
Příloha č. 1 Okruhy otázek pro diplomovou práci  

POTŘEBY NEFORMÁLNĚ PEČUJÍCÍCH O DĚTI S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO 

SPEKTRA (PAS) 

1. Prosím, uveďte, zda bydlíte v hl. městě Praha, či ve Středočeském kraji. 

2. Kdo je hlavním pečovatelem dítěte s PAS? 

3. Jaké je složení Vaší domácnosti? 

4. V kolika letech dítěte a jakým způsobem jste zjistili diagnózu poruchy autistického spektra 

 co bylo pro Vás tehdy nejtěžší 

 jak jste se se situací vyrovnával/a 

 jak reagovali členové Vaší rodiny a přátelé 

  jací odborníci Vám na cestě za diagnózou pomohli, nebo naopak nepomohli, jak proces 

probíhal, 

 co z dnešního pohledu vnímáte, že mohlo být jinak a proč 

5. Jaká školská zařízení Vaše dítě využívalo/využívá?  

 jak vzdělávání probíhá 

 jak jste spokojeni s přístupem školy, učitelů, asistentů   

6. Byli jste navázáni na nějaké sociální služby v počátku? 

 jak jste se o službách dozvěděli 

 jaké služby byste tehdy uvítali (které se Vám nedostávaly?) 

7. Jaké jsou dopady Vaší role jako neformálního pečovatele 

  na rodinné  vztahy (manželství, sourozenecké vztahy Vašich dětí, širší rodina, prarodiče 

dítěte) 

 na finanční stránku 

  na možnost chodit do zaměstnání (vyšel Vám například zaměstnavatel vstříc a nabídl 

zkrácený úvazek, či něco podobného?) 

 na trávení volného času  

 na širší sociální vztahy (přátelé) 

  setkal/a jste se někdy s negativními reakcemi okolí při pohybu venku? Jak jste se s nimi 

vyrovnával/a? 

8. Co zpětně hodnotíte jako nejlepší podporu a co naopak mohlo být jinak? 

9. Co Vás podporuje v současné chvíli nejvíce? 

10. Co byste z hlediska péče potřeboval/a do budoucna? 

 

 



Příloha č. 2 Záznamy z rozhovorů s neformálně pečujícími osobami 

 

ROZHOVOR č. 1 

Neformálně pečující matka, syn 26 let, projevy, které se matce zdají jako autistické, diagnóza 

neurčena. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, děkuji za poskytnutí rozhovoru pro účely mé diplomové 

práce, ještě jednou se ujistím, zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data 

budou zcela anonymizována. 

Neformálně pečující 1 (dále NP1): Dobrý den, samozřejmě souhlasím. 

 

S: Tak tedy můžeme začít, já bych se ráda zeptala, zda žijete v Praze či Středočeském kraji? 

Ptám se z toho důvodu, že bych v rámci své práce ráda porovnala zkušenosti neformálně 

pečujících s poskytováním služeb.  

NP1: Žiji ve Středočeském kraji, ale byt a trvalé bydliště máme se synem v Praze, takže mám 

zkušenosti s využíváním služeb v Praze i Středočeském kraji. A v Praze je to teda horší, já 

jsem dávala žádost v Praze do zařízení a doteď mi vlastně nikdo neodpověděl a ten přístup byl 

hrozný, my jsme tam něco sepsali a pak vlastně nic, ani se mi neozvali. V současném zařízení 

jsem spokojená, a to je ve Středočeském kraji. 

 

S: Jaké je složení vaší domácnosti? Kdo je hlavním pečovatelem a zda se někdo další na péči 

podílí.  

NP1: O svého syna pečuji já, jsem odmalička jeho hlavní pečovatel a již dlouhou dobu mi 

s péčí pomáhá můj partner. Syn nemá žádné sourozence. Bývalý manžel se na péči nikdy 

nepodílel, když jsme ještě bydleli v Praze. Manžela jsem se úspěšně zbavila, když byly synovi 

tři roky, takže vlastně není ani napsaný v rodném listě. Teď v současné době bydlíme u 

partnera, se kterým jsem už dvacet let, ale já se furt svazku snažila vyhýbat po těch 

zkušenostech, co mám. Nicméně teda teď jsme tady a všechno funguje moc dobře a jsme 

spokojený.   

 

S: Mohu se zeptat na osobní otázku? Myslíte si, že rozpad Vašeho manželství nastal z důvodu 

narození syna a projevením jeho handicapu? 

NP1: No na rovinu. Já mám několik z minulosti zlomených kostí, takže vztah byl špatný z 

jiných důvodů. 



 

S: Dobře, děkuji za upřímnost. Pojďme tedy dál. Kolik let bylo synovi, když jste se dozvěděli, 

že není zdravotně úplně v pořádku. Jak probíhal ten proces zjišťování diagnózy? 

NP1: No poruchu autistického spektra jsme vlastně nezjistili nikdy, protože jako by já jsem 

byla u dvou psychologů a ti  řekli, že to není autismus, potom vlastně chodil do speciální 

školy, kde tedy měl asistenta. Nicméně jako autista nebyl brán, a protože vlastně má nějakou 

poruchu nějakou takovou úchylku, že musí mít všechno srovnané, tak si myslím, že tam ty 

rysy  jsou.  Nikdy nebyl ale diagnostikován jako autista, nějaká porucha tam je, ale není to 

takový ten tvrdý autista, jako že to všechno musí být jako podle jeho, takže vlastně nikdy. Já 

jsem se s tím vlastně jako zabývala a taky jsem to říkala jako ve škole z toho důvodu, aby měl 

toho asistenta. 

 

S: Se kterými odborníky jste se vlastně při řešení zdravotního stavu vašeho syna setkala, ať už 

to byl pediatr nebo nějaké sociální služby, jiný odborníci, psychologické pedagogické 

poradny, školská zařízení. A kdo Vám pomohl? Sháněla jste informace sama? 

NP1: No víte co, já jsem měla jednu špatnou zkušenost s pracovnicí Prahy 10, která vlastně 

přišla ke mně do bytu, obdivovala byt a na kluka se vykašlala. Takže tím jsem to ukončila. 

Sama jsem si našla tu speciální školu, když jsme chodili vlastně jako do školky na Prosek, tak 

to dopadlo velice špatně. Byla tam holčička, která syna kousala do zad, tak jsem teda ztropila 

scénu, že se mi to jako nelíbilo, že má kluk prokouslý záda, takže vlastně řekli že to budou 

řešit s tou maminkou té holčičky. No ale na mě zavolali psychologa že jo. Taky syn z toho 

měl trauma, počůrával se, tak jsem to radši ukončila. No a pak začal chodit do školy, kde jsme 

teda byli spokojený. 

 

S: To bylo také v Praze? 

NP1: Ano, taky v Praze. 

 

S: A co se týče tedy doktorů jako třeba pediatr? 

NP1: No pediatr se mě líbil, ten byl hodný slušný a ten mi vlastně potom řekl, že bych měla 

mít psychiatričku, ale to asi nebyl dobrý krok, protože já jsem teda tam přišla, to byla paní 

doktorka staršího věku, léčila postaru a ty léky, co napsala synovi z něj udělaly slintající 

zvířátku, který mě jako neustále napadalo. No měla vůbec pracovat s jinejma lékama. No a od 

toho se pak samozřejmě vyvíjely problémy, protože kluk byl navyklý na tyhle ty léky. No a 

neměl prostě ty léky dobrý a vyústilo to vlastně v hospitalizaci. Až vlastně teď konečně třeba 



před třema rokama mně pomohl jeden pan doktor, že kluk je v takovém stavu, v jakém je 

relativně dobrý, takže změna léků pomohla. No jiného psychiatra jsem neměla, takže to asi 

trvalo, než jsem prostě našla nějakého jiného doktora. No ta původní doktorka ho prostě léčila 

nějakými starými léky, co se s nimi léčilo v padesátých letech, takže mu hodně uškodila  

S: No tak to je dobře, že teď jsou tedy léky vyvážené. Zeptám se třeba raná péče jako sociální 

služba ty vás někdy navštívili nebo spolupracovali jste s někým takovým někdy vůbec? 

NP1: Já jsem měla třeba problémy i na sociálce, mě třeba zvorali příspěvek na péči. No tam 

byla nějaká baba už před důchodem, ta jako se mě ptala, proč vůbec potřebujeme příspěvek na 

péči. Takže díky ní jsem přišla tedy o nějaké peníze, já tomu tenkrát nerozuměla, tenkrát 

nikdo mi neporadil. Na té sociálce v Praze to bylo dost složité, až potom jsem vlastně narazila 

na nějakou paní, která byla schopná. No do té doby jsem měla tři tisíce příjem a byt jsem 

platila čtyři a půl tisíce a nikoho to nezajímalo, kde ty peníze vezmu. No až později vlastně 

jsme dosáhli na nějaké peníze, kdy se z toho dalo už žít, tohle bylo složité období. Bohužel 

díky těm, co mi nedokázali poradit. S těmi mám špatné zkušenosti. 

 

S: Pokud to můžu shrnout, tak na moc lidí, kteří by vám poradili v té Vaší už tak těžké situaci, 

jste nenarazila. 

NP1: Bohužel ne. 

 

S: Takže kdy jste vlastně poprvé využili nějaké sociální služby? A jak jste se k nim vlastně 

dostala?  

NP1: No já jsem narazila vlastně už když skončil školu, sice hodně daleko, ale tam to byl 

velký průser. No byl ještě pořád špatně medikovaný, takže mě tam chytil za vlasy a skončil 

v nemocnici. No proto nás odtamtud vlastně vyhodili, protože někoho napadl, i když mě, 

takže to nebylo dobré. 

 

 

S: Byl tedy alespoň někdo z okruhu Vašich přátel, nebo širší rodiny, kdo Vás v péči podpořil, 

nebo kdo vám nějak pomohl? 

NP1: No víte co, já jsem spíš asi taková jako divná, ale Já jsem já jsem se s tím naučila jako 

žít, takže vlastně veškeré potřeby jakoby naplňuji synovi. Moje matka, když jsem chtěla jít 

třeba s partnerem jako do hospody nebo do kina, tak neměla problém syna pohlídat. Ale já 

jsem taková domácí puťka jako. Naučila jsem se s tím žít a nevyhledávám jako žádný nebo 

nějaký radovánky jako třeba jiný v mém věku vyhledávají, prostě to nepotřebuji už teda. Dřív 



jsme třeba chodili jako docela hodně. Moje matka hlídala syna i partnerova maminka hlídala. 

Tátu nemám, ten mi umřel brzo. No a brácha bydlí daleko, ale ty nejbližší jako by rodinný 

příslušníci pomáhali. 

S: Ano, takže ta širší rodina vám vypomáhala, abyste vlastně mohla nějakým způsobem mít 

volný čas a realizovat nějaké svoje zájmy? 

NP1: No ano, spíš ale jako abych se třeba mohla dát ostříhat nebo abych mohla k doktorovi, 

ale do kina a do společnosti taky. 

 

S: Zeptám se na možnost chodit do zaměstnání? Měla jste možnost pracovat? 

NP1: Jako by na začátku jsem chodila do zaměstnání, to vlastně bylo, když jsem neměla ty 

peníze, tak jsem se musela nechat zaměstnat. No to jsem byla zaměstnaná za 15 Kč na hodinu 

na nějaký úklid, tak jsem tam vydržela měsíc a pak jsem si řekla, že to nejde. No a od té doby 

vlastně jsem zaměstnaná nebyla. No a ta péče o syna je náročná, takže to ani asi nešlo. Měl 

hrozný stavy, jak bral ty špatný léky. No a já teda jako při představě, že budou tohleto své dítě 

slintající předávat někomu na hlídání abych mohla od šesti do práce, tak to jsem vůbec 

nedala, když jsem vlastně nevěděla, jak se to sním vyvine, navíc jsem byla v Praze sama.  

 

S: A co se týče reakcí veřejnosti na syna třeba venku, setkala jste se někdy s nějakými 

negativními reakcemi? 

NP1: To jsem se třeba setkala i u velice blízkých lidí, a to mě docela dost ranilo jako, to jsem 

třeba dva roky neodpustila a pak třeba jo. Hodně mě to mrzelo, špatně jsem se s tím 

vyrovnávala. No už je to pryč. No třeba před rokem ale ještě někdo třeba někdo něco pronesl, 

a to nebylo příjemné, třeba jako já jsem na to docela citlivá, na tyhle ty věci. Když jsme 

slavili partnerovi narozeniny, přišli sousedi a přišel i soused s manželkou a s dítětem. To mě 

naprosto šokoval, že pořád koukal na syna, jakože že je takový a že  se mnou chce pořád 

komunikovat, což mě teda poslední dobou leze hodně na nervy, ale moc se s tím nedá dělat, 

jako pořád do mě hučí, že jo. Nenechá mě bejt. Nenechá mě nasnídat, nic. Takže vlastně pro 

mě je to docela jako složité. No a ta sousedova manželka mu jako říká, ať na něj furt neciví. 

No já jsem to viděla a říkám jako proč a ona řekla, že se bojí, aby jako Filip neutrpěl nějaké 

trauma. No a já naopak jako říkám, že se k němu chovám normálně jako prostě a že spíš 

trauma měl ten pán, teda než můj syn, tak to bylo takové zvláštní, ale nějak jsme si to vyříkali.  

 

S: No, takže jste se vlastně na místě ohradila a to pomohlo? 



NP1: Ano, vyřešila jsem to na místě, a tím to pro mě končí, řekla jsem to na rovinu a on jako 

řekl upřímně, že se s tím jako nikdy nesetkal, že nemůže od něj odtrhnout oči a že ještě 

neviděl takového člověka, který mluví posunkama, jako můj syn. No, a to bylo všechno, co 

udělal, jinak neudělal nic. Takže takhle, jinak dobrý, jinak jako sousedi v pohodě. Tady byl 

problém, že on se s tím prostě nesetkal, byl úplně v šoku, že kluk na mě mluví posunkama a já 

mu rozumím a on prostě byl z toho úplně v šoku. No a on byl ještě v šoku ze své dcery malé, 

která si k synovi sedla a vůbec jí to nezajímalo, jestli posunkuje, nebo neposunkuje.  

 

S: A když se podíváte zpětně, tak co vnímáte, že mohlo být třeba jinak v tom průběhu Vašeho 

života se synem? 

NP1: No víte co, jako já jako nevím, na to je strašně těžké odpovědět, změnila bych jako 

určitě toho psychiatra. No určitě bych nedala syna pryč v raném věku. Já jsem na tohle to 

taková jako no jako, když to tak řeknu, zvláštní, mě by vadilo, že nevím, kdo mu bude utírat 

zadek a že mu tu péči nemůžu dát. Snažím se ho mít doma, nevadí mi to, nedala bych ho pryč. 

Pravda, sice mě to aktuálně dost nervuje, protože je strašně na mě sociálně závislý, to jako 

pravda je, ale neubližuje mi, když něco chce a je to teda trošku náročnější, takže kradu pro 

sebe čas. Jinak naopak jsme spokojený se stacionářem v současné chvíli. Takovýhle služby 

jsem nezažila, a to už jsem zažila celkem troje. Dvoje byly blbý, co se týče prostoru a chování 

personálu a možná i právě to, že mi nikdo o žádných službách neřekl, tak to bylo špatně, no.  

 

S: A co je pro Vás důležité a přínosné v současné době? Nebo co byste potřebovala jinak? 

NP1: No v současné době tady je pro vás důležité je ten denní stacionář, tam nejsou žádné 

problémy Oni se tam s ním docela jako myslím jsou spokojený, snad teda říkají pravdu. On je 

taky spokojený a nevidím tam žádný problém. 

 

S: A co do budoucna, máte nějakou představu, co dál? Co byste potřebovala? 

NP1: No já mám. On je hlášený v Psárech, tam je hlášený už asi pět nebo šest let, ale je tam 

pořád plno a pak je ještě hlášený v Tloskově, tam už ho chtěli přijmout jako dřív a já jsem 

řekla že ne, protože z mého pohledu nebyl zdravotně dobrý, to ještě neměl toho lepšího 

psychiatra. No a teď si myslím jako, že to je i taky trochu moje chyba, že v Psárech je většina 

synových spolužáků ze školy a má tam dva hodně oblíbený. A protože to ví, tak do Tloskova 

nechtěl,  ztropil scénu, že tam nechce. No, takže teď jsme sehnali ten Beroun ten denní 

stacionář. No samozřejmě kdyby ses se mnou něco stalo, tak bych asi jako využila ten 



Tloskov, ty Psáry jsou hodně plné, ale nechávám to být no. Mně je jasný, že se mnou být 

nemůže to je mi jasný jo. 

 

S: Ale je vidět, že pracujete s tou myšlenkou, jak syna zajistit do budoucna, aby by byl 

spokojený i bez Vaší péče. 

NP1: Já právě chci, aby byl spokojený, nechci ho nikam jen tak odložit. Když jsem si ho teda 

porodila, starala jsem se o něj, starám se pořád. Tak teda prostě chci, aby byl se vším všudy 

spokojený, že nemá cenu, abych ho někam dala, když by tam byl nešťastný. To nechci. 

 

S: To je dobře. Už jsme vlastně u konce, napadá vás ještě něco, co bylo, nebo je důležité 

v péči o syna? 

NP1: No já třeba jako vím, že teď je málo těch pobytů a my bysme si jako rádi taky odlehčili. 

No nebo třeba abych měla jistotu, že když budu muset třeba do nemocnice, tak aby se o ně 

jako někdo postaral. Já budu muset třeba jít na podzim potom na plastiku nosu, takže 4 dny 

v nemocnici, takže jako partner, to asi jako nezvládne, no byla by dobrá nějaká služba, která 

by mi v tu chvíli nabídla péči. Tak bych měla ráda jako pár týdnů volna bez něj, no tady teda 

ve stacionáři jsou pobyty. My jsme teda ten letní prošvihli. To je jediný, co bych vlastně jako 

chtěla, víc pobytů, abych si odpočinula. 

 

ROZHOVOR č. 2 

Neformálně pečující matka, syn 11  let,  projevy,  určena diagnóza dětský autismus s časným 

regresem a těžká mentální retardace. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, moc děkuji za poskytnutí rozhovoru pro moji diplomovou 

práci, ještě jednou se ujistím, zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data 

budou zcela anonymizována. 

Neformálně pečující 2 (dále jen NP2): Dobrý den, souhlasím. 

 

S: Nejdříve se zeptám, zda bydlíte v Praze, či Středočeském kraji? 

NP2: Bydlíme ve Středočeském kraji. 

S: Kdo je hlavní pečující osobou? 

NP2: To jsem já. 

 

S: Podílí se ještě někdo další na péči, nebo pomáhal Vám někdo v průběhu s péčí? 



NP2: Ano, moje matka nejvíc. Otec syna pouze zlomkem, jinak mi vlastně vždycky pomáhala 

moje máma,  moje ségra ne. Myslíte jako celkově support nebo co se týče převzetí péče 

chvilkami? 

S: Myslím oboje. 

NP2: Takže to byla nápomocná spolehlivě máma a od roku 2015 jsem vždycky měla nějakou 

zvenku  asistenci,  buď přes  nějakou  organizaci,  nebo  sehnanou  soukromě,  takže vlastně od 

roku 2015 užíváme i asistenci v domácím prostředí. 

 

S: A jaká je současná situace? Kdo s Vámi a synem žije ve společné domácnosti? 

NP2:  S manželem už jsme rozvedený,  on  se odstěhoval do Prahy v lednu.  Pak  s námi žije 

dcera. Dcera už je plnoletá. 

 

S: A jak doma fungujete? Kdo Vám je největší oporou?  

NP2: Moje máma vždycky a asistentky. Otec nikdy dobře nefungoval.  

 

S: Dobře a kdybyste  měla popsat  ten  postup,  jak to probíhalo, kdy jste zjistili zdravotní 

problémy u syna, jak jste pak dál žili a fungovali? 

NP2: Syn  se narodil předčasně akutní sekcí,  takže jelikož měl opravdu šílené Apgar skóre, 

narodil se víc mrtvej než živej, tak bylo okamžitě řečeno, že prostě bude těžce postižený a že 

se s tím musí počítat a jenom se uvidí jak. Nicméně to dítě se z toho vykřesalo a  jakž takž 

dobře se vyvíjel, normálně jako s nějakou vojtovkou. Začali jsme očima s tím, že ve čtyřech 

měsících jsem  se  všimla,  že má zakalené oči.  Zjistila  jsem,  že má šedý zákal,  v  porodnici 

vlastně nějak divně prošel tím screeningem,  já jsem to pak zjistila a pak začal kolotoč. Šel 

okamžitě na operaci a bylo jich několik. Dostali jsme se díky tomu do služeb rané péče Eda. 

No ale do roka a půl to bylo v pohodě, syn je dítě, které šlo do háje po očkování. Takže byť 

on se byl schopný najíst lžící,  nakreslil autíčko,  tak  najednou  to  začalo jít  do  kopru.  K 

diagnóze jsme se dostali  těsně před třetím rokem. Současně se nám naskytl  termín v APLE 

k doktorce  Ryšánkové, ta  diagnostikovala dětský autismus s  časným regresem  a  mentální 

retardaci s tou nejtěžší symptomatikou. No a my jsme měli shodou okolností termín v té době 

i k doktorce Krejčířové z Krče a ta to potvrdila mezi dveřma, prostě úplně stejnými slovy, jo 

takže měli jsme kliku hned v APLE. Teď už  je to teda těch 11 let, měli  jsme dvě rané péči 

jednu zrakovou a  jednu  jako autistickou. Bylo to krásně vykrytý,  to jsem se cítila jako fakt 

dobře podpořená v tomhle tom. Jednak tedy diagnostiky byly udělaný dobře a taky doktorka 

Ryšánková to udělala opravdu hodně důkladně,  no  a  jako ta raná péče na to navazovala 



perfektně a měli  jsme  fakt štěstí na dobrou poradkyni, ale tam jsou samý dobrý poradkyně. 

Tak co se týče zajištění z venku, tak začátek byl dobrý.  

 

S: A tedy postupem času, co bylo nejhorší, co naopak dobrý? 

NP2:  To je taková těžká otázka,  protože moje  dcera, tedy teď už Alex,  je taky postižená. 

Takže v době,  kdy  se  narodil  syn,  tak jsem řešila i její operaci nohou,  ona  do  sedmi  let 

pořádně nechodila. Takže já jsem běhala mezi špitály samý operace v jednom sledu a bylo to 

strašný. Já jsem neměla čas vůbec se zamýšlet nad tím, jestli vůbec se s něčím vyrovnávám, já 

jsem prostě dělala maximum pro přežití. No těžko říct. Blbě jsem se s tím vyrovnávala. Já už 

jsem měla teda od té Áni průpravu pořád neurologie a operace. Takže už jsem byla taková 

jako otřískaná trošku.  No a to manželství,  to bylo taky blbý,  takže to bylo všechno 

dohromady. 

 

S: Já se ještě zeptám na takovou osobnější věc,  setkávám se s tím, že rodiny se  rozpadají i 

kvůli tomu, že se narodí dítě se zdravotním postižením a ten vztah to neustojí.  Jak  to bylo 

třeba u vás?  

NP2:  No já nevím.  Já jsem si  nebrala manžela úplně dobrovolně,  poměrně brzo jsem 

otěhotněla v tom vztahu, takže to nebylo asi úplně dobré od začátku. Manžel se živí realizací 

projektů, takže dítě taky trochu bral jako projekt, ale ten projekt vlastně to dítě jako projekt, 

moc nevyšel. No a syn se vlastně spíš kontinuálně zhoršuje, takže pak úplně vypnul, úplně se 

od nás odstěhoval a já začala padat strašně na hubu.  Začalo mi to vadit.  Chtěla jsem 

funkčního chlapa vedle sebe, ale trvalo strašně dlouho, než jsme se rozvedli. Jako když se tak 

jako zamyslím zpětně, s tím vyrovnáváním obecně mi opravdu pomohla nejvíc ta raná péče. 

No a je to o lidech. No a teď vlastně v současné době jsou ty rané péče prý hrozně vytížené, a 

i v APLE se dlouho čeká na diagnostiku, a dokonce i na tu ranou péči. Je to blbý. 

 

S: A jakou máte zkušenost se školkou, školou? 

NP2: No ve čtyřech letech jsme se přihlásili do školky, kde měli taky třídu s autíky. Syn tam 

měl  asistentku,  nebyla úplně příjemná, tak jsme to vydrželi pár měsíců a bylo to šílené,  ta 

adaptace vůbec nefungovala,  asistentka byla nepříjemná, hlavně celkově nedávali synovo 

sebepoškozování. No a my jsme jezdili se synem do školky autobusem přes celé město, tehdy 

to ještě zvládal.  

 

S: A co využívání sociálních služeb? 



NP2: U syna je nejhorší adaptace, vlastně špatná adaptace na cizí prostředí, teď to bude dva 

roky v květnu, co využívá v jednom zařízení osobní asistenci dvě hodiny dvakrát týdně. No a 

jak jsme vlastně skončili s projížďkami autem, které realizoval otec, které byly vlastně jako 

největší atrakce a lákadlo do té služby, aby vůbec do té službě šel, tak tam odmítá jet. Takže 

teď má dvakrát dvě hodiny týdně a je to tak akorát,  aby  se  nedostal  do  amoku,  aby  nebyl 

vzteklý a minulý týden třeba nebyl vůbec,  protože tam fakt vyváděl.  V tom zařízení měl 

asistentku,  která pak nějak zkolabovala.  Já jsem si řekla o jinou asistentku a už se nechci 

vracet k té původní. My jsme si nesedly vzájemně, takže bych ráda zůstala u té, co jí máme 

teďkon, ta je skvělá. Vždycky jsem měla dobré zkušenosti s asistentkami, až na tuhle tu, co se 

teď zhroutila a na tu co byla ve školce,  to byla nějaká uklízečka,  které potřebovali  doplnit 

úvazek a tam to prostě nefungovalo. 

 

S: A ty asistenti, co využíváte doma, s těmi jste spokojená? Funguje to? 

NP2: No ano, funguje. On je sice rozkošný, ale je fakt náročný, takže máme třeba Terezku a 

taky občas jako jsou lepší dny, kdy on jí snese dobře, ale stejně je to spíš o tom, že se jí spíš 

snaží setřást. On si dlouho zvyká,  je celkem důležité, vyhovět těm jeho rituálům,  jak se mu 

někdo nelíbí a dělá na něj nátlaky, tak jako je to blbý.  

 

S: Je tedy nějaká míra tlaku, kterou Váš syn snese a když to asistent dokáže vyhodnotit včas, 

tak nevznikne problém? 

NP2: Ano, přesně tak. Když ne, tak vniká problém.  

 

S:  A co se týče sociálních služeb,  tak jakou máte zkušenost obecně?  Nebo  spíš využíváte 

pouze asistenci? 

NP2: Já jsem to zkoušela někdy v tom roce 2015 poprvé v tom zařízení, co jsme teď, ale také 

tam měl osobní asistentku a zkoušeli jsme to asi půl roku nebo třičtvrtě roku, ale strašně se 

mlátil, a i od vedení té organizace i od asistentky vzešlo, že to nepůjde, že to sebepoškozování 

nedávají,  že si to nechtějí vzít na triko.  A ono se to zase pak zhoršovalo, to poškozování, 

potom měl už hodně velký sebepoškozovací období. Takže v té době jsme si řekli, že tomu 

dáme nějaký čas a vlastně jsme se tam už ani nevrátili. 

 

S: A v současné době syn tedy chodí do nějaké školy? 

NP2:  No teď je na domácí škole.  On patří jakoby do třídy speciální,  ale já ho vzdělávám 

doma.  



 

S: A jak fungují sourozenecké vztahy mezi synem a Vaší dcerou. 

NP2: Jak je v pubertě Anička a je vlastně v tom těžkém období sama se sebou, je to taková 

klasika.  Je  zalezlá,  nevšímá si ho,  normálně jí leze na nervy asi že má postiženého bráchu 

samozřejmě. A jelikož jsme absolvovali i řadu pobytů s těmi ranými péčemi, kde se pracovalo 

jako  i  s těmi  sourozenci,  a tak si myslím, že to vnímala vždycky spíš dobře, měla dostatek 

kompenzační pozornosti ode mě a manžela.  

 

S:  A  jak se Vám dařilo být  zaměstnaná?  Povedlo  se  Vám  vůbec pracovat?  Vyšel Vám 

zaměstnavatel vstříc, nebo to bylo úplně nemožné?  

NP2: Já jsem měla pár pěkných nabídek na malé úvazky, které jsem i oplakala, protože prostě 

jsem měla naslibováno, že mi někdo bude syna hlídat třeba jeden celý den v týdnu, ale oni se 

pak  vykroutili,  že je to moc, že  to nezvládnou,  takže nehrozí. Jsem ráda,  že mám teď pár 

volných chvil, že zvládnu nakoupit, že něco udělám, dokonce  i projet se na kole, že mám i 

nějaký volný čas.  Teď mám přítele  a třeba jedeme na výlet lézt po skalách,  nebo něco 

takového, spíš, co se zdá stihnout za ty dvě hodiny asistence. 

 

S:  A  co  obecně vztahy,  jak to máte?  Co  sociální vztahy,  přátelství,  rodinné vazby  a  širší 

rodina.  NP2:  No přátelé se prohodí,  o nějaký přijdeš,  nový najdeš.  Mám nový mezi 

autyrodiči, část zůstala, část šla do háje. Potkala jsem nové skvělé lidi. 

 

S: Tak co zpětně teda když to takhle vidíte, co nejvíc pomohlo, nebo co bylo úplně špatně?  

NP2:  Měla jsem se dřív rozvést,  neztratila  bych tolik sil a měla bych pro  to dítě víc 

psychických sil, našla bych si někoho jiného a tak dále. To byla chyba, možná bych měla víc 

sil a času pracovat s tím dítětem trošku víc razantněji, dávala jsem hodně energie do toho, aby 

se tady dalo vůbec přežít,  doma  bylo  dusno  a mělo to efekt na syna, který to samozřejmě 

vnímal, je to škoda. Takže to jedině. 

 

S: No a co teď funguje v současné době? A vidíte do budoucna, až třeba synovi skončí škola? 

NP2: Jako centrální tužba je seberealizace, nějaká práce. Snažím se aspoň po večerech dělat 

něco seberealizačního.  Přítel má firmu,  tak  mu dělám neoficiální nějaké zázemí,  ráda bych 

aspoň nějakou seberealizaci, nějakou práci. 

Chtěla bych zachovat alespoň stávající rozsah asistencí, který jsou aktuálně teď, takže aspoň 

dvakrát týdně dvě hodiny asistence  a  o víkendu občas nějakou soukromou asistenci,  abych 



mohla na víkend. Je  to pro mě i finanční strop, protože víc toho prostě ani neuplatím, mám 

strašnou hypotéku a strašný náklady. Takže víc určitě nemůžu. 

ROZHOVOR č. 3 

Neformálně pečující matka, dcera  16 let, projevy, které se matce zdají jako autistické, 

diagnóza PAS neurčena. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, děkuji moc  za poskytnutí rozhovoru, ještě jednou se 

ujistím, zda souhlasíte s jeho  nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela 

anonymizována. 

Neformálně pečující 3 (NP3): Dobrý den, souhlasím samozřejmě. 

 

S: Nejprve se zeptám, zda bydlíte v Praze či Středočeském kraji? 

NP3: Bydlíme ve Středočeském kraji. 

S: Dále bych se chtěla zeptat, jaké je složení členů vaší nejužší rodiny. Kdo s Vámi a dcerou 

žije ve společné domácnosti? Kdo je hlavní pečující osobou? 

NP3: Tedy doma žijeme já, manžel, dcera a syn, který je zdravý a je mu 12 let. Manžel i syn 

mi s péčí o dceru pomáhají, ale hlavní pečující osoba jsem já. 

 

S: A co širší rodina, prarodiče? 

NP3: Úplně výjimečně. No dceru si jako neberou a ona k nim ani nechce.  

 

S: A jaká  je vaše zkušenost s odborníky, se sociálními službami, či kýmkoli, koho kdo se 

Vám díky dceřině zdravotnímu stavu zamíchal do života? 

NP3:  No tak já s lékařema nemám dobrou zkušenost.  Ale mám třeba dobrou zkušenost s 

neurologem a s tím je teda úžasná spolupráce.  Ten byl jediný,  když dceru  vlastně 

předávkovali lékama na epilepsii,  kdo byl ochotný se mnou ty léky vyndávat.  Já jsem mu 

řekla že mu nebudu lhát a buď teda budeme spolu spolupracovat a budeme společně vyndavat 

ty  léky,  anebo mu budu lhát a budu tam dál chodit a on prostě se leknul a pak řekl: „jste 

jediná maminka za celou dobu mé kariéry,  která mi tohle řekla a  do tohodle teda s vámi 

půjdu“ a pět let nám to trvalo, než jsme úplně vysadili všechny léky. A potom vlastně když 

dcera už měla tolik léků, že upadla do bezvědomí a vůbec mě nepoznával, tak já jsem prostě 

věděla, že už je otrávená těmi léky. Ona měla pětikombinace. Oni pořád zkoušeli nové a nové 

léky a nemohli  na to přijít.  Já jsem se pak hrozně jako rozzlobila a řekla jsem po  tom 

bezvědomí, že jí musí vyndat alespoň dva léky, a ty tři zbylé jsme pak už opravdu s panem 



doktorem odstraňovali 5let. Prostě neví, co dělají. Nemám s nima dobrou zkušenost. Pediatra 

jsme měli paní doktorku,ta byla úžasná ta dceru ničím nezatěžovala, pak další doktorku, 

protože paní doktorka původní  zemřela a ta je  taky  úžasná,  ta  po nás nic nechce,  takže s 

pediatrem mám dobrou zkušenost a všichni specialisté ať jdou někam.  Já jsem se prostě 

naučila s nimi nespolupracovat.  Tak  k nim  prostě nechodím,  řešíme to doma bylinkami, 

léčíme se jiným způsobem. Dcera, když má chřipku, tak ji prostě léčím doma a nikam nejdu, 

nechci, myslím si, že se ti doktoři na lidi dívají jako na diagnózu, a ne jako na člověk a s tím 

absolutně nesouhlasím.  Pan  doktor  neurolog  byl jediná výjimka, a i když  se  mnou  asi 

nesouhlasí ve spoustě věcí, tak se mnou do toho šel. 

 

S: Je dobře, že máte alespoň nějakou dobrou zkušenost.  

NP3:  Já jsem si vyslechla hnusné věci třeba v nemocnici, když byla dcera v bezvědomí.  Já 

jsem jí nikdy neopustila v té nemocnici. Byla jsem s ní mockrát a mockrát hospitalizovaná a 

většinou jsem měla nálepku jako bláznivá matka,  protože jsem nechtěla dát dceru  z ruky, 

protože jsem jim ji nechtěla půjčit. Ptala jsem se, co jí dávají za léky, proč jí to píchají, proč jí 

dělají tohle a oni mě nenáviděli, a to bylo jako hrozný a já jsem v jejích sedmi letech řekla: 

„já prostě končím a už nikdy nepůjdu“.  

 

S:  Mohu  se  zeptat na ten úplný začátek, proč  vlastně jste museli speciální odbornou péči 

vyhledat? 

NP3: Vlastně když se narodila, tak nedýchala 40 minut a tím to vlastně všechno začalo. Oni ji 

zachránili, ale rovnou nám řekli, že vlastně umře, že nemá šanci přežít. Já nevím, jestli znáte 

Apgar skóre, tak dcera měla 0 0 1. Tak jenom, abyste si to uměla představit. Takovýhle měla 

Apgar  skóre,  jiného neznám,  kdo by to přežil.  Takže oni nám rovnou říkali:  „Pojďte se 

rozloučit.“ Dcera je fakt neskutečný bojovník a ten život si vydřela a ten začátek byl fakt jako 

těžký. Kdykoliv se ale nastydne, nebo přijde nějaká běžná zdravotní komplikace, tak končí na 

jipce. Pamatuji si  jednou, když ona zvracela a  já jsem volala záchranku a oni na mě strašně 

řvali, co si to dovoluju jako volat záchranku po jednom jediném zvracení. No a když pro ní 

pak  přijeli,  tak ona byla už tak dehydratovaná.  Oni pro ní teda přijeli  hned.  No  a  po  tom 

jednom zvracení byla tak dehydratovaná tak strašně, že vlastně tím, že jí odvezli, jí zachránili 

život. No a pak se mi teda jako omlouvali, protože ona vlastně v roce vážila třeba jako čtyři a 

půl kila a  ona prostě nepřibírala,  byla hrozně hubeňounká.  Já jsem zjistila,  že ty doktoři 

neposlouchají tu matku,  co říká,  oni si vždycky mysleli,  že jsem se zbláznila,  oni vůbec 

nebrali to, co já říkám, prostě když ona zvrací, tak potřebuje okamžitě na jipku, protože prostě 



je dehydratovaná a oni se mi fakt smál. No a nakonec tím, že jí okamžitě podali nějaký ten 

roztok, jí zachránili život. Ale bylo to jako musím říct hrozně těžké. Já jsem třeba rodila ve 

Vrchlabí. Já jsem pro dceru chtěla krásný porod. No a tam to bylo v klidu a když nás potom 

převezli do Hradce s tím, že dcera  je na tom fakt blbě,  tak mi paní doktorka řekla, že jsem 

matka vražedkyně.  

 

S: To muselo být strašný. 

NP3: No nevím, týden po porodu mi řekla, že jsem matka vražedkyně, že to je moje chyba, co 

se dceři stalo. Já prostě říkám, já mám jako velkou averzi k doktorům. Velmi se jim vyhýbám, 

už nemám averzi, ale vyhýbám se. Nechodím. No dozvěděla jsem se spoustu hnusných věcí 

sama o sobě, že tam třeba, když jsme byli na jipce,  tak tam dceru nosily sestřičky, jakože ji 

vzali do náruče. Já jsem za nimi jako cupitala a pak jsem si ji já vzala do náruče. Tak mě se 

řvali, že mně upadne a já jsem říkala, co si to vlastně vůbec dovolují, jako že jim neupadne a 

mě jo? Já jsem nekompetentní debil, který neumí pochovat dítě? Prostě hrozný. Já jsem si to 

prostě potřebovala asi zkusit tuhle zkušenost s těma lékařem a pak už jsem si řekla ne, nikdy 

víc, já je vlastně nepotřebuji a pro dceru jedině dobře. Tak všechno léčíme doma. Ona je s tím 

vším spokojená, nestresuje se.  

 

S: Zeptám se tedy školu a školských zařízení. Jakou máte zkušenost? 

NP3: To mám fakt dobrou. My jsme chodili ve městě do školky do speciální třídy a zároveň 

dcera  ještě chvilku chodila v Radotíně Petrklíče,  tak tam jsme byli spokojení,  tam  chodila 

třeba jednou dvakrát týdně na pár hodin. Ve školce, kde bydlíme, jsme měli asistentku super, 

trochu jsme bojovali s asistentkami od paní peckový,  ale to se pak vysvětlilo a už to bylo 

dobré,  pak jsme brali asistentky od někoho jiného a bylo to už o dost lepší.  A  pak vlastně 

škola Jedličkův ústav, tam byla dcera moc spokojená. My jsme se chtěli nahlásit s dcerou do 

běžné základky a tady třeba pan ředitel na jedné základce řekl, že se musí zeptat rodičů, jestli 

nás může přijmout. No tak to jsem řekla rovnou na shledanou a odešla jsem a říkala jsem, sem 

nepůjdeme,  jsem se fakt jako urazila tenkrát. No a na druhé základce nám zase pan ředitel 

vysvětlil, že když má dcera epilepsii, rozhodně ji nemůže přijmout. Pak už jsem na to kašlala 

a říkala jsem si, tak pojedeme do té jedličkárny. Dcera tam chodila od 4 let na češtinu, tak jí 

tam už znali. Je tam nesmírně spokojená, tam to fakt jako funguje krásně.  

 

S: Zeptám se, jak to bylo u Vaší dcery se stanovením diagnózy?  



NP3: Ona měla v šesti letech diagnostikovanou epilepsii, mozkovou obrnu a vůbec nemluví. 

Dvakrát jsme se jí snažili diagnostikovat, jestli nemá autistické rysy a pokaždé to tedy zavrhli. 

Byli jsme u paní doktorky Krejčířové v Krči. Dcera je jakoby dost inteligentní, ona řekla, že 

určitě nemá autismus, ale ani ty autistické rysy, ale my je pozorujeme. Všechno jsme jim ve 

škole řekli, takže oni věděli, jak se Barča chová, takže zhruba vlastně věděli, kdo jim jde do 

třídy, protože tam chodila na tu češtinu ty dva roky předtím. 

 

S: Je dobře, že jste našli školu, která vám vyhovuje…  

NP3: Ano, ale nejvíce náročný bylo to dovážení, protože já jsem dceru vozila do šesté třídy 

každý den tam a zpátky a teď vlastně jedno zařízení ji vozí zpátky a je to vlastně úžasný a 

jedna maminka mi vozí dceru ráno, a to je prostě úžasné. Já můžu pracovat. dělat spoustu věcí 

a je to fakt super. to musím říct. že pokavaď není ten dovoz a odvoz. tak to je pro ty rodiče 

pekelné. 

 

S:  A  zeptám se, jak dlouho jste to dovážení musela vydržet, od  kdy  jste  si  mohla  takhle 

oddychnout? 

NP3: Dceři je teď 16 let  a když byla v páté třídě,  tak já už jsem se psychicky zhroutila, 

protože já jsem tam čekala,  to nemělo vůbec cenu,  jezdit domů, mně by se to ani finančně 

nevyplatilo, ani bych to neposkládala, ty peníze. Zkoušeli jsme jezdit vlakem, a to dcera byla 

unavená. Autobusama to vůbec nešlo,  tam mě nikdo nechtěl pomáhat s vozíkem, protože to 

ještě měla pořád intenzivně vozík,  no  a  v páté třídě potom škola vyhlásila řízení,  jestli  se 

nenajde asistent, který je z okolí našeho bydliště a našel, takže začala jezdit s paní asistentkou. 

Aspoň párkrát týdně, třeba dvakrát třikrát, že jí vzala ráno někdy i odpoledne, takže to už se 

mi ulevilo a pak jsem zjistila, že to musíme řešit, že já už to takhle nemůžu dál dělat, no a teď 

vlastně poslední rok mi jezdí to zařízení a tahle maminka od tohoto spolužáka z jedličkárny. 

 

S: Aha, to tedy trvalo docela dost dlouhou dobu. 

NP3: No jako říkám,  já jsem se zhroutila,  já už jsem byla vyčerpaná.  Já jsem nemohla nic 

dělat.  Já jsem  chtěla do práce,  dělat něco hlavou,  prostě pracovat a nikdo mě za těch 

podmínek vlastně jako nepřijal. Já jsem hledala dlouho. Říkám bylo to jako náročný. 

 

S: A třeba raná péče nebo nějaké sociální služby, k těm jste se nedostali? 

NP3: Ano, jezdila k nám diakonie, ale prostě jednou třeba za tři za čtyři měsíce. No do těch 

sedmi let dcery, ale bylo to málo a spíš to bylo, takže přijeli, přivezli pár hraček dceři, chvilku 



jsme si popovídali. Oni měli fakt plno. A pak zase jeli. Bylo to jako super, ale tam je myslím 

si v tomhle věku potřeba jako intenzivní služba,  protože myslím si,  ty rodiče jsou pak 

rozložený, neví, co s tím a já jsem třeba ještě pak měla zkušenost, že pracovala s postiženými 

dětmi předtím, než se mi narodila dcera, že jsem aspoň věděla, do čeho jdu a kde mám hledat, 

ale spoustu rodin neví a ta raná péče jednou za tři měsíce nevytrhne.  

S: Takže jste si sháněla vlastně informace sama? Takže nebyl nikdo, kdo by přišel a řekl vám, 

jaké jsou vaše možnosti, dal nabídku, co můžete využít? 

NP3:  Ne,  ta raná péče  k nám jezdila z Prahy,  nemá dostatek personálu,  nemá tu potřebnou 

kapacitu a myslím si, že ty rodiče zpočátku potřebuji povzbudit, potřebují jako vědět, že to 

dělají dobře a naučit se ty věci, protože ta péče dlouhodobá. Taky jak sami sebe ochránit, aby 

nevyhořeli. Já se dvakrát nebo třikrát takhle zhroutila, než se člověk naučil, že se jako nemůže 

vydat úplně ze všech sil. 

 

S: To  je další oblast, na kterou se chci vlastně zeptat,  jak to bylo třeba s vašimi rodinnými 

vztahy, jak to za hýbalo s rodinou u vás doma?  

NP3: Ano, hodně. Třeba první rok s dcerou si nepamatuji. To jsem jenom pořád odstříkávala 

mléko,  protože ona neuměla sát že jo a dávala jsem jí ho do pusy,  ona jedla třeba každou 

hodinu, že jsem ani nespala v noci a byla jsem troska, to bylo hrozný, ty vztahy šly úplně do 

háje jako. My jsme se s manželem dvakrát málem rozvedli a teď se tedy opravdu rozvádíme. 

Zůstali jsme ale přátelé. Teď jsme se jako rozhodli před 14 dny, že opravdu jdeme od sebe, 

protože jsme každý zjistili,  že jdeme jiným směrem a prostě ta péče nám to vlastně jako 

ukázala. My jsme se nerozešli jenom proto, že pečujeme o dceru. My jsme takový jako hodně 

poctivý a tak jsme se i dohodli, že prostě budeme bydlet i spolu možná několik let, protože 

víme,  že s dcerou  to jako zamává,  ještě to neví,  teď jí to budeme říkat, ale chci říct,  že ty 

vztahy jsou jako potom při té péči jako složitý, protože vlastně nemáte na nic moc jiného čas, 

třeba častokrát se střídáme u dcery, že vždycky jde jenom jeden třeba s přáteli ven a druhý s 

ní zůstává doma. Takže takový ten společenský a společný život šel velmi rychle do kytek.  

 

S: A co třeba využívání asistence v domácím prostředí? Zkoušeli jste to? 

NP3: Zkoušeli jsme mockrát, ale ona dcera moc lidí jako nepřijímá. Takže třeba jo, ale pak 

taky třeba pláče.  Takže když má nějaké oblíbené lidi,  tak přes den třeba jako asistent 

z jedličkárny,  to  je  jako  super,  když někoho máme.  Někdy,  ale to spíš přes den,  ty večery 

nefungují, to ona prostě začne řvát a umí prořvat třeba 68 hodin. Tak ten asistent potom už 

podruhé nepřijde.  



 

S: A co se týče sourozeneckého vztahu, jak to u vás probíhá, jak bratr přijímá sestru?  

NP3: On je mladší o 4 roky, ale on jí má teda moc rád, musím říct, že to je hezký. Ona má 

často jako takový amoky vzteku a on už s tím umí jako i pracovat. Ze začátku třeba jako utekl 

na skříň, ona ho jako klidně zmlátila, když jsem nestačila rychle zareagovat, ale teď už to s ní 

jako umí. Umí se i dohodnout a nezlobí se na ni. Je to fakt hezký, že si myslím, že mají hezký 

vztah, umí se udobřit. Když ona mu něco udělá, on jí nedělá ošklivé věci, ona jemu jo, on jí 

ne.  

 

S: A jak jste zvládali finanční stránku? Zmínila jste to dojíždění, že bylo neúnosné i finančně. 

Pak mě také zajímá, zda se Vám dařilo, najít si zaměstnání a zda Vám zaměstnavatel vyšel 

třeba vstříc vzhledem k náročnosti péče o Vaši dceru? 

NP3: Nedařilo se mi pracovat, protože vlastně jako do 6 let jsem opravdu pečovala a měla 

jsem vlastně ještě toho mladšího syna, takže jsem o dceru opravdu intenzivně pečovala do 6 

let, pak šla teda do školy a tam vlastně 1. 2. třída mají třeba jenom čtyři hodiny. Tak já jsem 

vždycky ráno dojela s ní do školy a prostě čekala 4 hodiny venku a pak jsme zase jely zpátky. 

Nachodila spoustu kilometrů, protože říkám, my jsme ze začátku zkoušeli jezdit autobusem 

nebo vlakem, ale to se časově ani nevyplatilo, abych já jela zpátky, protože v té době jsme 

neměli finance,  abych já mohla jezdit každý den autem.  A když už pak finance byly,  tak 

stejně jsem neměla na to, jet ty čtyři cesty za den, prostě jsme na to neměli. Takže já jsem tam 

čekala, protože dcera taky už pak v té hromadné dopravě dělala hrozné věci, házela po lidech 

termosky, když měla svůj vztek, tak prostě jsem ji musela zalehnout ve vlaku, bylo to hrozné. 

Já už jsem pak jako nechtěla ani jezdit,  lidi se na mě koukali skrz prsty,  že mám 

nevychovaného fracka. Já už jsem jim to ani nevysvětlovala, já jsem kolikrát jako začala třeba 

ječet, co jsem jim měla říkat, jakože že není nevychovaná, že jenom má spoustu emocí, který 

neumí zvládnout a že kdybych jí uhodila, tak to nic neřeší, že je nešťastná a když upadne do 

stavu, kdy křičí, tak není možné nic dělat? My ji prostě jenom držíme.  

 

S: To opravdu muselo být těžké! A ty velké emoce, které dává Vaše dcera takhle najevo, 

myslíte že to je také projev autismu, jak jste předtím říkala, že Vy pozorujete nějaké rysy? 

NP3:  Ano,  to je přesně ono,  když některé situace už nezvládá anebo nejsou  věci tak,  jak 

předpokládala že budou, tak takhle začne vlastně mít nekontrolovatelný stav. Třeba jako včera 

hezký příklad upadla nám sprcha,  takže ona se nemohla vysprchovat a opravdu tady ječela 

strašným způsobem. Nebo například, když dojde jogurt nebo došel jogurt, tak zmlátila bráchu 



prostě, než jsem stačila přiběhnout. Tak prostě jenom došel jogurt. No a to bylo tak rychlý, že 

jsem jenom mezi ně skočila, ale naštěstí můj syn už to umí, už se taky umí bránit, ale  je to 

vlastně hrozný.  Já jsem pořád ve střehu,  to musíte být pořád ve střehu,  ale já už vlastně 

nechci. Nechci furt na všechno myslet. Myslet na to, že je tady 1000 věcí, který tady nesmí 

chybět,  aby  dcera  nešla do vzteku. Všechno musí být správně.  Ten čas musí být správně. 

Anebo třeba ten autismus. Já si myslím že se to projevuje i tím nebo ty rysy jenom, že ona 

miluje Harryho Pottera, ale ona na nic jiného nekouká, dnes už z toho šílím a ona poslouchá 

všechno na internetu kolem Harryho Pottera,  všechny videa,  který někdo natočil s tou 

tématikou, všechny filmy. Knihy čteme pořád dokola. Dočteme celou sérii, dáme jednu jinou 

knihu a pak zase musíme číst znovu celou sérii. Když se chceme koukat na něco jiného, tak to 

se vůbec nedá začne křičet, pobíhat, prostě nechce. Musí všechno vědět dopředu. Musíme jí 

všechno říkat dopředu. Když je pak náhodou třeba změna taky ve škole,  to říkám, musíte  to 

říct předem a nechat ji si na to zvyknout, protože jinak je ten amok, potom když přijde jiný 

učitel do třídy třeba, no tak je amok.  

 

S: A zeptám se tedy, spolupracovali jste někdy s nějakou organizaci, která se věnuje autismu? 

NP3: Ne, nespolupracovali. Řekli nám ti psychologové, že ona nemá autistický rysy a že si to 

jako jenom namlouvám, tak jsem říkala aha tak dobře. Tak s tím tak žijeme. No my už jsme 

se vlastně naučili prostě s tím žít, říkat jí všechno dopředu, upozorňovat i na ty změny, když 

víme,  že přijde změna a nestačili jsme jí to říct,  tak jsme připraveni na ní  skočit,  že jí 

zalehneme, prostě jsme se s tím naučili žít.  

 

S: Takže jste pořád ve střehu? 

NP3:  To je jediný vlastně to nejtěžší,  že já pořád musím hlídat všechno,  na to se těším 

vždycky nejvíc,  když někam jede,  že jako vypnu,  nemusím nic hlídat.  Ona  jezdila dřív na 

školy v přírodě.  Ale to už teď odmítá.  Ona nemá ráda,  když je někde hodně lidí a snese 

maximálně vždycky tak tři dny. Ale když třeba ze začátku jela na pět dní, tak jsem relaxovala 

a najednou jsem věděla, že nemusím nic hlídat, nikdo nic nechce. Já jsem si to úplně neuměla 

představit a když odjela poprvé,  jsem si říkala,  že je  tady neuvěřitelný  klid.  Pořád jsem 

neposlouchala jedním uchem, co se kde v bytě děje.  Ona vždycky stačila maličkost, a pak to 

všechno lítá vzduchem, nádobí, všechno. Já jako nechci, aby ubližovala synovi, tak já musím 

být ve střehu, aby jako když si ona třeba potom nemůže ublížit jemu, tak zase ubližuje sobě, 

tak to vybíhám taky. Já říkám, my máme tolik triček, protože ona vždycky v tom vzteku na 



sobě to tričko roztrhá.  No,  takže my  vždycky jako shromažďujeme trička,  aby měla, co na 

sebe. 

 

S: Takže pobytové sociální služby vlastně nemůžete využít?  

NP3: Nechce  jezdit vůbec, ona odmítá, ona jako snese asistenta jeden na jednoho. My jsme 

třeba teď začali využívat na Dobříši organizaci Stéblo a oni opravdu poskytují asistenci jeden 

na jednoho. S tím dokáže dcera souhlasit. Oni se jí fakt věnují a opravdu s ní paní jde třeba do 

cukrárny, jde se s ní projít po městě, ale není tam někdo jiný, a to ona je pak v pohodě. Kdyby 

tam třeba už byly další dvě nebo tři děti, tak ona řekne, že tam nepojede a já už nemám sílu jí 

tam jako natlačit násilím, ono to ani nefunguje potom. Ona by tam jenom křičela Tak to třeba 

využíváme o prázdninách, abych já mohla chodit do práce, tak opravdu tohle je jediný, třeba 

jede třikrát týdně a oni si pro něj přijedou. Další velká výhoda je cena 50 Kč na hodinu za tu 

asistenci, takže to není ani finančně náročné.  

 

S: To není běžné, že je tak nízká cena za individuální péči. 

NP3:  Nerozumím tomu,  ale asi umí dobře shánět peníze,  nebo mají dobré dotace,  protože 

jinak se pohybujeme v cenách kolem 150  200kč na hodinu. A to už by pro nás bylo finančně 

neúnosné.  

S: A co se týče toho, co v minulosti mohlo být jinak, co bylo dobře, co výrazně pomohlo a 

podrželo Vás? 

NP3: Já jak ten život jde, tak jsem se s tím naučila žít. Ale byly by třeba super ty služby na 

začátku,  kdyby  jako  opravdu  přišel někdo,  kdo  by vás naučil,  že se nemůžete vyšťavit  ze 

všech sil, jako že nemůžete dělat všechno, že musíte mít něco pro sebe, že prostě se nemůžete 

s manželem jenom střídat,  protože pak ten vztah jde někam pryč úplně.  To  jsem  si  prostě 

zjistila časem, to bych třeba ocenila. Za to bych byla vděčná.  

 

S: A co se týče současnosti? 

NP3: Jsem vděčná za to, že mám tu práci. Pracuju malinko,  jenom třeba deset hodin týdně. 

Ale je to úplně přesně akorát, jako že stíhám péči o dceru, připravit tady všechno a pak ještě 

pracovat a myslím si, že nejdůležitější je z toho nemít primárně jenom tu péči, ale tak něco 

svého, co vás baví. A to  jsem si pak našla. Neumím si to bez toho už představit. Je potřeba 

vědět, že když člověk jenom pečuje, tak zabředne. 

 

S: A co myslíte, že budete potřebovat v budoucnosti? 



NP3:  No,  do  budoucna bych si moc přála,  aby se našel domov,  kde  by  dcera  mohla být. 

Jenomže my nic takového nemůžeme najít, protože všude jsou mentálně postižené děti. To je 

fakt velká potíž, vím o spoustě organizací, které to zajišťují a dělají, ale všude jsou mentálně 

postižené děti. A to pro dceru nechci, nepatří tam, mentálně je v pořádku, ale sociálně je jak 

malé dítě a já pořád věřím tomu, že něco takového vznikne. Protože co bude dělat, jako až jí 

bude třeba 30 a my budeme starý a unavený? Já bych jí přála, aby žila ten svůj život bez nás, 

měla svoji zábavu, ale zatím jsem nic takového neobjevila.  

S: Myslíte třeba na  chráněné bydlení,  kde  by třeba dejme tomu s nějakým spolubydlícím 

bydlela, kdyby měl každý svůj pokoj? 

NP3:  No ona třeba Bára má zase na druhou stranu obtíže s tou stravou,  ona  má ochrnutý 

polykání a hlídáme u  každého jídla. Musela by mít asistenci,  potřebuje dopomoc.  Ona má 

dyskinezi, my jsme jí koupili  třeba speciální nůž a stejně to nejde,  tady s tím běhá, byla by 

schopná zabít sebe nebo  někoho v okolí. Když má radost, vběhne klidně do silnice, nebo 

jakmile si dá do pusy větší kus, tak se začne dusit. Takže ona potřebuje, aby tam někdo byl, 

připravil, dohlédl třeba na hygienu, leccos jsme už nacvičili, ale třeba zuby jí stejně musíte 

vyčistit sama, prostě jinak rozkouše kartáček a zuby nejsou vyčištěný.  

 

S: Takže byste spíš potřebovali chráněné bydlení s vyšší mírou asistence. 

NP3: Asi ano, zatím jsem ale nenarazila na nic takového. Taky bych nechtěla, aby byla dcera 

na druhém konci republiky. My bysme chtěli udržet ty vztahy. Nemohla bych udělat to, že 

bych jí odvezla takhle daleko. Prostě, abysme za ní mohli jezdit na návštěvy nebo ona za 

námi. 

 

ROZHOVOR č. 4 

Neformálně pečující matka, syn 31 let, diagnóza Aspergerův syndrom. 

 

Studentka  (dále jen S): Dobrý den, velice děkuji za Váš čas a ochotu, poskytnout tento 

rozhovor,  a  ještě jednou se ujistím, zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že 

veškerá data budou zcela anonymizována. 

Neformálně pečující 4 (NP4): Dobrý den, určitě souhlasím. 

 

      S: Nejprve bych se ráda zeptala, zda bydlíte v hl. městě Praha, nebo  ve Středočeském 

kraji. 

NP4: Bydlíme ve Středočeském kraji 



S: Děkuji a dále, za Vy sama jste hlavním pečujícím o syna? 

NP4: Ano, vždy jsem pečovala zejména já. 

 

S: A jaké je v současné době složení Vaší domácnosti? 

NP4: Teď bydlím se synem pouze já, jeho otec zemřel a mám ještě dceru a ta je již vdaná a 

bydlí jinde. 

S: Kolik bylo synovi, když jste zjistili, že má zdravotní potíže? Jak jste se pak dostali 

k diagnóze?  

NP4: Ano, tak syn je prvorozený, a tak jeho chování nebylo s čím srovnávat, takže se mi něco 

nezdálo až v jeho čtyřech letech. Prohlíželi jsme si obrázkovou knížku, kterou dřív pozorně 

celou sledoval. Najednou ho to vůbec nebavilo a od knihy utíkal. To mi přišlo divný a pak 

také jako batole vůbec nelezl po čtyřech a když někam potřeboval se dostat, tak to dělal 

kutálením. Já jsem tomu nepřisuzovala žádný význam a vlastně až později jsem se dozvěděla, 

že děti s autismem po čtyřech nelezou.  

 

S: Co bylo v té době pro Vás nejtěžší, s čím jste se třeba musela vyrovnávat? 

NP4:  To už si přesně nepamatuji, ale rozhodně jsem se z toho  psychicky  nehroutila. 

Nedovedla jsem si totiž představit všechny důsledky té diagnózy. Se synem jsem dělala to, co 

zvládl. Chovala jsem se k němu vždycky vlídně a rozhodně jsem se ho nesnažila nikdy nějak 

cepovat. Prostě jsem to přijmula tak, jak to je. Syn byl zkrátka trochu jiný než ostatní děti a já 

jsem to rozhodně nijak netajila a otevřeně jsem mluvila o jeho diagnóze a zdravotním stavu. 

Považuji to za správný přístup, přiznat nemoc.   Já jsem se totiž setkala  s rodiči, kteří mají 

psychicky postižené dítě a dělají jakoby nic. Trápí ho v „normální“ škole, dítě cepují, aby se 

vyrovnalo vrstevníkům, to považuji za chybu a myslím si, že to takhle nefunguje. A nejvíc mi 

vadí, že často je důvod „co by tomu řekli lidi“. Tak tohle opravdu neřeším.  

 

S: Jak třeba reagovalo Vaše okolí, bližší i širší rodina a přátelé na to, že syn má zdravotní 

postižení.  

NP4: Vlastně reagovali vesměs kladně, nesetkala jsem se s problémy a myslím si, že to bylo 

tím, že jsem o synově nemoci otevřeně mluvila a vysvětlila jsem jim, že prostě není zdravý a 

je trochu jiný než ostatní. Tchýně ale byla ovšem přesvědčená, že syna dobře nevychovávám 

a  že on se chová jinak kvůli tomu, že si s ním neumím poradit, že ho neumím vychovat. 

Musím přiznat, že mě její přístup mrzel a taky překvapil, protože pracovala ve školce, a tam 

se určitě musela setkat s různými dětmi včetně těch problémových. Když se zamyslím, tak se 



obávám, že péče o syna má vliv hlavně na můj vztah s dcerou, ta se ke mně chová odtažitě a 

zdánlivě bezdůvodně. Já si to vysvětluju tím, že jsem se víc věnovala synovi, než jí a ono to 

v ní nějk zůstalo. Hlavně proto, že jednou byly obě děti na táboře, nebo když  byly vlastně 

kdekoli beze mě, tak dcera mi pak říkala, že jí řikali, aby si bráchu hlídala. Přitom to nebyla 

její povinnost, ale jejich vlastně. Tak takovéto situace určitě na to odcizení měly vliv, to si 

myslím a mrzí mě to. 

 

S: To je škoda, musí to být těžké, také to balancování pozornosti v případě, kdy jedno z dětí 

vyžaduje vyšší míru péče, je těžké.  

NP4: Ano, to je pravda, prostě jsem pečovala, jak jsem uměla a vlastně pečuju dodnes. 

 

S:  A  jací odborníci Vám na cestě za diagnózou pomohli, nebo naopak  nepomohli,  jak  ten 

proces probíhal? 

NP4:  No,  od čtyř do osmi let syn navštěvoval v Motole psycholožku, paní Nečasovou. Tu 

nám kupodivu doporučila tchýně, protože to je švagrová její snachy. Nebo tak něco, ale to 

není důležité. Zpětně jsem zjistila, že to nebyla dobrá volba, protože paní Nečasová toho o 

autismu  moc  nevěděla, to si ale člověk uvědomí až zpětně a  k synovi  se  chovala  a 

přistupovala k léčbě jako by byl duševně nemocný. Pomohla nám pouze v jediné věci, a to jak 

naučit syna uvázat tkaničky. Nejprve totiž vázal velkou mašli na krku velkého medvěda, a 

potom přešel na menší tkaničky.   Je tedy pravda, že s touto dovedností byl ve škole 

v Žebráku, kam pak docházel, za hvězdu. Ale zvedlo mu to aspoň sebevědomí. Potom, když 

už byl syn ve škole, jsme jezdili do Prahy k psycholožce Opekarové, ta byla na autismus 

odbornice. Už si ale nepamatuju, kdo nám ji doporučil, ale její přístup byl báječný, přesně 

věděla, co máme za trápení a se synem provedla hodně testů a ona určila jeho diagnózu jako 

lehkou  mozkovou  dysfunkci  s autistickými rysy.   Napsala mi odborné zprávy, které jsem 

potřebovala pro praktickou lékařku, pro sociálku, a taky pro učňák. Dokonce mě hodně 

chválila, že se k synovi chovám příkladně, a to bez nějakých návodů a příruček, prostě jen 

díky empatii, tak to mě potěšilo moc. 

Celkově jsem měla velké štěstí, že jsem zažila přelomové období v přístupu k duševně 

nemocným lidem. Dřív je zavírali do ústavů, hlavně  je neukazovat na veřejnosti a o jejich 

problémech nemluvit.  No  a  pak  nastal  opačný trend, tedy, aby postižení byli včleněni do 

rodiny a do kolektivu. A právě to jsme naštěstí zažili a snažili jsme se to maximálně využít. I 

když, přiznám se, že mám velké výhrady k integraci postižených dětí mezi zdravé ve škole. 



Ty postižené děti těm zdravým prostě ani přes veškerou snahu nestačí a pak mají problémy, 

takže nám vyhovovalo, že jsme mohli navštěvovat speciální zařízení.  

 

S: A jaká školská zařízení tedy Váš syn využíval a jak jste byli spokojeni s přístupem? 

NP4: Nejprve tedy speciální školku ve vedlejším městě, potom šel na základní školu v centru 

města, kde bydlíme, ale tam to nebylo dobrý a pak přešel do zvláštní školy ve městě, ale 

nakonec skončil ve speciální škole pro děti s více vadami v Žebráku, tak to bylo nejlepší. Po 

skončení základního vzdělání nastoupil na obor truhlář do místní školy. Nejvíc spokojená 

jsem byla s přístupem pedagogů ve školce v Popovicích a ve škole v Žebráku. Tahle zařízení 

jsou právě pro různě postižené děti a podle toho vlastně taky probíhá výuka a přístup k dětem. 

Učitelé  mají evidentně vzdělání  v  oboru  speciální pedagogika, ale hlavně pracovníci mají 

k dětem krásný vztah a do práce zapojují i srdíčko. Je vidět, že jejich práce je pro ně 

posláním.  

Jinak Jungmannovu základní školu navštěvoval syn jen půl roku, dětem nestačil, a tak přešel 

do zvláštní školy, tu teda vždycky navštěvovali hlavně cikáni (omlouvám se za ten výraz, ale 

etnografka mi vysvětlila, že oficiálně zavedený pojem Romové není správný). No a pro mého 

syna to tam nebylo dobré, cikáni syna například naváděli, aby sprostě nadával učitelce a on je 

poslouchal. Do zvláštní školy asi mají chodit postižené děti, ale v případě téhle školy to tak 

není. Chodí tam jen nepřizpůsobiví.  Proto nám tam  doporučili, abychom syna dali  do 

Žebráku, kde to pak už bylo v pořádku, tam jsme opravdu byli spokojení.  

Co se týče učebního oboru truhlář, tak to začalo hodně dramaticky. Se synem jsem byla na dni 

otevřených dveří a ptala jsem, jestli se může jako autista na truhláře hlásit. Bylo mi řečeno, že 

pokud nemá epileptické záchvaty, tak může.  Syn nastoupil do učňáku a v polovině září si mě 

zavolali do školy s tím, abych ho okamžitě přihlásila na jinou školu, že jsou s ním problémy a 

nechtějí ho tam. Tak to jsem opravdu obrečela, navíc bylo úplně jasné, že to vůbec nechápou, 

jak moc je to složité. V místě bydliště jiné možnosti nejsou, takže by musel dojíždět do Prahy, 

a to sám nemohl.  Radila  jsem  se  tehdy  s ředitelkou jedné organizace, ta inicioval schůzku 

s vedením a s učiteli v učňáku. Ona měla přehled o různých možnostech, třeba  o 

individuálním studiu, možnosti mít asistenta, no a v učňáku najednou otočili a Jirku si tam 

nechali.  Asistenta  mu  v dílně dělal jeho děda,  který je  truhlář. Na výuku měl mít syn také 

asistenta,  ale nakonec ho ani nepotřeboval  a narozdíl od ostatních učňů psal domácí úkoly, 

připravoval se na hodiny, a dokonce do školy i chodil, ale problém byl s jeho spolužáky, který 

ho začali šikanovat, třeba ho zavřeli do skříně, brali mu pomůcky, nutili ho pít nějaký hnusný 

pití, brali mu mobil a utráceli jeho kredit a když dostal od třídního pochvalu, tak ho zmlátili. 



Určitě toho bylo víc, syn mi naštěstí většinu řekl a já mu tenkrát poradila, ať to učitelům 

řekne. No a oni to začali řešit a spolužáci naštěstí pak synovi dali pokoj. Ale stejně tam byl 

jako černá ovce. Skamarádil se ale s jedním spolužákem,  ten taky chodil do zvláštní školy a 

ostatní učni ho stejně jako syna měli za divného. Oba spolu jeli dokonce 3x na hory se školou 

lyžovat jako jediní ze třídy truhlářů a moc si to užili. Pak se občas i navštěvovali po skončení 

školy. Ten kamarád se ale pak odstěhoval. No a zajímavé je, že synovi se v učňáku líbilo, i 

přes to šikanování.  

 

S: To je dobře, že to na něj nemělo špatný vliv. A byli jste navázáni na nějaké sociální služby 

v počátku? Jak jste se o nich třeba dozvěděli?  

NP4:  Vyloženě sociální služby jsme nevyužívali, ale pohybovali jsme se mezi postiženými 

dětmi. Byli jsme zakládajícími členy jedné organizace a navštěvovali jsme jejich akce asi 11 

let. Po ukončení učňáku syn nenašel práci, teda z první práce ho vyhodili za 4 dny a z druhé 

za 7 dní, a tak navštěvoval 2x týdně  jedno zařízení a jinak byl u dědy, se kterým vyráběli 

drobnosti, třeba krmítka nebo stoličky. A pak rok také syn pracoval v jednom ústavu sociální 

péče jako pomocný kuchař. Měli v našem městě chráněnou dílno, kde vyráběli nakládaný 

hermelín a prodávali ho na místním trhu, ale z pro mě neznámých důvodů, říkalo se, že kvůli 

zpronevěření krajských dotací,  dílna zanikla a syn byl bez práce.  Bylo  jasné, že nemůže 

pracovat  v  normální  práci, a tak od května 2016 doteď  pracuje jako ruční balič v chráněné 

dílně a je tam moc spokojený. 

 

S: A kdybyste měla říci, jak Vás ovlivnilo, že jste takto o syna pečovala? Jak to ovlivnilo 

například rodinné vztahy, manželství, sourozenecké vztahy…? 

NP4: No tak už jsem mluvila o tchýni i o dceři, manžel měl syna moc rád, ale moc se mu 

nevěnoval, takže netušil, jak vážné to s ním opravdu je. To poznal, až když s ním jednou jel 

na vyšetření k soudnímu znalci, to bylo potřeba kvůli jeho stanovení opatrovníkem ve 

finančních záležitostech. Teď jsem jeho opatrovnicí já. Manžel vydělával dost peněz, a tak 

jsme nouzí nikdy netrpěli. Po smrti manžela jsem měla brát vdovský důchod jen jeden rok a 

paradoxně díky postiženému synovi ho můžu  brát dál, takže sice na dům nemáme, ale na 

běžný provoz domácnosti a třeba i na dovolenou u moře nebo  i na lyžování v Alpách ano. 

Tedy, pokud je to možné, což nyní není.  

 

S:  A  co  možnost chodit do zaměstnání,  vyšel Vám například zaměstnavatel vstříc a nabídl 

zkrácený úvazek, či něco podobného? 



NP4:  Ano,  v době kdy syn chodil  do  speciální školy  jsem pracovala na zkrácený úvazek, 

zaměstnavatel mi to umožnil.  

 

S: Co Váš volný čas? 

NP4: Volný čas trávím výhradně se synem a vůbec mi to nevadí, je to pro mě skvělý parťák 

na kolo, lyže, plave, provozujeme pěší turistiku, chodíme do kina, divadla. I když, jednou o 

Velikonocích nechtěl jet na kola na Pálavu, tak zůstal u dědy a já jsem odjela s kamarádkami. 

A vlastně bylo  skvělé, že jsem nemusela sledovat, kde je syn, řešit co má udělat, co si má 

obléknout  a uvědomila jsem si, že i když mám pocit, že mě péče o syna vůbec neobtěžuje, 

tak, že to je vlastně pro mě zátěž. Jet někam bez něj pro mě bylo hodně osvobozující a hodně 

jsem si odpočinula.  

 

S: Tak to je dobře, že máte i takovou zkušenost a jak jste zmiňovala pobyt s kamarádkami, tak 

má nějaký vliv péče o syna právě na vaše sociální vazby, na vztahy s přáteli? 

NP4: Mám kamarádky stejné krevní skupiny,  se kterými podnikáme hlavně výlety. V týhle 

době tomu říkáme „koronavirové“ výlety a každou sobotu vyrážíme tak na 20 km pochody do 

okolí bydliště. Syn žádné kamarády nemá, tak chodí samozřejmě s námi a kamarádky ho 

berou, ale na výletech si s ním nikdo nepovídá.  

 

S: A nikdy nezůstává sám doma? 

NP4: Ne, bojím se, že by to nezvládl. Je tedy trochu navázaný na svého bratrance Martina, 

který má partu kamarádů a kamarádek, do ní patří i moje dcera a její manžel a ten zve syna na 

nějaké akce, třeba na Silvestra, nebo na nějaké festivaly. Jirka tam chodí rád, ale pochopila 

jsem, že se s ním stejně ostatní nebaví, sice mu neubližují, ale ignorují ho. Taky se syn 

kamarádil s postiženou dcerou mojí kamarádky, který bydlela v sousedním baráku, to jsem 

byla ráda, že si konečně někoho našel, ale nedopadlo to moc dobře, protože ona se 

odstěhovala k tátovi a do našeho města za svou mámou ani za synem téměř nejezdí. Občas si 

spolu skajpují, ona chtěla se synem chodit, ale to on odmítl. Říkal, že je na něj moc divoká a 

akční.  

 

S: Setkali jste se někdy s negativními  reakcemi  z okolí směrem k synovu zdravotnímu 

postižení? 

NP4: Nesetkala. Je to asi tím, že autisti vypadají na první pohled úplně normálně a postižení 

na nich není vidět.  



 

S: A co zpětně hodnotíte jako nejlepší podporu a co naopak mohlo být jinak? 

Nejlepší podporu mi poskytla zmiňovaná ředitelka zařízení, která se na rozdíl ode mě 

vyznala. Nejhorší je, že neinformovaný člověk jako jsem já,  tápe. Nevěděla jsem nic o 

možnostech, zákonech, podpoře ani o ničem dalším. Všechno jsem řešila a stále řeším podle 

momentální situace. Když můžu využít výhody, které stát nabízí a dozvím se o nich, tak je 

bez váhání využiju.  A  co mohlo být jinak? To je coby kdyby. Prostě jsem nastálé situace 

řešila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a v daný moment mi to přišlo jako to nejlepší 

řešení. Ničeho nelituji.  

 

S: Co Vás podporuje v současné chvíli nejvíce? 

NP4: Vlastně nic a nikdo. Já musím být silná, protože na starost o syna jsem sama a nikdo mi 

s tím nepomůže. Nejvíc se děsím toho, co s ním bude, až umřu. Zatím ale máme oba práci, 

finanční prostředky, až na ten autismus jsme zdraví, máme střechu nad hlavou, máme co jíst, 

nedostali jsme zatím koronavirus, takže dobrý. Žijeme si opravdu spokojeně. Vypadá to 

samozřejmě, ale abychom toho dosáhli, tak to chtělo vyvinout velké úsilí.  

Jinak osobně mě nabíjejí kamarádky a naše akce a taky moje práce, kde jsou úžasné kolegyně 

a nejlepší vedoucí jakou jsem kdy měla. Skvěle vycházím také se sestrou. Je určitě důležité 

obklopit se lidmi se kterými se člověk cítí dobře.  

 

S: A co byste z hlediska péče potřeboval/a do budoucna? 

NP4: Počítám, že pokud mě zítra nezajede auto nebo neumřu na koronavirus, tak bych mohla 

být plně funkční ještě tak 10 – 15 let. Potom už budu stará, nemohoucí a nebudu schopná se o 

syna postarat a vůbec netuším, co s ním potom bude a kdo by mi v tom mohl pomoc. Myslím 

si, že není postižený natolik, aby žil v ústavu. Nejschůdnější se mi zatím zdá  chráněné 

bydlení. Ale na něj jsou určitě dlouhé čekací doby a neznám bližší možnosti.  

 

ROZHOVOR č. 5 

Neformálně pečující matka, syn 17 let, diagnostikován dětský autismus. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, moc děkuji  za poskytnutí rozhovoru,  a  ještě jednou se 

ujistím, zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela 

anonymizována. 

Neformálně pečující 5 (dále jen NP5): Dobrý den, jistě, souhlasím. 



 

S: Nejdříve bych potřebovala vědět, kolik vás žije ve společné domácnosti, kdo je hlavní 

pečující osobou a kdo další pomáhá, nebo se podílí na péči o Vašeho syna. 

NP5: Hlavní pečující osobou jsem asi já, ale manžel se hodně zapojuje. Bydlíme takhle ve 

třech, sourozence syn nemá. Ale v minulosti se na té péči vlastně podíleli i rodiče, protože 

syna jako malého vyzvedávali ve školce a pak ve škole z družiny. Odpoledne stále bývá 

minimálně dvě tři hoďky u nich. S manželem se vlastně spíš dělíme spravedlivě, když nad tím 

tak přemýšlím. A pak když byl syn ještě malý, ve školce asi do těch pěti let, tak vlastně ještě 

hodně pomáhal můj bratr, ale ten bohužel také už zemře. Z rodiny už pak jen manželova 

sestra, švagrová, ale ta jen nárazově, protože žije v Ostravě, takže když přijede, tak v rámci 

návštěvy vypomůže.  

 

S: A kdybych se tedy zeptala, jak to u Vás probíhalo do počátku, kdy jste získali diagnózu, 

kdo  z odborníků pomohl, nebo co mělo v tom průběhu ze strany odborné péče a podpory 

jinak? 

NP5: U nás to bylo takový nestandardní. Nebylo to úplně od začátku spojený s tím autismem, 

protože se syn narodil v podstatě jakoby mrtvý koncem pánevním a byla tam ta intubace na 

sále a k tomu se druhý den zjistilo, že jak ho potřebovali rychle dostat ven, tak mu natrhli játra 

a měl vnitřní krvácení, takže po tom porodu ho pak ještě museli operovat a vlastně docela 

dlouho se nevědělo, jestli přežije. Syn to tedy zvládl a když nás konečně pustili domů z tý 

nemocnice, tak nás upozorňovali, že je možné, že po tomto porodu bude třeba těžce mentálně 

postižený, nebo neuvidí, neuslyší, prostě že to dlouhé bezvědomí a následná celková narkóza 

nechají určitě následky. V Motole si nás pak tedy nechali rovnou v péči a my  jsem do  toho 

centra pro novorozence začali docházet. Zároveň i v místě bydliště na neurologii, začali jsme 

Vojtovu metodu cvičit, protože se začal pozdě přetáčet a nic neodpovídalo tomu věku a 

běžnému vývoji. No a oni ho sledovali a pořád furt prostě byl hrozně pozadu ten vývoj, 

hlavně ten motorický. Když mu bylo asi rok a půl, tak nás z toho centra už vyřadili, a to byl 

relativně srovnaný. Bylo domluveno, že budeme chodit tady na dětskou rehabilitaci a na tu 

neurologii. No a když mu byly dva a kousek to pan neurolog poprvé vyslovil, že si myslí, že 

by tam mohl být ten autismus a že by doporučoval vyšetření dětského psychologa. Jenomže to 

mu bylo opravdu ještě málo a nebyl tady žádný použitelný dětský psycholog, tak nás navedl 

na kladenskou psycholožku z Rosy v Kladně. Ta ho vyšetřila s tím, že prostě tam jakoby se jí 

to úplně nezdá, ale že na diagnózu to ještě není, protož je malý a že bychom se teda měli 

někam zapsat, to nebylo moc organizací, tak doporučila APLU a nechat ho tam vyšetřit třeba 



zase až mu budou tři a půl roku, jak se to bude dál vyvíjet. No a v Rose jsme zůstali v rané 

péči. Mají tam vždycky ve čtvrtek odpoledne takový klub pro rodiče, takže vlastně tím, že 

jsem byla na mateřské, jsme tam mohli jezdit a potom někdy poprvně kolem toho třetího roku 

jsme byli na vyšetření v APLE a tam nám teda řekli, že jo, že je to autismus, ale že ještě na 

kompletní diagnózu to není, že to je ještě pořád brzy. Tak jsme tam vlastně šli znovu a znovu 

a když začal chodit do školy kolem těch šesti roků mu vlastně diagnostikovali atypický 

autismus a potom, při další té návštěvě, to změnili na dětský autismus. Do APLY teď 

chodíme pořád, teda teď už je to Nautis, jednou za 23 roky na vyšetření.  

 

S: Takže se dá říct, že jste měli dobrý směr od doktorů? 

NP5: To  jistě, ale ono by se ty abnormality projevily samy a my bychom si toho pak určitě 

všimli, to se nedalo přehlédnout. To byl rok 2006/2007, to jsme o autismu sice moc netušili. 

Ale u nás v podstatě vlastně když třeba čtu některé ty příběhy rodičů, že se jako narodí zdravé 

dítě a ve dvou třech letech si teprve všimli, že se něco děje jinak a pak je to pro celou rodinu 

šok a konec světa, tak my jsme to takhle neprožívali. To, že máme doma autistu, to zjištění, 

bylo spíš důvodem k oslavě, protože my jsme vlastně  na začátku nevěděli vůbec, jak moc 

bude syn postižený. Jestli bude mluvit, nebo nebude, jestli bude chodit, nebo ne a pro nás to 

byla v podstatě dobrá zpráva, protože jsme viděli, že ten vývoj nějakým způsobem postupuje. 

Ano, a tak bude autista, a tak prostě víc křičel a pobíhal, ale zpráva dobrá. 

 

S: Dá se tedy říct, že co se týče odborné péče jste měli dobrou podporu? 

NP5: No tak my jsme to neměli s čím srovnávat, prostě jsme se svěřili s důvěrou k doktorům 

a šli tam kam nás kdo poslal.  A co nám, kdo poradil.  Internet  moc  nefungoval,  aby  si  to 

člověk nějak ověřil, ale jako jo myslím, že byl pod nějakou kontrolou v tom školkovým věku, 

tam opravdu ta pomoc byla. 

 

S: A jak  jste byli přijati do školky? Byli jste v nějaké školce, kde už zkušenost s autismem 

měli? Jak to fungovalo? 

NP5:  No my jsme do školky ho vlastně přihlásili klasicky tady na sídliště s tím,  že ale 

opravdu už nevím,  kdo znám to řekl,  jestli  neurolog nebo možná paní doktorka dětská už 

tenkrát poradila, že by bylo lepší, že existuje, což jsem teda taky netušila, školka speciální, že 

tam je dětí málo a že by to pro něj asi bylo lepší. Šli jsme se tenkrát podívat s paní ředitelkou 

a následně jsme zrušili přijetí na sídlišti. Tam teda věděli na sídlišti, že má nějaký problém a 

neměli s tím problém,  bývali  by ho přijali,  ale ještě než nastoupil,  tak jsme vlastně se 



domluvili na té speciální školce ve vedlejším městě a tam to bylo fajn. Byly tam děti většinou 

s různými typy neduhů, ale školka byla super, byla tam sice jedna paní učitelka, která byla na 

syna taková ostrá, takový vojenský jako přístup, ale ukázalo se to vlastně jako efektivní, že to 

mělo něco do sebe, ale celkově to prostředí, bylo dobré, do školky chodil rád. Jen problém 

byla doba, kdy školka končila, to bylo v půl čtvrté. Měla jsem pocit, že všichni předpokládají, 

že když má někdo postižené dítě,  tak že může být snad dřív doma z práce, nebo  tak. Nebýt 

mých rodičů,  kteří ho vyzvedávali,  tak bysme nemohli chodit do práce.  Ale syn ve školce 

dělal  velké pokroky a potom jsme šli k zápisu tady do spádové školy a tam se teda úplně 

netvářili, ale zapsali ho a pak asi 4 dny na to mi ředitel volal, že tam ve třídách má třicet dětí, 

a tak a že vlastně slyšel,  že se otvírá,  což jsme měli jako obrovské štěstí, speciální škola 

s logopedickou třídou. A protože on teda žádnou logopedickou vadu neměl,  ale  shodou 

okolností se při otevírání té  školy vlastně angažovala ta logopedka paní Matějková,  která 

chodila k nim do školky jednou týdně nebo dvakrát týdně na kontrolu pak přibarvila diagnózu 

jakoby připsala tu logopedickou vadu. No a s paní ředitelkou v té škole jsme se domluvily, že 

ona ho do té logopedické třídy dosadí s tím autismem jako v rámci integrace s tím, že prostě 

když mu to nepůjde, nebude to zvládat, tak přejde jenom do té praktické třídy a kdyžtak bude 

ve stejné  budově pořád a  nebude mít pocit,  že ho někam někdo jako degraduje no a takže 

vlastně začal chodit, jako to bylo úplně v pohodě a ze základní školy jsme byli úplně nadšený. 

Jako paní učitelka třídní nám spadla z nebe, on na té základce udělal strašný pokrok, tu školu 

jako  miloval,  on vlastně do dneška jako když jedeme kolem,  tak říká,  tady je moje škola, 

takže to bylo vlastně hrozně fajn, žádný problém, krásně ho s těmi dětmi začlenili i do družiny 

chodil. To bylo fakt super. Problém nastal v okamžiku, kdy jsme zjistili, že první stupeň končí 

pátou třídou a že musí někam na ten druhý stupeň, a to bylo v té době, kdy vlastně začala ta 

slavná integrace s ministryní Valachovou.  No  a  naše idea  ale  byla,  že prostě zůstane v té 

praktické škole prostě,  aby zůstal ve stejné škole,  že by dál pokračoval,  ale jako v té 

praktické, oni nám to teda rozmlouvali ta škola, že je to škoda, že prostě to pro něj bude krok 

zpátky, ale my jsme nechtěli do spádové školy, protože nám nic jiného nezbývalo,  tak jsem 

šla za panem ředitelem a musím říct,  že byl jako velmi vstřícný.  Sešli jsme se víckrát asi 

třikrát. Ale evidentně jsme se oba shodli na tom, že ani jeden nechceme, aby tam syn chodil. 

My jsme si prostě řekli,  že na rovinu nechceme,  aby chodil na základku a  on přišel 

s nápadem, ať to zkusíme ve škole na Zlíchově. Nám to přišlo nemyslitelné, jak to dojíždění 

jako budeme provádět, co když se tam bude třeba něco dít, ale pak zase po tom, co jsme se 

tam s nimi sešli, oni mi vlastně říkali, jak ta škola funguje, a vyšetřili ho teda v jejich SPC.  A 

díky zařízení v místě bydliště jsme ho tam nechali vozit se  to  tedy potom vyřešilo, že začal 



chodit tam. Já jsem ho tam vozila celou dobu ráno, a to zařízení ho potom vozilo zpátky. Já to 

mám cestou do práce, takže to nebylo tak hrozné, žádná velká zajížďka. Spíš to bylo o tom, že 

jsem některá rána musela přizpůsobovat práci, třeba když jsem zrovna potřebovala jet jinam 

než do Prahy. Tak jsem ho stejně musela dovézt do té školy, ale jako jo, ze začátku mi to sice 

přišlo nepředstavitelné, ale jsme spokojený. Sice jsme se tam taky jsme se setkali s nějakým 

posmíváním a báli se šikany, ze začátku mu třeba házeli s penálem, ale nebylo to nikdy nic 

vážného, tím že vždycky to nějak syn okomentoval on je takový stoik a nevyvolával hádky, 

nepokračoval v nich,  tak to vlastně nějak vždycky vyšumělo tím, že on sám nevyvolával ty 

konflikty a nikomu neškodil, nic neoplácel. Myslím, že taky díky tomu, že ta škola byla malá 

všichni se tam znali mezi sebou a tohle bylo pro syna zásadní, ten kolektiv, který ho přijal. A 

učitelé byli na to vycepovaný, většinou to byly nějaký speciální a sociální pedagogové, měli 

odbornost a myslím si, že jako k tomu ještě byli fajn učitelé, že to uměli a dokázali  ty děti 

hodně naučit i když nebyly moc třeba chytrý. Dnes je syn na té střední,  takže prostě matika 

čeština, nemá problém. A to já občas slyším, co tam předvádí některý ty spolužáci ze třídy při 

té distanční výuce. Tak to bych řekla že syn je na tom fakt dobře. No a teď bude končit prvák 

vlastně, kde vlastně jako v podstatě skoro vůbec nebyl, no ale tím, že je doma tak sice je to 

docela hrozný,  ale  na  druhou  stranu  fakt  jedou  podle  rozvrhu  v daný den opravdu odsedí 

všechny hodiny u počítače, tu výuku jedou poctivě podle rozvrhu. Synovi to teda moc 

nevyhovuje,  protože to znamená,  že je pořád doma sám, musí  si připravit jídlo,  takové ty 

praktické věci obstarat, jako že když vypnou proud nebo jak si ohřát jídlo v mikrovlnce, je to 

pro něj taková škola života.  

 

S: Tak to se mu bude hodit do dalšího života, taková praxe.  

NP5: To určitě, jen z toho není moc nadšený. 

S: A co Váš volný čas? A rodinné vztahy? 

NP5: No tak ze začátku jsme nevěděli, jak to přišlo, tak jsme se museli přizpůsobit, nedalo se 

to nějak plánovat.  Ani jsme nějak vůbec nevěděli,  jak se to bude vyvíjet,  vždycky jak to 

přišlo,  nejdřív jsem si myslela, že nebudu moct jít do práce,  že si budu muset najít třeba 

nějakou práci tady v místě bydliště na nějaký malý úvazek, ale jak to bývá,  tak se to sešlo, 

můj bývalý zaměstnavatel vlastně mě oslovil,  jestli se nechci vrátit,  že na ně počkají  i  do 

synových 4 let, tak to hezky vyšlo i s tou školkou, že to navázalo, díky tomu, že moje máma v 

té době vlastně šla do důchodu a táta pracoval každý den jenom do 14:30 tak byli ochotný a 

nabídli nám, že ho budou vyzvedávat ze školky a až pojedu z práce já nebo manžel, že si ho u 

nich  vyzvedneme  , takže vlastně díky tomu já jsem mohla být v té práci a neumím si ale 



představit, že bych musela chodit do práce, kde bych byla od osmi do čtyř na začátku třeba, 

když byl v té školce, byli rehabilitace a samí doktoři minimálně jednou za týden doktor, a to 

si neumím představit, že by mi někdo takhle toleroval v práci. No a on do těch šesti let byl 

ještě poměrně často nemocný.  

 

S: Když se zeptám, co zpětně bylo třeba pro vás hodně dobrý a co naopak nebylo, kdo vám 

třeba výrazně pomohl, nebo co vám zasáhlo výrazně do života? 

NP5: No tak jako v té praktické oblasti při  tom zaměstnání to byli hlavně rodiče, bez nich 

bych do práce nemohla.  A  taky  nám třeba hodně pomohli té Rose,  jezdili  jsme  s  nimi  na 

pobyty,  chodili  na  kluby, kde jsme se potkávali s jinými rodiči postižených dětí.  Já jsem 

hodně poslouchala ty doktory,  tak jsem si už poměrně potom nějaký názor jako udělala, ale 

manžel byl od tohodle trochu jako mimo, tak to samozřejmě zpracovával trochu jinak a dýl a 

myslím si, že hlavně tím, že jsme byli v té společnosti těch lidí, kteří měli problémy a ty jejich 

děti často i těžké zdravotní postižení a že jsme viděli, že existují i takovéhle případy a dá se to 

nějak zvládnout,  tak si myslím že tohle všechno krok  za  krokem  nám a hlavně manželovi 

pomáhalo si vytvořit nějaký jako režim a samozřejmě ten život ve finále byl jiný, než jsme si 

ho na začátku představovali společně, ale nakonec vlastně relativně se dá říct, že ho můžeme 

považovat za jako normální život. 

 

 

S: A co do budoucnosti, co byste Vy potřebovala ve směru k budoucnosti se synem? 

NP5: No tak budoucnosti pro nás jakoby velký otazník. A to bych řekla, že je věc, ze které 

nemáme dobrý pocit.  Protože samozřejmě že jako pro syna  to nejhorší,  co  je,  že nemá 

sourozence. Tak by to pro ten jeho život bylo fajn, protože až my tady jako nebudeme jednou, 

tak nemá kamarády, nemá prostě nikoho,  tyhle lidi mají problém jako dokavaď jsou školou 

povinní,  je to relativně jako fajn,  podpora,  ve škole vám vyjdou třeba vstříc a najednou to 

skončí a jsou dospělí a co s nimi teď, někdo, kdo je takhle relativně nezařaditelný z hlediska 

jako normálních lidí,  ale  tomu měřítku postiženého člověka taky úplně neodpovídá,  tak  se 

těžko hledá to zařízení nebo organizace. Je jich málo. Tam by se muselo třeba zfalšovat zase 

něco v té diagnóze jako to bylo při té škole, on je chytrý, šikovný. Pokud nenarazí v životě na 

někoho, kdo ho v té práci bude ochotný vodit  trochu  jako za  ručičku tak podle mě dokončí 

školu a třeba i vysokou, ale pak stejně skončí na invalidním důchodě.  

 

S: Takže pro vás do toho budoucna byste potřebovali mít jistotu, kde se syn uplatní? 



NP5: Řekla bych spíš jako mít jasno v tom kam bude jeho život směřovat celkově, on nemá 

žádné specifické zájmy ani kamarády, v čem bude ten jeho život naplněný, jak bude vypadat 

jeho bydlení.  

ROZHOVOR č. 6 

Neformálně pečující otec, dcera 7 let, projevy, diagnostikován dětský autismus. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, děkuji moc  za poskytnutí rozhovoru, ještě jednou se 

ujistím, zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela 

anonymizována. 

Neformálně pečující 6 (NP6): Dobrý den, ano, souhlasím. 

 

S: Má první otázka se týká Vašeho bydliště, zda se nachází v Praze, nebo Středočeském kraji? 

NP6: Bydlíme v Praze. 

 

S: Jaké je složení Vaší domácnosti? A kdo je hlavní pečující osobou a kdo se další třeba na 

péči o Vaši dceru podílí? 

NP6: Bydlíme společně já, moje žena a máme pět dětí, to je naše domácnost, o dceru, která 

má autismus a je prostřední z dětí, se stará hlavně moje milovaná žena, já pracuji. A 

samozřejmě starší i mladší děti se zapojují.  

 

S: A kolik let bylo dceři, když jste zjistili diagnózu a jakým způsobem jste se k diagnóze 

dostali?  

NP6: Bylo to až v jejích čtyřech letech, bylo to do té doby těžké období, takže když jsme se 

dozvěděli, co s dcerou je, cítili jsme úlevu, že už víme, s čím budeme žít a co jí trápí. Na 

diagnostice  jsme  byli  v Nautisu  v Praze. My jsme vcelku dlouho přemýšleli a zjišťovali si 

informace, co dceři je a jak jí pomoci a tak jsme se nakonec po nějakých vyšetřeních 

objednali do Nautisu a tam nám to potvrdili. Dcera vlastně nemluví, znakuje a má tu těžší 

formu PAS. 

 

S: Co pro Vás tehdy bylo nejtěžší? 

NP6: Upřímně, po těch letech, kdy jsme přesně nevěděli, co s dcerou je, jsme spíš cítili úlevu, 

že už víme, jakým směrem máme napnout síly. A proto jsme hned začali hledat  cesty,  jak 

dceři co nejvíce zlepšit život. 

 



S: A jak reagovalo Vaše nejbližší okolí? Rodina, přátelé? 

NP6: My máme v tomhle ohledu obrovské štěstí, všichni nás podpořili a podporují, pokud 

potřebujeme pomoc a řekneme si o ni, tak pomohou. 

 

S:  A  s jakými odborníky jste se na cestě za diagnózou setkali? Kdo pomohl, nebo naopak 

zkomplikoval tu Vaši cestu? 

NP6: Vše začalo pediatrem, ten s námi probral naše podezření a dohodli jsme se, že nás pošle 

na vyšetření na neurologii, tam nám doporučili týdenní neurologické vyšetření v nemocnici 

v Krči. No, a nakonec jsme na doporučení a naléhání rodinného psychologa navštívili Nautis 

pro finální potvrzení diagnózy. 

 

S: Zeptám se také na školská zařízení, jaká Vaše dcera využívala, nebo tedy zřejmě stále 

využívá? 

NP6: Takže dcera chodila do speciální logopedické školky v Praze, tam byla třída pro děti 

s kombinovanými postižením a díky tomu, že jsme měli zase veliké štěstí na příjemné a 

schopné učitele a asistenty a po celou dobu i podporu paní ředitelky, je tam dcera spokojená a 

funguje. Do školky chodí jen 4x týdně na dopoledne, protože víc zatím nesnese, už je toho na 

ní potom moc.  

S: A jakou zkušenost máte se sociálními službami? Máte podporu například rané péče? 

NP6: Ano, využíváme služby od rané péče Diakonie, s jejich službami jsme byli vždy 

spokojení, měli jsme možnost s nimi probírat naše obavy a nejistoty, byla to dobrá podpora. 

S: Jak jste se o rané péči dozvěděli? 

NP6: Právě v té Krči na té neurologické klinice. 

 

S: Když se zamyslíte, jaké vnímáte dopady Vaší role neformálního pečovatele o dítě s PAS 

třeba na rodinné vztahy, co se týče finanční stránky, možnosti chodit do zaměstnání? 

NP6: U nás se naštěstí jednoznačně vztahy v tom našem úzkém soužití prohloubily a 

zpevnily, mě se ženou to ještě víc semklo, snažíme se být si navzájem oporou a řešit 

záležitosti společně a co se týče sourozeneckých vztahů, tak všechny děti chápou, co dceru 

trápí a snaží se jí také pomáhat a navzájem se podpořit. Je to opravdu hezké, že nás to spíše 

stmelilo, vím, že v jiných rodinách třeba takové štěstí nemají. A co se týče financí, tak se 

výdaje jednoznačně zvýšily, protože se snažíme pro uvolnění a pohodu dcery dopřávat jí 

terapie, rehabilitace a také navštěvujeme logopedii a kupujeme potřebné speciální pomůcky. 



Zaměstnání jsme zatím řešit nemuseli, manželka je s mladšími dětmi na rodičovské dovolené 

a já stále pracuji stejně. 

 

S: A co dopady na trávení volného času? 

NP6: No, oni to většinou všichni vnímají tak, že PAS limituje možnost trávit kvalitně volný 

čas, já to vidím tak, že limitem na trávení volného času je jen nedostatek odvahy rodičů (to 

myslím trochu s nadsázkou). Je to složitější a opravdu to vnímám tak, že si dovolujeme jen to, 

na co máme odvahu. Snažíme se trávit společný čas všichni dohromady, nebo se dělíme, je 

nás hodně. 

S: Nepocítili jste tedy, že by se Vaše sociální vazby, přátelství a vztahy s okolím nějak 

narušily? 

NP6: Ono je to spíš naopak, nejen, že jsme o žádné přátele nepřišli, ale navíc jsme díky 

novým kontaktům a novému směřování nové přátele získali. 

 

S: A co reakce neznámého okolí, stalo se Vám někdy, že někdo cizí na Vaši dceru a její 

projevy reagoval negativně?  

NP6: To bohužel ano a ne jednou, tak si to občas obrečíme, je to smutné a moc se s tím nedá 

dělat, když tomu lidé nerozumí a nechtějí rozumět, je složité něco vysvětlovat. 

 

S: Co tedy vnímáte, že z dnešního pohledu mohlo být třeba jinak a proč a co hodnotíte naopak 

kladně? 

NP6: Jinak asi nic, já si myslím, že v rámci možností a našich schopností jsme dělali vždycky 

to, co bylo možné. Snažíme se co nejlíp to jde. Určitě bychom tedy vlastně uvítali možnost 

účasti na ABA terapii. Naopak velkou podporou pro nás byla výborná práce paní logopedky, 

která nás právě navedla na kurzy ABA terapie a výrazně nám pomohla a stále pomáhá ve 

zlepšení komunikace s dcerou.  V současné chvíli je pro dceru také moc prospěšná 

hippoterapie, vždycky se krásně uvolní a zklidní. 

 

S: A co byste z hlediska péče potřebovali do budoucnosti? 

NP6: Opravdu bychom rádi měli pro nás i dceru dostupnou ABA terapii, která by ale byla 

vedena profesionálem. 

 

ROZHOVOR č. 7 

Neformálně pečující matka, syn 7 let, diagnostikován Dětský autismus. 



 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, děkuji za ochotu k rozhovoru,  a  ještě jednou se ujistím, 

zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela anonymizována. 

Neformálně pečující 7 (dále jen NP7): Dobrý den, jistě, ano, souhlasím. 

 

S: Tak můžeme začít první otázkou, prosím, uveďte, zda bydlíte v hl. městě Praha, nebo ve 

Středočeském kraji. 

NP7: Bydlíme ve Středočeském kraji. 

S: Kdo je hlavním pečovatelem a jaké je složení Vaší domácnosti? 

NP7: Pečujeme společně, řekla bych rovnou měrou já i manžel. A bydlíme společně ještě se 

starším synem, kterému je 13 let a s mladším synem, kterému je 7 let a má PAS. 

 

S: Kolik let bylo synovi, když jste zjistili, že se něco děje a jakým způsobem jste pak došli až 

k diagnóze? 

NP7:  První projevy nastaly v cca 18 měsících. Podezření na autismus  poprvé měla lékařka 

v Praze v Motole z odd. antropologie, kam jsme chodili na testování před návštěvou dětské 

neurochirurgie. Náš syn  měl od narození sledovanou makrocefalii. Tehdy jsme o tomto 

informovali dětskou lékařku, ale ta to příliš nebrala až tak vážně, náš syn měl od narození 

nerovnoměrný psychomotorický vývoj. Já jsem vystudovaná dětská sestra, tak jsem se 

rozhodla, že si sama najdu dětského psychologa, aby se případně podezření na autismus 

potvrdilo. To byl problém, protože dítě ve věku 2 let do péče žádný psycholog nechtěl, že prý 

až od 6 let. Kontaktovala jsem  asi 6 dětských psychologů a přijal nás pouze jeden. S touto 

dětskou psycholožkou spolupracujeme dodnes  a už  při prvním komplexnějším vyšetření 

(spíše pozorování) se podezření na PAS potvrdilo. Syn byl velmi hyperaktivní, ale my jsme 

nechtěli žádná psychofarmaka, a navíc byl díky věku spíše nevyšetřitelný, tak nám přišlo 

zbytečné, kontaktovat ještě dětského psychiatra. Dodnes zatím náš syn žádná psychofarmaka 

neužívá, pouze produkty tradiční čínské medicíny. Problém byl v tom, že jsme byli odborně 

vedení skutečně pouze paní psycholožkou, která pro nás získávala potřebné kontakty a radila 

nám, kam se můžeme obrátit s pomocí. Dětská lékařka nám příliš nepomohla. Postupně jsme 

získávali další kontakty, ale spíše jen vlastním pátráním. Komplexní poradenskou péči jsme 

v začátku neměli, to byl problém. Na začátku bylo těžké se s tím vyrovnat, hlavně proto, že 

jsme nevěděli, co nás čeká a v této problematice jsme se neorientovali. Myslím si, že to je 

hlavní problém. Měla by existovat kompletní poradenská činnost, kde jsou rodiny hned 

v začátku odborně vedené a jsou jim poskytnuty informace, jak mají postupovat a kam se mají 



a na koho obrátit. Také od paní psycholožky jsme se dozvěděli o speciálním školství,  a  i 

v místě bydliště máme výbornou speciální MŠ a školu Korálek, kde se mimo jiné zaměřují na 

děti s PAS. Syn chodil 4 roky do této MŠ a nyní je prvním rokem v autistické třídě ve 

speciální škole Korálek, kam bude chodit celkem 10 let. Díky tomu, můžeme oba s manželem 

pracovat, tak to i díky příspěvku na péči finančně zvládáme. Sice je to pro mě hodně náročné, 

při tom všem chodit do práce, ale chceme to ještě nějakou dobu zkusit, pak případně přestanu 

pracovat, uvidíme. S manželem jsme se s tím asi vyrovnali z naší rodiny nejdříve, také 

babička z mojí (matčiny) strany se s tím vyrovnala rychle, hlavně se snažila proniknout do 

problematiky  autismu, načetla spoustu informací na internetu a v knihách  a  taky  se  brzy 

naučila s naším synem fungovat, mají spolu krásný vztah. Rodiče manžela to dodnes asi moc 

nechápou, nic moc o problematice PAS nevědí, babička si myslím, že z toho náš syn vyroste. 

To, že je těžce postižený, si evidentně nepřipouští. 

 

S: Vy už jste to trochu zmínila, ale ještě pro pořádek, jaká školská zařízení Váš syn využívá? 

Nebo využíval?  Jak jste byli spokojení, jak pracovali učitelé a asistenti? 

NP7:  Ano,  tak  od  37  let  byl  ve  speciální MŠ  no a teď tedy je prvním rokem ve speciální 

škole v té autistické třídě. S přístupem jsme byli a stále jsme spokojení, v současné škole 

máme učitelku, která se posledních 16 let specializuje na děti s PAS. A vzhledem k tomu, že 

nás syn už 5  let nepromluvil a je na plenách a pohybuje se v pásmu středně těžké mentální 

retardace, tak odborné vedení je opravdu nutné.  

 

S: A byli jste navázáni na nějaké sociální služby v počátku? 

NP7: No už jsem říkala,  tak nebýt paní psycholožky, tak jsme opravdu nevěděli, co máme 

dělat. Nyní jsme asi 3 roky členy střediska Rosa v Kladně, kde se pravidelně scházíme i 

s dalšími rodinami s hendikepovanými dětmi. Tam si předáváme informace a řešíme společně 

s pracovníky tohoto střediska naše problémy. Jezdíme i na pobyty, to  je  nejlepší zdroj 

informací a zkušeností  pro nás. Bývali bychom uvítali odbornější vedení, ale také to asi 

souvisí s tím, že jsme od paní psycholožky nepokračovali k dalším odborníkům.  

 

S:  A  jaké vnímáte dopady Vaší role jako neformálního pečovatele,  jak  to  zasahuje  do 

rodinných vztahů, do těch užších i do těch širších? 

NP7: S manželem nás tento problém spíš spojil. Práci jsem musela teda po pár letech změnit, 

abych měla kratší úvazek a tím, že teď pracuju ve školství, tak budu mít volné prázdniny, to 



byl dřív vždycky problém, proto jsme v létě využívali odlehčovací služby  v jiném městě, 

v tom našem podobnou nabídku nemáme.  

 

S: A volný čas, máte nějaký? Jak jej trávíte? 

NP7: Trávení volného času se díky tomu, že máme dítě s PAS hodně omezilo. Můžeme dělat 

jenom takové aktivity, aby mohl syn být s námi, a to je velký problém. V cizím prostředí se 

chová hodně  hyperaktivně, pořád všechno  zkoumá,  spíše rabuje,  a uhlídat ho, je často  nad 

naše možnosti. Míst, kam můžeme, je opravdu málo. Dovolené trávíme jenom tam, kde máme 

pro sebe celou chalupu a nejsou blízko žádní sousedé. Musíme to ale vydržet, protože máme 

staršího syna, kterého nechceme ochudit o hory  a  dovolené  a  výlety. K moři jsem ale 

například musela jet se starším synem sama, manžel zůstal s mladším doma, protože cestu do 

ciziny společně nezvládneme, ani autem, ani jiným dopravním prostředkem. To nás asi mrzí 

nejvíc, protože i náš syn, co má PAS, by si moře určitě užil, ale nevíme, jak ho tam dostat. 

V letadle by nejspíš dostal záchvat.  

 

S: A jaký dopad má Vaše péče na širší sociální vztahy, přátelé a také bych se chtěla zeptat na 

reakce veřejnosti, cizích lidí, jestli se Vám někdy stalo, že někdo reagoval negativně, nebo 

nepřiměřeně?  

NP7: Ano, okruh přátel se u nás zmenšil, syna nám může babička pohlídat pouze na krátkou 

dobu, nebo si s kamarádkou zajdu někam jenom sama a manžel hlídá a naopak. Okolí někdy 

reaguje  dost  negativně. Náš syn  totiž na první pohled vypadá jako rozmazlené dítě 

s příšerným chováním a my jsme neschopní rodiče. Spousta lidí nepochopí, že je syn 

postižený, tak už pár nepříjemných situací jako bylo. Vždycky nám to vadí a pořád se s tím i 

po letech těžko smiřujeme.  

 

S: Co zpětně hodnotíte jako nejlepší podporu a co naopak mohlo být jinak? 

NP7: Určitě paní psycholožka a my s manželem navzájem. Hlavně v týto situaci poznáte, kdo 

z vašeho okolí je opravdový  kamarád, protože ten vás podpoří, i když tomu třeba  vůbec 

nerozumí.  

 

 

 

S: A co Vás podporuje v současné chvíli nejvíc? 



NP7: No, myslím si, že největší podporou je manžel, který jako chlap neselhal a i postižené 

dítě opravdu miluje. Taky si myslím, že se s tím smířil lépe než já. Hlavně si uvědomuje, co 

nás čeká v budoucnu, teda spíš, jaký život nás čeká jako pečující rodiče o hendikepované dítě.  

 

S: A nakonec, co byste z hlediska péče potřebovali do budoucna? 

NP7: To je taková palčivá otázka, trochu nás děsí budoucnost, za 9 let syn ukončí speciální 

školu. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu další studia nebudou. To mu bude 17 let. Asi by 

bylo dobré, kdyby bylo možné aspoň  na pár hodin denně mít pro syna místo v nějakém 

denním stacionáři, abych mohla trochu pracovat. Jinak budu muset zůstat doma a o syna celý 

den pečovat. S tím, že víme, že volných a vhodných míst pro takové lidi moc není a už vůbec 

né v místě našeho bydliště. Pak nás děsí myšlenka, až nebudeme péči v budoucnu  fyzicky 

zvládat, tak co se synem bude, jestli bude o něj dobře postaráno.  

 

ROZHOVOR č. 8 

Neformálně pečující matka, syn 11 let, diagnostikován Dětský autismus. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, moc děkuji za poskytnutí rozhovoru, a ještě jednou se 

ujistím, zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela 

anonymizována. 

Neformálně pečující 8 (dále jen NP8): Dobrý den, jistě, souhlasím. 

 

S: Bydlíte v Praze, nebo ve Středočeském kraji? 

NP8: Bydlíme v Praze 

S: Jaké je složení Vaší domácnosti? Kdo je hlavní pečující osobou a kdo třeba další se 

z rodiny podílí na péči o Vašeho syna? 

NP8:  My jsme s manželem teda dva,  manžel má ještě dvě starší děti,  syny,  ty už s námi 

nebydlí. Syn má čtyři sourozence ale 2 už s námi nebydlí, protože už jsou plnoletí.  Jinak v 

tuhle chvíli bydlíme my a tři děti jeden je starší než syn a tomu mladšímu jsou 4 roky. 

Hlavní pečující  osoba jsem já,  manžel chodí do práce.  Syn  chodí do školy.  Takže já taky 

chodím na zkrácený úvazek do práce,  protože ten mladší už chodí do školky,  tomu  jsou 

vlastně čtyři. My se v té péči jako hodně střídáme, ale jsem to já, kdo zůstal tehdy doma a 

nevrátil se do práce. On byl na začátku syn ve školce hodinu denně, takže to nešlo se vrátit do 

práce. 

 



S: Funguje taky někdo z širší rodiny jako vaše podpora při té péči? 

NP8: Ano, samozřejmě se zapojuje manžel hlavně o víkendech a jinak nám tady docela hodně 

pomáhá nejstarší syn manželův a ten pomáhá teda hodně poslední dobou. Tedy když byl malý 

tak ne, ale teď už jo, vezme si ho i přes noc k sobě tam, kde bydlí, nebo na výlet, a ještě před 

pár lety,  kdy jsme ještě nevyužívali služby a syn  byl ještě poměrně dobře zvládnutelný, 

protože byl malý,  tak si ho brala moje máma třeba na víkendy, ale ta bydlí v Hradci,  tak to 

bylo jen jednou za měsíc. Jinak využíváme odlehčovací služby na maximum v současné době.  

 

S: Zeptám se, jak jste přišli k diagnóze, kteří odborníci pomohli, jaké služby jste třeba 

využili? 

NP8:  My jsme to začali řešit až když synovi  byly  dva  roky.  Moje švagrová je  speciální 

pedagog a oni tady u nás byli na nějaké oslavě a ona nám potom napsala email, kterým mě 

totálně naštvala a vytočila. Ona nám napsala,  jestli bychom se synem neměli zajít někam na 

vyšetření. Jestli se třeba náhodou nejedná o autismus. A když ne,  tak dobře, ale že bychom 

tam jít měli. Syn jakoby v té době, teď už to teda nedělá, ale já jsem si myslela, že prostě je 

jenom technicky zaměřený,  prostě zajímal se jenom o autíčka,  jezdil  si  s nimi,  vyndaval  je 

z krabice, zandaval  je do krabice, položil auto, seřadil je do řady a zase znova. Hlavně tedy 

nemluvil, nereagoval na jméno. No teď už to všechno vidím, ale tehdy jsem to neviděla, tak 

jsem začala hledat na internetu, co je autismus. No a teď mi vyjely takové ty instrukce, když 

vaše dítě ve 12 měsících nedělá tohle a tohle… tak se mi udělalo úplně špatně. Zavřela jsem 

to, prostě říkala jsem si ne, já s ním budu hodně pracovat a on se srovná a všechno dožene. No 

a tam pak vidíte ten průšvih. to že čím víc já jsem chtěla tak jeho vůbec nic nezajímalo, takže 

jsme se samozřejmě potom zkoušeli někam objednat. Tehdy fungovala APLA, teď už Nautis. 

Tam bylo tehdy objednání nějaký rok, rok a půl a jako když to řeknu v té zoufalé situaci, tak 

prostě to je beznadějný,  to je hrozně dlouhá doba,  takže jsem v pražské diakonii ve 

Stodůlkách, tam poskytují ranou péči, tak ty jsem oslovila, ty k nám přišli, dávali mi takové ty 

různé naděje jako že to třeba není autismus. Já jsem tehdy šla k nějaké psycholožce, ona mi 

řekla,  že když má dítě dysfázii nebo něco opožděného nebo ADHD,  tak  je  tam  třeba 

nerovnoměrný vývoj,  ale pořád to dítě má zájem o komunikaci i když nerozumí,  tak  chce 

komunikovat, zajímá se, ale náš syn vlastně nechtěl, takže tak.  

Pak jsme byli u nějaké psycholožky, už si nepamatuji jméno, na vyšetření a ta to hned řekla, 

že to bude autismus. No a toho vlastně viděla poprvé, tak jsem ještě pořád byla naštvaná, že 

jako takhle rychle to rozhodne, tehdy jsem na ní byla naštvaná i když ona vlastně teď z mého 



dnešního pohledu to napsala jako velice opatrně, že tam ten předpoklad je, napsala to mírně a 

já jsem tu zprávu roztrhala. Řekl jsem ne prostě ne.  

No a pak jsme se dostali různě prostě když už byl třeba před školkou, když mu byly tři tak 

jsme byli na dětské neurologii na týden lehnout,  tam mu udělali vyšetření a tam už to 

diagnózu jasně dali a potvrdili. 

Pak  šel do speciální školky,  to  byl  taky  posun, protože já jsem pořád říkala, že půjde do 

normální školky, a nakonec jsem byla ráda, že nám ho vzali do té speciální.  Ona to nebyla 

jako autistická školka, ale byla pro poruchy řeči myslím tenkrát no, takže vlastně do té třídy 

mohli začlenit nebo integrovat jednoho autistu. Takže takhle. 

No a pořád jsme měli takové naděje nebo já jsem měla naděje, že autisté se můžou rozmluvit 

se říkalo nebo se někde psalo. No a vlastně jako čím víc jsem si těch nadějí dělala tím víckrát 

jsem nebo ty naděje mě propadaly a až to člověk prostě musí přijmout tak, jak to je, a nejhorší 

na tom je to, že to je pořád horší a horší, že se to vlastně nezlepšuje ale zhoršuje. 

Teď mu bude 11 let a je to taková ta předpuberta, strašně moc žere a žere a je moc hlučný, lítá 

je to nežitelný. Než jsme začali využívat všechny ty služby, to bylo, než se narodil ten mladší 

syn, tak my jsme ho do té doby nikam nedávali. Maximálně k mým rodičům. No třeba jenom 

jednou měsíčně oni jsou z Hradce takže to nešlo ani jinak a když se narodil  ten mladší a já 

ještě byla v tom šestinedělí, kdy je člověk ještě rozhozený,  tak já jsem,  teď je to hrozné, co 

řeknu, ale je to pravda, ale já jsem syna prostě nenáviděla, protože já jsem kvůli němu musela 

přestat kojit, protože třeba to kojení trvá půl hodiny a synovi prostě neřeknete počkej chvilku, 

takže kojení padlo. Ani jsem s nima nemohla jít ven, že bych měl třeba kočárek a šla jsem na 

procházku. Takže já jsem ho vlastně nesnášela. No a jednoho dne jsem normálně manželovi 

telefonovala do práce, že ho prostě chci dát pryč, do Bohnic třeba. No tak manžel říkal hele 

počkej, to nějak vymyslíme, že si to jako neodpustím a když ho tam někde necháme, takže s 

manželem jsme vlastně potom začali hledat i odlehčovací služby,  jenže to není tak jakože 

někam zavolat a oni vám ho vezmou že jo. 

Naše výhoda třeba je že jsme v Praze,  tady aspoň něco ještě je.  Jezdí jednou na víkend 

s Nautisem. No a vlastně tam třeba jezdí i lidi až z Jihlavy a oni jedou prostě po té D jedničce 

sem a pak zpátky v pátek a pak zase v neděli tam a zpátky a to je šílené, takže vlastně z toho 

času mají jenom tu sobotu reálně a stojím to za to, tam asi vůbec žádný služby nejsou.  

No takže jsem tenkrát volala do Nautisu, že by jsme tohle potřebovali a paní mi tenkrát řekla, 

že to chápe, ale že nemají místo, no a já jsem se prostě úplně zhroutila, že mi tady rodina 

utíká pod rukama,  že prostě děti vůbec  ani  ostatní nestíhám,  že syn  sežere mojí veškerou 

energii a čas. A ona nás chtěla dát na čekačku. Takže já jsem se prostě hystericky rozbrečela, 



že mi má pomoct a že ona nechce. No bylo to strašný, ale já mám pocit, že jak ty služby 

nejsou, tak co si nevyřvete, to nemáte…Je to hrozný,  no  a  navíc  ty finance, my třeba teda 

využíváme opravdu co se dá, Nautis jednou na víkend, tak jeden týden celý ve stacionáři za 

měsíc a nějaké odlehčovací pobyty, když jsou a za ten měsíc nás to třeba vyjde na 16000, to 

ani nepokryje příspěvek na péči. Ty služby jsou takhle drahý pro autisty, protože jsou jeden 

na jednoho, a proto je jich taky nedostatek.   My ty peníze dáme rádi, když je máme, ale co 

třeba ty mámy samoživitelky? 

No a my jsme vždycky hledali sami ty služby. Vyjela jsem si všechno, co je v Praze a v okolí. 

Takže tím směrem prostě co jsme na tom kraji tak tam všude většinou mají, že berou různé 

klienty, ale vyloženě mají psáno, že neberou autisty,  to je prostě jeden na jednoho asistence 

no. Takže oni jedou vlastně na skupinové péči, kde  jeden pracovník má třeba tři nebo čtyři 

jako jenom mentálně postižené, když to takhle řeknu.  

My jsme třeba využívali Rytmus v Praze osobní asistenci,  ty to úplně zrušili s tím, že  se  to 

vůbec nevyplatilo a lidi ty peníze nechtěli dávat prostě. Taky využíváme Homesharing. 

 

S: Ano, to jsem se chtěla zeptat, jestli jste někdy využívali asistenci doma v domácím 

prostředí?    NP8:  Ano,  tu  od  Rytmusu,  byla to osobní asistence doma,  bylo  to  dobrý,  jen 

jednou tady byl jeden asistent a ten nám tady normálně kradl z pokladničky klukům peníze, to 

nebyla dobrá zkušenost, ale jako ojedinělá. No a pak to zrušili. 

No a ten homeshearing, to jako dobrá služba, ale my jsme třeba teď už měli třetí pár, ty dva 

předchozí páry otěhotněly. Jen je to trochu nepraktický, že oni to třeba dělají po práci, takže 

jako se to hodně řídí podle jejich volného času, ale i tak nám to samozřejmě uleví. Ale není to 

na to třeba, že bysme potom vyrazili někam na výlet nebo tak. 

 

S: No a co zaměstnání, jak se Vám dařilo být zaměstnaná? 

NP8: No já jsem původně pracovala v O2, takže tam to bylo úplně nemyslitelné, aby mě nějak 

přizpůsobovali pracovní dobu.  Takže já jsem prostě využila možnosti jako odstupného,  to 

bylo docela štědrý a šla jsem prostě pryč,  protože by to tak stejně nakonec dopadlo.  No  a 

manžel má firmu. Ale v podstatě jako chtěla jsem, ale celou tu dobu, co syn byl ve školce, to 

bylo do těch čtyř let, tak to nešlo, to prostě nešlo, on tam byl od 8 do 12:30 to není ani na 4 

hodiny, že jo, tak jsem pak začala dělat nějaké účetnictví doma a dělám ho doteď. No, takže 

jsem do teďka vlastně OSVČ. No a teď. když nejmladší  šel do školky,  tak  jsem nastoupila 

jako učitelka. 

Syn už je ve škole od osmi a do půl čtvrté v družině a nejmladší ve školce, takže to jde.  



 

S: A když se vrátíme k té škole, jaký jste měli zkušenosti? Podařilo se vám najít dobrou školu 

kde to fungovalo? 

NP8: My jsme nakonec šli do školy, která kterou nám moc nedoporučovali v té školce, to je 

taková ta klasická Speciální škola na sídlišti, všichni se všema postiženíma dohromady. Ale já 

jsem zase nechtěla jako dojíždět někam daleko, tak jsme to prostě riskli a musím říct, že jsme 

spokojený s tím přístupem,  jaký tam je,  dokonce tam mají i nějaké čtyři chlapi.  Takže oni 

opravdu jsou na ty situace, kdy se dítě zasekne pak připravený a jsou strašně hodný.  Když ho 

přivádí tak  mi prostě řeknou,  jakože všechno bylo v pořádku a je to taková jako pro mě 

podpora a jakoby uklidnění v tom, že se tam nedějí žádné zběsilosti anebo jestli se dějí, tak mi 

to ani neříkaj.  On,  jak je hlučný,  tak já tím jejich přístupem nemám pocit,  že jsme tam na 

obtíž. 

 

S: A co se týče vašich vztahů přátelských a sociálních vazeb, jak se Vám je daří udržet? 

NP8: Jo tak spíš jako je to třeba někdy vyhrocený mezi mnou a manželem, že si chceme taky 

urvat čas sami pro sebe, jako zvlášť, a pak si to zase v nějaké chvíli třeba vyčítáme vzájemně. 

No a já jsem zase jako  prostě na druhou stranu nedošla k tomu,  abych  byla  jenom  matkou 

postiženého dítěte.  No a snažím se já  i  oba s manželem si udržet ty přátelské vztahy,  a  to 

fungování,  abysme  se prostě nezbláznili.  Tak jak to bylo předtím i když teda třeba každý 

zvlášť,  já si  zajdu  s kámoškama,  to zase manžela nezajímá a mě zase nezajímají ty jeho 

cyklistické výlety. Takže tím si vyhovujeme v podstatě a myslím si, že jsme se díky tomu z 

toho jako úplně nezbláznili. 

Spousta lidí říká že je to nějak jako obohatilo, že mají postižené dítě a někdo se mě nedávno 

ptal,  jestli jako to mám taky tak.  A já jsem řekla,  že ne,  nemám,  já na tom nevidím nic 

pozitivního ani pro nás ani pro syna. Je to prostě jeho ztracený život a devastující pro zbytek 

rodiny. Jak udržet ty vztahy dá hodně práce a myslím si, že ty matky těch postižené děti si 

tohle spíš říkají jako nějakou formuli, aby se z toho nezbláznily. 

 

S:  A  setkali jste se někdy s nějakými negativními reakcemi veřejnosti nebo pozitivními  na 

chování syna třeba venku? Jak jste se s tím vyrovnávala, když byly negativní? 

NP8: No oni mají ty děti s autismem dlouho takovou dětskou tvář, takže to není moc poznat, 

no pak se to změní v takový ten tupý výraz a my jsme vlastně začali využívat takovou tu vestu 

jsem autista, nemluvím, nerozumím. Takže ty lidi v tom metru to třeba chápu a takhle spíš 



mají to porozumění. Jako kdyby tam třeba řval a tu vestu neměl, tak si myslím, že by to bylo 

asi horší. A navíc, teď už to je možná i na první pohled znát. 

Když mu bylo asi čtyři roky jednou tu vestu neměl, to jsme šli ze školky, on se mi vytrhl a 

vběhl nějakému chlapovi do věcí, které vykládal z auta.  A  on  na  mě tak jako začal křičet: 

Běžte si srovnat toho svého spratka. A já říkám, on je autista, on je těžce postižený. A on na 

mě jako každá kráva, co má nevychovaného spratka říká, že je autista, tak to bylo hrozný. To 

mě sejmulo. A nedávno se mi stalo, že jsme čekali na vlak, syn si sedl vedle takové staré paní 

a on  tak jako vždycky z ničeho nic zakřičí a pak zase po chvíli, a to tam předváděl. Ona na 

nás to si ho nemůžete nějak zklidnit?  No normálnímu člověku by bylo asi jasný,  že to je 

trošku divný, že asi není v pořádku. No a manžel se snažil vysvětlit, že je to autista že vám, že 

vůbec nerozumí  a  ona  zase  To víš že jo Tak to už se taky slyšela to jsou ty co neumí 

vychovávat a ona furt jako ať je zticha a já jsem já jsem jí teda, ať synovi řekne, ať je zticha, 

no a ona mu řekla, buď zticha chlapečku, a on zrovna jako na potvoru zmlknul.  No jako já se 

z toho dělám třeba legraci, ale samozřejmě holt s tím nějak musíme žít. 

 

S: Když se podíváte zpětně, co bylo výrazná pomoc, a naopak co mohlo být třeba jinak? 

NP8: Určitě by bylo lepší, kdyby byla dosažitelnost služeb větší. Hlavně těch odlehčovacích 

Taky  hlavně ty finance jo,  kolik to stojí ta služba,  že když potom si dáváte ještě nějaké 

terapie, tak třeba jako nejsou úplně samospásné, ale jsou jako fajn a pomáhají. A třeba když 

chodíte na logopedii, tak vám to platí pojišťovna, ale jako třeba hipoterapii Vám nezaplatí, že 

jo, to všechno platí ty rodiče sami za 3 hodiny prostě hromada peněz.  

No a teď   je  ještě třeba jako povinná školní docházka,  takže to dítě je  ve škole,  takže ho 

nemusíte nikam dávat. Ale co potom? Protože to je vlastně do budoucna otázka, on není na 

žádné chráněné dílny, nebo na nějaké plácání keramiky, nebo šití polštářů. Co s ním po škole? 

To je ten problém. To řešíme, a to nás tíží. 

No my jsme ještě ke všemu jako takový aktivní,  že vlastně co si neuděláš to nemáš,  takže 

manžel je teď ve správní radě jednoho zařízení, to je chráněné bydlení a angažujeme se  i 

v jednom spolku. My víme prostě jaká ta situace, že ty služby prostě nejsou dostupné. Nautis 

má jeden barák tam prostě je 80 lidí na čekačce a tam by se tak dostal v příštím životě,  to 

možná ani to ne.  Takže my  vlastně jako asi míříme k tomu, že budeme spolupracovat na 

vybudování něčeho, abysme tam syna mohli dát. Mít ho doma,  to prostě nejde, to my víme. 

Třeba  nějaký chráněný  bydlení,  abychom  za  ním  mohli jít na návštěvu, vzít ho domů na 

sobotu na odpoledne, ale prostě s tím vědomím, že je tam o něj dobře postaráno. Nechceme, 

aby byl zavřený v blázinci. 



 

ROZHOVOR č. 9 

Neformálně pečující matka, syn 8 let, diagnostikován Dětský autismus. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, děkuji za ochotu k rozhovoru,  a  ještě  jednou se ujistím, 

zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela anonymizována. 

Neformálně pečující 9 (dále jen NP9): Dobrý den, jistě, ano, souhlasím. 

 

S: Tak můžeme začít první otázkou, prosím, uveďte, zda bydlíte v hl. městě Praha, nebo ve 

Středočeském kraji. 

NP9: Bydlíme ve Středočeském kraji 

S: Jaké je složení Vaší domácnosti, kdo je hlavním pečovatelem a kdo další se na péči o 

Vašeho syna podílí? 

NP9:  Chápu, hlavní pečovatelkou jsem já  a výrazně mi pomáhá  babička s dědou,  a ještě 

máme sousedku, která si občas syna vezme. Jinak společně bydlím já se synem. Pro mě je to 

takhle dostačující, protože se synem to tak úplně šílené není momentálně, tak musím říct, že v 

podstatě mi to jako stačí, do půl třetí je ve škole, já pracuju v baru, takže v noci, to pak hlídá 

sousedka,  syn  večer spí a je hlídatelný, o víkendech zase hlídají babička s dědou,  to  jsou 

rodiče bývalého manžela.  

 

S: Jaký byl ten průběh získávání diagnózy? V kolika letech jste ji získali? 

NP9: Nám to začalo v 9 měsících, nebo takhle do půl roka syn normálně říkal všechno, táta, 

máma, bába, všechno. Pak jsme byli na očkování, já teda nemůžu s jistotou říct, že by to na to 

mělo vliv,  on  se  narodil  s hypoxií,  bez kyslíku,  musel císařem,  nic geneticky takového 

nemáme. 

Ono je to jedno. On mi stejně nikdo neřekne. čím to bylo. 

Takže do půl roka krásně mluvil, ale špatně lezl,  jako postřelený voják,  jednu nohu táhl za 

sebou a tahal to ručičkama. Právě v 9 měsících mi přišlo, jako že mě vůbec nevnímá, že když 

na něj mluvím, tak jako kdyby neslyšel a pak začalo veškeré lítání po doktorech, takže jsme 

byli na ušním, ten řekl, že je z hlediska sluchu v pořádku, ale celkově, že opožděný je. 

Pak jsme teda začali chodit k psycholožce, tak to nám vlastně dala jakoby tu diagnózu a taky 

jsem potom byla na soukromé klinice v Brně, kde proběhly komplex všechny vyšetření, bylo 

to metodou ADOS a bylo to teda od rána do večera, náročný, syn už nechtěl spolupracovat. 

EEG  na  neurologii,  tak tam vlastně zjistili taky,  že tam taky něco není dobře, že je tam 



epilepsie, takže má dětský autismus, ADHD, řečovou vadu a epilepsii má v diagnóze tak, ale 

záchvat nikdy neměl.  

 

S: A ta návštěva té soukromé kliniky, to jste chtěla mít jakoby komplexnější informace?  

NP9: No ano. My jsme vlastně tu první zprávu nebo tu diagnózu dostali cca ve dvouch letech 

a v Brně jsme byli potom až v pěti letech, to už byl právě větší, ty vyšetření a všechno bylo 

pod jednou střechou najednou. 

 

S: Takže byste si průběžně získávala informace sama? Co pro vás bylo nejtěžší? 

NP9: No ta první diagnóza, já jsem pak furt doufala, že to nebude autismus, že se to zlepší. A 

je fakt, že jsem se s tím teda strašně dlouho vyrovnávala. Je to teda teprve pár let zpátky, kdy 

se mě třeba někdo zeptal, třeba zubařka, jestli je autista a já jsem řekla, že jo no a rozbrečela 

jsem se, pro mě bylo strašně těžké o tom mluvit nahlas a připouštět si to. Ale postupem času 

se s tím člověk smíří. 

 

S: Zeptám se, využívala jste sociální službu ranou péči? 

NP9: Tak my jsme byli v APLA,  teď je to Nautis a tam jsem z toho byla úplně neskutečně 

zklamaná,  vím že spousta rodičů  má  lepší zkušenosti,  mě tam prostě nikdo v podstatě 

nepomohl, tak to bylo formou toho, že si s ním pohráli a tím veškerá nějaká rada nebo pomoc 

jako skončila.  Kdo mi první výrazně pomohl  byla  až speciální školka,  syn  tam  neskutečně 

rozkvetl, takže to bylo poprvé, kdy já jsem si oddechla a syn začal spolupracovat a pracovat. 

Tak to je vlastně moje nejlepší zkušenost pomoci zvenčí. 

 

S: Takže raná péče se vůbec nekonala? 

NP9: Ne, ne vůbec. 

S: A jak reagovali členové rodiny, jak ti se s tím vyrovnávali? 

NP9:  Přijmuli nás  s tím,  tak  jak  to  je, že se  s tím prostě nic nedá dělat.  A co se týče mojí 

rodiny, tak moji rodiče s tím moc nesouhlasí. Berou to tak, že zahazuji svůj život, obětuju ho 

podle nich ve prospěch někoho, kdo si toho vlastně nikdy vážit nebude. Velkou podporu mám 

vlastně od manželovo rodičů, hlavně u tchýně. 

 

S:  Můžu  se zeptat na osobní otázku?  Byl ten rozpad manželství důsledek toho,  že byl syn 

takhle diagnostikován? 



NP9:  Ano,  je to tak bohužel,  manžel to vůbec neustál,  je to pět let co jsme rozvedený a 

manžel dokonce ani svým rodičům neumí odpustit,  že vlastně dali přednost svému 

postiženému vnukovi před synem. Já to chápu, jako neříkám, že ho nedokážu pochopit, ono je 

to těžký, ale je taky těžké pak zůstat na to všechno sama. 

S: A co třeba z dnešního pohledu jako vnímáte, že by bylo lepší pro vás ohledně pomoci nebo 

podpory? 

NP9: No vlastně nevím, jak bych na tohle to odpověděla, já to beru tak, jak to přichází, asi to 

tak být mělo.  My  jsme  chodili  na nácvik komunikace k logopedce, ta taky strašně moc 

pomohla, budeme tam určitě chodit zase, až to doba dovolí. Pomohla v komunikaci mě se 

synem i synovi s okolím.  

 

S: A vy jste zmínila tu speciální školku a že jste byli spokojení a co dál? Chodí teď syn do 

školy?  

NP9:  Ano teď chodí taky do speciálky tam to musím taky vychválit. Musím říct, že 

zkušenosti se školama mám opravdu dobrý. 

 

 

S: Neuvažovala jste někdy o začlenění syna do běžné základní školy? 

NP9: Ne to jsem určitě neuvažovala, to by nešlo. A asi by se s tím určitě nepopasovaly ani ty 

děti. No a vlastně díky té speciální školce jsem se dozvěděla o zařízení sociálních služeb ve 

městě a jsem strašně ráda, že ho tam třeba občas můžu dát. Při těch prázdninách mi to hodně 

pomáhá ty odlehčovací pobyty, že můžu pak pracovat. 

 

S: Pediatr Vám třeba nikdy neporadil? A jak jste vlastně přišla pak na tu školu? 

NP9: No u pediatra jsem se nedozvěděla nikdy nic. Mám  zkušenost, že co  si  rodič nezjistí 

sám, tak to prostě neví. A školu mi doporučila logopedka, kterou jsem zmiňovala a která tam 

spolupracuje, ta se mnou všechno probírala, pomáhala mi s výběrem, dělala mi vlastně 

všechnu podporu, psychologa, poradkyni a dokonce i kamarádku. V té škole je skvělá paní 

ředitelka a taky jsou tam zkušení pedagogové, je vidět, že mají praxi a ví, co dělají. 

 

S: A jaké jsou dopady toho, že jste vlastně Vy hlavním neformálním pečovatelem? 

NP9: Rodinných vztahu jsme se trošku dotkly. No, takže syn nemá sourozence, manželství se 

teda  rozpadlo,  a  co  se  týče širší rodiny,  tak já mám ségru, ale žije v Itálii, občas tam za ní 

jedeme. To ona mi vždycky pomůže, ale to je prostě sporadicky a můj mladší bratr ten občas 



přijede, ale je to tak jednou za měsíc. Oni mají svůj život, takže opravdu největší podpora je o 

těch prarodičů a nejbližších přátel. 

 

S: A co zaměstnání a finanční stránka? Třeba poradila vám někdy sociálka nebo byla jste tam 

někdy? 

NP9: No tak na sociálce mě nikdy určitě nikdo neporadil. Ve chvíli, kdy jsem teda měla jít 

pracovat,  kdy mi skončila mateřská, mi nabídl kamarád, že mě zaměstná. Syn chodil do 

školky a kdykoliv byl nějaký problém,  tak mě vyšli vstříc.  Tam jsem pak skončila.  Přes 

kamarádku jsem se dostala na brigádu do toho  zmiňovaného  baru  a  ten  teď provozuju.  Ta 

brigáda tehdy byla fajn, protože to celkově bylo nejjednodušší, protože to bylo v noci, takže 

snadnější hlídání a mám to dvě minuty od bytu. Byly tam dobré peníze, ty se prostě v barvu 

vydělají snáz, potřebovala jsem je, na domácnost na všechno jsem sama, takže to pro mě bylo 

jako docela jediné řešení a samozřejmě je to o tom, že jsem podřídila život synovi, je to tak. 

Najít si normální práci ani není možné, syn je ve škole od osmi do půl třetí, to mi ho přivezou 

a není možné na tyhle ty hodiny si najít práci. Prostě nikdo nechce nikoho takhle zaměstnat, a 

ještě v dnešní době.  Já jsem se na začátku snažila pracovat takhle normálně, vždycky jsem 

pracovala  v kanceláři.  Takže to jsem chtěla,  ale to prostě nešlo nikde mi nebyli schopní a 

ochotní vyjít vstříc. 

 

S: A manžel se nějak podílí aspoň finančně? 

NP9: Ano, alimenty platí, ale jinak nic. 

 

S: A co váš volný čas? Pracujete v noci, jak nakládáte s časem přes den? 

NP9: Ano,  je to vlastně všechno na úkor mého spánku. Já ráda běhám, ráda plavu.   Bazény 

jsou teď zavřené, ale když začalo být hezky, tak jsem začala běhat. Je to pro mě relax. No a 

čas mám, když je syn ve škole, to nejdřív uvařím, uklidím, chvilka mi pak zbyde, že se třeba 

podívám na film, vyzvednu syna a zbytek dne se celý můj svět točí podle jeho nálady, podle 

jeho potřeb. Na co má chuť. 

 

S:  Zeptám se na reakce okolí venku máte nějaké negativní zkušenosti třeba s nějakými 

reakcemi na chování syna?  

NP9:  Setkala  jsem  se  jenom  jednou,  ale nebylo to nic závažného,  nikdy  se  mi  nestalo  nic 

hrozného, tady ta paní prostě jenom zabírala s berlema celý chodník a měla ještě připomínky 

k synovi, aby jí uhnul,  tak jsem jí řekla jenom,  kam  jí má jako uhnout, když je tam jenom 



křoví.  No a jinak jako já naopak musím říct,  že mám úplně skvělý zkušenosti s okolím, 

protože když jsme se nastěhovali,  tak sousedi byli úplně milý,  přestože byl syn  takový 

divoký, je dost veselý a má rád všechno hudební, tak oni byli úplně jako tolerantní. Všechno 

bylo dobrý, a navíc jak jsem řekla, ta sousedka mi pomáhá s hlídáním, takže úplně skvělý. 

Když byl malej, tak jsme bojovali se sebepoškozováním, to když jsme se nedokázali pochopit. 

Takže ta komunikace potom vlastně byla složitá, nevěděla jsem jak na to  a tak já jsem ho 

musela držet, vysvětlovat mu, že se to nedělá a že si to vysvětlíme a ono to pak zmizelo a 

dokonce ještě předtím než jsme začali chodit na tu logopedii. Teď už jen bývá třeba vzteklý, 

když se něco třeba nedaří podle jeho asi představy. Donedávna byl na plíně a až teď se to v 

něm celé prolomilo,  takže konečně chodí na záchod  a já mám radost, že  pomalu  sedm  let 

práce se po sedmi letech vyplatilo. 

 

S: Když se podíváte zpátky, co bylo dobré a co byste třeba naopak změnila? 

NP9: Samozřejmě největší podporou byli tchánovci ze začátku určitě. A co bych změnila asi 

tu APLU,  to byla ztráta času a taková hloupá zkušenost. Pro mě  to  asi bylo tenkrát takový 

jako těžký,  tak jsme si prostě nevyhověli,  no ale teď máme tu logopedku, to zařízení a 

doufám, že bude syn časem trochu více samostatný, na tom chceme pracovat.  

S: A ohledně péče do budoucna? 

NP9: No tak záchod jsme konečně prolomili. Tak to byla pro mě stěžejní jako věc, toho jsme 

chtěli dosáhnout. Chtěla bych dovést syna k nějaké formě komunikace,  fotky, komunikační 

knížka,  je  mi  to  jedno,  nebo  znakovkou.  Ono zatím jako používá jenom znak papání a 

všechno je papání. Tak to jsme se zatím ještě nepohnuli úplně, ale když s ním znakuju ruku 

v ruce, tak to třeba jde, ale musím ho já vézt.  

Takže určitě v tomhle tak do budoucna ta komunikace. No ale samozřejmě taková ta starost 

sám od sebe,  to je zatím pro mě ještě hodně ve hvězdách,  ještě dlouho budeme chodit do 

školy. No ale pak samozřejmě to řešit jednou budu muset, co s ním bude dál. 

ROZHOVOR č. 10 

Neformálně pečující matka, syn 14 let, diagnostikován atypický autismus. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, děkuji za ochotu k rozhovoru,  a  ještě jednou se ujistím, 

zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela anonymizována. 

Neformálně pečující 10 (dále jen NP10): Dobrý den, jistě, ano, souhlasím. 

 



S: Tak můžeme začít první otázkou, prosím, uveďte, zda bydlíte v hl. městě Praha, nebo ve 

Středočeském kraji. 

NP10: Bydlím v Praze na okraji.  

S: Jaké je složení Vaší domácnosti, kdo je hlavním pečovatelem a kdo pomáhá s péčí o 

Vašeho syna?  

NP10: Ve společné domácnosti bydlíme já a manžel, syn, kterému je 14 a má PAS a ještě náš 

starší syn, tomu je 17 a je zdravý. Bydlíme v rodinném domě stejně vlastně tady s námi v ulici 

bydlí manželovy rodiče s jeho bratrem. Když byl malý opravdu pomáhali hodně i manželovy i 

moje rodiče a teď vlastně tím, že už je mu těch 14 vlastně, tak využíváme spíš sociální služby 

jako  asistenci,  odlehčovací služby a ty rodiče spíš používáme minimálně a v době  covidu 

téměř vůbec. 

S: Kdo se tedy nejvíc angažuje v péči? 

No my dva s manželem, manžel chodí na plný úvazek do práce a já to mám tak nějak jako na 

kombinované s nějakým home office a s flexibilní pracovní dobou, abych vlastně mohla syna 

vyzvedávat včas ze školy, nemám typickou klasickou práci. 

S: Takže zaměstnavatel vám vyšel vstříc? 

NP10: Ano, zaměstnavatel mi vyšel vstříc po mateřské, já jsem vlastně předtím pracovala na 

plný úvazek a pak jsem byla 6 a půl roku doma, to že nejdřív byl starší syn a hned po něm po 

třech letech se narodil druhý syn a další tři roky doma, dohromady šest a půl roku. A když 

jsem se vracela do práce,  tak moje původní místo bylo zrušené.  Nabídli mi v práci tenkrát 

sami  míň hodin týdně.  Takže já jsem byla nastoupila  na  20  hodin týdně,  pak  mi  to  teda 

rozšířili na 30 hodin týdně a s tím, že jsem k tomu měla ještě nějaký homeoffice a flexibilní 

hodiny. Pracuji na celý úvazek Ale mám to takhle zkombinované. 

 

S: Jak jste se dozvěděli o tom, že má syn nějaké zdravotní komplikace? Jak jste se dostali k té 

diagnóze? Jak to probíhalo? 

NP10:  No  my  se to dozvěděli celkem brzy.  Když  se  narodil,  bylo  vidět potom brzo,  že 

neprospívá. No, takže jako zdravé děti se normálně začínají vyvíjet, zvedají hlavičku, přetáčí 

se, pasou koníky a tak dále, tak on z toho vlastně nedělal jakoby nic. Jo a my jsme měli prostě 

dobrou dětskou doktorku a ta říkala okamžitě, už ve dvou měsících, že se nevyvíjí dobře a tak 

nás poslal na neurologii v Krči,  tam provedli řadu vyšetření a říkali vlastně, že má centrální 

hypotonický syndrom, potom  jsem pochopila, že nemá tu sílu v těch svalech, aby to prostě 

dělal ty věci.  Takže vlastně my jsme ze začátku neřešili autismus,  ale  řešili jsme spíš ten 

pohyb jako takový. No a pak vlastně tím, že on se vlastně takhle nehýbal,  tak jsme začátku 



tady v Praze dělali vojtovu metodu,  ale  právě to  nepřinášelo vůbec žádný  posun,  to prostě 

jenom hrozně řval a k ničemu to nevedlo vůbec.  A  manžel má sestřenici,  pracuje  jako 

administrativní pracovnice v léčebně Luže Košumberk u Chrudimi, takže jsme se s ní spojili a 

ona řekla, že není na co čekat, že do zařízení berou prostě už miminka,  tak ať tam podáme 

žádost a ať si vyběháme potřebné dokumenty, to ona nám všechno poradila. Synovi byl rok a 

my  se  tam  vydali.  Takže já jsem tam vlastně přijela jako s dítětem, které  jenom leželo a 

nedělalo nic. No a tam ho vlastně vyšetřili, jsem z toho byla dost zoufalá, protože v Krči na té 

neurologii,  tam mi řekli, že na rovinu prostě nebude nikdy chodit no. A do té léčebny jsem 

jela  jako  na poslední šanci, tam se na něj  podíval nějaký jejich pediatr,  neurolog  a  jejich 

fyzioterapeutka a víceméně mi prostě řekli, že šance, že bude chodit, je docela velká teď a je 

to jako na něm, jak zabojuje a bude chtít a jak já intenzivně s ním budu potom pracovat.  

Já jsem tam s ním byla víc jak měsíc v léčebně.  No a když jsme odjížděli,  tak vlastně už 

začínal sedět a nějak rozumně se hýbat. Takže vlastně když jsme odjížděli,  tak jsem viděla 

okamžitý pokrok, to mi dalo sílu, pak jsem si vyjednala na pojišťovně, že jsme tam jako jeli 

hned za půl roku znova na podzim a vlastně takhle jsme tam byli čtyřikrát, vždycky po půl 

roce. No a potom někdy ve dvou letech normálně chodil. Ještě říkali, že tyhle ty děti chodí 

později, že bude mít plochou nohu, že se uvidí. A ani tu plochou nohu nemá, chodí rád bos, 

díky té práci a léčebně je pohybově úplně v pořádku. A tady za to vlastně hodně vděčím té 

manželové sestřenici, protože ta nám o tom řekla, poradila nám se vším a ta léčebna taky, že 

teda úžasně funguje. 

 

Souběžně s tím pohybem se pak řešili ten autismus v roce a půl. My jsme ten autismus řešili 

souběžně tady s tím vším. My jsme zjistili velmi brzo, že nemá syn oční kontakt, že nemluví, 

takže  to jsme řešili souběžně s tím dostali na doporučení k  dětský psycholožce paní 

Krejčířové  do Krče  a  tam  jsme vlastně doteď a jsme spokojený.  No teď jsme tam docela 

dlouho  nebyli.  Ona už je v důchodu,  ale ještě pořád tu praxi jakoby dělá.  Pak jsme ještě k 

tomu vlastně přebrali ještě před dvěma rokama psychiatra, zase na doporučení tady té dětské 

psycholožky a pak jsme se ještě nějak ze začátku pídili ještě víc po té diagnóze, takže jsme se 

synem chodili a byli jsme na několika odběrech  krve  na  genetice  v  nějaké specializované 

laboratoři,  všem brali krev a výsledek byl,  že se  nezjistilo  nic.  Původní diagnóza byla 

centrální hypotonický syndrom,  to se nehýbal a potom tomu přibyl teda ten atypický 

autismus. Doktorka řekla, že to je hraniční a nějakou diagnózu tam jako napsat musí. Já jsem 

byla  doma,  tak jsem hrozně jako pátrala po všech možných možnostech dalších,  takže pak 

jsme jako vypátrali ranou péči. Byli jsme dlouhé roky v Diakonii,  tam jsme byli spokojený, 



tam to bylo super. Já jsem kontaktoval několik těch raných péčí, z Diakonie mohli jako skoro 

hned. Taky ranou péči pro autisty jsem kontaktovala, ale  ti ze začátku nějak nemohli,  takže 

pak jsme přešli k nim později, teď je to ten Nautis. 

Tam jsou teď hrozně čekací doby. Já vím, že ten autismus se dá diagnostikovat na různých 

místech, my to máme teda od té psycholožky z Krče, ale třeba za diagnostiku se platí šílený 

peníze a čekací doby jsou tam třeba i tři čtvrtě roku my to máme zadarmo v rámci pojištění. 

No to je dneska výhoda toho internetu před těmi 14 lety to ještě takhle nebylo. Teď už jsou 

možnosti jiné. Já jsem pátrala různě,  raná péče fungovala dobře, obě i Diakonie  i  ta APLA 

v Praze. Ještě jsme chvilku chodili do Centra terapie autismu, tam jsme chodili a už jsme toho 

měli hodně,  a  tak  jsme  toho  nechali.  Byl s nima na terapiích,  na táborech, zkoušeli  jsme 

spoustu věcí, muzikoterapii třeba v Praze,  to bylo taky zajímavé,  tak  jsme potom chodili na 

hipoterapii. Hledali jsme a stálo to spoustu peněz.  

 

S: A fungovala významně některá z těch terapií? 

NP10: Ne střídali jsme to, ale že by něco významně fungovalo, to ne.  

 

S: A co školská zařízení? Jaká jste využívali? 

NP10: Ve třech letech jsme ho dali do normální školky, tam neměli zkušenost s autismem. 

Vzali ho jen když seženeme asistenta, tak jsme si dali inzerát a našli paní, která taky neměla 

zkušenost s autismem, ale studovala dálkově speciální pedagogiku. To  fungovalo dva  roky. 

Syn byl vlastně první dítě integrované mezi ty zdravé, oni že s tím neměly ty zkušenosti, furt 

si na to stěžovali a bylo to nepříjemné. Pořád mi říkali, že vyvádí a pořád se to řešilo. 

Nakonec ta asistentka, která tam byla dva roky řekla, že už se o něj starat nebude, že si prostě 

máme sehnat někoho jiného a  i ta školka byla jakoby taková,  že na ní bylo zřejmé,  že ho 

chtějí vyšoupnout. Tak jsme přešli do speciální školky, která byla zaměřená i víc na autismus. 

Bohužel se tam dlouho dojíždělo. No a pak jsme se vlastně dozvěděli, že tahle asistentka tam 

zůstala jako učitelka a že to byla taková habaďůra na nás, aby vyštvali syna z té školky, aby 

měli klid a ona tam vlastně potom zůstala. Vnímali jsme to jako podvrh a nebylo to úplně 

jednoduché. No takže manžel syna do té speciálky ráno vozil a já jsem ho tam po práci jezdila 

vyzvedávat,  sice už měli nějakou zkušenost teda a dokázali se lépe starat, ale neřekla bych 

úplně, že to byla jako top školka.  

Ono se to od té doby už jako všechno vlastně změnilo,  tohle byly začátky, teď  chodí do 

speciální školy, kterou teda máme relativně blízko od bydliště, a i jí máme blízko od práce. A 

vždycky je to všude o těch lidech. Teď už mi přišlo, že se to tak jako usadilo. Měli jsme první 



dva roky takovou strašně úžasnou paní učitelku a všechno fungovalo a pak se vrátila ta 

původní, která byla na mateřské. Ze začátku to tak jako drhlo, ale teď zase bych řekla, že loni 

už to bylo třeba dobré. 

Ta škola není jen pro autisty, je vlastně namíchaná a spíš se tam asi snaží sjednotit v té třídě 

jako ten mentální jakoby stav nebo věk. No takže dejme tomu, že ty děti jsou tam s různým 

typem postižení, nejenom autisté, dokonce syn je tam vlastně jediný autista. No a oni to tam 

mají takhle prostě poskládané, takže různý biologický věk a mentálně jsou tam všichni skoro 

na stejné úrovni. Syn  je spíš tichý, ale hodně třeba pobíhá je takový hodně hyperaktivní. A 

synovi vlastně vadí všeobecně určité věci,  ty mu vadí všude u všech. V  té škole jsme třeba 

řešili, že synovi vadí, když ty děti tam tak jako vískali, on nemá rád ten hluk. On je spíš tichý, 

takže tenhle ten vřískot a ten hluk mu vadí, naštěstí škola byla vstřícná a vyřešili to přesuny. 

Takže už jsme všichni zvyklí, učitelky asistenti a všechno funguje dobře. 

 

No, takže teď spolupracujeme s tou školou, se zařízením v Berouně, tam jezdí na odlehčovací 

služby na ty víkendy a na týdenní pobyty a pak využíváme sociální službu osobní asistence, 

jmenuje  se  Hever,  ti  poskytují asistenty.  No  a  od  nich  máme vlastně každý rok nějakého 

asistenta, teď stejného už víc než rok, tak snad to ještě vydrží. 

S: A tu asistenci poskytuje u vás doma přímo nebo se synem chodí někam ven? 

NP10: No ten právě syna vyzvedává ze školy, je s ním chvíli a pak ho přivede domů, abych já 

mohla chodit do té práce. 

S: A finančně je to zvládnutelné pro vás takhle? 

NP10: Tím, že já pracuji, tak mi opravdu ten příspěvek na péči můžeme, syn má třetí stupeň 

dát celý na tu péči. Teď jsme se zapojili v rámci tady těch autistických organizací do projektu 

homeshering, takže máme vlastně jakoby druhou rodinu, která si občas syna bere dvakrát do 

měsíce třeba.  Překvapilo mě,  že tohle vůbec existuje  a  funguje.  Docela jako hodně lidí má 

chuť  takhle pomáhat. Nám se třeba loni stalo, že ukradli synovi speciálně upravený kolo. A 

jako dokonce snad během pár dnů, když jsme vyhlásili sbírku, tak se na to nové kolo vybralo, 

takže jsem mile překvapená vlastně, že ty lidi takhle chtějí pomáhat. 

S: A daří se Vám mít nějaký volný čas, případně, jak jej trávíte? 

NP10: No a co se týče volného času,  tak  jsme se zařídili s těmi asistenty, a ještě teď občas 

teda jezdí na ty odlehčovací pobyty. A tak se nějak snažíme vždycky vyrazit pryč, tak abysme 

to maximálně využili a něco prostě podnikli a něco udělali, tak se jako snažíme s manželem si 

taky třeba vyjít vstříc navzájem, že ho střídavě hlídáme. 



Starší syn, když byl malý hrál závodně šachy, takže jsme hodně jezdili po těch šachách,  tak 

jsme se střídali, nejdříve jezdil jen manžel. Když byl starší syn i ten mladší větší, potom jsme 

se střídali u hlídání a jezdila jsem i já a některé turnaje  byly jednodenní,  některé byly 

víkendové dokonce. 

S: A co vztah mezi sourozenci? 

NP10: No my jsme se vždycky snažili a myslím si, že se nám to povedlo v rámci možností se 

hodně věnovat  i  zdravému synovi.  Starší syn to bere dobře, občas mladšího hlídá, tak si 

myslím, že mají hezký vztah. 

 

S: A co Vaše sociální kontakty, vztahy s přáteli? 

NP10:  Mě hodně pomohlo,  když potom syn byl větší a já mohl začít jezdit  na  ty  šachové 

turnaje, protože vlastně předtím jsem byla hodně doma, a to pro mě bylo těžké. Neměla jsem 

moc ty sociální styky, ztratila kontakt s původními přáteli, ale díky turnajům jsem zase nové 

našla. Myslím si, že to bylo tím, že já už jsem na ně neměla prostě čas, takže to se tak  jako 

prostě stalo. Nemyslím si, že to bylo kvůli tomu postižení. 

 

S:  Stalo se vám třeba někdy,  že jste na veřejnosti potkala někoho,  kdo nějakým způsobem 

třeba negativně komentoval Vašeho syna,  nebo  jeho  chování,  jak jste se s tím třeba 

vypořádávala? 

NP10: Já už to prostě nevnímám, časem jsem se naučila to jako nevnímat, ze začátku jsem z 

nějakých poznámek nějakých lidí třeba byla smutná, ale teď už to jako nevnímám, neřeším, 

už nám je úplně neříkají, přijde mi, že teď už to řeším méně že se o tom víc ví, je to víc vidět 

ten autismus, že se o tom víc ví. Já na to reaguji vždycky okamžitě,  říkám těm lidem jako, 

nezlobte se, on je postižený a oni potom se i omluví, že si toho nevšimli. Prostě nejlepší je, 

hned  se  ohradit.  No a někdy se určitě vyplatí upozorňovat dopředu,  takže tomu vlastně 

předejdete.  

 

S: Kdybyste měla říct, co zpětně třeba Vám pomohlo, nebo co naopak ne. 

NP10: Hlavně  ty lidi na začátku,  že prostě dětská doktorka byla úžasná,  pak manželovo 

sestřenice a ty lidi v té léčebně, kteří pomohli tomu že syn chodí. No a pak taky ty lidi z té 

rané péče a všichni i Diakonie i to Centrum péče pro autisty i Nautis,  prostě všichni byli 

skvělí a pomohli nám. Akorát mě teda zklamali na té neurologii, když nám teda tehdá řekli na 

první dobrou, že teda nikdy chodit nebude,  to mě zklamalo. Je potřeba si opravdu ověřovat 

názory odborníků a sehnat si dalšího doktora, který vám to buď potvrdí anebo třeba vyvrátí. 



Jo je vidět na našem případu, že se vlastně vyplatilo jít pro nějaký jiný názor. Pokud se vám 

ten názor nelíbí, prostě ověřovat si ty informace i když jsou to odborníci. 

 

S:  A co teď v přítomnosti,  co je pro vás stěžejní?  A co byste třeba ještě potřebovali teď 

aktuálně? 

NP10:  Já myslím,  že takhle jak to máme teď,  nám to vyhovuje a dostačuje máme osobní 

asistenci,  máme školu,  máme homesharing.  Jezdí na víkendy,  jezdí občas na prodloužený 

víkend nebo na týden. 

 

S: No a co z hlediska budoucnosti? Máte nějakou představu, co dál budete potřebovat nebo 

nějaké obavy co řešíte? 

NP10: Zatím bude syn ve škole, pak teda jsme říkali, že nějakou asi praktickou školu ještě by 

navázal a pak právě přemýšlíme, co jako bude dál vlastně, jestli se nám podaří tady v Praze 

najít nějaký denní stacionář třeba. 

Teď nemám moc informace, musím si to všechno zase začít potom zjišťovat, co s ním bude až 

dochodí tu školu. 

S: No a budete zjišťovat sama nebo se obrátíte na nějaké odborníky?  

NP10: Asi si zjistím něco, nějaké poradenství a budu to zjišťovat taky  jako  i  od maminek, 

které už mají třeba ty zkušenosti a už mají starší děti a na nějaké doporučení. 

ROZHOVOR č. 11 

Neformálně pečující matka, syn 23 let, diagnostikován atypický autismus. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, děkuji za ochotu k rozhovoru, a ještě jednou se ujistím, 

zda souhlasíte s jeho nahráváním a připomínám, že veškerá data budou zcela anonymizována. 

Neformálně pečující 11 (dále jen NP11): Dobrý den, jistě, ano, souhlasím. 

 

S: Tak můžeme začít první otázkou, prosím, uveďte, zda bydlíte v hl. městě Praha, nebo ve 

Středočeském kraji. 

NP 11: Bydlíme ve středočeském kraji. 

 

S:  Kdo  je  s Vámi ve společné domácnosti a kdo je hlavní pečující osobou a kdo další se 

podílí, či podílel na péči o Vašeho syna? 

NP11: Naše současné soužití vypadá tak, že žijeme s manželem, který neutekl naštěstí  a  se 

třema dětma s tím,  že synovi, která má PAS,  je  23  let,  dceři  17  let  a  syn  11  let  je  zdravý. 



S námi v domě bydlí i babička, moje matka, která má ale vlastní domácnost, oddělený vchod, 

ale je to posledních čtrnáct let, předtím sami bez babičky v domečku se zahradou. 

 

S: Přestěhovali jste se, protože jste potřeboval tu podporu? 

NP11: Ne, stěhovali jsme se, protože jsme našli školu v Praze, o které jsme si mysleli, že by 

v ní mohl dobře fungovat, tu jsme našli jenom díky tomu, že ředitelka je naše bývalá sousedka 

a viděla syna a řekla, že to zkusíme.  

S: A to se bavíme o školce, nebo o škole? 

NP11: Ano o základní škole, škola v místě bydliště nešla, protože učitelky řekly, že podávat 

prášky nebudou,  to  bral  na  epilepsii  a  tu  taky  řešit nebudou.  Předtím jsme našli tehdy 

soukromou školku, tak jsme dojížděli asi 14 km do vedlejšího města, byla drahá a sice ho tam 

vzali, ale vůbec se tam nerozvíjel,  takže jsme asi po dvou letech sáhli po školce klasický v 

tom našem městě. Bylo to na poslední rok, fungovalo to za normální peníze, měla jsem pocit, 

že tam s ním něco dělají, byla to malá třída asi pět šest dětí a byly tam dvě učitelky. 

 

S: Jak jste se dostali k diagnóze? 

NP11: Syn se narodil a bylo nám doporučeno, aby cvičil vojtovku, že má nějaké motorický 

nesrovnalosti. Tak to jsme cvičili a dobrý a pořád jsme chodili na nějaký klasický preventivní 

kontroly, nikde nikdo nic neviděl, nezaznamenal. No a u nás to bylo první dítě, tak jsme taky 

nic nepozorovali a když někdo nějaké podezření měl, tak jako že se to srovná a že to bude do 

školy dobrý. Problémy začaly v roce a půl, měl první záchvat, a to proběhlo rychle. Jeli jsme 

na pohotovost, oni na něj koukli, změřili a poslali nás domů. A třeba za měsíc po tom prvním 

záchvatu, za další dejme tomu měsíc, měl fakt velký záchvat, upadl do bezvědomí, a to nám 

ho odvezli do Plzně do nemocnice.  Mě  k němu vůbec nepustili poslali mě domů a řekli 

zavolejte si, on musí na CT, jestli nemá něco hlavě. Takže si dovedete představit, jaký to pro 

mě bylo,  jsem chodila  jak  tygr v kleci a říkala si, to  je v háji. Pak volali, že tam jako to je 

v pořádku. Ale než ho přeložili na normální oddělení,  tak  jsem za ním asi dva nebo tři dny 

vůbec nemohla, protože byl na jipce. Pak ho dali na normální oddělení, a to mě tam za ním 

milostivě pustili přes den a  já si pamatuji,  že jsem viděla ho  sedět  na té postýlce,  byl celý 

ubrečený, zřejmě tam ty tři dny brečel, nemohl vůbec mluvit, jak měl vyřvaný hlas. A ke mně 

se chovali strašně, žádný informace mi nedali nic. Já nevím, jestli při tomhle pobytu nebo až 

při tom druhým, prostě mu začali dávat nějaké léky,  antiepileptika, ale vůbec mi to vlastně 

neřekli, vždycky přišlo něco úplně, co zapsali no a já jsem si říkala do prčic,  co  to  je. Tak 

jsem šla s tím papírem za doktorem a ptala se ho, jestli mi může teda říct, co mu podávají, 



nebo jestli je to dlouhodobý nebo co? A oni jen tak jo jo jo a nic mi pořádně nevysvětlili. Tak 

já se naštvala a normálně jsem odešla domů na revers. Vzala jsem dítě, nic jsem mu nedávala 

a jeli jsme domů. No a samozřejmě se to opakovalo ty záchvaty a dostala jsem se pak přes 

známý do Motola. 

Kdyby tenkrát doktor v Plzni se mnou mluvil jako ten doktor v Motole, ten všechno vysvětlil, 

tak bych ho takhle neohrozila, ty léky on potřeboval, ale protože se mnou takhle jednali, tak 

to takhle dopadlo. Oba si nás s manželem vzal doktor a vysvětlil nám co to všechno obnáší. 

No ve třech čtyřech ty záchvaty tenkrát přestaly.  My jsme se pak dostali do Krče na 

neurologii to se pořád řešila jenom ta epilepsie. Vývojové odchylky tam nebyly. On chodí, jí, 

mluví, takže v tom věku to ještě nebylo nic tak tragického, aby to bilo do očí. Bylo to v rámci 

toho vývoje v pohodě. Prostě jsme si tak jako říkali, ono se to ještě dotáhne. On není typický 

autista, on si s těmi dětmi dokázal hrát, nebyl takový, že by jako odmítal úplně kontakt, občas 

dělal takový ty stereotypní věci pořád dokola. No a taky jsem asi tehdy pořádně já, ani okolí 

nevěděli, co to je autismus.  

Pak se narodila dcera a u syna se tenkrát začala objevovat nějaká agresivita, narodila se, když 

bylo synovi šest let.  Zzačal být takový agresivní v určitých chvílích hráli a on jí najednou 

hrozně  třeba  zatahal a ona se ho začala bát a je to fakt,  že když jsme pak s kamarádkou 

jezdily, ona tam měla dvě děti, tak se taky bály, protože třeba nechtěly vedle něj sedět v autě. 

Bylo to prostě divný, ale pořád jsme nebyli  jako u nějakého specialisty a pak jsme šli do té 

školy, a to byla škola teda na Zlíchově, pro děti s poruchami chování. Tak tam jsme vydrželi 

půl roku, protože tam jezdili třeba tramvají na oběd. Neměli prostě jídelnu v areálu. No a v té 

tramvaji on třeba dal někomu facku.  A  to  jsme se přestěhovali  a  taky  po pěti letech bez 

záchvatu jsme začali vysazovat ty prášky, po poradě s doktorem jsme se rozhodli. Říká se, že 

když rok nemáš záchvat,  tak  by  se  měly  ty prášky začít vysazovat.  Já nejsem úplně proti 

lékům, ale rvát zbytečně do dítěte takovýhle silný léky se mi prostě nechtělo. Ale vysazování 

se moc nepovedlo, asi jsme to udělali moc rychle a záchvaty se začaly objevovat znova a od 

té doby se vlastně jako by nepodařilo to kompenzovat, má je pořád. My jsme  jezdili na  ten 

Zlíchov teda,  pořád jsme ale neměli žádnou diagnostiku,  to už mu  bylo  osm.  Hledali  jsme 

další školu, kam by mohl nastoupit od září. Hodně jsem to řešila s kamarádkou tam má stejně 

postiženého syna třeba příspěvek na péči,  já jsem vůbec netušila,  že to bylo  možné čerpat. 

Takže díky ní vlastně jsem si ho pak zařídila, myslím že jako by celé to bylo vlastně tím, že já 

jsem si furt říkala, že to dítě prostě nějak vyroste doroste.  

Nejdřív jsme zkoušeli speciálku v nedalekém městě, tam při zápisu ředitelka zavolala nějaký 

učitele a řekla, podívejte se, co nám sem chtějí zapsat, to byl otřesný zážitek. Pak po synovi 



chtěli, aby vzal žlutou a namaloval sluníčko, on vzal černou a hodil s ní přes učebnu. No to 

bych ho sem asi nehlásila, kdyby uměl namalovat sluníčko, jsem jim řekla. No a zase někdo 

mi řekl o škole speciální v Žebráce a tam jsem se šla podívat a co mě vyděsilo, byly ty děti, co 

tam byly. Já jsem prostě nic takového neviděla ještě nikdy,  tam byla prostě hromada dětí se 

zdravotním postižením, člověk jako když to nezná nebo nevím nebo nad tím nepřemýšlí, není 

na to připravený. No a teď já jsem si říkala, že sem mám dát toho svého syna. Bylo to nejdřív 

hrozný, ale byli jsme strašně spokojený, syn tam nakonec nastoupil, byla tam  hodná paní 

učitelka, na syna se podívala ještě před koncem školního roku, říkala, aby věděla, co jí čeká, 

jak se má připravit.  

No a v té škole bylo nějaký poradenství  z APLY, asi zřejmě až na základě toho, že ho oni 

viděli a doporučili, tak jsme šli na nějaký vyšetření. To bylo synovi devět a já z toho  zase 

tenkrát neměla úplně ten pocit, jo hurá, budeme konečně něco vědět. My jsme  tam byli asi 

hodinu,  doktorka  ho pozorovala a mně to přišlo hrozný,  že vlastně to dítě,  které je na mě 

zvyklý, vrhnou do cizího prostředí a teď po něm chtějí nějaký výkon, udělej tohle a tamto. On 

se prostě nechoval  jako v běžných situací, ani ta doktorka se mnou moc nemluvila, takže si 

nezískala moji důvěru. A  pak  oni  chodili  i do té školy pozorovali ho a pak mě přišlo 

vyrozumění s tím, že je atypický autista. 

 No že má jako stereotypní činnosti,  co opakuje a v těch třech dalších okruzích,  které se 

sledovaly to měl tak jako na hraně. No ale abych dostala nějaký návod jako třeba co s tím, co 

nemám dělat nebo jako jak s ním pracovat, to vůbec. 

Ale on se dorozumí, dojde kam potřebuje, takže ani ta potřeba ode mě tam nebyla. Ve škole 

pak nasadili strukturovaný režim komunikace skrz obrázky, tím se tam pak výrazně 

eliminovala  ta  agresivita, ale bohužel se nám to nějak nedařilo přenést i do domácího 

prostředí jakoby ani on, ani my nebyli schopní ten domácí řád změnit. Ve škole jedl i 

polévku, to doma nikdy, prostě bylo víc takových věcí, které doma odmítal a ve škole 

fungovaly. 

Pak  jsme z té školy ho začali vozit do služeb do denního stacionáře.  To  byl  taky  omyl, 

protože řidič ze školy neuměl nebo nechtěl zaparkovat u toho zařízení a parkoval na protějším 

chodníku a z toho zařízení mi ho zase nemohli tenkrát nějak vodit, tak já musela ve tři 

z práce, abych ho přes tu silnici převedla, to bylo absurdní a šlo to jen kvůli tomu, že jsem 

pracovala ve stejném městě nedaleko a byla jsem ve vlastním podniku.  

Ani mi nepřišlo, že by tam s ním bůhví jak za tu hodinu a půl, než jsem si ho vyzvedla, uměli 

pracovat. Spíš tam byl na čekaný. Pak já, když jsem pro něj přišla, tak on většinou co držel 

v ruce mrštil přes celou místnost a oni se báli, že někoho trefí a vlastně si dost stěžovali i na to 



jako jeho nezvladatelný chování. No, takže jestli tohle sociální službou jsem spokojená úplně 

nebyla. Ty služby jsem pak zrušila, to nebylo k ničemu. 

 

S: A co vztahy doma? 

NP11: Ono to opravdu bylo takový pozvolný to chápání, že to nebude úplně ono, že to bude 

komplikované, že se to nesrovná. Tím že to přicházelo po malých dávkách, tak my to prostě 

asi nějak přijali no. Jediný, co nás tak jako zarazilo potom, to je, když jsme vlastně přišla na 

to, že to bude na furt. Nějak jsme to vnímali stejně s manželem oba dva. Což bylo super, když 

to vidím okolo, tak jsem za to zpětně hrozně ráda, že manžel vydržel jako třeba moje různá 

alternativní řešení a chození k různým bylinkářkám, asi si o tom myslel svoje, ale vydržel.  

Pak se nám narodila dcera a syn začal být agresivní různě. Tak naše sousedka dělala zdravotní 

sestru na v jednom nedalekém domově pro osoby se zvláštní péčí, tak nám to tam doporučila 

a  my jsme vlastně do té doby vůbec neuvažovali,  že bychom ho někam dali nebo tak. Já 

chtěla být hrdinka všechno zvládnout, ale furt mi to leželo v té hlavě. Probrala jsem to ale ve 

škole s paní učitelkou, ta to viděla jako dobrý nápad, že čím dřív si bude někde syn zvykat, 

tím líp a že  může chodit třeba tři dny do školy a dva dny to tam zkoušet.  

Jeli jsme se tam podívat a pak že to zkusíme. Ale já jsem byla v háji docela z toho. Nemohla 

jsem  o  tom  vůbec mluvit,  to  bylo fakt těžký,  jako že se ho  zbavuji a okolí mě jako 

podporovalo hlavně manžel, s tím ty emoce tolik nemávají a já mu v tomhle hrozně věřím a 

ono jako byl s tímhle v klidu. 

V té době  jsme taky změnili medikaci, přes doktorku, na kterou jsme byli navázání od té 

školy na Zlíchově, tak jsme se taky dostali k psychiatričce, ta  nám dala léky,  které lépe 

fungovaly mohli jsme vysadit ty původní na tu agresivitu a ta agresivita se nevrátila. 

Pak ještě přestal teda chodit do té školy, když mu bylo dvacet, to už mu prodloužili předtím 

jak to šlo.  

Leontýn první rok na tom zámku byl normálně vevnitř v hlavní budově a pak ho přesunuli do 

takového domečku pro autisty.  V  tom okále měl krásně dvoulůžkový pokoj všechno měli 

zařízené. My jsme mu tam koupili nábytek, koberec, všechno bylo hezké takový. V domečku 

jenom pět klientů a dvě pracovnice na ně, vypadalo to, že to bude super. Mysleli jsme si, že 

máme vystaráno a tam je to prostě všechno o lidech vždycky a tohle zařízení prostě bohužel 

víc jako papíruje, než že  by dělalo  to  praktickou  práci s těma lidma,  co tam mají,  s těma 

klienty, oni prostě tak jako aby to na oko, když přijde kontrola, vypadalo všechno dobře, ale 

jakoby my jsme s tím vůbec nebyli spokojený.  



Jo tak jsme tam vydržel strašně dlouho, protože jsme vlastně nechtěli toho syna zase někam 

přesouvat a ani jsme žádnou další alternativou vlastně nikde neviděli ani nehledali. Nicméně 

teda prostě tam ten personál takový jakoby se hodně střídal, třeba člověk, který tam má dělat 

prostě přímou práci,  najednou dělá zahradníka,  jo že tam prostě všichni dělali všechno. 

Muselo to být pro ně strašně náročný a stěžovali si na to papírování a že jim pak nezbývá čas 

na tu péči. Ono to bylo i vidět. Takže syna třeba nechali celý den v posteli, nic ho nenutilo 

vylézt. Navíc teda když jsem ho tam vozila a řekla mu, že tam má jet, tak on přestal mluvit, 

byl jako když ho člověk vopařil. Takže já jsem pak jako došla i do té fáze, kdy jsem mu lhala, 

nebo mu neříkala pravdu. Prostě šli jsme ven a jak byl oblečený, tak jsem ho pak lupla do auta 

a odvezla tam aniž bych mu to řekla a další stres Byl jsem si pro ni přijížděla a  jsem si ho 

přivezu domů a často to bylo tak,  že bylo vidět,  že je napjatý,  jakože vystresovaný,  že to 

prostě není dobrý.  

Ke změně nás ale dovedla až kovidová situace, protože prostě na tom zařízení nám řekli, že 

buď tam musí zůstat pořád a nebo že tam prostě nemůže být vůbec.  Takže my jsme si ho 

nechali  doma,  což teda ze začátku bylo fajn,  že on se tak jako zklidnil,  ale pak to domácí 

soužití jako stálo strašný úsilí,  aby se to tam nějak vybalancovalo,  no takže my jsme se 

vlastně rozhodli. My jsme to nějakou dobu vydrželi a pak jsme tedy začali hledat zařízení, 

kde by tedy mohl být normálně a našli  jsme Suchomasty,  to je tady taky poblíž,  to  je  taky 

domov celoroční. No a tam zaplaťpámbu musím to zaklepat to teďkon funguje. On je tam rád, 

když je tam nějaký problém, oni mi zavolají, dají mi ho na ucho, já ho trošku jako zmotivuji a 

ono  to  takhle  fakt  funguje.  Na těch cestách tam a zpátky,  když ho vezu autem  to je úplně 

v pohodě. On je tam teda přes týden. Na víkend se ho snažíme se vozit ještě furt domů. Po 

cestě v klidu normálně povídá, je to strašně velký rozdíl oproti tomu původnímu zařízení. No 

a samozřejmě, co se týče situace doma, tak tam se všem jako obrovský vlastně ulevilo. Zaprvé 

jsme tam mohli přeskládat pokojíky, mladší syn a dcera můžou mít vlastně každý svůj pokoj. 

Strašně se všem ulevilo a když ten syn tam přijde na ten víkend, tak je vidět na všech, že si to 

umíme víc užít. 

 

S: No a co se týče takových těch sociálních vztahů, jak ty to ovlivnilo? 

NP11:  Takhle  to  bylo vždycky,  že nějaký přátelé člověk ztratí vůbec jako obecně tím 

narozením toho dítěte a nám se vlastně v tom sledu potom narodily tři a tím, že to vlastně zase 

jak to bylo s tím Kubou pozvolný, tak já jsem furt jako se zaobírala tím vymýšlením, jako co 

mu je nebo není, tak jsem těch přátel pár asi ztratila. No a zase na druhou stranu jsem přátele 

získala, právě díky tomu,  že když už jsme potom jakoby začali hledat sociální služby a já 



jsem si začala shánět prostě nějaké informace a tak se s těmi lidmi sejtede. Tady se založilo 

vlastně jakoby ta jedna organizace,  já jsem byla jedním ze zakládajících členů,  tak oni měli 

taky postižené dítě tak vlastně z nás se prostě stali přátelé. Vídáme se pořád a nějak si prostě 

navzájem sdělujeme ty informace a jako podporujeme. 

 

S: Dotkla se Vás ta situace také z hlediska financí?  

NP11: No tak my jsme to vždycky nějak dávali. Mně se daří nebo dařilo docela i pracovat, 

jako samozřejmě jsem byla doma docela dlouhou dobu na rodičovské dovolené a vlastně pak 

s dalšími dětmi. No a jak jsem říkala  potom vlastně když jsem se potkala s tou jednou 

maminkou co má taky takhle syna autistu,  tak ta mi poradila ten příspěvek na péči, že jo a 

nějak se v tom jako začalo líp chodit, ale jako my jsme jakoby finanční stránku samozřejmě 

řešili ale nebylo to pro nás nějak jako dramatický naštěstí, ale samozřejmě ten příspěvek na 

péči jako dost uleví domácí situaci to jako určitě, manžel vlastně pracoval vždycky. Já jsem 

teda se snažila si tu práci taky udržet.  Já jsem OSVČ.  No  a  jsem  sobě  vlastním pánem v 

podstatě dá se říct, takže se to nějak jako daří, dařilo i tohle to. 

 

S: A co se týče podpory širší rodiny, byla k dispozici? 

NP11: Tak tam hlavně teda fungovala moje maminka, ale jako ne nějak jako zase výrazně, 

jako pohlídala,  když jsem potřebovala,  to bylo spíš v těch nutných případech,  jak  jsem 

popsala. No spíš chodil do té školy. Pak byl normálně doma a potom se začaly využívat znova 

zase sociální služby hlavně teď už je prostě v tom celoročním zařízení. Tak už není potřeba 

vlastně řešit.  

 

S: No a co se týče minulosti, co byste změnila, co bylo naopak dobře? 

NP11: Jednoznačně je to ta moje asertivita nebo spíš ten její nedostatek v té nemocnici, abych 

už tohle nedovolila,  to pro mě bylo úplně šílený zážitek a pro  to dítě taky a jako ani nechci 

domyslet, jaké trauma to na něm mohlo třeba zanechat. 

 

S: A co nyní, jste spokojená?  

NP11: No já musím doufat, že to v tom zařízení teď bude dál fungovat,  protože po dlouhé 

době se nám jakoby v podstatě doma docela dost ulevilo a je to strašně znatelný a strašně rád 

kdyby jsme o tohle ten jakoby systém prostě přišli, tak jak je to teď nastavený. 

 

S: A co byste si přála pro sebe do budoucna? 



NP11: No tak do budoucna tam doufáme, že prostě syn najde v tom zařízení v podstatě svůj 

druhý domov s tím, že se bude vracet k nám a bude to prostě takhle fungovat a budou tam na 

něj hodný a budou s ním umět pracovat a zvládne to tam prostě a bude to tam pro něj prostě 

náhradní domov. 

ROZHOVOR č. 12 

Neformálně pečující otec, dcera 15 let, diagnostikován atypický autismus. 

 

Studentka (dále jen S): Dobrý den, souhlasíte s nahráváním rozhovoru? A jen připomínám, že 

veškerá data budou anonymizována. 

Neformálně pečující 12 (dále jen NP12): Dobrý den, ano, souhlasím. 

 

S:  Začnu t první otázkou, prosím, uveďte, zda bydlíte v hl. městě Praha, nebo ve 

Středočeském kraji. 

NP12: Bydlíme ve Středočeském kraji, tam u nás je málo sociálních služeb, tedy spíš žádné, 

tak dojíždíme do Prahy a do Berouna.  

S:  Jaké je složení vaší domácnosti  a  kdo se podílí na péči o vaši dceru,  kdo je řekněme 

hlavním pečovatelem? 

NP12:  My jsme tam teďkon tři.  Bylo nás tam pět,  pak čtyři,  ale dvě starší dcery se 

odstěhovaly.  Docela dlouho jsme byli čtyři a teď fungujeme jenom jako rodiče a naše 

poslední dcera se zdravotním postižením. Už nějakou dobu se snažíme posilovat schopnost 

dcery  fungovat  s asistencí a na pobytových akcích. Takže teď to máme tak, že v týdnu má 

čtyři dny dopoledne školu, pokud nepočítám pandemii, že,  takže čtyři dny v týdnu ji někdo 

vyzvedne po škole a pak je s ní odpoledne nebo třeba až do večera. A jeden den odpoledne 

jsme  s ní my.  Jsme  oba dva zaměstnaný.  Máme svoje zaměstnání,  a ještě máme takovou 

vedlejší činnost, abychom s ní mohli být ráno, protože dcera má strašně pomalý rozjezd, není 

možné ji dostat z domu třeba dřív, než v deset. Nedaří se ji vzbudit, pak obléct, je to tím, jak 

v noci špatně spí. S tím máme problém vcelku dlouho.   No myslím si,  že hodně dlouho to 

dominantně táhla moje žena,  teď bych řekl,  že to je půl na půl,  A ještě taková novinka 

v posledních měsících se dcera docela zhoršila, tak jsme se rozhodli, že bysme na to měli být 

víc oba dva. Protože se nám tak nějak zdá, když rozložíme ty síly a jsme to u toho oba, tak je 

to snesitelnější a nejsme tak vyšťavený. 

 

S: To musí být hodně složité logisticky všechny ty asistence koordinovat. 



NP12:  Ano,  je to dost složité a taky dost drahé. Někteří  z toho jsou kamarádi, někteří 

z Nautisu, pak jezdí jednou měsíčně na pobyt s Nautisem na víkend a využíváme většinu 

pobytových akcí berounského zařízení.  A  také  homesharing,  prostě jako občas si  dceru 

vezmou jedni si třeba na den nebo na půl den, jedni známí to občas zvládnou i přes noc.  

S: Jak to zvládá tolik jako lidí okolo sebe? 

 

NP12: Ona byla extrémně křehká vždycky, takže dlouhou dobu vlastně vůbec to nezvládala. 

Bylo to špatný.  Nechtěla být s cizími lidmi,  takže jsme dělali to,  že jsme se domluvili 

s Nautisem  a  na  pobyty  s nimi  jezdily  naše asistentky,  na které byla ona zvyklá,  pak  se 

stabilizovala. A během těch následujících tří let si vlastně zvykla s tím, že když jí ten člověk 

sedne, ona ho má ráda, což teda není pokaždé, je to u ní subjektivní, umí si oblíbit různý lidi. 

Jde spíš o ten přístup k ní, když jí dokážou přijmout takovou,  jaká je. Ona, když z nich cítí 

opravdu ochotu jí přijmout,  tak  to  pak  jakoby  funguje.  Pokud  to  ty  lidi  dělají moc 

mechanicky, tak to není dobrý. Musí s ní být v kontaktu. Když si někoho oblíbí, tak je s ním 

ráda.  No a záleží taky na  jejím období.  Někdy prostě lidi,  co měla třeba hodně ráda,  taky 

odpálila tím svým chováním, prostě v tom špatném období. To byla  asistentka, která navíc 

bydlela 10 minut autem, což je tady úplně super a ona jí prostě odvařila záchvatama v autě, 

který byly tak divoký, že ona to prostě nedala, Tak jsme si v jednu chvíli vlastně řekli, že je 

docela dobrý otrkat ji, protože celý život bude na nějaké takovéhle podpoře závislá a nebude 

si moc úplně vybírat, takže jdeme tou cestou otužování, takže už je na to docela zvyklá. 

S: Kde ty asistenty berete? 

NP12:  No teď letos zrovna to tak zázračně  fungovalo,  že nám posílala asistenty vlastně 

organizace.  My jsme měli na začátku na inzerát většinou  studentky  z  vyšší odborné školy 

sociálního typu třeba Jabok, to byly naše první asistentky. I při nástupu do školy jsme jednu, 

která jí znala od tří let, museli na žádost školy využít. Pak se postupně přidávaly i měnily 

další. Pak jsme oslavili  teda  |Nautis. No to jsem měl i trošku problém, nebo jako respektive 

z těch na inzerát jsme měli jako lepší dojem samozřejmě subjektivně, asi proto, že jsme si 

mohli vybrat. No a teď, po té co nám odpadla ta paní, kterou jsem zmiňoval, jak jí uvařila s 

tím autem, tak jsme si řekli přece jenom, že je dobré jako opravdu mít v zádech tu organizaci, 

která vlastně jako zaručuje nějakým  způsobem  například  pravidelnost toho nasmlouvaného 

režimu, zatímco teď v tom období kovidu asistentky nechodily, odříkaly, protože se bály, tak 

organizace funguje. No a my si prostě říkáme, že si taky musí dcera zvykat víc na instituce a 

ne  jen  na někoho,  koho  vybereme.  No a pro nás to teda teď znamená trošku větší jistotu 



v tom, že jako ta péče bude zajištěna a pro ní prostě to otužování směrem k té instituci, takže 

kolem ní funguje mix lidí, který jsme našli dávno, naši kamarádi, asistenti z organizace.  

S:  A  jak  to  tedy  bylo od začátku,  kdy  jste  pojali nějaké podezření,  že něco zdravotně není 

v pořádku? 

NP12:  Vlastně manželka měla intuitivní pocit, dcera byla naše třetí dítě, takže bylo s čím 

srovnávat.  Byly  to  spíš  zváštnosti, jako  pocit, že něco  není úplně v pořádku.  Začalo to 

motorickými problémy  a měla zhoršenou tu hrubou motoriku,  což  jsme začali řešit kolem 

roku, roku a půl, dělali jsme vojtovku. Takový zvláštní moment, který byl jako znepokojivý, 

že ona se jeden den rozchodila, prostě a druhej den to zapomněla, nebo do druhého dne. To 

bylo divný, většinou, když se ty děti jako něco takového už jako naučí, tak už to pak opakují 

pořád. No a pak jsme začali vidět tu regresi toho různého typu. Říkala slabiky má, tá a ty taky 

začala zapomínat. Doteď má docela silný hrubý motoricky handicap.  No ona to má takový 

jako nadprůměrně hodně těžký.  

A  pak  začalo to kolečko,  co by to mohlo být,  to  vyvrcholilo  diagnostikou  v Motole  na 

neurologii, kde nám dali diagnózu atypický autismus, a to jí bylo něco přes 2 roky s tím, že 

nám řekli,  ať se obrátíme na Nautis.  No  a  bratr měl nějakou vzácnou neurodegenerativní 

nemoc, genetickou,  tak  jsme všichni šli na různé testy a vlastně nikdy se žádná dispozice k 

autismu neprokázala, a ti doktoři obecně nás spíš zklamali, nebo už spíš neměli co nabídnout. 

S nimi jsme měli takový blbý zážitek, že ten doktor chtěl vlastně dát ty psychofarmaka, a to 

nám přišlo v třech letech takový jako šílený. Bylo to takový bizarní, jeden z těch léků byl na 

západě zakázaný úplně a spousta těch psychiatrických léků ani není testovaná na dětech. A 

oni nám to tam jako chtěli dát. No prostě to bylo takové zvláštní, tak jsme se v jednu chvíli 

dostali k psychiatře, která byla jako zároveň dětskou psychiatrou, a ta byla vlídná. My jsme to 

dlouho nechtěli, ty prášky, ale ona dcera pak přestala spát. A to už bylo jako šílený. To byla 

hrozná doba a byl to problém prostě no, ono se to táhlo potom jako přes 3. rok přes 4. rok a už 

to bylo jako vyčerpávající. Byla strašně neklidná, rozhozená, uzavírala se do sebe, jako kdyby 

věděla, že jako nějak selhává, prostě úplně si jako přestávala jakoby věřit, a prostě stáhla se 

jakoby do sebe. Pak do toho přibylo to sebepoškozování, začali jsme to tedy přes tu dětskou 

psychiatrii nějak korigovat. No a v šesti letech vlastně jsme skončili v Bohnicích, pak si nás 

nechal v péči pan primář a tam jsme doteď.  A občas s  ním něco konzultujeme.  Tak  ta 

psychiatra a pan primář, to jsou teď jediní doktoři okolo nás. 

S: A ty léky pomohli?  

NP12: Ty od té psychiatry opravu  dělají nějaký zklidnění.  Tím,  že to sebepoškozování se 

stávalo jako extrémním, až jako zdraví ohrožujícím a ty krize byly takové, že už se to skoro 



nedalo vydržet,  takže se to těma lékama nějak jako zastavilo,  ale za cenu toho totální 

zpajcování,  to byl ten haloperidol a tím jí prostě vypli, ale když jsem pak zpětně přemýšlel. 

tak ani nevidím vlastně jinou variantu. Je to hrozný, ale prostě asi ta krize byla tak hluboká, že 

ona byla úplně šílená, že to jinak nešlo. 

Pak se to trochu stabilizovalo a my jsme je začali vysazovat.  No a teď už jsme vlastně 

skončili jenom na nějakém svalovým relaxantu na spaní a antipsychotika jsme vysadili. Prostě 

si myslíme, že jsou spíš na škodu. Máme jeden takový pohotovostní lék, když má právě tohle 

špatné období, ale snažíme se tomu vyhýbat. Podle našeho názoru ty silný léky nic neřeší. 

S: A jakou podporu jste tedy měli stran sociálních služeb? 

NP12: No, problém je ten, že tehdy tady vlastně nebylo vůbec nic, žádné alternativy, teď tady 

třeba nějaký terapie jsou.  My  jsme  potom  chytili  to  autcentrum, když se  vrátila Lucie 

Vaculíková ze Spojených stát,  tak  jsme začali chodit k ní,  ona  praktikovala  ABA  terapii. 

Jinak tady ale jako nebylo nic. A to jsme vlastně už spíš ta mladší generace, chudáci ti, co se 

s takovým problémem potýkali před námi, ti museli zažívat úplné peklo. 

 

S: Jak probíhalo Vaše  vyrovnávání se s tím zjištěním,  tušili jste,  co vás čeká,  když byla 

vyřknuta diagnóza? 

NP12: Ono to bylo takové postupné, myslím že jsme to měli určitě každý jinak. Manželka 

dřív tušila,  že to je průšvih.  Já si myslím,  že jsem byl déle v takové pozici,  jako že se to 

zlepší, asi v tom je ten autismus obecně takový zrádný,  jako že se někdy zlepší a někdy ne. 

Hlavně jsem si myslel, že se nahodí trochu ta  komunikace.  No ona se teda samozřejmě o 

trošku zlepšila  a  došlo k rozšíření těch gest, že  aspoň člověk jako něco pochopí a  pak  se 

posunula  ta  toaleta,  což bylo úplně největší úspěch.  To bylo hodně podpořený  tou  ABA 

terapií,  takže při vyřčení té diagnózy,  já jsem neměl pocit,  že to dopadne,  jak to vlastně 

dopadlo nebo jak to teď je. A říkal jsem si, že to prostě bude proměnlivý. Nejtěžší bylo ustát 

to sebepoškozování, ve kterém se jako nedalo vydržet. Takže bylo tak nějak jako nutné věřit 

tomu, že se to zlepší. Kdyby se ten model jako dcera v šesti sedmi letech nezlepšil, tak s námi 

dávno nežije,  protože by to prostě nešlo  vydržet.   Opravdu  to  začalo být takový  zoufalý a 

vlastně s tou hospitalizací jsme se vlastně rozhodovali,  že zvážíme vážně možnost, že by 

bydlela v pobytové službě. No a tam začalo to naše prozření, že jsme vlastně žádnou takovou, 

kde by ji přijali,  neobjevili, takže by mířila jednoznačně do těch  Opařan,  což  je  prostě 

léčebna, psychiatrická, léky a tak, tam jsme jí nechtěli nechávat. 



Pro nás byl takový strašák jeden chlapeček, který byl ve škole, kterou taky navštěvuje naše 

dcera. Měl hrozný stavy a oni to tam nezvládli, rodina taky ne a dali ho do těch Opařan, no a 

teď je mu 18 a oni ho propouštějí, zmedikovanýho a co s ním teď?  

No, a to jsme se strašně báli, zároveň nám bylo jasné, že to nedáme moc dlouho, jestli se to 

nezlepší. No, a tak to bylo pro nás jako motivátor, ale i děs, ale ona se pak od těch sedmi let 

začala trošku dávat dohromady. 

 

S: Myslíte si, že v tom zlepšení sehrál ten přístup ABA terapie, nebo že spíš to prostě bylo 

vývojem, nebo Vaší péčí? 

NP12: Myslím si, že v tom sehrála roli ABA terapie, ale i to nasazení těch lidí v té škole, naše 

uvědomění si že, to musíme začít dělat nějak jinak tu péči, abychom si taky trošku oddechli. 

Protože  čím víc my jsme byli vyčerpaný,  tak ona byla o to horší,  protože my jsme prostě 

neměli tu kapacitu, ona je takový požírač kapacity i energie, když ji má člověk hodně, tak je 

to fajn, ale ona umí dobře vysát, takže my jsme pochopili, že se na ní musí hodně lidi střídat, 

aby prostě se nešťavili, aby je to bavilo. Ona je s ní zábava, to jo, ale jako ne pořád. My jsme 

tady  s ní jednou nechali asistentku týden  a  odjeli jsme a našli jsme jí tady úplně jako 

ohlodanou kost a byla úplně na pokraji psychického zhroucení. To byl jasný důkaz toho, že to 

není dobrý takhle dělat.  A  taky  si myslím, že  ten mozek nějak dozrál,  že to s tím takhle 

souvisí taky. 

 

S:  A co se týče školského zařízení tak tam jste teda byly spokojený nebo jak to tam 

probíhalo? NP12: Já myslím, že ta škola je úplně fantastická, je to teda zahrádka na Žižkově a 

byl tam na začátku takový krizový moment, že ona tam nastoupila, pak se propadla a vlastně 

měla ten krizový stav a vlastně to byl takový permanentní neklid a sebepoškozování, musel ji 

furt někdo držet.  No a skončila v těch Bohnicích znova  a  my  s nima měli trošku  takový 

kritický jednání, kde oni legitimizovat možnost, že to nezvládnou, obávali se vývoje stejného, 

jako s tím chlapečkem a my s nimi byli trošku ve sporu, který vlastně jako by vyústil v to, že 

oni nabídli, že zařídí místnost, kde by dcera s naší asistentkou mohla být. No a to bylo takový 

hodně kritický, protože ta místnost nepatřila úplně k nejhezčím. Bylo to v suterénu ve sklepě 

a tu asistentku to tam teda jako taky slušně jako utavilo. Takhle to fungovalo asi rok, rok a půl 

a my jsme furt chtěli, aby se integrovala do té třídy. Byli jsme takový nespokojený. Nakonec 

jsme jim ale teda vlastně dali za pravdu, protože se ukázalo, že se postupně zlepšila a mohla 

se vrátit do tý třídy a vlastně to potom jako fungovalo. My jsme tehdy v těch svých pocitech 

prostě nebyli v tom dobře. Nebyli jsme spokojený. No, ale jako dnešníma očima viděno,  to 



bylo fakt racionální rozhodnutí a dobrý. Kdyby zůstala v tom chaosu té třídy, dopadlo by to 

zle a oni dneska taky říkají,  že  se  taky  něco naučili  a  trochu  si  polepili  to  trauma  z  toho 

chlapečka předtím. 

S:  A když se zeptám na sociální služby, jaké teď využíváte? A jaké jste třeba využívali 

v začátcích?  

NP12: My jsme vybírali z těch dvou raných péčí, to nám poradili v Motole, pořiďte si ranou 

péči.  My jsme si pořídili diakonii a byli jsme s ním maximálně spokojený,  moc nám to 

pomohlo. Blbý bylo samozřejmě, že v realitě oni chodili tak jednou za 6 týdnů.  Jo  to bylo 

málo.  Ideální by bylo tak jednou týdně, ale byla skvělá  ta paní. Pravda  je, že APLA/Nautis 

nás nikdy neodmítli, proto si jich vážím. Narozdíl od toho zástupu ostatních služeb, který ty 

autisty a především ty s chováním náročným na péči. Z počátku jsme to vlastně řešili tím, že 

tam naše asistentky jezdily a staly se pro tu chvíli fakturantkami APLY a pak už jsme začali 

využívat i ty jejich asistenty. No a využíváme respitní pobyty hlavně a osobní asistenci domů. 

S: Dělat tu  logistika a všechno to koordinovat, to musí být náročné,  jak to dáváte,  jak  to 

zvládáte? 

NP12: Je to úplně příšerný, no člověk pracuje s tím, co má, ale bohužel je to také o tom, že 

my na to jako vlastně úplně třeba nemáme peníze. To se platí ty služby, prostě všechno se 

platí, máme paní uklízečku, protože jako uklízet do toho vlastně není úplně v našich silách, 

vlastně do toho řešíme nějaké nadační peníze,  protože jinak  bychom  to prostě nedali,  a  to 

vlastně my s manželkou oba pracujeme. Takže ten příjem máme a celý ten příspěvek vlastně 

má dcera ve čtvrtém stupni tak jde vlastně na ty služby, ale stejně to nestačí, a to vyřizování 

obecně je prostě opravdu náročný, celé spousta i byrokracie kolem toho a logistiky, je to boj. 

Mně přijde prostě z hlediska zaměstnání, že je vlastně zločin, že ty lidi některé jsou nucený tu 

práci prostě přestat dělat, že nemají možnost si vyjednat v práci nějaké zvláštní podmínky. 

Manželka to má hodně přizpůsobený,  vyšli  jí prostě v zaměstnání vstříc,  mě taky,  mám 

snížený úvazek a prostě je to nefér, že někteří tu možnost fakt nemají a pak zůstanou doma a 

žijí z  příspěvku na péči a tím pádem se vlastně spouští ten kolotoč toho,  že když čerpají 

příspěvek na péči na běžné výdaje domácnosti a vlastně kompenzují nedostatek svého příjmu, 

tak ale se jim vlastně nedostávají peníze zase na služby,  tudíž je nemůžou  tolik využívat a 

vlastně ta rodina díky tomu je ve velké psychické zátěži, protože prostě si od té péče nemůžou 

ulevit. Nedej bože, když je to teda někdo, kdo je samoživitel. A ta seberealizace v práci, ta je 

prostě strašně důležitá. 

No a další jako hrůza je vlastně když třeba ty zrovna ty těžké autisty jsou často v domácím 

vzdělávání, to je taky hrůza, jo měli by prostě být ve škole. 



 

S:  No a u vás v rodině ty vztahy  a  sourozenecké vztahy,  Vaše manželství,  jak  to  s tímto 

zahýbalo? A co volný čas? 

NP12:  Spíš nás to stmelilo,  teď jsme možná lehce vyhořelý.  To se jako asi týká ale spíš 

obecně situace ne našeho vztahu, naučilo nás to hospodařit s málem možností. No my prostě 

máme lockdown už 15 let, tak asi tak.  

Byli jsme sice párkrát někde, ale nejde to úplně často a stran těch našich dětí, tak tam vliv to 

mělo na prostřední dceru, které  je teď je 21, je o šest let starší a z hlediska toho uspořádání 

domova to nešlo jinak, než že ona měla pokoj vedle dcery. Je z toho slušně traumatizovaná, 

tím poškozováním hlavně.  Ona  studuje  psychologii,  sama si chodí na terapii.  Takže si to 

nějak zpracovává,  ale  ten  efekt  toho  bezmocného  přihlížení něčemu takhle brutálnímu,  to 

prostě zanechalo následky, plus naše vyřízenost  jako moje  a mojí manželky. My  si  to  taky 

nějak reflektujeme, ale i tohle na ní nechalo následek, takže teď se chystá zakládat podpůrnou 

skupinu pro sourozence.   

Vždycky jsme si  říkali,  že prostě nechceme jako zapodmiňovat život těm dcerám našim 

nějakou povinností péče o sestru a pak způsobit  pocit  viny,  kdyby  se  třeba potom  o  ni 

nepostarali.  Ony  vědí,  že mají být nablízku,  mají s ní jako fungovat,  ale rozhodně po nich 

jsme nikdy nechtěli. 

Naši rodiče péči nepřebírají, protože na to nestačí, netroufají si, ale snaží  se  zase 

kompenzovat,  že nám třeba uvaří a  my  si  proto jezdíme anebo něco takového.  Prostě tu 

pomoc jakoby posílají jiným směrem. Dcery ty vypomáhaly, někdy jsme jim to i zaplatili, aby 

měly nějaký benefit z toho. No my to bereme tak, že je to jejich nějaká svobodná volba. 

S: Což širší sociální vztahy, jak to zahýbalo s přáteli? 

NP12:  No nemůžu říct,  že by byl někdo z mých přátel třeba připravený jako nějakým 

způsobem se přizpůsobovat tomu,  abych já mohl třeba aktivity provozovat tak,  jako dřív. 

Například třeba vodu tatínků s dětmi že jo. To jsem jezdil a prostě nemůžu už. Asi je to tak 

jako normální, když si  to tak beru já, když jsem si dělal jako v sobě nitrozpyt,  tak  jsem si 

vlastně taky říkal,  že to chápu,  že oni mají zdravé děti  a nevidí to z té mojí perspektivy.  

Někteří kamarádi jsou pryč, ale zase  se  kolem nás tak jako začali objevovat jiný  lidi, 

vzhledem k tomu, kde  jsme  se pohybovali, třeba jako z psychoterapie  a  tak. No,  a dokonce 

někteří nabídli, že si třeba budou dceru občas  i brát, a to bylo takové dojemné. Jedni  ti naši 

kamarádi si ji prostě pořád berou už osm let, takže to je zase jako na druhou stranu super. Oni 

znají svoje kapacity, neutaví se na tom, ale zároveň je to stabilní a nám to pomáhá.  



A co se týče kontaktu s rodinami jako jiných autistů, tak to je někdy pro mě jako takový spíš 

těžší. Občas někdy jako mají pocit, že musejí doporučovat, co bysme měli dělat a jak. Ale to 

mě vůbec jako moc nebaví. 

Co se týče návštěv obecně tak v jednu dobu to třeba vůbec nemělo smysl. Teď už je to trošku 

lepší i třeba si něco člověk řekne u toho kafe.  

Takže ty asistence jsme fakt využívali k tomu, abysme si nakoupili, vyspali se a nebo jenom 

tak šli civět do stromu, prostě Relax, takže tak. 

 

S: Když se podíváte zpětně, co mohlo být jinak? Nebo co naopak bylo dobře?  

NP12:  Já bych vám tady mohl  vyprávět klidně tři hodiny, co si představujeme jako ideální 

systém,  ale zkusím to nějak zestručnit v hlavních bodech.  Takže přijde mě,  že pro případy 

vážného postižení, a to nemusí být jenom autismus, ale takový ten nízkofunkční stav, by stát 

měl mít profi casemanagement. Prostě  jako  stát zjistí aha, tady  je hrozně postižené dítě, 

ohrožená potenciálně rodina, zastaví se, dostaví se kvalifikovaný pracovník z nějaké úrovně 

státní správy, nebo nezisku, který je tou státní správu delegovaný a otevře složku na níž bude 

napsané jméno naší dcery  a  bude  sledovat,  co ta rodina potřebuje,  bude navrhovat plán 

podpory a bude pomáhat tu podporu zajistit.  Pokud  podpora  neexistuje,  tak  bude  na 

patřičných místech za  to  lobovat  a  prudit,  že nutně potřebuje  toto  zajistit,  a to celé 

zorientování se v tom naprosto nepřehledným systému dokáže zprostředkovat on té rodině.  

No bohužel ta orientace teď momentálně spíš visí na těch osobách, které skoro vůbec nespí 

jsou z toho zoufalý a jako ještě si musí shánět informace.   

To je si myslím úplně klíčový a že to zároveň fakt vůbec není. Středočeský kraj teď nějak 

otevřel nějaké kontaktní místo pro osoby náročné na péči, ale zatím to nějak zvlášť nefunguje, 

vím, že to u nějaký rodiny zkoušeli nasadit, ale desetiletý kluk rozjetý do hrozných problémů 

a kdyby možná tohle měl od malička, tak by to bylo efektivní, takhle to jde strašně těžko.  

A takový systém by  pomohl  i tlačit sekundárně na  dostupnost služeb,  protože to je 

mezičlánek, na který by měl kapacitu tlačit ten speciální člověk.  

 

 

 

 

 

 

 


