocnice domů to byla právě ona, kdo 

se stal „odborníkem“ na synovu nemoc, bylo to způsobeno také tím, že musela, po zjištění 

synovy diagnózy odešla ze zaměstnání a plně se věnovala jeho péči. „A, že tam budeme 

dostatečně dlouhou dobu na to, aby si všichni byli jistí, že když nás pustí z nemocnice, tak, že 

tu chorobu dokážeme zvládnout, a že i potom s námi budou celou dobu. A proto já si myslím, 

že já jsem se s tou Davídkovou chorobou, já se vlastně stala někým, kdo jakoby se první 
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naučil ji zvládat.“. Kód „matka odborníkem na nemoc“, který je v těsném spojení 

s předešlou péčí vyjadřuje zodpovědnost a odbornost matky. Popisuje, že na ni odpovědnost 

vlastně padnout musela, protože toho věděla nejvíc: „Vy vlastně jediná máte aspoň nějaké 

know-how, tak je jakoby celá ta zodpovědnost na vás.“. Stejně tak ale uvádí, jak proces 

sžívání se s chorobou byl postupný a ne zcela jednoduchý, sama si uvědomuje, že zejména 

zpočátku to bylo velmi náročné, ale také postupně popisuje jakýsi stav normálu: „Že vlastně 

to, že pro to můžete něco udělat, že to dostanete na zodpovědnost a to, že víte, že to vlastně 

závisí na vás a když se vám to daří jako zvládat, tak vlastně vám to postupně a čas od času se 

vám to nepodaří a máte z toho výčitky svědomí a potom se vám to nepodaří desetkrát, stále 

někam chodíte, někdo vás ujišťuje, že ta snaha a láska, kterou do toho vkládáte je maximum 

možného, co jste schopni pro to udělat, tak si časem asi řeknete ano, asi to děláme dobře a je 

to v pořádku a takto to bude a jiné už to nebude.“. Dalším kódem je „matčina předtucha“, 

byla to právě matka, kdo si prvotních příznaků nemoci začal všímat, přestože ještě nebyly 

zcela tak viditelné, jako dnes. Matka také uvádí, že cca jeden rok před oznámením diagnózy 

tušila, že se synem není něco v pořádku, byl více plačtivý, projevoval více strach: „On už byl 

asi nemocný, jako další věc, co mě se děje, že já mám poslední rok před tou jeho chorobou 

takový zamlžený a jediná věc, na kterou si pamatuji je, prostě, make a long story a příliš do 

toho nedávat duchovna, prostě on měl strašné záchvaty vzteku a strachu. On něco po nás 

strašně chtěl a s největší pravděpodobností chtěl nás, než onemocněl.“. Dalším kódem je 

„matčino zaměstnání“. Ve spojení s klíčovou rolí matky vyvstává fakt, že matka se 

přizpůsobila potřebám rodiny a po sdělení diagnózy odešla ze zaměstnání a zůstala 

v domácnosti, aby se mohla plně věnovat péči o chlapce, vypovídá: „A tím, že jsem potom 

zůstala doma, že jsem se nevracela do práce (…). Ale prostě, že za to přeberete zodpovědnost, 

že děláte ty věci a zároveň, že čas od času uděláte chybu a s další chybou si povíte, holt kdo 

nic nedělá, nic nepokazí a časem se naučíte zvládat všechny ty komplikované součásti té 

choroby, tak to podle mě postupně vede k tomu, že jednoho dne se s takovým tím normálním 

chodem choroby smíříte.“. 

 

Kategorie III: HODNOTY  

Kategorie „Hodnoty“ se váže k jedné z výzkumných otázek, respondenti se ale k tomuto 

tématu vraceli v odpovědích napříč rozhovorem. Významným kódem této rodiny je „hodnoty 

jsou stále stejné“. Rodina Žlutých se vyjádřila tak, že jejich žebříček hodnot zůstal stejný: 

„Já si myslím, my jsme měli žebříček hodnot vždycky stejný.“ Dalším významným kódem je 

„práce“, rodina popisuje, že tato hodnota u nich změnou prošla. Dříve (před zjištěním synovy 
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choroby), u nich hodnota práce byla vysoko, po chlapcově onemocnění ji přehodnotili, 

například: „-Já si myslím, že Kristýna položila otázku, zda se změnil například náš postoj 

k problémům v práci, k financím. – K práci.“, nebo „U mě se určitě změnil žebříček hodnot, 

co se týká práce.“. Kategorie Hodnoty je sycena kódem „pochopení významu hodnot“. Stav 

po onemocnění jednoho z členů popisují tak, že hodnoty zůstaly stejné, ale pochopili jejich 

význam: „- Ono se říká, že se vám změní hodnoty, ale ony se vám nezmění hodnotový 

žebříček, protože každý ví, jaký má být, ale je to spíš jinak. Zintenzivní, hromadu těch hodnot 

pochopíte. A já si myslím, že je to o moc důležitější. Každý vám říká, buďte rád za každý den, 

co můžete žít na tomto světě, nebo nikdy nevíte, co se může stát. – Jo a do doby než to přišlo, 

jsme si vlastně říkali je to klišé. – A dneska už víme, co to přesně znamená a o mnohem lepší 

jsem dneska já schopná žít podle té hodnoty. Takže to není tak, že se vám změní ty hodnoty, ty 

hodnoty jsou stále stejné. Každý chce být šťastný, zdravý, mít rád lidi kolem sebe, vážit si 

každého dne. Ty hodnoty všichni vědí, jaké mají být a i z jakého důvodu. Teoreticky vám to 

každý poví. Ale dokavaď se nepodíváte na druhou stranu, nepochopíte ten plný význam.“. 

Došlo u nich k trvalé změně způsobu života pochopením hodnot, které vlastně rodina 

vyznávala už před onemocněním, ale až po zjištění nemoci dle nich začala žít: „Nikdo si 

navážil tak moc života, takže neměl tak dobrou náladu každý den. Předtím jste byli všichni 

naštvaní na to, na každé krávoviny a teď prostě když není člověk naštvaný na malé krávoviny, 

ale potom se dokáže naštvat na velké krávoviny. A potom je to pochopitelné, že se naštve. 

Předtím to byly krávoviny.“. Jedním z kódů, které sytí tuto kategorii je „změna postoje 

k tragédiím“. Rodina Žlutých se shodla na tom, že jim příchod nemoci změnil postoj 

k vyhodnocení závažnosti situací, jednání. Kontaktem s nemocí dostali jako kdyby nové 

měřítko v posuzování negativních životních událostí, které se dějí v jejich životě, otec k tomu 

uvádí: „Kdysi bych bral cukrovku jako totální tragédii, a potom, co jsem zjistil, že to mohla 

být rakovina, tak se mi změnila ta hodnota v tom, že si říkám, to je tak úžasné, že máme 

cukrovku.“, velmi podobně se vyjadřuje i starší syn: „Třeba, že někdo onemocní, řekněme já, 

chřipkou. Tak předtím z toho bylo větší haló než teď. Že teď je to, no máš chřipku no, neumřeš 

na to.“ Matka to shrnula tak, že se celkově změnil jejich postoj k tragédiím: „ že určitě se 

jako změnil náš postoj k chorobám, tragédiím a tak, jak, ale i si myslím, že k takovým, ale to si 

spíš myslím, že je takové předefinování toho normálu.“. Velmi blízkým kódem je také 

„změna postoje ke smutku“. Díky přímé zkušenosti s nemocí, která pro rodinu znamenala 

velmi smutnou situaci, sami uvádí, že přehodnotili svůj postoj ke smutku a v současnou dobu 

nesmutní nad banalitami. Matka uvádí: „I například, co se u mě změnilo je postoj k tomu, 
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smutnit nad věcmi. Nebo předtím si člověk mohl dovolit ten luxus smutnit nad vším a za 

každých okolností.“. 

 

Kategorie IV: MALÁ BAZEPEČNÁ BUBLINA 

Během rozhovorů vyvstala velmi zajímavá kategorie „Malá bezpečná bublina“, která je 

sycena více kódy. Jedním z kódů je „separace od okolí“. Rodina Žlutých popisovala citový 

stav, který u nich nastal po sdělení diagnózy tak, že nedokázali být s nikým jiným, než se 

svou blízkou rodinou, tento stav popisují jako fyzickou potřebu, jako reakci potřebnou 

k přežití. Rodina Žlutých uvádí, že po zjištění diagnózy cítila potřebu být sama, potřebovali 

čas na zpracování nové informace. Záměrně vyhledávali izolaci, říkají: „Co se týká toho 

vyrovnávání a co například velmi těžko vnímá ta širší rodina, že když se dostanete do 

takového šoku, takového bezprostředního nebezpečí té věci, tak ten mozek, něco se tam stane, 

on jde na režim přežít ten smutek.  A jde na nějaké strašně vysoké obrátky, protože zprvu 

musíte zpracovávat takovou emoci, kterou jste nikdy předtím nezpracovali, strašně velkou. A 

abych to já dokázala, tak jedna z těch věcí, která mě hrozně pomohla v té nemocnici, že jsem 

byla v izolaci. Že jsem se zavřela do svojí vlastní bubliny, nechtěla jsem kromě Pavla a Péti, 

aby se ke mně nikdo cizí, my jsme tam vlastně byli v naší malé, bezpečné bublině a kdokoliv 

by dorazil, by byl navíc.“. Dalším kódem je „vlastní čas“ Uvádí, že potřebovali čas k tomu, 

aby pochopili novou situaci, aby se na ni co nejlépe připravili a aby přijali smutek, který jim 

nemoc způsobila: „-Že jsi vlastně říkala rodičům, nechoďte. - Nechoďte. Já jsem se s tím 

potřebovala prostě srovnat sama, nedokázala jsem zvládnout neštěstí nikoho jiného. Nikoho 

jiného prostě nedokážete podržet jen to dítě, manžela, svoje děti, manžela a sebe. A nikoho víc 

prostě se to nedá, je to jako, to není na psychické, to je na fyzické úrovni nemožné. Takže ta 

první záchrana pro toho člověka, než zpracuje ten nával je, všichni mi dejte pokoj. 

Potřebujeme se odizolovat, ne z toho důvodu, že bych všechny ostatní neměla ráda, ale z toho 

důvodu, já jsem například nesnášela ty telefonáty, hrozně nám to je líto, buď silná, ty to 

zvládneš. Ozvi se, kdybys něco potřebovala.“. V souvislosti s tím se vyjadřují, jako kdyby už 

neměli místo pro nic a nikoho dalšího, že už se nechtěli ničím oslabovat, popisují, že to není 

neláska, že je to reflex: „- Nemůžete se oslabovat čímkoliv jiným. - Žádnými cizími slzami, 

žádným cizím neštěstím a tak dále. Co ale vyvolá tu bariéru, vlastně vy jasně stanovíte tu 

hranici co je vaše vnitřní já, té rodiny a co je to vnější. A když na té vnější necháte ty rodiče a 

sourozence a tak dále, tak samozřejmě to může vyvolat nějakou separační bariéru, kterou je 

potom třeba smazat. A to smazávání též potom časem trvá, je to jakoby velmi komplikované 

na pochopení a může být předmětem nějakých rozporů a tak.“. Za významný považuji kód 
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„bublina sourozence“ Starší bratr se vyjádřili, že cítil potřebu se sami vyrovnat se 

sourozencovou nemocí, která i v jeho případě představovala čas strávený o samotě. Uvádí: 

„Ale toto (ukazuje na mobil, poznámka výzkumníka), mi pomohlo vyrovnat se s polovinou té 

choroby, narovinu. Jakože internet, celkově myšleno odreagovat se od toho, že ta choroba ne 

existuje, ale že je tak vážná.“. 

 

Kategorie V: SILNÁ RODINA 

Napříč rozhovorem s rodinou se mi jevila zásadní kategorie shromažďující kódy, které 

popisují rodinu jako silný systém. Jedním z kódů, které se v rodině Žlutých vyskytuje je 

„pochopení“, rodina říká, že díky nemoci mají mnohem více pochopení pro ostatní, rodina, 

sami říkají: „A myslím, že máme mnohem více pochopení pro sebe a mnohem více času dnes, 

což si myslím, že souvisí strašně velmi s tím, že já jsem odešla z té práce.“ Další kód, který u 

rodiny nalezneme je „pevné vztahy“ Rodina má mezi sebou velmi blízké a pevné vztahy a to 

i rámci širší rodiny: „My ještě jsme taková rodina, jak říká Péťa, my jsme strašně blízko, 

myslím teď moje rodiče a tak. My jsme strašně blízko navázaní, že když my jsme ze začátku 

vytvořili tu malou bublinu, bylo poprvé v našem životě, kdy jsme se tak strašně silně 

odseparovali.“. Kód „rodinné přesvědčení“, Žlutí uvádí, že velká síla je v přesvědčení 

rodiny, že situaci zvládne: „Jakože vlastně když je ta rodina přesvědčena, že tu nemoc 

zvládne, že ji opravdu zvládá dobře a je schopná vysvětlit ty věci v relativně krátké době a dá 

se to, tak si najde ty lidi, kterým věří a pak to dítě bez problému pustí.“.  Další kód, tykající se 

silných stránek rodiny je „podpořit Péťu v tom, aby byl tím, kým je“. Rodina také za svou 

silnou stránku považuje výchovu svých dětí, přestože je vystavena komplikovaným a 

náročným situacím, zdárně je zvládá a vychovává děti dle svých představ, sami uvádí: „Jeden 

z největších úspěchů je, že se nám daří vychovávat Péťu, že z něho vyroste někdo, kým on 

dneska je.“.  
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Rodina Červených 

Rodina Červených je šestičlenná rodina, žijící v jedné z pražských čtvrtí. Rodinný systém je 

tvořen rodiči a čtyřmi dětmi. Děti jsou chlapci ve věku dvanáct, deset, devět a sedm let. První 

dva nejstarší synové jsou adoptovaní. Oba dva přišli do rodiny v kojeneckém věku a tento fakt 

vědí. Rodina žije v bytě, nejstarší chlapec navštěvuje první ročník osmiletého gymnázia, 

ostatní chlapci chodí na základní školu v místě bydliště. Oba dva rodiče jsou vysokoškolsky 

vzdělaní a pracují v oboru práva.   

 

Kolem prvního roku života druhého nejstaršího syna začala matka mít podezření na ne zcela 

běžný vývoj dítěte, proto se začala shánět po více informacích. Na webových stránkách 

Nautis rodiče vyplnili dotazník a na základě jeho výsledku pak přistoupili k diagnostice, 

kterou provedla stejná organizace. Ve věku dvou let dítěte mu byla stanovena diagnóza 

poruchy autistického spektra, atypický autismus. Mezi prvním a druhým rokem života trávil 

chlapec spoustu času s matkou, která s cílem ho co nejvíce pochopit a napojit se na něj, s ním 

pracovala dle principů Son-rise terapie (aniž by zpočátku věděla, že jde o Son-rise principy). 

Matka sama vnímá jako klíčové, že s chlapcem byla v jeho raném věku domu a měla prostor 

se na něj „napojit“: „Že mě nechali doma a tenhle syn se mnou byl v tom půl roce v posteli. 

Protože jsme si hráli a tak dále. Takže tam si myslím, že došlo k tomu napojení velmi silně. A 

bylo to proto, že já jsem se mu chtěla věnovat a vlastně jsem nemohla. A vlastně jsem 

nevěděla, že je to dobře.“. Matka byla v domácnosti do vyššího věku dítěte, než je běžné, tj. 

vracela se do práce později. Od dvou do sedmi let chlapec chodil do rané péče do Nautis, 

organizace zaměřená na pomoc lidem s autismem (dříve Apla Praha), kde měl svou 

asistentku. Ve třech letech začal chodit do mateřské školy, kde trávil dopoledne s asistentem. 

Vzhledem k narození v letních měsících a diagnóze měl chlapec odklad povinné školní 

docházky, v šesti letech nastoupil do přípravné třídy při Základní škole, kam následně 

nastoupil do první třídy. 

V předškolním věku chlapec docházel na volnočasové hudební kroužky, v současnosti tráví 

volný čas formou terapií v přítomnosti matky, které bere jako volnočasové aktivity. Sama 

matka uvádí, že v situaci, kdy se rodina nechce diagnózou tajit, je dítě velmi špatně 

umístitelné do běžných volnočasových kroužků bez přítomnosti dospělé osoby: „Ve chvíli, 

kdy byl malej a bohužel u těhle dětí jako ve chvíli, kdy jako nechcete tu diagnózu tajit a 

nechcete ho vystavovat nějakýmu stresu tak od určitýho věku vy už ho nemáte vlastně kam dát. 

Ten volnočasovej jako.. Volnej čas vyplnit nějakýma jako smysluplnýma aktivitami je hrozně 

těžký no.“. Pro zvládání onemocnění v rodině je velmi podstatná role matky, která syna 
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doprovází na terapie, hledá odborné informace a nové možnosti nabídek k lepšímu průběhu 

choroby. Rodina běžně funguje: „My ho zase jako vystavujeme, postupně ho otužujeme. Takže 

nemůžu říct, že bych se cejtila nějak jako omezená tou jeho diagnózou.“. 

Dítě je plně integrované do běžné Základní školy, v současné chvíli je ve čtvrté třídě s 

asistentem pedagoga. Chlapec dochází na sociální nácviky do Nautis, canisterapii, hipoterapii, 

logopedii, muzikoterapii a přibližně jednou za půl roku na sinergickou reflexní terapii. 

Chlapec je verbální, bez problémového chování, užívá medikament Nootropil pro podpoření 

kognitivních funkcí.  V létě chlapec jezdí na tábor se svou bývalou asistentkou z rané péče, 

rodina jezdí na letní i zimní dovolené, všechny děti jsou začleňovány do stejného programu, 

tedy rodina společně sportuje, výletuje, aktivně spolu tráví čas. 

 

Rozhovor s rodinou proběhl 5. května 2019 a to v prostředí kavárny s dětským koutkem 

blízko jejich domova. Rozhovoru byli přítomni rodiče a nejstarší ze synů. Rozhovor trval 1 

hodinu a 43 minut. Před samotným rozhovorem rodina vyprávěla o sobě, tedy kde bydlí, jaká 

je jejich současná situace v rodině, kdy se dozvěděli synovu diagnózu, kam jejich děti chodí 

do školy a podobně. Před položením samotných otázek rozhovoru rodina sama zavedla téma 

na odbornou pomoc, zejména po zjištění diagnózy, sami uvedli, že museli pátrat po 

informacích sami. Rodina při odpovědích na otázky plynule přecházela na příbuzná témata, 

kde popisovala svoji zkušenost s nemocí. Rodina se často vyjadřovala napříč otázkami, zpětně 

se vracela k tématům, která doplňovala.  

 

Na základě analýzy textu rozhovoru vyvstaly následující kategorie: 

Kategorie I: PROŽÍVANÉ EMOCE 

Kategorie „Prožívané emoce“ je sycena více kódy. Prvním z nich je kód „úleva“. Rodina 

Červených tušila již v útlém věku, že vývoj jejich druhého syna není zcela standardní, byli si 

vědomi možnosti genetického psychiatrického onemocnění, které vycházelo z anamnézy 

biologických rodičů, tudíž tušili, že vše nemusí být zcela v pořádku. Stanovení synovi 

diagnózy popisují tak, že alespoň věděli, o co se jedná a následně s tím mohli pracovat, říkají: 

„ Takže nám se ulevilo. (…) Tušila jsem, že kdybych s ním mohla pracovat, kdybych věděla, 

co mám dělat, tak že by to mohlo bejt lepší. Takže mě se vlastně ve chvíli, kdy jsme našli 

stránky Aply1, tam jsme si udělali test a z 25 otázek jsme 17 odpověděli ano a 3 jsme váhali, 

jestli ano nebo ne. Tak vlastně konečně jsme zjistili, co by to mohlo být. Takže jako tam 

nastala obrovská úleva.“. 

                                                           
1 Apla Praha, dnes Nautis: Národní ústav pro autismus, z.ú. 



52 
 

Objevuje se kód „smutek“. Rodina v souvislosti se smutkem uvádí: „U nás ten smutek nebyl 

tak výrazný, já myslím, že v tomhle jsme to měli jednodušší, od těch biologických rodičů.“. 

Dalším kódem, který v rodině vyvstal je „strach“. Ke strachu se vyjadřovala rodina 

Červených tak, že u nich strach nastupoval postupem času paralelně se získáváním informací 

o nemoci: „Řekla bych, že takovej ten strach, co s ním bude, nastával až postupně. Když do 

toho pronikáte, když zjišťujete o čem to je, ta diagnóza.“. Pod kódem „samota“ rodina hovoří 

o jakémsi krizovém období, kdy jejich syn byl vyřazen z rané péče a zároveň šel do první 

třídy. Popisují, jak těžké období to pro ně bylo a jak sami si připadali, uvádí: „Byl v rané péči 

do sedmi let v Nautisu, tenkrát Aply, a v sedmi letech oni je vyřadí automaticky jo, což jakoby 

je první věc, která mně přijde prostě šílená, že ve chvíli, kdy ty děti mají většinou odklad, on 

měl taky odklad, protože je i srpnový, takže asi by ho měl stejně, ale díky tý diagnóze teda, ho 

fakt měl a vlastně ve chvíli, kdy vy jdete do tý nejtěžší zátěžový zkoušky, kdy on teda nastupuje 

do školy, tak vlastně vás vyřadí z raný péče a vy zůstanete na všechno sami, bez pomoci.“, 

nebo: „Že v sedmi letech, v tom nejtěžším okamžiku zůstane vlastně bez péče ta rodina.“. 

 

Kategorie II: KLÍČOVÁ ROLE MATKY 

V rodině Červených hraje klíčovou roli při zvládání onemocnění matka, tato kategorie je 

sycena více kódy, jedním z nich je „matčina péče“. Matka zajišťuje většinovou péči o syna, 

sama říká, že vlastně mají štěstí, protože chlapec nemá problémové chování. Taktéž dodává, 

že jeho pokroky jsou jí velkou odměnou: „No, já jsem jako, aniž by to znělo nějak hloupě, tak 

já si myslím, že prostě synovo velký štěstí je, že má mě. Protože si umím najít informace. Co 

se týče péče o něj, hledání terapií, absolvování těch terapií a tak dále, tohle všechno dělám já. 

Ale mně to za to stojí, on mě odměňuje tím, že postupuje nějakým způsobem.“, nebo „Já se o 

něj starám tak, jak se o něj starám, a že díky tomu on vlastně jako postupuje nějakým 

způsobem vpřed.“. 

 Další kód je „matka odborníkem na nemoc“. Matka je ta, co hledá všemožné zdroje, co se 

zajímá o poznání a novinky v oboru, jak sama říká: „Takže to je o tom, že prostě potom 

trávíte dny a noci na internetu a půjčujete si knížky a chodíte ve svém volném čase, který jako 

skoro vůbec nemám.“. Popisuje, jak náročné občas je se informací dopátrat: „Takže pro mě 

určitě jako číslo 1 je Apla,která je Nautis jakoby teď. A potom asi spíše jsem někde na 

nějakých seminářích, konferencích, narazila na někoho dalšího. To, co mně přijde jakoby 

hodně prospěšný, kde třeba můžete získat informace, jsou taky ty rodičovský skupiny.“. 

Kategorie je sycena kódem „matčina předtucha“. Matka jako první z rodiny měla podezření 

již do útlého věku dítěte: „Já jsem vlastně rok si říkala, že jako není něco v pořádku. Tušila 
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jsem, že kdybych s ním mohla pracovat, kdybych věděla, co mám dělat, tak že by to mohlo bejt 

lepší.“. Dalším kódem je „matčino zaměstnání“. Matka šla do práce později: „Ale nebrali 

jsme to jako přítěž, prostě šla jsem do práce až pozdějc. Když potřeboval vyzvedávat po obědě 

ze začátku, aby nemusel bejt ve školce, tak šel prostě po obědě.“. 

 

Kategorie III: NOVÝ STANDARD 

Tato kategorie je sycena více kódy. Jedním z nich je kód „změna ve vnímání okolí“. 

V rodině se shodli na faktu, že před zjištěním synovi choroby se více zaobírali chováním 

ostatních, jejich hodnocením, teď tomu tak není, jak sami uvádí, nešlo by tak žít: „Na druhou 

stranu postupem života s tímhle synem si myslím, že částečně vlastně se to změnilo v tom, že 

třeba já si myslím, že mně třeba záleželo na tom, co si o mně myslí okolí, jak ke mně 

přistupuje, jak na ně působím. Samozřejmě, pokud máte dítě s atypickým autismem, tak to 

bychom se museli s ním zavřít doma. Takže v tomhle si myslím, že to on třeba ovlivnil moje 

vnímání okolí.“. Dalším kódem, který se v souvislosti s touto kategorií u Červených vyskytuje 

je „rodina se přizpůsobila“. Rodina popisuje, že prostě a jednoduše přizpůsobila chod 

domácnosti, kde hledí na chlapcovy potřeby, ale jak sami uvádí, nejde o omezení. Zároveň 

nedokážou vyhodnotit, do jaké míry se přizpůsobují proto, že synovi byl diagnostikován 

atypický autismus a do jaké míry prostě proto, že je ještě dítě. Říkají: „Tak vlastně asi určitě 

jsme mu přizpůsobili ten chod. Takže změnilo se fungování, ale neberu to jako negativní. Ale 

určitě jsme se snažili přizpůsobit ten chod tý rodiny tomu, aby on byl jako, aby měl to, co 

potřebuje. Když potřebuje klid, aby měl klid. Jako určitě, hledíme na ty jeho. Bereme na něj 

ohledy, to určitě. Ale nevnímáme to nějak, že by se ta rodina, my ho zas jako vystavujeme, 

postupně otužujeme. Takže nemůžu říct, že bychom se cejtili nějak jako omezeně.“. Neméně 

podstatný kód pro tuto kategorii je kód „změna ve vnímání svých dětí“. Matka uvádí, že 

díky synově nemoci si uvědomuje chování a jednání svých ostatních dětí, že díky tomu, že 

například s přípravou se synem s PAS tráví více času než s ostatními dětmi, tudíž si váží 

jejich samostatnosti: „Protože tenhle syn potřebuje se vším jako pomoc. Takže nevím, jestli 

bych ocenila u těch dvou, který jsou jako úplně bezproblémoví v tomhle jako pohledu. Že se 

třeba jako sami do tý školy naučej, sami si udělaj úkoly. Když bych nevěděla jaký to je, když 

to tomu dítěti nejde a vy mu musíte věnovat ten čas. Zároveň jako pro mě je to šílená pomoc, 

tím, že někde to mám zadarmo, tak si toho vlastně vážím, protože ten čas můžu věnovat 

tomuhle dítěti. Nevím, jestli bych oceňovala u těhletěch dvou zadarmo, že je to zadarmo, když 

bych neměla porovnání.“. 
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Kategorie IV: HODNOTY  

Pod kategorii Hodnoty v rodině Červených spadá několik kódů. Prvním z nich je kód 

„hodnoty jsou stále stejné“. Hodnoty v rodině jsou stejné teď jako během života před 

nemocí: „Neřekla bych, že se hodnoty změnily, ne, to asi neřekla bych, že by se úplně změnil, 

protože si myslím, že už předtím jsme ho měli nastavenej trošku jinak než jakoby většinová 

populace. Že už jsme vlastně jakoby věděli, že to zdraví je prostě důležitý (…)Vždycky jsme 

věděli, že prostě zdraví a jako pro nás, že ty děti máme.“ Dalším kódem je „hodnoty dětí“. 

Rodiče uvádí, že tím, že je doma syn s handicapem, tak stejné hodnoty sdílí i jejich ostatní 

děti: „Tím, že jakoby doma je ten syn s handicapem, ale jako jinak si myslím, že jako není 

normální, aby desetileté dítě přemýšlelo o tom, že zdraví je nejdůležitější. Ale když prostě 

máte takovou zkušenost, tak vás to ovlivňuje.“. 

 

Kategorie V: BOHATŠÍ ŽIVOT 

Chlapcova nemoc rodinu doslova obohatila, jak sami říkají, díky nemoci se naučili mnoho 

nových věcí. Jedním z kódů je „čas na podstatné věci“.  Nevěnují čas pro ně nepodstatným 

věcem a zajímají se a věnují jen tomu, co opravdu chtějí a považují za podstatné: „Že 

nevěnujeme pozornost věcem, který třeba předtím nás jako zaměstnávaly, třeba jenom 

mentálně, že se nám vlastně po tomhletom líp žije, že máme víc času na určitý věci.“. Dalším 

kódem je „bohatší život sourozenců“. Děti mají bohatší život, protože jsou v přímém 

kontaktu s nemocným bratrem a vidí, že ne všechny věci, které jim jdou bez problémů tak 

zvládají i ostatní: „Myslím si, že ti ostatní sourozenci mají díky tomu ten život bohatší v tom 

smyslu, že vědí, že prostě není všechno zadarmo, že někdo to má lehčí, někdo horší, mají o 

hodně větší sociální vnímání toho světa okolo, zároveň umějí s dětma s handicapem, 

s mozkovou obrnou, Downovým syndromem jednat.“, nebo „Myslím si, že to zároveň 

obohacuje ty sourozence. Obohacuje to ty děti v tom kolektivu.“, či „Minimálně že se uměj 

k němu nějakým způsobem ty děti chovat, mají nějakou empatii. Byly konfrontovaný s tím, ž ne 

všechny děti jsou zdravý a šťastný a mají všechno zadarmo tak v tom si myslím, že on ten svět 

obohacuje a myslím si, že i pro ty ostatní sourozence to je taky přínosem v tomhletom.“.  Díky 

příchodu nemoci mají i ostatní lidé zkušenost s jednáním s nemocným: „Že se uměj k němu 

nějakým způsobem ty děti chovat, mají nějakou empatii, byli konfrontovaný s tím, že ne 

všechny děti jsou zdravý a šťastný a mají všechno zadarmo, tak v tom si myslím, že on ten svět 

obohacuje.“. Kategorie obsahuje i kód „bohatší život okolí“. Nemoc chlapce představuje 

zkušenost nejen pro jeho rodinu, ale i pro širší okolí. Okolí má možnost skrze rodinu vidět, že 
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běžně fungují. Rodina například uvádí: „Prostě zároveň si myslím, že třeba spoustu těch 

rodičů třeba těch spolužáků, ať už ve školce nebo ve škole vlastně to, že vidí, že se to dá, 

jakože vlastně v tý rodině takovýhle dítě taky může fungovat, že vlastně stojí za to, se mu 

věnovat. Že potom jako tou péčí taky docílíte, tak si myslím, že to vlastně obohacuje i ten svět 

těch rodičů.“. 
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Rodina Modrých 

Rodinu Modrých tvoří čtyři členi, matka, otec a dva synové. Staršímu synovi je šestnáct let, 

mladšímu pět a půl roku. Staršího syna má matka z předchozího vztahu. Rodina žije 

v prostorném bytě v klidné části Prahy, otec pracuje v soukromém sektoru, matka je 

s mladším synem doma, oba dva rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní. Starší syn navštěvuje 

střední školu a věnuje se závodně tanci. Mladší syn nastupuje v září 2019 do Mateřské školy 

nedaleko domu. V současnou chvíli je mladší chlapec na druhé linii chemoterapie, kterou by 

měl ukončit začátkem roku 2020. 

 

 Rodinný příběh nemoci se začal odehrávat téměř hned po narození mladšího syna. Chlapec 

měl cca od čtvrtého měsíce života potíže s jídlem, odmítal stravu, téměř nespal, rodiče s ním 

absolvovali mnoho vyšetření napříč obory (imunologie, neurologie, psychiatrie a mnoha 

dalších). U chlapce byl vypozorován astigmatismus, jak říká matka: „Jako kdyby mu kmitalo 

očko“. V období od čtyř měsíců do dvou a půl let života mladšího z chlapců se rodina 

podrobila podrobným vyšetřením nejen v České republice, ale i v zahraničí, aniž by jim byla 

sdělena diagnóza. Setkávali se se závěrem, že jde o potíže psychického rázu, kdy je dítě 

vystresované, dokonce jim byl stanoven Aspergerův syndrom, či neznámý genetický 

syndrom: „Takže prostě i přestože jsme byli hospitalizovaní kvůli té podvýživě, tak se na nic 

nepřišlo, jo a vlastně na genetice jsme byli ještě. Uzavřelo se to tím, že je to nějaký neznámý 

genetický syndrom jednoduše.“. Po opakované návštěvě u očního lékaře v Bratislavě byla 

matce doporučena urgence na lékaře s žádostí o MR vyšetření. Vzhledem k povaze rodiny a 

skutečnosti, že se jedná o rodinu, pocházející z lékařského prostředí, byli rodiče vždy velmi 

„poslušní pacienti“, v tento okamžik si však matka vyžádala MR vyšetření, které jim bylo 

provedeno ve Fakultní nemocnici Motol. Na základě tohoto vyšetření byl chlapci nalezen 

mozkový nádor. Jedná se o gliom optické dráhy, nádor je inoperabilní. Není zhoubný svou 

biochemií, ale je zhoubný svou polohou, tedy lokací uprostřed hlavy, na očním nervu. Po 

tomto zjištění byl chlapec operován, a zahájená první linie chemoterapie.  

Od zjištění diagnózy, kdy byla matka s chlapečkem na mateřské dovolené, až doposud je 

matka s chlapcem doma. V záři tohoto roku chlapec nastupuje do mateřské školy v rámci 

povinné předškolní výchovy. Rodina sama uvádí, že po zjištění diagnózy prošla velmi silnou 

krizí, která trvala a stále ještě trvá přes dva roky, v souvislosti s tím vyplavaly na povrch staré 

konflikty: „Ta nemoc otevřela kanál, ze kterého vyplavaly pěkné s*****, a prostě věci, které 

se zahrabávaly pod koberec, se musely začít řešit.“. Po sdělení diagnózy se velmi výrazně 

zhoršil vztah staršího syna s partnerem matky. Matka se domnívá, že starší syn, který je 
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zdravý, do jisté míry jako kdyby demonstroval nemoc mladšího syna. V tuto chvíli se oba dva 

shodují, že jejich vztahy jsou na bodu mrazu: „Ty vztahy jsou na teď na bodě totální nuly, a 

myslím si, a od toho závisí celá naše budoucnost naše, zda se od té nuly odrazí a začnou se 

rebudovat.“. Vzhledem k situaci a k časové náročnosti svého koníčka – tance, starší syn 

netráví mnoho času doma, jak sám uvádí, je to jedno z jeho způsobu vyrovnání se s nastalou 

situací: „Mě to jako otevřelo cestu úplně někam jinam. Já jsem od tý doby moc času doma 

nestrávil, nebyla moc příležitost.“. Za jednu z příčin krize rodina uvádí náročnost péče o 

mladšího syna, kdy v mnoha případech rodiče potlačují tak základní potřeby jako je například 

potřeba spánku: „Spánková deprivace, podle mě, mění lidi na zvířata, z mojí zkušenosti 

vlastní. Protože tam už na té Maslowově pyramidě prostě to je nezákladnější potřeba, tam 

nemáte kam jít, takže ty vztahy se hroutí častokrát na takových jako sekundárních věcech, ale 

nejen vztahy, ale i vaše vlastní sebehodnota.“.  

V tuto chvíli je stav rodiny stabilizovaný, matka s chlapcem dochází na druhou linii 

chemoterapie, v souvislosti s nástupem dítěte do mateřské školy matka uvažuje alespoň o 

částečném návratu do práce. 

 

Rozhovor s rodinou proběhl 34. května 2019 v prostředí jejich domova za přítomnosti všech 

členů. Mladší, nemocný chlapec si během rozhovoru hrál ve vedlejší místnosti, rozhovoru se 

zúčastnil až v jeho finální části, při položení poslední otázky týkající se silných stránek 

rodiny. Rozhovor s rodinou trval 2 hodiny a 18 minut. Před otázkami rozhovoru rodina 

vyprávěla svůj příběh nemoci, který započal narozením mladšího ze synů. Velmi emotivní pro 

ně bylo období před zjištěním onemocnění, kdy chlapec téměř nespal, nepřijímal potravu, byl 

silně hyperaktivní, ale stále nebyl nalezen původ těchto potíží. Zhruba ve dvou letech byla 

stanovena diagnóza, od této doby se rodina stále adaptuje na nové podmínky rodinného života 

a učí novým věcem. Proces zvládání v rodině obsahuje nejen péči o syna a nároky léčby, ale i 

vyjasnění rodinných vztahů.  
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Na základě analýzy textu rozhovoru vyvstaly následující kategorie:  

Kategorie I: PROŽÍVANÉ EMOCE 

Kategorie je sycena kódem „šok“. Šok to byl nejen pro rodiče ale i pro sourozence. 

Konstatují, že šok byl způsoben hlavně závažností onemocnění. Přestože čekali, že půjde o 

závažnější nemoc, sdělení konkrétní diagnózy pro ně bylo šokující, starší sourozenec uvádí: 

„Já si myslím, že pro mě to byl spíš šok, když vám někdo řekne, že brácha má takovou nemoc, 

tak je to jako šok.“. Dalším kódem je „smutek“. Zejména v počátcích po sdělení diagnózy 

rodiče prožívali silný pocit smutku. Uvádí: „V podstatě jsme se vedle Matyáška střídali, 

protože buď plakal jeden, nebo druhý v totálním smutku a zoufalství, protože to máte pocit, že 

jste v černé díře.“. Ke smutku se vyjadřovali nejen rodiče, ale i starší sourozenec, sám říká: 

„Já jsem byl smutný.“. Obdobně reaguje i starší syn: „Jako byl jsem z toho smutnej, 

logicky.“.  Dalším kódem je „strach“, matka popisuje důvody jejich strachu, tedy, že 

nevěděli, co přesně diagnóza obnáší, jaká je léčba a prognóza nemoci: „Tak samozřejmě, 

první věc, která je úplně ohromující je strach. Člověk hlavně u těchto diagnóz, my jsme 

nevěděli určité období, vlastně jsme neměli jistotu, jaký typ toho nádoru to je.“ nebo „V ten 

moment jsme nevěděli, takže v ten daný moment, trvalo to relativně dlouho, jsme byli podle 

mě všichni naloženi v neskutečném strachu.“ Rodina si v souvislosti se strachem 

uvědomovala, že ho neprožívali jen oni, uvnitř rodiny, ale i jejich blízcí. Jak sami uvádí: 

„Nebo ta situace je tak zmatečná, že vaše máma chce, pro moji mámu to byl strach na dvou 

úrovních, jedna je vnuk, druhá je dcera.“. 

 

Kategorie II: VYŘEŠENÁ HÁDANKA 

Kategorie Vyřešená hádanka je sycena více kódy. Prvním z nich je „aspoň už víme, co se 

děje“. Rodina svůj bezprostřední stav po zjištění synovi diagnózy popisují jako šok, přestože 

chlapec měl dlouhotrvající potíže, rodina předpokládala, že se chlapcův zdravotní stav není 

zcela v pořádku, neočekávali však tak vážné onemocnění. „Tak když jsme se to dozvěděli, tak 

jsme samozřejmě byli ve strašném šoku, byli jsme tím ohromení.“ Následně u nich ale došlo 

k jakémusi „pojmenování“ problému, o kterém věděli, že existuje, nehovoří přímo o úlevě, 

spíše popisují situaci tak, že alespoň věděli, co se děje, sami se vyjadřují takto: „Z jedné 

strany to byla, nebyla to úleva, úlevou bych to nenazvala, ale věděli jsme, co se děje. 

Pamatuju si, že jsi mi řekl, že aspoň už víme, co se děje.“, „U nás došlo k nějakému pocitu 

„vyřešené hádanky“, já nevím, jak to mám popsat, ale určitě k tomu došlo.“. Jejich starší syn 

říká: „Já si myslím, že pro mě to byl šok, jako takovej jako, i když to byl šok, tak kdykoliv, 

když vám někdo řekne, že brácha má takovou nemoc, tak je to šok. Ale na druhou stranu, já 
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jsem tím, že jsem dva roky nevěděl, co se děje, tak jako jsem věděl, že to nebude jako úplně ok, 

když už přijdou na to. Takže to nebude nic, jakože jen tak, čekal jsem, že něco takovýho přijde, 

ale nebylo to jen tak, jako ok, už je to tady.“.  Dalším z kódů je „jen potíže psychického 

rázu“. Během prvních dvou let rodiče s chlapcem absolvovali mnoho různých lékařských 

vyšetření napříč obory, kde nebylo nic zjištěno a lékaři jim sdělili, že potíže jejich mladšího 

syna jsou psychického rázu. Jeden z rodičů uvádí: „No a konzultovali jsme to všude možně, 

dokonce i v Izraeli, a prostě kde jsme byli schopní a každý nám říkal, že je to prostě 

psychického rázu.“. 

 

Kategorie III: KLÍČOVÁ ROLE MATKY 

Na zvládání onemocnění v rodině má taktéž významný podíl matka. Jedním z kódů, které se 

vyskytují v této kategorii je „matčina péče“. Matka je osobou, která se o dítě v rodině stará, 

zajišťuje jeho běžné potřeby, doprovází ho na vyšetření. „Takže ta mise mého života, za tu 

dobu, co jsem doma s Matyáškem a odkdy je nemocný, je snažit se mu každý den vytvořit co 

nejnormálnější, nejšťastnější prostředí na žití.“. Dalším kódem je „matčina předtucha“. Již 

od čtvrtého měsíce života mladšího syna u něj pozorovala první příznaky, s vlastním 

iniciativou pátrala po informacích, vozila chlapce po nejrůznějších lékařských vyšetřeních, 

kde ji opakovaně bylo sdělováno, že je vše v pořádku. Jak sama uvádí: „V nějakých čtyřech 

měsících už jsme viděli vlastně ten první příznak a to je to, že mu začal astigmatismus, 

astigmatismus mu nastoupil, jako kdyby mu kmitalo očko.“a „Strašně často jsme chodili 

k lékařům, byli jsme dokonce hospitalizovaní.“. Situace trvala téměř dva roky, než jim byla 

sdělena skutečná situace jejich dítěte, matka již byla zoufalá a znovu vyhledala svého 

bratrance, očního lékaře o radu: „Že už jsem zoufalá, že už nevím, co mám dělat, ať se na to 

zkusí kouknout ještě jednou, oni tam byli oba dva a podívali se na to a on mi tam poprvé řekl, 

že se bojí toho, že by tam mohl být nádor a ať začnu být hysterický pacient, že když jsme 

z lékařské rodiny, tak jsme byli poslušní pacienti, a že mám být hysterická matka a donutit je, 

aby mi to emerko udělali.“. Pod tuto kategorii spadá kód „matčino zaměstnání“.  Po zjištění 

diagnózy to byla právě matka, kdo zůstal se synem doma, aby zajistila jeho péči. I z tohoto 

důvodu se matka nevrátila do svého zaměstnání, tak, jak původně plánovala, například: „Ne, 

nechodím, a když se vrátím, tak se vrátím teď v blízké době, řekněme v září, protože Matyáš 

musí nastoupit do školky.“. Dalším kód představuje „potřeby matky“. V souvislosti s péčí 

matky o dítě nastává otázka, jak moc kvalitní péči může matka dítěti poskytnout, pokud 

nejsou uspokojeny její (matčiny) základní potřeby. Matka sama uvádí potřebu spánku, který 

se jí dlouhodobě nedostával a následně velmi těžké „každodenní“ žití, říká: „I vaše vlastní 
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sebehodnota, to jak dokážete tomu dítěti, teď použiju blbé slovo, ale sloužit, jakou službu 

kvalitní mu dokážete nabídnout za ten den, když ty vaše potřeby nejsou zaplněné za ten den 

ani na té úplně nejzákladnější, takže proto hovořím, že můžete být altruista neskutečný, tak 

takové to dno potřebové to je.“. Kód „matčina sebehodnota“. Přestože si matka objektivně 

uvědomuje prospěšnost své činnosti, vlastní sebehodnota a sebehodnocení je na péči o 

mladšího syna velmi závislá a tím pádem i problematická. Maminka vnímá jako klíčové pro 

zlepšení situace návrat do svého zaměstnání, který do současné chvíle nebyl možný. 

Každodenní péči o syna považuje za velmi náročnou, říká: „Musela jsem se jako kdyby zbavit 

všech svých tužeb, výzev, ambicí, do budoucnosti nebo my jsme se o tom minule bavili 

s mámou. Já se snažím vysvětlit tu pozici té mámy, která je doba s nemocným dítětem, moje 

máma taky byla doma s nemocným dítěte, takže ona mi moc dobře rozumí, vy děláte tu 

nejzáslužnější věc na světě, když jste doma s tím dítětem, neexistuje podle mě nic víc, co má 

větší hodnotu jako to, že tomu dítěti vytváříte vlastně jako kdyby nejkrásnější život v rámci té 

situace, ale pravda je taková, vy nemáte pocit, že něco budujete. Takže vy něco budujete, den 

za dnem, děláte repetitivně ty stejné věci od rána do večera, nikdo si to zásadně neváží.“. Její 

pocit sebehodnoty je do jisté míry spjatý s fungováním celého rodinného systému: „Když ta 

máma není spokojená a nemá nějaký pocit seberealizace, maličký, alespoň nějaký, tak podle 

mě není schopná mu podávat ten level té kvalitné služby, které to dítě potřebuje a to je podle 

mě něco, s čím zápasí každá žena nemocného dítěte.“.  Sama hovoří o tom, že z její strany 

muselo dojít k předefinování sebe samotné: „Aby ta rodina fungovala, musí tam být aspoň 

jeden kmen, který je pevný, většinou je to máma. Protože ta máma většinou zůstává doma 

s tím dítětem. Když se položí máma, tak se položí celý ten systém, takže na té mámě stojí 

kvalita života toho nemocného dítěte, ale kvalita života všech lidí v té rodině, dalších dětí i 

toho partnera. Pokud ta máma je pevná, spokojená, relativně vyrovnaná, tak si myslím, že ta 

rodina je schopná nějak fungovat. Ale vy v ten daný moment ztratíte úplně samu sebe a krůček 

za krůčkem se musíte předefinovat jako osoba, ale víte, že to musíte udělat, protože na vás to 

stojí.“. 
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Kategorie IV: NOVÝ STANDARD 

Kategorie „Nový standard“ je sycena více kódy. Prvním z nich je kód „rodina se 

přizpůsobila“, chod rodiny se přizpůsobil především léčbě nádoru, starší sourozenec uvádí: 

„Jakože mamka chodí s bráchou na chemoterapii a bude se řešit takhle a takhle a takhle. A 

oni na to už byli zvyklí.“. Taktéž uvádí, že byli nemocí de facto „dotlačeni“ ke změně a 

k nastolení nového standardu, především v oblasti plánování, dalším kódem je tedy „změna 

v plánování“: „Změnil se určitě postoj k životu, nebo ta situace nás dotlačila do toho, že 

musíme žít život v krátkodobých intervalech jako kdyby. To znamená plánovat na týden, dva, 

tři, měsíc dopředu, víc ne.“. 

 

Kategorie V: HODNOTY 

Tato kategorie je sycena kódem „hodnoty jsou stále stejné“. Rodina vnímá svůj hodnotový 

žebříček stále stejně. Podobně jako rodina Žlutých hovoří o jakémsi „prohloubení“ stávajících 

hodnot, jejich uvědomění si. Vyjadřují se: „Změnilo se všechno, ale myslím si, že moje 

hodnoty se nezměnily. Nemám pocit, že by se moje hodnoty změnily, moje hodnoty byly stejné 

předtím, jako teď. - Hodnotově si nemyslím, že se mi něco změnilo v hlavě. Já si myslím, že 

jsem to měl vždycky tak nějak stejně.“. Dalším kódem, který se vyskytuje v této kategorii je  

„pochopení významu hodnot“. Rodina sama mluví o jakémsi „prohloubení“ stávajících 

hodnot, jejich uvědomění si. K uvědomění si hodnot matka uvádí: „Takže když vám někdo se 

snaží říct takové to klišé žít pro dnešní den, a mně to vždycky jako klišé přišlo, když mi to 

kdokoliv řekl. Tak teď jsem se to velmi těžkým a velmi nepříjemným způsobem musela naučit. 

Protože reálně je to tak, že to dítě žije ze dne na den a každý jeden ten den, když se pak 

poskládá, může znamenat nějaký výsledek.“.  

 

Kategorie VI: MALÁ BAZEPEČNÁ BUBLINA 

Prvním kódem je „separace od okolí“ Rodina prožívala stav, kdy potřebovali čas, aby se 

mohli vyrovnat sami se sebou, hovoří o tom, že vidět se s ostatními členy širší rodiny jim 

působilo dvojnásobný smutek. Říkají: „Ale já například jsem vůbec v ten moment nechtěla 

být se svými rodiči, protože pro toho rodiče v ten daný moment, vyrovnat se sám se sebou je 

tak strašně těžké, že vlastně být se svými nejbližšími je prožívat to neštěstí dvojnásobně. 

Protože vy vidíte to neštěstí v nich. Vím, že například pro mojí mámu to bylo strašně těžké.“. 

Pociťovali potřebu být jen sami: „Já si myslím, že v ten daný moment jsme asi ani nechtěli se 

o tom zbytečně bavit s někým dalším. Protože potřebujete určité období na to, abyste to 

vstřebali, a potom jste schopni nějakým racionálním způsobem se chytit toho problému. Ale 
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na začátku jediné co děláte je, že se koncentrujete, abyste udrželi všechny ty kuličky v rukou.“. 

Další kód je „separace od přátel“. Rodina vnímala barikádu ze strany přátel a to ze dvou 

důvodů. Jako první uvádí, že kamarádi sami se necítí dobře a nechtějí vyprávět o svých 

„obyčejných“ životech, anebo rodina s nemocným dítětem vzhledem k situaci, kterou prožívá, 

považuje běžné problémy každodenního života jako zcela nepodstatné věci a nechce se pak 

cítit nepochopená. Sami říkají: „Všichni se Vám snaží pomoc, ale pravda je taková, že vám 

nikdo nedokáže pomoct. Nebo každý se nás ptal, co potřebujeme, jak by nám mohli pomoct a 

tak dále, ale já si umím představit, když bych byla já na opačné straně barikády, je to strašný, 

strašný problém pro ty jako kdyby rodiče těch nemocných dětí udržet si vlastních kamarádů.“. 

Dalším kódem je „bublina sourozence“. Podobně to zažíval i starší syn, kdy trávil mnoho 

času mimo domov. Sám popisoval, že to bylo také tím, že mu ostatní členi rodiny chtěli ulevit 

a dopřát, nechtěli, aby jakkoliv pociťoval změnu ve svém životě: „Ale ale upřímně mě to 

třeba až tolik jako, právě kvůli tomu, že jsem byl furt pryč a všichni mi dávali nějaký program, 

tak mě to tolik nezasáhlo v ten moment. Jako jo, byl jsem z toho smutnej, logicky, ale jako 

nebyl jsem v tom.“. 

 

Kategorie VII: SILNÁ RODINA 

V této kategorii se vyskytuje více kódů, jedním z nich je „překonání krize“. Rodina si 

uvědomuje, že s příchodem nemoci vyvstalo mnoho problémů, které do té doby byly 

neřešené, jako kdyby „pod kobercem“, s řešením nastalé situace bylo zapotřebí uklidit a 

vyřešit dlouhotrvající neshody a konflikty, které vyústili v krizi. Rodina k tomu uvádí: 

„Protože my jsme minulý rok byli v šílené krizi, protože jsme si prošli šíleným jako kdyby 

opožděným peklem a čištěním neskutečných kanálů, minulý rok a teď je dočišťujeme, ale už 

teď je to fajn, ale byla to katastrofa.“. Další kód je „nikdy se nevzdáváme“. Samo nemocné 

dítě uvádí, že silnou stránkou rodiny je, že se nikdy nevzdávají: „Já to osobně tak opravdu 

vnímám, že my se nikdy, i když je to prostě strašně, strašně těžké, na milion různých úrovních, 

a strašně se mi líbí, když Matyáš říká, Matyáš strašně hodně říká takové jako moudrosti, 

častokrát mi připadá, že mu to někdo zaslal z kosmu, aby to vyslovil, protože tohle nemůže 

plynout z jeho hlavy, ale například s tím přišel on, že my se nikdy nevzdáváme.“. Dalším 

kódem je „důvěřujeme si“, rodina se shodla na tom, že jednou z jejich silných stránek je 

důvěra, především důvěra v dobré činy a úmysly, důvěra mezi rodiči jako partnery, důvěra 

v jejich děti i mezi sourozencem, uvádí: „To, co se stalo, a co ta situace nazývá je, že vzrostla 

důvěra. A to je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, pokud se vám stane taková věc, jako se 

stala nám. Je nutná důvěra. Jak partnerská, tak důvěra mezi dítětem a rodiči. Důvěra mezi 
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sourozenci, prostě důvěra. Důvěra v dobrý úmysl.“. Kód „vzájemně se respektujeme“ se 

objevuje napříč výroky rodičů i staršího sourozence, například: „Ale myslím, že mezi námi 

dvěma je maximální respekt, i z jeho strany ke mně, i z mojí strany k němu.“. Dalším kódem, 

který se v kategorii objevuje je „jsme ohleduplní“. Ohleduplnost rodina uvedla jako svoji 

silnou stránku, uvádí: „Ohleduplnost si myslím, že je v naší rodině velmi, velmi silná 

stránka.“. 

6.1.2 Závěry jednotlivých kazuistik 

Rodina Žlutých 

Z rozhovoru vyplývá, že rodina Žlutých procesem zvládání onemocnění mladšího syna stále 

prochází. Přestože u dítěte byla zjištěna diagnóza Diabetes I. Mellitus, postupně s věkem 

dítěte vyvstávají nové situace spjaté s nemocí, kterým je rodina nucena čelit. Strategie 

zvládání v rodině převládají stejné, jen nabývají jiných hodnot. Přestože klíčovou osobou 

pečující o chlapcovu nemoc je matka, rodina funguje běžně, jako každá jiná. Oba dva rodiče 

chodí do zaměstnání, děti navštěvují volnočasové aktivity, rodina spolu tráví aktivně čas. Na 

základě analýzy rozhovoru s rodinou v rodině vyvstalo pět následujících kategorií: Prožívané 

emoce; Klíčová role matky; Hodnoty; Malá bezpečná bublina a Silná rodina. V rodině 

Žlutých je velmi dominantní a napříč celým rozhovorem se vyskytující kategorie „Klíčová 

role matky“, která je sycena těmito čtyřmi kódy: matčina péče; matka odborníkem na 

nemoc; matčina předtucha; matčino zaměstnání.  Přítomnost matky v domácnosti a její 

vliv na zvládání onemocnění především v počátcích po zjištění diagnózy byl jednoznačný, 

najdeme ho pod kódem „matka odborníkem na nemoc“: „Já Se Vlastně stala někým, kdo 

jakoby se první naučil ji zvládat.“. Postupně s časem, se péče o nemoc mladšího syna začala 

dělit mezi ostatní členy rodiny, chlapcovi učitele a vychovatele. 

Další velmi významná kategorie v rodině Žlutých je kategorie „Hodnoty“, kde nalezneme tyto 

kódy: hodnoty jsou stále stejné; práce; pochopení významu hodnot; změna postoje 

k tragédiím.   Významně rodina hovoří o pochopení pravého významu hodnot a následné žití 

dle nich, kód „pochopení významu hodnot se váže především k uvědomění si každé chvíle a 

snahy prožít ji naplno: „Já dneska o mnohem více cítím tu potřebu těšit se z každého dne a mít 

pocit, že jsem každý den prožila naplno.“ nebo „Už naprosto chápu, klišé, že někdo říká: žij 

každý den, jako by to byl tvůj poslední den.“. Členové rodiny se shodli, že zkušenost s nemocí 

je naučila si více uvědomovat a prožívat každou chvíli.  
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 Tabulka 1: Kategorie a jejich nasycení kódy v rodině Žlutých  

Kategorie Kódy 

Prožívané emoce šok 

smutek 

strach 

nenávist 

Klíčová role matky matčina péče 

matka odborníkem na nemoc 

matčina předtucha 

matčino zaměstnání 

Hodnoty hodnoty jsou stále stejné 

práce 

pochopení významu hodnot 

změna postoje k tragédiím 

změna postoje ke smutku 

Malá bezpečná bublina separace od okolí 

vlastní čas 

bublina sourozence 

Silná rodina pochopení  

pevné vztahy 

přesvědčení 

podpořit Péťu v tom, aby byl 

tím, kým je 
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Rodina Červených  

Rodina se diagnózu, atypický autismus, svého syna dozvěděla brzy, tedy zhruba ve dvou 

letech chlapcova života, přesto stále prochází procesem adaptace na onemocnění.  V průběhu 

chlapcova života se rodina dostávala do složitějších situací spjatých s nemocí, například 

přechod z mateřské do základní školy, vyřazení z rané péče, ale i pro někoho zcela běžný 

pobyt na lyžích. Především díky těmto zkušenostem se rodina stala odolnější vůči kritice 

z okolí. Přestože si jsou vědomi, že jejich úsilí nekončí, díky předchozím zkušenostem se 

zvládáním synovi nemoci jsou lépe vybaveni a připraveni na situace budoucí, které s sebou 

synova nemoc přináší.  Z rozhovoru je patrných pět kategorií: Prožívané emoce; Klíčová 

role matky; Nový standard; Hodnoty; Bohatší život. V rodině je velmi výrazná kategorie 

„Bohatší život“, která je sycena následujícími kódy: čas na podstatné věci; bohatší život 

sourozenců; bohatší život okolí. Například kód „bohatší život sourozenců“ vypovídá o 

nových zkušenostech ostatních sourozenců, které díky nemoci bratra získali: „Myslím si, že to 

zároveň obohacuje ty sourozence. Obohacuje to ty děti v tom kolektivu.“ nebo „Minimálně že 

se uměj k němu nějakým způsobem ty děti chovat, mají nějakou empatii. Byly konfrontovaný 

s tím, ž ne všechny děti jsou zdravý a šťastný a mají všechno zadarmo tak v tom si myslím, že 

on ten svět obohacuje a myslím si, že i pro ty ostatní sourozence to je taky přínosem 

v tomhletom.“. Kód „bohatší život okolí“ vyjadřuje, že je to bohatší nejen pro ně, ale i pro 

širší okolí: „Prostě zároveň si myslím, že třeba spousta těch rodičů třeba těch spolužáků ať už 

ve škole, že vidí, že se to dá, jako že vlastně v tý rodině takovýhle dítě taky může fungovat, že 

vlastně stojí o to se mu věnovat. Že potom jako tou péčí taky docílíte, tak si myslím, že to 

vlastně obohacuje i ten svět těch rodičů.“. V rodině je značně výrazná taktéž kategorie 

„Klíčová role matky“, která je sycena kódy: matčina péče; matka odborníkem na nemoc; 

matčina předtucha; matčino zaměstnání.  Kód „matčina péče“ deklaruje, že díky soustavné 

péči matky, která chlapce doprovází na terapie, zjišťuje nové možnosti léčby a terapií 

v oblasti poruchy autistického spektra, „(…)synovo velký štěstí je, že má mě. Protože si umím 

najít informace.“ nebo Já se o něj starám tak, jak se o něj starám, a že díky tomu on vlastně 

jako postupuje nějakým způsobem vpřed.“. 
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Tabulka 2 : Kategorie a jejich nasycení kódy v rodině Červených 

Kategorie Kódy 

Prožívané emoce úleva 

smutek 

strach 

samota 

Klíčová role matky matčina péče 

matka odborníkem na nemoc 

matčina předtucha 

matčino zaměstnání 

Nový standard změna ve vnímání okolí 

rodina se přizpůsobila 

změna ve vnímání svých dětí 

Hodnoty hodnoty jsou stále stejné 

hodnoty dětí 

Bohatší život čas na podstatné věci 

bohatší život sourozenců 

bohatší život okolí 
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Rodina Modrých 

Rodina pojala tušení, že s jejich mladším synem není něco v pořádku relativně brzy, cca čtyři 

měsíce po jeho narození, přesné pojmenování problému, tedy diagnózu – gliom optické 

dráhy, se ale dozvěděli až v jeho dvou letech. Období „mezidobí“, kdy rodina netušila, co 

s dítětem je, trvalo relativně dlouhou dobu. Vzhledem k závažnosti onemocnění po 

definitivním potvrzení diagnózy v rodině vypukla krize, kdy bylo zapotřebí začít řešit napjaté 

vztahy a budoucí fungování.  Rodina procesem zvládání nemoci stále prochází, chlapec 

absolvuje druhý cyklus chemoterapií, a rodina, přestože již s nemocí žije více než tři roky, je 

nucena reagovat na nové situace, které se váží především na léčbu nemoci. Z analýzy 

rozhovoru vzešlo sedm kategorií: Prožívané emoce; Vyřešená hádanka; Klíčová role 

matky; Nový standard; Hodnoty; Malá bezpečná bublina; Silná rodina. Dominantní 

kategorií v rodině je „Klíčová role matky“, která je sycena kódy: matčina péče; matčina 

předtucha; matčino zaměstnání; potřeby matky; matčina sebe hodnota. Zajímavý kód 

v této kategorii představuje „matčina sebehodnota“. Jak sama matka uvádí, péče o nemocné 

dítě pro ni byla a je velmi náročná, přestože si uvědomuje, jak důležitá a záslužná její činnost 

je, uvádí, že dopad na její sebehodnocení je spíše negativní: „Musela jsem se jako kdyby 

zbavit všech svých tužeb, výzev, ambicí, do budoucnosti nebo my jsme se o tom minule bavili 

s mámou. Já se snažím vysvětlit tu pozici té mámy, která je doba s nemocným dítětem, moje 

máma taky byla doma s nemocným dítěte, takže ona mi moc dobře rozumí, vy děláte tu 

nejzáslužnější věc na světě, když jste doma s tím dítětem, neexistuje podle mě nic víc, co má 

větší hodnotu jako to, že tomu dítěti vytváříte vlastně jako kdyby nejkrásnější život v rámci té 

situace, ale pravda je taková, vy nemáte pocit, že něco budujete. Vy ten pocit máte velmi, 

velmi omezeně málokrát vždycky, v nějakým časovém období a to máte ještě štěstí, když tam 

ten pocit je. Dost často, když máte nemocné dítě, tak tam dost často k žádnému posunu 

dopředu prostě nedojde. Takže vy něco budujete, den za dnem, děláte repetitivně ty stejné věci 

od rána do večera, nikdo si to zásadně neváží.“. Role matky jako primární pečující osoby o 

nemocné dítě je zde zásadní, kód „matčina péče“: „Takže ta mise mého života, za tu dobu, co 

jsem doma s Matyáškem a odkdy je nemocný, je snažit se mu každý den vytvořit co 

nejnormálnější, nejšťastnější prostředí na žití.“.  

Neméně významnou kategorií, která se prolíná celým rozhovorem je „Malá bezpečná 

bublina“, kde nalezneme následující kódy: separace od okolí; separace od přátel; bublina 

sourozence. Důležitým kódem této kategorie je „separace od přátel“, s příchodem synovy 

nemoci se pozornost rodiny koncentruje především na nemoc. Setkání s přáteli, kteří řeší pro 

ně zcela vzdálené věci, které rodina může vnímat někdy až banálně, vzbuzuje mezi přáteli 
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propast ale i bolest, například: „Všichni se Vám snaží pomoc, ale pravda je taková, že vám 

nikdo nedokáže pomoct. Nebo každý se nás ptal, co potřebujeme, jak by nám mohli pomoct a 

tak dále, ale já si umím představit, když bych byla já na opačné straně barikády, je to strašný, 

strašný problém pro ty jako kdyby rodiče těch nemocných dětí udržet si vlastních kamarádů“. 

Kód „bublina sourozence“ vyjadřuje situaci, která po onemocnění mladšího z bratrů nastala. 

Starší chlapec vzhledem ke svému věku, ale i ke zhoršenému vztahu s otčímem doma tráví 

minimálně volného času. Po zjištění bratrovy choroby doma netrávil skoro žádný čas, vytvořil 

si vlastní bublinu dění, kde jako kdyby bratrova nemoc chyběla:  „Ale ale upřímně mě to 

třeba až tolik jako, právě kvůli tomu, že jsem byl furt pryč a všichni mi dávali nějaký program, 

tak mě to tolik nezasáhlo v ten moment. Jako jo, byl jsem z toho smutnej, logicky, ale jako 

nebyl jsem v tom.“. 

 

Tabulka 3 : Kategorie a jejich nasycení kódy v rodině Modrých 

Kategorie Kódy 

Prožívané emoce šok 

smutek 

strach 

Vyřešená hádanka aspoň už víme, co se děje 

jen potíže psychického rázu 

Klíčová role matky matčina péče 

matčina předtucha 

matčino zaměstnání 

potřeby matky 

matčina sebehodnota 

Nový standard rodina se přizpůsobila 

změna v plánování 

Hodnoty hodnoty jsou stále stejné 

pochopení významu hodnot 

Malá bezpečná bublina separace od okolí 

separace od přátel 

bublina sourozence 

Silná rodina překonání krize 

nikdy se nevzdáváme 

důvěřujeme si 

vzájemně se respektujeme 

jsme ohleduplní 
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6.1.3 Vyšší úroveň zobecněnívýsledků  na základě kazuistik  

Závěrem kazuistik je porovnání kódování napříč rodinami a vyvození vyšší úrovně zobecnění. 

Obecnější závěr vychází především z porovnání subjektivních pohledů aktérů na 

problematiku a to na základě podobnosti a rozdílnosti jednotlivých interpretací dat. 

Z rozhovorů vyvstalo celkem osm kategorií: Prožívané emoce; Klíčová role matky;  

Hodnoty; Malá bezpečná bublina; Silná rodina; Nový standard; Bohatší život; Vyřešená 

hádanka. Všechny rodiny procesem zvládání onemocnění stále prochází, je třeba brát v potaz 

fakt, že každá rodina je rozdílná, má své tradice, své rituály, svůj způsob komunikace. Na 

základě analýzy získaných dat však vyvstaly některé společné jevy, které se objevovaly napříč 

všemi rozhovory s rodinami. Následující tři kategorie jsou společné pro všechny rodiny: 

Prožívané emoce; Klíčová role matky; Hodnoty. Zbylé jsou společné buď pro dvě rodiny, 

anebo jsou charakteristickou kategorií jedné rodiny.  

 „Prožívané emoce“ je velmi obsáhlou kategorií společnou pro všechny rodiny. Proces přijetí 

a zvládání onemocnění ať už u potomka nebo sourozence je velmi emotivní. Rodinní aktéři 

zažívají širokou škálu pocitů, prožitků a emocí, které jsou často proměnlivé. Není překvapivé, 

že všichni v určité fázi přijmutí choroby prožívali smutek. Zejména u rodičů se smutek 

projevuje pláčem, ovládá jejich fyzickou existenci, nejsou schopni, jíst, spát, soustředit se. 

Společně se smutkem rodina prožívá strach. Strach souvisí s otázkami budoucnosti průběhu 

onemocnění a jeho léčby. Strach z negativní prognózy onemocnění, nedostatečné terapie, 

možného výrazného zhoršení. Strach z neznámé a nejisté budoucnosti nejen pro dítě, ale i pro 

celou rodinu. Po sdělení přesné diagnózy dvě ze tří rodin prožívaly šok. Byť rodina 

předpokládala, že je jejich dítě nemocné, stanovení přesné diagnózy pro ně bylo šokující.  

Ze všech rozhovorů nezávisle na sobě vyvstala nejvíce sycená kategorie „Klíčová role 

matky“. Matka je primární osobou, která pečuje a zodpovídá za nemoc dítěte v rodině. 

Zajišťuje odborný dohled nad nemocí ve spolupráci s odborníky, fyzické, psychické a často i 

sociální pohodlí nemocného dítěte a všech členů domácnosti. Po zjištění nemoci zůstaly 

matky v domácnosti (nebo odešly ze zaměstnání) proto, aby mohly zajistit zdárnější proces 

zvládání nastalé situace. Maminky onemocnění svého dítěte věnují téměř všechen svůj volný 

čas. Kontaktem s odbornou společností, ale i lidmi, kteří se ocitli ve stejné nebo podobné 

situaci získávají velké množství informací o nemoci. Díky sdíleným zkušenostem, ale i 

situacím, které vlivem nemoci prožila sama rodina, disponují širokým množstvím odborných i 

laických znalostí týkajících se nemoci, jsou „odbornicemi“ na nemoc svého dítěte. Matky 

samy si uvědomují záslužnost jejich péče o nemocné dítě, zároveň ale za velmi problematické 

vnímají své vlastní sebehodnocení, volný čas, o který následkem nemoci téměř přišly. 
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Klíčovou roli matky sehrály ještě před samotným onemocněním, respektive před stanovením 

diagnózy. Na základě matčina pozorování rodina zpozorovala ne zcela standardní vývoj dítěte 

rodiny a vyhledala odbornou pomoc, kde se jejich „předtucha“ potvrdila.  

Taktéž kategorie „Hodnoty“ se objevila napříč všemi rozhovory. Hodnotový žebříček rodin i 

po diagnostice nemoci je stále stejný, většinově se nemění. Rodiny si jsou vědomy důležitosti 

zdraví. Jediná hodnota, která je rozdílná před a po zjištění nemoci je práce. Přítomností 

nemoci se mění postoj k práci, rodiny ji už tak „neprožívají“, její podíl na hodnotovém 

žebříčku je menší. Stejně tak díky nemoci rodiny lépe rozumí svým hodnotám a snaží se dle 

nich žít. Zatímco předtím některé z nich vnímali jako klišé, dnes je lépe chápou a více podle 

nich žijí. Uveďme příklad „Užívej si dne, jako by to byl tvůj poslední.“, rčení, jehož význam 

rodiny plně pochopily až s příchodem nemoci do jejich domova. Hodnoty sdílí nejen rodiče, 

ale plynule je berou za své i děti vyrůstající v rodině.  

Za velmi významný jev lze považovat kategorii s názvem „Malá bezpečná bublina“, který se 

vyskytuje u dvou ze tří rodin. Rodina po zjištění nemoci cítí velmi silnou potřebu být sama, 

jako kdyby „odříznuta“ od okolí. Potřebují čas na zpracování svých emocí, zejména smutku a 

strachu. Jejich izolace je zcela cílená, chtějí trávit čas jen spolu, tedy rodiče a děti. Nejde o 

zanevření na okolí, rodiny to popisují jako potřebu, že zkrátka musí věnovat čas jen sobě, 

proto aby se s novou situací alespoň částečně sžily, aby ji přijaly a následně mohly co nejlépe 

fungovat dál.  

V souvislosti s otázkou v rozhovoru týkající se silných stránek rodiny se pojí kategorie „Silná 

rodina“. Každá z rodin svou silnou stránku vidí v něčem jiném, například pochopení, pevné 

mezilidské vztahy anebo vzájemný respekt. Ovšem rodiny se vidí jako silné, schopné 

překonat obtížné situace, které nastaly vlivem nemoci. Rodiny si jsou svých silných stránek 

vědomy a snaží se je minimálně udržovat, spíše však ještě zlepšovat. Rodiny působí i navenek 

jako velmi silné a odolné systémy.  

Příchodem nemoci rodiny posunuly své „hranice“ vnímání normality, jakéhosi standardu. 

Nemoc ovlivňuje jejich vnímání a jednání v každodenním bytí, ale i ve vážných životních 

okamžicích. Rodina se přizpůsobí nemoci. To, co by některé rodiny bez nemocného členy 

vnímaly třeba jako omezení, rodiny přijaly za svůj nový standard a nikterak se nad tím 

nepozastaví. Vlivem nemoci aktéři pohlíží jinak na své okolí, ale třeba i rodiče na ostatní, 

zdravé děti v rodině.   
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Tabulka 4: Souhrn kategorií a kódů všech rodin 

Kategorie Kódy 

Prožívané emoce šok 

smutek 

strach 

nenávist 

úleva 

smutek 

strach 

samota 

šok 

smutek 

strach 

Klíčová role matky matčina péče 

matka odborníkem na nemoc 

matčina předtucha 

matčino zaměstnání 

matčina péče 

matka odborníkem na nemoc 

matčina předtucha 

matčino zaměstnání 

matčina péče 

matčina předtucha 

matčino zaměstnání 

potřeby matky 

matčina sebehodnota 

Hodnoty hodnoty jsou stále stejné 

práce 

pochopení významu hodnot 

změna postoje k tragédiím 

změna postoje ke smutku 

hodnoty jsou stále stejné 

hodnoty dětí 

hodnoty jsou stále stejné 

pochopení významu hodnot 

Malá bezpečná 

bublina 
separace od okolí 

vlastní čas 

bublina sourozence 

separace od okolí 

separace od přátel 

bublina sourozence 

Silná rodina pochopení  
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pevné vztahy 

přesvědčení 

podpořit Péťu v tom, aby byl tím, kým 

je 

překonání krize 

nikdy se nevzdáváme 

důvěřujeme si 

vzájemně se respektujeme 

jsme ohleduplní 

Nový standard změna ve vnímání okolí 

rodina se přizpůsobila 

změna ve vnímání svých dětí 

rodina se přizpůsobila 

změna v plánování 

Bohatší život čas na podstatné věci 

bohatší život sourozenců 

bohatší život okolí 

Vyřešená hádanka aspoň už víme, co se děje 

jen potíže psychického rázu 
2 

 

  

                                                           
2 Legenda k tabulce 4:    

 Rodina Žlutých 

 Rodina Červených 

 Rodina Modrých 
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6. 2 Zodpovězení výzkumných otázek 

V následujícím textu se věnuji shrnutí získaných dat spolu s odpověďmi na výzkumné otázky.  

 Jaký postoj rodina zaujala k onemocnění dítěte v rodině? 

 Jaké jsou hodnoty rodiny? Změnil se hodnotový žebříček rodin s příchodem 

onemocnění? 

 Měla rodina nablízku někoho, kdo jim pomohl s vyrovnáním se s nemocí? 

 Změnilo se fungování rodiny po příchodu nemoci? 

 Prošla rodina změnou vztahů při zvládání onemocnění? 

 Jak rodina vidí své silné stránky při zvládání onemocnění? 

 

Jaký postoj rodina zaujala k onemocnění dítěte v rodině? 

K této výzkumné otázce se vztahuje kategorie popisující prožívané emoce po zjištění 

onemocnění. Ze získaných odpovědí je zřejmé, že zpočátku rodiny zaujaly vůči nemoci 

rozdílné postoje. V jedné rodině byl ze začátku negativní (měli z onemocnění strach, nemají 

to rádi, byli v šoku), až bojovný emocionální postoj, sami říkají: „Já bych to pojmenoval, ale 

bylo by to hrozně sprosté, aspoň jak jsem to cítil já. Já jsem se s tím doteďka nesmířil.“. Dvě 

rodiny uvádí, že se sdělením přesného onemocnění zažívaly pocity úlevy, mohly začít jednat 

a řešit léčbu, předtím šlo jen o nějaké domněnky, tušení, že zřejmě něco není v pořádku. 

Jejich postoje byly konativní, začaly dělat vše pro to, aby se situace co nejvíce stabilizovala. 

Například jeden z členů rodin uvádí: „Takže nám se, mně se třeba ulevilo, mně se ulevilo. 

Protože já jsem vlastně rok jako si říkala, že jako není něco v pořádku. Tušila jsem, že 

kdybych s ním mohla pracovat, kdybych věděla, co mám dělat, tak že by to mohlo bejt lepší.“. 
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Jaké jsou hodnoty rodiny? Změnil se hodnotový žebříček rodin s příchodem 

onemocnění? 

Z výzkumu vyplývá kategorie „Hodnoty“, která se přímo váže k této výzkumné otázce. Ve 

všech případech se rodiny shodly, že jejich hodnotový žebříček zůstal stejný po příchodu 

nemoci, jako byl před ní. Uvádí, že již předtím věděly, jaké hodnoty jsou pro ně důležité. 

Jedna z rodin se shodla na tom, že jen více pochopili pravý význam některých svých hodnot a 

začali podle nich opravdu žít, před nemocí je vnímali spíše jako klišé. V souvislosti s tím se 

změnil jejich postoj k práci: „Jo, a do doby než to přišlo, jsme si vlastně říkali, je to klišé.“. 

Ostatní vypověděly, že jejich hodnoty zůstaly stejné: „Ne, to asi jako neřekla bych, že by se 

úplně změnil, protože si myslím, že už předtím jsme ho měli nastavenej trošku jinak než jakoby 

většinová populace.“. Nastavení hodnotového žebříčku rodičů plynule přechází i na jejich 

potomky, kteří jej vnímají stejně.  

Měla rodina nablízku někoho, kdo jim pomohl s vyrovnáním se s nemocí? 

V odpovědích na tuto otázku se jednotlivé rodiny lišily. První rodina popisuje jako zásadní 

pobyt v nemocnici, kde jim byly poskytnuty základní informace o nemoci, byli poučeni a 

seznámeni se všemi možnostmi, pro ně tedy byla zásadní odborná pomoc nemocnice: „A že 

tam budeme dostatečně dlouhou dobu na to, aby si všichni byli jistí, že když nás pustí 

z nemocnice, tak že tu chorobu dokážeme zvládnout a, že i potom s námi budou celou dobu.“. 

I v druhé rodině došlo k pomoci ze strany odborníků, v tomto případě přišla pomoc ze strany 

neziskové organizace. Ve třetí rodině ale pomoc ze strany odborníků chybí: „Takže 

v nemocnici se nám pomoc nedostalo.“, rodina musela po odborných informacích „pátrat“, 

sama vyhledávat specializované lékaře a zdravotní personál a žádat o vyšetření. Z analýzy dat 

vyplývá, že rodiny s nemocným dítětem se obrací na pomoc k širší rodině matky. Prarodiče 

ale i sourozenci matky během procesu zvládání nemoci hrají důležitou roli. Jejich pozornost 

se soustředí zejména na zdravého sourozence s cílem „ulevit“ rodině a poskytnout prostor pro 

léčbu nemocného dítěte.  
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Změnilo se fungování rodiny po příchodu nemoci?  

Fungování ve všech rodinách se musí přizpůsobit nové situaci. Ve všech případech dochází k 

odchodu, nebo naopak odsunu návratu matky do zaměstnání: „Prostě šla jsem do práce až 

pozdějc.“. Rodiny se adaptují a přizpůsobují požadavkům na péči o nemocné dítě a tím 

pádem reagují tak, že matka zůstává v domácnosti. Přizpůsobení se také týká velmi běžných 

věcí, plánování, například: „Ale určitě jsme se snažili přizpůsobit ten chod tý rodiny tomu, 

aby on byl jako, aby měl to, co potřebuje.“. Rodiny vnímají, že nemoc ovlivňuje jejich pohled 

na běžný život, zároveň to ale berou jako novou skutečnost, nový standard, který je pro ně 

normální.  Například rodina s dítětem s cukrovkou s sebou automaticky všude nosí váhu, 

veškeré jídlo musí vážit a kalkulovat jeho glykemický index, považují to ale za zcela 

normální jev.  

Prošla rodina změnou vztahů při zvládání onemocnění? 

Během procesu zvládání nemoci rodina prošla změnou vztahů. Je otázkou, do jaké míry je 

změna způsobena přítomností nemoci a do jaké míry se jedná o dynamický vývoj vlivem 

ostatních okolností. Vztah mezi sourozenci většinou změnou neprošel, naopak vztah mezi 

substystémy rodičů a sourozenců ano. Například první rodina popisuje, že si vědomě dávají 

pozor na to, aby věnovali adekvátní čas i staršímu synovi: „My se určitě snažíme, protože tím, 

že víme, jakou péči potřebuje Davko, tak se snažíme, abychom se věnovali Péťovi (…).“. 

Protože nemoc mladšího syna vyžaduje větší časovou náročnost a situace tak svádí věnovat 

zdravému dítěti méně času, který pak kompenzují například materiálními věcmi. I v další 

rodině došlo ke změně vztahu mezi otcem a zdravým potomkem, v tomto případě prošel vztah 

starší syn – nevlastní otec, kdy popisují své vztahy na bodu mrazu.  V tomto případě uvádí, že 

k tomu došlo z části proto, že nejsou biologický syn a otec a také přítomností nemoci 

mladšího syna. Otec si bral osobně a považoval za své vlastní selhání, že je syn nemocný, což 

mu jako kdyby připomínal starší (nebiologický) syn svým „zdravím“. Rodiče také hovoří o 

zvýšeném strachu vůči svým dětem a tendenci je chránit Popisují, že přestože se snaží 

k dětem nebýt přespříliš hyperprotektivní, zvláště když děti nejsou doma, pociťuji větší míru 

strachu. Tento strach se zmírňuje, jestliže jsou děti v doprovodu „kompetentní osoby“, osoby, 

které rodina důvěřuje. Podobně to vnímají i zdraví sourozenci vůči nemocným. V případě, že 

je jejich nemocný sourozenec s dospělou osobou, kterou vnímají jako zodpovědnou, například 

s učitelem, vychovatelem nebo babičkou, strach téměř nezažívají.  
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Jak rodina vidí své silné stránky při zvládání onemocnění? 

Z výzkumného šetření vzešla kategorie „Silná rodina“, která se váže k této výzkumné otázce. 

Všechny rodiny se vnímají jako silný systém, což je pro proces zvládání klíčové. Rodiny si 

jsou svých silných stránek vědomy a uvědomují si, že hrají podstatnou roli v procesu 

vypořádání se s nemocí. Mezi silné stránky rodin s nemocným dítětem patří pochopení; pevné 

mezilidské vztahy v rodině; přesvědčení, že situaci společně úspěšně zvládnou; vzájemná 

důvěra a respekt; ohleduplnost. Mezi silnou stránku rodin také patří zdárná a úspěšná výchova 

zdravých sourozenců. Rodiče se snaží věnovat dostatečné množství času a energie zdravému 

dítěti. Díky nemoci si rodiny uvědomují důležitost některých svých vlastností a snaží se je 

dále rozvíjet. Rodiny působí i navenek jako silný systém, který úspěšně zvládá nastalou 

situaci. Díky uvědomění si svých silných stránek může rodina působit jako příklad pro své 

okolí v překonávání krizí a těžkých životních situací.  
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6. 3 Diskuze  

Na základě uskutečněného kvalitativního výzkumu je zjevné, že zvládání onemocnění dítěte v 

rodině je postupný a dlouhotrvající proces, který s sebou nese řadu změn ve fungování rodiny, 

a rodinných vztazích. Nemoc ovlivňuje běžný chod domácnosti a nastavuje nový řád a 

pravidla. Cíle práce byly zaměřeny na zjištění postoje rodiny k onemocnění po jeho 

propuknutí; změnu hodnot v rodině; zjištění zda rodina má na blízku někoho, kdo jim 

pomáhá. Dále zjistit změny ve fungování rodiny a ve vztazích, a jak rodina vidí své silné 

stránky. Bylo zjištěno, že rodinný systém prochází řadou změn (rodinné vztahy, fungování, 

postoje), stejně tak ale některé věci v rodině zůstávají stejné (hodnoty rodiny). Výzkumem 

bylo zjištěno, že klíčovou roli při zvládání nemoci hraje matka. Tímto směrem by se mohl 

ubírat případný další výzkum v této oblasti, který by se mohl zaměřit na význam role matky 

na nemoc. Během rozhovorů se nejvíce projevovaly právě matky, které ve většině případů 

začaly odpovídat jako první a doplňovaly odpovědi ostatních. Proto by bylo vhodné 

rozhovory provést samostatně a porovnat tak výsledky jednotlivých výzkumů.  

Ze studie Marešové a Mareše (2001 in Mareš a kol., 2001, s. 47 - 57) vyplývá, že zvládání 

nemoci s sebou přináší řadu nároků ve fungování rodiny. Stejně tak jako z výše uvedené 

analýzy vyplývá, že při překonávání nemoci záleží na více faktorech, než jen na samotné 

nemoci (na zaměstnání rodičů, na vnější odborné pomoci atd.). Analýza dat také dokládá, že 

rodiny zátěž spojenou s nemocí nevnímají jen jako problém, ale také jako výzvu pro další 

práci. Pozitivní pokroky jim způsobují štěstí a radost z dobře odvedené práce a podněcují je 

k dalším aktivitám. 

Závěrem studie Pečenkové a Rybářové (in Mareš a kol., 2001, s. 83 - 96) je zjištění, že samy 

děti pro zlepšení své situace, proto aby na nemoc nemyslely, využívají substituce, dělají něco 

jiného a snaží se na to nemyslet. Zároveň v tomto výzkumu bylo zjištěno, že sourozenci 

nemocných dětí také využívají substituce pro to, aby na  nemoc sourozence nemyslely, aby se 

od ní odreagovaly. Někteří se upínají k materiálním věcem, zejména mobilním telefonům 

prostřednictvím nich se zabaví například při hraním her či sledováním videí. Jiní bohatým 

programem, který vyplňuje většinu jejich volného času.  

Vágnerová (2014) uvádí, že postoje a chování rodičů se mohou stát extrémní. Velmi 

pravděpodobný je hyperperprotektivní přístup vůči svým dětem. Tento jev je patrný i 

z analýzy tohoto výzkumu. Rodiče ale i sourozenci nemocného dítěte pociťují zvýšený strach 

v případě, že je nemocné dítě mimo domov a s méně známou osobou. Vágnerová taktéž 

uvádí, že určení diagnózy předchází fáze nejistoty, kdy si rodina uvědomuje, že je jejich dítě 
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odlišné, ale ještě nedošlo k definitivnímu potvrzení. V rámci výše uvedeného výzkumu bylo 

dosaženo stejného zjištění, tedy, že rodiče vnímali odlišnost jejich dítěte, nevěděli ale přesně, 

co se děje. Potvrzením diagnózy tak u některých nastal i pocit úlevy, konečně zjistili, co 

s děje.  

Maxová (2019) v závěru výsledků svého výzkumu uvádí, že rodiny po zjištění nemoci 

vnímají společně strávený čas důležitěji, než jak tomu bylo předtím. Z výše uvedeného 

výzkumu je patrný stejný jev, že rodiny podle hodnoty „trávit spolu čas“ opravdu žijí a 

naplňují ji po zjištění nemoci. Velmi podobně je to se zjištěním výsledků týkajících se pomoci 

z okolí. Maxová píše, že pomoc rodinám přichází z řad matčiny rodiny. Výsledky výše 

popsaného výzkumu se jeví stejně, tedy, že rodina přijímala pomoc zejména ze strany 

matčiny rodiny.  

Z výzkumu vyplynula velmi zajímavá strategie tzv. Malé bezpečné bubliny, kdy rodiny po 

zjištění nemoci cítily silnou potřebu být samy, aby lépe vnitřně zpracovaly nastalou situaci. 

Podobný fenomén se nenalézá v žádném z výše uvedených teoretických koncepcí, vzhledem 

k tomu se toto téma jeví jako vhodný námět pro další možný výzkum. 
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7 Závěr 
Rodina obklopuje každého z nás, představuje základní složku společnosti. Každý z nás má 

představu o rodině, většinou podloženou naší vlastní zkušeností. Jakou představu má ale 

společnost o rodině, která pečuje o nemocné dítě? Víme, co opravdu prožívají? Možná se jen 

domníváme, že jejich situaci rozumíme. Záměrem této diplomové práce bylo popsat některé 

strategie a žitou zkušenost se zvládáním onemocnění dítěte v rodině a to subjektivním 

pohledem jednotlivých rodin pro lepší pochopení z řad jejich okolí. 

Rodinný systém představuje dynamický systém vztahů, který je neustále v pohybu. Je 

ovlivňován řadou jevů ze svého okolí, ale i ze svého středu. Zjištění vážné nemoci dítěte 

představuje pro rodinný systém velmi výraznou skutečnost, která má vliv na celé jeho 

fungování. Rodina co nejvíce přizpůsobí své běžné fungování a potřeby léčbě a péči o 

potomkovu nemoc. Paralelně s tím prochází změnou vztahů uvnitř systémů i se svým okolím.  

Snahou teoretické části bylo systematicky shromáždit teoretická východiska v oblasti rodiny,  

systemické teorie, rodinného systému, onemocnění v rodině a nemoci dítěte. Představit 

dosavadní výzkumy vážící se k problematice onemocnění dítě. Teoretická část práce poskytla 

odborný základ pro výzkum v praktické části. 

Empirická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu v jednotlivých rodinách. K účelům 

výzkumu byla použita metoda hloubkového polostrukturovaného rozhovoru. Získaná data 

byla analyzována metodou otevřeného kódování, tak vznikly konkrétní kategorie sdružující 

podobná témata. Výsledkem analýzy dat jsou kazuistiky jednotlivých rodin, popisující 

subjektivní pohled aktérů rodiny na průběh zvládání onemocnění. Kazuistiky obsahují 

kategorie a jejich nasycení kódy zvlášť pro každou rodinu. Na závěr práce uvádím vyšší 

úroveň zobecnění na základě porovnání každého rodinného případu. 

Práce si kladla za cíl zjistit, jaký postoj rodina zaujala k onemocnění po jeho propuknutí; 

zjistit zda se změnily hodnoty rodiny po onemocnění; zjistit zda rodina měla na blízku 

někoho, kdo jí pomohl; zjistit změny ve fungování rodiny; popsat změny vztahů spojené se 

zvládáním onemocnění a zjistit a následně popsat silné stránky rodiny při procesu zvládání 

nemoci.  

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že po propuknutí nemoci rodina zaujímá emoční postoje 

strachu a smutku, neví, co vše s sebou přináší léčba a hlavně možná prognóza nemoci. 

Hodnotový žebříček rodin je stále stejný jako před prokázáním nemoci. Při zvládání 

onemocnění dvě ze tří rodin dostaly odbornou pomoc, která jim byla poskytnuta z řad 
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zdravotního personálu v nemocnici. Rodina také přijímá pomoc z blízkého okolí rodiny 

matky. Veškeré fungování rodiny se přizpůsobilo nemoci dítěte, rodiny se ale nijak 

neomezují, naopak hledají cesty a způsoby, jak dosáhnout co nejběžnějšího chodu 

domácnosti.  Vztahy v rodinách prošly silným vývojem, zůstává však otázkou, do jaké míry 

jsou tyto změny zapříčiněny přítomností nemoci. Mezi silné stránky rodin v procesu zvládání 

nemoci dítěte je vzájemná důvěra a respekt, silné mezilidské vztahy, ohleduplnost, pochopení 

a fakt, že se nikdy nevzdávají.  

Z analýzy dat vyplynulo, že klíčovou roli v procesu zvládání onemocnění hraje matka. Matka 

již před samotným stanovením diagnózy pozorovala u dítěte změny, které vedly k jejímu 

tušení, že s dítětem není něco v pořádku. Po příchodu nemoci matka přijímá roli primární 

pečující osoby o nemoc dítěte spolu s odpovědností za její léčbu. Přizpůsobuje svůj veškerý 

volný čas hledání informací o chorobě a možných způsobech léčby. 

Taktéž se šetřením ukázalo, že bezprostředně po tom, co se rodina dozví diagnózu svého 

dítěte, cítí tendenci trávit čas o samotě. Čas strávený jen v blízkosti své rodiny dopomáhá 

k lepšímu přijetí a sžití se s přítomností nemoci pro všechny její členy. Taktéž dochází 

k prožívání silných emocí smutku, se kterými se rodina díky této „cílené separaci“ lépe 

vyrovná. 
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Příloha 2:  Otázky rozhovoru 

Výzkumný cíl: Zjistit jaký postoj rodina zaujala k onemocnění po jeho propuknutí.  

Výzkumná otázka: Jaký postoj rodina zaujala k tomu, aby se vyrovnala s onemocněním 

dítěte v rodině?  

Otázka pro rozhovor: Jaký postoj jste zaujali, když jste zjistili, že je Vaše dítě nemocné? 

 

Výzkumný cíl: Zjistit zda se po onemocnění dítěte změnily hodnoty rodiny.  

Výzkumná otázka: Jaké jsou hodnoty rodiny? Změnily se hodnotový žebříček rodin 

s příchodem onemocnění?  

Otázka pro rozhovor: Změnily se Vaše hodnoty po zjištění onemocnění? 

 

Výzkumný cíl: Zjistit zda rodina po zjištění nemoci měla na blízku někoho, kdo jí pomohl.  

Výzkumná otázka: Měla rodina nablízku někoho, kdo jim pomohl?  

Otázka pro rozhovor: Měli jste nablízku někoho, kdo Vám pomohl s vyrovnáním se 

s onemocněním? Kdo byl součástí rodiny? 

 

Výzkumný cíl: Zjistit změny ve fungování rodiny po příchodu nemoci. 

Výzkumná otázka: Změnilo se fungování rodiny po příchodu nemoci?  

Otázka pro rozhovor: Cítíte nějakou změnu ve fungování Vaší rodiny po příchodu nemoci 

Vašeho dítěte?  

 

Výzkumný cíl: Zjistit změny vztahů v rodině při zvládání onemocnění. 

Výzkumná otázka: Prošla rodina změnou vztahů při zvládání onemocnění, pokud ano jakou?  

Otázka pro rozhovor: Prošla Vaše rodina změnou vztahů při zvládání onemocnění? Pokud 

ano? Jakou? 

 

Výzkumný cíl: Zjistit jak rodina vidí své silné stránky při zvládání onemocnění.  

Výzkumná otázka: Jak rodina vidí své silné stránky při zvládání onemocnění?  

Otázka pro rozhovor: Jaké jsou silné stránky Vaší rodiny? 

 

  



87 
 

Příloha 3: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VYUŽITÍM VÝZKUMNÉHO ROZHOVORU 

zaznamenaného pro účely výzkumného projektu diplomové práce 

 

Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem 

Jméno:  

 

Výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na Filozofické Fakultě 

Karlovy Univerzity. Diplomová práce je psána na oboru sociální pedagogika Bc. Kristýnou 

Bunzákovou. 

Záměrem tohoto výzkumu je popis některých strategií rodiny pro zvládnutí náročných 

situací, se kterými se setkávají v souvislosti s vážnou nemocí dítěte v rodině, průběh 

vyrovnávání se rodiny s onemocněním.  

S Vašimi osobními daty bude nakládáno dle evropské směrnice GDPR. Rozhovor, který 

s Vámi bude zaznamenán, bude ihned po jeho pořízení anonymizován. Všechny veřejně 

přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány anonymně a bude s nimi 

nakládáno bez vazby na Vaši osobu. Data budou uložena pouze v PC zpracovatelky a to pod 

kódem a po dobu nezbytně nutnou.   

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Kristýně Bunzákové pro účely výše popsaného 

výzkumného projektu. 

 

 

V ....................................... 

Dne ................................... 

 

Podpis: 

Podpis zákonného zástupce:      Podpis výzkumníka: 

        Kristýna Bunzáková 

        734 488 607 
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Příloha 4: Přepis rozhovoru s rodinou Žlutých 

Rodina Žlutých (J-Výzkumník; O-Otec, M-Matka, D-Dítě) 

J: Začneme otázkou, jaké postoje jste zaujali, když jste zjistili, že je Vaše dítě nemocné? 

O: Jaké postoje? To je d******* položená otázka, to není na Vás, jenom ta formulace. 

M: Co to znamená, jakože jaký postoj? 

O: Jak jste se cítili asi.. 

J: Jestli vlastně jste cítili něco, prožívali něco vůči nemoci? Byli jste naštvaní? Jestli se Vám 

třeba i ulevilo, protože vlastně ta diagnóza už byla pojmenováním skutečnosti? 

O: Určitě se nám neulevilo. 

M: Ne, nebo pro nás to byl šok. My jsme nečekali, že je chorý, vůbec. My jsme to nějak ani, 

nevím, my jsme vůbec nepočítali s tím, že by mohlo kterékoliv z našich dětí. 

O: Já bych to pojmenoval, ale bylo by to hrozně sprosté, aspoň jak jsem to cítil já. Já jsem se 

s tím do teďka nesmířil 

D: Já nemám úplně, já jsem byl smutný. 

O: Já s tím žiju, protože musím, ale prostě furt to nenávidím. 

J: Takže nějaké naštvání na okolní svět? 

O: Ne na okolní svět. Jakože teď už to není ani naštvání, jako bylo to, jakože smutek, popření 

a tydlety věci, ale k přijetí u mě ještě nedošlo. Takže umím s tím žít, ale s*** mě to. 

M: Nejdřív jsme měli strašný strach, nebo pro nás tím, že to bol šok a potom hned nám 

všichni říkali, že je to strašně vážné onemocnění, nebo my jsme nejdřív, to prvé, co ona mi 

řekla, bylo, že to není ta, ale že je to ta dětská, ta jedničková a že prostě to může znamenat 

časem i selhání orgánů, amputace nohou, ztráta zraku a prostě všechny ty hrozné komplikace. 

Jak řekla lékařka, že to není sranda, když to není dobře kompenzované, no tak to jsem 

samozřejmě zezačátku měla strašný strach a hlavně nám řekla sestřička, že ho musíme 

okamžitě najít a že ho okamžitě musíme odvést do nemocnice, že je v kritickém stavu. A on 

byl ve školce. Takže my jsme okamžitě letěli do školky, tam byl Davko v pohodě, nebo se 

jevil jako v pořádku. My jsme na to přišli strašně brzy. No a potom jsme šli do nemocnice, 

jenom my dva, nebo oni tam naneštěstí nebyli. V té Motolské nemocnici, na tom diabetickém 

oddělení mají neuvěřitelně zvládnutou psychologii té choroby. Že oni prostě mají velmi dobře 

propracovaný ten způsob, jakým akomodují ty rodiče na tu chorobu. A vědí, že jedna ze 

základních věcí je dodat tě rodičům dostatečné množství kvalifikovaných informací, edukovat 

je a dlouhodobě je podporovat v tom, že jako je to hrozné, ale každý problém v rámci této 

choroby už existuje jako řešení.  

J: Takže Vám pomohl přístup nemocnice? 

M: Já jsem zůstala v té nemocnici, prvé dvě noci jsem proplakala. 

O: Tam jsem se ještě nedostal. 
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M: Ale, oni nám dali, podle mě hned tu první noc, přišla doktorka, taková mladá baba, a ona 

přišla a dala nám tu knížku, Abecedu diabetu. A ona nám dala tu knížku a řekla, pan docent se 

strašně omlouvá, že už to za váma tady dneska nestihne, ale zítra se určitě dostaví, tak mu 

můžete říct, kam jste se dostala v té knížce, že když v noci nebude moc spát, přinesla jsem 

Vám čtení. A první věc, kterou nám v té nemocnici řekli, že nesmíme jít na internet. Že je na 

internetu strašně moc zastaralých informací, které podávají nemocnice, které vůbec nemají ty 

moderní přístupy k léčení chorob a tak dále a že by mě to mohlo zbytečně vystrašit ještě víc, a 

že toto je momentálně nejlepší zdroj informací, které mu můžou dát. A že tam budeme 

dostatečně dlouhou dobu na to, aby si všichni byli jistí, že když nás pustí z nemocnice, tak že 

tu chorobu dokážeme zvládnout a že i potom s námi budou celou dobu. A proto já si myslím, 

že já jsem s tou Davkovou chorobou, já vlastně stala někým, kdo jakoby se první naučil ji 

zvládat. A tím, že jsem potom zůstala doma, že jsem se nevracela do práce, tak vlastně ta 

zodpovědnost za zvládání Davkovy choroby přiřkla mě. Já si nedokážu představit, že bych 

jim před dvěma lety řekla, že půjdu do San Francisca na 4 dny, 5 dní. To by bylo 

nemyslitelné. Takže je to vlastně takový postupný proces a že tím, že jakkoliv se snažíte 

snášet nějakou chorobu, která ještě není vaše, ale někoho, tak si myslím, že zvládání té 

choroby s sebou přináší i chyby. A že to jsou paradoxně právě ty chyby, které Vás časem 

jakoby přinutí si na to zvyknout a přijmout to jako nový standart, protože je pochopitelné že, 

jinak bych skončila v Bohnicích. Že vlastně jsou jen dvě, nedokážu to asi líp vysvětlit. Že 

vlastně to, že proto můžete něco udělat, že to dostanete na zodpovědnost a to že víte, že to 

vlastně závisí na Vás a když se vám to daří jako zvládat, tak vlastně Vám to postupně a čas od 

času se Vám to nepodaří a máte z toho výčitky svědomí a potom se vám to nepodaří desetkrát 

a stále někam chodíte a někdo vás ujišťuje, že ta snaha a láska, kterou do toho vkládáte je 

maximum možného, co jste schopni pro to udělat, tak si časem řeknete, ano, asi to děláme 

dobře a je to v pořádku a takto to bude a jiné už to nebude. Ale prostě to, že za to přeberete 

zodpovědnost, že děláte ty věci a zároveň, že čas od času uděláte chybu a s další chybou si 

povíte, holt kdo nic nedělá, nic nepokazí a časem se naučíte zvládat všechny ty komplikované 

součásti té choroby, tak to podle mě postupně vede k tomu, že jednoho dne se s takovým tím 

normálních chodem choroby smíříte. A to, s čím se nikdy nedokážeme smířit, jsou ty kritické 

stavy. A mě by například zajímalo, já jsem mnohem více člověk, který je nastavením, že se 

nohem lépe vyrovnávám se zlými věcmi a proto mi ta starostlivost připadla. Že tím, že jsem 

to odakceptovala mnohem dřív, tak mnohem dřív jsem byla odblokovaná na tu starostlivost a 

na tu zodpovědnost, která se k tomu váže, anebo či je to naopak? To nevíme ani jeden. 

O: Já jsem teď nepochopil, co říkáš, tak se omlouvám.  

M: Že jestli si myslíš, že kdyby ta starostlivost o Davkovu cukrovku připadla na tebe, že 

kdyby si tehdy v té nemocnici zůstal ty, že jestli si myslíš, že bys se s tím rychleji vyrovnal? 

O: To už se asi nedá zjistit. 

M: To se nedá podle mě říct, ale myslím si, že to bude asi mix obojího, jakože nějakého 

osobnostního nastavení. 

J: Další otázkou je jestli se změnily vaše hodnoty v rodině po zjištění nemoci Davka ? 

M: Určitě. To stoprocentně. 

D: Nepochopil jsem otázku. 

M: Zda vyhodnocujeme dneska, že jiné věci jsou důležité než předtím. 
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O: Absolutně (Důraz). Předtím si myslím, že bychom to, tedy já jsem to bral jako (váhání) 

smrtelnou tragédii a pak když přišel Jáchymek (nemocné dítě v jiné rodine, poznámka 

výzkumníka), tak, a když jsem do toho více proniknul a zjistil jsem, jak je to geneticky, tak 

v podstatě to opravdu mohla být leukemie. Takže jsem řekl, ježíš to je pecka, že je to 

cukrovka.  

M: Ale zda se nám změnily hodnoty? 

O: No změnily, protože kdysi bych bral cukrovku jako totální tragedii, a potom, co jsem 

zjistil, že to mohla být rakovina, tak se mi změnila ta hodnota v tom, že si říkám, to je tak 

úžasné, že máme cukrovku. 

J: Takže vlastně si z větších věcí děláte menší hlavu? 

M: To určitě, z větších věcí si děláme menší hlavu. Ale nejen to. Jako určitě se změnil náš 

postoj. 

D: Jakože předtím teroristický útok bylo hrůza, nebo jakože když se něco stane Davídkovi, 

nebereme jako otřesnou věc, která všechno zničí. Třeba že někdo onemocní, řekněme já 

chřipkou. Tak předtím z toho bylo větší haló, než teď. Že teď je to, no máš chřipku, no, 

neumřeš na to. 

O: No na chřipku taky můžeš umřít. 

D: Jo já vím, ale. 

M: Ale to je pravda, že určitě se jako změnil náš postoj k chorobám, tragediím a tak jak, ale i 

si myslím, že k takovým, ale to si spíš jen myslím, že je takové předefinování toho normálu. 

O: Ale teďka jsme se už asi zapletli. Nebo tomu nerozumím, co říkáš. Jestli jsme odpovídali 

na tu otázku, co Kristýna položila. 

M: Já si myslím, že Kristýna položila otázku, zda se změnil například náš postoj k problémům 

v práci, k financím. 

O: K práci 

J: Třeba k volnému času nebo rodině jako hodnotě, k přátelům. Jako žebříček hodnot. 

M: Já si myslím, že my jsme měli žebříček hodnot vždycky stejný. 

O: Já si myslím, že ten žebříček hodnot je plus minus stejný, že my jsme nebyli.. 

M: U mě se určitě změnil žebříček hodnot, co se týká práce. Ale je to jen z toho důvodu, 

narovinu, že si myslím.. Je to jen z toho důvodu, že máme Pavla, který je ochotný, protože 

nás má velmi rád, dřít v práci, která ho.. 

O: A protože nic jiného neumí.. 

M: Protože tvrdí, že nic jiného neumí (smích), tak dřít v práci, která ho nějak extrémně 

nenaplňuje. Například. 

O: Ale rodinu uživí až pěkně. 

M: Ano. Což například já, si už dneska nedokážu představit. 
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J: A v minulosti jste to měla jinak? 

M: A v minulosti ano. Já jsem v minulosti pracovala v takové klasické zlaté klícce, se vším, 

co k tomu patří. Ono se říká, že se vám změní hodnoty, ale on se vám nezmění hodnotový 

žebříček, protože každý ví, jaký má být, ale je to spíš jinak. Zintenzivní, hromadu těch hodnot 

pochopíte. A já si myslím, že je to o moc důležitější. 

O: Rozviň to, co říkáš. 

M: Každý vám říká, buďte rád za každý den, co můžete žít na tomto světě, nebo nikdy nevíte, 

co se může stát. 

O: Jo, a do doby než to přišlo, jsme si vlastně říkali je to klišé. 

J: Takže to bylo klišé pro Vás? 

O: Ano, a teď máš pravdu. 

M: A dneska už velmi dobře víme, co to přesně znamená a o mnohem lepší jsem dneska já 

schopná žít podle té hodnoty. Takže to není tak, že se vám změní ty hodnoty, ty hodnoty jsou 

stále stejné. Každý chce být šťastný, zdravý, mít rád lidi kolem sebe, vážit si každého dne. Ty 

hodnoty všichni vědí, jaké mají být a i z jakého důvodu. Teoreticky vám to každý poví. Ale 

dokavaď se nepodíváte na druhou stranu, nepochopíte ten plný význam. 

O: A já to jenom uvedu do kontextu, že vlastně, já jsem teď nějak nedávno, kluci nás pořád 

nutí, nebo Davko, že by chtěl na Havaj. A já nevím, jestli na Havaj, nebo někam, já bych 

chtěla zase na Nový Zéland, no ta co. Ale teď nedávno jsem říkal Simi, hele pojeďme příští 

jarní prázdniny někam do tepla, budeme pořád šetřit a pak umřeme a nikdy se tam 

nepodíváme, takže takhle, jestli je to pochopitelné.  

J: Že si chcete víc užívat toho života. 

O: Ano, ne jako mileniálové teda (smích). 

M: Nemyslím si, že prostě. I například co se u mě určitě změnilo je postoj k tomu, smutnit 

nad věcmi. Nebo předtím si člověk mohl dovolit ten luxus smutnit nad vším a za každých 

okolností. Dneska, u nás je to opravdu kaskáda spousty věcí, které se udály, já dneska o 

mnohem víc cítím tu potřebu se těšit z každého dne a mít pocit, že jsem každý den prožila 

naplno. Jako tak, aby mi z něho na konci dne bylo dobře. 

O: Už naprosto chápu klišé, že někdo říká, žij každý den, jakoby to byl tvůj poslední den. A já 

jsem si vždycky říkal, to je sprosté slovo. A v podstatě to není sprosté slovo, v podstatě je to, 

když vidíte, co se může stát, co se stalo v téhle rodině za poslední dva roky, si řeknete, jo 

prostě, proč bych měl být naštvaný že, se něco nepovedlo v práci, jako bojuju s tím 

samozřejmě, že mě to semele, ta práce, ale pak si vždycky řeknu, nebo snažím se si říct, 

vždyť jde o hovno, vždyť je to jenom práce, oni jsou nejdůležitější. 

M: Takže myslím si, že ano. Myslím si, že kdyby tu byl David, můžeme udělat test na Péťovi, 

to mě by zajímalo. Myslíš si, že předtím, než Davko onemocněl, jsme žili lepší než teď? Bylo 

ti lepší než Davko onemocněl? 

O: V čem? 

M: Ve všem. 
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D: Nevím, neumím odpovědět. Kdybych to měl rozdělit, tak ano, celkově ti nepovím, protože 

nevím. 

O: Měl jsi lepší pocit ze života tehdy nebo teď? 

D: Teď. 

O: Proč? 

D: Protože i když mi je někdy bráchy líto, tak předtím prostě nikdo neměl, nikdo si nevážil 

tolik života, takže neměl tak dobru náladu každý den. 

O: Tak nemáme všichni dobrou náladu každý den.  

D: No jasně, ale předtím jste byli všichni naštvaní na to, na každé krávoviny a teď prostě když 

není člověk naštvaný na malé krávoviny, ale potom se dokáže naštvat na velké krávoviny. A 

potom je to pochopitelné, že se naštve. Předtím to byly krávoviny. 

M: Já si myslím, že ano. Myslela jsem si, že takhle odpovíš. A myslím, že máme o mnohem 

více pochopení pro sebe a mnohem více času dnes, což si myslím, že souvisí strašně velmi 

s tím, že já jsem odešla z té staré práce. 

J: Moc vám děkuji. Třetí otázka, podle mě jste na ni již trochu odpovídali v té první. Zda jste 

měli na blízku někoho, kdo Vám pomohl nebo pomáhá s vyrovnáváním se s nemocí. 

M: Mamka 

J: A jestli byl někdo součástí vaší rodiny (myšleno, že vaše rodina jste vy čtyři), tudíž širší 

rodina, zda jste po onemocnění trávili s někým více času než předtím, nebo vám vyloženě 

někdo chodil pomáhat. Vy už jste zmínila tu nemocnici. 

M: Můžu odpovídat já a ty mě doplníš (směrem k manželovi). Já si myslím, že my dost často 

věci vnímáme přes jiné brýle, ale určitě, co se týká zvládání té choroby, tam nám nejvíce 

pomohli v nemocnici. Co se týká té techniky té choroby a rozhodně nám oni dali tu první 

psychologickou pomoc, kterou jsme potřebovali. Nebo jsme potřebovali, já jsem jí dostala. 

Proto si myslím, že si myslím, že dost často možná, já jsem dostala tu první pomoc, kterou já 

jsem potřebovala a jedna z věcí a to je strašně zvláštní. A stalo se to mě a vím, že se to stalo i 

Blance a myslím si, že se to musí stávat dost často, co se týká toho vyrovnávání a co 

například velmi těžko vnímá ta širší rodina, že když se dostanete do takového šoku, takového 

bezprostředního nebezpečí té věci, tak ten mozek, něco se tam stane, on jde na režim přežít 

ten smutek.  A jde na nějaké strašně vysoké obrátky, protože zprvu musíte zpracovávat 

takovou emoci, kterou jste nikdy předtím nezpracovali, strašně velkou. A abych to já 

dokázala, tak jedna z těch věcí, která mě hrozně pomohla v té nemocnici, že jsem byla 

v izolaci. Že jsem se zavřela do svojí vlastní bubliny, nechtěla jsem kromě Pavla a Péti, aby se 

ke mně nikdo cizí, my jsme tam vlastně byli v naší malé, bezpečné bublině a kdokoliv by 

dorazil, by byl navíc. 

O: Že jsi vlastně říkala rodičům, nechoďte. 

M: Nechoďte. Já jsem se s tím potřebovala prostě srovnat sama, nedokázala jsem zvládnout 

neštěstí nikoho jiného. Nikoho jiného prostě nedokážete podržet jen to dítě, manžela, svoje 

děti, manžela a sebe. A nikoho víc prostě se to nedá, je to jako, to není na psychické, to je na 

fyzické úrovni nemožné. Takže ta první záchrana pro toho člověka, než zpracuje ten nával je, 
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všichni mi dejte pokoj. Potřebujeme se odizolovat, ne z toho důvodu, že bych všechny ostatní 

neměla ráda, ale z toho důvodu, já jsem například nesnášela ty telefonáty, hrozně nám to je 

líto, buď silná, ty to zvládneš. Ozvi se, kdybys něco potřebovala. 

O: Já jsem si vždycky říkal do p*****, v čem mi můžeš pomoct? 

M: Takže je to takový zvláštní fenomén, který si člověk neuvědomí, pokud to podle mě 

nezažije. A že to hlavně, to co je důležité je, že to není žádná neláska, k těm ostatním, není to 

to, že časem ty ostatní nebudete potřebovat, ale je to vlastně, co na začátku od těch ostatních 

nejbližších potřebujete je na fyzické úrovni, nechte mě být. Já když vás budu potřebovat, já 

vás zavolám.  

O: a změnil se tady ten váš postoj v průběhu? 

M: To je otázka dvou týdnů, to je jen ta největší krize. 

O: Třeba půlrok, jak u koho. 

M: Ale je to jakoby velmi krátká doba, relativně na celý ten život. Kdy vlastně vy, jakýkoliv 

jiný vstup, který je negativní vás zatěžuje. 

O: Nemůžete se oslabovat čímkoliv jiným.  

M: Žádnými cizími slzami, žádným cizím neštěstím a tak dále. Co ale vyvolá tu bariéru, 

vlastně vy jasně stanovíte tu hranici co je vaše vnitřní já, té rodiny a co je to vnější. A když na 

té vnější necháte ty rodiče a sourozence a tak dále, tak samozřejmě to může vyvolat nějakou 

separační bariéru, kterou je potom třeba smazat. A to smazávání též potom časem trvá, je to 

jakoby velmi komplikované na pochopení a může být předmětem nějakých rozporů a tak. 

Takže to je jedna taková zvláštní věc na jedné straně. Na druhé straně, jakoby další bariéra je, 

že vy jste v té nemocnici, vy se to všechno naučíte a je to potom jako s prvorozeným dítětem. 

Vy přijdete domů z té nemocnice a máte doma dítě a vůbec k němu nemáte návod na použití.  

J: Takže jste se všechno musela učit od znovu? 

M: Ano, všechno od znova. 

O: A já jsem to nechával všechno na Simče. 

M: Ale zároveň, protože vy vlastně jediná máte aspoň nějaké know-how, tak je jakoby celá ta 

zodpovědnost na vás. 

O: To si nedokážu představit, že by někdo zvládnul, kdyby chodil do práce. Tam muselo 

přijít, že vlastně Simča na ty dva roky vlastně odešla z práce. 

M: To si já též nedokážu představit. Jinak, nedokážu si to představit při té naší úrovni 

zodpovědnosti za naše děti. Jako já si dokážu představit, že pokud někdo to má jinak s tou 

starostlivostí, anebo musí volit mezi nějakými existenciálním něčím. Tak prostě volí a počítá 

s tím, že buď to dítě umře na hlad anebo na něco jiné, ale prostě, tím, že my jsme neměli ten 

existenciální. A že vlastně, možná to souvisí s tou první otázkou, že vlastně ta úroveň, kdy 

začnete pouštět ty ostatní do toho vašeho života, strašně silně koreluje s tou vaší schopností, 

že nemůžete mít všechny věci ve vašich rukou. 

D: Když je to kamarád, toho pustíš později než sourozence, že prostě to jsou bližší lidi. 
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M: My ještě jsme taková rodina, jak říká Péťa, my jsme strašně blízko, myslím teď moje 

rodiče a tak. My jsme strašně blízko navázaní, že když my jsme na začátku vytvořili tu malou 

bublinu, bylo poprvé v našem životě, kdy jsme se tak strašně silně odseparovali, ale vtipné to 

bylo vlastně v tom, že ono se to stalo vlastně v tom únoru mně, a potom se to stalo v tom 

květnu sestře. Stalo se nám úplně to stejné, jen ségra se s tím snažila bojovat jinak, protože 

věděla, že tím, že já jsem byla první, tak ona viděla, jak strašně to ublížilo mamce. Ale ta 

silná potřeba, ona se snažila od začátku tu mamku do toho zapojit, aby ji neublížila stejně, jak 

jsem jí ublížila já, a já jsem se to stejně dozvěděla až později. Ale paradoxně ten výsledek byl 

stejný. I ony se dostaly do nějakého konfliktu. Jakože si myslí, že prostě by bylo strašně 

důležité vysvětlit těm rodičům, že kdyby chtěl někdo zvládnout tu terapii choroby v rámci 

rodiny, vysvětlit té širší rodině, že to není neláska, že je to prostě reflex. To je fyzická 

potřeba. A potom jak postupně tomu začnete věřit a vyrovnávat se s tím, tak lidé, kterým 

nejvíc věříte v různých oblastech, tak jich začnete víc a víc zapojovat a dneska už jako co. 

Máme třetí chůvu, Davko chodí do školy, ta má asistentku, chodí na firstlegoleag, půjde na 

tábor, jakože vlastně když je ta rodina přesvědčena že tu nemoc zvládne, že ji opravdu zvládá 

dobře a je schopná vysvětlit ty věci v relativně krátké době a á se to, tak si najde ty lidi, který 

věří a pak to dítě bez problémů pustí, nebo ví komu a ví, jak se postaví k těm problémů a tak 

dále. Takže tam si myslím, že jako to připuštění si té pomoci je rovná cesta, aby to dítě mohlo 

žít úplně rovnocenný život se všemi ostatními, nejvíc rovnocenný, jak to jen jde. 

J: Další otázka se týká fungování rodiny, jestli cítíte nějakou změnu ve fungování po příchodu 

chorob Davka? Jestli jste, už jste tu hovořili o tom, že vy jste byla primárně zodpovědná za tu 

chorobu, tak jestli se to primárně změnilo? Ve smyslu, že jste i předtím více dělili péči o děti? 

O: To nemám pocit, že by se změnilo. Změnilo se jediné, že teď vlastně v podstatě všechno 

přizpůsobujeme té nemoci. Přizpůsobujeme tomu čas jídla, výběr restaurace, naplánování 

jídla, dovolenou, destinace, myslím jakože, aby tam byla někde nemocnice, aby tam bylo, 

kdyby začal zvracet, čili vím, že nemůžeme jet na Srí Lanku, do Thajska, a tyhle věci. Ale 

není to, jakože bychom tam jezdili na denní bázi. Ale už nad tím uvažujeme, že když třeba 

uvažujeme teď o té dovolené v teple, tak hledáme destinaci, která by zahrnovala to, že tam 

bude fajn, ale že tam bude i lékařská péče, čili třeba teď kolegyně se vrátila z Malediv, a říká 

mi, hele, tam letíš hydroplánem a máš maličký ostrůvek, žádná nemocnice, no tak říkám na 

Maledivy se společně s Davkem nepodíváme, takže jako změnilo se to v tom, že už nejsme 

vyplašení. První rok jsme všude tahali váhu a knihu a prostě teď už si myslím, že to bereme 

s větším nadhledem a umíme si poradit v různých situacích hlavně díky Simče a já třeba ještě 

asi zahraniční bych úplně sám nezvládnul, třeba s Peťkem, když měl pět let, tak jsme sami 

dva letěli na Mauricius, s Davkem bych si to, teď už bych si to možná troufnul, ale před ještě 

rokem ne. Ono to možná může Péťovi přijít diskriminační, ale.. 

D: Ne. 

M: Mě y to zajímalo, jak to vnímáš ty? 

O: Já říkám, že to může přijít diskriminační, protože tohle nemůžeme, protože Davko, tamto 

nemůžeme protože Davko, a že Péťa může mít oprávněný pocit, že všechno se podřizuje 

Davkovi. 

D: Teď už to tak není, protože prostě mám v hlavě, že s tím musíš žít. Ale předtím mě to 

hrozně, ale hrozně štvalo.  
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J: Takže jsi třeba i žárlil na Davka? 

D: Hrozně. Třeba jakože šest měsíců jsem na něj žárlil, nonstop. 

M: Po tom, co onemocněl? 

D:Měsíc po tom, to přišlo a potom šest měsíců. 

O: To zase je dobrý výsledek, že ze dvou a půl roku. A potom sis na to zvykl? 

D: Já jsem si řekl, že to přežijeme. 

M: A teď už to tak bereš, jakože s tím musíš žít? 

D: Hlavně jsem byl menší, že z nějaké části jsem starší a prostě s tím žiji.  

J: A hledal sis nějaký informace ty sám? Nebo všechno, co o té nemoci víš, víš od mamky 

nebo 

D: Nehledal jsem vůbec, teď částečně informace a třeba zajímavosti.  

M: A například měl jsi někdy pocit, že ho máme radši? 

D: Prvních šest měsíců, vlastně ještě předtím, než onemocněl, mi vždycky přišlo, že byl malý, 

takže prvních pět roků jeho života. 

O: Pět roků? A vidíš, jak jsme se snažili? (K matce) 

M: Já vím, no. 

D: Jakože, já s bráchou jsem v pohodě. 

O: Toleruješ ho bez násilných trestných činů. 

D:  To je můj brácha a já ho mám rád 

M: Jedna věc je, že ho máš mít rád, ale.. 

D: Že například když se děti od začátku učí, že Amerika je totálně evel, tak prostě jsou evel. 

Ale když se to učí od začátku, tak to dítě se naučí, takže já bráchu mám rád. 

M: A máš i dneska pocit, že ho máme radši? 

D: Ne, protože prostě jsem větší, on je to, a hlavně se to vyrovnalo. Protože na začátku bylo 

95 % on a 5 % já, teď je to takových 70 %. Něco mezi. Jakože třetinu jsem já a zbytek on. 

J: A myslíš si, že to takhle cítí i Davko? 

D: Ne. 

M: Určitě o tak necítí.  

O: On je malý. 

D: On je teď tak malý, jako já, když se to stalo. 

O: No, ještě ne, v tom věku je rok strašně moc. 

M: Já si myslím, že máš pravdu. Já vím, že se jako, to nemáš jen pocit, to je pravda. On tím, 

že vyžaduje víc starostlivosti. 
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D: Ale chápeš, to je prostě, že s tím musíš žít.  

M: Jedna věc je jakoby péče, kterou vynakládáš, ale druhá věc je, že máš dnes ještě pocit 

anebo strach z toho, že bychom ho měli radši? 

D: Nene, jakože teď se to víc vyrovnalo. Teďka mu dáváte větší péči, ale to je jiné. 

O: Ale on bude mít vždycky větší péči. 

M: A v čem je to jiné? 

D: Ale prostě (pomlka), já to úplně neumím vysvětlit. 

M: A nemůže to být i tím, že máš pocit, že já už se o něj tolik nebojím? A že i mám čas na to 

si s tebou pokecat? 

D: Ano, nebojíš se o něj tolik, ale není to, že chápeš, není to to, že třeba, když já jsem byl 

v jeho věku, šel jsem Lukasovi, vy jste šli celý den pryč, teď je to, že pořád koukáme na jeho 

glimču (poznámka: glykémii). 

O: Já tomu rozumím. 

M: já taky tomu rozumím. Že prostě není to tak, že ty když jdeš pryč, tak my tu s ním 

můžeme čtyři dny být, ale potom se to nevymění, že on půjde na čtyři dny někam. 

D: Že v podstatě, teď je u sousedů a nebyl tu celý víkend, až na to, že tu spí, ale.. 

M: A ty jsi rád, když jsi tu s námi sám? 

D: Ano. 

O: Ale vždyť to vidíš, že my se snažíme, abys byl vždycky aspoň s jedním z nás. 

M: Takže v tomto se to asi změnilo. 

J: Děkuji moc. Další otázka se týká vztahů, zda Vaše rodina prošla změnou vztahů? Myšleno 

personálních vztahů, třeba jestli se změnil Váš vztah k Péťovi, nebo třeba Váš vztah mezi 

sebou? Nebo vztah k Vašim rodičům? Jestli jste prošli změnou vztahů. 

O: My se určitě snažíme, protože tím, že víme, jakou péči potřebuje Davko, tak se snažíme, 

abychom se věnovali Péťovi a myslel jsem, že teda skóre bude výrazně lepší než 25 %, ale i 

tak je to super. Jakože určitě na vědomé bázi se snažíme být víc s Péťou. Aspoň jeden z nás a 

ideálně oba, ale to se velmi často nedaří, aspoň jeden, aby z nás byl víc s Péťou. 

M: Prostě myslím si, že to, (dumání), že je to jeden z našich největších úspěchů, jakože 

životních úspěchů, co se týká toho zvládání té choroby. Jeden z největších úspěchů je, že se 

nám daří vychovávat Péťu, že z něho vyroste někdo, kým on dneska je. Protože to, když máte 

nemocné dítě, tak to dostane tolik starostlivosti, že pro to malé dítě to může až. Nebo on je 

nemocný, tím pádem je o mnohem více nejistý, tím že má chorobu, která ví, že může skončit 

smrtí a že je nevyléčitelná, zatím. No prostě zatím on žije tím, že je zatím nevyléčitelná a 

může končit smrtí, tak ta jeho sebeuvědomování změní jeho osobnost a tu jeho osobnost to 

změní, v tom smyslu, že je o mnohem více demanding, že chce být, nebo jinak. On si časem 

zvykne na to, že je středem dění a potom je jako houba. Prostě to tak má a zároveň tím, že má 

ten obrovský deficit a strach, tak to je jako černá díra a zaplnit tu černou díru není úplně 

lehké. Ale nezaplňovat tu černou díru znamená tak velkou citovou deprivaci, že to může mít 
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další negativní dopad na ten jeho život. Takže pokud z něho chceme vychovat někoho, kdo 

bude dospělý, sebevědomý, kdo bude dobře zvládat tu svojí chorobu, bude ji mít „rád“, 

dokáže se sám se sebou zosobnit s celým, jaký je, tak to vyžaduje strašně moc starostlivosti. 

Ale to neznamená, že mámě jen jedno dítě. A teď je ta část té starostlivosti fyzicky o tu 

chorobu, ten handling, který je navíc a který se musí někam vejít do toho životního režimu, 

který tam předtím nebyl. Ta celá velká psychologie vystavěná nad tou chorobou, pokud 

chcete dopřát tomu dítěti, aby z něj vyrostl kvalitní člověk, která se někde do toho režimu 

musí vejít. A potom je ta velká nadpsychologie toho, jak se věnovat tomu druhém dítěti, které 

přirozeně z podstaty věci se bude cítit odložené. 

D: Ale, toto (ukazuje na mobil), mi pomohlo vyrovnat se s polovinou té choroby, narovinu. 

Jakože internet, celkově myšleno odreagovat se od toho, že ta choroba ne existuje, ale že je 

tak vážná. Řekněme v té době jsem koukal na hrozně moc krávovin, jako hry, gameplaye, 

protože jsem nad tím nechtěl přemýšlet. Stále se na to dívám, ale není to, jakože se dívám na 

gameplayee, ale že se koukám, proč existují černé díry. 

M: Že když jsi předtím na to nechtěl myslet.. 

D: Ano, tak mobil, internet, přesně řečeno youtube a teď už když se potřebuju odreagovat, tak 

poslouchám lidi nebo něco pro mě zajímavého. 

M: A je to teď stále, že se potřebuješ odreagovat od té choroby, nebo jsou to spíš takové 

životní věci? 

D: Takže teď spíš se zabírám víc věcmi, které mě baví, ale není to, že je to prostě krávovina. 

J: A kdybychom se třeba měli vrátit třeba k tvému vztahu k Davkovi? Myslíš, že vztah prošel 

změnou? Máš ho teď víc rád? Nebo máš o něj větší starost, po tom co víš, že je nemocný? 

D: Když je s dospělým, tak o něj starost nemám, když je někde s nějakýma lidma, tak starost 

mám, někdy, ale to je zase podle toho s kým jsem já. Když jsem sám, tak jsem sám, když 

jsem s kamarádama, tak na to nemyslím, takže není mi to jedno, ale nemyslím na to. 

M: To je v pořádku. Tak to má být. 

J: Mě ještě napadá otázka, jestli Váš vztah se změnil k Davkovi?  

O: Ne. Jako víc se bojím, teda já se víc bojím, ale to jako nejde, aby se změnil vztah rodiče k 

dítěti, jako pokud to dítě někoho nezabije. 

M: Jakože láska naše se k němu nezměnila. 

O: Ale stouplo to, že se o něj víc bojíme. 

M: On už byl asi nemocný, jako další věc, co mě se děje, že já mám poslední rok před tou 

jeho chorobou takový zamlžený a jediná věc, na kterou si pamatuji je, prostě, make a long 

story a příliš do toho nedávat duchovna, prostě on měl strašné záchvaty vzteku a strachu. On 

něco po nás strašně chtěl a s největší pravděpodobností chtěl nás, než onemocněl. 

O: Já teď vůbec nevím, o čem mluvíš. 

M: Nepamatuješ?  

D: On měl takové záchvaty vzteku, on přišel do pokoje a všechno zničil. 
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M: (K otci) Nepamatuješ? Ty jsi z toho úplně šílel. My jsme přišli z práce a on něco nedostal 

a šel do pokoje a hodinu jakoby řval a vřískal. 

O: Jasně, ale to řve i teďka. 

D: Ale předtím to byly čtyři hodiny. 

O: Ale předtím jsem k tomu i já přistupoval jinak. Tím, že chodím k Odkopalovi, tak prostě se 

snažím. 

M: Ale to je to, co já se snažím říct, že možná to, co se změnilo v našem, nebo ono se toho 

moc změnilo tím, že já jsem přestala chodit do práce a máme jinak nastavené vztahy. A tím, 

že jsme měli tu tranzitní periodu. Že jsem byla doma a že se všechno, oni změnili tu školu, 

měla jsem na ně mnohem víc času, mám pocit, že je doma o mnohem méně nervózno. Vy 

nemáte ten pocit, kluci? Náš vztah k Davkovi se nezměnil v tom smyslu, že bychom ho měli 

méně rádi předtím, jako ho máme rádi teď. Že se o něj více bojíme, ale já už například nemám 

pocit, že bych se o něj více bála. Myslím si, že se snažím u nich obou, je jakoby naplnit. 

O: Jako nesaturovat?  A čím? 

M: Emočně. 

D: Jakože joy?  

O: Intenzivně být s váma. 

J: Jako přítomně ve smyslu, pokud spolu trávíte čas, tak se snažíte 99 % trávit jako. 

O: Ono totiž, jde o to, že on nás nepotřebuje 99 % času, ono mu stačí třeba intenzivních 15 

minut a on pak odběhne a hraje si 3 hodiny sám. Když má absťák, a třeba je nemocný a je mu 

špatně, tak je houba 24 hodin, ale když je v pořádku, tak ho nesaturujete, dokud není 

nesaturovaný a on pak odběhne a hraje si a neví o vás. 

M: Já si myslím, že tím, že už jsme o mnohem méně nervózní. 

O: Už víme, o čem to je. 

M: Rozumíme tomu o mnohem lepší, dokážeme se zpětně podívat na ty chyby. Tak tyto 

konkrétní chyby se snažíme neopakovat, určitě sekáme mnoho jiných. Ale jako tyto 

konkrétně. Například Péťa má jednu strašně zvláštní vlastnost, že když už mu je 12 a tolik nás 

nepotřebuje, jakoby konstantně, tak když nás potřebuje, například já se sprchuju a on za mnou 

přijde do koupelny a já se sprchuju 15 minut a my se tam těch 15 minut bavíme. A já vím, že 

je to prostě ten čas, který on nutně potřebuje, jako tady a teď se mnou a je to naše chvilka. A 

já cíleně, když přijde Davko, tak ho pošlu pryč. A to stejné má Davko. My s Davkem píšeme 

knihu, a já ne pokaždé mám sílu psát ty kapitoly. A on čas od času mi řekne v pohodě, ale čas 

od času se strašně rozpláče, že mu nechci říkat další kapitolu, protože on to bere jako ten 

moment té saturace. Že ta máma se mnou sedí a dělá se mnou něco, co je jen její a moje a 

nikomu jinému to nepatří. A i když mám třeba jen 25% síly, abych to udělala, tak se 

přesvědčím, protože je to pro něj strašně důležité. Zatímco když jsem předtím chodila do 

práce, tak pro mě tyhle věci byly, tak to nebudeme rozmazávat, prostě na to nemám čas. 

J: Takže to vnímáte jako unikátní tajnou chvíli, která patří jenom vám? 

M: Ano. A náš vztah mám pocit, že se nezměnil. 
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O: Naopak bych řekl, že zpevnil. 

J: I když už jste o tom také hovořili, jaké jsou Vaše silné stránky? Silné stránky Vaší rodiny 

při zvládání onemocnění? 

M: To řekni ty (k synovi), jaké jsou naše silné stránky. 

D: Jako jaké? 

J: Jako kdyby se tě někdo zeptal, co je super na vaší rodině? Co bys řekl? 

D: Podpora jakože dokážeme podporovat jeden druhého, jakože samozřejmě se máme všichni 

rádi a takový to, ale jakože něco, co je outstanding  v nenormálních rodinách tak je třeba 

jakože extrémně, že si je celkově naše rodina blízká. Jakože je blízká. To je tak všechno. 

Nevím víc. Že je to prostě jako normální rodiny, mají se rádi, sírují spolu velmi moc věcí a 

tak, ale my jsme extrémně blízko v dobrém slova smyslu. 

M: Já si myslím to stejné. A ještě si myslím, že jsme silné osobnosti. 

D: Hm, většinou, jakože po té nemoci. 

O: To jsme byli i předtím. Kdybychom nebyli silné osobnosti, tak to tak nezvládneme. 

D: Jakože v duši silné osobnosti, ale řešili jsme kraviny, takže pak chápeš.. 

O: To je zase s tou předchozí otázkou, to souvisí s tím, že to prostě líp zvládáme ten život. 

J: Že máte nějaké osobnostní rysy, které jsou k tomu předurčeny. 

O: To není předurčený, to je tvrdě vydřený. 

M: Myslím si, že u Pavla je to tvrdě vydřený a u mě, já jsem prostě jakože.. Myslím si, že 

Péťa má pravdu v tom, že dneska silnější a kvalitnější člověk, než jsem byla předtím. 

D: Já taky si to myslím, byl jsem mladší. Ta škola všechno změnila. 

M: Ano, ta škola všechno změnila. 

J: Děkuji Vám za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


