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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou rodin, které se starají v České republice o dítě 

s vážným nebo kombinovaným postižením ve věku 0 až 12 let, zaměřuje se na čtyři období 

v životě rodiny: období stanovení diagnózy, období příchodu dítěte domů, období péče o dítě 

doma v předškolní věku a období školní docházky. Cílem práce je s využitím konceptu 

Family Quality of Life a na základě holistické narativní analýzy popsat potřeby rodin, které 

souvisejí s péčí o jejich nemocné dítě.  

V teoretické části práce je shrnuto, jak prezentují potřeby těchto rodin výzkumy realizované 

v dané problematice v posledních letech; je představeno využití konceptu Family Quality of 

Life. Empirická část vychází z primárních dat získaných formou pěti narativních rozhovorů. 

Ty jsou zpracovány holistickou narativní analýzou s důrazem na identifikaci bodů obratu. Na 

základě bodů obratu jsou identifikovány potřeby rodin související s péčí o nemocné dítě. 

Identifikované potřeby rodin se soustředily okolo dvou základních potřeb – potřeby 

managementu péče a potřeby pocitu normálnosti. 

 

Annotation 

The bachelor thesis deals with the needs of the family that takes care of young children with 

disabilities up to age of 12 years in Czech Republic. The thesis focuses on four stages: stage 

of defining diagnosis, stage of child’s entrance into household, stage of preschool care and 

stage of school attendance. The goal of the thesis is to identify family needs related to the 

care of the handicapped child based on the holistic narrative analysis and the Family Quality 

of Life concept.  

The theoretical part discusses the findings of recent studies of family needs and introduces 

the concept of Family Quality of Life. Empirical part is based on the data from five narrative 

interviews. The needs of family related to the care of the handicapped child are identified 

through the holistic narrative analysis, and the usage of the turning points of narrative. 

Identified needs are grouped by two primary needs: need of the management of care and the 

need of feeling normal. 

 

Klíčová slova 

Děti, zdravotní postižení, vážné onemocnění, potřeby, rodina, péče, kvalita života 
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1. Úvod 

V České republice žije odhadem šedesát tisíc dětí se zdravotním postižením (Lumos1, 2018: 

24). Patří sem jednak děti, které se se zdravotním problémem narodily nebo jej získaly 

později díky své genetické dispozici, a jednak děti, které získaly zdravotní problém jako 

důsledek nějaké tragické události. Situace těchto dětí se od revoluce v roce 1989 výrazně 

změnila. Před rokem 1989 žila většina těchto dětí vyčleněna ze společnosti na její okraj. Děti 

se zdravotním znevýhodněním se často umisťovaly do ústavní péče, daleko od očí veřejnosti. 

Ústavy fungovaly převážně na periferiích veřejného života, často byly zřizovány v malých 

obcích nebo na okrajích měst, snahou bylo oddělit jejich klienty od běžné populace zdravých 

občanů. Kapacita ústavů bývala i v řádech stovek klientů, jako např. DOZP Slatiňany 

v Pardubickém kraji nebo DOZP Zbůch v Plzeňském kraji před transformací [LUMOS, 

2018].  

Rok 1989 přinesl postupnou změnu postoje veřejnosti a státu k lidem se zdravotním 

postižením. V případě dětí se zdravotním postižením začal stát místo ústavní péče 

podporovat více péči rodinnou. Zavedení příspěvku na péči, vznik sociální služby rané péče, 

ale také zavedení odlehčovacích služeb, stacionářů a dalších podpůrných komunitních služeb 

ve spojení se zlepšující se zdravotní domácí péčí vedly ke změně poměru dětí se zdravotním 

postižením, které žijí v rodině, a těch, které žijí v ústavní péči. Jenom mezi lety 2009 a 2017 

se počet dětí v ústavní péči snížil o více než 50 % [LUMOS, 2018].  

Přes tento pozitivní vývoj z pohledu potřeb dětí zůstává nadále řada problémů, se kterými se 

potýkají rodiny, kde takové dítě vyrůstá, neřešena. V rámci své práce se proto budu věnovat 

tématu života rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením, a jejich potřebám. Zaměřím 

se specificky na rodiny, kde vyrůstá dítě ve věku 0 až 12 let s těžkým nebo kombinovaným 

zdravotním postižením. Kombinace postižení obvykle zahrnuje různé nesourodé zdravotní 

problémy dítěte, jak tělesného, tak duševního charakteru. Péče o takové dítě bývá obvykle 

extrémně náročná a zároveň je velmi problematické najít pro takové dítě sociální služby 

vzhledem k jeho komplikovanému zdravotnímu stavu. Tyto rodiny často propadávají sítem 

obecných podpůrných služeb pro rodiny s dětmi.  

Ve své práci se zaměřím specificky na několik období, kterými rodina prochází: období, kdy 

                                                           
1 Lumos Czech Republic je nezisková organizace působící v oblasti péče o ohrožené děti v České republice. 

Více na https://www.wearelumos.org/czechrepublic/about/ 
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je zdravotní problém dítěti diagnostikován; období, kdy se rodina adaptuje na novou situaci; 

období stabilizace péče o dítě; období, kdy má dítě zahájit školní docházku; a období školní 

docházky. Ve své práci nebudu záměrně řešit období dospívání dítěte a přechod do 

dospělosti, protože obě tato období jsou natolik problematická, že je nelze obsáhnout všechna 

v jedné práci. 

Práce se nezaměřuje na všechny potřeby rodiny, ale pouze na potřeby rodiny, které 

bezprostředně souvisí s péčí o jejich dítě s vážným nebo kombinovaným postižením.  

Původní ambicí práce bylo srovnání nabízené podpory státu s potřebami rodin. Už v průběhu 

přípravné fáze práce se ukázalo, že velký obsahový záběr a vysoká složitost našeho systému 

péče neumožní provést analýzu potřeb rodiny, analýzu podpory státu a jejich porovnávání 

v rámci jedné bakalářské práce. Proto byl obsah této práce zúžen pouze na jednu část 

původního záměru, na identifikaci potřeb rodin, která pečuje o dítě s vážným nebo 

kombinovaným postižením. 

Ambicí této práce je tedy identifikovat potřeby rodin a porovnat tato zjištění s tezemi o 

potřebách těchto rodin, které lze nalézt v českých výzkumech na toto téma v posledních 

letech. Vychází z předpokladu, že narativní analýza umožní větší vhled do zkušenosti rodičů 

a tím i lepší identifikaci jejich potřeb v různých stádiích péče o dítě; dá se předpokládat, že 

některé teze mohou být i rozvinuty do větších detailů. 

 

2. Odůvodnění práce 

V České republice došlo od roku 1989 k výrazným změnám ve všech oblastech života, včetně 

oblasti péče o děti se zdravotním postižením. Tyto trendy jsou reflektovány i v některých 

studiích, které byly v posledních letech publikovány. Podle oficiálních údajů se 

v dlouhodobém horizontu snižují počty dětí, které jsou umisťované do ústavní péče, a děti 

častěji vyrůstají ve svých biologických rodinách. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, 

že počet dětí umístěných do domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) od roku 

2009 klesl o 53%. Zpráva organizace LUMOS z roku 2018 odhaduje, že v roce 2018 žilo 

v České republice 60 tisíc dětí se zdravotním postižením, z nichž 98 % bylo v péči své 

biologické rodiny nebo žilo v náhradní rodině [LUMOS 2018]. Tedy pouhá 2 % těchto dětí 

žije v ústavní péči. Do ústavní péče v České republice patří kromě domovů pro osoby se 

zdravotním postižením také další zařízení – dětské domovy pro děti do 3 let (dříve kojenecké 
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ústavy, dnes Dětská centra) a školská pobytová zařízení. Jako hlavní příčinu snížení počtu 

dětí se zdravotním postižením v ústavní péči uvádí LUMOS především „…díky nesmírného 

nasazení jejich rodičů, zavedení příspěvku na péči, což je sociální dávka poskytovaná na péči 

o děti se zdravotním postižením, a zdravotním a sociálním službám poskytovaným 

v komunitě…“ [LUMOS, 2018]. 

Jak zmiňuje zpráva LUMOS [LUMOS, 2018] nasazení rodičů při péči o dítě je nesmírné. Je 

tedy naprosto zásadní zajistit těmto rodičům adekvátní podporu, aby tuto náročnou péči 

mohli poskytovat dítěti dlouhodobě. Specificky děti s kombinovaným postižením ve většině 

případů vyžadují čtyřiadvacetihodinovou péči sedm dní v týdnu. Zároveň je jejich zdravotní 

stav často překážkou pro to, aby rodiče mohli využívat současnou síť podpůrných služeb. 

Rodiny tak propadnou podpůrnou sítí zdravotních, sociálních a školských služeb pro děti se 

zdravotním postižením. Rodiče nemohou dlouhodobě takto náročnou péči zvládat sami. 

Stává se pak, že se děti po letech usilovné péče rodičů nakonec stejně ocitnou v ústavní péči. 

Rodiče, často na samém okraji sil, už nedokáží dál náročné požadavky péče naplnit a kromě 

fyzického a psychického vyčerpání, trpí také pocity selhání. Jejich partnerský vztah se často 

v důsledku náročné péče rozpadne. Z tohoto pohledu je klíčová preventivní role podpůrných 

služeb, které jsou schopné reagovat na potřeby rodiny, a takovému ukončení rodinné péče a 

umístění dítěte do ústavní péče zabránit. Tyto služby by však měly vycházet právě z potřeb 

rodin. 

 

3. Očekáváný přínos 

Problematikou potřeb rodin s dětmi s vážným nebo kombinovaným postižením se 

v posledních letech věnovalo několik studií (Kasincová, 2019; Poláková, 2017; Paleček, 

2018; Klusáčková, 2017; a další).  Některé vznikly na popud Ministerstva práce a sociálních 

věcí a některé vznikly v rámci neziskového sektoru. Většina těchto prací se zabývala 

některou částí systému péče, jejich pohled byl ve většině případů zúžen na pohled jedné 

konkrétní sociální služby (např. raná péče, paliativní péče nebo odlehčovací péče) nebo 

cílovou skupinu (př. děti se specifickými potřebami v pěstounské péči, děti v paliativní péči). 

Zmíněné práce se často zaměřovaly především na jednu oblast podpůrných služeb podle 

jejich náležitosti k určitému ministerstvu, tedy k Ministerstvu práce a sociálních věcí 

(MPSV), Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

nejčastěji šlo o analýzy služeb sociálních. Potřeby rodin zde byly zkoumány z pohledu dané 
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služby, nikoli z pohledu potřeb rodiny jako celku. Rodiny ale své potřeby nerozdělují na 

potřeby zdravotní, sociální nebo školské, proto je zapotřebí brát v úvahu všechny jejich 

potřeby bez rozlišení. Moje práce proto může posloužit jako inspirace k úvahám o potřebných 

službách pro tyto rodiny, a to především službám, které leží na zdravotně sociálním pomezí. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci své pracovní náplně setkávám s poskytovateli zdravotní 

péče a poskytovateli sociální služeb pro děti s vážným zdravotním znevýhodněním, je mi 

téma práce blízké. Dlouhodobě spolupracuji například s dětskou klinikou VFN Praha nebo 

Asociací rané péče a na základě své osobní zkušenosti toto téma považuji za velmi důležité. 

Zároveň se podílím na vzniku Centra komplexní péče pro děti se závažným zdravotním 

znevýhodněním ve Středočeském kraji, kde mohou být výsledky mé práce využity při 

definování a nastavení nově poskytovaných služeb. Na druhou stranu jsem si však vědoma 

rizika, které plyne z mé znalosti podpůrných služeb pouze ze strany poskytovatelů těchto 

služeb. Bylo proto velmi důležité, abych během rozhovorů s rodiči nevnášela svoji osobní 

zkušenost a nezkreslila tím jejich výpověď. 

V rámci spolupráce Nadace Sirius a Asociace rané péče byl na základě záměru této 

bakalářské práce připraven společný projekt, který má ambici zabývat se jak analýzou potřeb 

rodin, tak analýzou nabízené podpory, včetně jejich vzájemného porovnání a zjištění, zda si 

navzájem odpovídají. Tato práce bude proto sloužit jako předfáze tohoto společného 

výzkumu. 

 

4. Cíle práce 

Tato práce má za cíl přinést detailní pohled na potřeby rodiny, kde vyrůstá dítě s vážným 

nebo kombinovaným zdravotním postižením, prostřednictvím jejich žité zkušenosti. Cílem 

je na základě analýzy narativních rozhovorů identifikovat body obratu v životě 

takových rodin a pro tyto momenty pojmenovat potřeby rodiny. Podpora, kterou těmto 

rodinám poskytuje stát, neziskové organizace nebo komunity, by měla reflektovat potřeby 

těchto rodin, protože pak půjde o podporu smysluplnou.  

Za účelem splnění tohoto cíle jsem definovala výzkumnou otázku: Jak rodiče dětí se 

zdravotním postižením ve věku 0–12 let popisují svoje potřeby související s péčí o jejich 

nemocné dítě? 

Vzhledem k věkovému ohraničení je práce zaměřena především na potřeby rodiny v období, 
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kdy je zdravotní problém dítěti diagnostikován; období, kdy se rodina adaptuje na novou 

situaci; období stabilizace péče o dítě; období, kdy má dítě zahájit školní docházku; a období 

školní docházky.  

Výzkumnou otázku bylo možné pracovně doplnit dílčími výzkumnými podotázkami: 

Jaké specifické potřeby mají tyto rodiny v souvislosti s péčí o dítě oproti jiným rodinám? 

Mění se tyto potřeby podle věku dítěte? Jakou formu podpory by rodiče uvítali? V jakých 

situacích a u jakých problémů potřebují rodiny podporu?  

 

  



 

 

7 

5. Přehled dosavadního stavu poznání 

Nejzásadnější změnou v oblasti péče o děti se zdravotním postižením byl po roce 1989 

odklon sociální politiky směrem od institucionální péče k péči rodinné. Jak již bylo zmíněno 

výše, dlouhodobě se snižují počty dětí se zdravotním postižením umístěných v ústavní péči; 

děti dnes častěji vyrůstají ve svých biologických rodinách. V oficiálních statistikách 

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí není explicitně uveden počet 

dětí se zdravotním postižením, proto je jejich počet odhadován na základě druhotných 

ukazatelů. Například organizace LUMOS odhadovala, že v roce 2018 žilo 98 % z celkového 

počtu 60 tisíc dětí se zdravotním postižením v rodinném prostředí, tedy odhadem necelých 

59 tisíc dětí [LUMOS 2018]. 

Z pohledu zákona č. 108/2006 o sociálních službách je možné odhadovat počet dětí se 

zdravotním postižením v České republice na základě počtu vyplacených příspěvků na péči. 

Příspěvek je uznán na základě vyhodnocení stupně závislosti dané osoby na péči jiné osoby. 

Posouzení, do jakého stupně závislosti dítě patří, je v kompetenci posudkových lékařů. Děti 

s vážným nebo kombinovaným postižením jsou posudkovými lékaři obvykle zařazeny do IV. 

stupně závislosti, popřípadě do III. stupně závislosti [MPSV 2016]. 

Podle statistické ročenky MPSV za rok 2018 bylo v tomto roce měsíčně vyplaceno 31,5 tisíce 

příspěvků na péči dětem ve věku 0 až 17 let [MPSV 2019]. Vyjdeme-li z předpokladu, že 

děti s vážným nebo kombinovaným postižením jsou posudkovými lékaři zařazeny především 

do IV. stupně závislosti, popřípadě do III. stupně závislosti, pak v případě stupně IV. bylo 

v roce 2018 vyplaceno měsíčně dětem ve věku 0–17 let 4,6 tisíce příspěvků, a v případě III. 

stupně závislosti to bylo dalších 5,5 tisíce příspěvků.  

Tabulka 1 - počet vyplacených příspěvků na péči podle věku a stupně závislosti v roce 2018 

 Průměrný měsíční počet vyplacených dávek podle věku osoby (v tis.) 

 0-17 let 18-59 let 60-69 let 70-79 let 80-89 let 90 a více let celkem 

I. Stupeň závislosti 12,7 17,1 13,6 23,6 34,2 7,9 109,1 

II. Stupeň závislosti 8,7 21,1 14,9 23,5 36,5 12,5 117,2 

III. Stupeň závislosti 5,5 16,9 9,4 15,7 25,4 11,8 84,7 

IV. Stupeň závislosti 4,6 11,4 4,0 14,1 14,1 8,0 49,7 

Celkem 31,5 66,5 41,9 110,2 110,2 40,2 360,7 

(zdroj: MPSV) 
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Roční nárůst počtu dětí s uznaným příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni závislosti ukazují 

také data poskytnutá Českou správou sociálního zabezpečení: 

 

Tabulka 2 - osoby do 18 let věku posuzované v letech 2017–2018 pro účely příspěvku na péči 

 Neuznáno  I. stupeň 

závislosti 

II. stupeň 

závislosti 

III. stupeň 

závislosti 

IV. stupeň 

závislosti 

Celkem 

posouzeno 

Rok 2017 3 003 3 912 2 999 1 715 1 108 12 737 

Rok 2018 3 425 4 791 3 425 1 960 1 221 14 822 

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení) 

 

Tato čísla však neuvádějí, zda jde o opakované nebo prvotní žádosti o příspěvek, nebo zda 

jde o případ přechodu mezi různými stupni závislosti a s ním spojené změny příspěvku. 

Závěrem je však možno konstatovat, že na základě počtu měsíčně vyplacených příspěvků na 

péči se v roce 2018 mohl počet dětí s vážným nebo kombinovaným postižením pohybovat 

v rozmezí 4,5 – 10 tisíc dětí. 

 

Situací rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením, se komplexněji zabývala 

výzkumná zpráva Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 

2010 [Nadace Sirius2, 2010]. Zpráva hodnotila život rodin z mnoha aspektů, jak z pohledu 

rodin samotných, tak z pohledu sociálních pracovníků. Obě skupiny respondentů se shodly, 

že nejzávažnějšími problémy těchto rodin jsou finance, postoj veřejnosti k dětem se 

zdravotním postižením, malý zájem státu a postoj úředníků [Nadace Sirius 2010: 33]. Další 

problém, který rodiny uváděly, byl nedostatek podpůrných služeb, a to především služeb 

osobní asistence, psychologické pomoci, krizových a odlehčovacích služeb. Respondenti 

kladně hodnotili službu rané péče, ale stěžovali si na její problematickou dostupnost a malou 

informovanost o jejích možnostech [Nadace Sirius 2010: 34]. Zároveň však sociální služby 

považovaly za důležité téměř dvě třetiny všech respondentů [Nadace Sirius 2010: 45]. 

Nespokojenost vyjadřovali respondenti také s nastavením sociálních dávek, s výší úhrad 

zdravotních pomůcek nebo se systémem hodnocení míry závislosti na péči [Nadace Sirius 

2010: 44].  

                                                           
2 Nadace Sirius je česká soukromá nadace působící v oblasti péče o ohrožené děti v České republice. Více na  

www.nadaceSirius.cz  

http://www.nadacesirius.cz/
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Na situaci rodin s dětmi se zdravotním postižením reagoval i Akční plán k naplnění národní 

strategie ochrany práv dětí pro období 2016 až 2020, který připravilo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Při sestavování akčního plánu se vycházelo z principů Úmluvy o právech 

dítěte, v některých bodech také z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. 

Dokument uvádí v cíli č. 5 Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním 

postižením hned několik relevantních dílčích cílů.  Jedním z nich je definování minimální 

sítě podpůrných služeb na úrovni krajů (5.1.2.), dalším je transformace velkokapacitních 

zařízení (5.1.4.). Tyto cíle mají být podpořeny i legislativními úpravami (5.2.2.). V akčním 

plánu se jako specifický cíl objevuje i podpora náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním 

postižením (5.4.). Z uvedeného je zřejmé, že si stát uvědomuje nedostatky současného 

systému a potřeby rodin a chce se zaměřit na jejich řešení. V rámci těchto cílů si Ministerstvo 

práce a sociálních věcí nechalo v posledních letech také vypracovat několik analýz 

zaměřených na dílčí oblasti péče o ohrožené děti.  

 

Jednou z nich je výzkumná zpráva, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 

2017. Zpráva se zaměřila na podporu dětí se specifickými potřebami, které vyrůstají 

v náhradní péči. Děti se zdravotním postižením byly definovány jako jedna z cílových skupin 

této studie. Z celkového množství dětí vyrůstajících v pěstounské péči je dle zprávy pouze 

1,8 % dětí se zdravotním znevýhodněním [Institut projektového řízení 2017: 6]. Ve stejné 

době bylo ve školských ústavních zařízeních evidováno každé páté dítě jako dítě se 

zdravotním znevýhodněním [Institut projektového řízení 2017: 6]. Ze srovnání podílu těchto 

dětí v pěstounské a ústavní péči je zřejmé, že přestože velký počet dětí se zdravotním 

postižením zůstává ve svých biologických rodinách, nedaří se pro všechny tyto děti najít 

náhradní rodiny v případě, kdy o původní rodinu přijdou. Analýza předkládá jako jedno 

z vysvětlení nedostatečnou informovanost veřejnosti a nedostatečnou přípravu zájemců o 

pěstounskou péči na péči o zdravotně znevýhodněné děti. To dokladuje skutečností, že 

„…častou motivací pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče je předchozí zkušenost s péčí 

o dítě se specifickými potřebami, a to buď v rámci (vlastní i náhradní) rodinné péče nebo 

předchozí profese žadatele (pedagogická nebo zdravotnické praxe atd.)“ [Institut 

projektového řízení 2017: 7].  Analýza zmiňuje i pozitivní hodnocení pěstounů ke změně 

legislativy v roce 2013, která pro pěstouny zavedla nárok na bezplatné odborné poradenství 

a další sociální služby. [Institut projektového řízení 2017: 77]. Odborné služby, poskytované 

rodinám, zvyšují ochotu rodin, ať biologických či náhradních, se o dítě s postižením postarat. 
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V případě dítěte s kombinovaným postižením je podpora státu ještě výraznějším faktorem při 

rozhodování, zda se rodina o dítě bude či nebude starat. 

 

Další výzkumná zpráva, která se zabývá situací dětí se zdravotním znevýhodněním 

vyrůstajících v pěstounské péči, byla vydána v roce 2018 [Paleček 2018]. Předkládá však 

podobné závěry jako výše zmíněná analýza Ministerstva práce a sociálních věcí [Institut 

projektového řízení 2017]. 

 

Rodiny, které pečují o vlastní dítě se zdravotním postižením, mohou v dnešní době využít 

podpory několika sociálních služeb. Jednou z nejoceňovanějších je z pohledu rodin sociální 

preventivní služba rané péče. Je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 

její cílovou skupinou jsou rodiny, kde pečují o dítě se zdravotním postižením ve věku 0 až 7 

let, patří sem tedy také děti s kombinovaným postižením.  

Využíváním, výhodami a slabými stránkami služby rané péče se zabývá komplexní zpráva 

Nadačního fondu AVAST3. Tato zpráva se skládá z několika samostatných částí; jedna z nich 

je věnována pohledu rodičů na přínosy a nedostatky služby rané péče [Klusáčková, 2017]. 

Zpráva rozpracovává tři základní oblasti – informovanost, spokojenost a návrhy na zlepšení. 

Zpráva zmiňuje také chybějící plynulý přechod mezi zdravotní péčí a sociální službou rané 

péče. V praxi nastávají situace, kdy rodina zůstává po určitou dobu bez podpory, a to 

především proto, že není zdravotníky nasměrovaná na ranou péči přímo a bez prodlení 

[Klusáčková 2017: 5].  

Znalost možností podpory rané péče je dle zprávy obecně velmi nízká [Klusáčková 2017: 6]. 

Rodiče naopak velmi oceňují terénní charakter služby, především u autistických dětí je 

známé prostředí velkou výhodou při terapii [Klusáčková 2017: 8]. Za nedostatečné označuje 

zpráva odlehčovací služby [Klusáčková 2017: 13]. Dále upozorňuje na nedostatečnou 

finanční podporu rodin v případě potřeby speciálních terapií. Rodiny často nedokáží cenu 

terapie pokrýt ze sociálních dávek ani z vlastních příjmů [Klusáčková 2017: 14]. Jako další 

nedostatky jsou uváděny problémy s inkluzí dětí ve škole nebo mezioborová spolupráce. 

 

Šířeji se situací rodin, kde vyrůstá dítě se zdravotním postižením, zabývá ve svých pracích 

také profesor Michalík. Kvalita života rodin je dle něj silně ovlivněna jednak stupněm 

                                                           
3 Nadační fond AVAST je soukromý nadační fond, více na https://nadacnifond.avast.cz/index 
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postižení dítěte, a dále takovými faktory, jako v jakém kraji a v jak velké obci rodina žije. 

Tyto dva aspekty ovlivňují především dostupnost podpůrných zdravotních a sociálních 

služeb. Dále Michalík uvádí jako důležitý aspekt stabilitu a podporu širší rodiny a přátel. 

Finanční podporu státu vidí jako důležitou, ale ne jako samospásnou. Za důležitý faktor 

považuje i stabilizaci a podporu rodičů dítěte jako základního předpokladu pro prospívání 

dítěte [Michalík, 2017]. Michalík rozpracovává koncept podpory rodiny v rámci 

zdravotnického zařízení, kde se rodina nejčastěji dozvídá nepříznivou diagnózu dítěte. 

Popisuje pozitivní dopady na prospívaní dítěte v případě spolupráce mezi rodičem a 

zdravotníky, které se projeví v případech, kdy je rodičům poskytnuta včasná krizová 

intervence a následné poradenství přímo v prostorách nemocnice nebo porodnice [Michalík, 

2015]. 

 

Michalík ve své další práci [Michalík 2010] konstatuje, že rodiny, které se starají o děti se 

zdravotním postižením nejsou typově stejné, nejsou jednotným monolitem. V rozporu s touto 

skutečností jsou předpoklady podpůrných opatření státu. Tyto předpoklady pracují s 

východiskem, že všechny rodiny s dětmi se zdravotním postižením řeší stejné problémy a 

přijímají podobná řešení těchto problémů. Michalík zde také upozorňuje na chybějící 

podporu pro sourozence dětí se zdravotním postižením a na problémy inkluze dětí se 

zdravotním postižením. Kritizuje také včasnost, kvalitu a dostupnost poradenství pro tyto 

rodiny. Kriticky se staví i ke konceptu posuzování úrovně závislosti dítěte se zdravotním 

postižením a s tím související výší příspěvku na péči. 

 

V roce 2017 vydalo Centrum paliativní péče 4výsledky výzkumu zaměřeného na potřeby dětí 

v paliativní péči [Poláková, 2017]. Jejich analýza začínala momentem stanovení diagnózy a 

končila truchlením rodiny nad ztrátou dítěte. Její závěry, které se týkají fází před zahájením 

paliativní péče, odpovídají zjištěním předešlých studií; akcentují nekoordinovanost péče a 

nedostatečnou informovanost o možnostech podpory rodiny. 

 

Nejnovější výzkum v této oblasti publikoval v roce 2019 spolek Péče bez překážek5 

                                                           
4 Centrum paliativní péče je instituce, která se věnuje rozvoji paliativní péče, více na 

https://paliativnicentrum.cz/ 
5 Péče bez překážek je formalizovaná svépomocná skupina rodičů dětí s kombinovaným postižením, více na 

https://www.pece-bez-prekazek.cz/ 

https://paliativnicentrum.cz/
https://www.pece-bez-prekazek.cz/
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[Kasincová, 2019]. Spolek realizoval kvantitativní výzkum na téma významu a dostupnosti 

odlehčovacích služeb, jejich online dotazník vyplnilo 849 pečujících osob. V rámci 

dotazování sledovali všechny klíčové aspekty péče se zdůrazněním potřeb, které se týkají 

odlehčovacích služeb. 

 

Přestože se většina uvedených prací zabývá problematikou podpory rodin s dítětem se 

zdravotním postižením pohledem pouze nějaké konkrétní služby nebo konkrétní situace, 

docházejí všechny k několika shodným závěrům.  

Pro dlouhodobé zdravé fungování rodiny s dítětem se zdravotním postižením je nezbytná její 

podpora. Péče o dítě se zdravotním postižením klade na rodinu vyšší nároky na péči, a proto 

rodiny potřebují vyšší vnější podporu než ostatní rodiny. Péče rodiny o dítě se zdravotním 

postižením je sice stejně, jako v případě ostatních rodin, opřena především o vnitřní zdroje 

rodiny a její vnitřní soudružnost a solidaritu, ale bez vnější podpory jsou tyto interní zdroje 

poměrně rychle vyčerpány.  

Jako klíčové momenty životního cyklu rodiny práce shodně uvádějí okamžik sdělení 

diagnózy (obvykle při narození dítěte nebo krátce po něm); okamžik, kdy by dítě mělo začít 

navštěvovat školní zařízení a okamžik, kdy dítě dosáhne plnoletosti. Všechna tato tři období 

probíhají v těchto rodinách výrazně jinak, než rodiny původně očekávaly, a jinak, než 

probíhají v rodinách se zdravými dětmi.  

Z pohledu obecného fungování rodiny a péče o dítě jsou nejčastěji uváděny problémy 

s financemi, s omezenou možností sdílení péče a problémy s integrací dítěte mezi vrstevníky. 

Z pohledu hodnocení služeb pro rodiny je často zmiňována jejich malá dostupnost a kolísající 

kvalita, a také velmi malá koordinace mezi zdravotním a sociálním sektorem péče a malá 

informovanost o existujících službách. 

Rodiny, kterým je věnována tato práce, představují mezní případy péče o dítě se zdravotním 

postižením. Zdravotní stav jejich dítěte je komplikovaný a vyžaduje specifickou zdravotní 

péči v domácím prostředí; vyžaduje tuto péči obvykle dvacet čtyři hodin denně.  Často jeden 

z rodičů vystoupí z pracovního procesu a věnuje se plně roli pečujícího, čímž se snižuje 

finanční soběstačnost rodiny. Dítě se vzhledem ke svému komplikovanému zdravotnímu 

stavu stává těžce klientem sociálních služeb, přestože jeho zdravotní stav naopak vyvolává 

větší potřebu sdílení péče. Podpora zvenku je pro tyto rodiny základním parametrem jejich 

fungování.   
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6. Teoretická východiska 

6.1. Kvalita života a potřeby rodiny 

Od 90. let minulého století se v odborné literatuře objevují snahy o měření dopadů veřejných 

politik a jejich dílčích opatření, např. služeb, v jejichž základu leží zhodnocení kvality života 

jedince. Takové přístupy získávaly své opodstatnění především proto, že jednotlivá opatření 

veřejných politik přistupovala k podpoře dítěte se zdravotním postižením vždy z jednoho 

úhlu pohledu a sledovala vždy jeden konkrétní cíl. Pohled a cíle zdravotnického systému jsou 

však jiné než pohled sociálního systému nebo školského systému. Dochází tedy k tomu, že 

je často sledován a vyhodnocen pouze nějaký dílčí aspekt kvality života dítěte, a ne kvalita 

jeho života jako celku [Zekovic 2010]. Zekovic a Renwick upozorňují, že právě takový 

přístup, jehož základem je sledování kvality života dítěte, může nabídnout myšlenkový rámec 

pro koordinaci a návrhy dílčích veřejných politik a jejich opatření [Zekovic 2010:20]. Takový 

přístup, dle jejich názoru, musí zajistit přenesení pozornosti z aspektů, které souvisejí přímo 

a jedině se zdravotním postižením, na aspekty, které lépe odráží život dítěte ve všech 

dimenzích jako jednoho celku. 

Zekovic a Renwick se v roce 2010 pokusili o klasifikaci existujících přístupů, které pracovaly 

s konceptem kvality života [Zekovic 2010]. Zmiňují, že v roce 1995 bylo definováno téměř 

sto přístupů, které pracovaly s pojmem kvalita života jedince. Do své analýzy proto zahrnuli 

pouze přístupy, které pracovaly s pojmem kvalita života jedince a zároveň byly aplikovatelné 

na děti se zdravotním postižením. Na základě své analýzy rozdělili tyto přístupy do dvou 

hlavních proudů. V první skupině přístupů jsou přístupy, které vycházejí z definice zdraví 

tak, jak ji používá Světová Zdravotnická Organizace (World Health Oranizace, WHO). Tyto 

přístupy se obvykle využívají k vyhodnocení výsledků nějaké specifické léčby, nebo slouží 

jako podklad pro návrhy a restrukturalizace zdravotních systémů. Nedostatkem těchto 

přístupů je, že nepracují s jasnou konceptualizací pojmu kvalita života. Kvalitu života chápou 

obvykle jako některý z klíčových aspektů, například jako tělesné a emoční funkce, bolest, 

mobilita nebo duševní zdraví. 

Druhá skupina přístupů staví na holistickém pojetí. Jejich aplikace je často spojena s tvorbou 

sociálních politik a reformami sociálních systémů. Kvalitu života jedince chápou jako 

multidimenzionální fenomén, v rámci kterého zohledňují interakci mezi aspekty na úrovni 

jedince a aspekty dané prostředím; pracují se subjektivní a objektivní dimenzí. 
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Jedním z takových konceptů, založených na holistickém pojetí, je koncept QOL (Individual 

Quality of Life). Jeho hlavní myšlenkou je zaměření na individuální potřeby jedince. Tyto 

potřeby jsou považovány za základ hodnocení kvality života jedince. Kvalita jeho života je 

odrazem jeho potřeb a jejich uspokojování, jako například možností rozvíjet se v základních 

oblastech života. Koncept spojuje osobní a environmentální faktory do multidimenzionální 

struktury. Zaměřuje se jak na zdravotní stav jedince a jeho fyzické prospívání, tak na jeho 

emocionální pohodu a obecný well-being (prospívání) [Wang 2009]. 

Koncept QOL lze využít na různých úrovních systému péče. Lze jej například využít jako 

rámec pro definování sociální služby, ale také jako třeba rámec pro uvažování jednotlivých 

sociálních pracovníků o podstatě jejich práce. Dává jim možnost sledovat, co jejich práce 

přináší samotnému klientovi [Wang 2009]. V rámci tohoto konceptu byla vyvinuta i řada 

nástrojů na měření kvality života jedince. Tyto nástroje jsou typicky zaměřeny na specifické 

skupiny klientů služeb, např. pro osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním 

postižením nebo osoby s jiným jazykovým a kulturním zázemím. 

 

6.2. Koncept FQOL 

Koncept QOL posloužil jako výchozí bod pro vznik dalšího konceptu, který se také zabýval 

kvalitou života, ale v jehož středu již není jedinec, ale rodina. Tento koncept je označován 

jako Kvalita života rodiny (Family Quality of Life, FQOL). Základní jednotkou se v tomto 

případě stává rodina. Koncept FQOL vznikl původně s cílem umožnit sledování a hodnocení 

podpory, která je poskytována rodině, kde žijí osoby nebo děti s mentálním postižením. 

Základem konceptu byla myšlenka, že dítě s mentálním postižením ovlivňuje fungování celé 

své rodiny, včetně kvality života této rodiny jako celku. Podle Wanga byl koncept více 

rozpracován přibližně před 20 lety. Psali o něm především Roy I. Brown, Ann Turnbull a 

Mian Wang. Postupem času se koncept začal používat v USA a Kanadě jako součást přístupu 

k tvorbě veřejných politik. Koncept FQOL také v USA ovlivňuje definici státem 

poskytovaných služeb v oblasti podpory rodin s dětmi nebo osobami s mentálními a 

rozvojovými hendikepy [Wang 2009].  

Wang uvádí, že historicky byly výzkumy FQOL zaměřeny především na úsilí, které rodina 

věnovala péči o dítě. Sledovaly se přímé dopady péče na fungování rodiny jako celku a potřeb 

rodiny. Výsledky těchto studují často upozorňovaly na depresi pečujících osob, jejich 

vyhoření a vysílení, na rozpady rodin. Wang se domnívá, že tyto závěry byly částečně 
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ovlivněny i tím, že výzkumy byly více orientovány na negativní aspekty života rodiny než 

na pozitivní osobní a rodinné aspekty života. Tato skutečnost byla dle něj také jedním 

z impulsů pro vznik konceptu FQOL. Cílem konceptu bylo postihnout jak negativní, tak 

pozitivní aspekty života rodiny [Wang 2009].  

Koncept FQOL pracuje s následující definicí rodiny: „Za rodinu jsou považováni všichni 

lidé, kteří se považují za členy této rodiny, a to nezávisle na tom, zda jsou s jinými členy 

spojeni pokrevně nebo právně (manželství, adopce), a kteří se vzájemně podporují a pečují 

jeden o druhého na každodenní bázi.“ [Wang 2009: 148]. 

Podle Wanga koncept FQOL pracuje s východiskem, že podpora rodiny může mít mnoho 

podob, ale vždy je jejím smyslem umožnit rodině pečovat o jedince (dítě) v domácím 

prostředí rodiny, a zároveň rodině umožnit, aby nadále existovala jako funkční jednotka. 

Protože zdravotní postižení dítěte má dopad na celou jeho rodinu a její každodenní fungovaní, 

je nutné cílit podporu pro rodiny tak, aby rodina byla lépe integrována do své komunity a aby 

byly reflektovány její potřeby.  

Wang uvádí [Wang 2009] základní principy FQOL, které jsou definovány jak na úrovni 

rodiny, tak na úrovni systému. Na úrovni rodiny zmiňuje především následující principy: 

• Základní hybnou silou života dítěte je rodina; ne odborník, který o dítě nebo rodinu 

pečuje. 

• Nejlepší oporou je pro dítě vždy jeho rodina. 

• Rodina musí participovat a rozhodovat o podobě jí poskytovaných služeb. 

• Poskytované služby musí podporovat autonomnost rodiny.  

Potřeba rodin být podporován vzrůstá s tím, jak rostou možnosti dětí s kombinovaným nebo 

těžkým postižením vyrůstat v rodině. Problémem je skutečnost, že veřejné zdroje zůstávají 

na stejné úrovni nebo se snižují. S takovou skutečností se potýkáme také v České republice. 

 

Koncept FQOL je multidimenzionální koncept a proto je velmi obtížně měřitelný. V praxi se 

aplikuje především v rámci kvalitativních výzkumů a velmi často se jeho aplikace týká 

nějaké specifické cílové populace. Součástí následné analýzy je často zakotvená teorie 

(Strauss, Corbin, 1990), protože dobře postihuje názory účastníků výzkumu.  

Wang  [Wang 2009] podrobně rozebírá i možnosti aplikace konceptu FQOL v praxi a 

konstatuje, že je koncept použitelný pro mnoho různých situací.  Koncept lze využít jako 
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ústřední princip při tvorbě politik, jejichž obsahem je poskytování služeb pro rodiny v oblasti 

osob se zdravotním postižením. Na úrovni rodiny lze tento koncept využít pro zhodnocení 

její situace a identifikace jejích potřeb. Na úrovni služeb lze koncept použít jako základ pro 

zhodnocení efektivnosti dané služby nebo programu. Koncept lze využít také jako koncepční 

základ pro přípravu výzkumů a rozhovorů. 

Tato práce vychází z tohoto konceptu. Základem práce bude identifikace potřeb rodin s dětmi 

s vážným nebo kombinovaným postižením. Použití narativních rozhovorů odráží holistické 

pojetí konceptu. Děti s kombinovaným postižením sice do života rodiny vnáší více 

komplikací s vyšší intenzitou než původní cílová skupina konceptu, není však důvod 

předpokládat, že by jejich potřeby vykazovaly jinou strukturu než potřeby rodin s dítětem 

s mentálním postižením. Lze ji proto použít jako výchozí rámec pro přípravu rozhovorů a 

následnou analýzu potřeb rodiny. 

 

6.3. Klíčové pojmy  

Při konceptualizaci a operacionalizaci základních pojmů bude v této práci vycházet 

z konceptu FQOL. 

Rodina:  

Rodinou budu chápat skupinu lidí, kteří se považují za členy této rodiny, a to nezávisle na 

tom, zda jsou s jinými členy spojeni pokrevně nebo právně (manželství, adopce), a kteří se 

vzájemně podporují a pečují jeden o druhého na každodenní bázi. Charakteristickým znakem 

rodiny je pro účely mé práce skutečnost, že tato rodina pečuje o dítě s kombinovaný 

postižením. Dítě s kombinovaným postižením je tedy rodinou považováno za člena rodiny. 

Dítě s vážný nebo kombinovaným postižením:  

Z pohledu zákona č. 108/2006 o sociálních službách je možné vyjít z předpokladu, že děti 

s vážným nebo kombinovaným postižením budou ve velké většině zařazeny dle §8, který 

definuje stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, do kategorie „úplná závislost – IV. 

stupeň“: 

„Osoba ve stupni IV (úplná závislost): jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, 

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.“ 

Posouzení, do jakého stupně závislosti dítě patří, je v kompetenci posudkových lékařů, tedy 
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zdravotníků. Lze proto tuto definici, přestože ji používá zákon o sociálních službách, 

používat i v případě jiné péče jako klasifikační prvek. V této práci se zaměřím na děti ve věku 

0-12 let, které mají přiznán VI. stupeň závislosti, nebo jejich stav odpovídá tomuto stupni 

závislosti. 

Potřeba rodiny: 

Potřeba rodiny je subjektivně vnímaný pocit člena rodiny. Potřeba vyplývá z existence 

problému. V rámci této práce jsou stěžejní problémy, které vznikají v okamžiku destabilizace 

rodiny v souvislosti s péčí o dítě s vážným nebo kombinovaným postižením. Potřeba se 

v tomto případě pak obvykle týká nějaké pomoci nebo podpory a nějak souvisí s péčí o dítě 

s vážným nebo kombinovaným postižením. 
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7. Data a metody 

Z metodologického hlediska je má práce postavena na kvalitativním výzkumném přístupu 

[Hendl, 2007, Disman, 2011] a metodě narativních rozhovorů [Franzosi, 1998; Řiháček, 

2013] Vzhledem k výzkumné otázce bylo potřeba použít výzkumnou metodu, která umožní 

citlivé proniknutí do životní zkušenosti rodičů, ale zároveň umožní detailní pohled do života 

rodiny.  

Cílovou skupinou výzkumu jsou rodiče, jímž diagnóza dítěte výrazně změnila život. Jejich 

rodičovství neodpovídá standardně pojímanému obrazu rodič-dítě, stejně tak se mění jejich 

partnerský život. Nemoc dítěte má vliv také na jejich pracovní život, ale i na jejich 

volnočasové aktivity a životní styl (kultura, sport, strava, spánkový režim). Jde o jejich žitou 

zkušenost, kterou je možné odkrýt pouze prostřednictvím vyprávění jejich příběhu. Jde nejen 

o to, o čem vyprávějí, ale také o to, jakým způsobem to vyprávějí. Způsob vyprávění odkrývá 

další úroveň toho, jak svůj život prožívají. Proto jsem se rozhodla pro metodu narativních 

rozhovorů. 

 

7.1. Přípravná fáze  

V rámci přípravné fáze výzkumu jsem provedla terciální analýzu dat [Hendl, 2007]. Zdrojem 

této analýzy byly dostupné informační zdroje, především analýzy a data, která byla 

zveřejněna v České republice v oblasti péče o zdravotně postižené děti v posledních 5 letech, 

tak, aby již reflektovaly aktuální legislativní úpravu. Do analýzy bylo nezbytné zahrnout i 

všechny související platné zákony a vyhlášky. 

Na základě této analýzy jsem si vytvořila představu o okruzích výzkumných podotázek a 

vytvořila si první vhled do tématu. V této fázi jsem pracovala také s rozhovory s rodiči dětí 

s kombinovaným postižením, které byly uveřejněny v odborných časopisech rané péče. 

Narativní rozhovor je dle Hanzla [Hanzl, 2014] založen na tom, že je respondent 

povzbuzován k vyprávění zcela volně, protože se vychází z předpokladu, že při cíleném 

dotazování se nemusí projevit všechny subjektivní významy a vnímání respondenta. Cílem 

přípravné fáze proto nebyla příprava scénáře rozhovoru, ale spíše zorientování se 

v problémové oblasti, zvědomení si potenciálních problémů rodičů a vývojových fázích, 

kterými taková rodina může v životě procházet. 

Cílem narativních rozhovorů pak bylo v rámci volného vyprávění identifikovat prožívané 
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situace a z nich plynoucí potřeby pečující osoby s ohledem na zdravotní postižení dítěte, a 

popsat, jak jsou tyto potřeby v daných případech vnímány a popisovány.  

 

7.2. Sběr primárních dat 

Respondenty jsem hledala za pomoci organizací, které poskytují službu rané péče. V první 

fázi jsem navázala kontakt s těmito organizacemi. Oslovila jsem tři nejznámější 

poskytovatele rané péče: společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., organizaci 

EDA raná péče a organizaci Raná péče Diakonie. Později jsem zahájila také spolupráci se 

spolkem Péče bez překážek. V druhé fázi došlo k oslovení rodičů se žádostí o účast na 

výzkumu prostřednictvím pracovníků těchto organizací. Předpokládala jsem, že většina 

rozhovorů proběhne v rodinném prostředí respondentů, protože citlivost tématu vyžaduje 

vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se rodič bude cítit dobře. 

Od organizací jsem získala kontakty na dvacet rodičů, kteří byli ochotni zapojit se do 

výzkumu. Během února jsem oslovila prvním deset rodičů a začala domlouvat termíny 

rozhovorů.  

Rozhovory probíhaly v období únor až březen 2020, a jejich termíny byly domlouvány 

v průběhu února. Realizace rozhovorů byla plánovaná formou osobních setkání s rodiči.  

Touto formou se povedlo však realizovat pouze první dva rozhovory. Na začátku března 

došlo k extrémní situaci, kdy karanténní opatření, vydaná vládou České republiky z důvodu 

zabránění šíření viru COVID-19, znemožnila další rozhovory realizovat formou osobního 

setkání. Ještě před vyhlášením celonárodní karantény z důvodu pandemie COVID-19, zrušili 

termín rozhovoru dva respondenti, důvodem byla jejich obava z nákazy. Poté, co byla 

vyhlášena celonárodní karanténa, došlo k dalšímu rušení termínů rozhovorů; hlavním 

důvodem byly časové možnosti rodičů, protože po zákazu poskytování de facto veškerých 

odlehčovacích služeb, se rodiče ocitali v komplikovaných a náročných situacích. Rodiny 

nemocných dětí se také extrémně izolovaly od okolního světa; obávaly se zavlečení nákazy 

do jejich domácnosti. Ani já jsem se s nimi nechtěla potkávat osobně, protože jsem se 

pohybovala po Praze a mohla jsem virus do jejich rodiny potenciálně zanést já. Tato možnost 

pro mne byla nepřípustná. Všechny dohodnuté rozhovory byly proto zrušeny a v několika 

případech se podařilo najít náhradní termín. Musela jsem však najít alternativní možnost, jak 

rozhovory realizovat. 

První zvažovanou alternativou byl telefonní rozhovor. Tuto variantu jsem posléze zamítla, 
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protože v tomto typu rozhovoru je důležitý oční kontakt a nonverbální komunikace. Jde o 

velmi citlivé téma, kdy je nutné se na respondenta plně napojit, což nejde bez vizuální stránky 

komunikace.  

Proto jsem hledala možnost realizovat online osobní rozhovor. Takovou možnost mi nakonec 

dala aplikace MS Teams. Umožňuje realizaci video rozhovoru bez limitace maximálního 

času rozhovoru (licenční pravidla); na straně respondenta nevyžaduje žádné technické 

znalosti, protože se respondent může připojit přes běžné webové rozhraní. Respondent pak 

obdrží link na video-místnost a přihlašovací údaje. Aplikace umožňuje pořízení 

videozáznamu. Dále aplikace umožňuje také vypnutí kamery během rozhovoru, pokud se 

tedy respondent necítí komfortně, lze rozhovor realizovat pouze s pořízením audio záznamu.  

Rizikem tohoto způsobu realizace rozhovoru je však technické vybavení na straně 

respondenta (mikrofon, kamera) a stabilní připojení k internetu. Někteří respondenti nebyli 

schopni realizovat rozhovory online buď z důvodu obavy, zda to technicky zvládnou, nebo 

proto, že neměli připojení k internetu, nebo protože nevlastnili adekvátní technický přístroj 

(počítač nebo chytrý telefon). 

Celkově proběhlo šest narativních rozhovorů; dva formou osobního setkání a čtyři v online 

formě pomocí aplikace MS Teams. Rodič byl vždy seznámen se základními parametry 

výzkumu a byl mu předložen informovaný souhlas k podpisu nebo audio souhlasu. Během 

rozhovoru byl pořizován záznam, který byl později použit pro přepis rozhovoru. Během 

rozhovoru jsem si zaznamenávala poznámky, včetně vlastních pocitů a prožívání vyprávění.  

 

7.3. Vzorek výzkumu 

Všichni respondenti byli před zahájením rozhovoru informování o účelu rozhovoru a 

způsobu zpracování rozhovoru a udělili na začátku rozhovoru informovaný souhlas, a to buď 

v písemné podobě nebo v podobě audio nebo videozáznamu. Celkem proběhlo šest 

rozhovorů; dva osobní rozhovory a čtyři online rozhovory. Kvalita nahrávky jednoho online 

rozhovoru byla však tak nízká, že znemožnila jeho přepis, proto byl rozhovor vyřazen 

z analýzy. Zbylých rozhovorů se zúčastnili dva otcové a tři matky. Všech pět respondentů 

bylo z Prahy a jejího okolí (vyřazený rozhovor byl z Ústeckého kraje). 

Tabulka č. 3 ukazuje podrobně strukturu vzorku a základní údaje o rozhovorech. 
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Tabulka 3 - Struktura vzorku a údaje o rozhovorech 

 Respondent Dítě Sourozenec v 

domácnosti 

Rozhovor 

Pohlaví Věk  Diagnóza  Délka  Forma  Datum 

Otec A Chlapec 4 roky DMO Ne 1hod 9min Osobní 26. 2. 2020 

Matka B Děvče 9 let Hydrocefalus Ano 1hod 44min Osobní 6. 3. 2020 

Otec C Chlapec 2 roky 
Williamsův 

syndrom 
Ano 1hod 20min Online 18. 3. 2020 

Matka D Chlapec 3 roky DMO Ano 1hod 19min Online  30. 3. 2020 

Matka E Chlapec  8 let PAS Ano  60min Online  31. 3. 2020 

(Zdroj: autorka) 

 

Otec A žije společně se svou ženou a čtyřletým synem v Praze. Chlapec má těžkou formu 

dětské mozkové obrny, má přiznaný čtvrtý stupeň závislosti. Postižení získal až po narození, 

kdy prodělal infekci. Jeho současný vývojový stav odpovídá tří-měsíčnímu miminku. Rodina 

využívá službu rané péče a chlapec navštěvuje stacionář na Praze 6. Oba s manželkou pracují 

na částečný úvazek, aby se mohli starat o syna. Pobírají příspěvek na péči. Rozhovor proběhl 

v poklidné kavárně ve večerních hodinách; byl pořízen audiozáznam. 

Matka B má desetiletou dceru a čtyřletého syna. Dceru porodila v zahraničí a do České 

republiky se s manželem přestěhovali kvůli lepšímu zdravotnímu zázemí pro dceru v jejích 

třech letech. Dceři okolo 6 týdne věku diagnostikovali hydrocefalus. Dcera chodí 

v současnosti do školy pro zrakově postižené děti; ve škole má asistenta. Syn chodí na 

dopoledne do dětského klubu. Rodina díky nadacím využívá také osobní asistenty, kteří 

pomáhají především s logistikou dětí. Další nadace jim pomohla zajistit finance pro 

elektrický vozík. Všichni jejich příbuzní žijí na Slovensku. Využívají všechny státní 

příspěvky, které mohou čerpat. Do sedmi let dcery byli klienty rané péče, nyní docházejí do 

speciálního pedagogického centra. Matka nepracuje a stará se o děti; před rokem se začala 

angažovat v rodičovském spolku. Rozhovor proběhl v dopoledních hodinách v kanceláři a 

z rozhovoru byl pořízen audiozáznam. 

Otec C má dvouletého syna, kterému byl v roce diagnostikovaný Williamsův syndrom. Žije 

společně se synem a manželkou, která je lékařka. Pracuje jeden den v týdnu, zároveň je na 

rodičovské dovolené se synem. Společně mají ještě staršího syna, který má diagnostikované 

ADHD. Každý syn potřebuje jiný typ péče, což je pro rodiče náročné. Žijí v Praze. O 

příspěvek na péči, ani průkaz ZTP/P zatím nežádali. Mají paní na hlídání, která je zdravotní 

sestra. Otec bere antidepresiva. Rozhovor proběhl online v aplikaci MS Teams, byl pořízen 

audiozáznam. 



 

 

22 

Matka D žije sama se svým 3letým synem a jeho starší sestrou, která chodí do školky. 

Chlapec má těžkou formu dětské mozkové obrny, ale úřad mu přiznal pouze stupeň závislosti 

II. Matka je zatím ještě na rodičovské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek a příspěvek na 

péči. Několik měsíců je nyní zařazena v programu Dobrého Anděla, jednorázově využila 

příspěvek od Život dětem. Žije s dětmi blízko Prahy. S péčí jí občas pomáhají rodiče, kteří 

ještě pracují. Těsně před celonárodní karanténou začal syn chodit do stacionáře. Rozhovor 

proběhl online v aplikaci MS Teams, byl pořízen videozáznam. 

Matka E má dvě autistické děti, má osmiletého syna a čtyřletou dceru. Žijí společně 

s manželem v Praze. Jsou klienty rané péče od tří let věku syna, využívají také podporu 

asistentů. Příspěvky od nadací zatím nevyužili. Obě děti chodí do speciální třídy ve školce, 

kde jsou uspokojené. Syn má už druhý odklad školní docházky, a proto musí v září nastoupit 

do školy. Školu zatím žádnou vhodnou nenašli. Pobírají příspěvek na péči a syn má kartu 

ZTP/P. Před rokem skončila matka v psychiatrické ambulanci s vyčerpáním, nyní bere 

antidepresiva. Rozhovor proběhl online v aplikaci MS Teams a byl z něj pořízen 

videozáznam. 

 

 

7.4. Analýza dat 

Při analýze dat jsem postupovala dle doporučení Řiháčka [Řiháček, 2013] k provádění 

narativní analýzy. 

Vzhledem k tomu, že všichni respondenti dali svolení k pořízení audio nebo video záznamu, 

bylo prvním krokem analýzy pořízení přepisu záznamů rozhovorů. Všech pět rozhovorů 

splňovalo znaky vyprávěného příběhu [Řiháček, 2013]. Ve vyprávěních byla zřejmá časová 

osa událostí, které byly vzájemně propojeny vazbami. Vyprávění směřovala od začátku do 

konce, kterým byla současná situace rodiny. Klíčové události naplňovaly znaky životních 

zvratů dle Franzosiho [Franzosi, 1998]. Během rozhovoru docházelo k interakcím, které dále 

rozvíjely prožívanou zkušenost, v některých částech rozhovoru byly patrné náznaky snahy 

vyprávění příběhu podat z určitého úhlu pohledu tak, jak se u narativních rozhovorů dá 

očekávat.  

V rámci prvním kroku narativní analýzy jsem uplatnila holistický přístup a na vyprávění 

respondentů jsem se dívala jako na celek, také k jednotlivým částem vyprávění jsem 

přistupovala jako k částem jednoho celku. Opakovaným čtením textu jsem postupně 



 

 

23 

analyzovala a identifikovala jednotlivé části vyprávění, sledovala jsem nejen, co respondenti 

vyprávěli, ale také jak to vyprávěli. Reflektovala jsem také své vlastní pocity během 

opakovaného čtení a také nonverbální projevy respondentů na videozáznamu.  

Poté jsem identifikovala v jednotlivých vyprávěních klíčové mezníky příběhu [Řiháček, 

2013], které rozdělují vyprávění do dílčích částí. Tyto klíčové mezníky příběhu byly 

základem dalšího kroku analýzy. Některé z těchto klíčových mezníků představovaly body 

obratu ve vyprávění, docházelo v nich ke zhoršování nebo zlepšování situace rodiny. Šlo o 

události, které měnily vnímání situace, a tato změna byla z pohledu vyprávění klíčová. Další 

analýzou bodů obratu jsem získala lepší představu o vývoji příběhu a celkové struktuře 

vyprávění. Protože tyto situace vyvolávaly změny v rodině, byly spojeny také se změnou 

potřeb rodiny.  

Díky tomu si rodina tyto potřeby dokázala uvědomit a popsat je. V bodech obratu se 

objevovaly nové potřeby nebo se umocňovaly staré potřeby rodin, někdy naopak docházelo 

k saturaci některých starých potřeb nebo potřeby přestaly být v nové situaci aktuální. Na 

základě toho bylo možné identifikovat potřeby rodiny. 

Posledním krokem analýzy bylo vzájemné porovnání potřeb, které jsem identifikovala 

v jednotlivých příbězích, mezi sebou. Hledala jsem podobnosti a rozdíly mezi nimi, ale také 

jsem je porovnávala se zjištěními uvedenými ve studiích Kasincové [Kasincová, 2019], 

Polákové [Poláková, 2017] a Klusáčkové [ Klusáčková, 2017].   

 

7.5. Metodologická rizika 

Vzhledem k mému desetiletému působení ve vedení Nadace Sirius, která se zaměřuje na 

pomoc ohroženým dětem, budu moci při zpracování výzkumu čerpat ze znalostí a zkušeností 

získaných ve spolupráci s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb pro rodiny, stejně 

tak jako ze spolupráce se školskými zařízeními nebo státními orgány. Moje praxe mi také 

umožňují snadnější přístup k poskytovatelům služeb a k rodičům, se kterými budou vedeny 

výzkumné rozhovory. Zároveň tato zkušenost nese riziko předporozumění problému a 

situacím, které rodiče řeší. S tímto vědomím budou pracovat po celou dobu výzkumu. 

 

Jako citlivou vidím také etickou otázku výzkumu. Rodiče dětí s kombinovaným postižením 

přistupují ke svému dítěti různě a různě se také vyrovnávají s náročnou situací, kterou 
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vyvolává nepřetržitá péče o dítě. Během celého výzkumu je třeba přistupovat k rodičům 

citlivě a neustále pracovat s možností rychlého opuštění určitého tématu, a to i za cenu, že 

téma nebude dostatečně prozkoumáno. 

 

Nová rizika sebou přinesla i vynucená realizace rozhovorů v online formě. Nestabilní a 

přetížené internetové připojení v době celonárodní karantény v některých případech vedlo k 

přerušování rozhovoru. Nestabilní připojení k internetu bylo dokonce důvodem, proč nebylo 

možné zahrnout do analýzy také šestý, realizovaný rozhovor. Videozáznam má díky 

nestabilnímu připojení k internetu tak špatnou kvalitu, že jej nelze věrohodně přepsat a musel 

být proto z analýzy vyřazen. 

Další obavou při realizaci online rozhovorů byl případný ostych respondentů před kamerou. 

Tato obava se ale nenaplnila, respondenti po několika minutách přešli do velmi přirozeného 

módu komunikace, a během analýzy nebyl identifikován žádný rozdíl ve vedení rozhovoru 

mezi dvěma osobními a třemi online rozhovory, kdy jeden respondent byl připojen přes 

mobilní telefon a dva respondenti přes počítač. 

Specifickým aspektem, byla také přítomnost dalších osob v bezprostřední blízkosti 

respondenta. Omezení volného pohybu mimo domácnost vyžadované celonárodní 

karanténou nedovolilo respondentům opustit domácnost, kde žijí jejich děti. Docházelo tak 

v některých případech ke krátkému přerušení rozhovoru, kdy se například dítě potřebovalo 

na chvilku s rodičem obejmout. V některých případech je na záznamu slyšet na pozadí 

rozhovor dětí s jinými dospělými. Všechny tyto skutečnosti narušovaly průběh rozhovoru a 

soustředění respondenta. 

 

Na výsledky práce je také třeba hledět optikou jejich omezení. Vzorek rodičů, který byl v této 

práci využit, je příliš malý na to, aby se závěry mohly jakkoli zobecňovat. Je třeba mít 

neustále na paměti, že jde o výsledky na základě žité zkušenosti pěti rodin. Každá z nich 

prožívá své specifické životy: žijí v různých komunitách s rozdílným zázemím, jejich děti 

mají různé diagnózy a jsou různě staré, některé jsou jedináčci, jiné mají sourozence. 

Charakteristika rodiny hraje důležitou roli v potřebách rodiny. 

V rámci této práce také nedošlo k saturaci tématu. Byť se některá témata opakovala, při jejich 

detailnější analýze bylo patrné, že prožívání těchto témat je rozdílné a každý další rozhovor 

odhaloval nové aspekty života rodiny. Nešlo pouze o žitou zkušenost, ale také postoj 
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k problému obecně, který ovlivňoval náhled rodiče na danou zkušenost a projevoval se ve 

způsobu vyprávění. Podobné situace v životě rodičů se potom jevily v rámci vyprávění jako 

úplně rozdílné. Proto by bylo žádoucí z pohledu tématu provést další narativní rozhovory a 

saturaci tématu sledovat v rámci širšího výzkumu potřeb rodin s dětmi s vážným nebo 

kombinovaným postižením. 
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8. Klíčové okamžiky vyprávění – holistický pohled 

8.1. Otec A – „…bude s námi, dokud to zvládneme“ 

Když se syn narodil, všechno bylo v pořádku; nikdo ale neřešil jeho sníženou imunitu. Po 

příchodu domů mu běžná infekce způsobila zánět mozkových blan; slovy otce: „ta rýma mu 

v podstatě napadla ten centrální nervovej systém“. Pak dostává vyprávění prudký sestupný 

ráz, protože „v tu chvíli, když se ptáte, co s ním bude, tak vám to nikdo není schopnej říct..“. 

Začíná období bez stanovení jasné diagnózy, plné úsilí pomoci synovi, návštěv lékařů a 

jejich doporučení. Další výrazný sestup ve vyprávění nastává v okamžiku setkání s novým 

lékařem, který jim nešetrně sdělí „podívejte, vaše dítě je postižený, je to v háji úplně“. Ztráta 

naděje na zlepšení je výrazným zlomem ve vyprávění. Uvědomění si situace je odrazem ode 

dna, otec přijímá stav dítěte jako trvalý. V následujícím roce postupně utlumují svoje úsilí 

směřované do intenzivního rozvoje syna a orientují se na zachování udržitelného života. 

Rezignace na zlepšení synova stavu přináší vzestupný trend do vyprávění. První větší 

vzestupný ráz v příběhu je spojen se zavedením pagu, které uleví v péči. Další vzestup přináší 

přijetí syna do stacionáře, což umožní začít chodit do práce i jeho ženě. Vyprávění je 

prostoupené smířením se s faktem „že s náma bude prostě do doby, dokud to zvládneme“. 

 

8.2. Matka B – „…elektrický vozík, to je svoboda, pro mě 

i pro ni“ 

Problémy její dcery začaly krátce po porodu, ke stanovení diagnózy došlo ihned. Přestože 

dcera strávila první půlrok života v nemocnici, „…první půlrok byl v kuse chirurgie, 

operace...“, první sestupný ráz se ve vyprávění objevuje až po roce jejího života, kdy si 

uvědomila, že dcera má závažný zdravotní problém, „...tam nám až v roce došlo, že asi 

nebude chodit…“. Kvůli možnosti cvičit Vojtovu metodu a lepší zdravotní péči se z Anglie 

přestěhovali do Prahy „…v té chvíli jsme se jako rozhodli, manžel si našel práci a 

přestěhovali jsme se do Prahy, protože ta paní byla v Praze.“ Další dva roky pokračovaly 

v sestupném trendu, dcera měla časté epileptické záchvaty, které končily převozem na JIP. 

Půl roku chodila do speciální školky, kde si vypěstovala odpor k dětem, „Ale ostatní děti 

byly těžký autisti, takže ona si z té školky… že nenávidí děti. Kousala si ruce, „nemám ráda 

hluk, nemám ráda děti“…  Potom musela podstoupit operaci kyčle, toto období komentuje 
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matka „…a to bylo půlroční peklo. Byla jsem těhotná s druhým…“. Pak však dcera začne 

chodit do standardní školky s asistentem a příběh dostává vzestupný trend. Ten je přerušen 

nástupem do školy a špatnou zkušeností s první školou, která vede až k hledání jiné školy. 

Po výměně školy se do příběhu vrací vzestupný trend. Velký vzestup znamená pořízení 

elektrického vozíku, který přináší svobodu pohybu nejen dceři, ale i všem pečujícím 

osobám. Současnost je popisována jako klidné a šťastné období, „… teď je skoro, dá se říct, 

zdravé děvčátko, až na to samozřejmě, že má takovou tu skoliózu…“, které je však kaleno 

představami budoucnosti. Matka očekává, že budoucnost bude mít spíše sestupný charakter. 

 

8.3. Otec C - „…nacpali jsme do něj, co se do něj vlezlo“ 

Syn se narodil předčasně, a přestože byl menší, nikdo neměl žádné podezření a vše vypadalo 

normálně. První rok života syna měl pro otce spíše sestupnou tendenci, postupně řešili 

několik různých zdravotních problémů syna: kýlu, sešikmení hlavičky, alergii na mléčnou 

bílkovinu, neprospívání dítěte. Okolo synových prvních narozenin mu byla sdělena synova 

diagnóza; pokračuje sestupný ráz vyprávění. Ihned po sdělení diagnózy absolvoval se synem 

a manželkou pobyt pro rodiny, jejichž děti mají stejnou diagnózu. Na pobytu potká starší 

děti se stejnou diagnózou a jejich rodiče. Tuto zkušenost označuje „v podstatě to byla taková 

terapie šokem“. Zároveň jde však o zlomový bod vyprávění, „…tak jsme najednou přišli a 

potkali tam prostě dvanáct dětí, který všechny měly ten syndrom a vlastně jste viděla jakoby 

budoucnost.“ Po tomto momentu dostává vyprávění vzestupný charakter, spolek rodičů jim 

poskytnul informační zázemí a oba rodiče celý další rok intenzivně pracují na rozvoji syna. 

Současnou situaci hodnotí „teďka je to daleko lepší, než to bylo, protože on se hodně 

posunul“. Syna před karanténou vzali do jeslí, ale otec do budoucnosti hledí s obavami; 

obává se, zda se jim podaří nalézt vhodnou speciální školku. 

 

8.4. Matka D – „…budu bojovat“ 

Syn se narodil předčasně jako druhé dítě do rodiny, ale na rozdíl od jeho sestry, která měla 

krvácení do mozku, vše vypadalo v pořádku. Sestra se vyvíjí normálně a vypadá to, že 

následky žádné nemá. Příběh však dostává sestupný ráz hned na začátku: chlapec měl krátce 

po porodu problémy s dýcháním, intubace se nepodařila a došlo k poškození trachey, 

„…celej krk mu úplně zdestruovali…“. Následovala tracheostomie a několik měsíců 
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v nemocnici. Syn se začal zlepšovat, byl odpojen od monitorů, „…byl tak moc v pohodě, že 

sestry usoudily, že nepotřebuje ani monitoring…“ a poté došlo k dlouhému dezdeší, které 

zanechalo fatální následky – těžkou DMO, spastickou kvadruparézu. Krátce na to je 

propuštěn z nemocnice. Zdravotní materiál je nákladný a rodina se dostává do velké finanční 

tísně, „…bylo nejnákladnější období jeho života a byli jsme ve strašným svrabu…“. Další 

ránu představuje odchod manžela od rodiny, matka zůstává s dětmi sama. Vyprávění se 

dostává do momentu zlomu, kdy se matka rozhodne s oběma dětmi odjet za prací do 

Rakouska. Pobyt v Rakousku překlápí příběh do vzestupného trendu, „…jsem se prostě 

rozhodla, že by bylo super prostě udělat nějakou změnu…“. Po návratu si může 

dovolit pořízení benecyklu, který umožňuje nové aktivity celé tříčlenné rodině, „můžeme 

jezdit tam, kam jsme dřív vůbec nemohli,.. ne jenom na výlety, ale i do lesa…“. Další vzestup 

ve vyprávění představuje odražení hrozby zavedení pagu, a následuje zbavení se 

tracheostomie. Velký vzestup ve vyprávění představuje vstup do služeb rané péče. 

Posledním vzestup vyprávění přináší dceřin nástup do školky a synův nástup do stacionáře, 

„…začal chodit do stacionáře, a to mi strašně pomohlo. Na všechno…“. Ve vyprávění však 

po celou dobu běží černá linka představující osamocenost pečovatele bez partnera, bez opory 

a finanční stability. 

 

8.5. Matka E – „…svoje děti miluji, ale autismus 

nenávidím“ 

Vyprávění matky E začíná narozením syna. Do dvou let se vyvíjel víceméně normálně, ale 

pak rodiče pojali podezření, „…začali takový poplašný jako situace… přestal se úplně dívat, 

ztratil oční kontakt…“. Zde vyprávění zahájí sestupný trend, který začíná marným hledáním 

správného lékaře, který bude schopen zjistit příčinu problémů, „…Takže nám opravdu snad 

rok trvalo, než jsme skutečně se dostali k těm správným lidem, který nám teda řekli, co synovi 

je…“. Když byly synovi tři roky dostali kontakt na ranou péči, vstup do ní, stejně jako u 

ostatních vyprávění, představuje vzestup ve vyprávění. Následně dochází ke zlepšení 

finanční situace rodiny a jejímu zorientování se v možnostech pomoci, „…musím říct, že 

raná péče nám pomohla úplně zásadně…“. Narození dcery představuje ve vyprávění 

opětovný propad, péče o autistického chlapce a novorozence byla velmi náročná „…syn tady 

vřískal, nejed, nepil, nic jako nechtěl, všechno negoval; a do toho jako tady byl ten 

novorozenec…“. Sestupný trend ve vyprávění pokračuje, když je dceři později také 
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diagnostikován autismus. Dlouhodobý stres a fyzické vyčerpání si vybere svou daň a matce 

v sedmi letech syna dojdou síly; ocitá se na ambulanci v Bohnicích, „…a když to trvalo asi 

jako tři dny, tak jsem se odvezla do Bohnic, tam je to krizový centrum…“. Domů se vrací 

s antidepresivy. Vzestupný trend přináší do vyprávění seberealizace matky v podobě 

podpory jiných rodičů autistických dětí, ve formě videí na svém youtube kanálu. Dalším 

vzestupným bodem vyprávění je současná aktivita rodičů – taneční pro dospělé jako forma 

regenerace, „…můžu vám říct, že to je prostě něco geniálního. My prostě tam hodinu a půl 

přemýšlíme prostě jenom nad těma krokama, …prostě jsme tam jenom my dva, hudba…“. 

Současnost však vrací vyprávění také zpět do sestupného rázu, syn musí v září nastoupit do 

školy a hledání vhodné školy je velmi těžké, „…ale tam maj takovej přetlak těch dětí, že 

budou losovat… prostě jako vůbec nevíme, kam toho syna dáme a on už někam v tom září 

jako nastupovat musí...“. 

 

9. Analýza bodů obratu a analýza potřeb 

K identifikaci potřeb rodičů je možné přistupovat různými způsoby (např. Nadace Sirius, 

2010, Paleček, 2018 nebo Institut projektového řízení, 2017). Základem analýzy potřeb je 

v této práci holistická narativní analýza, která postupně identifikuje části příběhu a jejich 

propojení do celku, a na základě nich identifikuje body obratu ve vyprávění. Tyto body obratu  

jsou okamžiky, kdy dojde ke zvýraznění potřeb rodiny v důsledku rozkolísání rodinného 

systému – ten se musí přizpůsobit nové situaci. Potřeby jsou v těchto okamžicích rodičem 

zvědoměny a pojmenovány, a tím je možná jejich identifikace. 

Centrum paliativní péče identifikuje základní společné milníky v životě rodin, které se starají 

o dítě v paliativní péči následně [Poláková, 2017]: stanovení diagnózy, ztráta normality, 

přizpůsobení se nové normalitě, paliativní fáze a smrt. Jde v podstatě o body obratu ve 

vyprávění rodin. První tři milníky, uváděné Polákovou, se shodně objevovaly i v případě 

zkoumaných rodin. U jejich dětí se však v dohledné budoucnosti nepředpokládá přechod do 

paliativní fáze života, proto se v jejich vyprávění neobjevovaly poslední dva milníky 

definované Polákovou. V jejich vyprávění je však možné identifikovat ještě další důležité a 

společné milníky: uvědomění si limitů rodinné péče, vyčerpání rodinných zdrojů a v případě 

starších dětí zahájení péče o dítě mimo rodinu v předškolním nebo školním věku (stacionář, 

školka, škola). Ve vyprávěních se vyskytují i další body obratu, které jsou specifické pro 

jedno konkrétní vyprávění. Analýzu potřeb jsem proto koncentrovala okolo následujících 



 

 

30 

čtyřech bodů obratu: 

- Určení diagnózy 

- Příchod dítěte do domácnosti 

- Vyčerpání interních zdrojů rodiny 

- Vstup do vzdělávacího systému 

Po každém bodu obratu začíná intenzivní období adaptace na tuto změnu, které je 

následováno různě dlouhou fází stabilizace rodiny v novém režimu. Ten však trvá pouze do 

okamžiku příchodu dalšího bodu obratu. Ve všech vyprávěních zkoumaných rodin bylo 

možné tyto body obratu identifikovat v závislosti na věku dítěte. Některá vyprávění měla 

kratší časovou historii, a proto se v nich objevovaly pouze první body obratu, jiná vyprávění 

vykazovala všechny čtyři identifikované body obratu. 

 

Obrázek 1 - schéma bodů obratu a fází adaptace 

 

(zdroj: autorka) 

 

 

 

9.1. Určení diagnózy a adaptace na život s lékaři 

Rodiny v tomto výzkumu vychovávají dítě se závažných zdravotním postižením nebo 

onemocněním. Z pohledu péče o dítě není proto prvním kritickým okamžikem samotné 

narození dítěte, ale až okamžik stanovení diagnózy. Diagnóza představuje ve vyprávění 

začátek příběhu. Diagnóza je důvodem, proč je najednou všechno jinak, než se očekávalo. 

Stanovení diagnózy je však v některých vyprávění samo o sobě bolestivým procesem. Ve 

všech vyprávěních se objevují hořké poznámky o kompetencích lékařů a sester a o jejich 

přístupu. 
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Klusáčková uvádí, že stanovení diagnózy je obvykle spojeno s „dlouhým proces 

opakovaných vyšetření, hledáním specialistů a čekáním na diagnózu“ [Klusáčková, 2017]. 

Zmiňuje také, že se rodiny neměly na koho obrátit, lékaři jim sdělovali diagnózu stroze a 

netaktně a v některých případech čekali rodiče na určení diagnózy i několik let.  

Tyto problémy se objevují i ve vyprávění zkoumaných rodin. Matka autistických dětí vypráví 

o dlouhém období, kdy se snažili najít lékaře, který bude schopen syna vyšetřit; až třetí 

navštívený lékař jim pomohl: 

„…jakoby úplně základní, co tady prostě nefunguje, je, že když mám jako pocit, že by 

to mohl být autismus, tak je strašně těžký a strašně dlouho trvá se někam vůbec 

objednat a někam se vůbec jako dostat. Takže nám opravdu snad rok trvalo, než jsme 

skutečně se dostali k těm správným lidem, který nám teda řekli, co synovi je…“ 

(matka E) 

Ani v případě chlapce s DMO rodičům nikdo přesnou diagnózu nebyl schopen dlouho sdělit, 

měli dokonce problém zjistit nějaké komplexnější informaci o aktuálním stavu syna:  

„…je to dané tím, že těch doktorů je tam spousta a střídají se. Takže je celkem těžký 

najít doktora, kterej má kompletní informace, oni je ani nemaj. No,…že by se ty 

doktoři, co jsou v tý rotaci na tom oddělení uměli včas nějak komplexně zamýšlet nad 

tím, co s tím dítětem je, to jako úplně neplatí…“  (otec A) 

S dlouhým čekáním na diagnózu se potýkali i rodiče chlapce s Williamsovýmv syndromem: 

„…takže vlastně tam je několik úkonů, na které se vždycky čeká. A oni Vám to ani 

jako rodiči nemůžou sdělit, protože je tam riziko, že byste si to třeba špatně vyložil, i 

když třeba manželka je lékařka, takže to musí dostat ten neurolog, takže vy, když 

zavoláte do laborky, tak Vám nemůžou nic sdělit. Jo? Takže čekáte až se ta zpráva 

dostane k neurologovi, takže se k nám dostala až… takže rok a něco…“ (otec C) 

 

Podle Polákové rodiče potřebují mít především důvěru v lékaře [Poláková, 2017]. 

Z vyprávění rodičů bylo zřejmé, že, spíše než důvěru, mají k lékařům určitý respekt. Jejich 

rozhodnutí si však často ověřují i u dalších odborníků a k jejich doporučení přistupují ve 

vyprávěních spíše kriticky. 

Matka syna s DMO nechápe, proč je několik měsíců drželi v nemocnici, a poté, co se jeho 

stav dramaticky zhoršil, je ihned propustili domů: 
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„… strašně špatný, ztratil veškerý reflexy, všechno, včetně sacího. Všechno bylo pryč, 

vůbec nereagoval. A měl pořád vlastně ty záchvaty dokola. Nešlo to ztlumit žádnejma 

lékama, tak potom nějakou dvoukombinací léků teda se ho podařilo trochu zbavit teda 

těch záchvatů. No, a pak vlastně asi za 14 dní mi ho dali domů … Předtím to nešlo X 

měsíců, a jakmile byl jako v takovýmhle stavu vážným, tak najednou to šlo.“  

(matka D) 

Také matka dcery s hydrocefalusem lékařům důvěřuje jen omezeně a jejich doporučení 

konzultuje jinde: 

„…že v Londýně nás ještě šance, že se lékař pokusí znovu akvadukt prorazit, ale lékař 

tady radil, že pokud je trochu stabilní, určitě by hlavu rozhodně neotvíral a nic 

nezkoušel.“ (matka B) 

Jejich omezená důvěra k lékařům se ve vyprávěních objevuje i v pasážích, kde se hovoří o 

potenciálních dalších operacích jejich dětí. Na rozdíl od lékařů nemají pocit, že je třeba 

napravovat všechny problémy jejich dětí. Aktuální kvalita života jejich dětí je pro ně 

důležitější než mlhavý příslib nepatrného zlepšení zdravotního stavu. 

„…Chirurg říkal, že spravíme jí záda, to bude tak 3 měsíce ležet… a až to bude 

zaléčené, tak vám udělám kyčel… Tak jsme si říkali, že to prostě už nezvládneme. 

Dělali jsme už kyčel, a to bylo půlroční peklo… Každý chirurg řekne, že všechno se 

dá, musí se operovat…“  

(matka B) 

Matka chlapce s DMO ve vyprávění o vztahu se zdravotním personálem často mluví jako o 

boji, kdy musí za zájmy chlapce bojovat a musí si něco vybojovat: 

„…má tak zvaný medový zuby, že vepředu jsou ty zuby uhnilý až vlastně na dáseň. 

No, ale zatím to vlastně zvládá i s nima a zvládá kousat, tak nechci dovolit, aby mu je 

vytrhli, protože aspoň něco máme. No. No. Takže my se vždycky radujem s takových 

malejch pokroků. Tak tohle je náš malej pokrok a já mu ty hrozný zuby bráním zuby 

nehty.“ (matka D) 

Téměř ve všech vyprávěních se také objevuje rozpor mezi predikcí vývoje dítěte a vnímáním 

vývoje dítěte rodičem, a to oběma směry; většina však vidí vývoj dítěte optimističtěji než 

lékaři: 

„…řekli mi, že nebude dělat vůbec nic, prostě slintající zvířátko a konec. Že mám 

smůlu. Nicméně X je super, reaguje, směje se, rozhejabali jsme..má teda DMO, 
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spastickou kvadruperozu, na magnetický rezonanci vlastně nemá polovinu mozku, 

nebo víc jak polovinu nemá..“ (matka D) 

Matce s dcerou s hydrocefalusem odborníci tvrdí, že dcera je prakticky slepá, ale matčina 

zkušenost je jiná, protože dcera se např. podle youtube učí hrát na klavír, nebo dělá další věci, 

které slepý člověk dělat nemůže: 

„…řekli, víte, že je úplně slepá? A my, že čte, poznává barvy, obrázky, všechno prostě 

vidí. A oni: nemůže vidět… podle nich není možné statisticky s těmi dvěma nervíky, 

aby viděla…“  (matka B) 

Všechny tyto aspekty naznačují, že rodiče ve výzkumném vzorku měli důvěru k lékařům 

spíše omezenou a nedůvěra vyznívala v kontextu vyprávění spíše jako žádoucí stav. 

 

Podle Polákové si dále rodiče přejí, aby k nim měli lékaři lidský přístup a informace jim 

sdělovali srozumitelně a opakovaně, a také, aby mohli vyjádřit svůj názor. Dále si přejí 

možnost hospitalizace dítěte s rodičem [Poláková, 2017]. 

Téma přístupu lékařů se objevovalo i ve vyprávěních rodičů. Otec chlapce s DMO zažil velmi 

netaktní sdělení prognózy budoucího stavu, stejně tak matka syna s DMO. Matka 

autistických dětí má negativní zkušenost s přístupem hned několika lékařů: 

„…Tak první jako paní doktorka prostě řekla, udělejte, ať to dítě prostě nebrečí. Já 

jsem říkala, já nevím, jak to mám udělat, dítě prostě brečelo. Ona mně napsala prostě 

zprávu nevyšetřitelné dítě… paní doktorka řekla: ‘kdyby tohle bylo moje dítě, tak se 

zblázním.‘. Jo, to byla jako druhá, jako neuroložka.“ (matka E) 

Nejhorší zkušenost s přístupem zdravotníků měla ale matka syna s DMO. Ta ve svém 

vyprávění dokonce zdůrazňuje, že ještě důležitější aspekt, než odborná péče je pro ni lidský 

přístup. Hovoří o základní potřebě cítit se rodičem, být ve fyzickém kontaktu se svým 

dítětem, mít možnost o něj pečovat, pochovat ho, pohladit ho, a tím mu projevovat svou lásku 

od samého počátku:  

„…největším zásahem cítím to, že mě jako vlastně neuznávali jako toho rodiče, že 

jsem vlastně nemohla o ničem rozhodovat, ale ne jenom to, ale že jsem prostě nemohla 

pečovat… ta separace od nich, a to, že namůžu pečovat, bylo po mě úplně jako 

devastační. To je jakoby moje, největší zásah do mého života, a do srdce…“  

(matka D) 

Ve svém vyprávění předkládá domněnku, že přístup zdravotníků stál i na počátku odchodu 
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otce syna: 

 „…. a potom je strašně těžký, se cítit jako rodič, když mě k tomu dítěti ani nepustí. 

Já jsem se musela na všechno, i když jsem se chtěla dotknout svého dítěte, tak jsem se 

musela ptát, jestli můžu. A to je fakt těžký…Takže on o to byl všechno ošizen, tak 

vlastně to hrozně jako by ovlivňovalo ty vztahy. A u syna vlastně potom to všechno a 

ty komplikace a tak, vlastně to, ten vztah, jako by úplně znemožnilo. Takže on za ním 

vlastně potom přestal chodit…“ (matka D) 

 

Poláková v souvislosti se zdravotní péčí hovoří také o potřebě koordinace péče [Poláková, 

2017]. Ve vyprávění rodičů jsou koordinátory péče oni. Oni sami hledají informace, možnosti 

péče a péči okolo svého dítěte poté koordinují. 

Rodina dívky s hydrocefalusem se kvůli lepší péči přestěhovala do jiné země, rodiče 

obětovali svoje zaměstnání, aby zajistili lepší péči dceři. Otec C a matka B se zapojili do 

rodičovských spolků, aby měli lepší informační zázemí a mohli péči lépe koordinovat a 

plánovat: 

„…ukazuje se, že my s manželkou jsme koordinátoři péče, protože, i když máme 

skvělou pediatričku, a ta se to snaží trochu koordinovat, stejně jediný dva lidi, kteří 

víme o všech, celé jeho léčbě.. Vybíráme v některých případech, kterým směrem 

půjdeme, a co jsem třeba našel je neurorehabilitace…“ (otec C) 

 

POTŘEBY: 

Základní potřeby, které lze v této fázi identifkovat vyplývají z problémových oblastí.  

V první řadě jde o oblast práce lékařů: rodiče potřebují zkrátit období jejich nejistoty 

ohledně diagnózy na minimum, potřebují od lékařů vědět, co se děje s jejich dítětem a co 

to znamená pro další život rodiny. Potřebují, aby se celý proces diagnózy maximálně urychlil, 

protože mají pocit, že jejich dětem ubíhá drahocenný čas, který mohou věnovat na jejich 

záchranu. 

Rodiče dále potřebují, aby je lékaři respektovali v roli rodiče, potřebují se cítit rodičem od 

prvního okamžiku. By je brali nejenom jako partnery v komunikaci a rozhodování, ale aby 

se také mohli aktivně podílet na péči o své dítě. 

Rodiče chápou, že lékaři jsou také jenom lidé, a proto potřebují mít možnost konzultovat 

rozhodnutí s více odborníky nebo mít možnost si odborníka vybrat. Nedostatek 
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odborníků a jejich oslabená důvěryhodnost v očích rodičů vede rodiče k akcím na základě 

jejich intuice, ne na základě doporučení odborníků. 

Rodiče potřebují mít pocit, že jsou v nemocnici kdykoli vítáni. Doprošování se přístupu 

k vlastnímu dítěti je v roli rodiče znejišťuje a může narušit jejich vztah k dítěti. 

Rodiče potřebují, aby měli jednoho klíčového zdravotníka, který bude jejich partnerem a 

pomůže jim koordinovat péči o jejich dítě. 

 

9.2. Příchod dítěte do domácnosti a hledání společné cesty 

uvnitř rodiny 

Příchod dítěte do domácnosti z porodnice nebo nemocnice byl ve všech vyprávěních 

náročný. Rodiče toto období popisovali jako nejhorší a nejnáročnější. Kromě rodičů chlapce 

s Williamsovým syndromem, kteří se ihned po určení diagnózy dostali do kontaktu 

s rodičovským spolkem, jej všichni vnímali jako období temnoty a tápání, kdy se snažili 

svépomocí zorientovat v problému. Dvaceti čtyřhodinová péče, na kterou nebyla rodina 

připravena, a razantní zvýšení nákladů rodiny v důsledku pořizování pomůcek a zdravotního 

materiálu, táhly všechna vyprávění dolů. V jedné rodině došlo k rozpadu partnerského vztahu 

právě v tomto období. 

 

Klusáčková uvádí, že rodičům chybí na začátku informační podpora, neví si rady s výběrem 

a aplikací zdravotních pomůcek a chybí jim kontakty na další odborníky nebo lékaře 

[Klusáčková, 2017]. Orientace v situaci byla pro všechny dotazované rodiče náročná. 

Matka chlapce s DMO předkládá hypotézu, že běžně při péči o dítě vycházíme z toho, jak 

pečovali naši rodiče o nás: 

„…protože fakt to je obrovskej rozdíl mít běžný dítě a mít neběžný dítě. (smích) a ten 

rodič s běžným dítětem, ví prostě, jak má postupovat. Cítí to, má nějakou intuici, když 

má nějakej problém, teplotu.“ (matka D) 

Rodiče se snaží aktivně hledat informace, ale i pro informačně zdatné rodiče je těžké se 

v našem systému podpory zorientovat. Ve vyprávěních se objevuje, že informace často 

nalézají vlastně náhodně. Někdo jim doporučí, někdo se zmíní, náhodou si přečtou. Hledání 

informací probíhá primárně na internetu, raná péče typicky vstupuje do života rodin později 

a dlouho na ní čekají. Zdrojem informací jsou i lékaři a další odborníci, které jim někdo 
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doporučí, nebo pro některé jiní rodiče.  

„…Takže tak, no. Ale prostě věci, hodně hledáme na internetu, ale kdybyste měla 

popsat ty zdroje, tak jeden je internet, druhej je prostě přímo lékaři, pediatr, neurolog, 

jo…“ (otec C) 

„…Taky SPC se často na ně obracím. A když říkají, že nevědí ani oni, takže si to 

hledám v googlu. Velmi pomáhá facebook,, že maminka z rodiny s postiženým.“. 

(matka B) 

Dva rodiče vyjádřili názor, že hledání informací je velmi časově náročné, a ne všichni rodiče 

ho mohou zvládnout. Všichni v nějaké podobě navrhují, aby vzniklo místo, kde budou 

všechny informace pohromadě: 

„…aby tedy jako vznikl nějaký ten portál, kde by byly ty informace všechny prostě 

jako na jednom místě.  Jo, abych prostě jako, jo, mám podezření jako na autismus, 

tak pudu, já nevím, na www.autismus.cz... a tam by bylo prostě ‘máte podezření, 

kontaktujte‘ prostě ranou péči, prostě, existujou takový a takový terapie, existuje 

tohle to právní poradenství, máte nárok na tohle to, tohle, tohle…“ (matka E) 

 

V jiné situace byla rodina chlapce s Williamsovým syndromem, která se ihned spojila se 

spolkem rodičů těchto dětí, přesto i v jejich příběhu hraje roli náhoda: 

„… tak na ten spolek narazila, takže ona o něm už věděla, a jakmile nám to potvrdili, 

tak jsme jim zavolali a my jsme… v podstatě to byla taková terapie šokem, že jsme 

vlastně za dva, nebo tři týdny po zjištění diagnózy byli na jejich jarním pobytu, ale to 

byla náhoda…“ (otec C) 

Spolek v jeho vyprávění hraje klíčovou roli, poskytnul rodině velké informační zázemí ve 

všech ohledech: 

„… Dali nám takovou brožurku, která měla takový jako ucelený soupis o tom, co a 

jak, dali nám k tomu podklady, dostali jsme takový management péče, to byla jedna 

z těch nejlepších věcí… co má to dítě kdy absolvovat a vlastně podle toho jedeme.“ 

(otec C) 

 

V případě všech ostatních vyprávění tuto klíčovou roli průvodce sehrála služba rané péče. 

Klíčovou roli rané péče uvádí i Klusáčková, která zmiňuje, že rané péče rodičům kromě 

poskytování informací doporučuje také lékaře a propojuje rodiče na další rodiče 
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[Klusáčková, 2017]. Ranou péči komentují všichni rodiče ve stejném duchu: 

„…Naše rané péče diakonie je jako úplně miliónová a bez ní jako nevím, kde bysme 

byli. Bez ní bysme prostě chcípli hladem, protože bysme neměli příspěvek na péči, 

neměli bysme pleny, jako neměli bysme informace, neměli bysme spoustu kontaktů a 

tak dále. Pro mě je to teda jako úplně hlavní.“ (matka E) 

Všechna vyprávění však také obsahují další skutečnost, kterou zmiňuje Klusáčková 

[Klusáčková, 2017], a tou jsou nedostatečné kapacity rané péče. Ve všech vyprávění rodiče 

museli na vstup do rané péče čekat několik měsíců: 

„…a právě mě na to navedla ta raná péče, do který jsme se vlastně přihlásili už dávno, 

ale skoro rok trvalo, než jsme se dostali do toho pořadníku do tý faktický služby. Ono 

dost dlouho trvá jakoby než ta služba může oficiálně probíhat v naší rodině, musí nám 

někdo jakoby uvolnit místo.“ (matka D) 

 

Ve všech vyprávěních se nějakým způsobem objevuje prvek náročnosti péče. Podle 

Polákové jsou hlavní pečovatelé matky, které se často vzdají svého osobního a pracovního 

života [Poláková, 2017]. I u zkoumaných rodin to byly vždy matky, kdo primárně pečoval o 

dítě. Kromě dvou, nepracovaly a všechny se věnovaly plně péči. Náročnost péče reflektují 

ve svých vyprávěních však i otcové: 

„...kdy je mi jasný, že nestíhám všechno, co by on měl dělat…když vám řekne doktor, 

cvičte s ním pětkrát denně, zároveň byste do něj měli nacpat tenhle objem jídla, neměl 

by cvičit najedenej, ani hladovej, a prostě, když zjistíte, že jako, i když tomu dáváte 

všechno, tak to není možný stihnout. No, a dobře. To znamená, tyhle limity cvičení a 

krmení, to mám pocit, že by nedávalo ani to dítě, kdyby se na něm střídali lidi ve třech 

směnách…“ (otec A) 

Specifickým aspektem vyprávění je nevyspání. Náročná péče o děti především v jejich 

mladším věku vede k chronickému nevyspání jejich rodičů, které může vést k jejich 

fyzickému vyčerpání: 

„…a tam sem normálně přišla a říkám jako dobrý den, já mám dvě děti s autismem, 

já jsem prostě sedm let nespala jako pořádně. Já už prostě nemůžu… A oni říkaj, a 

kdy jste byla naposledy jako bez dětí? Já jsem říkala, no jako předtím, než jsem měla 

ty děti, jsem byla bez dětí a od tý doby jako jsem s těma dětma.“ (matka E) 

Někteří rodiče musí náročnou péči o nemocné dítě skloubit s péčí o jejich sourozence. 
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Matka autistických dětí je v extrémní situaci, kdy potřebuje asistovat oběma dětem zároveň. 

Otec chlapce s Williamsovým syndromem však situaci vnímá podobně: 

„…takže co nás jako dost mučilo, že oni oba mají speciální režim, když jeden se nedá, 

že by byl postižený, a každý má trochu jiný, takže prostě byl problém vůbec fungovat 

v tom, že oni byli dva a každý potřeboval něco jiného…“ (otec C) 

A matka dcery s hydrocefalusem není například schopna bez asistenta zvládnout odvoz dcery 

do školy a zároveň syna do školky, protože dceru není možné umístit do nějaké blízké školy. 

Zvládání péče komplikují i kontroly u lékařů, které nejsou nikdy plánované dle možností 

rodiny, ale dle možností lékařů. : 

„…tam podle mě se muselo objednávat koresponďákem a nebo zavolat jednou, když 

je úplněk, tak mezi jednou a druhou, prostě ve středu v noci, prostě tam můžete 

zavolat a oni vás milostivě objednaj za tři měsíce. Dobře, to přeháním…“ (otec A) 

 

Příchod dítěte do domácnosti byl ve všech rodinách spojen s prudkým zvýšením výdajů za 

zdravotnický materiál a pomůcky. Rodiče trpí nedostatkem financí i proto, že jeden z nich 

opouští zaměstnání a plně se věnuje péči o dítě. Jeho plat je tak v prvních letech 

kompenzován rodičovským příspěvkem, později příspěvkem na péči. 

„…dostali do situace, kdy jsme si každej měsíc, manžel bral zálohu na výplatu, 

abychom zaplatili ten zdravotnickej materiál pro toho syna. A vlastně do roku dítěte 

není nárok vlastně na nic. Vůbec na nic, nemůžete žádat o nic. A to bylo 

nejnákladnější období jeho života a byli jsme ve strašným svrabu.“ (matka D) 

Problémy s financemi se ale ve vyprávěních objevují opakovaně, ne pouze v počátečním 

období: 

„…i mě párkrát řekli: no, ale na asistenci máte použít ten příspěvek. Ale my z toho 

žijeme jako rodina, to nejsou peníze, které ušetříme tím, že jí asistuji já. My ty peníze 

za měsíc projíme a ještě potřebujeme 300 000 ročně navíc na pomůcky, asistenci a 

lázně. Takže jako to jsou tak strašně malé peníze, že nevím, kde ušetřit...“ (matka B) 

Finance z rodinného rozpočtu odčerpávají také terapie, do kterých rodiče vkládají naději na 

zlepšení stavu dítěte, jak uvádí Poláková [Poláková, 2017] . V některých případech jsou však 

terapie jedinou možností, jak zachovat současný zdravotní stav dítěte a předejít jeho zhoršení: 

„A jezdili jsme s koníky na hypoterapii. Ale koník už byl unavený, boleli ho záda 

z těžké dcery, takže nás odmítli … Takže už ani to nemáme a to jí strašně pomáhalo 
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na zpevnění. To nám chybí…“ (matka B) 

„…jako různý světový možný terapie, ale..no jo, ale ona hodina stojí 1240 korun, jo.“ 

(matka E o terapiích autismu) 

Pro rodiče je kritická pomoc nadací a nadačních fondů, z jejichž příspěvků rodiče hradí 

asistenty, stacionáře, terapie, pomůcky nebo úpravy bytu. Bez jejich pomoci by na takovou 

péči nebyli schopni dosáhnout. 

 

Poláková ve své práci zmiňuje jako další problém, se kterým se rodiny setkávají, 

nepochopení od cizích lidí [Poláková, 2017]. Také Kasincová uvádí, že rodiny cítí odmítavý 

postoj veřejnosti, vyloučení dítěte i celé rodin ze společnosti [Kasincová, 2019]. Někteří 

rodiče takové situace ve svých vyprávěních také zmiňují, ale více zdůrazňují aspekt 

socializace pečující osoby a dítěte. Otec chlapce s DMO polemizuje nad pocity jeho ženy, 

která se izoluje od okolí: 

..Spíš je prostě možná, třeba pro manželku těžký vídat se s těma lidma, co maj ty 

zdravý děti. Protože vidíte, že oni to maj, a my ne. A řešíte otázky proč já, oni ne…co 

jsem já dělal, že jsem si tohle, že jsem si nezasloužila tady tohle a to je asi celkem 

může bejt pro někoho těžký v závislosti na tom , jak ty věci vnímáte…“ (otec A) 

Jiní rodiče se však socializovat chtějí, naráží ale na nepřívětivé chování okolí. Matka syna 

s DMO vidí jako důvod neadekvátních reakcí jiných rodičů jejich obavy o svoje děti: 

„…nebo některý maminky třeba na písku, a tak to docela těžce nesli s tím synem, a 

jako by se toho báli, báli se o své děti, aby je nenakazil nebo tak, protože to 

samozřejmě nebylo hezký, když mu tady tekly hleny…“ (matka D o tracheostomii) 

Problémem však může být i obsah konverzace, jak upozornila matka autistických dětí. Dialog 

rodičů často obsahuje témata související s problematickým chováním dětí, to, co běžná 

rodina řeší jako velký problém je z perspektivy rodiče nemocného dítěte „prkotina, která si 

nezaslouží pozornost“:  

„.jako zavolá matka prostě jakoby zdravého dítěte, a řekne, že je jako úplně na 

prášky, že jako její dítě nejí hrášek, tak vy se jako musíte začít jako strašně smát….co 

tam máš dál? Jakej máš další problém jako? Že ti jako dítě nechce prostě jako 

knedliky s omáčkou jako? To není žádnej problém jako pro mě. To jako u mě si 

nepostěžuje..“ (matka E) 

Ve vyprávěních se však objevuje i nepochopení okolí. Matka dcery s hydrocefalusem se 
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setkává s nepochopením nejbližší příbuzných, kteří nedokáží akceptovat, že některé věci 

prostě nikdy nebudou možné. Anebo nedokáží citlivě vnímat aspekty péče: 

„…Minule mi ji pomohli dát do sprchy a vyšli na zahradu a nepomohli mi ji dát ven. 

A vůbec je nenapadlo, tím jak to neznají, že dcera je stále ve sprše a já jsem s mokrou 

dcerou sama. Tak jsem se zničila fyzicky, že jsem řekla, že už nikdy nepřijedu.“ (matka 

B o návštěvě u příbuzných) 

Matka syna s DMO se více potýká s nepochopením situace u svých přátel: 

„…s tím, že jako to okolí a tak je někdy až jakoby zvláštně, nebo až tak jako směšně 

mimo mísu, že mě prostě volali známí a kamarádi, že tak co, syn už je zdravej? A já, 

ne..on jako nebude zdravej, je jako zdravej, ano nemá žádnou rýmu, nemá nic, ale 

prostě neuzdravil se do zítřka, ani do dalšího měsíce, ani do celýho života. A emm ty 

lidi to neznaj, neuměj se jakoby s tím vypořádat.“ (matka D) 

 

Velké téma je pro rodiče také komunikace s úřady a proces vyřizování příspěvků na péči a 

průkazů ZTP/P.  Kvasincová na základě svého šetření uvádí, že rodiny pociťují ze strany 

státu a úředníků nepochopení, chtějí individuální přístup ve věci posuzování zdravotního 

stavu dítěte a socioekonomického statusu celé rodiny [Kasincová, 2019]. Příspěvku na péči 

se ve svém vyprávění věnuje i většina rodičů, zdůrazňují složitost procesu, neadekvátní 

posouzení schopností dítěte a nekompetenci odborníků, kteří se procesu účastní. 

„…A když tyhlety odborníci vám napíšou tu zprávu špatně, a pak ta zpráva jde 

k posudkovýmu doktorovi, tak samozřejmě nedostanete příspěvek na péči žádnej, a 

nebo strašně nízkej. Protože vy, jako rodič, musíte vědět, co v tý zprávě má být 

napsáno přesně, a to musíte říct tomu odborníku, a když to jako nevíte, a přijdete tam 

jako z ulice a řeknete paní doktorko, prosím vás tak pište, tak paní doktorka napíše, 

těžká forma autismu, na shledanou…“ (matka E) 

Matka syna s DMO ve vyprávění zdůrazňuje nesmyslnost procesu: 

„…A pak vlastně minulej rok jsme žádali o průkaz ZTP/P… No a upozorňuju vás, že 

jsem o to žádala v březnu, schválili my to v srpnu. Potom trvala výroba tý kartičky, 

takže tu kartičku jsem fyzicky měla v září nebo říjnu. Od března a končila mi v lednu. 

Stačí vám to?“ (matka D) 

Ve vyprávění rodičů jsou úředníci záporné postavy, které se snaží ušetřit peníze státu na úkor 

dětí, projevují se s nezájmem a arogantně. 
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Popisují-li rodiče ve vyprávění svoje děti, pak je obvykle vnímání jejich dítěte stejné jako 

u jiných rodičů, jsou pyšní na jejich úspěchy. Někteří rodiče vnímají své děti jako v podstatě 

zdravé, jejich chápání „zdravého dítěte“ je posunuto jinam oproti ostatním rodičům, to jim 

ale umožňuje žít v relativně „normálním“ světě: 

„…takže, prostě, vidí lékaře prostě čtyřikrát za měsíc, i když mu nic není, tak kromě 

toho v podstatě žije i jako běžné dítě, které je mladší..“ (otec C) 

Matka B a matka D je vidí skoro jako zdravé děti, otec A vidí ale především vývojový stav. 

Matka dívky s s hydrocefalusem zažívá stejnou hrdost na pokroky dcery ve hře na flétnu jako 

jíní rodiče, stejné je to v případě jejích školních výsledků. 

 

POTŘEBY: 

V této fázi lze identifikovat především potřeby, které souvisí se samotnou realizací péče. 

Základní potřebou je dostatek lehce dostupných, relevantních, srozumitelných a 

správných informací na jednom místě o tom, co, kdy, kde a jak mají dělat. Potřebují 

zvládnout management péče o jejich dítě co nejrychleji. 

Druhou základní potřebou je mít důvěrníka a poradce mimo rodinu, který disponuje 

nadhledem a znalostí problematiky. Nejde pouze o zkušenosti, ale především o sdílení osudu 

rodiny s někým, kdo je schopen se do její situace vžít, kdo jim rozumí. 

Další potřebou je možnost sdílení péče od samého začátku a tím rozložení sil a kapacity 

rodiny. Rodina si potřebuje uvědomit, že nejde o krátkodobou záležitost, a proto musí již od 

začátku rozložit svoje síly tak, aby vydržela po dlouhou dobu funkční. Rodiče potřebují 

vyšetřit čas na partnerský vztah. Odlehčovací služby jsou klíčové. 

S tím souvisí potřeba včasné finanční podpory rodiny hned na začátku péče, jejíž získání 

nebude administrativně náročné. 

Rodiny potřebují být členem nějaké svojí komunity, ve které se budou cítit přijímáni a 

podporováni, a ve které budou zažívat pocit „normálnosti“. 

Rodiny potřebují mít pocit, že se mohou na úřad kdykoli obrátit se žádostí o pomoc, že 

úřad stojí na jejich straně a je připraven jim pomoci; ne je trestat a postihovat. Rodiny nejsou 

schopně vynakládat další energii na boj s byrokracií, proto potřebují jednoduché postupy a 

procesy v úředních záležitostech, ideálně centralizované do jednoho místa (úředníka). 
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9.3. Vyčerpání zdrojů rodiny a hledání pomoci mimo 

rodinu 

Když v roce 2019 prováděla Kasincová svůj výzkum, pouze tři čtvrtiny rodin měly zkušenost 

s ranou péčí. Ještě méně rodin, přibližně čtvrtina, měla zkušenost s osobní asistencí nebo s 

denním stacionářem. Celých 64% respondentů nemělo zkušenost s odlehčovacími službami 

a 34% ani žádnou odlehčovací službu neznalo [Kasincová, 2019]. Kasincová také 

identifikovala hlavní důvody tohoto stavu: odlehčovací služby málokdy nabízely termíny, 

které vyhovovaly rodičům. Druhým důvodem byl specifický, často vážný zdravotní stav dětí, 

který neumožňoval přijetí dítěte do služby. Jako další důvody uvádí ještě cenu služby a 

nedostatečnou kapacitu služeb [Kasincová, 2019]. 

 

Vyplnit žádost o příspěvek na péči nebo poukaz do lázní, vyžaduje dle vyprávění rodičů 

specifické znalosti, které se těžko získávají a bez kterých se šance na získání dané podpory 

nebo pomoci rychle zmenšuje. Matka autistických dětí vyprávěla zkušenost se žádostí o 

proplácení plen: 

„…takže já jsem pak šla k psychiatričce, a říkám, chci pleny a psychiatrička říká, ne 

ne, to píše pediatr, já jsem říkala ne, ne, to musíte napsat vy a na základě toho, co 

napíšete vy, to napíše pediatr. Ona říkala, aha, tak jak to mám jako napsat? A já jsem 

říkala. napište ‘na základě patologické inkontinence po třetím roku života žádám 

pediatra o preskripci plen‘. A takhle jsem to přinesla paní doktorce na dětským a od 

tý doby každý dva měsíce dostanu poukaz.“ (matka E) 

Otec chlapce s Williamsovým syndromem má podobnou zkušenost s poukazem do lázní. 

Náročná administrativa se netýká pouze rodičů, ale i dalších osob: 

„…poukaz do lázní vypsala manželka sama, protože je lékařka, tak to umí sepsat, 

protože normální pediatr nemá čas prostě sepisovat formulář o deseti stránkách a 

přílohách, takže ostatní rodiny nemají takové štěstí, že si to… že si to… tak manželka 

je lékařka, tak si vzala zprávy a opsala to a pediatr… ona to prošla, samozřejmě, 

souhlasila s tím, co tam je napsané, ale těch několik hodin sepisování na tom strávila 

manželka.“ (otec C) 

Z vyprávění většiny rodin vyplývá, že tyto specifické znalosti obvykle získají od pracovníků 
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rané péče. Přitom informace, kde, jak, kdy a jakou pomoc mohou žádat, je pro stabilizaci 

rodiny klíčová. Jejich zkušenost naznačuje, že bez rané péče by neměli šanci se 

v komplikovaném systému podpory orientovat.  

 

Kromě složitého procesu žádaní o podporu státu se ve vyprávění objevuje často i aspekt 

nedostatečných kapacit služeb a dlouhého čekání na zařazení do služeb, ale i dlouhý proces 

získání průkazu ZTP/P nebo povolení k proplacení něčeho pojišťovnou: 

„… týdenní pobyt v Jánských lázních, kde jsme si zaplatili jako samoplátci, protože 

na pojišťovnu jsme dostali až v listopadu. Jo? A to bylo docela rychlé a dostali jsme 

to docela jako snadno, ale prostě nám přišlo, že ten půlrok je hodně pro to dítě, které 

se takhle rozvíjí.“ (otec C) 

Kvalitu služeb a dostupnost odlehčovacích služeb zmiňuje i Kasincová; uvádí, že například 

služba osobní asistence je dostupná pouze ve velkých městech. [Kasincová, 2019]. 

Rodiče se dostávají do pořadníků na služby, kromě zmíněné služby rané péče, se ve 

vyprávění objevoval i nedostatek osobních asistentů nebo míst ve stacionářích; kapacity 

chybí i u služeb, které si rodiče plně hradí:  

„…No, a i najít kapacity jako, že chcete hypoterapii, no tak si, sedněte si na google, 

nažhavte telefon a možná po pěti dnech seženete někoho, kdo Vás vezme na půl hodinu 

za tři měsíce.“  (otec C o hypoterapii) 

Otec syna s Williamsovým syndromem postrádal rehabilitační zařízení úplně, matka chlapce 

s DMO a otec druhého chlapce s DMO získali místo ve stacionáři náhodně a za osobní 

podpory nějakého odborníka. Matka autistických dětí měla zkušenost s čekáním na přidělení 

osobních asistentů. Nedostatek osobních asistentů zmiňuje i Poláková [Poláková, 2017]. 

Všichni shodně vyprávěli, že čekali několik měsíců na zařazení do rané péče: 

„…A to oni mi tak pomohli se v tom zorientovat a říkali, tak dobrý, ale mi teď nemáme 

na vás kapacitu, jste jako v roli čekatelů, a jakmile mi se teda zbavíme nějakýho 

sedmiletýho dítěte, tak jako se vám budeme věnovat. Takže my jsme asi půl roku jako 

čekali v podstatě na tu ranou péči.“ (matka E) 

 

Vzhledem k neznalosti a k nedostatku podpůrných služeb jsou pak rodiče nuceni pokrývat 

péči pouze vlastními silami; jsou připraveni k sebeobětování pro dítě. Z vyprávění vyplývá, 

že rodiče navíc intenzivně pracují na tom, aby se jejich dítě maximálně rozvinulo. Cítí, že 
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v raném dětství je jedinečná možnost jejich zdravotní problém co nejvíce kompenzovat, a 

proto zkouší veškeré možné terapie nebo cvičení.  

„…dalo by se říct, že jsme do něj nacpali, co se do něj vlezlo…a… co se týče jako 

péče, a i paní z Vilíku nám říká, že když se zeptáme, co bysme mohli dělat, tak se na 

nás podívá a říká: Vy? Vy asi už nic.“ (otec C) 

Odsouvají stranou svoje zájmy, partnerský vztah. Jsou si vědomi toho, že fungují na hraně 

svých možností. 

„…trošku tomu musí věnovat i čas a peníze a my to děláme, protože si myslím, protože 

mám pocit, že by tam ještě něco mohlo být, jo?... Ale, takže to je to, co mi chybí, ale 

já nevím, jestli dokážu udržet ten zápal a to nadšení i s manželkou jako po celou dobu, 

jo? My chápeme, že to nechceme přepálit, jako nechceme se vydat finančně, 

nechceme se vydat, takže skončíme v Bohnicích.“ (otec C) 

Jsou ochotni kvůli lepší péči o dítě udělat mnoho: rodiče dívky s hydrocefalusem se 

přestěhovali do jiné země, nebo se fyzicky zničit: 

„…Bylo to extrémně náročný, já vím, že když jsem přijela, tak jsem tejden v kuse 

skoro jen spala a snažila jsem se zregenerovat, protože samozřejmě ta práce a to 

všechno bylo náročný, to já jako neříkám, že ne, ale vůbec toho nelituju.“ (matka D 

o práci v Rakousku) 

V některých vyprávěních se objevuje i snaha připravit se na situaci, kdy nebudou moci: 

„…Protože my budeme tak unavení a fyzicky vyčerpaní, že to budeme potřebovat. 

Vidím to u jiných maminek a manžel si to nedovede přestavit, ani toto nechce 

naplánovat dopředu. Ale vidím, že až se to stane, je pozdě. Je čas, začít to řešit 

dopředu.“ (Matka B o ztrátě fyzických sil) 

 

Rodiče neobětují pouze sebe sama, ale často rezignují na svůj partnerský vztah.  Pro oba 

rodiče je situace velmi těžká. Poláková upozorňuje, že dochází k minimalizaci času na vztah 

partnerů, dochází k zúžení okruhu přátel a režim rodiny se neustále upravuje dle vývoje 

nemoci. [Poláková, 2017] 

„…prostě ty matky jako samozřejmě tak ňák jako instinktivně jako daj ty děti na první 

místo. Třeba upozaděj jako ty manžele, a to je jako veliká chyba, že si myslím prostě, 

že ty manželé , nebo ty partneři musej jako pořád být jako jeden pro druhýho 

prioritou… tak jako starat se jako o vztah, nezapomenout na to. Nezapomenout, jako 
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že je tady druhej člověk, kterej není teda jenom jako můj spolubydlící pečovatel.“ 

(matka E)  

Matka syna s DMO vidí jako největší ztrátu odchod manžela od rodiny, ve svém vyprávění 

neviní však z rozpadu vztahu jeho: 

„…A myslím si, že to jakoby je, rozhodně to má svůj podíl na tom, že potom vlastně 

došlo k tomu odcizení a k tomu rozkolu mezi náma, protože jsme byli víc jak rok 

v otřesným finančním tlaku. A ještě syn tenkrát samozřejmě, vzhledem k tomu, jak byl 

na tom špatně zdravotně, tak jsme, já jsem třeba vstávala každou hodinu v noci, což 

je dlouhodobě otřesný. A to se stávalo tak neudržitelný, no. A vlastně hodně to dávám 

za vinu i tomu, že jsme neměli informace, nevěděli jsme jako jak s tím vším zacházet, 

a taky to, že vlastně do roka dítěte nemáte na nic nárok..“ (matka D o rozpadu 

manželství) 

 

Společným znakem všech vyprávění je naděje na zlepšení, která funguje jako hnací motor. 

Otec syna s DMO tuto naději ztratil díky netaktní komunikaci lékaře, jeho vyprávění má 

oproti ostatním vyprávěním po celou dobu nádech tragédie: 

„…Podle mě lidská psychika funguje tak, že dokud máte možnost uvažovat jako že 

podívejte, on je o dva roky později, za chvíli určitě začne všechno dělat, jenom bude 

malý miminko ve dvou letech. Tak tomu věříte, protože je to jednodušší.“ (otec A) 

V ostatních vyprávění je naděje přítomná neustále. 

 „…Další naše meta je, teď už je v stacionáři, už je mezi dětma, už umí jíst, už se 

zbavil tracheostomie, tak další meta je elektronický vozík. (smích). Chtěla bych, ono 

se doporučuje až asi od sedmi nebo šesti let, že na to ty děti nejsou zralý. Ale já tomu 

nevěřím, takže se snažím vybojovat pro něj, aby ho moh tou pravou rukou ovládat. 

Zkusit to, aspoň to zkusit, jestli by to šlo.“ (matka D) 

Je však doprovázena neustálou pochybností, zda dělají pro své dítě dost, zda neudělali 

nějakou chybu. 

„… chybí a pak zjišťujeme, že jsou věci, co třeba v zahraničí jsou a u nás nejsou a 

k nim se člověk dostane taky jenom náhodou…a co když někde jinde mají něco jiného 

ještě, daleko lepšího, co my neznáme, jo?“ (otec C) 

Vyprávění však obsahují i momenty, kdy přijdou pochybnosti o budoucnosti: 

„…jsem si prostě řekl, že když budu nešťastný, tak rodině nepomůžu a prostě můj 
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úkol, ať mi ho svěřil kdokoliv, tak je prostě pomoct rodině a ne být nešťastný, ale tak 

jsem na antidepresivech, nebudeme to zastírat. … já jsem si to řekl, že nebudu 

nešťastný, ale problém je, že jak je nešťastná manželka a ten druhý syn má ADHD, 

tak už ta trojkombinace už je na mě moc.“ (otec C) 

 

Mohlo by se zdát, že vzhledem k nedostatku služeb vezmou rodiče za vděk jakoukoli 

službou. Vyprávění rodičů však svědčí o opaku. Kvalita péče je pro ně zásadní. Sledují jak 

kvalitu personálu, tak jeho dostatek. 

„…abych věděla, že je tam pro jedno dítě jeden určený, jeden člověk, který neběhá 

mezi deseti a nesoustředí se na pomoc nejhoršímu, potom to druhé strašně dlouho 

čeká. To bývá strašné…Stejně tak i ty stacionáře, abych věděla, že je tam dost 

zaměstnanců, jsou kvalifikovaní, to by mě přesvědčilo, že a nejsou vytížení. Protože 

v nemocnici jsou rádi, že zůstávám s dcerou, protož oni nestíhají, prostě být 

nonstop.“ (matka B) 

„…že tu nejsou speciální jesle, speciální školky, nejsou speciální ty… a není to tak, 

že by on jako trpěl, jenom myslím že chci, aby on dostal maximum toho, co je možné 

i pro to, abych já měl i dobrý pocit, že já jsem ho jako rodič jak kdyby nezanedbal.“  

(otec C) 

Dalším důležitým kritériem je pro ně prostorová dostupnost, dojezdová vzdálenost. Aby 

jim odlehčení něco přineslo, nemohou za ním cestovat daleko nebo dlouho. 

„…asi dostupnost, to je primární věc… ale za předpokladu, že to prostředí je jako 

v pohodě, tak je klíčová asi ta dostupnost… to jestli jste schopná prostě se tam nějak 

dopravně dostat to dítě, jste schopná si zařídit prostě ty věci, co potřebujete a pak 

stihnout to dítě vyzvednout.“ (otec A) 

Ve vyprávění rodiče naznačují, jak by měla odlehčovací služba vypadat, kromě zmíněné 

kvality a kapacity personálu, je pro ně i důležité, co děti mimo domov dělají. Chtějí, aby byly 

rozvíjeny stejně intenzivně, jako když jsou s nimi. 

„…našli jsme teda jednu v Praze a není to rehabilitační stacionář, je to Paprsek, je 

to spolek. A tam ty děti mají, dvakrát týdně mají vířivku, jednou týdně mají hypo, dva 

až třikrát mají fyzio…“ (otec C o ohledání stacionáře) 

Důležitá je pro ně i časová flexibilita: 

 „…oni vám pak tři tejdny daj předem, jako řeknou, jestli to je nebo ne. Je to takový 
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celkem nejistý, takže pro nás ve chvíli, kdy máme možnost domluvit se s babičkou, je 

asi lepší ho nechat u babičky, přestože to znamená jet, odvez ho do Plzně…“ (otec A 

o odlehčovací službě) 

 

POTŘEBY: 

Na základě výše popsaných problémů je možné určit tyto potřeby: 

Rodiny potřebují jednoduché a predikovatelné postupy v úředních záležitostech, při 

žádosti o službu nebo podporu. Je pro ně problematické udržet koordinaci a komunikace 

s různými úřady, které mají různé požadavky. Potřebují také znát pravděpodobnost úspěchu 

aktivity, aby mohli správně alokovat své zdroje, aby se rozhodli předem, zda úsilí je 

adekvátní vzhledem k získané pomoci. 

Rodiny potřebují, aby služby disponovaly dostatečnou kapacitou a kvalitním 

personálem. Kvalita péče je pro rodiče rozhodující, pokud mají svěřit dítě do péče někoho 

jiného. Je pro ně důležitý pocit, že je o dítě postaráno stejně, jako když jsou s ním doma oni 

sami. Úsilí, které do rozvoje dítěte vkládají, očekávají i od jiných pečovatelů. 

Rodiče potřebují pravidelné, dostupné a stabilní odlehčovací služby, aby se mohli o své 

dítě starat dlouhodobě a aby dokázali udržet svůj partnerský vztah funkční, a tím udržet 

funkční celou rodinu. Dojezdová vzdálenost a časová flexibilita služby jsou klíčové pro to, 

aby služby měly pro rodiče smysl. 

Rodiče si potřebují uchovat alespoň malou naději na lepší budoucnost, a pokud to není 

možné, potřebují vědět, že o jejich dítě bude vždy dobře postaráno. 

 

9.4.  Vstup do vzdělávacího systému a hledání cesty pro 

vzdělání 

Ve vzorku rodičů byl pouze jeden rodič, jehož dítě navštěvovalo školu, a jeden rodič, jehož 

dítě má od září do školy nastoupit. Z jejich vyprávění bylo zřejmě, že výběr školy a 

hodnocení školy probíhá v podstatě na stejných principech jako hledání a výběr 

odlehčovacích služeb.  

Všichni rodiče ze vzorku však již využívali nějaké výchovně vzdělávací zařízení: oba chlapci 

s DMO chodili do stacionáře, který v budoucnu může zajistit i jejich vzdělávání. Dívka 

s hydrocefalusem chodí do speciální školy, obě autistické děti navštěvují speciální školku a 
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chlapec s Williamsovým syndromem navštěvuje jesle.  

Kasincová uvádí, že podle jejího výzkumu rodiče preferují péči doma, a využití nějakého 

zařízení volí až v momentě, kdy jim ubývají síly [Kasincová, 2019]. Rodiče ve vyprávění 

sice deklarovali tento postoj, ale také zmiňovali potřebu dětí socializovat se, a že tuto potřebu 

oni sami nedokáží naplnit: 

„…a druhá věc je, že stále nemáme ty, jak kdyby ty jesle, nebo ten stacionář, takže 

on, když ho máte doma, tak s ním musí cvičit rodič a nemá tu sociální skupinu.“ (otec 

C) 

 

Výchovně vzdělávací zařízení, které může pravidelně pečovat o dítě, je běžnou součástí i 

života rodin se zdravými dětmi. Jesle a školky jsou každodenní součástí našeho života. 

Umožňují rodičům, aby mohli chodit do práce, stejně tomu je i u rodičů ze vzorku: 

„…A zatím maj pro nás jenom dva dny, ale říkali, že se to bude navyšovat a já se 

samozřejmě připravuji na chvíli, což bude už zanedlouho, kdy budu muset nastoupit 

do zaměstnání, a tím pádem budu potřebovat to místo pro toho syna. Takže si tam 

jakoby tím pádem zajistíme nějaký místo do budoucnosti, no. A on tam může splňovat 

i školní docházku v tady v tom stacionáři. (matka D o stacionáři) 

Otec chlapce s Williamsovým syndromem ve vyprávění zmiňuje ještě jednu rovinu, a tou je 

důležitost seberealizace rodiče v rámci jeho původní profese: 

„…že by dítě tu péči dostalo a manželka by mohla ordinovat, protože já si nemyslím, 

že po dvaceti letech studia by měla teďka prostě s dítětem kreslit, když někdo jiný má 

na to i předpoklady …“ (otec C) 

„…Pro mě je klíčový, že existuje prostě ńáký zařízení, kam ho můžu dát a občas si 

vést nějakej život, kterej připomíná nějakej normální…...nám to umožňuje chodit do 

práce, to je podle mě fajn. Taky vidíte nějaký lidi, který nejsou třeba mentálně 

postižený, můžete se s nima pobavit, to je za mě celkem dobrý. Že nejste jenom s tím 

dítětem, že máte nějakou jinou roli v životě než rodič postiženého dítěte.“ (otec A) 

 

Samotný výběr školy je z vyprávění rodičů náročný úkol. Ve vyprávění matky autistického 

syna bylo hledání školy velmi psychicky náročné: 

„…podle webových stránek vypadala jako ráj na zemi. 25 let zkušeností, individuální 

přístup, no, pak jsme tam přišli… jako první, co paní zástupkyně řekla, bylo jako 
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manželovi řekla: no, já se vám divím, že jste neodešel od rodiny. …Jako, my jako 

pedagogové, … ten autismus, to je jako opravdu špatný, to je jako, to my jako 

pedagogové neumíme…“  (matka E o první navštívené škole) 

„… Pak jsme jako byli v druhý škole, to právě tenhle debilinec za Marie Terezie, kde 

jsme teda viděli nějaký třídy, kde prostě ty děti běhaly ode zdi ke zdi, prostě řvaly jak 

tuři, protože jako..rambajz..“ (matka E o druhé navštívené škole) 

Podobně negativně vyznívá i zkušenost matky dívky s hydrocefalusem. Navzdory inkluzi je 

první oslovená škola odmítla, musejí dojíždět do školy přes půlku Prahy: 

„…Naše ZŠ nás nechtěla, že mají bariery a ať jdeme jinam…. Co nejblíž, s menšími 

třídami, nic na Praze 8 neexistuje. Jedině, kam nás vzali, vzali nás na Praze 2, škola 

s vadami zraku.“ (matka B) 

Nedostatek škol a míst ve speciálních školách v Praze se v obou vyprávěních jeví jako 

problém: 

„…Takže my jsme teďkon v situaci, že prostě jako vůbec nevíme, kam toho syna dáme, 

a on už někam v tom září jako nastupovat musí. Takže situace je jako takováhle…“ 

(matka E) 

 

Stejně jako sociální služby se s nedostatkem kvalifikovaných lidí potýká i vzdělávací 

systém. Závěry Polákové o nedostatku osobních asistentů a pedagogických asistentů 

[Poláková, 2017] potvrzuje i matka dívky s hydrocefalusem:  

„…Škola a školka byly taky problém. Samozřejmě musí mít asistenta, asistenty bylo 

těžké najít nebo nebyli vhodní… Potom se tam našla ještě jedna paní na asistentku, 

tu ale paní ředitelka vyhodila do měsíce… Tam se střídali učitelé i asistenti jak na 

páse… My jsme ji po roce vzali…“ (matka B o první škole, kterou dcera navštěvovala) 

Problémem však není jen vztah asistenta a personálu školy. Kvalita samotných asistentů je 

také problematická: 

„…je třeba trochu nadzvednout, je to vždycky o rukách, a ona měla ruce slabé, ta 

slečna asistentka, takže ta úplně, přes vánoce jí to odešlo, a dali jí sádru na celý leden 

a tak nám ji nemohli vrátit ……od září má novou paní asistentku, protože měla 

chlapa, my jsme chtěli chlapa, ale to byl takový slabý chlapec, velmi vysoký, ale  

nezvládal jako nic, ale vůbec byl roztržitý. Ona mu vypadla z toho zvedáku a spadla 

na zem,… už je to nějaká paní, která taky všechno ví, nic nepotřebuje ukázat. No 
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prostě je to složité...“ (matka B o pedagogických asistentech) 

Z vyprávění matky vyplývá, že problematické je i suplování asistenta rodičem: 

„…Od té doby se to často střídalo, musela jsem jít já, když nikdo nebyl. Bez zaplacení, 

protože to se nesmí rodiče zaplatit.“  (matka B) 

 

Ani při nalezení vhodné školy ještě nemají rodiče vyhráno. Návštěva kroužků nebo družiny 

může být pro jejich dětí také nedosažitelná: 

„…ve škole bych využila družinu, ale tam už nemůže jít, protože tam není zvedák a 

ani finance na asistenta na odpoledne prostě… ale mají jeden den zpěvy po obědě, 

tam jsem doplácela za asistentku, aby tam mohla být.“ (matka B) 

 

POTŘEBY: 

Na základě výše popsaných problémů je možné identifikovat potřeby rodiny, které souvisejí 

se vstupem do vzdělávacího systému: 

Rodiče potřebují mít přirozenou možnost socializace pro své dítě. Socializace dítěte je 

základní výchovnou potřebou každého dítěte, nezávisle na jeho zdravotním stavu.  

Rodiče potřebují mít možnost chodit do práce a realizovat se také jinak než v roli pečující 

osoby. Potřebují vybudovat další pilíře své existence. K tomu je nezbytná možnost sdílení 

péče o dítě s nějakým výchovně vzdělávacím zařízením, stejně jako u běžné rodiny. 

Rodiče potřebují mít možnost vzdělávat své dítě na dostupném místě v rámci jeho 

schopností, proto je třeba, aby kapacity speciálních škol byly větší. Důležitá je vzdálenost 

školy od domova dítěte a její možnost pracovat s individuálními schopnostmi dítěte. 

Aby rodiče mohli začlenit své dítě do vzdělávacího systému, potřebují dostatek 

kompetentních asistentů pedagoga a další podporu ve školách. Kvalita a kapacita asistentů 

je problematická. 

Rodiče potřebují alespoň nějaké dostupné volnočasové aktivity pro svoje děti. Nejde pouze 

o sdílení péče, ale i o socializaci a rozvoj dětí. 
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10. Diskuze výsledků 

Přestože se práce Kasincové [Kasincová, 2019] a Klusáčkové [Klusáčková, 2017] zabývaly 

především významem konkrétní služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, jsou 

v obou pracích, byť optikou zkoumaných služeb, zmiňovány také potřeby rodiny. Poláková 

[Poláková, 2017] se dívá na potřeby rodiny komplexněji, ale jí zkoumané rodiny mají děti 

v paliativní péči, jde tedy o extrémní formu péče, a potřeby rodiny jsou touto formou 

ovlivněny. Výsledky této práce jsou v mnohém s těmito pracemi v souladu, ale v některých 

částech se odlišují. 

 

Potřeba managementu péče 

Jednou z klíčových potřeb mnou zkoumaných rodin je zvládnutí managementu péče o dítě. 

Tato potřeba v sobě zahrnuje, jak včasné a správné určení diagnózy dítěte, tak dostatek 

relevantních informací jak o nemoci samotné, tak o potřebné péči. Nejde pouze o potřebu 

spojenou s obdobím sdělování diagnózy, ale je to potřeba trvalá, protože rodiče potřebují 

svoji péči plánovat neustále, což potvrzuje i Poláková [Poláková, 2017]. Nemoc dítěte se 

vyvíjí v čase, dítě roste a jeho potřeby se mění, mění se i celková situace rodiny. Jde tady 

také o správné časování budoucích aktivit rodiny a přípravu na ně. Jsou zde pro rodinu 

samozřejmě klíčové relevantní informace a velkou roli zde hraje i podpora rodiny zvenku, 

především podpora ze strany sociální služby rané péče.  

Klusáčková, která rodiny zkoumala optikou rané péče, uvádí, že u zkoumaných rodin byl 

vstup do rané péče klíčovým momentem, protože raná péče dokázala uspokojit jejich 

potřebu relevantních informací a kontaktů, včetně propojení rodin mezi sebou. To 

potvrzují i zjištění této práce. Rodiče považovali vstup do rané péče za klíčový okamžik 

v jejich vyprávění. Všichni potvrzovali informační roli rané péče pro zvládnutí péče v rodině. 

Problematické však je, že všechny rodiny bez výjimky zažily po sdělení diagnózy poměrně 

dlouhé období bez podpory a relevantních informací. O nedostatku informací se zmiňují jak 

Klusáčková, tak obě další autorky. 

Druhý klíčový aspekt managementu péče je koordinace všech odborníků a aktivit, které je 

třeba s dítětem dělat. Rodiče ve svých vyprávěním naznačovali, že jsou smířeni s tím, že oni 

jsou hlavním koordinátorem péče, ale často si stěžovali na další aktéry péče. Rodiče potřebují 

nejen informace, ale i spolupráci dalších aktérů, jako jsou lékaři, úředníci a pracovníci 

sociálních služeb a školských zařízení. V každém vyprávění se objevila pasáž, která 
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popisovala špatnou zkušenost se spoluprací s některým z aktérů. Zdravotnický personál 

nebyl v očích rodičů vždy kompetentní nebo je nerespektoval v roli rodiče; úředníci byli 

arogantní a situaci spíše komplikovali; sociální služby a vzdělávací zařízení neměly kapacity 

nebo nesplňovaly představy rodičů o jejich kvalitě. Všechny tyto aspekty činily koordinaci 

péče okolo dítě pro rodiče ještě náročnější.  

Poláková [Poláková, 2017] uvádí, že rodiče potřebují získávat od lékařů srozumitelné 

informace a potřebují mít pocit vzájemného respektu. Zmiňuje, že je pro rodiče důležitá 

důvěra v lékaře. Z vyprávění tato potřeba byla také cítit, ale na rozdíl od stanoviska Polákové, 

že rodiče spíše k lékařům důvěru mají, z vyprávění rodičů vyplýval spíše opak. Rodiče malou 

důvěru v lékaře kompenzovali vícenásobnými konzultacemi o stavu dítěte s různými lékaři. 

Jejich potřeba byla více transformována do potřeby včasného a správného stanovení 

diagnózy dítěte, protože jen ta umožní včasné zahájení aktivit podporujících vývoj dítěte. 

Proto včasnost určení diagnózy pro ně představuje větší šanci na kompenzaci zdravotního 

problému dítěte a jeho podpory v normálním vývoji. 

 

Potřeba normálnosti 

Z prací Kvasincové [Kasincová, 2019], Polákové [Poláková, 2017] a Klusáčkové 

[Klusáčková, 2017] je zřejmé, že rodiče mají řadu speciálních potřeb, které běžná rodina 

nemá. Jejich práce jsou postavené na odlišnostech těchto rodin od rodin se zdravým dítětem. 

Z vyprávěni však spíše vyplývá, že tyto rodiny se nechtějí cítit odlišnými. Rodiče svými 

vyprávěními vyvolávají pocit, že chtějí žít co nejvíce normálně, chtějí rodinný život, který 

očekávali, že povedou. Chtějí život, který je co nejvíc podobný tomu, který žijí rodiny se 

zdravým dítětem. Chtějí se tomuto stavu co nejvíce přiblížit. Od státu a služeb očekávají, že 

jim s tím pomohou. O tomto aspektu se zmiňuje i Poláková [Poláková, 2017], která uvádí, že 

v určité fázi nemoci se rodiče s nemocí smíří a začnou hledat rovnováhu, kterou označuje 

normálním životem. Vyprávění rodičů však spíše vyvolává pocit, že smíření s nemocí není 

podmínkou pro zahájení hledání normálnosti. Ve vyprávěních jde spíše o přijetí nemoci jako 

součásti jejich životů a následné hledání cest, jak nejvíce eliminovat omezení života rodiny, 

která tato nemoc přináší. Druhou klíčovou potřebu proto vnímám jako potřebu přiblížit se 

co nejvíce normálnímu fungování rodiny tak, jak je v naší společnosti vnímáno. 

Rodiče mají stejně jako všichni ostatní rodiče potřebu sladění práce, partnerství a 

rodičovství. Jejich rodičovství však vyžaduje vyšší úsilí než v jiných rodinách a ubírá prostor 
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a sílu pro pracovní život a partnerský vztah. Pečující rodič ztrácí možnost realizovat se jinak 

než jako pečovatel, z partnera se stává spolupečovatel. Ve vyprávěních ztráta práce 

neznamenala jenom ztrátu seberealizace, ale také ztrátu finančních prostředků. Tvrzení 

Kasincové [Kasincová, 2019], že příspěvek na péči je v rodinách chápán jako kompenzace 

ztráty platu jednoho z rodičů, bylo potvrzeno ve všech vyprávěních.  

Partnerství a seberealizace jsou bez možnosti sdílení péče dle vyprávění rodičů nereálné. 

Rodiče se bez možnosti oddechu v podstatě sebeobětují pro dítě. Nejdříve obětují svoji práci, 

potom všechen svůj volný čas, následuje obětování jejich partnerského vztahu a nakonec 

obětují i svoje zdraví. Všechna vyprávění potvrzují, že klíčová je potřeba možnosti sdílet péči 

o dítě s někým mimo rodinu. Může jít o příbuzné, sociální služby nebo vzdělávací zařízení. 

Jako v běžné rodině, při dosažení určitého věku dítěte, rodiče očekávají, že jim s péči o dítě 

pomohou státní instituce: jesle, školky, stacionáře a školy. Kasincová [Kasincová, 2019] 

uvádí, že potřeba takového odlehčení je nezávislá na úplnosti rodiny, to potvrzují i vyprávění 

rodin, kdy potřeba se vyskytuje u všech zkoumaných rodin. Všichni rodiče však, stejně jako 

Klusáčková [Klusáčková, 2017] a Kasincová [Kasincová, 2019], uváděli problematickou 

dostupnost služeb a jejich problematickou kvalitu. Alarmující bylo, že tyto problémy byly 

popisovány jak u sociálních, tak zdravotních a vzdělávacích zařízeních. 

Další potřeba rodin je spojena s finanční stabilitou rodiny. Na rozdíl od ostatních rodin, 

jsou rodiče těžce nemocných dětí vystaveni dvěma rizikům zároveň. Jedním je ztráta jednoho 

příjmu, a to platu pečujícího rodiče. Druhým aspektem je zvýšená finanční náročnost péče o 

dítě z důvodu nakupování specifického zdravotního materiálu. O problémech s finanční 

stránkou života se překvapivě zmiňuje více pouze Poláková [Poláková, 2017] a to především 

v souvislosti s pořizováním kompenzačních pomůcek. I z vyprávění rodin bylo patrné, že 

řadu věcí si mohou dovolit pouze díky finanční podpoře různých nadací. 

Poslední aspekt snahy o dosažení normálnosti souvisí s odmítavým postojem společnosti 

k jejich dítěti, který zmiňuje i Poláková [Poláková, 2017]. Podle vyprávění rodičů však 

takové odmítnutí nebo nepochopení zažívají rodiče mnohdy i ze strany rodiny nebo přátel. 

Rodiče však potřebují se svými dětmi někam patřit, potřebují pocit sounáležitosti k nějaké 

komunitě. Podle vyprávění rodičů jsou takovou záchranou komunitou často jiní rodiče dětí 

s podobnou diagnózou.  
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11. Závěr 

Cílem této práce bylo na základě analýzy narativních rozhovorů identifikovat potřeby rodiny, 

kde vyrůstá dítě s vážným nebo kombinovaným zdravotním postižením ve věku 0 – 12 let. 

Práce byla zaměřena pouze na období, kdy se rodina adaptuje na novou situaci; období 

stabilizace péče o dítě; období, kdy má dítě zahájit školní docházku; a období školní 

docházky.  

 

Provedené narativní rozhovory odhalily, že rodiče jsou schopni svoje potřeby identifikovat 

především v okamžicích, kdy dochází k narušení rovnováhy rodinného systému, 

v okamžicích, které lze ve vyprávění označit jako body obratu. Rodiče jsou si v rámci 

vyprávění potom schopni uvědomit svoje potřeby a tyto potřeby pojmenovat. Některé 

potřeby nebyly ve vyprávění pojmenovány přímo, ale byly podrobně nepřímo popsány. 

Rodiče dokázali během vyprávění pojmenovávat nejen jejich minulé a přítomné potřeby, ale 

dokázali v některých případech naznačit i potřeby, které očekávají, že budou mít 

v budoucnosti. 

Základní potřeby, které rodiče ve svých vyprávění uváděli lze seskupit do dvou základních 

sad potřeb. První sada se týká zvládnutí managementu péče o dítě a zahrnuje takové potřeby 

jako například potřebu včasné diagnózy, potřebu komplexních informací, potřebu koordinace 

péče a spolupráci dalších aktérů péče. Druhá sada potřeb se týká snahy rodiny dosáhnout 

přijatelné normálnosti fungování rodiny. Do této oblasti patřila například potřeba finanční 

stability, potřeba sounáležitosti s komunitou, potřeba sladění péče s partnerským a 

pracovním životem a potřeba sdílení péče a odlehčení. 

 

Rodiny ve vyprávění uváděly řadu specifických potřeb, které primárně souvisely především 

s péčí o nemocné dítě, a s kompenzací tohoto onemocnění a jeho vlivu na fungování rodiny. 

Šlo především o potřeby, které byly specifické pro každou rodinu a byly spojeny přímo 

s daným typem onemocnění dítěte. Potřeby rodiny jako celku se neodlišovaly od potřeb, které 

očekáváme u ostatních rodin (viz. potřeba normálnosti), jejich uspokojení je však pro rodiny 

s dítětem s vážným nebo kombinovaným postižením mnohem náročnější než u jiných rodin. 

K uspokojení těchto potřeb nejsou vnitřní zdroje rodiny dostatečné a rodiny musí získat 

pomoc zvenčí, tedy od státu nebo od komunity. 
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Podobný pohled nabízí sledování proměn potřeb rodiny v čase. Z vyprávění rodin je zřejmé, 

že dvě základní sady potřeb jsou relevantní po celou sledovanou dobu vývoje dítěte, tedy v 

období, kdy se rodina adaptuje na novou situaci, v období stabilizace péče o dítě, v období, 

kdy má dítě zahájit školní docházku, a v období školní docházky. Specifické potřeby se mění 

především ve vztahu k vývoji zdravotního stavu dítěte, tedy opět v závislosti na daný typ 

onemocnění. Vývoj ostatních potřeb v čase ve vyprávěních rodičů odpovídá očekávanému 

vývoji potřeb rodiny z důvodu stárnutí dítěte – jde především o potřebu sdílení péče 

v předškolním věku a socializaci dítěte (jesle, školky) a vstup do povinné školní docházky. 

 

Jak už je zmíněno výše, z vyprávění rodičů vyplývá, že zkoumané rodiny potřebují větší 

podporu státu a komunity než ostatní rodiny. V první řadě jde o zajištění adekvátní 

zdravotní péče pro jejich děti nezávisle na tom, zda jsou doma s rodiči nebo v nějakém 

zařízení. Z vyprávění rodičů bylo zřejmé, že dostupnost a kvalita péče jsou jejich základní 

požadavky na libovolnou službu, které by mohli využít. Z výpovědí rodičů nebyla zřejmá 

výrazná preference služeb poskytovaných v domácím prostředí. Odlehčení pro ně 

představovala jak péče o dítě v nějakém zařízení, tak pomoc osobních asistentů nebo členů 

rodiny přímo v domácnosti. Velkým tématem byly ve vyprávěních rodičů finance, především 

v souvislosti s pokrytím dodatečných nákladů, které rodině vznikají z důvodu specifické péče 

o dítě. Pro rodiče byla důležitá jak podpora v podobě služeb a poradenství, tak podpora 

v podobě finančních příspěvků. Rodiče potřebovali vždy nějakou novou, dodatečnou 

podporu především v době, která následovala bezprostředně po bodu obratu ve vyprávění. 

Ve všech vyprávěních se objevuje aspekt komplexity potřeb rodiny, specifické potřeby 

rodiny plynoucí ze špatného zdravotního stavu dítěte (management péče) a obecné potřeby 

rodiny plynoucí z péče a výchovy dítěte, jsou neoddělitelné. K potřebám rodiny dítěte 

s vážným nebo kombinovaným postižením je nutné přistupovat holisticky. Především 

podpora státu a podpora komunity by na tento fakt neměla zapomínat a reflektovat to 

v nabízené podpoře těmto rodinám. 

Závěrem je také třeba zmínit, že tato práce sloužila jako inspirace pro přípravu společného 

výzkumu Nadace Sirius a Asociace rané péče, který je zaměřen jak na komplexní potřeby 

rodin dítěte s vážným nebo kombinovaným postižením, tak na podporu, kterou těmto 

rodinám nabízí stát a komunita. Výzkum byl zahájen společně s realizací této práce. 
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12. Summary 

The bachelor thesis deals with the needs of the family that takes care of young children with 

disabilities up to age of 12 years in Czech Republic. The thesis focuses on four stages: stage 

of defining diagnosis, stage of child’s entrance into household, stage of preschool care and 

stage of school attendance. The goal of the thesis is to identify family needs related to the 

care of the handicapped child based on the holistic narrative analysis and the Family Quality 

of Life concept.  

Primary needs stated by parents could be dived into two groups of needs. The first group is 

focused around the management of care of handicapped child. It encompasses the needs such 

as the need of complex information, the need of coordination of care and the need of 

cooperation of all child’s supporters. The second group of needs is related to the family effort 

to achieve the feeling of normality. It encompasses, for example, the need of financial family 

stability, the need of acceptance from a community, need to harmonize the care with 

partnership and working life or the need of respite services. 
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I. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného 

tématu 

V České republice žije odhadem šedesát tisíc dětí se zdravotním postižením (Lumos6, 2018: 

24), jejichž situace se od revoluce v roce 1989 výrazně změnila. Před rokem 1989 žila většina 

těchto dětí vyčleněna ze společnosti na její okraj. Děti se zdravotními hendikepy se 

umisťovaly do ústavní péče daleko od očí veřejnosti. Ústavy fungovaly převážně na 

periferiích veřejného života a byly pečlivě odděleny od běžného světa, o čemž podávají 

dodnes důkaz vysoké zdi tehdejších ústavů sociální péče a leckterých současných domovů 

pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita ústavů bývala i v řádech stovek klientů (např. 

DOZP Slatiňany).  

Rok 1989 přinesl postupnou změnu postoje veřejnosti a státu k lidem se zdravotním 

postižením. V případě dětí se zdravotním postižením začal stát místo ústavní péče 

podporovat více péči rodinnou. Zavedení příspěvku na péči, vznik sociální služby rané péče, 

ale také odlehčovacích služeb, stacionářů a dalších podpůrných komunitních služeb, ve 

spojení se zlepšující se zdravotní domácí péčí vedly ke změně poměru dětí se zdravotním 

postižením, které žijí v rodině, a těch, které žijí v ústavní péči. Jenom mezi lety 2009 a 2017 

se počet dětí v ústavní péči snížil o více než 50% [LUMOS, 2018]. 

V rámci své práce se budu věnovat tématu života rodin, které pečují o dítě se zdravotním 

postižením. Zaměřím se na potřeby rodiny, které bezprostředně souvisí s péčí o děti se 

zdravotním postižením, a jak jsou tyto potřeby v současném systému péče o děti saturovány. 

Pozornost budu věnovat především podpoře státu, přestože podporu soukromého sektoru a 

dobrovolnické práce nelze ignorovat a plně oddělit od státní podpory. Pokusím se o 

systémový pohled na podporu těchto rodin, protože jen systémový pohled na tuto 

problematiku může umožnit lepší plánování sociálních a zdravotních služeb pro tyto rodiny. 

Porovnáním identifikovaných potřeb rodin s nabídkou sociálních a zdravotních služeb pro 

tyto rodiny bude možno naznačit oblasti, kterým by měla být v budoucnu věnována 

pozornost. 

II. Teoretická odborná východiska 

                                                           
6 Lumos Czech Republic je nezisková organizace působící v oblasti péče o ohrožené děti v České Republice. 

Více na https://www.wearelumos.org/czechrepublic/about/ 
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V České republice došlo od roku 1989 k výrazným změnám ve všech oblastech života, včetně 

oblasti péče o děti se zdravotním postižením. Tyto trendy jsou reflektovány i v  některých  

studiích, které byly v posledních letech publikovány. 

Podle oficiálních údajů se v dlouhodobém horizontu snižují počty dětí, které jsou umisťované 

do ústavní péče, a děti častěji vyrůstají ve svých biologických rodinách. Ministerstvo práce 

a sociálních věcí uvádí, že počet dětí umístěných do domovů pro osoby se zdravotním 

postižením (DOZP) od roku 2009 klesl o 53%. Zpráva organizace LUMOS z roku 2018 

odhaduje, že v roce 2018 žilo v České republice 60 tisíc dětí se zdravotním postižením, z 

nichž 98 % 

 bylo v péči své biologické rodiny nebo žilo v náhradní rodině [LUMOS 2018]. Tedy pouhá 

2% těchto dětí v současné době žije v ústavní péči. Do ústavní péče v České republice patří 

kromě domovů pro osoby se zdravotním postižením také další zařízení - dětské domovy pro 

děti do 3 let (dříve kojenecké ústavy, dnes Dětská centra) a školská pobytová zařízení. Jako 

hlavní příčinu snížení počtu dětí se zdravotním postižením v ústavní péči uvádí LUMOS 

především „…díky nesmírného nasazení jejich rodičů, zavedení příspěvku na péči, což je 

sociální dávka poskytovaná na péči o děti se zdravotním postižením, a zdravotním a 

sociálním službám poskytovaným v komunitě…“ [LUMOS 2018: 8]. 

Situací rodin, které pečují o dítě se zdravotním znevýhodněním, se komplexněji zabývala 

výzkumná zpráva Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 

2010 [Nadace Sirius 2010]. Zpráva hodnotila život rodin z mnoha aspektů, jak z pohledu 

rodin samotných, tak z pohledu sociálních pracovníků. Obě skupiny se shodly, že 

nejzávažnějšími problémy jsou finance, postoj veřejnosti k dětem se zdravotním postižením, 

malý zájem státu a postoj úředníků [Nadace Sirius 2010: 33]. Jako další problém byl uváděn 

nedostatek podpůrných služeb, a to především služeb osobní asistence, psychologické 

pomoci, krizových a odlehčovacích služeb. Respondenti kladně hodnotili službu rané péče, 

ale stěžovali si na její problematickou dostupnost a malou informovanost o jejích možnostech 

[Nadace Sirius 2010: 34]. Přitom však sociální služby považovaly za důležité asi dvě třetiny 

všech respondentů [Nadace Sirius 2010: 45]. Nespokojenost vyjadřovali respondenti také 

s nastavením sociálních dávek, s výší úhrad zdravotních pomůcek nebo se systémem 

hodnocení míry závislosti na péči [Nadace Sirius 2010: 44].  

Na tuto situaci reagoval i Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv dětí pro 

období 2016 až 2020, který zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dokument uvádí 

v cíli č. 5 Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením hned několik 
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relevantních dílčích cílů.  Jedním z nich je definování minimální sítě podpůrných služeb na 

úrovni krajů (5.1.2.), dalším je transformace velkokapacitních zařízení (5.1.4.). Tyto cíle mají 

být podpořeny i legislativními úpravami (5.2.2.). V akčním plánu se jako specifický cíl 

objevuje i podpora náhradní rodinné péče o děti se zdravotním postižením (5.4.). Je tedy 

zřejmé, že stát si uvědomuje nedostatky současného systému a chce se zaměřit na jejich 

řešení. V rámci těchto cílů si Ministerstvo práce a sociálních věcí nechalo v posledních letech 

také vypracovat několik analýz zaměřených na dílčí oblasti péče o ohrožené děti.  

Jednou z nich je výzkumná zpráva, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 

2017. Zpráva se zaměřila na podporu dětí se specifickými potřebami, které vyrůstají 

v náhradní péči. Děti se zdravotním postižením byly definovány jako jedna z cílových 

skupin. Z celkového množství dětí vyrůstajících v pěstounské péči je dle zprávy pouze 1,8% 

dětí se zdravotním znevýhodněním [Institut projektového řízení 2017: 6]. Ve stejné době 

bylo v školských ústavních zařízeních evidováno každé páté dítě jako dítě se zdravotním 

znevýhodněním [Institut projektového řízení 2017: 6]. Ze srovnání podílu těchto dětí 

v pěstounské a ústavní péči, je zřejmé, že přestože velký počet dětí se zdravotním postižením 

zůstává ve svých biologických rodinách, nedaří se pro všechny tyto děti najít náhradní rodiny 

v případě, kdy o původní rodinu přijdou. Analýza předkládá jako jedno z vysvětlení 

nedostatečnou informovanost veřejnosti a nedostatečnou přípravu zájemců o pěstounskou 

péči na péči o zdravotně znevýhodněné děti. To dokladuje skutečností, že „…častou motivací 

pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče je předchozí zkušenost s péčí o dítě se 

specifickými potřebami, a to buď v rámci (vlastní i náhradní) rodinné péče nebo předchozí 

profese žadatele (pedagogická nebo zdravotnické praxe atd.)“ [Institut projektového řízení 

2017: 7].  Analýza zmiňuje i pozitivní hodnocení pěstounů ke změně legislativy v roce 2013, 

která pro pěstouny zavedla nárok na bezplatné odborné poradenství a další sociální služby. 

[Institut projektového řízení 2017: 77].  

Další výzkumná zpráva, která se zabývá situací dětí se zdravotním znevýhodněním 

vyrůstajících v pěstounské péči, byla vydána v roce 2018 [Paleček 2018]. Předkládá však 

podobné závěry jako výše zmíněná analýza Ministerstva práce a sociálních věcí [Institut 

projektového řízení 2017]. 

Rodiny, které pečují o vlastní dítě se zdravotním postižením, mohou v dnešní době využít 

podpory několika sociálních služeb. Jednou z nejoceňovanějších je z pohledu rodin sociální 

preventivní služba rané péče. Je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 

její cílovou skupinou jsou rodiny, kde pečují o dítě se zdravotním postižením ve věku 0 až 7 
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let.  

Využíváním, výhodami a slabými stránkami služby rané péče se zabývá komplexní zpráva 

Nadačního fondu AVAST7. Tato zpráva se skládá z několika samostatných částí, jedna z nich 

je věnována pohledu rodičů na přínosy a nedostatky služby rané péče [Klusáčková, 2017]. 

Rozpracovává tři základní oblasti – informovanost, spokojenost a návrhy na zlepšení. Zpráva 

zmiňuje chybějící plynulý přechod mezi zdravotní péčí a sociální službou rané péče, kdy 

rodina zůstává po určitou dobu bez podpory, a to jen díky tomu, že není zdravotníky 

nasměrovaná na ranou péči přímo a bez prodlení [Klusáčková 2017: 5].  

Znalost možností podpory rané péče je dle zprávy obecně velmi nízká [Klusáčková 2017: 6]. 

Rodiče naopak velmi oceňují terénní charakter služby, především u autistických dětí je 

známé prostředí velkou výhodou při terapii [Klusáčková 2017: 8]. Za nedostatečné označuje 

zpráva odlehčovací služby [Klusáčková 2017: 13]. Dále upozorňuje na nedostatečnou 

finanční podporu rodin v případě potřeby speciálních terapií. Rodiny často nedokáží cenu 

terapie pokrýt ze sociálních dávek ani z vlastních příjmů [Klusáčková 2017: 14]. Jako další 

nedostatky jsou uváděny problémy s inkluzí dětí ve škole nebo mezioborová spolupráce. 

Šířeji se situací rodin, kde vyrůstá dítě se zdravotním postižením, zabývá ve svých pracích 

také profesor Michalík. Kvalita života rodin je dle něj silně ovlivněna jednak stupněm 

postižení dítěte, a dále takovými faktory, jako v jakém kraji a v jak velké obci rodina žije. 

Tyto dva aspekty ovlivňují především dostupnost podpůrných zdravotních a sociálních 

služeb. Dále Michalík uvádí jako důležitý aspekt stabilitu a podporu širší rodiny a přátel. 

Finanční podporu státu vidí jako důležitou, ale ne jako samospásnou. Za důležitý faktor 

považuje i stabilizaci a podporu rodičů dítěte, jako základního předpokladu pro prospívání 

dítěte (Michalík, 2017). Rozpracovává koncept podpory rodiny v rámci zdravotnického 

zařízení, kde se rodina nejčastěji dozvídá nepříznivou diagnózu dítěte. Popisuje pozitivní 

dopady na prospívaní dítěte a spolupráci mezi rodičem a zdravotníky, které se projeví 

v případech, kdy je rodičům poskytnuta včasná krizová intervence a následné poradenství 

přímo v prostorách nemocnice nebo porodnice (Michalík, 2015). 

Většinu zmiňovaných analýz lze považovat z pohledu systému péče o děti se zdravotním 

znevýhodněním za dílčí. Zabývaly se vždy pouze některou částí systému, jejich pohled 

byl ve většině případů zúžen na pohled jedné konkrétní sociální služby nebo byl spojen 

se specifickou cílovou skupinou nebo lokalitou. Moje práce má za cíl tyto dílčí pohledy 

                                                           
7 Nadační fond AVAST je soukromý nadační fond, více na https://nadacnifond.avast.cz/index 
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propojit a doplnit o konkrétní zkušenosti rodičů a pracovníků zdravotních a sociálních 

služeb. Půjde o snahu o komplexní uchopení problematiky péče o děti se zdravotním 

znevýhodněním. 

III. Teoretická a konceptuální východiska 

Základním teoretickým východiskem mé práce je přístup ke společnosti optikou 

strukturálního funkcionalismu. Společnost je v rámci tohoto přístupu vnímána jako 

komplexního systému složený z prvků, subsystémů a vazeb mezi nimi. Všechny části 

systému plní specifické funkce a koexistují především na principech solidarity a stability. 

Jako prvky systému je pak možné chápat jak individuální rodiny, tak státní instituce, 

poskytovatele služeb nebo krajské úřady. Každý z těchto prvků má své vlastní cíle a je nucen 

fungovat v rámci daného systému, má však možnost tento systém ovlivnit. Na základě tohoto 

přístupu bude možno identifikovat jednotlivé klíčové prvky systému péče o děti se 

zdravotním postižením a analyzovat vazby mezi nimi, a to včetně jejich potřeb a naplnění 

těchto potřeb. Teoretická východiska pro mou práci mi poskytnou principy strukturálního 

funkcionalistu  a teorie systémů Talcotta Parsonse (1968, 1964, 1959). 

Na úrovni potřeb individuální rodiny bude třeba tento koncept doplnit o principy Engelova 

Biopsychosocioálního modelu, který nabízí teoretický základ pro analýzu potřeb rodiny, 

která se stará o dítě se zdravotním postižením [Engel, 2019]. 

IV. Cíle práce 

Tato práce bude postavena na propojení poznatků několika studií a výzkumných zpráv, které 

byly publikovány v posledních letech a jejich následné doplnění na základě výsledků 

empirického šetření mezi jednotlivými aktéry systému péče o děti se zdravotním postižením. 

Cílem mé práce je tedy zjistit, jaký je současný stav systému péče o děti se zdravotním 

postižením a podpory jejich rodin v České republice, z pohledu poskytovatelů formální péče 

a podpory a z pohledu samotných rodin, kde vyrůstá dítě se zdravotním postižením, 

s využitím funkcionalistických přístupů ke společnosti.  Dalším cílem je identifikovat slabé 

a silné stránky systému skrze potřeby jeho jednotlivých prvků.  

Podobná analýza založená na jiné metodologii byla naposledy provedena v roce 2010 Nadací 

Sirius [Nadace Sirius 2010], avšak vzhledem k legislativním a procesním změnám systému 

péče o děti se zdravotním postižením v posledních letech je její obsah již zastaralý. Moje 

práce bude zaměřena především na potřeby rodiny a jejich uspokojení nabídkou našeho 

systému zdravotní a sociální péče. 
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Tato práce si neklade za cíl analyzovat finanční stránku současného systému péče o děti se 

zdravotním postižením v České republice. Péče o tyto děti je rozptýlená mezi několik resortů 

a je téměř nemožné získat komparativní data za všechny resorty bez jejich přímé spolupráce 

a ochoty data poskytnout. 

V. Výzkumné otázky a hypotézy  

V rámci této práce se bude věnovat výzkumné otázce: Reflektuje podpora státu pro rodiny 

s dětmi se zdravotním postižením jejich potřeby?  

Další pomocné podotázky je možno definovat následně: 

• Jaké jsou aktuální problémy podpory z pohledu rodiny a kde naopak je podpora 

z jejich pohledu vyhovující?  

• Jsou oblasti, které vyžadují podporu, a nyní tato podpora neexistuje?  

• Odpovídá nabízená podpora svým obsahem potřebám rodin? 

• Je podpora z pohledu rodin dostupná? 

Lze předpokládat, že další pomocné podotázky budou vznikat v průběhu jak v průběhu 

zpracování syntézy výzkumů, tak v průběhu výzkumný rozhovorů. 

VI. Metody a prameny 

Z metodologického hlediska bude má práce postavena na kvalitativním výzkumném přístupu 

[Hendl, 2007, Disman, 2011]. Pro vedení rozhovorů využiji postupů a doporučení 

Kaufmanna [Kaufmann, 2010]. Pomocí metody triangulace a obsahové analýzy budu 

zpracovávat data [Silverman, 2015].  

V rámci přípravné fáze výzkumu provedu sekundární analýzu dat [Hendl, 2007]. Zdrojem 

této analýzy budou dostupné informační zdroje, především analýzy a data, která byla 

zveřejněna v České republice v oblasti péče o zdravotně postižené děti v posledních 5 letech, 

tak, aby již reflektovali aktuální legislativní úpravu. Do analýzy bude nezbytné zahrnout i 

všechny související platné zákona a vyhlášky. 

Na základě této analýzy sestavím okruhy výzkumných podotázek a zpracuji podklady pro 

výzkumné rozhovory. Dále připravím prvotní verzi současného modelu podpory rodin 

s dětmi se zdravotním postižením. 

V realizační fázi výzkumu provedu kvalitativní polo-strukturované výzkumné rozhovory 

[Kaufmann, 2010]. Tyto rozhovory budou zaměřené na klíčové aktéry, kteří poskytují služby 
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nebo péči rodinám, v nichž vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Bude nezbytné realizovat 

rozhovory s představiteli minimálně následujících služeb: 

• Sociální služba rané péče  

• Odlehčovací služby  

• Denní nebo týdenní stacionář  

• Domov pro osoby se zdravotním postižením  

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

• Zdravotní péče – Dětské domovy pro děti do 3 let 

• Zdravotní péče – Centrum provázení (VFN Praha) 

• Zdravotní péče – Centrum vývojové péče (FN Plzeň) 

• Sociálně-zdravotní péče – paliativní péče 

 

Na základě zpracování rozhovorů bude doplněn a zpřesněn model podpory rodin s dětmi se 

zdravotním postižením a sestaven okruh otázek pro výzkumné rozhovory s rodiči těchto dětí. 

Bude provedeno minimálně pět kvalitativních narativních rozhovorů s rodičem dítěte se 

zdravotním postižením [Kaufmann, 2010].  

Vzhledem k tomu, že převážná většina péče o takové děti je na matkách, budu hledat 

respondenty mezi matkami. Cílem rozhovorů bude identifikovat potřeby pečující osoby 

s ohledem na zdravotní postižení dítěte, a určit, jak jsou tyto potřeby subjektivně v daných 

případech uspokojovány. Konečný počet rozhovorů bude odvozen od saturace daného 

tématu. Vzhledem k řadě publikovaných studií v poslední době bude možné předem 

identifikovat základní okruhy potřeb, a odhadnout obecnou míru jejich uspokojení, a ty 

využít při přípravě struktury rozhovoru. Protože se studie obvykle nedotazovaly přímo rodin, 

ale jiných aktérů systému péče, půjde jen o pomocné podklady pro přípravu rozhovorů. 

Při analýze dat bude v případě dokumentů základní metodou práce popisná analýza. Při 

zpracování dat z rozhovorů využiji obsahovou analýzu. 

V rámci interpretační fáze dokončím model podpory pro rodiny z pohledu současného stavu. 

Na základě identifikace potřeb rodin a jejich uspokojení, provedu komparaci s modelem 

současné podpory. Výsledkem bude identifikace potřeb rodiny, které nejsou dnes pokryty 

vůbec nebo nedostatečně, dále se pokusím o identifikaci těch potřeb, které jsou pokryty 

z pohledu rodičů adekvátně. Budu využívat pohledu na společnost jako na jeden funkční 

systém, využiji pohledu strukturálního funkcionalismu. 

Vzhledem k mému desetiletému působení ve vedení Nadace Sirius, která se zaměřuje na 

pomoc ohroženým dětem, budu moci při zpracování výzkumu čerpat ze znalostí a zkušeností 
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získaných ve spolupráci s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb pro rodiny, stejně 

tak jako ze spolupráce se školskými zařízeními nebo státními orgány. Moje praxe mi také 

umožňují snadnější přístup k poskytovatelům služeb a k rodičům, se kterými budou vedeny 

výzkumné rozhovory. 

VII. Předpokládaná struktura práce 

• Úvod 

• Teoretická východiska 

• Metody 

• Deskriptivní část 

• Analytická část 

• Závěry 
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15. Seznam příloh 

15.1. Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas s rozhovorem 

Výzkum: Podpora státu rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením 
Realizátor: Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR 
 
Rozhovor je anonymní, což znamená, že nikde nebude uvedeno mé jméno. Moje účast na rozhovoru 
je zcela dobrovolná a kdykoli během rozhovoru můžu odmítnout odpovědět na otázky, na které 
nechci odpovědět. Mám také právo rozhovor kdykoli ukončit. Jsem si vědoma toho, že rozhovor bude 
zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy. Přepis rozhovoru bude důvěrný 
a ve výsledných pracích (bakalářské práci, zprávě o výzkumu odborných článcích), ani v případných dalších 
výstupech z tohoto výzkumu, nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo možné mě identifikovat. 
 
Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru:  ANO – NE  
 
Přeji si být informována o výsledcích výzkumu:    ANO – NE  
 
 
Datum:_____________________ Jméno:___________________________________________ 

 
Podpis:___________________________________________ 

 
 
Po skončení rozhovoru jsem se rozhodla, že si nepřeji, aby byly pro účely výzkumu použity následující 
pasáže:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zároveň jsem si vědom(a) toho, že pokud v budoucnu změním svůj názor a nebudu si přát využití 
některých pasáží formou přímé citace, mohu se obrátit na tazatelku Danu Lipovou, která se zavazuje mé 
přání respektovat.  
 
 
Datum:_____________________ Jméno:___________________________________________ 

 
Podpis:___________________________________________ 

 
 
Kontakt: Dana Lipová, tel. 731-328787, dana.lipova@opssirius.cz 
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15.2. Příloha č. 2: Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Výzkum: Podpora státu rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením 
Realizátor: Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR 
Tazatel: Dana Lipová 

 
Dnes jsem poskytl(a) rozhovor Daně Lipové, zástupci Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR, v rámci 
výzkumu Podpora státu rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením. 
 
Pro tento účel smí být tento rozhovor nahráván a poté zpracováván v anonymizované podobě bez souvislosti 
s mým jménem a kontaktem na moji osobu. 
V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací, bakalářské práce nebo veřejných 
prezentací výsledků Výzkumu, smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s 
mojí osobou. 
Po ukončení výzkumu a dokončení výstupů výzkumu, tento rozhovor smí být archivován, popřípadě 
zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů v rámci Nadace Sirius a Asociace Rané péče ČR, 
ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou. 
 
Na základě tohoto souhlasu smí být mé jméno, adresa a osobní údaje, včetně dalších údajů obsažených v 
tomto rozhovoru zpracovávány nejdéle dva roky. Poté smí být využívány podle zákona č. 97/1974 Sb. o 
archivaci. 
 
 
 
Datum:_____________________ Jméno:___________________________________________ 

 
Podpis:___________________________________________ 

 
 
 
 
Kontakt: Dana Lipová, tel. 731-328787, dana.lipova@opssirius.cz 
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15.3. Příloha č. 3: Příprava na rozhovory – Tematické 

okruhy 

Přestože narativní rozhovory nemohou mít předem připravený scénář rozhovoru, je třeba se 

předem orientovat rámcově v potenciálních tématech vyprávění. V rámci každého jsem si 

připravila pomocné otázky, které bude mohou případně podpořit vyprávění. 

 

Potenciální témata 

vyprávění 

Podpůrné otázky 

Informace o dítěti Řekněte mi, prosím, něco o vašem dítěti 

Situace rodiny a role 

členů rodiny 

Povězte mi prosím stručně, jak vypadá vaše rodina, kolik má 

členů a kdo je za co zodpovědný. 

Základní informace o 

péči 

Vyprávějte mi tom, jak vypadá váš běžný den? Kdo se o co 

v domácnosti stará? Jak vypadá péče o děti? Jak se zapojuje širší 

rodina (babičky, dědové) do péče?o o dítěti 

Nemocnice, 

porodnice 

Kdy jste poprvé dozvěděli o zdravotním problému vašeho dítěte? 

Jak to proběhlo? Kdo vám to sdělil? Kdo vám nejvíce pomohl? 

Jak jste toto období prožívali? 

Příchod domů Jak vypadal příchod domů z nemocnice? S čím jste se potýkali? 

Co vám pomáhalo? Jak reagovala rodina a přátelé? Jak jste se 

cítili? 

Podpůrné služby Využívali jste nějaké sociální služby? Jak jste se o nich 

dozvěděli? Kdy? Od koho?  Jak proběhl první kontakt? 

Jak služby vnímáte? Co vám přináší? Jakou další podporu 

potřebujete? 

Odlehčení   Jak řešíte hlídání dítěte (odlehčení)? Kdo vám dítě hlídá? Jak 

často? Je to pro vás důležité? Kdy / v jakých situacích potřebujete 

hlídání pro dítě? 

Zdroje rodiny S čím potřebujete zvenku nejvíce pomoci? Co by vám usnadnilo 

život? Co chybí? Jak hodnotíte dostupnost podpory?  

Předškolní věk 

 

Navštěvovala vaše dítě nějaké předškolní zařízení? Co jste od 

tohoto zařízení očekávali? Jak jste zařízení vybírali? Jste se 

zařízením spokojení?  

Školní věk chodí vaše dítě do školy? Jak jste školu vybírali? Považujete školu 

za správnou volbu? Co na ní nejvíce oceňujete? Co je pro vás na 

škole nejdůležitější? 

Jak řešíte dojíždění do školy (transport)? 

 


