
ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá dospělými osobami s Aspergerovým syndromem, konkrétněji 

tématikou rodičovství. Vzhledem k tomu, že i tito lidé, jako všichni ostatní, mají právo  

na to mít děti a být rodiče, zaměřuje se tato práce na to, jak se k této problematice staví 

samotní lidé s Aspergerovým syndromem.  

V teoretické části je nejprve představena charakteristika Aspergerova syndromu, samotné 

projevy a průběh diagnostiky. Dále je popsáno období dospívání a dospělosti. V poslední 

řadě se práce věnuje tematice podpory osob s Aspergerovým syndromem. 

Ve výzkumné části je uveden cíl práce, který zjišťuje, co pro osoby s Aspergerovým 

syndromem znamená rodičovství a rodina, a dále také to, zda je v České republice nabízena osobám 

s Aspergerovým syndromem nějaká podpora, která je zaměřena na problematiku rodičovství 

či výchovu dětí. Pro tvorbu práce byla zvolena kvalitativní forma výzkumu, v němž byla 

využita metoda dotazování, konkrétněji rozhovory, které na žádost informantů probíhaly 

distanční formou. Dále je uvedena charakteristika výzkumného vzorku,  

kterým byly dospělé osoby s Aspergerovým syndromem, proces zpracování dat, kdy byly 

k jednotlivým výrokům přiděleny kódy, které byly přiřazeny k jednotlivým kategoriím. 

V závěrečné části práce jsou shrnuty výsledky. Bylo zjištěno, že rodina jsou pro osoby 

s Aspergerovým syndromem blízcí lidé, rodiče a děti. V rodině zároveň najdou zázemí, 

podporu, vzájemný respekt, stabilitu a porozumění. Pro někoho je rodina spojena  

i se závislostí a zátěží. Pokud jde o rodičovství, z informací vyplývá, že stát se rodičem je 

z pohledu jedinců s Aspergerovým syndromem dar, závazek, zodpovědnost. Je třeba 

přehodnotit život, být dítěti kamarádem, vychovávat ho a umožnit mu vzdělávání.  

To všechno je spojeno s energetickou náročností. Z hlediska samotné podpory poskytované 

státem dospělým osobám s Aspergerovým syndromem bylo zjištěno, že lidé s touto 

poruchou postrádají služby zaměřené na dospělou populaci, tedy i například na nácvik 

komunikace pro dospělé. Někteří by uvítali kurzy či workshopy, které by přibližovaly 

myšlení intaktní populace lidem s Aspergerovým syndromem. Zároveň by většina  

z nich ocenila služby zaměřené na výchovu dětí.  
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