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ABSTRAKT 

Název práce: Naplňování vývojových potřeb u dětí s postižením vychovávaných v rodině v rané 

péči 

Title of thesis: Filling evolutionary needs of handicapped children brought up at home in early 

care 

Cíle práce: Sledovat a popsat specifika v naplňování pěti základních psychických vývojových 

potřeb, dle prof. Matějčka, u dětí s postižením v raném věku v rodinách. Podat jasné a srozumitelné 

informace o pěti základních vývojových potřebách dítěte podle Matějčka. Popsat problematiku 

naplňování psychických vývojových potřeb postižených dětí v raném věku a pomocí 

semistrukturovaného interview a rodičovské ankety zmapovat základní specifika v uspokojování 

psychických potřeb u dětí s postižením v raném věku. 

Metodika: Kvalitativní výzkum, metody sběru dat: 

- anketa vyplněna rodiči tělesně a kombinovaně postižených dětí 

- kasuistika: 1 dítěte, klienta centra Diakonie Čáslav 

- semistrukturované interview s rodiči postiženého dítěte 

Výsledky: Míra, do jaké jsou rodiče a další osoby z okolí dítěte schopni uspokojování vývojových 

potřeb dítěte je vždy dána mnoha faktory. Patří sem jednak osobnostní charakteristiky 

vychovávajících osob, ale také například sociální a fmanční situace rodiny. Do značné míry však 

tuto interakci ovlivňuje samo dítě, které rodiči dává pozitivní zpětnou vazbu o smysluplnosti 

vynaloženého úsilí. U dětí s postižením je uspokojování vývojových potřeb změněno a je ovlivněno 

mírou a druhem postižení. Na této situaci se podílí: celkově náročnější režim rodiny, nižší pozitivní 

zpětná vazba, mnohdy větší finanční náročnost, sociální znevýhodnění rodiny aj. 

··' 
Klíčová slova: postižení, výchova, rodina, psychické vývojové potřeby, psychická deprivace, 

komplexní rehabilitace 
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I ÚVOD 

Nar---2_zení postiženého dítěte bývá považováno za jednu z psychicky nejbolestivějších 

událo~ která může člověka v životě potkat. Ve svém dítěti už před jeho narozením 

většina)idí vidí pokračovatele sebe samého, dědice svých dobrých vlastností a schopností. 

Do dětí vkládáme své naděje, očekáváme od nich splnění svých tužeb a přání a naplnění 

celého smyslu života. Poznání rodičů, že není něco v pořádku, pro ně znamená obvykle 

velký šok. Radost a naděje vystřídá úzkost, strach, obavy, pocit hanby a nezřídka i pocit 

viny, za to, že jejich dítě není takové jako ostatní. Většina lidí se domnívá, že mají právo 

na zdravé dítě, a v narození postiženého dítěte vidí obrovskou nespravedlivost. Právo na 

zdravé dítě, bohužel, nikdo uzákonit nemůže, příroda bývá mocnější než lidská 

spravedlivost. 

Rodiče dospělých postižených dětí, kteří se smířili s osudem a přijali těžkou úlohu 

vychovávat postižené dítě, nebývají nešťastní. Ve svém dítěti často nacházejí tu 

nejoddanější lidskou bytost, která je nikdy neopustí, nezradí, ale ani záměrně a úmyslně 

nezklame. 

Je však nesporné, že narození dítěte s postižením je velkým zásahem do struktury a 

fungování rodiny, neboť i přes všechny obavy je každý z nás nastaven na to, že si 

z porodnice odnese zdravé dítě. Všechny děti bez ohledu na to, zda jsou intaktní či se 

specifickými potřebami jsou ve svém vývoji formovány uspokojováním základních 

potřeb. 

Podobně jako vznikají vážné poruchy organismu z neuspokojení základních biologických 

potřeb, mohou vzniknout i závažná zranění dítěte způsobená deprivací v některé oblasti 

psychických vývojových potřeb. 

Jedním ze základních předpokladů zdravého duševního vývoje dítěte je, aby vyrůstalo 

v prostředí citově vřelém a stálém. Na první pohled se to zdá být docela samozřejmé a 

snadno dosažitelné. Ale přece jen je třeba se nad tím zamyslet a někdy i napnout hodně sil, 

abychom tyto dvě podmínky splnili. Ta první požaduje, aby rodiče měli své dítě rádi. Ta 

druhá požaduje, aby se měli rádi navzájem. Aby dovedli vytvořit společenství, které bude 

trvat po celý jejich život a ve kterém bude všem dobře. 
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II TEORETICKÁ ČÁST 

lPO~IŽENÍ 
) 

Zpráva rodičům o tom, že jejich dítě je ,jiné", se k nim možná dostala hned po porodu. 

Může se však jednat i o postupné podezření na základě každodenního sledování 

psychomotorického vývoje a eventuální potvrzení postižení dítěte, např. v případě ztráty 

sluchu nebo autismu. Nemusí se však zdaleka jednat o fyzické ohrožení života - třeba i jen 

"obyčejná" porucha učení jako dyslexie, znamenájiný, změněný život. 

Ať už se jedná o jakékoli postižení a jakýkoli věk dítěte, zpráva o něm rodiči vždy otřese, 

protože se jedná právě o jejich dítě. A událost se nedotýká jen dítěte, ale i obou rodičů, 

sourozenců dítěte, prarodičů i celého širšího rodinného okolí. 

Rodiče bývají nejistí, částečně ochromeni a s hlavou plnou otázek se začínají vyrovnávat 

s novou situací. Brzy se začnou ptát sami sebe na to nejdůležitější: Jak mohu umožnit 

svému dítěti co nejlepší možný život v rámci omezení daných jeho postižením? Všechny 

děti potřebují totéž - bydlení, oblečení, stravu, zábavu, podněty a citovou náklonnost. 

Postižené dítě to také potřebuje. Je především dítětem, a až potom dítětem s určitým 

problémem. Avšak jeho specifické potřeby vyžadují rovněž mnohdy velmi specifický 

rodičovský přístup. 

Záleží však také na osobnosti postiženého dítěte . Jinak se vyrovnávají rodiče s problémy 

dítěte, které je klidné, usměvavé, radostné, než když je mrzuté, dráždivé, zlostné. Poněkud 

jiná je situace, když v jeho projevech poznávají své vlastní povahové rysy, než když pro 

jeho chování nedovedou najít vysvětlení. Pro rodiče, to ovšem znamená, že tím více a 

hlouběji by měli osobnost dítěte poznávat a dobývat porozumění právě pro všechno to, co 

v jeho chování je zvláštní, nepříjemné nebo dokonce odpudivé. 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 

1.1 Vývoj dítěte s postižením 

Dynamicky pokračující rozvoj medicíny s sebou přináší nejen nové možnosti léčby řady 

chorob, a tím i zlepšení kvality života, ale na straně druhé i záchranu lidských životů, které 

jsou v důsledku trvalého orgánového nebo funkčního postižení postaveny do stejné pozice 
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pro plnohodnotné zapojení společnosti. Zde přichází na řadu podpůrný systém komplexní 

rehabilitace, která má za úkol právě co největší zapojení lidí s postižením do společnosti. 

Ve vztahu k některým druhům postižení se zafixovaly negativní a odmítavé postoje, které 

se těžko překonávají a brání uspokojivé integraci takto postižených lidí do společnosti. 

Příčina postižení nelze ve všech případech jednoznačně určit, ale lze konstatovat, že je 

možno ji hledat ve všech etapách života, přičemž obvykle nejtěžší případy mají příčiny 

v prenatálním stádiu vývoje. K nejčastěji se vyskytujícím etiologickým faktorům patří 

genetické vlivy, chromozomální aberace, infekce, intoxikace, vývojové poruchy, 

poškození mozku a CNS, metabolické a nutriční činitele, mechanická poškození, vlivy 

sociálního a materiálního prostředí, ale i psychické faktory, trauma a podobně. 

(SELIKOWITZ 2005) 

1.2 Druhy postižení 

Smyslová postižení 

Smyslová postižení, tedy postižení zraku a sluchu. V současné době již existuje mnoho 

pomůcek, které se snaží postiženým jejich deficit kompenzovat a umožnit snadnější 

uplatnění ve společnosti. 

• Zraková postižení 

V České republice je evidováno 100 až 120 tisíc lidí zrakově postižených a 1700 

osob těžce zrakově postižených. 

Dle stupně zrakové vady jsou děleni na : 

nevidomé 

se zbytky zraku 

slabozraké 

binokulární vady 

• Sluchová postižení 

V České republice je zhruba 0,5 milionu nedoslýchavých a neslyšících. 

Dělení: 

Lehká nedoslýchavost - takto postižení se s okolím dorozumí, ale za lehce 

zhoršených podmínek mají obtíže 

Střední nedoslýchavost - tato vada je kompenzována sluchadlem 
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Středně těžká nedoslýchavost - problémy mají na vzdálenost větší než 1 m 

Těžká nedoslýchavost -postižená je i řeč 

Velmi těžká nedoslýchavost - pouze zbytky sluchu 

Hluchota 

(FILIPIOVÁ 1998) 

Druhů tělesných postižení a jejich kombinací je celá řada. Jistou pomůckou by mohla být 

kategorizace podle míry postižení. Provést kategorizaci není vůbec jednoduché vzhledem 

k obrovskému množství druhů nemocí, úrazů a jejich následků. 

• I. kategorie 

Do této kategorie jsou řazeny nemoci kostí a páteře. 

osteoporóza- je onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty pod 

bezpečnou hranici. 

poruchy růstu - pseudoachondroplasie 

achondroplázie- je vrozená porucha kostry, která se projevuje malým vzrůstem a 

změnou tělesných proporcí. 

muskuloskeletární nemoci 

onemocnění páteře - sem patří onemocnění páteře - skolióza, kyfóza, lordóza, 

spondylolistéza, nádory, úrazy, degenerativní onemocnění páteře. 

• ll. Kategorie 

Do této kategorie můžeme zařadit nemoci kloubů. 

artróza kolenního kloubu 

osteoartróza- je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky. 

totální endoprotéza kyčelního kloubu 

totální endoprotéza kolenního kloubu 

• III. Kategorie 

Do třetí kategorie se řadí poranění páteře. 

poranění míchy 

poranění střední krční páteře a cervikotorakálního přechodu 

paraplegie - je úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle obou dolních končetin. 
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kvadruplegie- je úplné ochrnutí všech čtyř končetin. 

• IV. Kategorie 

V této kategorii jsou revmatické nemoci. 

revmatoidní artritida- je zánětlivé revmatické onemocnění postihující hlavně 

klouby. 

bechtěrevova choroba - je dlouhodobé zánětlivé onemocnění. 

dna- je porucha různých chemických pochodů v organismu. 

• V. Kategorie 

Do této kategorie patří nemoci svalů a neuromuskulární. 

obrna - týká se omezení pohyblivosti. 

postpoliomyelitický syndrom -je zhoršení zdravotního stavu po prodělané 

poliomyelitidě. 

svalová dystrofie - je narůstající slabost svalů, úbytek svalstva. 

Osoby vnitřně postižené 

choroby srdce a plic 

osoby trpící epilepsií, hemofilií apod. 

roztroušená skleróza- jedná se o chronické zánětlivé onemocnění centrálního 

nervového systému, které vede jak k demyelinizaci nervových vláken tak k jejich 

přímé ztrátě 

stomie - postižený má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. 

Osoby mentálně postižené 

Průměrně jde zhruba o 3 - 4 %populace. Tyto osoby představují velmi různorodou 

skupinu. Lidé s mentálním postižením mají stejné základní potřeby jako lidé bez 

postižení - chodit do školy se svými vrstevníky, mít smysluplnou práci, bezpečný 

domov, rodinu a přátele, cítit svobodu v rozhodování. K naplnění svých potřeb 

potřebují lidé s mentálním postižením podporu a otevřenost většinové společnosti. 
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Nejčastějším druhem postižení u dětí je dětská mozková obrna (DMO). Dětská mozková 

obrna patří mezi nejčastější neurovývojová onemocnění. Podle posledních populačních 

studií se vyskytuje asi u 2 na 1000 živě narozených dětí. Riziko se zvyšuje u dětí předčasně 

narozených a dětí s nízkou porodní hmotností. Tyto děti tvoří 50 % případů DMO. 

Dětská mozková obrna se dělí z klinického hlediska na formy spastické a nespastické. 

Spastické formy - diparetická, hemiparetická, kvadrupetická, oboustranná hemiparetická 

Nespastické formy- diskenickou, hypotonickou, mozečkovou 

Nespastické formy neexistují jako čisté a někdy přecházejí jedna ve druhou. 

(KÁBELE 1998) 

1.3 Komplexní rehabilitace 

Komplexní rehabilitace je jedním z pilířů péče o děti s kombinovaným postižením a jejich 

rodiny. Jedním z typických rysů je úzká spolupráce s celou rodinou handicapovaného 

dítěte. Cílem komplexní rehabilitace je zajištění především včasné a komplexní podpory u 

dětí, jejichž psychomotorický stav si to žádá. 

Může se jednat o malé kojence s prostým opožďováním vývoje, o děti s porušeným 

vývojem na základě poškození centrálního nervového systému ( poškození na základě 

raných rizik, vrozené vývojové vady, degenerativní onemocnění, nádorová onemocnění, 

poúrazové stavy aj.), děti s vrozenou vadou pohybového ústrojí, s deformitami páteře, 

hrudníku, se stavy po úrazu pohybového aparátu, s bolestivými stavy pohybového aparátu .. 

Nejčastějšíjsou pacienti s dětskou mozkovou obrnou. 

Komplexní rehabilitaci zajišťuje tým kvalitně erudovaných zdravotnických a 

pedagogických pracovníků. Nezbytný je pediatr, rehabilitační lékař, ortoped, dětský 

neurolog, klinický logoped a psycholog, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, řádně proškolený 

ošetřovatelský personál a speciální pedagogové. 

Hlavním cílem komplexní rehabilitace je umožnit kvalitní komplexní péči dětem 

s postižením, jejich rozvoj a přirozenou integraci do různých typů zařízení, ale také 

celkově do dětského kolektivu a společnosti vůbec. Aby byly naplňovány psychické 
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vývojové potřeby v raném věku dítěte, je nezbytné, aby děti mohly vyrůstat v přirozeném 

prostředí domova a minimalizovat riziko umístění do ústavní péče. 

Dalším cílem komplexní rehabilitace je ulehčit ohroženým rodinám jejich enormní fyzické 

a psychické zatížení. Změnit pozici matky jako ošetřovatelky a rehabilitační sestry a 

mužům umožnit návrat ke svým ženám, kterým již málokdy zbývala energie na prožívání 

normálního partnerského vztahu. 

Vytvářet most mezi odborníky a rodiči a zajistit optimální prostor pro komplexní 

rehabilitaci dítěte v raném věku si klade za cíl sociální terénní služba - raná péče. V 

ohnisku zájmu pracovnic rané péče je tedy nejen samotné dítě se specifickými potřebami, 

ale i jeho celá rodina, která je , jak bylo řečeno výše, postižením dítěte velmi ovlivněna. 

Společnost pro ranou péči u nás vznikla v roce 1990. Cílem společnosti je prosazovat 

a hájit ranou péči pro děti s postižením a jejich rodiny. Služby rané péče poskytuje dětem 

se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané 

péče. Střediska rané péče nabízejí pomoc při rozvíjení schopností dítěte, při výběru 

a úpravách vhodných hraček a pomůcek a při vytváření stimulujícího prostředí, které 

podporuje celkový vývoj dítěte. Poskytují psychologické, pedagogické a sociální 

poradenství, pomáhají s přípravou dítěte pro vstup do předškolního vzdělávacího zařízení. 

Vzhledem k tomu, že psychomotorický vývoj dítěte je v raném věku výrazně ovlivněn 

především motorickou činností, podpora celkového vývoje dítěte zahrnuje zejména různé 

fyzioterapeutické metody a postupy, jejíchž cílem je podpora rozvoje hrubé a později i 

jemné motoriky. U nás je nejčastěji používána Vojtova a Bobathova metoda. 

(KRAUS 2005) 

1.3.1 Vojtova metoda 

Vojtova metoda je diagnostický a terapeutický systém, který se stal nezbytnou součástí 

diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí. Jejím základním principem je fakt, že 

v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované motorické vzory, které 

jsou v něm uloženy tzv. holograficky a ne topicky. 
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Tato metoda je založena na reflexním ovlivnění pohybu. Zakladatelem je pan MUDr. 

Václav Vojta, který vybral již popsané reakce dítěte na pohyb a ověřil si, že tyto reakce 

vypovídají o kvalitě pohybového programu každého dítěte a nazval je "polohovými 

reakcemi". Znamená to, že náhlá změna polohy dítěte vyvolá vždy typický pohybový 

projev. Celkem bylo popsáno 7 polohových reakcí, které se využívají v diagnostice a 

současně s primitivní reflexologií a vývojem dítěte se hodnotí stav pohybového projevu 

daného dítěte. Na základě těchto znalostí se mohou hodnotit pohybové poruchy 1 u 

dospělého jedince. 

Používá-li se toto specifické cvičení pravidelně, lze s ním dosáhnout velmi dobrých 

výsledků u mnoha diagnóz. Jestliže vyškolení fyzioterapeuti zaučí i rodinné příslušníky, 

jak ovlivňovat tyto body, které vybavují ideální pohybový program uložený v mozku, 

docílí se větší úspěšnost v léčbě. 

Již během prvního roku života mohou být podle Vojty na základě pozorováni motorického 

vývoje kojence diagnostikovány poruchy v neuromuskulární oblasti. Když se terapie 

provádí již od prvních měsíců života, dříve než se abnormální vzorce motoriky a držení 

těla změní v patologické a zesílí jako náhradní, může působit výrazně na mozek , a tím i na 

vznikající tělesné schéma, t.j . představu dítěte o vlastním těle v prostoru. 

Centrální nervová soustava se aktivuje, cíleně se provokují určité svalové souhry, které 

jsou u zdravých dětí plně funkční, z přesně popsaných výchozích poloh se dráždí jasně 

definované zóny na trupu a končetinách, a tak se aktivují reflexy celého těla. Přitom 

vzniknou svalové aktivity, které vyvolají optimální nebo ideální držení těla a jsou 

základem pro pohyb vpřed a cílenou motoriku. To znamená, že cíleným vyvoláváním 

reflexního plazení a otáčení pomocí dráždění jednotlivých nebo kombinovaných zón se 

patologické reakce převádějí na fyziologické, a startovní stupeň vzpřimovacích 

mechanizmů a rovnovážné reakce v CNS se dostávají z blokády. Za předpokladu, že jsou k 

dispozici určité nervové spoje, dostane se dítě ve vývoji motoriky dále. 

Při terapii se provádějí podle věku a možností pacienta vícekrát denně určitá cvičení, při 

nichž se přiměřeně zvolí výchozí postavení a zóny podráždění. Cílem cvičení je mimo jiné 

fyziologické postavení páteře a hlavy, správné nastavení všech kloubů (např. vzájemná 

poloha hlavice a jamky kyčelního kloubu), rozlišení svalových aktivit (ohýbání, napínání, 
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otáčení). Má dojít ke zlepšení dýchání, pohybů úst, jemné motoriky rukou a chodidel. 

Terapeut je zodpovědný v každém individuálním případě za stanovení nejvhodnějšího typu 

a rozvrhu cvičení a za vedení všech zúčastněných osob. 

(KRAUS 2005) 

1.3.2 Bobathova metoda 

Bobathova metoda je terapeutickým rehabilitačním postupem určeným pro pacienty 

s dysfunkcí CNS. Jde o jeden z nejpoužívanějších terapeutických postupů, který lze 

aplikovat jak u malých kojenců, tak u starších dětí. Jedná se spíše o filosofii, která nahlíží 

na pacienta jako na celek. Učí terapeuta, jak nahlížet na problémy pacienta, jak je 

analyzovat a účinně řešit. Velký důraz je zde kladen na výcvik rodičů a osob pečujících o 

pacienta. Nezbytný je týmový přístup při řešení všech problémů pacienta. 

Smyslem Bobathovy metody je zprostředkování co nejsprávnějších vnímání aktivního 

pohybu k získání správné senzorické zkušenosti a její začlenění do funkce. Nácvik se 

provádí v rehabilitační místnosti, dále probíhá při běžných činnostech. Je vhodná pro 

všechny děti. 

Bobathova metoda se používá k uvolňování spasmů, zlepšení koordinace pohybu a 

rovnováhy. Krátkodobé snížení svalového tonu se dosahuje inhibičními polohami. 

Opakováním cvičení se uvolnění prodlužuje. Ve stavu svalového uvolnění se pak facilitují 

posturální a rovnovážné reflexy. 

2 Psychické vývojové potřeby 

Teorii o základních psychických vývojoVých potřebách předcházel několikaletý výzkum 

dětí vyrůstajících mimo rodinu a bez mateřské péče, tj. v kojeneckých ústavech a 

v dětských domovech. Na základě jeho výsledků stanovili Matějček a Langmeier řadu 

poznatků o psychické deprivaci. Zkoumání byla prováděna nejen v obdobích dětského 

vývoje, která přímo navazovala na určitý životní úsek, kdy dítě bylo vystaveno deprivační 

situaci, ale i v delším časovém odstupu, když dítě bylo mezitím vystaveno vlivům jiným. 

"Psychické vývojové potřeby dítěte jsou nejvíce uspokojovány jeho každodenním stykem 

s přirozeným věcným a společenským prostředím". (MATĚJČEK 1986) 
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Na základě výzkumu dětí vyrůstajících mimo rodinu a bez mateřské péče, tj. 

v kojeneckých ústavech a v dětských domovech, stanovili Matějček a Langmeier pět 

základních psychických vývojových potřeb dítěte. Ty se staly stěžejními i pro další 

odborníky zabývající se vývojovou psychologií. Tyto potřeby by měly být naplněny 

v pravý čas a v náležité míře, aby se dítě po duševní stránce vyvíjelo dobře, zdravě, 

uspokojivě. Není-li některá z potřeb dokonale splněna, mluví se o psychické deprivaci. 

Základní psychické vývojové potřeby dítěte: 

1. Potřeba přiměřené stimulace 

2. Potřeba smysluplného života 

3. Potřeba životní jistoty a bezpečí 

4. Potřeba identity a sociálního začlenění 

5. Potřeba životní perspektivy 

Je-li dítěti v naplňování psychických potřeb z nějakého důvodu bráněno - např. 

postižením, trpí podnětovým nedostatkem. Při dokonalé izolaci od lidského prostředí po 

dlouhou dobu lze předpokládat, že psychické vývojové potřeby, jež nebyly od počátku 

uspokojovány, se nebudou vyvíjet a že zůstanou jen na základní úrovni. 

Naplňování potřeb se projeví nejprve jistou pohotovostí organismu, popřípadě při její 

aktivaci celkovým neusměrněným neklidem nebo napětím, který je vyústěním jejich 

neuspokojením. Najde-li se cíl, který slibuje uspokojení potřeby sám o sobě nebo jako 

prostředek k dosažení konečného cíle, zaměřuje se napětí k tomuto cíli, jednání organismu 

ztrácí svou rozptýlenost a usměrňuje se. Nezáleží na tom, zda toto usměrnění k cíli je 

vrozené, nebo je-li naučené, získané zkušeností. Dosáhne-li organismus konečného cíle, je 

potřeba nasycena a dojde opět k rovnováze. Je-li však ukojení potřeb trvale nedostačující, 

dochází k "vyhladovění" organismu a rovnováha se ustavuje na nižší hladině. 

Postižené dítě potřebuje lásku. Má mít ve svém společenství hluboký pocit jistoty, že 

k někomu patří, kdo je neopustí a na koho může spoléhat. 

Dítě je svou podstatou aktivní a jeho potřeba je zásadně a nezrušitelně zaměřena k světu a 

k věcem v něm: zmocňuje se věcí, užívá jich, přetváří je, očekává a ověřuje si výsledky 

této činnosti a tvoří nové projekty, jak věci užívat. Má-li být tendence postiženého dítěte 

14 



\ 

k aktivnímu kontaktu se světem uskutečněna, naplněna a dále rozvíjena, pak musejí být na 

straně prostředí splněny podmínky, které se týkají obecné struktury světa a věcí. Musí 

existovat okolnosti, které umožňují zmocnit se věcí, vykonávat na ně vliv a dát tak dění 

v obklopujícím prostředí smysl. Nejsou-li tyto podmínky splněny, nemůže dítě objevit 

smysl ve věcech a ztrácí se i jeho pocit vlastní smysluplné aktivity. 

2.1 Potřeba přiměřené stimulace 

Potřeba přiměřené stimulace vede ztvy organtsmus k činnosti. Je důležité, pro vývoj 

tělesně postiženého dítěte, aby byl jeho nervový systém zásobován podněty z okolí 

v dostatečném množství, kvalitě a proměnlivosti. 

Centrální nervový systém čili mozek dítěte musí být patřičně podněcován, aby se naladil 

na optimální výkonnost. Podněty by měly přicházet v náležitém množství a v náležité 

kvalitě. Nemělo by jich být ani málo ani příliš mnoho a neměly by být ani příliš slabé ani 

příliš silné. Poté je organismus dítěte buď "podvyživen" a spokojí se s tím málem, kterého 

se mu dostává- anebo se proti přílišnému náporu brání tím, že prostě "vypne"- anebo se 

uchyluje k nějakému jinému (neurotickému) obrannému postoji. Ale podněty by měly být i 

dost proměnlivé, neboť jinak si na ně organismus dítěte prostě "zvykne" a jejich účinnost 

se ztrácí. 

Na nejzákladnější úrovni se tendence organismu k aktivnímu kontaktu se světem projevuje 

v úsilí o navázání, udržení a rozšíření globální interakce s prostředím, a tedy v potřebě 

určité úrovně celkové vnější stimulace. 

Nemůže být žádná smysluplná interakce s prostředím, které neposkytuje podněty 

v určitém množství a na jisté úrovni složitosti či proměnlivosti. Stěží může subjekt odhalit 

smysl v prostředí, které ztrácí svou základní jevovou charakteristiku, a to svou stimulační 

hodnotu. 

Určitá hladina stimulace je dítětem od nejútlejšího věku vyhledávána. Dítě odpovídá 

nejčastěji pozitivními citovými reakcemi na situace přiměřeně podnětové úrovně a jeho 

pátrací činnost je při nich nejživější. Nedostatek podnětů i jejich nadbytek jsou subjektivně 

nepříjemné a vyvolávají reakce odvracení a nezájmu, anebo snahu po obnovení optimální 

podnětové úrovně. 

(K.IEDROŇOV Á 2005) 
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Celá řada pozorování a pokusů nasvědčuje tomu, že jisté množství podnětů v okolí 

podněcuje pátrací činnost, že složitější, nepravidelněji uspořádané, rozporné a překvapivé 

podněty přitahují déle pozornost dospělých osob i kojenců. Na druhé straně příliš složité či 

příliš překvapivé podněty mohou naopak vyvolávat strach a útěk. Každý jedinec má svou 

optimální úroveň množství a složitosti podnětů, kterou chápou jako normativní podnět. 

Úroveň složitosti či proměnlivosti podnětů, které jedinec dává přednost, není ovšem pro 

všechny stejná. 

Určitá míra stimulace je základní psychickou potřebou člověka, a to na všech stupních jeho 

vývoje. Každé tělesně postižené dítě potřebuje prostředí v určitém stupni bohaté či 

podnětné. Určují způsoby dodávky kinestetické, taktilní nebo jiné stimulace zejména pro 

nejútlejší věk. (houpání, nošení, chování, vození, konejšení, lechtání, zpívání, ukazování 

pestrých či lesklých předmětů apod.), nebo naopak omezení nadměrné stimulace v určitých 

situacích (zavinutí povijanem, uložení do tiché, zatemněné místnosti aj.). Liší se nejen 

jednotlivci, ale i jednotlivé kultury a společnosti v tom, jakou míru stimulace preferují, 

dovolují či předpisují. 

Základní vlastnosti každého vychovatele musí být schopnost vzbudit v dítěti kladný citový 

stav a vyvolat i udržovat jeho zájem a součinnost. I každá věc, např. hračka musí mít tuto 

míru podnětnosti a rozmanitosti, má-li plnit pozitivní úlohu ve vývoji tělesně postiženého 

dítěte, musí se líbit, vzbuzovat zájem a pozornost, udržovat čilost a bdělost, vyvolávat 

aktivitu, rozvinout pátrání i umožňovat rozmanitou manipulaci. 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 

2.2 Potřeba smysluplného života 

Druhou potřebou je potřeba smysluplného života, což je potřeba určitého řádu ve věcech a 

vztazích. To je totiž základní podmínka, aby z podnětů, které smyslové orgány dítěte 

přivádějí do jeho mozku, mohly vznikat poznatky a zkušenosti. 

"Dítě přináší rodičům poznatky a zkušenosti, které jinak získat nemohou - ani kdyby 

přečetli desítky příruček a určených pojednání. Těmito poznatky a zkušenostmi rodiče 

vnitřně rostou." 

(MATĚJČEK 1986) 
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Dítě dává brzy najevo úsilí najít smysl v rozdílném uspořádání podnětů, odkrýt jejich 

funkční hodnotu, směr a význam jejich změn i objevit význam poměru minulé a přítomné 

podnětové situace. Již v prvních měsících života a později stále výrazněji lze pozorovat 

tuto motivaci objevit "svět" jako smysluplnou strukturu minulého a přítomného, prožitého 

a nového, očekávaného a uskutečněného. Potřeba učit se, získávat zkušenosti, hledat 

pravidelnosti a nalézat řešení volbou specifických zaměřených reakcí a ne jen globální 

adaptací je zřetelná u dítěte na všech stupních jeho vývoje. Úsilí kojence osvojit si novou 

dovednost jejím zkoušením a procvičením až do zřetelné únavy, nekonečné otázky malého 

dítěte i usilovně sledované zájmy školáka nelze uspokojivě vysvětlit jen na podkladě 

dosažených sekundárních odměn. 

Úsilí dítěte rozšiřovat a prohlubovat svou aktivní účast na dění ve světě na podkladě 

diferencovaných vztahů k předmětům a událostem patří tedy zřejmě k základním životním 

tendencím. Sotva můžeme upřít dítěti iniciativu v tomto procesu a omezovat je na reakce 

plně determinované podněty zvnějška. Dítě se zřejmě neučí jen proto, že je k tomu 

podnětovou situací nuceno, ale spíše proto, že je mu to touto situací umožněno, a 

vyhledává samo aktivně tyto podmínky. Podnětová situace neurčuje s naprostou jistotou 

odpověď dítěte, má spíše charakter výzvy, na niž dítě buď odpoví, nebo ne, volí kladnou 

nebo zápornou odpověď, tu nebo onu alternativu. Učením se dítě zmocňuje světa v jeho 

poznatelnosti, rozlišitelnosti a pravidelnosti a přetváří si jej podle svého očekávání, spíše 

než se mu pasivně přizpůsobuje. 

Má-li se tendence dítěte prosadit a rozvinout, pak mu musí prostředí poskytnout podmínky 

v přiměřené podnětové struktuře. Dítě se musí setkávat s dosti rozmanitými, ale 

odlišitelnými strukturami, které by umožňovaly objevit vztah jedněch částí k druhým, 

minulého k přítomnému, i vztah vlastní aktivity ke všem změnám v prostředí. Svět nesmí 

být pro dítě nesrozumitelný, mělo by v něm najít význam. 

(MATĚJČEK 1986) 

2.3 Potřeba životní jistoty a bezpečí 

Potřeba bezpečí a jistoty je v lidském světě dána především citovými vztahy. 

Nejbezpečněji se dítě cítí, má-li kolem sebe někoho, kdo jej má rád, kdo k němu patří a na 

koho se může spolehnout. Takovými dárci citové jistoty jsou především rodiče svým 

dětem. Ale i dospělí lidé potřebují pocit citového zázemí a svůj přístav jistoty. Je 

příznačné, že v moderní době se citový život soustřeďuje čím dál více do úzkého okruhu 
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rodiny, kde dochází k nejintenzivnější směně citových podnětů. Děti tu přijímají lásku, ale 

také ji vracejí. Rodiče ve vztahu k nim prožívají čistou, nefalšovanou oddanost. Je tu 

někdo, kdo je k nim vázán nejhlubším citovým poutem. 

Vztah dítěte k matce nemá základ v tom, že je matka krmí a chrání před tělesnými 

nepříjemnostmi. Významnější je zřejmě skutečnost, že chrání dítě před "neznámým, 

nepřátelským, cizím světem" a že mu zajišťuje pocit bezpečí. Potřeba jistoty je totiž jednou 

z nejdůležitějších potřeb lidského života a jde o to, aby v této potřebě bylo dítě už od 

kojeneckého věku plně uspokojováno. V zásadě platí pro matku i otce stejný požadavek, 

aby se dítě s nimi a u nich cítilo bezpečně. K oběma by se mělo dítě blížit s vědomím, že 

k nim patří, že je "nedají" , že lze na ně spoléhat a i když se třeba zlobí a hubují, že za tím 

vším je láskyplný vztah, který je nejmocnější ochranou proti všem nebezpečím světa. 

(MATĚJČEK, DYTRYCH 1997) 

Potřeba životní jistoty a bezpečí se naplňuje v citových vztazích. Dárci této jistoty jsou 

dětem jejich rodiče. Ale platí to i obráceně. Děti lásku rodičovskou také vracejí, i když to 

v některých životních fázích třeba zrovna moc najevo nedávají. Děti nám jsou oporou 

citovou. Je tu někdo, kdo vzešel "z nás". Je s námi osudově spojen, i když si to třeba 

neuvědomuje nebo se proti tomu bouří. 

Má-li se tato tendence dítěte uplatnit a rozvinout, musí dítě ve svém prostředí najít 

"objekt" svého specifického vztahu: objekt nejen dostatečně stabilní a dosti dlouho 

přítomný, objekt s afektivně vřelým vztahem, ale také s jedinečnou a bezvýhradnou inkluzí 

dítěte do společného životního prostoru. Matka musí sdílet mnohé aktivity dítěte do 

společného životního prostoru. Matka musí sdílet mnohé aktivity dítěte a dítě musí 

participovat na jejich aktivitách. Komunikace mezi oběma musí být srozumitelná a těsná i 

na nejjednodušší preverbální úrovni. Svět matky se musí stát i světem dítěte a naopak. 

Matka musí rozumět dítěti Geho potřebám, signálům, zájmům, činnostem) a dítě musí 

(třebas v omezeném smyslu) rozumět matce. V tom je ona intimita kontaktu, ve které mizí 

i hranice těla. V této inkluzi dostává "svět" pro dítě nový rozměr a věci v něm nový smysl. 

(\ Ani v tomto směru není dítě jen pasivním účastníkem a jeho chování není výsledkem 

pouze vnějších sil: ono je iniciativní v navazování kontaktu i v jeho udržování. Mezi dětmi 

jsou ovšem v tomto směru stejně velké individuální diference jako v ostatních potřebách: 

některé děti se dožadují energicky, neústupně častého a intenzivního kontaktu a dávají mu 
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vysloveně přednost před všemi ostatními aktivitami. Dovedou si často získat vychovatele i 

za nepříznivých podmínek -jak ukazuje existence "miláčků" v ústavech. Jiné děti jsou 

naproti tomu mnohem méně aktivní, čekají spíše na iniciativu ze strany dospělého, jehož 

však nepotřebují o nic méně. 

V počátečním období připoutání je matka pro dítě do jisté míry nenahraditelná a dítě je 

nesmírně citlivé i na poměrně krátké přerušení kontaktu s ní, jak to manifestuje navenek 

často dramatickými projevy separační úzkosti. Potřeba vnějšího objektu nemůže být v té 

době ještě zastoupena vnitřní aktivitou a není ani možno ji uspokojit v rámci širšího pole 

vzájemně zastupitelských objektů. S určitými obtížemi může být ovšem vystřídána jiným 

objektem, alespoň částečně, nebo jím "doplněna". Také hračka může mít takový částečně 

zástupný charakter: medvídek nebo panenka jsou pak takovým centrálním objektem, 

k němuž se upínají aktivity dítěte jako k matce. 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 

2.4 Potřeba identity a sociálního začlenění 

Samo dítě soužitím s rodiči poznává, že na "své lidi" může spoléhat, že k nim patří, že má 

pro ně určitý význam a určitou hodnotu. Čím dál více si bude uvědomovat své ,já" a podle 

toho, jak je budou ,jeho lidé" přijímat a jak se budou k němu chovat, bude jeho 

sebevědomí a jeho sebedůvěra silnější nebo slabší, pevnější nebo jen povrchní. Ve věku 

kolem dvou let přijímá dítě zpravidla tzv.rodinnou identitu, kdy se svým způsobem už 

naplno zúročí všechno, co bylo do té doby rodinnou výchovou do dítěte vloženo. 

"Potřeba společenského uznání, společenské hodnoty, společenského uplatnění je spojena 

s vědomím vlastní ceny a je důležitou podmínkou sebe-vědomí v pravém slova smyslu." 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 

Tendence k aktivní interakci se světem projeví v úsilí o aktivní vztah k sobě samému jako 

nositeli a zdroji vší této aktivity uprostřed světa a v poměru k světu. Proniká tedy v potřebě 

osobně-sociálního významu přisuzovaného ,já" - tj. v potřebě nezávislosti, sebenaplnění a 

zajištění osobní integrity. 

Ve světě, k němuž se obrací, uprostřed jednotlivých věci, jež hodnotí a jichž se zmocňuje, 

a ve vztahu k osobě, k níž se připoutává specifickým těsným poutem, se dítě setkává samo 
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se sebou: s předmětem svého těla i se svým mentálním ,já" jako nositelem veškeré této 

aktivity. 

Poznání dítěte, že může vykonávat samostatně a nezávisle řadu činností, které vycházejí 

z jeho ,já" v protikladu k okolí, dává vznik potřebě autonomního jednání. Dítě do té doby 

úzce závislé na interakci s matkou snaží se nyní vstoupit v osobní vztah ke světu a odmítá 

příliš mnoho zasahování do své autonomní oblasti. Odmítá nabízenou pomoc při oblékání 

a svlékání, při jídle a mytí, při hře i při své "práci" nově objevenými slovy ,já sám". 

Dítě je hrdo na své samostatné výkony, třebaže není zprvu schopno ocenit úroveň 

dosaženého výkonu. Přejímá za své cíle, které od něho druzí očekávají, anebo je odmítá 

přijmout, klade si cíle vlastní nebo mezi různými cíli volí. Dosahováním cílů, které si 

vytyčilo či které přejalo za své, "naplňuje" nyní dítě své nově objevené ,já" , a to mu 

přináší uspokojení a motivuje další aktivitu. V této souvislosti dostávají jednotlivé věci a 

děje tedy ještě jedenkrát nový smysl a učení nabývá osobního významu. 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 

2.5 Potřeba životní perspektivy 

Potřeba pátá - potřeba životní perspektivy. Jestliže s předchozími čtyřmi potřebami se 

v nějaké podobě setkáváme v celé říši živočišné, je tato potřeba skutečně jen "lidská". Jen 

člověk si totiž uvědomuje plynutí času - od začátku až do nevyhnutelného svého konce. 

Otevřená budoucnost, životní perspektiva, naděje, to je něco, co "táhne" život dopředu. 

Zavřená budoucnost znamená zoufalství, útlum, nicotu. Dětem to velice dlouho trvá, než 

budoucnost objeví - v pravém slova smyslu až ve středním školním věku, tj. kolem ll či 

12let. Ale první krůčky k tomu rodiče postřehnou už tehdy, když bude napjatě čekat třeba 

"až táta přijde domů", až se bude na něco těšit, či až bude mít strach např. zdali letos přijde 

Ježíšek. Zkrátka, až dá dítě na vědomí, že něco v čase "předjímá". 

S dětmi rodiče pořád něco vyhlíží, ať už s nadějí nebo s úzkostí, na něco se těší a z něčeho 

májí strach. V dětech totiž pokračuje to, co z rodičů přijaly biologicky, ale i všechno to, co 

jim dali svou výchovou. 

(MATĚJČEK 1986) 

Člověk potřebuje neustále něco před sebou, nějakou perspektivu, aby mohl plodně žít a 

pracovat. Zavřená budoucnost by znamenala zoufalství. Dospělý člověk touží více či méně 

uvědoměle mít důkaz o pokračování toho, co je v nás zrozeno, a to i jako pokračování 
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našeho tvořivého díla výchovy. Ne každému je dáno stvořit umělecké dílo, které by 

přetrvalo věky, nebo jinak poznamenat lidskou historii. Avšak výchova dětí je tvořivou 

prací každému přístupnou a daleko přesahující náš osobní život. Rodiče jsou tedy součástí 

tvořivého životního proudu a sami vědomými tvořiteli. S celým rodinným ovzduším od 

samého počátku člověk vnímá své rodiče, jejich spokojenost a nespokojenost, jejich 

rodičovské postoje i jejich citové zaujetí. Procvičují se rodinné city v nejrůznějších 

dětských hrách, své rodiče děti napodobují nebo si tvoří vlastní zásady v odporu k nim, ale 

vždy jsou s nimi v nějakém vztahu. 

(MATĚJČEK, DYTRYCH 1997) 

3 Psychická deprivace 

Psychická deprivace je neuspokojení psychických vývojových potřeb v závažné míře a po 

dosti dlouhou dobu. Psychická deprivace je označována jako duševní strádání. 

Tím je myšleno především strádání z nedostatku citových a společenských podnětů. To 

může samozřejmě postihnout člověka v kterémkoliv věku. A však v časném dětství, kdy se 

kladou základy pro vývoj lidské osobnosti, mohou být následky takového strádání zvláště 

závažné a nebezpečné. Proto má včasné odhalení deprivace a náprava mimořádný 

společenský význam. Náprava ovšem není snadná a trvá zpravidla dlouho. Musí se 

nastoupit zpětný pochod- dodat dítěti dost podnětů, naučit je mít někoho rádo. A to nejde 

jinak, než když má někdo rád je. 

Vychází se z obecného předpokladu, že základní tendencí organismu je jeho potřeba 

aktivního styku s prostředím. Živý jedinec je svou podstatou aktivní a jeho potřeba je 

zásadně a nezrušitelně zaměřena k světu a k věcem v něm: zmocňuje se věcí, užívá jich, 

přetváří je, očekává a ověřuje si výsledky této činnosti a tvoří nové projekty, jak věci 

užívat. Má-li být tendence jedince k aktivnímu kontaktu se světem uskutečněna, naplněna a 

dále rozvíjena, pak musejí být na straně prostředí splněny jisté podmínky, které se týkají 

obecné struktury světa a věcí. Musí existovat okolnosti, které umožňují zmocnit se věcí, 

vykonávat na ně vliv a dát tak dění v obklopujícím prostředí smysl. Nejsou-li tyto 

podmínky splněny, nemůže jedinec objevit smysl ve věcech a ztrácí se i jeho pocit vlastní 

smysluplné aktivity. 

(MATĚJČEK 2005) 

21 



3.1 Psychická deprivace u dětí s postižením 

Psychická deprivace tělesně postižených dětí nastává v případě, kdy dítěti není dána 

příležitost k uspokojení některé jeho vývojové potřeby v dostačující míře a po dosti 

dlouhou dobu. Dítě v důsledku dlouhodobého neuspokojení potřeb nemusí být schopno 

přizpůsobit se situacím, které jsou v dané společnosti běžné. 

Deprivační situace je taková životní situace postiženého dítěte, v níž se mu nedostává 

možnosti uspokojit důležité psychické potřeby. Některé postižené děti vystavené jedné a 

téže deprivační situaci se budou chovat různě a odnesou si různé následky, neboť si do ní 

vnášejí různé předpoklady ze své psychické konstituce a v dosavadním vývoji své 

osobnosti. (viz. výše- 1.1 Vývoj dítěte s postižením) 

Izolace dítěte od podnětového prostředí lidské společnosti, rodiny, dětské skupiny, školy 

apod. je deprivační situací, a nikoliv deprivací samou. K deprivaci dochází, není-li dítěti 

vůbec dána příležitost hrát si (po dosti dlouhou dobu) a nemůže-li uspokojit svou 

přirozenou potřebu činnosti a hry. 

Jedním činitelem ve vzniku psychické deprivace je nedostatek podnětů - sociálních, 

citových, ale i senzorických, k němuž dochází, pokud má dítě postižení, které mu 

znemožňuje plně uspokojovat jeho vývojové potřeby. 

Druhým takovýmto činitelem je přerušení vztahu mezi postiženým dítětem a jeho 

sociálním prostředím. K takové situaci dojde nejspíše, je-li odloučeno od těch osob, které 

mu byly dosud zdrojem citového uspokojení. Dlouhodobé odloučení dítěte od matky nebo 

jiné osoby na jejím místě v prvních třech až pěti letech života vede zpravidla k narušení 

duševního zdraví dítěte a zanechává následky, jež jsou trvale patrny v celém dalším vývoji 

jeho osobnosti. 

Závislost postiženého dítěte na matce se teprve během kojeneckého věku přetváří 

v závislost citovou a že separace bude pro jeho další psychický vývoj nejnebezpečnější 

v době, kdy tato závislost je už plně vyvinuta. 

Tělesně postižené dítě se totiž přirozeným vývojovým procesem "separuje" - postupně se 

uvolňuje z těsné závislosti na matce, počíná si stále samostatněji, vzdaluje se od ní dál a na 

delší dobu, proniká do dalších a dalších společenských okruhů (záleží samozřejmě na 

druhu postižení). Postupná separace je zřejmou podmínkou jeho sociálního vyspívání, jeho 

uplatnění a tedy i jeho duševního zdraví. 

(ŠVEJCAR 2003) 
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"Má-li postižené dítě uspokojit a rozvinout svou základní tendenci po účinné interakci 

s prostředím, potřebuje, aby mu toto prostředí poskytovalo podněty v určitém množství, 

kvalitě a proměnlivosti." 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 

U postiženého dítěte však množství, kvalita a proměnlivost podnětů chybí nebo je snížena. 

Záleží na druhu postižení a prostředí, v kterém dítě vyrůstá. Současně však potřebuje i 

jistou míru volnosti. Deprivací je tedy dítě ohroženo všude tam, kde prostředí neposkytuje 

dost podnětů, což je dáno i postižením dítěte. 

4 Rodina a její funkce 

U rodin s dětmi s postižením se dostávají do popředí tyto funkce rodin.: 

Za nejvýznamnější funkci se považuje funkce socializačně-výchovná, jejímž posláním je 

úspěšně naplnit socializační proces dítěte. Její princip spočívá v opravdovém zájmu o dítě, 

v kvalitní péči o ně, v jeho výchově, v jeho bezvýhradném přijetí a porozumění mu v 

potřebách a požadavcích. Při uspokojování potřeb dítěte a rozvíjení jeho schopností je 

vždy třeba prosazovat jeho nejlepší zájem a prospěch, chránit je před nepříznivými 

situacemi a učit je, aby je samo překonávalo. Rodiče jsou v postojích, názorech i 

dovednostech dítěti příkladem, který ochotně napodobuje. Tato funkce není řádně naplněna 

tam, kde se rodina rozpadá, kde rodiče neplní své rodičovské role, kde své spory promítají 

do nepevných výchovných postojů, zatahují do nich dítě, kdy nejsou dítěti tím příkladem, 

který by mělo napodobovat. Dítěti je znemožněno vyrůstat v harmonickém klidném 

prostředí, nemá pocit jistoty a bezpečí, nemůže si osvojit své budoucí role rodičovské. Tyto 

situace nastávají zpravidla v předrozvodových, popř. porozvodových sporech manželů. 

Důležitou funkcí je funkce emocionální. Její význam stoupá i vzhledem ke zmíněné 

labilitě dnešních rodin. Citovost se stává hlavním poutem rodiny. Naplnění této funkce má 

dát dítěti pocit jistoty, bezpečí, dostatečné citové zázemní a citovou výbavu pro jeho další 

život. Může ji pak předat dál, své rodině, svým dětem. Nejznámějším a nejvroucnějším 

projevem citů je láska - láska rodičů navzájem, láska rodičů k dítěti. Lásku je třeba 

projevovat dítěti tak intenzivně, jak si to dítě vyžaduje. V nejútlejším věku ji můžeme 
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vyjadřovat převážně tělesným kontaktem: mazlením, laskáním, chováním dítěte. V 

pozdějším věku pak pozorností, odměnou, pochvalou. Každé dítě má jinou míru 

vyžadované lásky. Tu určí vcítění se do potřeb dítěte, empatie rodičů. Vyžaduje to od nich 

trpělivost, toleranci, čas. Tato funkce je porušena všude tam, kde dítě strádá nedostatkem 

lásky. Může to být u rodičů, jejichž postoj k dítěti je lhostejný či dokonce nepřátelský, ale i 

u rodičů stroze racionálně myslících, kteří často zaměňují nebo nahrazují lásku 

materiálním bohatstvím. Z dítěte tak může vyrůst citově plochá osobnost, která není 

schopna projevit emoce k svému okolí a má problémy v mezilidské komunikaci. Reakcí 

pak může být agresivní necitlivé chování. 

(ŠVEJCAR 2003) 

4.1 Výchovné styly 

V praxi jsou všechny záměrné i spontánní způsoby chování rodiče vůči dítěti, které 

ovlivňují jeho vývoj, klasifikovány podle nějakého schématu, například do určitých typů, 

které jsou souhrnně označeny jako celkový výchovný styl. 

Langmeier, Krejčířová ve své knize Vývojová psychologie (2006) užívají rozdělení na tři 

základní typy výchovných stylů: 

1. Styl autoritativní klade důraz na bezpodmínečnou poslušnost, podřízení dítěte autoritě 

rodiče, uposlechnutí všech příkazů a zákazů dospělé osoby bez výjimky a bez dlouhých 

diskusí. 

2. Styl liberální klade důraz na ponechání co největší volnosti dítěti bez omezování jeho 

vlastní aktivity. 

3. Styl demokratický pokládá za nejdůležitější respektování dítěte jako samostatné bytosti s 

právem rozhodovat o sobě poměrně svobodně vzhledem k věku a k předpokládaným 

následkům jednání. Dítě však musí současně poznávat svou odpovědnost vůči druhým 

lidem v rodině i mimo ni. Rodiče jsou v tomto případě dítěti spíše staršími a zkušenějšími 

přáteli, spolupracujícími partnery. Klade se důraz na dosažení společně přijatelného řešení 

konfliktů a na význam společného rozhovoru. 

Obecně se demokratický výchovný styl pokládá za nejpříznivější pro zdravý vývoj dítěte. 

Opírá se více o vysvětlení než o tresty, ponechává dítěti přiměřenou volnost a přitom mu 

klade nezbytné meze. Přestože se toto rozdělení dosud často užívá, je třeba upozornit na 

jeho omezenou hodnotu. Většinou není možno styl výchovy v určité rodině přiřadit 

jednoznačně do určitého vyhraněného typu. Někdy rodič postupuje spíše autoritativně, 
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jindy liberálně, mohou být velké rozdíly mezi oběma rodiči apod. Uvedená typologie byla 

získána z pozorování stylu vedení v experimentálních dětských skupinách a nevycházela 

tedy z pozorování rodičovského chování. 

Později byly proto hledány jiné postupy při posuzování stylu výchovy, zejména takové, 

které dovolují kvantitativně odstupňovat výchovné přístupy rodičů v několika dimenzích. 

Na těchto dimenzích lze pak také popsat vysloveně nevhodné a pro vývoj dítěte škodlivé 

styly výchovy, s nimiž se zejména v poradenské praxi poměrně často setkáváme. 

Bývají popisovány hlavně tyto nevhodné styly výchovy: 

Výchova rozmazlující: Rodiče vyhovují každému přání dítěte a projevují mu až "opičí" 

lásku. 

Výchova zavrhující: Rodiče dávají svým chováním dítěti najevo otevřeně nebo častěji 

nepřímo své city odmítání a nesouhlasu (navenek to ovšem nepřiznávají a své chování 

zdůvodňují nezbytností kázně). 

Výchova nadměrně ochraňující (hyperprotektivní) či nadměrně starostlivá: Ve snaze 

chránit dítě před každým rizikem brání rodiče dítěti v postupném získávání dovedností, 

které jsou nezbytné právě pro účelné zvládání nevyhnutelných rizikových situací. 

Výchova perfekcionistická: Výchova s přepjatou snahou po dokonalosti, perfektních 

výkonech doma, ve škole, ve sportu, v hudbě apod. Přitom rodiče kladou na dítě 

požadavky, které nemůže vzhledem ke svému věku a k individuálním vlastnostem splnit. 

Výchova nedůsledná: Rodič kolísá mezi krajní přísností a krajní povolností (někdy jako by 

kompenzoval své pocity viny za dřívější nadměrnou přísnost). Nedůslednost může ovšem 

vyplývat i z odlišného přístupu obou rodičů (matka zatajuje před přísným otcem všechny 

přestupky dítěte apod.) 

Výchova zanedbávající, týrající, zneužívající dítě, deprivující: Představují JI případy 

vysloveného ohrožení vývoje dítěte. 

Každý styl výchovy vytváří u dětí odlišný způsob chování a prožívání. Např. autoritativní 

vedení vede děti k vyššímu napětí, dráždivosti, dominantnosti a agresivitě k ostatním 

členům skupiny. 

Oproti tomu demokratický způsob vedení má lepší účinky jak v pracovních výsledcích, tak 

v chování dětí, v jejich kázni, vztazích i mezi dětmi navzájem, v rozvoji iniciativy aj. To 

neznamená, že po přechodu k tomuto stylu výchovy jsou všechny děti ihned vzorné, 

důležité však je, že se zmenšuje jejich opozice proti vedoucímu, jsou ochotny jednat podle 
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rozumných požadavků, lépe se u nich rozvíjejí sociální vztahy i vztah k práci. Ve 

frustrujících situacích členové skupiny spojují úsilí ke zvládnutí překážky. 

Styly výchovy vyjadřují celkový způsob výchovy v podstatě typologicky a mají přednosti i 

nedostatky typologického způsobu myšlení: tři styly-typy výchovy jsou výrazné, dobře 

pochopitelné, zpočátku se s nimi pracuje v teorii i praxi jako s užitečný schématem, ale 

brzy se ukáže, že je to schéma až příliš zjednodušené. Zejména zjišťujeme, že se všechny 

případy nedají zařadit do jednoho ze tří typů, že bychom přinejmenším museli zavést větší 

počet typů včetně typů přechodných nebo smíšených. 

(ČÁP 1990) 

4.2 Vliv postižení dítěte na výchovný styl 

Vývoj dítěte s postižením ovlivňuje míra a druh postižení, ale i to, jak postižení vnímá 

rodina. Vztah mezi rodiči a dětmi je jedním z nejdůležitějších činitelů, které ovlivní, jak se 

oni i jejich dítě dokážou vyrovnat s životními překážkami. Narození každého dítěte může 

zvýšit napětí mezi partnery a narození tělesně postiženého dítěte v každém případě 

znamená pro rodiče výjimečnou zátěž. Řada studií se pokoušela zjistit, zda míra 

partnerského nesouladu je vyšší mezi rodiči, kteří mají tělesně postižené dítě. Ukázalo se, 

že tomu tak není. Narození tělesně postiženého dítěte pravděpodobně dobrý partnerský 

vztah nezničí. Mnoho rodičů dokonce říká, že je dítě ještě více sblížilo. Rozvodovost ani 

rozchody nejsou mezi rodiči tělesně postižených dětí častější. Z toho lze soudit, že příčinou 

eventuálního rozpadu manželství pravděpodobně není jenom dítě. 

Oba rodiče by měli pečovat o tělesně postižené dítě společně. Oba rodiče by měli s dítětem 

sdílet jeho osud a aktivně se podílet na rozhodování, neboť se jedná i o osud celé rodiny a 

rozhodování v rámci celého rodinného systému. Rozdělení úkolů mezi partnery by se mělo 

spíše než zaběhnutými stereotypy řídit tím, čemu kdo dává přednost a co komu více 

vyhovuje. 

Děti kladou na rodiče velké časové nároky, proto je nezbytné využít možnosti hlídání dětí, 

realitní péče i dalších služeb, a zajistit si tak čas, kdy budete moci být se svým partnerem 

sami. Ve vývoji tělesně postiženého dítěte se klade velký důraz na podpůrné programy a 

školu. Rodiče se ale musí také rozvíjet, individuálně i ve vzájemném vztahu. Ve snaze 

pomoci dítěti se však právě na to dost často zapomíná. Zdravý vývoj dítěte může být 
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škodlivě ovlivněn právě nesouladem, který panuje v rodině v době před rozchodem nebo 

rozvodem. 

Stále více dětí vyrůstá v neúplných rodinách. V takovém případě je nezbytné požádat o 

pomoc příbuzné a přátele. Pokud jde o samoživitele, měli by si najít odborníka, který jim 

poradí a odkáže na vhodné služby. Rovněž by si měli zjistit, na jaké příspěvky mají jako 

samoživitelé nárok. 

Tělesně postižené dítě se vyvíjí celý život. Od chvíle, kdy se narodí a bude na rodiče 

veškerými svými potřebami absolutně závislé, se bude vyvíjet tělesně, intelektuálně i 

emocionálně a rok od roku bude zdatnější. 

Cílem vývoje tělesně postiženého dítěte je stejně jako u normálních dětí dosažení co 

největší samostatnosti. I u dospělého člověka je samostatnost relativní pojem. Všichni jsou 

na ostatních lidech do jisté míry závislí. Vývoj tělesně postižených jedinců je nejenom 

pomalejší, než je běžné, je také méně kompletní, a dítě bude v dospělosti potřebovat větší 

oporu než průměrný člověk. 

(MATĚJČEK 1996) 

Rodiče, kteří zodpovídají za výchovu a vzdělávání dětí, jsou obvykle prvními učiteli, 

protože většina dětí je do tří let vychovávána výhradně v rodině. 

Pro vývoj dítěte s postižením je podstatné, jak rodiče přijmou skutečnost, že se jejich dítě 

liší od ostatních, jaké postoje zaujmou a jaký výchovný styl zvolí. Velmi často se z důvodu 

neznalosti uchýlí k některému z nevhodných výchovných přístupů, který je příliš 

ochranitelský, rozmazlující nebo naopak zanedbávající, zavrhující a často 1 

perfekcionalistický. Příčinou nevhodných výchovných postojů může být i emoční labilita 

rodičů, kteří se vyrovnávají s nelehkou životní situací. Každý z těchto směrů negativně 

ovlivňuje dítě zejména v možnostech další integrace do společnosti. 

Vzhledem k tak složité situaci, kterou rodiče řeší a na kterou nebyli připraveni, obvykle 

procházejí fázemi šoku, kdy skutečnost, že dítě je postižené, odmítají přijmout. Dále 

následuje fáze, ve které se tzv. hledá viník, který je zodpovědný za postižení dítěte. U 

některých rodičů následuje fáze trpitelská, v průběhu ní mohou vyžadovat od okolí až 

přehnané ohledy a toleranci. V situaci, kdy stále nedochází k přijetí reality, nastupuje fáze 

únikových reakcí, která může vyústit až ve snahu umístit dítě mimo rodinu. Zastoupení a 
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průběh těchto fází jsou v každé rodině jiné a jsou závislé na mnohých faktorech, kdy typ a 

hloubka postižení může a nemusí hrát významnou roli. 

Ideální by bylo, aby rodiče došli k fázi vyrovnání s realitou, protože tento stav by umožnil 

volbu optimálního přístupu k dítěti a následně i adekvátní styl výchovy. Je nutné zároveň 

zohledňovat reálné možnosti rodičů. Každý výchovný přístup je i v případě zdravých dětí 

podmiňován mnoha faktory. Dítě s postižením by mělo být přijímáno jako rovnoprávný 

člen rodiny, na kterého jsou kladeny přiměřené požadavky, které je schopno relativně 

bezproblémově naplňovat. 

(RENOTIÉROV Á, LUDVÍKOVÁ 2004) 

Když je v rodině dítě se speciálními potřebami, může to představovat velkou psychickou 

zátěž pro každého jejího člena, a to i dlouho potom, co se o postižení dozvěděli. 

Je nesporné, že rodina hraje hlavní úlohu při předcházení problémům a stresu. Všichni by 

se měli účastnit rozhovorů o těžkostech, jež na rodinu čekají a být si vědomi jejich 

možných důsledků. Každý člen rodiny by měl být rovnocenným partnerem při řešení 

vzniklých potíží. 

Stejně tak je velmi důležité, pokud je v rodině další sourozenec, aby rodiče část svého 

času věnovali každému dítěti zvlášť, v ideálním případě denně (třeba chvíli při koupání, 

vyprávění před spaním) nebo aspoň jednou týdně (při procházce v parku, na nákupu, při 

pomoci s domácí prací). Tímto způsobem dají všem dětem v rodině znát, že je bráno jako 

osobnost a zároveň se tím udržuje tolik potřebná vzájemná komunikace - o radostech, 

lásce nebo trablech. 

(HOSKOVCOVÁ 2006) 

Všechny děti jsou spokojenější a cítí se bezpečněji, když mají jejich dny pravidelný řád. 

Pro různé příležitosti (oběd, večeře, všední a volné dny) by si měli rodiče vytvořit rutinní 

činnosti a s postupujícím věkem pravidla, která vyhovují jejich dítěti, jeho potřebám a celé 

rodině. Malá vybočení z každodenního rytmu a drobné rozmazlování (jít později spát, dát 

si zmrzlinu apod.) jsou pro děti milým zpestřením, ale nepřehánět to. I když je rodičům 

jejich dítěte z různých důvodů velmi líto, nezapomeňte, že přílišné rozmazlování mu může 

ještě více ublížit a vzdálit ho radosti z toho, že je jako jiné děti. Navíc by na něj mohli 

sourozenci žárlit. 
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Období nemoci nebo jiné náročnější situace mohou v dítěti vyvolat dojem, že se dá na 

spoustu věcí vyzrát tím, že si bude vymýšlet nebo přehánět svoje obtíže. Všechny děti se 

snaží porušovat pravidla, která jim rodiče stanovují. Tak si vlastně ověřují, že nějaká 

pravidla existují. Je-li to možné, měli by se rodiče vcítit do dětských problémů, ale 

neopomíjet drzost, rámus, ničení hraček apod. Dítě, jehož svět je odlišný, vlastně chce a 

potřebuje být vedeno, aby cítilo určitou jistotu. Pevné základy budoucí spokojenosti dítěte 

tvoří jistota, že má rodiče, kteří vědí, co od svých dětí vyžadují, a zároveň schopnost 

dodržovat stanovená pravidla a negativní zkušenost s jejich porušením. 

"Vaše dítě možná nikdy nebude stejné jako ostatní, podle typu jeho postižení. Jde o to, 

abyste mu pomohli být normálním dítětem v rámci jeho možností a začlenili ho do 

rodinného života, což bude přínosem jak pro postižené dítě, tak pro celou rodinu". 

(KERROV Á 1997) 
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III PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsme chtěli zmapovat situaci, kterou prošly rodiny s dítětem s postižením 

v raném věku dítěte (do 7 let). Stežejním úkolem bylo vysledovat případná specifika v 

naplňování psychických potřeb vyplývající s komplexní podpory psychomotorického 

vývoje dítěte s postižením v raném věku. 

5 Výzkum 

5.1 Metody výzkumu 

Metodika práce spočívala nejprve ve studiu literárních pramenů, písemném zpracování 

teoretických znalostí a posléze jejich ověřování v praxi. Průzkumnou práci jsem prováděl 

v období dvou měsíců na jaře 2007 ve středisku Diakonie ČCE Marta v Čáslavi, v níž jsem 

spolupracoval s rodiči klientů tohoto zařízení. 

Tento yýzkum měl dvě části: 

a) kasuistika (metoda sběru dat: analýza dokumentů a zpráv, semistrukturované 

interview, pozorování) 

b) sběr dat od souboru 22 rodičů postižených dětí (metoda sběru dat: anketa) 

S matkou jednoho postiženého dítěte jsem provedl semistrukturované interview a pomocí 

anketního dotazování rodičů tělesně postižených dětí jsem se snažil provést studii specifik 

v naplňování psychických vývojových potřeb klientů střediska Marta. 

5.2 Metody sběru dat 

V části yýzkumu a) kasuistika bylo yyužito: 

Semistrukturované interview patří mezi základní metody získávání dat. Diskuse byla 

zaznamenávána na diktafon. Jako konkrétní metodu k proniknutí do subjektivního popisu 

situace jsem zvolil semistrukturované interview. Jde o metodu rozhovoru, kdy tazatel má 

dopředu připravená určitá témata nebo konkrétní otázky, které mohou dotazovaného 

podnítit ke spontánní výpovědi o zkoumaném problému nebo jsou již přímo zaměřeny na 

jeho jednotlivé aspekty. Nutnou podmínkou práce s daty je jejich doslovný přepis. Při 
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pokusu o redukci získaného materiálu přímo při přepisu audionahrávky hrozí riziko ztráty 

důležitých údajů, jejichž významnost nemusí být v úvodní části analýzy zřejmá. 

V části výzkumu b) sběr dat od souboru 22 rodičů postižených dětí bylo využito: 

Anketa je jednou ze způsobů získávání informací. Data jsou zjišťována pomocí ankety 

sestavené na základě daných vědeckých otázek a cílů výzkumu. K výhodám ankety patří 

její anonymita, dostatek času na přemýšlení nad otázkami a možnost oslovit velké 

množství rodičů. Nevýhodou ankety je především to, že nemáme záruku, že dotazník 

skutečně vyplňoval respondent a že nebyl při vyplňování nikým ovlivňován. Dalším 

problémem u ankety je její nízká návratnost, tedy poměr počtu vyplněných anketních 

dotazníků, které se vrátily k výzkumníkovi, k celkovému počtu, které výzkumník předal 

respondentům. Návratnost anketních dotazníků je ovlivněna především ochotou 

respondentů spolupracovat, nejasnými otázkami, negativně také ovlivňuje návratnost velký 

rozsah dotazníku, nevhodný čas na vyplňování či komplikovaný způsob jakým se anketní 

dotazníky vracejí. 

5.3 Charakteristika souboru 

a) Z výše uvedené skupiny rodičů, bylo s matkou tělesně postiženého dítěte provedeno 

semistrukturované interview. 

b) Dotazovanou skupinu tvořily rodiče tělesně postižených dětí, které navštěvují školu při 

středisku Diakonie ČCE Marta v Čáslavi, při středisku jsou zřízeny speciální školy pro 

žáky s více vadami, zahrnující mateřskou, pomocnou i zvláštní školu, později také 

přípravný stupeň pomocné školy. K vyhodnocení se vrátilo 22 vyplněných formulářů 

anketních otázek, které děti vrátily vyplněné od svých rodičů. 

6 Výsledky výzkumu 

Tato část je rozdělena do dvou částí: 

1) Kasuistika - 1 chlapec + matka 

2) Šetření u souboru rodičů 

31 



6.1 Kasuistika - Martin (6let) 

6.1.1 Anamnéza 

Údaje z osobní anamnézy: Matce bylo při porodu chlapce 22 let. Chlapec se narodil 

v termínu. Porod byl překotný, lehká asfyxie, musel být kříšen, dostával kyslík. Porodní 

váha 2700 g. U chlapce se zobrazila na CT asymetrie hemisfér pravá byla větší. Od 9. 

měsíce se u Martínka projevily křeče při teplotě . Po 3 měsících se objevily myoklonie 

horních končetin a začaly mu vypadávat předměty hlavně z levé ruky. Objevují se u něj 

epileptické záchvaty. CT mozku odhalilo vrozenou vývojovou vadu. V 15 měsících byla u 

chlapce diagnostikována lehká hemiparetická forma DMO. Převažuje u něj postižení levé 

horní končetiny, Martínek má v této končetině tzv. pinzetový úchop předmětů. Chlapec má 

dále vrozenou dysfunkci horizontálního pohledu. Pokud se chce podívat do stran musí 

otočit celou hlavou. 

Údaje z rodinné anamnézy: O dítě pečuje matka s pomocí nejbližších rodinných 

příslušníků. 

V rodině žije ještě starší dcera Simona (nyní 16 let). Otec s rodinou nežije, podporuje ji 

však finančně. 

Martínek vykazuje z psychologického hlediska průměrné výkony, ale s vývojovými 

nerovnoměrnostmi. Spolehlivě řeší problémy spojené s rozvojem řeči, dobré výkony má 

v paměťových funkcích. Epileptické záchvaty se vyskytují po 3 roce života méně často 

mají spojitost s psychickým vypětím v situacích, kdy je chlapec rozrušen. 

Péče ve středisku Diakonie ČCE Marta v Čáslavi 

Doprovod do střediska Marta tvoří matka. Matka se Martínkovi věnuje, chlapec 

navštěvuje, od 4 let (pondělí- pátek), středisko Diakonie ČCE Marta v Čáslavi. 

Martin využívá tyto složky ucelené rehabilitace:léčebná rehabilitace 

oftalmologie (není v rámci Diakonie) 

logopedie 

a) Pravidelně dochází na rehabilitační cvičením, aby funkce levé ruky byla alespoň 

částečně zachována. V rámci rehabilitace se Martinek účastní rehabilitačního 

plavání (v pronajatém bazénu v Kutné Hoře) pod vedením zkušeného instruktora. 
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b) Matka musí s chlapcem docházet pravidelně na kontroly k očnímu lékaři. 

c) V rámci logopedické péče Martínek nemá větší problémy. Musí se pouze doučit 

hlásku "R", kterou vyslovuje krčně. S logopedem pracuje jednou týdně. 

V rámci strukturované výuky v Diakonii chlapec plní 6 úkolů: Jednotlivé úkoly jsou 

barevně odděleny žetony. 

1. Modrý žeton: nácvik psaní, obtahování předkreslených tvarů 

2. Žlutý žeton: třídění geometrických tvarů 

3. Červený žeton: rozlišování dvou obrázků a rozdílů na nich 

4. Zelený žeton: chlapec se učí krátké básničky a písničky 

5. Fialový žeton: učí se počítat do 1 O 

6. Trn. modrý žeton: učí se dny v týdnu, a měsíce 

Za nejvhodnější způsob, jak získat informace o tom, jakým způsobem jsou naplňovány 

psychické potřeby dítěte jsme se rozhodli provést rozhovor s matkou dítěte. 

6.1 .2 Semistrukturované interview 

S matkou postiženého dítěte bylo provedeno semistrukturované interview. 

Následující semistrukturované interwiev se zabývá naplňováním psychických potřeb 

tělesně postiženého dítěte a představuje pohled na řešení jednotlivých okruhů problémů 

rodiny paní Ivany K., která se stará o svého syna Martina. Martin navštěvuje speciální 

školu při středisku Diakonie ČCE Marta v Čáslavi. 

Následuje transkripce rozhovoru: 

Maminka: Martínek zprvu vypadal jako každé jiné dítě. Zdálo se, že je vše v pořádku. 
Přibližně asi po měsíci, v době, kdy děti začínají sledovat očima jsem si všimla, že ale není 
vše v úplném pořádku. Dítě nedokázalo zaostřit a sledovat pohybující se předmět. Asi po 
týdnu kontrola u paní doktorky ukázala, že syn v pořádku oprav~u není. Paní doktorka 
provedla vyšetření neurologické polohy a oči jí dělaly největší starost. Následovala série 
vyšetření u různých odborníků. 
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T: Kdy Vám někdo sdělil diagnózu, že Martin má dětskou mozkovou obrnu? 

Maminka: Již při prvním neurologickém vyšetření nám dala paní doktorka najevo, že se 
bude jednat o vážný stav dítěte. To se mě podlomila kolena, protože jsem si uvědomila, že 
situace je skutečně vážná. V té době byly Martinovi 3,5 měsíce. 

T: Jak se taková diagnóza sděluje? 

Maminka: Doktorka nám v tomto případě dala otevřeně najevo, že se jedná o velmi vážný 
stav, což mě jako matku vyděsilo, ale asi to jinak nejde. Paní doktorka to tak považovala za 
správné. 

T: A co tedy potom nastalo, když doktorka vyslovila diagnózu, že se jedná o dětskou 
mozkovou obrnu? Co se děje ve vás jako v mamince? Jak se lze vyrovnat se zprávou, že 
máte postižené dítě? 

Maminka: Ono to nepřijde najednou, ale vlastně se to pomalu plíží. První vyšetření vás 
podlomí, ale ke konečnému verdiktu dochází tak kolem 1-2 let, kdy vidíte i zpožďující se 
vývoj dítěte. Jak se vlastně ten vývoj opožďuje. Jde to všechno pomalu, není to rychle, 
najednou. 

T: Vážnou krizi jste neměla? 

Maminka: Vážná krize nenastala, protože sdělení diagnózy je rozděleno do určitého 
časového období. Ale samozřejmě přicházejí momenty, kdy vám není zrovna lehko. 
Myšlenky, že nemám zdravé dítě, co budeme dělat, co bude dál. Celá rodina se těší na 
miminko a najednou se ta radost vytratí a všichni jsou vážní. 

T: Když se Martínek narodil a přišlo se na to, že je postižený, doporučil vám někdo 
psychologa? 

maminka: Ne. Asi na mě bylo znát, že mě to tak neporáží. Alespoň na začátku ne. Ale 
pravda je, že nastaly takové okamžiky, asi po dvou letech, kdy jsem cítila, že v rodině není 
vše úplně v pořádku. Tak jsem si psychologa našla sama. Cítila jsem, že ho potřebuji a 
velmi mi to pomohlo. 

T: Myslíte si, že zdravotní stav je pro Martina neštěstí? 

Maminka: To je velmi těžké říci. Člověk se s tím vyrovná a na druhé straně to přináší 
spoustu kladných věcí. Život s takovým dítětem vás zavede někam úplně jinam. Jestli to je 
neštěstí to nedokážu zhodnotit. Zatím má on mě a já se o něj mohu starat. Nedívám se do 
daleké budoucnosti. Třeba, co bude za 10 let, to zatím neřeším. Žiji přítomností a snažím 
se té přítomnosti dát co nejvíce. V současnosti rozhodně nepovažuji náš život za nešťastný. 

T: Jak je možné unést takovou tíhu sdělení, že vaše dítě má poškození mozku? 
Maminka: Já nevím. Člověk sáhne velmi hluboko do sebe. Například už v půl roce, když 
vidíte, že dítě nezvedne hlavu, neotočí se na bok, nesleduje vás očima. Je zkrátka jiné a já 
se na tu jinakost musím připravit a musím se takovému dítěti učit rozumět a pomáhat. 

T: Dnes je Martinovi 6 let, vzpomínáte na porod? Zda bylo vše v pořádku? 
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Maminka: Za těch 6 let uběhla spousta času a ukázalo se, že porod byl s největší 
pravděpodobností v pořádku. Stoprocentně vám ovšem nikdy nikdo nic neřekne. Všichni 
se přiklánějí k tomu, že těhotenství a porod byl v pořádku. V podstatě dnes už není 
důležité, jak se to stalo, ale je důležité, co se s tím dá dělat. Samozřejmě kvůli dceři jsem 
považovala za důležité po tom nějakým způsobem pátrat. 

T: Jaké vám dávají lékaři prognózy? 

Maminka: Lékaři prognózy nedávají. Pouze se opatrně vyjadřují. Skutečnost je taková, že 
vývoj Martina jde pomalu dopředu a nezhoršuje se. Jak rychle a kam až půjde, to vám 
nikdo neřekne. Po pohybové stránce je dnes na tom Martínek tak, že si sám sedne, lehne, 
leze po čtyřech a to střídavě. Střídá pravou a levou a je i naděje na chůzi. Samozřejmě s 
oporou. Hezky sám jí a v poslední době se i rozmluvil. 

T: Pojďme se vrátit do té doby, kdy jste se dozvěděla o diagnóze svého dítěte. Znala jste ve 
svém okolí nějak podobně postižené dítě? 

Maminka: První můj dotaz směřoval k naší paní doktorce. Ptala jsem se, jestli ví o někom, 
kdo má podobně postižené dítě. Projevila jsem zájem se s těmito lidmi seznámit I v dnešní 
době mi na trhu chybí knížky, příběhy o těchto dětech. Stále je pramenů informací a 
konfrontací málo. Od doby, kdy Martínek navštěvuje středisko Diakonie, navazujeme 
kontakty a máme spoustu přátel. 

T: Péče o ZP dítě je mnohem náročnější. Kdy jste s Martinkem vlastně začala pracovat, jak 
po psychické, tak po fyzické stránce? 

Maminka: Po fyzické stránce prakticky hned, tzn. od těch 3-5 měsíců, kdy bylo jasné, že 
tam nějaké to postižení je. Na rodiče jsou kladeny velké nároky, protože cvičení se musí 
denně opakovat. 

T: Jak dlouho takové cvičení trvá? 

Maminka: Cvičení trvá přibližně 10-20 minut 4-5x denně a v rámci denního režimu musíte 
s tímto časem počítat. Vlastně se staráte o miminko a mezitím s ním cvičíte. 

T: Jak Martin spolupracoval při cvičení a nácvicích? 

Maminka: Zpočátku s problémy, často plakal, pak si ale na cvičení zvykl a ochotně 
spolupracoval. Důležitá bylo Martínka motivovat, aby spolupracoval. 

T: Bolí cvičení? 

Maminka: Martin říká, že ne. Myslím, že už si na něj zvykl. U miminek dochází spíše k 
pocitu nejistoty, a proto se trápí a brečí. 

T: Je obtížné cvičení s šestiletým dítětem? Jak to zvládáte? 

Maminka: Ano,cvičení je fyzicky náročné. Tady je velmi důležité, aby maminky také 
myslely na sebe. Já například chodím do posilovny. 
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T: Ze začátku jste mluvila o náročném fyzickém cvičení, ale jak to bylo s trénováním 
mozku? 

Maminka: Vojtova metoda je reflexní cvičení, kdy dráždíte určité zóny, které běží přes 
mozek a vy se snažíte o jejich zapojení. 

T: Teď cvičíte jak často? 

maminka: Dnes už Martin vydrží cvičit delší dobu, takže nemusíme cvičit tak často. Přesto 
spolu cvičíme minimálně jednou nebo dvakrát denně. Navíc, když je v Diakonii, s ním 
cvičí i fyzioterapeut. 

T: Zvládnete dnes toto cvičení už úplně sama? 

maminka: Ano, samozřejmě. Základní cvičení zvládnu sama. Jsem, ale ráda, když na mě 
rehabilitační sestra dohlíží a udržuje nás v tempu. Je dobré, když je u toho i tatínek. Rodič 
nemůže očekávat, že za něho terapeut tuto práci udělá. 

T: Jaké povolání jste vykonávala před narozením Martínka? Bylo pro vás těžké vzdát se 
svého povolání s ohledem na zdravotní stav vašeho syna? 

Maminka: Ano, ze začátku to bylo náročné, protože jsem musela opustit svojí profesi a 
počátek, první 4 roky vlastně nepřicházelo v úvahu nic jiného než péče o dítě. Já jsem 
kadeřnice a již 2 roky, co Martin navštěvuje Diakonii v Čáslavi, opět mohu pracovat. Je 
výhoda, že jsem z toho tak úplně nevypadla, protože vlasy máme všichni. 

T: Figuruje ve vašem životě tatínek Martínka? 

Maminka: Tatínek nás finančně podporuje, což je velmi důležité. Do pěti let Martínka jsme 
žili pohromadě, poté jsme se s manželem rozešli jako přátelé. Podpora z jeho strany, tedy 
hlavně finanční je nutná a důležitá. Navštěvuje nás a zdá se, že to Martinovi tolik 
neublížilo. 

T: Pečovala o Vaše dítě širší rodina? Ke komu mělo nejblíže? 

Maminka: Nejvíce Martínek tíhne ke mně a ke své sestře Simoně. Manžel se také snažil, 
ale byl stále pracovně vytížený. Rodiče a moje sestry mi s výchovou Martínka často 
pomáhali. 

T: Myslíte si, že kdyby nastala situace, kdy vy sama by jste nemohla o syna pečovat, byla 
by toho schopna vaše dcera Simona? 

maminka: Částečně určitě ano. Myslím, že se mají moc rádi a že se vnímají jako normální 
sourozenci. Už nyní Ge jí 16 let), tak jí mohu klidně na hodinku Lukáše svěřit a vím, že se 
o něho dokáže postarat. 

T: Vedete ji cíleně k tomu, aby se dokázala o Martina postarat, nebo to přichází z toho jak 
spolu žijete? 
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maminka: Nesnažím se cíleně to na ni nakládat. Podařilo se mi rodinu stmelit a jednotlivé 
činnosti přicházejí automaticky sami. 

T: Měl Martínek možnost si hrát s vrstevníky? 

Maminka: Z počátku vzhledem k častému cvičení a vytížení nebylo tolik příležitosti, aby 
se Martínek stýkal se svými vrstevníky. Moje kamarádka má stejně starého chlapečka, 
takže jednou za týden si spolu hráli. Teď má ale kamarády v Diakonii na které se těší. 
Letos to budou dva roky co Martin středisko navštěvuje. 

T: Projevuje Martínek radost vždy, když přijde domů z Diakonie? 

Maminka: Zpočátku se mu do Diakonie nechtělo, ale brzy si zvykl. Jsou tam všichni 
strašně moc hodní a příjemní. Je rád, když je doma, ale do Diakonie se těší, protože tam 
má kamarády a je mezi svými vrstevníky. 

T: Doprovázíte denně Martínka do střediska nebo Vám někdo pomáhá? 

Maminka: Pracuji jen kousek od Diakonie, takže Martínka denně doprovázím. Ale 
problém by nebyl ani tak, protože Diakonie zajišťuje dopravu klientů z okolí. 

T: S jakými hračkami a předměty si Váš syn nejraději hraje? 

Maminka: Při nácviku činností každodenní potřeby jsme používali dětské říkanky a 
písničky. Rád si hraje s autíčky, má rád hudební hračky a nástroje. Spává s plyšovým 
medvídkem, se kterým v klidu usne a cítí se s ním v bezpečí. 

T: Přenáší se Vaše pohoda, síla a životní optimismus i na Martina? 

maminka: Kdybych byla nervózní a úzkostná, tak by Martínek vypadal úplně jinak. Nebyl 
by v takové nádherné pohodě v jaké je. 

T: Jak jste se vyrovnávala s tím, že na ulici se na vás lidi dívali, protože Martin nebyl 
stejný jako ostatní děti? 

Maminka: Martin ležel do 3 let. Od 3 let se pohyb zlepšil. Začátek byl velmi náročný na 
psychiku. V tomto období pro mě byla důležitá práce psychologa. 

T: Změnilo se něco v péči o Martina za těch 6let, které mu nyní jsou? 

Maminka: Určitě změnilo. Z počátku si Martin vůbec nedovedl představit, že by něco 
udělal beze mne. V asi 4 letech však začal odmítat nabízenou pomoc při oblékání a 
svlékání, při jídle a mytí. Chtěl to dělat sám. 

T: Jak se vyrovnáváte s problémem postižení mezi zdravými lidmi? 

Maminka: Myslím, že spíše ostatní lidé mají problém vyrovnat se s námi než my s nimi. 
Nikdy se třeba s takovou situací nesetkali a nevědí, co mají dělat, jak se mají chovat. 
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T: Poraďte nám paní Ivano, co bychom my všichni měli dělat? Jak bychom neměli 
reagovat? Co je nepříjemné? 

Maminka: Nepříjemné je to, že tuto situaci lidé považují za tragédii. Říkají chudák máma a 
tak dále. Já si myslím, že tomu tak není. Radosti a štěstí je i v takovýchto situací hodně, ale 
je potřeba je najít. 

T: Nevadí vám otázky okolí. Myslím tím, když se vás třeba někdo zeptá, co je Martinovi? 

maminka: Ne, konečně to znamená, že se otevře hovor, že se otevře toto téma. 
Jsem ráda, když se mě někdo zeptá. A jsem ráda pokud je tato komunikace otevřená. 

T: Jaké to je starat se a žít s dítětem se ZP? Mnozí by to určitě vzdali. 

Maminka: Život se svým synem beru jako štěstí. Nikdy jsem nepřemýšlela, že bych péči o 
syna vzdala. Lásku, kterou mu dávám, mi mnohokrát vrátí a život s ním mě vynese vzhůru. 
Má jenom mě a já s ním chci být. 

6.1.3 Analýza výsledků 

U analýzy výsledků rozhovoru s pí. Ivanou, která je matkou postiženého Martina, se blíže 

zaměříme na to, zda a v jaké míře bylo u Martina naplňováno pět psychických vývojových 

potřeb, které vymezil prof. Matějček. 

1) naplňování potřeby přiměřené stimulace 

S rozhovoru s matkou vyplývá, že u dítěte se ZP hraje zájem o přiměřenou stimulaci 

velkou roli. Odbornou podporu rodině v tomto směru nabízí jak fyzioterapeut a psycholog, 

tak středisko Diakonie Marta v Čáslavi, které Martínek od svých 4 let navštěvuje. 

Matka se snaží o naplňování potřeby přiměřené stimulace ihned po narození. Vzhledem 

k tomu, že se matka starala o ZP dítě, začala prakticky ihned po zjištění postižení, 

s dítětem pracovat a to po psychické i fyzické stránce. Matka s dítětem denně cvičila. viz 

citace: ,,Na rodiče jsou kladeny velké nároky, protože cvičení se musí denně opakovat. " 

Dostatek času bylo i na volnou hru. viz. citace: "Při nácviku činností každodenní potřeby 

jsme používali dětské říkanky a písničky. Rád si hraje s autíčky, má rád hudební hračky a 

nástroje." 

Matka nemá pocit, že by se svému dítěti nevěnovala a neposkytovala dostatek podnětů 

kjeho rozvoji. Zároveň však pociťuje obtíže sjejich naplňováním. Z důvodu nutnosti 

cvičení několikrát denně opakovat, zbývalo méně času na volnou, spontánní hru či 
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stimulaci dítěte bez konkrétního cíle. viz. citace: "Cvičení trvá přibližně 10-20 minut 4-5x 

denně a v rámci denního režimu musíte s tímto časem počítat. Vlastně se staráte o miminko 

a mezitím s ním cvičíte." 

2) naplňování potřeby smysluplného života 

Matka nám prostřednictvím rozhovoru sdělila, že potřeba smysluplného života je u jejího 

dítěte naplňována i přes problémy vzniklé ZP dítěte. Rodina, ve které je Martin 

vychováván, byla do pěti let věku dítěte úplná. viz. citace: "Do pěti let Martínka jsme žili 

pohromadě, poté jsme se s manželem rozešli jako přátelé. Navštěvuje nás a zdá se, že to 

Martinovi neublížilo." S výchovou matce pomáhala širší rodina. viz. citace: ,,Rodiče a 

moje sestry mi s výchovou Martínka často pomáhali." Matce pomáhá s výchovou Martínka 

i dcera Simona. viz. citace: ,,Myslím, že se mají moc rádi a že se vnímají jako normální 

sourozenci." 

Matka je ráda, že Martin v Diakonii přichází do styku se stejně starými dětmi a poznává 

nové tváře. viz. citace: "Teď má ale kamarády v Diakonii. Vždy se na ně doma těší." 

Jak matka v rozhovoru uvedla, ze začátku, když začínali s cvičením Martínek plakal, 

nevěděl proč to dělá a jaký smysl cvičení má. viz. citace: "Důležité bylo Martínka 

motivovat." 

Cvičení prakticky ihned po narození a nutnost častého opakování sebou nese určité riziko. 

Dítě postrádá ve cvičení význam. Postupem času však Martínek cvičení začal brát jako 

samozřejmost. viz. citace: ,,S problémy, často plakal, pak si ale na cvičení zvykl a ochotně 

spolupracoval." Cvičení se několikrát denně opakuje a dítě nemá tolik příležitosti poznávat 

a učit se novým věcem oproti zdravým dětem. Pravidelně navštěvuje i logopeda a oční 

ordinaci. 

3) naplňování potřeby životní jistoty a bezpečí 

Matka sdílí mnohé aktivity dítěte a je mu oporou. Naplňuje potřeby dítěte a dítě matce její 

péči vrací. Z rozhovoru vyplývá, že své dítě miluje a za nic by jej nedala. viz. citace: 

"Život se svým synem beru jako štěstí. Lásku, kterou mu dávám, mi mnohokrát vrátí a život 

39 



s ním mě vynese vzhůru. Má jenom mě a já s ním chci být." Tím se zesiluje citová vazba 

mezi ní a dítětem. To, že se matce narodilo dítě se ZP, nepovažuje za tragédii. viz. citace: 

"Radosti a štěstí je i v takovýchto situací hodně, ale je potřeba je najít." 

Matka rozumí potřebám dítěte, které u dítěte zvyšují pocit jistoty a bezpečí. Když Martínek 

spí, tuto potřebu mu naplňují i jeho hračky. viz. citace: "Spává s plyšovým medvídkem, se 

kterým v klidu usne a cítí se s ním v bezpečí." 

Matka v rozhovoru uvedla, že Martin rád dochází do střediska Diakonie. v1z. citace: 

"Zpočátku se mu do Diakonie nechtělo, ale brzy si zvykl. Jsou tam všichni strašně moc 

hodní a příjemní. Je rád, když je doma, ale do Diakonie se těší, protože tam má 

kamarády." 

4) naplňování potřeby identity a sociálního začlenění 

Matka si uvědomuje důležitost potřeby identity a sociálního začlenění. Je důležité, aby se 

Martin cítil v bezpečí a cítil, že tu vždy pro něho někdo je a stojí za ním. Martin je hodně 

fixován na matku, z čehož vyplývá, že matka své dítě nezanedbává a věnuje se mu. viz 

citace: "Kdybych byla nervózní a úzkostná, tak by Martínek vypadal úplně jinak. Nebyl by 

v takové nádherné pohodě v jaké je." 

Oproti tomu rozvolňování vazby mezi matkou a jejím dítětem probíhá vzhledem k ZP 

dítěte pomaleji než je to běžné u zdravých jedinců. Vzhledem k péči matky o Martina a o 

tom, že ví co Martin potřebuje, dochází k naplňování výše uvedené psychické potřeby 

dítěte. viz. citace: ,,Nikdy jsem nepřemýšlela, že bych péči o syna vzdala. " 

Diakonie je zařízení, které Martinovi pomáhá získat potřebné sebevědomí. Pomáhá jak 

dítěti, tak rodině. Martin již dokáže vykonávat samostatně a nezávisle řadu činností, což 

mu přináší uspokojení a motivuje další aktivitu. viz. citace: "V asi 4 letech však začal 

odmítat nabízenou pomoc při oblékání a svlékání, při jídle a mytí." 

5) naplňování potřeby životní perspektivy 

Matka věří, že se její dítě v životě uplatní stejně jako jiné děti. V tom ji pomáhá rodina i 

středisko Diakonie, které již Martínka začíná připravovat k integraci do společnosti mezi 

ostatní. 
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U Martínka, vzhledem kjeho věku, však dominují především první tři potřeby, jejíchž 

naplnění je podmíněna i potřeba životní perspektivy. 

Dětem velice dlouho trvá, než budoucnost objeví a budou se jí zabývat. Většinou okolo ll 

a 12let. První znaky toho, že Martin tuto potřebu "předjímá" však dává najevo už tím, že se 

těší až přijde domů, až budou vánoce, apod. viz. 

6.2 Šetření se skupinou rodičů - anketa 

Data byla zjišťována pomocí ankety sestavené na základě daných vědeckých otázek a cílů 

výzkumu. Aplikace anketního dotazování spočívala v získávání informací od rodičů 

tělesně postižených dětí písemně, prostřednictvím otázek, které jsou v tištěné podobě 

obsahem sestaveného formuláře. V tomto případě nedocházelo k přímé interakci mezi 

výzkumníkem a zkoumanými osobami. K výhodám ankety patří její anonymita, dostatek 

času na přemýšlení nad otázkami a možnost oslovit velké množství rodičů. Nevýhodou 

ankety je především to, že nemáme záruku, že dotazník skutečně vyplňoval respondent a 

že nebyl při vyplňování nikým ovlivňován. Dalším problémem u ankety je její nízká 

návratnost, tedy poměr počtu vyplněných anketních dotazníků, které se vrátily 

k výzkumníkovi, k celkovému počtu, které výzkumník předal respondentům. 

Návratnost anketních dotazn~ků je ovlivněna především ochotou respondentů 

spolupracovat, nejasnými otázkami, negativně také ovlivňuje návratnost velký rozsah 

dotazníku, nevhodný čas na vyplňování či komplikovaný způsob jakým se anketní 

dotazníky vracejí. 

V našem anketním dotazování se jednalo o devět otázek - z kombinace uzavřených a 

otevřených otázek. 

Rodiče tělesně postižených dětí byli v průvodním dopise seznámeni s účelem ankety a také 

s tím, že odpovědi jsou anonymní a důvěrné, zpracování je omezeno na vyhodnocení 

získaných údajů a poslouží pouze pro studijní účely. 

6.2.1 Charakteristika skupiny výzkumu 

Pro úplnost opět uvádím charakteristiku souboru: 

Dotazovanou skupinu tvořily rodiče tělesně postižených dětí, které navštěvují školu při 

středisku Diakonie ČCE Marta v Čáslavi, při středisku jsou zřízeny speciální školy pro 



žáky s více vadami, zahrnující mateřskou, pomocnou 1 zvláštní školu, později také 

přípravný stupeň pomocné školy. 

Do školy dochází žáci se závažným mentálním a kombinovaným postižením, kteří Sl 

v průběhu desetileté školní docházky osvojují poznatky a dovednosti, které zvýší jejich 

samostatnost a soběstačnost. Žáci se vzdělávají podle vzdělávacího programu pomocné 

školy a rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. 

Počet klientů, kterým poskytuje středisko a škola služby, pomoc a podporu činí v současné 

době celkem 46 dětí. Jde o mentálně a tělesně postižené děti a mladé lidi. 

Ve středisku, po domluvě s ředitelem střediska, jsme vybrali všech 30 dětí ve věku od 3 do 

7 let, které obdržely anketní otázky, které měly předat rodičům k vyplnění. K vyhodnocení 

se vrátilo 22 vyplněných formulářů anketních otázek, které děti vrátily vyplněné od svých 

rodičů. 

Formuláře obsahovalo devět anketních otázek, které měly ukázat specifika v naplňování 

psychických vývojových potřeb u dětí s postižením v raném věku. Vzhledem k věku dětí 

(3 do 7let) ve vybraných rodinách byly otázky zejména zaměřeny na naplňování prvních 3 

potřeb. 

6.2.2 Výsledky a statistické zpracování ankety 

Pro vyhodnocení anketního dotazování bylo použito programu Microsoft Office Power 

Point a Microsoft W ord. 

Otázka č.l: Cvičili jste s dítětem nějakou metodu stimulující rozvoj dítěte? Jakou? 

Grafč.l 
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Necvičili (4) - 18% 

ll Rozvoj chůze, úchopů, smysl. jednání (2) - 9% 

Vojtova metoda+ Bobathova metoda (15) - 68% 

O Logopedie, rozvoj řeči (1) - 5% 



Komentář: 

Z výsledků vyplývá, že v podpoře psychomotorického vývoje dítěte převažují ty metody, 

které výrazně stimulují zejména motorický vývoj dítěte (68%). Vzhledem k obsahu a 

metodám používaných v těchto dvou konceptech , jak byly popsány výše, je patrné, že u 

68% dětí v raném věku převažovala cílená intenzivní vysoce specializovaná činnost. 

Otázka č.2: Jak často v průběhu dne probíhal nácvik a jak dlouhé období jste se mu 

věnovali? 

Grafč.2 

Komentář: 

5x denně a víc (4) - 18% 

• 3-4x denně (5) - 23% 

1-2x denně (5) - 23% 

D každý volný čas (5)- 23% 

D necvičili jsme s dítětem (3) - 13% 

Z výsledků vyplývá, že 64% dětí cvičilo třikrát a více denně. Vzhledem k tomu, že nácvik 

tělesných cvičení je spojen i s časově náročnou přípravou a nutností specifického prostředí 

(rehabilitační stůl, hygienické a teplotní podmínky), se tedy dá usuzovat, že celodenní 

program byl zcela podřízen nácviku na úkor přirozeného smysluplného řádu v rodině. 

Otázka č.3: Jak spolupracovalo dítě při cvičeních a nácvicích? 

(většinou ochotně - občas bylo potřeba větší motivace - bylo potřeba velké motivace 

ke spolupráci, popř. rozved'te) 

Grafč.3 
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Neochotně, často s pláčem (5) - 23% 

Potřeba větší motivace (5)- 23% 

Většinou ochotně, spolupracovalo (9) - 41% 

D Necvičilo (3) - 13% 



Komentář: 

Z výsledků je patrné že 46% dětí při cílených cvičeních spolupracovalo neochotně, popř. 

muselo být výrazněji motivováno. Otázka poukazuje zda a v jaké míře byla u dětí 

uspokojována potřeba smysluplného života. 

Otázka č.4: Kolik času (dle vašeho odhadu) zbývalo na volnou, spontánní hru či 

stimulaci dítěte bez konkrétního cíle) - vyjádřete v procentech. 

Grafč.4 

Komentář: 

46-60% (6)- 27% 

• 0%(3)-13% 

31-45% (2) - 9% 

D 16-30% (7) - 32% 

D 1-15% (4) - 19% 

Graf ukazuje, že 73% dětí ze vzorku věnovaly cíleným nácvikům až půl dne. Výše 

položená anketní otázka zkoumá zda a v jaké míře byla u dětí uspokojována potřeba 

přiměřené stimulace. 

Otázka č.S: Čím se vaše dítě nejraději bavilo při volné hře? (dětské hříčky a říkanky, 

manipulace s předměty, hudební hračky popř. jiné, popište) 

Grafč.S 
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Žádné vzhledem k postižení (1) - 5% 

Autíčka (2) - 9% 

D Manipulace s předměty ( 4) - 18% 

D Hříčky, říkanky (4) -18% 

D Stavebnice, puzzle (5)- 23% 

• Hudební hračky (6)- 27% 



Komentář: 

Tento graf ukazuje, že pouze 5% dotazovaných rodičů udává, že jejich děti vzhledem 

k postižení nebyly v raním věku schopné spontánní, volné hry. Valná většina dětí volný čas 

využila k vyprofilované, na základě vlastních preferencí zvolené hře. 

Odpověď na anketní otázku nám ukázala, který podnět dítě zaujalo nejvíce a na to, které 

podněty jsou pro děti u nás nejčastější. 

Otázka č. 6: S kým dítě trávilo v daném období nejvíce času? 

Grafč.6 

Rodiče, prarodiče (4)- 19% 

Matka (15) - 68% 

[] Sourozenci (3) - 13% 

Komentář: 

Z grafu vyplývá, že matka byla nejčastějí tím, kdo zajišťoval péči o dítě, tedy včetně 
komplexní podpory vývoje dítěte. To s kým dítě trávilo nejvíce času poukazuje na to, kdo 
byl pro dítě hlavním vychovatelem, který se mu nejvíce věnoval. 

Otázka č.7: Pomáhala Vám s péčí o dítě i širší rodina (prarodiče, tety atd ... ) 

Grafč.7 

ano (17) - 77% 

D ne(5)-23% 
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Komentář: 

Z výsledku vyplývá, že s péči o dítě pomáhala rodičům i širší rodina. Tato anketní otázka 

zkoumá zda a v jaké míře byla u dětí uspokojována potřeba smysluplného života. 

Pomáhala Vám s péčí o dítě i širší rodina? V situaci, že v rodině je tělesně postižené dítě je 

vhodné a důležité, aby s výchovou dítěte rodičům pomohli i prarodiče a vlastně celá 

rodina. 

Otázka č.8: Rodina, ve které je vaše dítě vychováváno je: 

Grafč.8 

Komentář: 

úplná rodina (1 7) - 77% 

D neúplná rodina (5) - 23% 

Z grafu vyplývá, že ve vzorku skupiny dětí s postižením je 77% rodin úplných. 

Otázka č.9: Kolik sourozenců má popisované dítě? 

Grafč.9 

Komentář: 

ďi sourozenci5% 

jeden sourozenec 59% 

žádní sourozenci S% 

D dva sourozenci 23% 

D čtyři sourozenci 5% 

Z grafu vyplývá, že pouze 8% dětí ze zkoumaného vzorku nemá sourozence. 
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IV DISKUSE 

V naší bakalářské práci jsme se snažili pomocí různých metod hledat odpověď na tyto 

otázky: 

1) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby přiměřené stimulace? 

2) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby smysluplného života? 

3) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby životní jistoty a bezpečí? 

4) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby identity a sociálního začlenění? 

5) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby životní perspektivy? 

V rámci diskuze se k jednotlivým otázkám podrobněji vrátíme. 

1) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby přiměřené stimulace? 

Naplňování potřeby přiměřené stimulace je u dítěte se ZP sníženo. Je zde potřeba vyšší a 

specifické stimulace pro podporu vývoje základních funkcí (pohyb, smyslová výchova, 

řečová výchova, aj.) 

Potřeba přiměřené stimulace vede živý orgarusmus k činnosti. Pro vývoj tělesně 

postiženého dítěte je důležité, aby byl jeho nervový systém zásobován podněty z okolí 

v dostatečném množství, kvalitě a proměnlivosti. Každé tělesně postižené dítě potřebuje 

prostředí v určitém stupni bohaté či podnětné. 

Celá řada pozorování a pokusů svědčí pro to, že u postiženého dítěte množství, kvalita a 

proměnlivost podnětů chybí nebo je snížena. Záleží na druhu postižení a prostředí, 

v kterém dítě vyrůstá. Psychickou deprivací je dítě ohroženo tam, kde mu prostředí 

neposkytuje dost podnětů, což může být i postižením dítěte. 

,,Jedním činitelem ve vzniku psychické deprivace je nedostatek podnětů - sociálních, 

citových, ale i senzorických, k němuž dochází, pokud má dítě postižení, které mu 

znemožňuje plně uspokojovat jeho vývojové potřeby." 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 
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Při rozhovoru s matkou tělesně postiženého dítěte se ukázalo, že naplňování této potřeby je 

sníženo oproti zdravým dětem. Matka je vnitřně uspokojena z toho, že se svému dítěti 

dostatečně věnovala a poskytovala mu dostatek podnětů kjeho rozvoji, zároveň však 

pociťuje obtíže s jejich naplňováním. Z důvodu nutnosti cvičení několikrát denně 

opakovat, zbývalo méně času na volnou, spontánní hru či stimulaci dítěte bez konkrétního 

cíle. 

Z výsledků ankety vyplývá, jak cílená, každý den několikrát se opakující podpora zejména 

motorického vývoje je v přesile oproti spontánní hře dítěte, ačkoliv i dítě s těžkým 

postižením je schopno se věnovat volné preferenční hře. 

2) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby smysluplného života? 

Naplňování potřeby smysluplného života je u dětí se ZP odlišná. Přirozený denní řád 

ustupuje do pozadí a podřizuje se řádu, který vyplývá z potřeby rehabilitačních a jiných 

metod. Je důležité pro ně hledat uplatnění - alternativní. Aby byli v kontaktu, v nějakém 

aspektu užiteční. 

Potřeba smysluplného života je potřeba určitého řádu ve věcech a vztazích. Potřeba učit se, 

získávat zkušenosti, hledat pravidelnosti a nalézat řešení je zřetelná u dítěte na všech 

stupních jeho vývoje. Z podnětů, které smyslové orgány dítěte přivádějí do jeho mozku 

vznikají poznatky a zkušenosti. Svět nesmí být pro dítě nesrozumitelným chaosem, kde 

nelze objevit žádný význam. 

Motorický vývoj dítěte s postižením lze v prvních letech života výrazně ovlivnit 

pravidelným, častým cvičením. Přirozený denní řád tedy ustupuje do pozadí a plně se 

podřizuje řádu, který vyplývá z potřeby rehabilitačních a jiných metod. Tento řád 

reflektuje zejména dlouhodobé cíle ve vývoji dítěte, které samo dítě není schopno 

v aktuální situaci vnímat, je to řád, který neumožňuje dětem konkrétní prožitek příčiny a 

následku. 

"Všechny děti jsou spokojenější a cítí se bezpečněji, když mají jejich dny pravidelný řád 

Pro různé příležitosti si vytvořte rutinní činnosti a s postupujícím věkem pravidla, která 

vyhovují vašemu dítěti, jeho potřebám a celé rodině." 

(KERROV Á 1997) 
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Při rozhovoru nám matka sdělila, že potřeba smysluplného života je u jejího dítěte 

naplňována i přes problémy vzniklé ZP dítěte, i když probíhá odlišně od zdravých dětí. 

Denní režim dítěte je ovlivněn cvičením, které se několikrát denně opakuje a dítě nemá 

tolik příležitosti poznávat a učit se novým věcem oproti zdravým dětem. Matce pomáhá 

s výchovou i širší rodina a středisko Diakonie, což je důležité pro zdravý vývoj dítěte. 

Výsledky ankety nám ukazují, že denní režim dítěte je ovlivněn potřebou rehabilitačních a 

jiných metod. Na druhé straně z ankety vyplývá, že péče o dítě s postižením nemá 

bezprostřední vliv v daném vzorku na míru rozvodovosti či počet sourozenců v rodinách, 

které pečují o dítě s postižením, ani spolupráci širší rodiny. To znamená, že uspokojování 

zejména sociálních vývojových potřeb dítěte není výrazně ovlivněno. 

3) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby životní jistoty a bezpečí? 

Naplňování potřeby životní jistoty a bezpečí je dáno stabilitou rodinných vztahů, které 

mohou být změněné ZP dítěte. Zpravidla je to matka, která sdílí mnohé aktivity dítěte a je 

mu oporou. Naplňuje potřeby dítěte a dítě matce její péči vrací. 

Potřeba životní jistoty a bezpečí je naplňována v citových vztazích. Zpravidla jsou to 

rodiče, kteří zajišťují svému dítěti pocit bezpečí. V zásadě platí pro matku i otce stejný 

požadavek, aby se dítě s nimi a u nich cítilo bezpečně. Rodiče musí rozumět dítěti a dítě 

rodičům. Potřeba životní jistoty a bezpečí je totiž jednou z nejdůležitějších potřeb lidského 

života. 

Pro vývoj dítěte s postižením je podstatné, jak rodiče přijmou skutečnost, že se jejich dítě 

liší od ostatních, jaké postoje zaujmou a jaký výchovný styl zvolí. Nejbezpečněji se dítě 

cítí, má-li kolem sebe někoho, kdo ho má rád, kdo k němu patří, na koho může spoléhat. 

Dítě, jehož svět je odlišný, vlastně chce a potřebuje být vámi vedeno, aby cítilo určitou 

jistotu. 

,,Pevné základy budoucí spokojenosti dítěte tvoří jistota, že má rodiče, kteří vědí, co od 

svých dětí vyžadují, a zároveň schopnost dodržovat stanovená pravidla a negativní 

zkušenost s jejich porušením." 

(MATĚJČEK, LANGMEIER 1974) 
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Z analýzy rozhovoru s matkou postiženého dítěte vyplývá, že naplňování potřeby životní 

jistoty a bezpečí závisí na stabilitě rodinných vztahů. Matka sdílí mnohé aktivity dítěte a je 

mu oporou. Citová vazba mezí ní a dítětem zesiluje, své dítě miluje a za nic by jej nedala. 

Anketa nám ukázala, že ve většině případů se matka stává tím, kdo nejúžeji s dítětem 

pracuje a na druhé straně je i fyzioterapeutkou, logopedkou -tedy člověkem, který dítě 

vystavuje nepřijemným pocitům vyplývajícím z invazivnosti opakujících se nácviků. S tím 

koresponduje i výsledek, který udává míru spolupráce dětí při cílených nácvicích. Tímto se 

funkce matky, jako milující, ochranitelské osoby v životě dítěte nutně ustupuje do pozadí. 

4) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby identity a sociálního začlenění? 

Naplňování potřeby identity a sociálního začlenění je stejné jako u zdravých, je však cílem 

ucelené rehabilitace, hledat cesty jak potřebu naplňovat. Rozvolňování vazby mezi matkou 

a jejím dítětem probíhá vzhledem k ZP dítěte pomaleji než je to u zdravých jedinců. 

Potřeba identity a sociálního začlenění je potřeba nezávislosti, sebenaplnění a zajištění 

osobní integrity. Souvisí s uvědomováním svého ,.já" a podle prostředí, ve kterém jedinec 

vyrůstá bude jeho sebevědomí a jeho sebedůvěra silnější nebo slabší. Dítě poznává, že 

může vykonávat samostatně a nezávisle řadu činností. 

Naplňování potřeby identity a sociálního začlenění je u dětí s postižením stejné jako u 

zdravých, je však cílem ucelené rehabilitace, je nutné hledat cesty jak potřebu naplňovat. 

Rozvolňování vazby mezi matkou a jejím dítětem probíhá vzhledem k ZP dítěte pomaleji 

než je to u zdravých jedinců. Dítě závislé na interakci s matkou odmítá příliš mnoho 

zasahování do své autonomní oblasti. Cílem vývoje tělesně postiženého dítěte je stejně 

jako u normálních dětí dosažení co největší samostatnosti. 

"Tělesně postižené dítě se totiž přirozeným vývojovým procesem "separuje" -postupně se 

uvolňuje z těsné závislosti na matce, počíná si stále samostatněji, vzdaluje se od ní dál a na 

delší dobu, proniká do dalších a dalších společenských okruhů (záleží samozřejmě na 

druhu postižení). Postupná separace je zřejmou podmínkou jeho sociálního vyspívání, jeho 

uplatnění a tedy i jeho duševního zdraví." 

(ŠVEJCAR 2003) 
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Z rozhovoru s matkou postiženého dítěte vyplývá, že dítě je hodně fixováno na matku, 

z čehož je patrné, že rozvolňování vazby mezi jí a dítětem probíhá pomaleji než u zdravých 

jedinců. O tom, že dochází k naplňování výše uvedené potřeby dokazuje, že Martin nyní 

vykonává samostatně a nezávisle řadu činností. Velký význam pro Martina i jeho rodinu 

bylo, že začal navštěvovat středisko Diakonie v Čáslavi. Toto zařízení pomáhá jak rodině 

tak Martinovi, kterému pomáhá získat potřebné sebevědomí. 

Z výsledků ankety vyplývá, že podpora vývoje dítěte s postižením v raném věku výrazně 

ovlivňuje zejména první tři vývojové potřeby - tzn. potřebu přiměřené stimulace, potřeby 

jistoty a bezpečí a potřebu smysluplného života. Naplňování potřeby identity a sociálního 

začlenění tedy úzce souvisí s naplněním výše uvedených tří potřeb. 

5) Je u dítěte se ZP ovlivněno naplňování potřeby životní perspektivy? 

Naplňování potřeby životní perspektivy není u dětí v rané péči dominantní a to i u ZP. 

Potřebaje saturována skrze naplnění potřeby životní jistoty a bezpečí. 

Potřeba životní perspektivy je potřeba člověka neustále něco mít před sebou, nějakou 

perspektivu, aby mohl plodně žít a pracovat. Jen člověk si uvědomuje plynutí času. Je to 

potřeba otevřené budoucnosti, životní perspektivy a vytyčení určitých cílů, které nás 

motivují k životu. 

"Dětem to velice dlouho trvá, než budoucnost objeví - v pravém slova smyslu až ve 

středním školním věku, tj. kolem ll či 12 let." 

(MATĚJČEK 1986) 

Při rozhovoru se ukázalo, že naplňování potřeby životní perspektivy není aktuální. A to 

vzhledem k věku dítěte. Matka věří, že se její dítě v životě uplatní stejně jako jiné děti. 

V tom ji pomáhá rodina i středisko Diakonie, které Martínka začíná připravovat k integraci 

do společnosti. 

Anketa byla vzhledem k předškolnímu věku dětí zaměřena zejména na první tři vývojové 

potřeby - tzn. potřebu přiměřené stimulace, potřeby jistoty a bezpečí a potřebu 
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smyshiplného života. Naplňování potřeby životní perspektivy závisí na naplňování výše 

uvedených tří potřeb. 

Výsledky výzkumu, byť na malém vzorku naznačily, jaká specifika v oblasti naplňování 

psychických vývojových potřeb mohou přinést metody směřující k podpoře 

psychomotorického vývoje u dětí s postižením. Výsledky upozorňují na to, že bychom si 

měli uvědomit komplexnost pohledu na dítě s postižením, která obsahuje nejen snahu o 

zmírnění získaného postižení, ale i zohlednění těch potřeb ve vývoji, které jsou vlastní 

všem dětem, bez ohledu na míru specifických potřeb.Ve středu našeho zájmu by mělo být 

dítě jako takové. Z toho vyplývá potřeba součinnosti jednotlivých složek komplexní péče 

tak, aby podpora vývoje dítěte zohledňovala psychomotorickou jednotu v celé své šíři. 
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V ZÁVĚR 

Cílem naší bakalářské práce bylo sledovat a popsat specifika v naplňování pěti základních 

psychických vývojových potřeb, dle prof. Matějčka, u dětí s postižením v raném věku 

v rodinách. Popsat problematiku naplňování psychických vývojových potřeb postižených 

dětí v raném věku a pomocí semistrukturovaného interview a rodičovské ankety zmapovat 

základní specifika v uspokojování psychických potřeb u dětí s postižením v raném věku. 

Poukazujeme na riziko nedostatečného naplňování vývojových potřeb, které má za 

následek duševní strádání. 

Rodičům lze poradit, aby se pokusili vyhledat regionální služby. Navázat sociální 

kontakty. Jakmile rodiče budou vědět alespoň něco o postižení jejich dítěte, je důležité, aby 

o tom řekli rodičům, dalším příbuzným, přátelům a kolegům na pracovišti. Nejlepší 

strategií je být otevřený a upřímný. Všichni by jim zřejmě rádi pomohli, ale nemusí vědět, 

jak na to. 

Je vhodné, aby rodiče mluvili s ostatními co nejjednodušším způsobem, ale přitom co 

nejúplněji o všem, co souvisí s postižením jejich dítěte - o tělesném stavu, příčinách, léčbě, 

vyhlídkách a omezeních pramenících z postižení. Kolem některých postižení a nemocí se 

vytvořila řada pověr a mýtů, které mohou být příčinou strachu, nevšímavosti, zděšení a 

předsudků dokonce i v rámci rodiny. Otevřený a věcný přístup napomůže k prolomení 

takových bariér a k přijetí dítěte i s jeho postižením lidmi, kteří je mají rádi. 

Míra, do jaké jsou rodiče a další osoby z okolí dítěte schopni uspokojování vývojových 

potřeb dítěte je vždy dána mnoha faktory. Patří sem jednak osobnostní charakteristiky 

vychovávajících osob, ale také například sociální a finanční situace rodiny. Do značné 

míry však tuto interakci ovlivňuje samo dítě, které rodiči dává pozitivní zpětnou vazbu o 

smysluplnosti vynaloženého úsilí. U dětí s postižením je uspokojování vývojových potřeb 

změněno a je ovlivněno mírou a druhem postižení. Na této situaci se podílí: celkově 

náročnější režim rodiny, nižší pozitivní zpětná vazba, mnohdy větší finanční náročnost, 

sociální znevýhodnění rodiny aj. 

Domnívám se, že pečující osoby o postižené děti by měli sdílet svět se svým okolím, 

otevřeně hovořit o potřebách svých i dítěte, využít konzultaci psychologa a dalších 

odborníků, neboť je to úkol obtížný, který rozhoduje o celém životě člověka, o jeho vztahu 

k lidem a k budoucím dětem. 
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Příloha č. 1: 

.., 
Základní škola speciální Cáslav 

Preambule 

Základní škola speciální je plně organizovaná škola pro žáky s mentálním a 

kombinovaným postižením, poskytující vzdělávací program pomocné školy a přípravného 

stupně pomocné školy a dalšími aktivitami, směřujícími k plnohodnotnému rozvoji klientů 

a jejich maximální integraci do společnosti podle jejich fyzických a mentálních schopností. 

Škola navazuje na Středisko Diakonie Marta, s kterým spolupracuje ve 

volnočasových aktivitách, využívá možností rehabilitace a speciálních terapií. 

Kontaktní údaje 

Název: Základní škola speciální Diakonie ČCE Čáslav 

Adresa: Komenského nám. 140 

286 O 1 Čáslav 

IZO: 600021807 

IČO: 71197541 

Telefon: 327 311 359 

E-mail: skolacaslav@seznam.cz 

Právní forma: školská právnická osoba 

Zřizovatel školy: Diakonie ČCE, Belgická 22, Praha 2 

Ředitelka školy: Ing. Jitka Richterová 

Číslo účtu: 444873339/0800 Česká spořitelna Čáslav 



Příloha č. 2: OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

Obr. 1, 2.: I u dětí se zdravotním postižením je nutné respektovat potřebu 
smysluplného života. Na obrázku děti z Diakonie Čáslav při vánočním zdobení. 



Obr. 3, 4.: Určitá míra stimulace je základní psychickou potřebou člověka. Každé 
tělesně postižené dítě potřebuje prostředí v určitém stupni bohaté či podnětné Na obrázku 
děti z Diakonie Čáslav v ergoterapeutické dílně při vrtání a zatloukání hřebíků. 



Obr. 5.: Naplňování potřeby přiměřené stimulace. Pro vývoj postiženého dítěte je 
důležité, aby byl jeho nervový systém zásobován podněty z okolí v dostatečném množství, 
kvalitě a proměnlivosti. 

Obr. 6.: Naplňování potřeby smysluplného života. Motorický vývoj dítěte s postižením 
lze v prvních letech života výrazně ovlivnit pravidelným a častým cvičením. 
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