SEZNAM PŘÍLOH
1 Přílohy
1.1 Příloha č. 1 - Struktura rozhovoru
Kategorie č. 1.

Přijetí dítěte s PAS

Otázka č. 1: Jak rodiče diagnózu dítěte přijali?
➢ Jaké byly první náznaky, že je něco jinak ve vývoji dítěte?
➢ Jaká byla Vaše reakce na to, že má Vaše dítě diagnózu PAS?
➢ Když se stanovila diagnóza, přemýšleli jste o tom, co to pro něj znamená do budoucna
v oblasti začleňování do společnosti?
Otázka č. 2:

Jaká byla reakce rodiny a jejich blízkých na takovou diagnózu?

➢ Jak to ovlivnilo režim Vaší rodiny? (plány, sourozenci...)
➢ Jaké změny se udály v rodinných či přátelských vztazích?
Kategorie č. 2.

Sociálně integrační obtíže

Otázka č. 1: Jaká byla nebo je informovanost rodičů dítěte s PAS o tomto postižení?
➢ Dostali jste po sdělení diagnózy potřebné informace? (od odborníka - lékaře)
➢ Zjišťovali jste si informace ze svých zdrojů? (knihy, internet, zkušenosti jiných)
Otázka č. 2:

Jak rodiče dítěte s PAS přistupovali/přistupují k obtížím s jeho

sociálním začleňováním? (začlenění i celé rodiny)?
➢ Nacvičovali jste si, jak budete hájit své dítě na veřejnosti? (Vysvětlovat okolí, co se
děje.)
➢ S jakými problémy se ve společnosti často setkáváte? (chování okolí)
➢ Hledáte, účastníte se nebo zkoušíte vyvíjet nějakou osvětovou aktivitu? Jak bořit
společenské mýty?
➢ Nastali nějaké problémy při začleňování dítěte do školy, vrstevnických vztahů a široké
rodiny?
Kategorie č. 3.

Integrační pomoc

Otázka č. 1: Jakou pomoc rodiče využívají/li při začleňování jejich dítěte do společnosti?
➢ Navštívili jste odborné zařízení, kde vám poskytli takovou pomoc? (PPP, SPC, jiná
nezisková organizace)
➢ Jakou formu měla tato pomoc?
➢ Jaký je výsledek této pomoci? Byla pomoc uplatněna?
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Kategorie č. 4.

Vzdělávání a výchova

Otázka č. 1: Jak rodiče dítěte s PAS pojali výchovu, aby tak usnadnili jeho integraci do
společnosti?
➢ Praktikujete nějaký speciální denní režim, který by mohl přispívat ke snazšímu
začlenění? (kolektiv, širší rodina)
➢ Využíváte k usnadnění integrace dítěte do společnosti nějaké výchovné postupy nebo
se jimi inspirujete?
Otázka č. 2: Jaké faktory byly pro rodiče rozhodující při výběru školního zařízení?
➢ Jaké podmínky spojené se sociální integrací podle vás měla škola splňovat?
➢ Byl pro vás důležitý inkluzivní přístup ve výuce?
➢ Splnila škola Vaše podmínky a očekávání?
Kategorie č. 5.

Budoucnost

Otázka č. 1: Jaké jsou představy rodičů o budoucnosti jejich dítěte?
➢ Co byste si pro něj přáli do budoucna?
➢ Víte, v čem by se ještě mohl zlepšovat? (V čem by byl dobrý?)
Otázka č. 2: Co by se mohlo ve společnosti změnit, aby se zvýšila šance na společenské
začlenění dětí s PAS? (Změna sociálního systému v ČR?)
➢ Co by se mohlo změnit v oblastech zdravotnictví, legislativy a sociálních služeb? (V
čem by mohl stát ulehčit ono začleňování?)
➢ Co by se mělo změnit ve společnosti obecně?
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1.2 Příloha č. 2 - Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru
Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru
Vážení rodiče,
v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve
výzkumném projektu v rámci zadání diplomové práce Univerzity Karlovy na katedře
Pedagogiky Filozofické fakulty oboru Sociální pedagogiky. Zaměřuje se na otázky spojené se
zařazováním dětí s PAS do společnosti.
Název: Dítě s PAS a jeho zařazení do společnosti
Řešitelka: Barbora Padevětová
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Cíl výzkumu: Cílem je prozkoumat, jaké jsou zkušenosti rodičů se začleňováním dítěte s
PAS do společnosti.
Popis výzkumu:
Do výzkumu zapojuji především matky dětí s PAS. Půjde o interview - rozhovor s
otevřenými otázkami. Ve výzkumu bych se ráda dozvěděla, jaké služby a pomoc rodiče
zkusili, jaké byly jejich reakce na PAS, jaké vzdělávací zařízení pro své dítě vybrali, jaké
zkušenosti si z tohoto odnesli a jaké mají představy do budoucna. Dle těchto oblastí si kladu
tuto výzkumnou otázku, jaké jsou zkušenosti rodičů dětí s PAS s jejich začleňováním do
společnosti? V rozhovorech chci nechávat maximální prostor pro všechny myšlenky, které
podle jejich názoru mají zaznít. Setkání by mělo předcházet domluvení se na určitém místě,
času, zaslání seznamu otázek k promyšlení odpovědí a připravením tohoto informovaného
souhlasu. Délka rozhovoru se vzhledem k množství otázek odhaduje, na hodinu a dále bude
záležet na otevřenosti rodičů k tomuto tématu.
Odpovědi se budou nahrávat jako audio záznam a poté přepisovat. Přepisy rozhovorů budou
součástí práce v přílohách. Audio záznamy po jejich přepsání budou smazány.
Ve výzkumu a v celé diplomové práci nebudou zmíněna jména zúčastněných osob.
Prohlášení:
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně
souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu.
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Měl/a jsem možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace
o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a
srozumitelné odpovědi na své dotazy.

Jméno a příjmení účastníka:
Podpis účastníka:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Vztah zákonného zástupce k účastníkovi:
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1.3 Příloha č. 4 - Ukázka přepisu rozhovorů
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1.4 Příloha č. 5 - Kategorizace kódů
Kategorie č. 1 Přijetí dítěte s PAS
Přijetí dítěte s PAS
bedlivé pozorování chování dítěte
Reakce rodičů na změnu v
zpátky v čase
chování dítěte
jiný dítě
šok
Reakce rodičů na diagnózu odmítnutí
dítěte
přijetí diagnózy
boj
nebyl čas o tom přemýšlet
První otázky budoucnosti
žít přítomností - teď a tady
sociálního začlenění
víra ve změnu
špatný rodič s nedostatečnou výchovou
Reakce rodiny
hledání viníka
pomoc a podpora
protřídění přátel - staří odcházejí a noví
Změny v přátelských
přicházejí
vztazích rodičů
nevědomost a nezájem
pohlcení diagnózou - přizpůsobení se
Změna režimu rodiny
dítěti
nastavení rodičovské péče
Zdroj: vlastní výzkum
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Kategorie č. 2 Sociálně integrační obtíže
Sociálně integrační obtíže
lékař nepomohl
Dostupnost prvních
vlastní iniciativa
informací o PAS
skutečných odborníků je málo
strach z nevědomosti
Obtíže spojené s
moralizování matky - nevychované dítě
chováním dítěte na
buď to člověk přijme nebo to nemá cenu
veřejnosti
vysvětlovat
předcházet problémům
nedostupnost speciální školkou či školou
Obtíže se začleňováním
běžná školka neobstála
do školního zařízení
síla rozhodnutí odborníků
nevyšetřitelné dítě
Obtíže při návštěvě u
neznalost personálu, jak jednat
lékaře
ztráta důvěry v lékaře
Obtíže při začleňování do snaha o spojení zdravých i dětí s PAS
vrstevnických
problém s rodiči zdravých dětí
ze začátku snaha
Osvěta rodičů
zbytečná energie
zapojení se do osvěty
Zdroj: vlastní výzkum

Kategorie č. 3 Integrační pomoc

Nalezená pomoc

Využitá pomoc

Integrační pomoc
podpůrné organizace
rodiče rodičům
alternativní cesty
vlastní vzpoura
raná péče
homeopatika
skupinová setkání
odlehčovací služby

Zdroj: vlastní výzkum
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Kategorie č. 4 Vzdělávání a výchova
Vzdělávání a výchova
dle školního roku
Denní režim
problémy o prázdninách
inspirace
potřeba přípravy na změnu
Výchovné postupy
láska-přijetí-trpělivost
překvapení
pozitivní přístup personálu
Důležité faktory pro
nacvičování sociálních dovedností
výběr školního zařízení
využití podpůrných opatření
Zdroj: vlastní výzkum

Kategorie č. 5 Budoucnost

Představy o budoucnosti

Vytvoření podmínek pro
snazší život

Budoucnost
samostatnost
najít si své místo
najít lásku
sociální služby
více osvětových projektů
shromáždění informací
financování péče a léků

Zdroj: vlastní výzkum
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