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NÁZEV 

Otcové dětí s kombinovaným postižením: zvládání náročné životní situace 

 

ANOTACE  

Předkládaná diplomová práce se zabývá zvládáním zátěže v rodinách dětí 

s kombinovaným postižením, se zaměřením na jejich otce. V teoretické části jsou 

nastíněna východiska této problematiky. Záměrem této části je přiblížit problematiku 

kombinovaného postižení a zátěžové faktory, které mohou vlivem přítomnosti dítěte 

s postižením na rodinu působit. Cílem práce je získat subjektivní pohled vnímání této 

životní situace otcem dítěte s kombinovaným postižením. 

Druhá, výzkumná část, prezentuje výsledky kvalitativního šetření, které se 

uskutečnilo formou semistrukturovaných rozhovorů s otci dětí s kombinovaným 

postižením. V této části jsou popsány některé oblasti života otců, do kterých může 

postižení významně zasahovat. 
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TITLE 

Fathers of children with multiple disabilities: coping with the demanding life situation      

 

ANNOTATION 

The following thesis concern with the ways of how families of children with 

multiple disabilities, especially fathers, cope with stress and the demanding life 

situation. The bases of the theme are outlined in the theoretical part. In this part an 

introduction of the theme is intended, an explanation of the key words, the multiple 

disabilities and the demanding factors, that may influence, as a consequece of the 

multiple handicapped child presence, the whole family and its members. The object of 

the thesis is to get information on internal perception and subjective view by fathers of 

childern with multiple disabilities in their special life situation. 

Second, research part of the thesis presents results of the qualitative investigation, 

that was carried out by semistructured inquiries with fathers of children with multiple 

disabilities. Some of the father´s aspects of life, that are supposed to infuence them 

mostly and in great deal, are described in this part. 

 

KEYWORDS  
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Families and their children with disabilities 
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ÚVOD 

Téma rodin dětí s postižením vybízí k mnoha otázkám. Stejně jako každá rodina, i 

rodina dítěte s postižením je jedinečnou mozaikou vzájemných vztahů, povah a rolí. 

Přesto se od ostatních rodin liší svou specifickou životní zkušeností. Problematika rodin 

dětí s postižením se stala během posledních několika let předmětem řady výzkumů. 

Obvyklé však je, že jsou tyto výzkumy zaměřeny pouze na matky dětí s postižením. 

Hlavním motivem pro napsání této práce je skutečnost, že výzkumy zaměřené na 

otce dětí s postižením u nás stále chybí. O tom, že toto téma nebylo u nás doposud 

prozkoumáno, svědčí nedostatek literatury či studií pojednávajících o otcích dětí 

s postižením. Při zpracovávání práce jsem se obrátila i na renomovaného českého 

psychologa, který se zabývá mužskou problematikou, ani on však neměl s otci dětí 

s postižením žádnou zkušenost. 

Svou prací bych ráda přispěla k tématu zvládání zátěže v rodinách dětí 

s kombinovaným postižením, ovšem ne z pohledu matek, ale otců. Kategorie dětí 

s tímto postižením byla záměrně zvolena proto, že se jedná o nejsložitější skupinu 

postižení, která dle mého názoru vyžaduje obzvlášť vysoké nároky na péči. O 

problematice kombinovaných vad blíže pojednává první kapitola. 

V další kapitole se věnuji rodinám dětí s kombinovaným postižením a to zejména 

období sdělení diagnózy postižení dítěte rodičům, procesu vyrovnávání s postižením 

dítěte a faktorům, které mohou přijetí dítěte ovlivnit. 

Třetí kapitola pojednává o historickém vývoji otcovské role a dotýká se tématu 

otcovství ve vztahu k dítěti s kombinovaným postižením. Následující kapitoly se 

zabývají hlavními stresovými činiteli, které mohou na rodinu dítěte s postižením 

působit, a dále strategiemi, jimiž lze zátěžové situace zvládat. 

Ve výzkumném šetření se snažím plnit cíl této práce, tedy poznat život rodiny 

dítěte se závažným postižením z pohledu otců. Uvádím a popisuji autentické prožitky 

otců dětí s kombinovaným postižením, jejich názory a zkušenosti z různých etap a 

oblastí života. Usilovala jsem především o vytvoření co největšího prostoru pro vlastní 

vyjádření otců, které nejlépe poodkrývá a přibližuje jejich pohled na prožívání a 

zvládání této životní situace. 
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1. KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ  

Problematika osob s kombinovaným postižením nemá ve speciální pedagogice 

příliš dlouhou historii. Ludíková (2005) se domnívá, že důvody, proč byla tato skupina 

v minulosti opomíjena, jsou zakotveny v předsudcích a negativním pohledu společnosti 

na osoby s kombinovaným postižením. Tyto předsudky pramení z generalizace, nebo-li 

despektu k individuálním odlišnostem každého jedince s postižením. 

„Kategorie osob s kombinovanými vadami představuje ze všech úhlů pohledu 

nejsložitější skupinu, která ale je současně stále ještě nejméně propracovanou oblastí 

speciálněpedagogické teorie i praxe.“ (tamtéž, s. 8) Proto se také přístupy, klasifikace a 

pojetí kombinovaných vad v průběhu druhé poloviny 20. století, kdy se k této skupině 

postižených začala obracet pozornost, postupně měnily. (Ludíková, 2005; Zikl, 2005) 

 

1.1 Vymezení pojmu 

Skupina osob s kombinovaným postižením již zaujímá v soudobém pojetí 

speciální pedagogiky samostatnou kategorii. Stále však není vymezen jednotný 

pojmový aparát u nás ani v zahraničí. V České Republice se nyní nejčastěji setkáme 

s pojmem kombinované postižení, kombinované vady, vícenásobné postižení či 

souběžné postižení více vadami, zřídka s označením sdružené vady nebo multihandicap. 

Kombinované postižení bývá také často ekvivalentem pro těžké či hluboké postižení. 

V této práci se přikloníme k pojmu kombinované postižení, popř. kombinované vady. 

Ve školské legislativě se uplatňuje termín „žák se souběžným postižením více 

vadami“. Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 16 „je dítětem, žákem a studentem se 

speciálními vzdělávacími potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním“, přičemž do skupiny osob se 

zdravotním postižením pro účely tohoto zákona patří mimo jiné i „souběžné postižení 

více vadami“. Dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. jsou „žáci se souběžným postižením více 

vadami“ klasifikováni jako „žáci s těžkým zdravotním postižením“. 

V zahraničí jsou nejčastěji pro označení osob s kombinovaným postižením 

užívány pojmy multiple disabilities, multiple handicap (anglický jazyk), 

mehrfachbehindert, schwerstmehrfachbehinderung (německý jazyk), plurihandicapes 
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(francouzský jazyk), viacnásobné postihnutie, viaceré chyby (slovenský jazyk). (Zikl, 

2005) 

 

1.2 Charakteristika  kombinovaného postižení 

V minulosti se u nás problematikou kombinovaných vad zabýval profesor Sovák 

(1986), který vycházel z přesvědčení, že neexistují tzv. izolované vady, protože každé 

postižení se vždy určitým způsobem projeví i na psychické stránce jedince. Kombinaci 

chápal jako sdružení více vad u téhož jedince, přičemž vždy je jedna vada hlavní a další 

vady jsou vedlejší. Podle této teorie byl řízen i systém vzdělávání a péče o kombinovaně 

postižené, který členil takto postižené jedince podle dominantní vady. Toto pojetí, ve 

kterém se jednalo o pouhou sumarizaci jednotlivých vad, je dnes již neplatné. 

Defektologický slovník vysvětluje pojem kombinace (z lat. combinatio = spojení, 

slučování) tímto způsobem: „V lékařství přidružení jiné choroby v průběhu 

onemocnění; obě choroby nemají však mezi sebou žádnou spojitost. V defektologii jde 

o kombinované vady, když jedinec je postižen současně dvěma nebo více vadami, např. 

poruchou zraku a sluchu.“ (Edelsberger; Hronová; Hrudková, 2000, s. 158) Pohled 

lékařství a defektologie je tedy značně rozdílný. 

Postižení více vadami charakterizuje Věstník MŠMT (č. 8/1997) takto: „Za 

postiženého více vadami se považuje dítě, resp. žák postižený současně dvěma nebo 

více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, z nichž každé by jej vzhledem 

k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do speciální školy příslušného typu. Za 

provedení speciálně pedagogické diagnostiky odpovídá speciálně pedagogické centrum 

(případně pedagogicko psychologická poradna), zařazené do sítě škol, předškolních 

zařízení a školských zařízení MŠMT ČR.“ 

Vítková (2006, s. 193) vzhledem k nestálosti terminologie užívá neutrální pojem 

„těžké postižení“, které popisuje jako „postižení celistvosti člověka, komplex omezení 

člověka jako celku ve všech jeho prožitkových sférách a výrazových možnostech“. 

Jankovský (2001) se o problematice kombinovaného postižení vyjadřuje jako o 

komplikované situaci, kterou je třeba řešit v závislosti na dané kombinaci postižení 

jedince. Důležité je zohlednit, které z těchto postižení je pro dítě nejvíce 

znevýhodňující. Na těchto skutečnostech pak závisí léčba (rehabilitace), sociální péče a 

edukace. 
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Podle Ludíkové (2005, s. 8) současný přístup staví na tezi, že nejde o pouhou 

„sumarizaci daných postižení, ale že se jedná o zcela novou kvalitu, která si vyžaduje 

odlišné pojetí, a to ve všech směrech, tedy jak při tvorbě systému zabezpečení, tak i při 

koncipování a realizaci edukačního procesu, a to jak po stránce obsahové, tak i 

metodické“. 

 

1.3 Etiologické faktory 

V důsledku neustálého rozvoje medicíny a zpřesňující se diagnostiky dochází také 

ke zvyšování počtu osob s kombinovanými vadami. (Eisová, 1982) Příčiny 

kombinovaných vad jsou rozmanité a vzhledem k rozmanitosti celé skupiny není možné 

je vždy přesně určit ani získat jejich úplný přehled. 

Nejtěžší případy kombinovaného postižení mají příčiny v prenatálním stádiu 

vývoje. K nejčastějším etiologickým faktorům řadíme genetické vlivy, chromozomální 

aberace, infekce, intoxikace, vývojové poruchy, poškození mozku a CNS, metabolické a 

nutriční činitele, mechanická poškození, vlivy sociálního a materiálního prostředí, 

psychické faktory, traumata apod. Rovněž některé diagnózy předznamenávají výskyt 

kombinovaného postižení. Jedná se zejména o dětskou mozkovou obrnu (DMO)1, 

Fetální alkoholový syndrom, Wolfův syndrom, Pataův syndrom, Frölichův syndrom, 

Edwardův syndrom, Downův syndrom, CHARGE a řadu dalších. (Ludíková, 2005) 

K těžkému postižení však může dojít v každém věku vlivem obecných příčin nebo 

přesněji seskupením škodlivých vlivů. Obecně lze říci, že velká část dětí s těžkým 

postižením se rodí s nízkou porodní hmotností. Další skupinu postižených pak tvoří děti 

po těžkých úrazech, zejména traumatech lebky a mozku, děti ve stavech po tonutí, ale 

také po prodělaných infekčních onemocněních. (Vítková, 2006) 

V popředí zájmu speciální pedagogiky však nestojí hledání příčin jednotlivých 

vad, ale nalezení optimálního přístupu s ohledem na individuální potřeby osob 

s kombinovaným postižením a dosažení maximálního stupně socializace. 

 

 

 

                                                 
1 Podle statistik je dětská mozková obrna diagnostikována ročně u 20 – 30 tisíc narozených dětí. 
(Opatřilová, 2005)  
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Opatřilová (2005, s. 13) uvádí následující schéma možných predikací 

kombinovaného postižení: 

 
Schéma č. 1 – Možné predikace pro vznik kombinovaného postižení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.4 Kategorizace kombinovaných vad 

Cílem kategorizace je lépe vystihnout okruh speciálních potřeb jednotlivých 

skupin, aby byl možný individuální přístup a poskytování komplexní péče. Vzhledem 

k nejednotnému chápání, různorodosti a variabilitě kombinovaných vad je velmi obtížné 

vymezit jednotlivé kategorie osob s kombinovaným postižením. V odborné literatuře se 

setkáme s různými přístupy jednotlivých autorů k tomuto členění, žádné z nich však 

není zcela vyhovující. 

Velmi časté je členění ve vztahu k mentálnímu postižení, které je v kombinaci se 

smyslovým nebo tělesným postižením či poruchou chování. Zvláštní skupinu pak tvoří 

jedinci s hluchoslepotou. (Renotiérová, 2003) 

Ludíková a kol. (2005) popisuje problematiku kombinovaných vad z pohledu 

jednotlivých speciálněpedagogických disciplín, tedy z pohledu psychopedie, 

surdopedie, tyflopedie, somatopedie a etopedie. Za samostatnou skupinu považuje 
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osoby postižené hluchoslepotou. Do kategorie těžce kombinovaně postižených řadí 

jedince s narušeným komunikačním procesem, kteří se neobejdou bez pomoci a 

speciálních pomůcek. Při péči o tyto osoby je kladen důraz na využití principů 

alternativní a augmentativní komunikace. 

Dále se můžeme setkat s dělením na skupiny osob s lehkým a těžkým 

kombinovaným postižením nebo s kategorizací podle principu dominantního postižení. 

(Ludíková, 2005) 

Vašek (2005) rozděluje osoby s více vadami na tři skupiny: 

1. mentální postižení v kombinaci s dalším postižením 

2. hluchoslepota (nejtěžší forma kombinovaného postižení) 

3. poruchy chování v kombinaci s dalším postižením. 

V této práci budeme vycházet z tohoto členění, přičemž se zaměříme na skupinu 

osob s kombinací mentálního a dalšího postižení, které bude věnováno více prostoru 

v následující subkapitole.  

 

1.4.1 Mentální postižení v kombinaci s dalším postižením 

Nejpočetnější skupinu osob s kombinovanými vadami tvoří dle Vaška (2005) 

právě osoby s kombinací mentálního a dalšího postižení. Tento fakt je také jedním 

z důvodů pro výběr této kategorie jako cílové skupiny předkládané práce. 

Dalším důvodem k zaměření na tuto skupinu je skutečnost, že mentální postižení dítěte 

bývá rodiči obtížně přijímáno, neboť na rozdíl od jiných typů postižení více narušuje 

jejich rodičovskou identitu. Problematické přijetí dítěte může vést v krajních případech i 

k jeho odmítání. (Matějček; Dytrych, 1994; Říčan; Krejčířová, 1995) 

Vzhledem k rozsáhlé heterogenitě této skupiny není možné popsat všechny 

případy kombinace mentálního a dalšího postižení. Dříve než uvedeme alespoň základní 

kombinace, je třeba vysvětlit pojem mentální postižení. 

V současné době se u nás pro označení snížené inteligence a adaptivního 

fungování nejčastěji používají termíny „mentální retardace“ a „mentální postižení“. 

Podle Kozákové (in Ludíková, 2005) pojem mentální postižení zastřešuje snížené 

intelektové schopnosti bez ohledu na jejich etiologický základ. Naproti tomu vymezení 
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termínu mentální retardace již podléhá určitým kritériím podle jednotlivých autorů. 

Přestože chápání a výklad těchto pojmů není vždy jednotný, budeme v této práci užívat 

oba termíny jako synonyma. 

Pojem mentální retardace Vágnerová (2008) souhrnně označuje jako vrozený a 

trvalý defekt rozumových schopností. Valenta (2007, s. 12) definuje mentální retardaci 

jako „vývojovou duševní poruchu se sníženou inteligencí demonstrující se především 

snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností s prenatální, 

perinatální i postnatální etiologií“. 

Můžeme se také setkat s výrazem „opoždění duševního vývoje“. Matějček (1994) 

a Švarcová (2000) však upozorňují, že tento slovní obrat je nepřesný, neboť vyvolává 

dojem dočasného opoždění, které se postupem času vyrovná. 

Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), platné od roku 1992, 

je mentální retardace členěna do šesti kategorií na lehkou (F70), středně těžkou (F71), 

těžkou (F72), hlubokou (F73), jinou (F78)2 a nespecifikovanou mentální retardaci 

(F79)3. 

Setkat se můžeme s kombinací různých druhů, stupňů, forem a typů mentální 

retardace a dalších poškození. Rovněž doba vzniku a etiologické faktory se různí. 

Obvykle vstupuje mentální postižení do kombinace s dalším postižením v případě, že 

jsou etiologické faktory, které poškozují mozek a CNS, v průběhu prenatálního, 

perinatálního či postnatálního období shodné. Patří sem ovšem i postižení získaná. 

(Kozáková in Ludíková, 2005) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Tato kategorie se používá tehdy, pokud je stanovení snížení IQ za použití standardních metod nesnadné 
či nemožné z důvodu senzorického či somatického postižení (př. slepota, tělesné postižení atd.). (MKN-
10. revize, 1992) 
3 Používá se, pokud pro zařazení jedince do kategorií F 70 – F 73, popř. F 78, není dostatek informací, 
přestože je mentální retardace prokázána. (tamtéž) 
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Lze konstatovat, že čím nižší je inteligenční kvocient, tím závažnější jsou 

průvodní jevy mentální retardace a častější i početnější výskyt přidružených postižení. 

Pro zpřehlednění uvádíme tabulku4 dle Švarcové (2000, s. 34) 

Tabulka č. 1 – Průvodní jevy mentální retardace 

 
MENTÁLNÍ RETARDACE 

 Lehká 

(IQ 50 – 69) 

Středně těžká 

(IQ 35 – 49) 

Těžká 

(IQ 20 – 34) 

Hluboká 

(IQ pod 20) 

Neuropsychický 

vývoj 
omezený, opožděný 

omezený, výrazně 
opožděný 

celkově omezený 
výrazně 
omezený 

Somatická 

postižení 
ojedinělá 

častá, častý výskyt 
epilepsie 

častá, neurologické 
příznaky, epilepsie 

velmi častá, 
neurologické 
příznaky, 
kombinované 
vady tělesné a 
smyslové 

Poruchy 
motoriky 

opoždění 
motorického vývoje 

výrazné opoždění, 
mobilní 

časté stereotypní 
automatické 
pohyby, výrazné 
porušení motoriky 

většinou 
imobilní nebo 
výrazné 
omezení pohybu 

Poruchy 
psychiky 

snížení aktivity 
psychických 
procesů, 
nerovnoměrný 
vývoj, funkční 
oslabení, převládají 
konkrétní, názorné 
a mechanické 
schopnosti 

celkové omezení, 
nízká koncentrace 
pozornosti, výrazně 
opožděný rozvoj 
chápání, opožděný 
rozvoj dovedností 
sebeobsluhy 

výrazně omezená 
úroveň všech 
schopností 

těžké poruchy 
všech funkcí 

Komunikace a 
řeč 

schopnost 
komunikovat 
většinou vytvořena, 
opožděný vývoj 
řeči, obsahová 
chudost, časté 
poruchy formální 
stránky řeči 

úroveň rozvoje řeči 
je variabilní; 
někteří jedinci jsou 
schopni sociální 
interakce a 
komunikace, 
verbální projev 
často bývá chudý, 
agramatický a 
špatně artikulovaný 

komunikace 
převážně 
nonverbální, 
neartikulované 
výkřiky, případně 
jednotlivá slova 

rudimentární 
nonverbální 
komunikace 
nebo 
nekomunikují 
vůbec 

Poruchy citů  

a vůle 

afektivní labilita, 
impulsivnost, 
úzkostnost, zvýšená 
sugestibilita 

nestálost nálady, 
impulzivita, 
zkratkovité jednání 

celkové poškození 
afektivní sféry, 
časté 
sebepoškozování 

těžké poškození 
afektivní sféry, 
potřeba stálého 
dohledu 

Možnosti 
vzdělávání 

vzdělání na základě 
speciálního 
vzdělávacího 
programu 

na základě 
speciálních 
programů 
(speciální škola) 

vytváření 
dovedností a 
návyků, 
rehabilitační třídy 

velmi omezené 
(individuální 
péče) 

 
                                                 
4 mírně upraveno 



 15 

Z údajů podle Kozákové (in Ludíková, 2005) lze vytvořit následující přehled: 

Tabulka č. 2 – Procento přidružených postižení podle kvalitativního hlediska 

POSTIŽENÍ PROCENTO 

Narušená komunikační schopnost 69 

Poškození zraku 32,4 

Pohybové poškození 23,5 

Poruchy chování 23 

Epileptické záchvaty 21 

Poruchy sluchu 6,7 

 

Tabulka č. 3 – Procento přidružených postižení podle kvantitativního hlediska 

POČET PŘIDRUŽENÝCH POSTIŽENÍ PROCENTO 

1 38 

2 29 

3 19,5 

4 6 

 

Mentální postižení kombinované s jinou poruchou či postižením můžeme rozdělit 

do několika základních skupin: 

� Mentální postižení v kombinaci s narušenou komunikační schopností –

narušená komunikační schopnost se v kombinaci s mentálním postižením 

objevuje nejčastěji. Řeč se vyvíjí omezeně, nejvíce zastoupenou poruchou řeči je 

dyslalie, dále huhňavost a breptavost, u DMO také dysartrie. 

� Mentální postižení v kombinaci s psychosociálním ohrožením – osoby 

s mentálním postižením (zejména lehčím) bývají více ohroženy sociálně 

patologickými jevy. Naproti tomu je u osob s těžším mentálním postižením 

mnohem větší riziko, že se stanou obětí sociálně patologického chování nebo 

trestné činnosti. 

� Mentální postižení v kombinaci se somatickým postižením – somatické 

postižení v kombinaci s mentálním postižením bývá poměrně hojně zastoupeno. 

Pravděpodobnost přítomnosti somatického postižení roste přímou úměrou 

s hloubkou mentálního postižení. 

� Mentální postižení v kombinaci se zrakovým postižením 
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� Mentální postižení v kombinaci se sluchovým postižením 

� Mentální postižení v kombinaci s duálním senzorickým postižením – jedná 

se o kombinaci mentálního postižení současně se zrakovým a sluchovým 

postižením, neboli hluchoslepotu. 

� Mentální postižení v kombinaci dětskou mozkovou obrnou (DMO) – 

charakteristickým symptomem DMO je postižení hybnosti, které se může 

kombinovat s poruchami řeči, mentální retardací, poruchou psychomotoriky, 

epilepsií, atd. Říčan a Krejčířová (1995) rozlišují čtyři základní formy, a to 

formu hypotonickou, hypertonickou (spastickou), mozečkovou a atetoidní. Dále 

uvádějí, že DMO se pojí s mentálním postižením asi u jedné třetiny až poloviny 

případů. 

� Mentální postižení v kombinaci s epilepsií – touto kombinací je podle Říčana 

a Krejčířové (1995) postiženo asi 20 % dětí. 

� Poruchy metabolismu – vrozené poruchy metabolismu vznikají v důsledku 

poruchy genů regulujících aktivitu enzymů. Tyto poruchy se nemusí projevit 

ihned po narození. U některých z těchto chorob je možné zmírnit příznaky 

dietou. V souvislosti s mentální retardací můžeme jmenovat fenylketonurii, 

galaktosemii, glykogenózu, mukopolylipidózu, Sheierův syndrom a řadu 

dalších. 

� Poruchy endokrinního systému – tyto poruchy jsou zapříčiněny zvýšenou či 

sníženou funkcí vnitřních orgánů. Mezi hlavní patří Cushingova choroba, 

Fröhlichův syndrom a hypotyreóza. 

� Poruchy vzniklé na podkladě chromozomálních aberací – těmito poruchami 

se rozumí odchylky v počtu, tvaru či struktuře chromozomů, které velmi často 

způsobují vznik kombinovaných vad se symptomem mentální retardace. 

K nejznámějším chromozomálním aberacím bezpochyby patří trisomie 21. 

chromozomu, neboli Downův syndrom. Mezi méně časté patří Wolfův syndrom, 

Edwardsův syndrom a Patauův syndrom. (Kozáková in Ludíková, 2005)  
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Toto dělení, přestože se zdá být vyčerpávající, nezahrnuje důležitou kategorii, 

kterou tvoří: 

� Poruchy autistického spektra (PAS) v kombinaci s mentálním postižením. 

Autismus patří mezi pervazívní vývojové poruchy. Podle MKN-10 (1992) spadají 

pervazívní vývojové poruchy (F84) do poruch psychického vývoje a měly by být 

diagnostikovány na základě projevů chování.5 

Autismus se projevuje triádou příznaků – neschopností vzájemné společenské 

interakce, narušenou komunikací a stereotypií v chování. (Opatřilová in Pipeková, 

2006; Švarcová, 2000) 

Ačkoliv mentální retardace není základním rysem autismu, její přítomnost se 

odhaduje u 75 % dětí s autismem. (Opatřilová in Pipeková, 2006) 

Etiologické faktory není možné přesně určit. Vágnerová (2008) udává, že příčinou 

autismu je organické poškození mozku. Dětský autismus se projevuje výše zmíněnou 

triádou symptomů a častěji postihuje chlapce než dívky. Obvykle se projeví již v raném 

věku a bývá spojen s mentální retardací. 

Atypický autismus lze diagnostikovat při absenci některého z prvků triády nebo 

pokud se postižení projeví až po třetím roce věku dítěte. Výjimkou není ani přítomnost 

mentální retardace. Rettův syndrom postihuje pouze dívky a projeví se ve většině 

případů do dvou let věku regresí komunikačních a motorických schopností. Bývá 

provázen epilepsií, stereotypními kroutivými pohyby rukou a těžkou mentální retardací. 

(MKN-10, 1992) 

                                                 
5 Mezi tyto poruchy řadíme: dětský autismus (F84.0), atypický autismus (F84.1), Rettův syndrom (F84.2), 
jinou desintegrační poruchu v dětství (F84.3), hyperaktivní poruchu sdruženou s mentální retardací a 
stereotypními pohyby (F84.4), Aspergerův syndrom (F84.5), jiné pervazívní vývojové poruchy (F84.8) a 
pervazívní vývojovou poruchu nespecifikovanou (F84.9). Pokud se současně s těmito poruchami 
vyskytuje mentální retardace, je kódována samostatně. (MKN-10, 1992) 
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2. RODINA  PEČUJÍCÍ  O DÍTĚ S KOMBINOVANÝM  POSTIŽENÍM  

Narození dítěte je vždy pro rodiče velkou výzvou. Pokud se však narodí dítě 

s postižením, je tato výzva ještě mnohem naléhavější. Ne každý je schopen tuto 

skutečnost přijmout, vyrovnat se s ní a o dítě se postarat. Bez osobní zkušenosti zřejmě 

není možné tuto situaci nikdy zcela pochopit.  

Rodiče se na narození dítěte připravují postupně v průběhu těhotenství a vytváří si 

o dítěti určité představy. Většina z nich si patrně nepřipouští možnost narození dítěte 

s postižením či zdravotním znevýhodněním. Náhle před rodiči stojí mnoho nečekaných 

a obtížných úkolů. Rodina je vystavena silné zátěži a její dosavadní život se od základů 

mění. 

 

2.1 Sdělení diagnózy rodičům 

Sdělování diagnózy je pro rodiče velmi závažným životním momentem a způsob, 

jakým je tato negativní informace předána, může být určující pro přijetí dítěte 

s postižením i pro nástup a průběh emočních stádií. (Blažek, Olmrová, 1988) 

Rodiče sami často tuší, že s dítětem není něco v pořádku a tato nejistota stres 

zbytečně zvyšuje a prodlužuje.6 Mnohdy potvrzení diagnózy, přestože je nepříznivá, 

přináší rodičům jistou úlevu. Čím dříve jsou rodiče s faktem postižení dítěte seznámeni, 

tím zásadněji se změní jejich postoje. (Vágnerová, 2008) 

Pro odborníky rovněž znamená sdělování diagnózy náročný úkol, který se však 

postupem času může stát stereotypem. Naproti tomu rodičům tento moment navždy 

utkví v paměti a může mnohdy nevratně a negativně ovlivnit jejich další postoje vůči 

odborníkům. (http://is.braillnet.cz)  

Proto by odborníci neměli opomíjet určité zásady, kterým by měl rozhovor 

s rodiči podléhat: 

1. Sdělit diagnózu včas – informaci o postižení je třeba rodičům oznámit co 

nejdříve po jejím odhalení, protože sami rodiče mohou mít podezření, že 

s dítětem není něco v pořádku. 

                                                 
6 Podle Cunnighama (1979) se jedná o tzv. prediagnostickou fázi duševní krize rodiny (Pešová; Šamalík, 
2006) 
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2. Zvolit vhodné místo – je nutné zvolit klidné prostředí beze svědků, nejlépe 

místnost vyhrazenou přímo těmto účelům. Zcela nepřijatelné je sdělování 

takovéto informace na veřejných prostranstvích, za chůze či ve stoje, za 

přítomnosti cizích osob apod. Rozhovor by měl zásadně probíhat v sedě a 

pohodlí. V místnosti by neměly být předměty, které by bránily otevřenému 

jednání „z očí do očí“ mezi lékařem a rodiči. K dispozici by měly být papírové 

kapesníky, psací potřeby a papíry na poznámky. (http://is.braillnet.cz)  

3. Zajistit dostatečný časový prostor – lékař by měl mít zajištěn dostatek času na 

vysvětlení diagnózy i na zodpovězení otázek rodičům. 

4. Zajistit p řítomnost partnera či dalšího člena rodiny – ideální je, pokud jsou u 

rozhovoru přítomni oba rodiče či alespoň další člen nebo členové rodiny. Není 

správné, aby zpráva o postižení dítěte byla otci sdělována zprostředkovaně 

matkou. V některých případech je vhodné, aby se rozhovoru účastnilo i dítě 

s postižením, což je prospěšné pro vytváření pozitivního vztahu rodičů k němu. 

(Jankovský, 2001) 

5. Zachovat citlivý a nehodnotící přístup – sdělování závažné informace 

vyžaduje promyšlenost, empatii a především nehodnotící postoj vůči jakýmkoli 

reakcím rodičů. Je třeba rodiče vyslechnout, poskytnout jim fyzickou i 

psychickou podporu a dát jim prostor pro vyjádření obav a emocí (pláč, hněv, 

smutek apod.). 

6. Vyjadřovat se srozumitelně – důležité je, aby lékař hovořil pomalu a zprvu 

rodiče nezahlcoval odbornou terminologií, popř., aby odborné výrazy vysvětlil a 

průběžně se ujišťoval, zda rodiče všemu rozumí nebo nemají nějaký dotaz. 

7. Podávat vyvážené množství informací vzhledem k situaci a průběžně je 

opakovat – je zcela normální, že rodiče po prvotním sdělení diagnózy nejsou 

schopni vnímat další informace ani si je zapamatovat. Jsou zmateni a často je 

žádné dotazy nenapadají. Lékař by měl proto rodičům nabídnout možnost 

dalších setkání a důležité informace jim podat v písemné zprávě. 

(www.mnof.cz) 

8. Naplánovat další postup – je vhodné zamyslet se s rodiči nad tím, jak dále 

postupovat a poskytnout jim praktické rady a informace v podobě kontaktů a 
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odkazů na další odborníky, specializovaná centra či organizace pomáhající 

lidem s postižením, popř. upozornit na systém sociálního zabezpečení apod. 

 

Pro budování důvěry rodičů v odbornou pomoc je způsob sdělení diagnózy 

zásadním měřítkem a prvním krokem ke vzájemné spolupráci. Ne vždy se to však 

podaří. Rodiče bývají zprávou zaskočeni a jejich vnímání reality může být vlivem 

silných emocí zkreslené, což může vyvolat negativní postoj vůči osobě, která diagnózu 

sděluje a potažmo i vůči dalším odborníkům. Velkou roli zde mohou hrát i sympatie. Je 

důležité, aby odborník jednal s rodiči jako s rovnocennými partnery, nedával jim falešné 

naděje ani nedělal příliš negativní závěry a plně respektoval jakékoli rozhodnutí rodičů 

(př. svěření do ústavní péče apod.). 

V České republice fungují pro rodiny dětí s kombinovaným postižením ve věku 0 

až 6 let Střediska rané péče, která nabízejí rodině služby dle jejích konkrétních potřeb. 

Základním cílem rané péče je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Tyto cíle jsou 

uskutečňovány prostřednictvím celého týmu pracovníků – poradenský pracovník, 

sociální pracovník, administrativní pracovník, fyzioterapeut, speciální pedagog, 

psycholog, neonatolog, pediatr, neurolog, lékař-specialista a v první řadě rodiče dítěte. 

(Kolektiv autorů, 1998) 

Bohužel však u nás dosud neexistuje kompletní systém rané péče, který by zajistil 

ucelenou zdravotnickou, psychologickou a sociální podporu a stejné možnosti rodinám 

žijícím ve městě i na venkově. (Novosad, 2005) 

 

2.2 Proces vyrovnávání s postižením dítěte 

Prvotními reakcemi rodičů na postižení dítěte bývá zpravidla hluboký otřes, 

úzkost a smutek, které vedou k nástupu obranných mechanismů. Většina rodičů 

prochází určitým sledem emočních stádií, jejichž délka trvání a intenzita je různá a 

závislá na mnoha faktorech, př. etiologie a závažnost postižení, prognóza, osobnost 

rodiče, předchozí zkušenost apod. Tyto fáze jsou obdobné stádiím vyrovnávání se 

s vlastním letálním onemocněním, které popsala Kübler-Rossová (1995). Ve své 

publikaci se jimi zabývá Vágnerová (2008): 
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� Fáze šoku a popření – šok je obvykle první reakcí rodičů na sdělení diagnózy. 

Rodiče jsou zmatení, nedůvěřiví, nejsou schopni tuto situaci přijmout a často 

dochází k jejímu popření. Prožívají nečekaný stres, který postupem času může 

přecházet v deprivaci z nenaplněné seberealizace rodičovské role a nejisté 

budoucnosti. 

� Fáze bezmocnosti – rodiče nedokáží nic dělat, nemají sílu problém řešit. 

Prožívají pocity viny, bolesti i hanby. 

� Fáze postupné adaptace a vyrovnávání s problémem – tato fáze, často také 

nazývaná jako reaktivní , se projevuje zvýšeným zájmem o získání většího 

množství informací a pochopení povahy postižení, ale jejímu akceptování stále 

brání emocionální projevy, např. hněv, zoufalství nebo deprese, které často 

vyústí do podoby obranných mechanismů nebo-li copingových strategií. Těmito 

strategiemi se budeme podrobněji zabývat v kapitole č. 5. 

� Fáze smlouvání - je přechodným stadiem, pro které jsou typické nereálné 

naděje. 

� Fáze realistického postoje – v této fázi dochází k pokusu o racionální 

hodnocení situace, stanovení dosažitelných cílů, přijetí dítěte a ochota jej 

rozvíjet podle jeho možností. Všichni rodiče nejsou schopni dosáhnout tohoto 

postoje, což může vést k rozvoji nevhodných a neadekvátních postojů ve 

výchově. 

Všechny fáze se mohou vzájemně prolínat a opakovaně vracet v náročnějších 

obdobích péče o dítě, např. období před zahájením povinné školní docházky, jako 

reakce na dlouhodobou zátěž apod. Některé fáze nemusí u rodičů vůbec nastat, jiné 

mohou proběhnout zároveň. V literatuře se můžeme setkat i s odlišným pojmenováním, 

popř. pořadím těchto fází, ale jejich jádro je stejné. 

Jiné modely reakcí rodičů na postižení dítěte, které vytvořil Dale (2004), popisuje 

Strnadová. (Valenta; Müller a kol., 2007) Jedná se o tyto modely: 

� Model chronické bolesti/utrpení – rodiče mohou procházet fázemi smutku i 

v dalších letech života, a to i v případě, že jsou s postižením dítěte vyrovnaní. 

� Model osobního konstruktu – je založen na představách každého jedince o 

budoucím dění v jeho životě. Tyto představy nebo-li mentální modely, jsou 
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vytvářeny na základě zkušeností z různých životních událostí. Narození dítěte 

s postižením vede ke zhroucení dosavadního mentálního modelu a tvorbě 

modelu nového. V této fázi rodiče hledají informace a odpovědi na otázky 

spojené s postižením dítěte i budoucností.  

� Model nesmyslnosti a bezmocnosti – klade důraz na vliv sociální interakce na 

reakce rodičů. Postoje osob, na kterých rodičům záleží (rodina, přátelé, 

odborníci atd.), pro ně mají zvláštní význam. Pocity nesmyslnosti a bezmocnosti 

prožívají všichni rodiče dětí s postižením a nesprávné postoje okolí tyto pocity 

jen prohlubují. 

Všechny uvedené fáze a modely se týkají především rodičů dětí, u kterých bylo 

postižení zjevné již při porodu nebo krátce po něm. V praxi se však setkáme i s jinými 

případy, při kterých se reakce na postižení dítěte mohou lišit. 

Jedním z nich je situace, kdy bylo postižení diagnostikováno již v prenatálním 

období. Mezi nejčastější postižení, která lze v těhotenství zjistit, se řadí vrozené vady 

(př. srdeční) a chromozomální aberace (př. Downův syndrom). Často právě Downův 

syndrom predikuje možnost výskytu kombinovaného postižení. Zdraví dítěte je pro 

rodiče jednou z nejvýznamnějších hodnot a pokud je ohrožena, je těhotenství pro matku 

silně zátěžovým obdobím naplněným obavami a nejistotou. Zároveň musí mnohdy 

místo očekávané podpory rodiny, okolí či samotných odborníků čelit nátlaku na 

podstoupení interrupce. Na narození dítěte s postižením není možné se racionálně 

připravit. Stres, který matka prožívá, může mít i negativní dopad na vývoj plodu. 

(www.prolife.cz) 

Rozhodnutí o přerušení těhotenství je plně v kompetenci rodičů. Rodiče by však 

měli být přednostně informováni o dostupných formách podpory a pomoci a odkázáni 

na specializované poradny (př. Aqua vitae), které mohou zprostředkovat kontakt na 

rodiny s podobně postiženým dítětem nebo navrhnout další možná řešení, jako je např. 

předání dítěte k adopci apod. (http://linkapomoci.cz)  

Zcela jiné okolnosti nastanou v případě, kdy se postižení dítěte rozvine později 

nebo k němu dojde např. úrazem či nemocí. Rodiče jsou vystaveni stresu z nejistoty, 

chtějí se dozvědět pravdu, ale zároveň ji nedokáží akceptovat. Obecně je však získané 

postižení lépe přijímáno, a to jak širší společností, tak samotnými rodiči. Dítě se 

narodilo zdravé a na základě této skutečnosti si k němu rodiče utvořili vztah. Z tohoto 
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důvodu nedochází ke krizi rodičovské identity, protože příčiny lze snáze objasnit. 

Postižení je chápáno jako neštěstí, které může potkat každého člověka. (Vágnerová; 

Hadj-Moussová; Štech, 2004) 

Ambivalentní postoje můžeme naopak sledovat u dědičně zatížených vad, které 

tvoří z hlediska vyrovnávání se s postižením dítěte komplikovanou skupinu. Narození 

dítěte s dědičnou vadou může být provázeno pocity viny, méněcennosti a hanby. Rodiče 

se s neschopností zplodit zdravé dítě velmi těžce smiřují a může docházet k odmítavým 

postojům vůči dítěti s postižením i partnerovi. Časté jsou tendence k projekci pocitů 

viny na ostatní členy rodiny nebo na zdravotní personál. (Říčan; Krejčířová, 1995)  

Pokud jsou oba rodiče zdraví, ale současně jsou přenašeči vady, může dojít 

k rozpadu rodiny, protože rodiče jsou si vědomi možnosti mít zdravé dítě s jiným 

partnerem. (Vágnerová; Hadj-Moussová; Štech, 2004)  

Odlišné reakce nastanou v situaci, kdy má jeden z rodičů určité postižení, které je 

dědičné nebo v případě postižení dítěte, které je dědičně vázané na pohlaví. Rodič 

označený za viníka se může stát terčem obviňování a dokonce i zavržení širší rodinou. 

Rovněž může dojít k situaci, kdy rodiče již jedno dítě s postižením mají nebo jsou 

sami handicapováni. Jejich reakce a postoje k postižení dítěte proto budou vycházet 

z jejich vlastní, dříve nabyté zkušenosti.  

 

2.3 Faktory ovlivňující přijetí dít ěte s postižením 

Narození dítěte s postižením je často rodiči i sociálním okolím považováno jako 

selhání v rodičovské roli. V důsledku toho dochází k narušení rodičovské identity a 

ztrátě sebevědomí. V ideálním případě se rodiče ztotožní s identitou rodiče postiženého 

dítěte, přijmou dítě a změní své výchovné postoje a nároky na dítě. (Svobodová, 

1994/95) 

Přijetí dítěte s postižením a zvládání péče v rodině je ovlivněno celou řadou 

faktorů. Všechny není možné postihnout, jmenujme proto alespoň ty zásadní. Podle 

Říčana a Krejčířové (1995) mezi hlavní faktory patří: 

� Typ nemoci nebo postižení – situace je ztížená zejména při narození těžce 

postiženého dítěte s nepříznivou prognózou, při narození dítěte s mentálním 

postižením, malformacemi obličeje či rukou. 
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� Etiologie nemoci nebo postižení – důležité je pochopit příčiny postižení a 

osvobodit se od pocitů viny. Komplikace s přijetím dítěte jsou spojené 

s genetickými příčinami nebo pokud příčiny nejsou známy. 

� Individuální charakteristiky nemocného dítěte – hlavní roli zde hraje 

osobnost dítěte a věk, ve kterém k postižení došlo. 

� Individuální charakteristiky dalších členů rodiny – jedná se především o 

odolnost vůči zátěži, zralost osobnosti, sebevědomí, sebehodnocení a dosavadní 

životní zkušenosti. 

� Struktura a organizace rodinného systému a kvalita vztahů v rodině, 

vývojová fáze rodiny – zátěž je vyšší zejména u svobodných nebo rozvedených 

matek. Významný je počet dětí v rodině a pořadí, ve kterém se dítě s postižením 

narodilo. Situace je snazší, pokud již rodina má alespoň jedno zdravé dítě. 

� Prostředí – rodina dítěte s postižením má tendenci se izolovat od společnosti. 

Velmi záleží na přístupu širší rodiny a přátel, kteří mohou být rodině všestranně 

nápomocni. 

Péče o dítě s postižením je velmi náročná. Každé postižení vyžaduje odlišný 

přístup a zároveň každý jedinec potřebuje péči přizpůsobenou dle jeho individuálních 

potřeb. Z této skutečnosti vyplývá, že o to náročnější bude péče o osobu 

s kombinovaným postižením, kdy je celá situace ztížena přítomností další vady.  

 

2.4 Nevhodné výchovné postoje 

Po narození dítěte s postižením prochází rodiče celou řadou emočních stádií. To, 

že se z obvykle nenadálé situace vzpamatují, a jejich psychický stav se v rámci 

možností stabilizuje, však znamená teprve začátek krkolomné a vyčerpávající cesty. 

Rodiče se musí seznámit se specifiky daného postižení, naučit se porozumět potřebám 

dítěte, radovat se i z malých pokroků, absolvovat různá vyšetření, kontroly, popř. 

terapie a rehabilitace. Péče o dítě s handicapem vyžaduje mnohem více úsilí a je 

otázkou času a trpělivosti, jak se dítě bude vyvíjet. 

Podle Matějčka (2001) bývají rodiče po všech zkušenostech a obavách, kterými 

procházejí, zpravidla úzkostnější a jsou u nich patrné častější tendence k nevhodným 

výchovným postojům než u rodičů zdravých dětí. Jedním z nevhodných výchovných 
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postojů je příliš úzkostná výchova. Je častá zejména u rodičů dětí, jejichž postižení se 

projevuje vážnými symptomy (př. záchvatové onemocnění). Rodiče žijí neustále ve 

strachu a omezují dítě v aktivitách, které považují za nebezpečné. Dítě na tento styl 

výchovy reaguje buď aktivně, tzn. protestem, nebo se pasivně podřídí a ztratí o činnost 

zájem. Výchova rozmazlující vede u dítěte ke ztrátě rodičovské autority. Rodiče jsou 

na dítěti přehnaně citově závislí a usilují o to, aby i ono na nich citově lpělo. Zcela se 

mu podřizují a potlačují jeho samostatnost. Dalším nežádoucím výchovným stylem je 

perfekcionistická výchova. Rodiče kladou na dítě přehnané nároky, které nejsou v jeho 

možnostech. Tím je dítě neustále nuceno k obranným postojům, které brání správnému 

formování jeho osobnosti. Protekční výchova zabraňuje samostatnosti a povahové 

vyspělosti dítěte. Rodiče dítěti vše zařizují, požadují pro něj zvláštní výhody a snaží se 

dosáhnout svého cíle za každou cenu. Výchova zavrhující má spíše skrytou než 

zjevnou podobu. Projevuje se u rodičů, kteří chápou existenci dítěte jako neštěstí. 

Ve snaze udělat pro své dítě to nejlepší mu mohou rodiče svými nevhodnými 

postoji ve výchově velmi ublížit. Proto by si měli stanovit dosažitelné cíle v oblastech, 

které dítě může rozvíjet. Tím si dítě kompenzuje nedostatky v jiných oblastech a 

dochází u něj ke zdravému rozvoji sebeúcty, která je významná zejména pro jeho 

budoucnost. (Pipeková, 2006)  

K dosažení cílů potřebuje dítě s postižením podporu a pomoc, ale pouze nezbytně 

nutnou. Uveďme některé z principů výchovy dítěte s postižením, jak je popisuje 

Pipeková (2006): 

� s výchovou začít co nejdříve 

� dodržovat denní režim a pevná pravidla 

� dát dítěti pocit svobodné volby 

� naučit dítě realistickému a nekritickému sebehodnocení 

� mít jednotné požadavky na dítě atd. 

Nevhodné výchovné postoje se mohou vytvořit i ve vztahu ke zdravým 

sourozencům postiženého dítěte. Jedná se zpravidla o dvě extrémní varianty. První 

z nich se projevuje koncentrací pozornosti a zájmu na postižené dítě. Rodiče jsou 

plně zaměstnáni péčí o dítě s handicapem a od zdravého potomka očekávají pochopení a 

pomoc. Druhou možností je koncentrace pozornosti a zájmu na zdravé dítě. Tímto 
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postojem si rodiče obvykle snaží vynahradit nenaplněná očekávání, která jim přináší 

dítě s postižením. Kladou na zdravého potomka nepřiměřené nároky, mnohdy bez 

ohledu na jeho věk a možnosti. (Vágnerová, 2008) 

 

2.5 Zdraví sourozenci v rodině 

Narození dítěte s kombinovaným postižením zasahuje nejen rodiče samé, ale i 

často opomíjené sourozence, prarodiče a příbuzné. Role sourozence dítěte s postižením 

je nestandardní a v některých ohledech obtížnější. Zdravý sourozenec však bývá pro 

handicapovaného sourozence velkým přínosem a může jej leccos naučit v oblasti 

sebeobslužných činností, socializace, hry, komunikace atp. 

Vztah k sourozenci s postižením se během života zdravého dítěte mění vzhledem 

k jeho vývojové úrovni. Negativní změny bývají patrné zejména v období školního věku 

a puberty, kdy je dítě konfrontováno s názory vrstevníků a má tendence vše kriticky 

hodnotit. (Vágnerová, 1999) 

V dospělosti dochází k ustálení postojů a chování zdravého sourozence. 

Významný vliv na utváření vztahu zdravého dítěte k postiženému sourozenci je 

připisován rodičům. Pokud je dítě s postižením rodiči kladně přijímáno a rodiče usilují 

o spravedlivý přístup a přiměřené nároky, odnáší si zdravý sourozenec do dalšího života 

nenahraditelné zkušenosti a pozitivní vztah ke znevýhodněným lidem. Podle Blažka a 

Olmrové (1988) je často existence dítěte s postižením v rodině rozhodující při volbě 

povolání u zdravých sourozenců. Handicapovaný sourozenec může ovlivňovat jejich 

úvahy o manželství a budoucnosti a vzbuzovat obavy z možné genetické zátěže. Je 

proto důležité, aby rodiče se zdravými sourozenci o těchto problémech otevřeně 

hovořili. 
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3. OTCOVSTVÍ  

„Každé dítě vstupuje do života branami rodiny. Ta stojí na dvou pilířích: matce a 

otci. Tam, kde jeden z nich chybí, se klenba bortí a životní start je u těchto dětí ohrožen 

či alespoň velmi ztížen.“ (Bakalář, 2006, s. 9) 

Oba rodiče mají ve výchově a péči o dítě své nezastupitelné místo. Podle 

Matouška (1997) je právě biologická odlišnost muže a ženy pro správné fungování 

rodiny zásadní. Role otce má pro život každého muže jiný význam, ale obvykle je 

důležitou součástí jeho identity. Matka je pro dítě častým symbolem jistoty a bezpečí, 

otec zase zdrojem nových, odlišných podnětů a vzorců chování. Každý z těchto vzorů je 

stejně důležitý a nenahraditelný a každý zčásti uspokojuje trochu jiné potřeby dítěte. 

Přesto se dnes celkově pozornost obrací více na matky a otec zůstává odsunut 

do pozadí. V historickém kontextu však zjišťujeme, že dříve to byl otec, kdo měl hlavní 

slovo v rodině i ve výchově. 

 

3.1 Role otce v rodině 

Tak jako se po staletí měnila a vyvíjela celá společnost, měnily se i funkce rodiny 

a s ní spojená role matky a otce. Sociální statut těchto rolí a z něj vyplývající práva a 

povinnosti je určován a formován řadou společenských a kulturních faktorů. Historické 

prameny dokládají tradici otcovské nadřazenosti, tzv. otcovskou moc. Otcovské 

pravomoci byly zakotveny v právních systémech vládců mnoha zemí a lišily se 

v různých aspektech. V období patriarchální rodiny mohl otec často rozhodovat i o 

životě a smrti svých dětí, mohl je např. odložit, prodat či usmrtit (takové počínání se 

mnohdy týkalo právě potomkům s postižením), zároveň však měl vůči nim 

ochranitelské povinnosti. (Titzl, 2000) 

Podle Černé (2001, s. 23) „tradiční pojetí otcovství zahrnovalo čtyři hlavní role. 

Otec byl nenahraditelným ochráncem a pečovatelem, vychovával a předával svým 

dětem morální zásady, byl hlavou rodiny a jejím živitelem.“ Ženy obstarávaly péči o 

domácnost a děti, ale neměly politická práva, nemohly rozhodovat o budoucnosti svých 

dětí, a i v případě rozvodu bylo dítě zpravidla svěřováno výhradně do otcovy péče. 

 



 28 

V pohledu společnosti na otcovství došlo k zásadním změnám během 19. a 20. 

století. První změnu přinesl ekonomický rozvoj v podobě průmyslové revoluce, který 

oddělil pracovní a domácí prostředí. Otcové proto trávili většinu času v zaměstnání 

mimo domov. Druhým impulsem ke změně byl zrod feminizace, kdy matky začaly 

přebírat výchovu stále více do svých rukou. (Černá, 2001) 

Nemalý podíl na těchto změnách přinesla i první a druhá světová válka, kdy byly 

ženy nuceny zastat výchovu dětí, starost o domácnost i obživu bez mužské pomoci. 

Otec tedy postupem času převzal roli živitele, matka roli pečovatelky, 

vychovatelky, nezřídka i spoluživitelky. Psychoanalytické teorie vzniklé ve 20. století 

tyto tendence ještě upevnily. Vztah mezi matkou a dítětem nabyl téměř posvátného 

charakteru. Mateřská péče měla mnohem větší význam než-li otcovská a byla 

považována za nedotknutelnou a nenahraditelnou. Absence mateřské lásky, zejména 

v prvních letech života dítěte, označovaná pojmem „mateřská deprivace“, předvídala 

(narozdíl od otcovské lásky) vážné následky pro charakter dítěte. 

Tento kult mateřství přetrvával až do 70. let 20. stol., kdy výzkumy znovu 

prokázaly důležitost otce již od raného věku dítěte. (Warshak, 1995) Ukázalo se, že si 

dítě vytváří vzájemnou interakcí „vztahy jiné kvality se svými matkami a jiné se svými 

otci“. (Matějček, 1986, s. 224) Studie amerických psychologů potvrdily, že i mužům je 

vrozen tzv. mateřský instinkt. Nejen, že se pozorovaní muži k novorozencům chovali 

stejným způsobem jako matky, ale obratně zvládli i krmení a péči o dítě. (Matějček, 

1994)  

Podle Matouška (1997) se v moderní společnosti mužské a ženské role prolínají, 

což vede ke zvyšování nároků pro obě strany, ale také k možným konfliktům. Ženy by 

měly být nezávislé, výkonné a schopné se prosadit, od mužů se požaduje větší podíl na 

péči o děti i domácnost. Živiteli rodiny bývá obvykle otec i matka (mimo dobu pobytu 

s dítětem na rodičovské dovolené). 

Na druhé straně ve společnosti můžeme nalézt skupinu otců, kteří se ztotožnili 

s názorem, že výchova a starost o dítě je doménou matky a dobrovolně přenechali 

veškeré povinnosti na ní. Mertin (2005) upozorňuje na malé zapojení mužů do výchovy 

jako na závažný negativní faktor. Otcové, kteří o hru s dítětem nejeví zájem, a svou 

autoritu prosazují, až když selže autorita matky, ochuzují nejen sebe, ale i dítě. Pro dítě 
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je velmi důležité, aby mohlo pozorovat otce i matku při různých rutinních činnostech a 

uvědomovat si odlišnosti v jejich jednání.  

Podle Mertina (2005) by se měl otec co nejdříve zapojit do všech činností 

spojených s péčí o nově narozené dítě (př. přebalování, koupání, hra apod.). Dítě brzy 

začne diferencovat roli matky a otce a pochopí jejich reakce a způsoby chování. Rodiče 

mohou mít i odlišné přístupy ve výchově, což nebývá škodu, je pouze třeba, aby si je 

navzájem nevytýkali, ale dokázali je respektovat. Dítě si z nich poté samo vybírá a 

utváří vlastní obraz.  

Profesor Matějček (1989) v několika publikacích zdůrazňuje zajímavý poznatek, 

že citový vztah mezi matkou a dítětem nevzniká na základě krmení a uspokojování 

základních biologických potřeb dítěte, ale tím, že mu dodává pocitu jistoty a bezpečí. 

V tomto ohledu je tedy postavení otce i matky rovnocenné a otec může dítěti 

poskytnout vědomí bezpečí stejně dobře jako matka.  

Černá (2001) se však domnívá, že kult mateřství nebyl dodnes zcela překonán. 

Oproti minulosti došlo k nežádoucím změnám v oblasti porozvodové péče, kdy je dítě 

soudem svěřováno do péče jednoho z rodičů, a to zpravidla matky7. Následný kontakt 

otce s dítětem bývá mnohdy značně omezen, což může mít negativní dopad na 

psychický stav dítěte, protože dochází ke ztrátě jistoty v citových vztazích a pocitu 

bezpečného zázemí, který pro dítě rodiče představovali. Výsledky výzkumných šetření 

dětí z rozvedených rodin potvrdily zvýšený výskyt neurotických potíží. (Matějček, 

1992) Někteří odborníci poukazují rovněž na častější výskyt výchovných problémů u 

dětí vyrůstajících bez otce.  

Úloha otců v rodině i ve společnosti se nejen změnila, ale také omezila. Dnes již 

muži nejsou svrchovanými živiteli rodiny, ztratili i své mocenské postavení, ale zároveň 

získali možnost být svému dítěti více nablízku. Zůstává otázkou, jak muži dokáží tuto 

roli přijmout a zda jim v tom budeme nápomocni. 

 

 

 

                                                 
7 Výzkumy z přelomu 70. a 80. let prokázaly 97,5 % případů svěření dítěte do péče matky. (Matějček, 
1992)  
Statistické údaje z roku 1990 – 1999 uvádí cca 8 % případů svěření dítěte do péče otce. (Černá, 2001) 
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3.2 Otec dítěte s kombinovaným postižením 

V literatuře (Biddulph, 1999; Matějček, 1989), která se zabývá výchovou a péčí o 

dítě, se často hovoří o pocitech a prožívání těchto období matkou dítěte, což je na jedné 

straně pochopitelné, vzhledem k tomu, že matka obvykle s dítětem tráví nejvíce času a 

dítě je na ní existenčně závislé. Obvyklé je také vztahování těchto pocitů souhrnně na 

oba rodiče. Méně se již dovídáme o prožívání otce a dopadech na jeho psychický stav a 

funkci v rodině. Nejinak tomu je v literatuře týkající se rodičů a dětí s postižením. 

Otcům je zpravidla věnováno několik vět nebo nanejvýš jedna kapitola. 

Jednou z příčin je častá neochota otce podílet se na péči o dítě s postižením. Proto 

jsou obvyklým zdrojem informací ve výzkumech zaměřených na pečující rodiny právě 

matky. (Strnadová, 2008) Nežádoucím jevem je následné zobecňování výsledků šetření  

na oba rodiče. Schmidt (2004) však nabízí také jiný úhel pohledu. Účast otců 

v programech pro pečující rodiny bývá podle něj „podprůměrná“ proto, že se na ně a 

jejich potřeby často zapomíná. Poskytovatelé služeb i zdravotnický personál preferují 

kontakt s matkou dítěte. Otcové se poté cítí být přehlíženi a ztrácí zájem. 

Mužské a ženské pocity a reakce na postižení dítěte se značně liší. Tento fakt 

může mezi manžely či partnery způsobit vzájemné neporozumění, někdy dokonce 

podezření, že partner neprožívá tuto událost tak bolestně jako druhý. (Matějček, 2000) 

Podle Schmidta (2004) je obvyklým pocitem otce dítěte s postižením osamocenost 

a přesvědčení, že se musí se situací vyrovnat sám, bez cizí pomoci. K pocitu osamocení 

se připojuje intenzivní pocit viny, která může přecházet v depresi, fyzické onemocnění, 

chronickou otupělost či zlost, alkoholismus nebo obsesi. Ženy častěji naopak touží své 

pocity sdělovat, což může být důvodem ke konfliktům. 

Matějček (1994) uvádí, že se při narození dítěte s postižením od otce očekává 

psychická podpora matky. Otec však také prožívá trauma, a proto mnohdy není schopen 

tuto podporu matce poskytnout. Mnozí otcové musí v prvních týdnech ke svému dítěti 

vztah hledat, a to často i v případě, že je dítě zdravé, natož u dítěte s postižením. Žena 

je, na rozdíl od muže, spjata s dítětem již od počátku těhotenství a na jeho příchod se 

postupně fyzicky i psychicky připravuje. Marková (1987) se domnívá, že 

nejvhodnějším způsobem k nalezení rodičovské lásky je včasné zapojení otce do péče o 

dítě. Společná péče o dítě může podle Matějčka (1994) vést k upevnění manželského 
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svazku. Nezřídka zde však také hraje roli postoj tchýně (matky otce dítěte), který se 

následně může odrazit i v jeho postoji. 

Pro bližší pochopení rodinné situace by bylo optimální, kdybychom znali pocity 

všech členů rodiny, aby jim poskytovaná podpora a pomoc byla co nejefektivnější. 

Každý se s touto situací vyrovnává jinak, každý tedy potřebuje odlišnou pomoc. Někdo 

má potřebu své těžkosti sdílet nebo utápět v zálibách či pracovním nasazení, jiný se 

naopak od ostatních izoluje. U mužů obecně platí, že své pocity vyjadřují obtížněji. 

(Vaďurová, 2007)  

Proto je velmi důležité, aby partneři neztratili společnou komunikaci, neskrývali 

své pocity sobě navzájem a snažili se jeden druhému vyhovět v potřebách nutných 

k adaptaci na postižení dítěte. 
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4. STRES V RODINÁCH DÍT ĚTE S POSTIŽENÍM  

Narození a péče o dítě s postižením patří bezpochyby k nejobtížnějším životním 

situacím, které mohou v životě rodiny nastat. Kombinované postižení klade na pečující 

osoby obzvlášť mimořádné nároky. Často se jedná o těžká postižení, kdy je 

problematické i uspokojování základních životních potřeb. Podle Vítkové (2004) 

postižení zvyšuje intenzitu potřeb, ale zároveň znemožňuje je adekvátně naplnit. Rodina 

se mnohdy snaží dosáhnout saturace potřeb dítěte s postižením na úkor potřeb vlastních. 

Tato omezení a obtíže mohou vyústit v řadu stresových situací. 

 

4.1 Stres a jeho projevy 

Pokusů o přesné definování stresu nalezneme v literatuře nespočet. Obecně lze 

stres definovat jako „nespecifickou reakci jedince na působení zevních vlivů“ (Cungi, 

2001, s. 15). Tato reakce, která vyvolává v člověku funkční mechanismy, „probíhá na 

úrovni fyziologické, psychologické a chování“ (tamtéž, s. 11).  

Častým ekvivalentem pro stres bývá také zátěž, napětí či ohrožení, přestože se 

vůbec nemusí jednat o negativní souvislosti. Stresem můžeme rozumět i vnitřní stav, 

obtížnou situaci nebo určitý faktor. (Křivohlavý, 1994) Na stresové činitele, souhrnně 

nazývané stresory, reaguje každý zcela individuálním způsobem. 

Reakce na stres můžeme rozdělit do tří fází8. V první z těchto fází (nazývané též 

„poplachová reakce“) se aktivují obranné mechanismy (fyziologické a psychické) a 

dochází k uvědomění zátěže. Obranné reakce se projevují různou intenzitou a jejich 

cílem je opětné dosažení vnitřní rovnováhy jedince.9 (Vágnerová, 2008)  

Fáze rezistence je druhou fází, při které jedinec, dlouhodobě vystavený stresu, 

hledá strategie potřebné k překonání stresové situace. Pokud se mu nepodaří se 

adaptovat, nastupuje třetí fáze tohoto procesu, tzv. fáze vyčerpanosti, která může vyústit 

v trvalejší potíže či poruchy. (Cungi, 2001; Vágnerová, 2008) 

Negativní stresové situace jsou charakteristické určitými pocity a znaky, kterými 

dle Vágnerové (2008) jsou: neovlivnitelnost, nepředvídatelnost, nezvládnutelnost a 
                                                 
8 podle Selyeova modelu „všeobecného adaptačního syndromu“ (Cungi, 2001) 
9 U rodičů dětí s postižením mohou mít reakce na postižení dítěte svůj specifický průběh. Fázemi 
spojenými s narozením dítěte s postižením jsme se blíže zabývali v kapitole 2.2. Tyto fáze naznačují spíše 
začátek rodinné situace, kdežto model „všeobecného adaptačního syndromu“ může vystihovat její další 
průběh. 
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okolnosti vyžadující mnoho změn. Narození dítěte s kombinovaným postižením patří 

mezi negativní stresové události, neboť je obvykle těmito znaky doprovázeno10. Stres je 

však vyvoláván nejen závažnými životními událostmi, ale i dlouhodobou zátěží, o které 

zde hovoříme v souvislosti s péčí o člena rodiny s postižením. 

 

4.2 Zdroje stresu v rodinách dětí s postižením 

Van Berkum (in Haveman; Buntinx, 1993) uvádí, že nejen postižené, ale všechny 

děti přinášejí rodičům určité problémy. Vzhledem k tomu, že se však v případě dítěte 

s postižením nejedná o běžnou situaci, může být její účinek výraznější. Otázky a 

problémy, které se týkají rodičů dítěte s postižením bývají trvalé a jejich řešení může 

zabírat podstatnou část dne, což přispívá k psychickým potížím. 

O výsledcích ze zahraničních výzkumů rodin osob s mentálním postižením 

pojednává ve své monografii Strnadová (2008). Z těchto výzkumů vyplynulo, že se 

příčiny i hladina stresu u matek a otců liší. Stres je u otců vyvolán typem postižení a 

vnějšími vlivy a stupňuje se s přibývajícím věkem dítěte. Podle jiných studií byl stres 

otců závislý především na ekonomické situaci rodiny, ale i na podpoře okolí. V případě 

matek však byly zdroje stresu jiné a hladina stresu vyšší. 

Rodičovský stres nemusí být nutně spojen pouze s péčí o osobu s postižením, ale 

také s vlastním onemocněním, odchodem zdravého dospělého dítěte z domu, rozvodem, 

smrtí partnera či kumulací každodenních problémů a starostí. Souhrn těchto faktorů 

může poté nepříznivě ovlivnit psychickou, fyzickou a sociální pohodu rodičů a tedy i 

celkovou kvalitu života. Míra stresu závisí především na charakteristice osoby 

s postižením, charakteristice rodičů, charakteristice rodiny a charakteristice sociálního 

prostředí. (Van Berkum in Haveman; Buntinx, 1993) 

 

4.2.1 Vliv postižení dítěte na funkci rodiny 

Kombinované postižení dítěte působí změny ve struktuře a funkci celé rodiny. 

Jedná se zejména o změnu stávajícího způsobu života a jinou diferenciaci rolí v rodině. 

                                                 
10 pokud se nejedná o postižení diagnostikované již v prenatálním období 
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Navíc musí rodina kromě základních funkcí11 zastávat ještě mnoho dalších povinností. 

Podle Pešové a Šamalíka (2006) patří mezi hlavní úkoly: 

1. pravidelné provádění léčebných, výchovných a rehabilitačních úkonů 

2. ochrana nemocného (př. doprovod) 

3. úprava životosprávy 

4. účinná a rychlá pomoc při náhlých příhodách ohrožujících život (př. epilepsie). 

Zcela neúnosné je, aby starost o člena rodiny s kombinovaným postižením 

obstarával pouze jeden člověk. Je nutné, aby si rodina péči mezi sebou rozdělila a 

pokud je to možné, využila všech dostupných forem podpory a služeb. Matějček (2000) 

upozorňuje, že pro poskytování opory a vytváření pohodového domova dítěti, je 

udržování dobré fyzické i psychické kondice rodičů nezbytné. Rodič, na kterém spočívá 

největší podíl péče o dítě, by měl mít každý den pro sebe volný čas, aby si odpočinul. 

 

4.2.2 Finanční problémy 

V rodinách dítěte s postižením se nezřídka můžeme  setkat i s problémy 

ekonomického charakteru, které mnohdy hraničí s hmotnou nouzí a skrytou chudobou. 

Důvodem je podle Novosada (2005) diskriminace ze strany sociální politiky státu, a to 

především v těchto oblastech: 

� charakter příspěvku dávek sociální péče a podpory 

� nepříznivé podmínky pro přivýdělek pečujícího 

� ztráta profesní zdatnosti v důsledku omezených možností pro zaměstnání 

(především VŠ a SŠ). 

Mnohdy závisí rodinný příjem na otci dítěte s kombinovaným postižením, což 

může být také stresujícím činitelem. U matky může absence vlastního zaměstnání a tedy 

i příjmu evokovat pocity méněcennosti či sociální izolace. Rozdíly mohou být dány také 

místem, kde rodina žije. Život ve městě pochopitelně skýtá větší možnosti pracovního 

uplatnění a dostupnost služeb pro osoby s handicapem. 

                                                 
11 Základní funkce rodiny (Výrost; Slaměník, 1998): 

1. Funkce reprodukční 
2. Funkce materiální 
3. Funkce výchovná 
4. Funkce emocionální 
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V souvislosti s finanční situací rodiny dítěte s postižením je třeba zmínit také 

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2007. Tento 

zákon přinesl mimo jiné i změny v oblasti poskytování finanční podpory 

znevýhodněným osobám. Mezi znevýhodněné osoby patří podle § 3, písmena g) osoby 

se zdravotním postižením. Zdravotním postižením se rozumí „tělesné, mentální, 

duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit 

osobu závislou na pomoci jiné osoby“. Podpora je poskytována každý kalendářní měsíc 

formou příspěvku na péči, jehož výše je určena na základě splnění stanovených 

podmínek. 

Závislost na pomoci jiné fyzické osoby je rozdělena do čtyř stupňů12, které určují 

výši příspěvku (viz Tabulka č. 4). Podle § 9 jsou pro stanovení stupně závislosti 

hodnoceny schopnosti zvládat úkony v oblasti péče o vlastní osobu13 a soběstačnosti14. 

(Zákon č. 108/2006 Sb.) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Podle § 8 se osoba považuje „za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: 
a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje 
každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u 
osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 
b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 
c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje 
každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u 
osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 
d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje 
každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u 
osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti“. (Zákon č. 108/2006 
Sb.) 
13 Péče o vlastní osobu zahrnuje např. tyto úkony: příprava stravy; mytí těla; péče o ústa, vlasy, nehty, 
holení; vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh; sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě; chůze po 
rovině; chůze po schodech nahoru a dolů; výběr oblečení a další. (Zákon č. 108/2006 Sb., § 9, odst. 1) 
14 Do úkonů soběstačnosti patří např. komunikace slovní, písemná, neverbální; nakládání s penězi nebo 
jinými cennostmi; uspořádání času, plánování života; obstarávání si potravin a běžných předmětů 
(nakupování); mytí nádobí; obsluha běžných domácích spotřebičů; manipulace se zámky, otevírání, 
zavírání oken a dveří atd. (Zákon č. 108/2006 Sb., § 9, odst. 2) 
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Tabulka č. 4 – Výše příspěvku na péči podle stupně závislosti 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU ZA KALENDÁ Ř. MĚSÍC (v Kč) 
STUPEŇ ZÁVISLOST 

do 18 let věku nad 18 let věku 

I lehká  3 000  2 000 

II středně těžká  5 000  4 000 

III t ěžká  9 000  8 000 

IV úplná 11 000 11 000 

 

 

4.2.3 Obavy z budoucnosti 

Téma budoucnosti je pro rodiče dětí s kombinovaným postižením obzvláště 

citlivé. Rodiče zdravých dětí si také mohou dělat starosti, zda jejich dítě bude dobře 

prospívat, zda se jim podaří jej dobře vychovat apod. Přesto ale mají určité plány či 

představy, co jejich dítě bude v kterém roce umět, kdy nastoupí školní docházku, založí 

rodinu atd. Představy o budoucím dění v rodinách dětí s postižením jsou velmi mlhavé, 

opředené nejistotou a obavami. Již po konečném potvrzení diagnózy se vynořuje mnoho 

otázek. Vývoj dítěte často postupuje po nepatrných krůčcích, i když rodiče vynaloží 

všechny své síly a vyčerpají dostupné možnosti.  

Matějček (2000) klade důraz především na realistický postoj rodičů. Je nezbytné, 

aby se rodiče zamysleli nad svými možnostmi i potřebami, potřebami dítěte, jeho 

zařazením do školy nebo denním či trvalém umístění v příhodném zařízení. Nezřídka se 

rodiče potýkají s otázkou, zda je vhodné mít další dítě, zda nebude také postižené a zda 

na něj budou mít dostatek času. Zpravidla je však další zdravé dítě pro rodinu velkým 

přínosem a radostí. 

S přihlédnutím k tomu, že starost o člena rodiny s postižením mnohdy nekončí 

jeho dospělostí, ale trvá po celý život, mohou u stárnoucích rodičů vyvstávat obavy z 

budoucnosti jejich dítěte v momentě, kdy už sami přestanou péči o dítě zvládat. 

Samostatný život dospělého s kombinovaným postižením bývá často nemožný. Podle 

Šišky (2005) je mnohdy i pouhá představa této situace pro rodiče těžko snesitelná. 

Navíc v České republice není doposud osamostatňování osob s postižením dostatečně 

podporováno.  
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Van Walleghem (in Haveman; Buntinx, 1993) uvádí, že v minulých dvou 

desetiletích došlo na území Belgie v oblasti mentálního postižení ke dvěma zásadním 

změnám. V prvé řadě se podařilo převést institucionální péči na rodinné prostředí jako 

ideální místo pro život osoby s postižením. Druhou změnou pak také je vyšší věk dožití 

osob s mentálním postižením. Tyto změny ovšem zvyšují pravděpodobnost, že dítě 

s postižením své rodiče přežije. Autor dále předkládá výsledky belgické studie 

zaměřené na řešení budoucnosti v rodinách dospělého dítěte s mentálním postižením. 

Ukázalo se, že naprosto všichni rodiče (bez ohledu na to, jakou strategii řešení této 

situace zvolili) pociťují obavy týkající se budoucnosti jejich dítěte s postižením. 

Podle Strnadové (2008) rodiče otázky budoucnosti řeší obvykle tím, že se jim buď 

vyhýbají, nebo budoucnost aktivně plánují. Vágnerová (2008) uvádí, že rodina často 

dospělého s postižením vnímá stále jako dítě, které je závislé na rozhodování druhých. 

Tato závislost může na jedné straně rodičům dodávat smysl života, na druhé však 

vzbuzovat četné obavy. Rodiče by měli zvážit své možnosti, ale také zohlednit možnosti 

a přání dospělého dítěte s postižením, a to dříve, než přestane být tato situace 

zvladatelná. Pokud si rodiče přejí nebo spoléhají na to, že se o dítě s postižením 

postarají zdraví sourozenci, je nutné tuto otázku otevřeně prodiskutovat také s nimi. 

Vágnerová (2008) zdůrazňuje, že přestože rodina dává dospělému dítěti citové zázemí, 

zároveň jej izoluje od společnosti a vrstevníků. Ideálem by tedy bylo nalezení 

kompromisního řešení. 
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5. ZVLÁDÁNÍ NÁRO ČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE (COPING) 

Přestože se každý vyrovnává se zátěží individuálním způsobem, můžeme 

vypozorovat určité kroky, nebo-li strategie, kterými se člověk snaží stres zredukovat či 

eliminovat. Tato opatření se obecně nazývají „coping“, což v překladu znamená 

zvládnutí, vyrovnání se. Křivohlavý (1994) užívá počeštěného termínu „koupink“, který 

definuje jako „zvládání nadlimitní zátěže“. Podle Hoška (2003) je chování jedince při 

střetu s novou zátěží náhodné. V případě zvládání další podobné zátěže již využívá 

určitou techniku z předchozí zkušenosti. Tyto techniky se souhrnně nazývají „strategie 

zvládání zátěže“ nebo také „copingové strategie“. 

Narozdíl od adaptace, která se ke zvládání zátěže také vztahuje, je působení 

copingu mnohem intenzivnější. Zatímco při adaptaci se člověk zátěži přizpůsobuje, 

adaptuje se na ni známými postupy, při copingu se zátěží doslova bojuje, hledá a zkouší 

nové techniky. Coping má za cíl vyřešit mimořádně obtížné a neobvyklé krize, se 

kterými jedinec dosud nemá zkušenosti. (Křivohlavý, 1994) 

Copingové strategie bývají běžně diferencovány na dvě skupiny – aktivní a 

pasivní (někdy také ofenzivní a defenzivní). 

 

5.1 Obranné mechanismy 

Vágnerová (2008) zařazuje coping jako jeden z obranných mechanismů, kterými 

se jedinec se zátěží vyrovnává. Obranné reakce mají podle ní základ především ve dvou 

základních mechanismech – útoku a úniku. Způsoby vyrovnávání se zátěžovými 

situacemi dále rozlišuje jako vědomé a ne zcela vědomé. V této kapitole se přidržíme 

jejího členění. 

 

5.1.1 Vědomé obranné mechanismy 

Podle Vágnerové (2008) patří mezi vědomé způsoby zvládání zátěže útok a coping. 

� Útok se vyznačuje bojem – někdy až agresí – se závažnou situací, obranou proti 

ohrožení. Patří k aktivním a vědomým způsobům vyrovnávání se zátěží. 

V případě rodičů dítěte s postižením není možné bojovat se zdrojem zátěže, tedy 

příčinami postižení, proto se může útok transformovat do podoby agrese např. 

vůči zdravotnickému personálu, obviňování druhých i sebe sama apod. Zvýšená 
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aktivita nebo přehnaná péče o dítě k ventilaci psychické tenze může rovněž 

přispět. (Vágnerová, 2004) Agrese však může mít i pozitivní přínos. Podle 

Hoška (2003) bývá někdy uvolnění agrese žádané a společností ceněné. V 

pozitivním slova smyslu vést agrese k asertivitě, tedy ohleduplnému 

sebeprosazení apod. K útokovým řešením lze počítat i upoutávání pozornosti 

např. extravagantním oblékáním či chováním, čímž si jedinec zvyšuje 

sebevědomí. (Hošek, 2003) 

� Coping podle Lazarusovy definice představuje neautomatický dynamický 

proces, který vyžaduje vědomou snahu jedince řídit zátěžovou situaci. 

(Křivohlavý, 2001) Jedná se o vědomé rozhodnutí pro určitou strategii. Této 

volbě předchází klasifikace zátěžové situace a zvážení vlastních možností. Podle 

těchto okolností můžeme vybrat jednu ze dvou variant přístupu k řešení. První 

varianta copingu je zaměřená na řešení problému, druhá možnost se týká udržení 

psychické rovnováhy př. smířením s problémem, změnou postoje atp. V praxi se 

oba přístupy mohou prolínat. 

 

5.1.2 Neplně uvědomované obranné mechanismy 

K mechanismům, které nejsou zcela vědomé, řadíme tzv. únikové reakce. Únik  

patří k pasivnějším způsobům řešení situace a jeho projevy mohou být různé. 

V rodinách dítěte s postižením může představovat v krajním případě opuštění rodiny či 

odložení dítěte. (Vágnerová, 2004) Zanedbatelné však nejsou ani další varianty úniku. 

� Popřením závažné situace rodiče zavírají oči před realitou, před postižením 

dítěte. Problém se popřením řeší pouze dočasně. 

� Potlačení a vytěsnění se projevuje vytěsňováním nepříjemných pocitů 

spojených např. s traumatickým zážitkem, čímž se jejich intenzita zmírní. 

� Racionalizace funguje na rozdíl od vytěsňování tak, že realitu interpretuje 

snesitelnějším způsobem. Vágnerová (2004) uvádí, že rodiče takto obhajují př. 

umístění dítěte do ústavní péče apod. Podle Hoška (2003) slouží racionalizace 

ke snížení pocitů viny a je nejčastějším způsobem vyrovnávání se zátěží. 

� Únik do fantazie (denní snění) umožňuje člověku kompenzovat nepříznivou 

skutečnost vlastními představami. Obvyklá je u dětí a dospívajících. 
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� Substituce (kompenzace) nahrazuje nedostupné zdroje uspokojení jinými, často 

dosažitelnějšími způsoby. V rodinách dítěte s postižením je častou substitucí 

členství ve sdružení rodičů dětí s podobným handicapem. (Vágnerová, 2004) 

� Rezignací reaguje jedinec na dlouhodobou zátěž. Jedná se o pasivní řešení, při 

kterém dochází k přijetí negativní situace bez vyhlídek na její zlepšení. Rodiče 

se např. vzdávají možnosti, že by se stav jejich dítěte mohl zlepšit. 

� Izolace představuje obdobné řešení jako rezignace. Hošek (2003) se domnívá, 

že jde o nejjednodušší pasivní obrannou reakci. Rodina dítěte s postižením se 

vyhýbá kontaktům z vnějším světem a izoluje se ve vlastním domově. 

� Regresí rozumíme únik k primitivnějšímu, méně zodpovědnému chování. 

Typický je přenos vlastní zodpovědnosti na jinou osobu. 

� Sublimace má podobný význam jako substituce. Nahrazuje společensky 

nepřijatelné chování jinou, dostupnější formou satisfakce. 

� Identifikaci  jedinec využívá k účelu zvýšení vlastního sebevědomí. Člověk se 

ztotožňuje např. s významnými osobnostmi či sociálními skupinami a připisuje 

si jejich vlastnosti, popř. se vychloubá věcmi, které mu nepatří, činy, na kterých 

nemá zásluhu apod. (Hošek, 2003) 

� Projekcí dochází k promítnutí svých obav či názorů do jednání druhých lidí. 

Často se projevuje připisováním vlastních chyb na jinou osobu. 

 

5.2 Strategie zvládání zátěže v rodinách dětí s postižením 

Dříve byly předmětem zkoumání strategie zvládání zátěže pouze u jednotlivců, 

dnes se pozornost pozvolna přesouvá i na rodinu jako celek. Zjistilo se, že strategie 

zvládání zátěže rodiny se liší od strategií jejích jednotlivých členů.  

Sobotková (2004) uvádí strategie zvládání zátěže v rodinách v kontextu zdravého 

rodinného fungování15. Rodina, která je schopná se adaptovat a obnovovat vnitřní 

rovnováhu, dokáže úspěšně zvládat i náročné životní situace. 

                                                 
15 Schopnost rodiny fungovat se odehrává na úrovni osobního, partnerského, rodičovského a 
socioekonomického fungování. Rodinné fungování spočívá na třech základních principech nebo-li 
procesech. Prvním z nich je soudržnost rodiny, druhým adaptabilita jako schopnost rodiny se v průběhu 
života přizpůsobovat požadavkům a nárokům. Komunikace je posledním z principů, který je zásadní pro 
společné řešení problematických situací a při plánování změn. Pojem zdravá rodina souvisí s obecnými 
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V rodinách, které jsou vystaveny zátěži (např. péče o osobu s postižením, o 

chronicky nemocného), byly doposud vypozorovány tyto strategie úspěšného zvládání 

zátěže zaměřené na: 

1. snížení nároků v rodině (např. rozhodnutí rodiny umístit člena rodiny do 

zařízení denní nebo týdenní péče) 

2. získání dalších zdrojů, které rodina doposud nemá k dispozici (např. vyhledání 

odborné pomoci, zajištění pečovatelské služby) 

3. snížení napětí spojeného s dlouhodobou zátěžovou situací (využití 

volnočasových aktivit, relaxace, fyzické cvičení, posezení s přátely) 

4. hodnocení situace, jejího dopadu, rodinných schopností a zdrojů, pochopení 

významu situace (sdílení stejného názoru při řešení situace, snížení požadavků – 

např. spojených s domácností – na matku, která pečuje o nemocného) 

(Sobotková, 2004; Vaďurová, 2007) 

Zvládání zátěže v rodině (family coping) můžeme také rozdělit z hlediska aktivity 

a pasivity. Pro bližší přiblížení budeme demonstrovat aktivní a pasivní zvládání náročné 

životní situace na příkladu. Vyjdeme ze situace, která byla popsána v kapitole 4.3, tedy, 

kdy si stárnoucí rodiče kladou otázky spojené s budoucností jejich dítěte 

s kombinovaným postižením. Z belgického výzkumu zaměřeného na toto téma 

vyplynuly následující příklady aktivního a pasivního řešení situace: 

a) aktivní  – hledání umístění ve vhodném domácím zařízení, sběr informací o 

různých možnostech, přípravy s ostatními zdravými sourozenci, příprava 

financí, příprava člena rodiny s postižením na budoucí život mimo domov apod. 

b) pasivní – popření či vytěsnění problému, vyhýbání se zodpovědnosti, odkládání 

vlastního rozhodnutí, hledání útěchy ve víře a modlitbách, víra, že své dítě 

přežijí, tajné naděje, že se o dítě postará zdravý sourozenec. (van Walleghem in 

Haveman; Buntinx, 1993) 

 

 

 

                                                                                                                                               
přístupy k normalitě, kterými je normalita ve významu zdraví (bez přítomné patologie), dále normalita 
jako ideál, průměr a transakční proces. (Sobotková, 2004) 
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5.3 Význam resilience v rodině 

S problematikou zvládání stresu se úzce pojí i termín resilience, který je do češtiny 

překládán pojmy nezdolnost, houževnatost, pružnost, nezlomnost, odolnost, vzdornost, 

vnitřní síla, schopnost rychle se vzpamatovat apod. Hošek (2003) i Křivohlavý (1994) 

se přiklánění k pojmu nezdolnost16, který je určován třemi komponenty: 

srozumitelností, zvládnutelností a smysluplností. Aby rodina byla schopná zdolávat 

překážky, musí jim porozumět, mít pocit, že jsou zvládnutelné a stojí za to je řešit. 

Podle Vágnerové (2008) patří resilience do komplexu protektivních faktorů, které 

ovlivňují míru odolnosti vůči zátěži a napomáhají člověku bez psychické újmy překonat 

nepříznivé události. Strnadová (2008) však uvádí, že resilience a protektivní faktory se 

liší svým působením. Protektivní faktory působí nepřetržitě a mají spíše ochrannou 

funkci, kdežto resilience působí pouze v případě obtížné situace. 

Sobotková (2004, s. 239) představuje dvě definice rodinné resilience, z nichž 

první hovoří o resilienci jako o elasticitě nebo-li takové vlastnosti rodiny, „která  jí 

umožňuje udržet si zavedené vzorce fungování, i když je konfrontována s rizikovými 

faktory“. Druhá z definic vysvětluje resilienci jako „schopnost rodiny rychle se zotavit 

z krize nebo z přechodné události, která vyvolala změny v rodinném fungování“. 

Klíčové faktory ovlivňující rodinnou resilienci definuje Walsh (1998) podle 

Strnadové (2008, s. 47) takto: 

� hledání smyslu utrpení 

� potvrzení síly a udržování pozitivního životního postoje 

� spiritualita a hodnotový systém. 

Resilience v rodině má formu dynamického procesu, probíhá tedy v čase a 

napomáhá rodině udržovat nebo obnovovat rovnováhu. Zkoumání strategií zvládání 

zátěže a rodinné resilience je důležité k osvětlení silných stránek rodiny, které je možné 

dále rozvíjet a uplatňovat jako prevenci problematických situací. (Sobotková, 2004) 

  

 

 

                                                 
16 v pojetí Antonovského (1985) 



 43 

5.4 Potřeby rodičů 

V rodinách dětí s postižením může lehce dojít k situaci, kdy se člen rodiny 

s postižením stane středem veškeré pozornosti rodičů, což má negativní dopad na jejich 

manželský či partnerský život i na ostatní zdravé sourozence v rodině.  

V důsledku postižení dítěte nedochází k optimálnímu uspokojování základních 

psychických potřeb spojených s rolí rodiče, kterými jsou (Matějček; Langmeier, 1986; 

Vágnerová; Hadj-Moussová; Štech, 2004): 

1. stimulace – dítě s postižením se projevuje omezeně a často nesplňuje očekávání 

rodičů, kteří se proto mohou domnívat, že na ně dítě nereaguje 

2. smysluplnost a řád – pokud se dítě přes veškeré snahy rodičů nevyvíjí podle 

jejich představ, mohou mít pocit, že jejich úsilí nemá smysl 

3. citové vztahy – rodiče potřebují, aby dítě jejich lásku opětovalo, což se u dítěte 

s postižením často neděje; pro některé rodiče může být vytvoření vztahu k dítěti 

problematické vzhledem k nástupu obranných mechanismů 

4. identita a společenská hodnota – rodičovská identita je narozením dítěte 

s postižením výrazně narušena, pojí se s ní pocit méněcennosti, selhání, 

neschopnosti zplodit zdravé dítě 

5. otevřená budoucnost – děti pro rodiče znamenají spojnici s budoucností, novou 

perspektivu; v případě dítěte s postižením je však myšlenka na budoucnost spíše 

zdrojem úzkosti než radostného očekávání. 

Z těchto i mnoha jiných důvodů je možné, že jeden z partnerů postižení dítěte 

neunese a vztah se rozpadne. Přesto, že někteří z autorů (Novosad, 2005; Pešová; 

Šamalík, 2006) uvádějí vyšší pravděpodobnost rozchodu partnerů, kteří mají dítě 

s postižením, dítě samé zdaleka nemusí být tou hlavní příčinou, ale možná jen poslední 

kapkou, která k tomu přispěje. 

Konflikty mezi partnery mohou vznikat v důsledku mimořádné zátěže, která je ně 

kladena. Matějček (2008) zdůrazňuje nutnost vzájemné opory partnerů či manželů a 

ochrany jejich vztahu. Pokud děti pozorují, že se jejich rodiče mají rádi a jsou spolu 

šťastní, mohou mít pocit jistoty a bezpečného domova. 

Vos-Olyslager (in Haveman; Buntinx, 1993) uvádí, že rodičovství je spokojené 

tehdy, když rodina může žít „normálním životem“, tzn. dělat běžné činnosti, podílet se 
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na společném životě podle vlastní volby. Proto rodina obvykle potřebuje „obyčejnou“ 

pomoc při každodenní péči o dítě, domácnost apod.  
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6. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

V předchozích kapitolách byla nastíněna problematika rodin dětí s kombinovaným 

postižením, dále zátěže a stresové činitele vyskytující se v těchto rodinách a strategie, 

kterými je možné tuto náročnou situaci řešit.  

V úvodu je nejprve třeba zmínit, že v průběhu psaní diplomové práce došlo ke 

změně tématu. Od původního názvu „Kvalita života rodin dětí s kombinovaným 

postižením“ s cílem prozkoumat vnímání kvality života všech jednotlivých členů rodiny 

bylo upuštěno, a to především z důvodu, že zpracování tohoto tématu je příliš široké na 

to, aby při zachování předpokládaného rozsahu diplomové práce dosáhlo určitých kvalit 

vypovídajících o dané problematice. 

Diplomová práce se zabývá otci dětí s kombinovaným postižením a jejich vlastní 

perspektivou této životní situace. Tato kapitola vymezuje cíle a dílčí otázky 

výzkumného šetření a metody, jimiž má být těchto cílů dosaženo. 

 

6.1 Cíl výzkumného šetření a formulace dílčích otázek 

Cílem diplomové práce je získat reflexi subjektivního obrazu vnímání a prožívání 

této náročné životní situace otcem dítěte s kombinovaným postižením od narození dítěte 

až po současný stav. Dalším cílem je zjistit, v čem ovlivňuje dítě s kombinovaným 

postižením v rodině život otců dle jejich vlastního úhlu pohledu. 

Na základě stanovených cílů diplomové práce byly dílčí otázky výzkumného 

šetření formulovány takto: 

1. Vnímají otcové dítě s kombinovaným postižením jako zátěž? 

2. Jakými způsoby se otcové vyrovnávají s touto životní situací? 

3. Jaké pocity otcové prožívají? 

4. Ovlivňuje přítomnost dítěte s kombinovaným postižením v rodině partnerský 

vztah rodičů? 

5. Pociťují otcové postižení dítěte jako omezení pro život? 

6. Jakým způsobem se otec zapojuje do péče o dítě s postižením? 
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7. Jaké jsou představy a plány otců do budoucna v souvislosti s dítětem 

s postižením? 

 

6.2 Volba výzkumných metod 

Cílem práce je získat vhled do životní situace otců dětí s kombinovaným 

postižením. S ohledem na téma práce a jeho fenomenologické pojetí byl zvolen 

kvalitativní přístup. Záměrem výzkumníka v kvalitativním přístupu je porozumět situaci 

aktéra tak, jak jí rozumí on sám. (Švaříček; Šeďová, 2007) 

Maňák a Švec (2004) uvádějí, že hlavním znakem kvalitativního výzkumu je, že 

se badatel snaží proniknout do hloubky zkoumaných jevů, porozumět jim a hledat 

souvislosti v širším kontextu. Výzkumu se sám účastní a navazuje s participujícími 

osobami vztah. 

Ve výzkumném šetření byla použita metoda semistrukturovaného rozhovoru spolu 

se záznamovým archem určeným ke zjištění osobních údajů. 

 

6.2.1 Rozhovor 

Polostrukturovaný rozhovor, nebo-li interview, byl stěžejní výzkumnou metodou k 

dosažení cílů diplomové práce. Pro zkoumání názorů, postojů, záměrů, přání či 

porozumění určité situaci se podle Ferjenčíka (2000) jeví použití rozhovoru jako 

optimální. 

Na rozdíl od strukturovaného rozhovoru, jehož schéma je nutné přesně dodržet, 

nabízí polostrukturovaný rozhovor jistou volnost při formulaci a pořadí kladených 

otázek. Tazatel může přizpůsobit otázky jednotlivým účastníkům výzkumu, může klást 

doplňující otázky nebo naopak některé otázky vynechat. Při přípravě 

polostrukturovaného interview je třeba stanovit tzv. jádro interview, tedy témata a 

otázky, které nelze vynechat. Zpracování a analýza rozšiřujících otázek zůstává na 

libovůli tazatele. (Miovský, 2006) 

Podstatná část rozhovoru byla založena na retrospektivním vnímání každého 

z účastníků výzkumného šetření. Otázky byly z části inspirovány pojednáním o 

výzkumu stresových a resilientních činitelů v rodinách dětí s mentálním postižením. 

(Strnadová, 2007) 
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Pokládané otázky sledovaly určitou dějovou linii, tedy postupný přechod 

z prožívání minulosti, přes současný život, až do představ o budoucnosti. Jednotlivá 

témata se však mnohdy časově prolínají a není možné je od sebe oddělit. 

Rozhovor se skládal z otázek, které byly tématicky strukturovány do deseti okruhů: 

� Vyrovnávání s postižením dítěte – tento okruh otázek byl zaměřen na vnímání 

okolností během narození dítěte, prvních projevů postižení dítěte, sdělení 

diagnózy a prvotních reakcí na vzniklou situaci. Další otázky měly sledovat, 

jakým způsobem se otec s postižením dítěte vyrovnává, jaké pocity prožívá, jaký 

má k dítěti vztah a zda vytváření tohoto vztahu postižení dítěte nějakým 

způsobem ovlivnilo. 

� Rodinné fungování a péče o dítě – otázky tohoto tématu se týkaly především 

rozdělení péče o dítě s postižením mezi členy rodiny a vztahem sourozenců 

k dítěti s kombinovaným postižením.  

� Širší rodina – tento okruh byl zaměřen na vztahy se širší rodinou, jakým 

způsobem přijali dítě s postižením prarodiče a příbuzní a zda nabídli rodině 

pomoc. 

� Partnerský vztah – zde bylo cílem zjistit, zda otcové vnímají nějaké změny 

v partnerském vztahu v souvislosti s dítětem s postižením, v čem otec poskytuje 

partnerce oporu a zda dítě někdy bylo zdrojem vzájemných konfliktů. 

� Vztahy s okolím – otázky směřovaly ke zjištění, jak otec vnímal či vnímá 

reakce okolí na postižení dítěte a zda považuje svou životní situaci za 

výjimečnou vzhledem k dítěti s postižením. Další dimenzi tvořily vztahy 

s přáteli a dopad na společenský život. 

� Trávení volného času – zde bylo cílem zjistit, zda si otec dokáže udělat čas na 

své záliby a zda má možnost trávit volné chvíle společně s partnerkou bez 

přítomnosti dětí. Otázky se týkaly také toho, zda otec pociťuje postižení dítěte 

jako určité omezení ve svém životě. 

� Finanční situace – tento okruh se týkal změn finanční situace v souvislosti 

s dítětem s postižením a získávání příspěvků pro dítě. 

� Zdravotní stav – otázky směřovaly k tomu, zda otec vnímá zhoršení 

zdravotního stavu vlivem péče o dítě s postižením. 
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� Zapojení do organizací či služeb – zde bylo cílem zjistit, zda se rodina stýká 

s rodiči dětí s podobným postižením a jaký to má pro ně význam. Dále se tento 

okruh týkal využívání služeb pro dítě s kombinovaným postižením. 

� Představy a očekávání do budoucna – tento okruh se týkal představ a přání do 

budoucna, ale i plánů v souvislosti s dítětem s postižením. Cílem také bylo 

zjistit, zda je téma budoucnosti dítěte s postižením předmětem komunikace 

v rodině. 

Záměrem bylo projít s otci všechna rámcová témata a získat tak odpovědi na 

klíčové otázky. Členitější rozdělení okruhů mělo přispět ke snadnějšímu zpracování 

získaných dat. 

 

6.2.2 Záznamový arch pro osobní údaje 

Záznamový arch slouží badateli jako pomocný nástroj při fixování určitých údajů 

získaných od účastníků výzkumu. Může být použit při rozhovoru či pozorování. 

Záznamový arch pro osobní údaje bývá obvykle využíván při interview. Svým 

charakterem se podobá dotazníku, avšak s tím rozdílem, že jej zpravidla nevyplňuje 

účastník, ale badatel. (Miovský, 2006) 

Použití záznamového archu pro otce dětí s kombinovaným mělo doplňující 

charakter a jeho cílem bylo snadno a rychle získat přehledné informace pro analýzu 

zkoumaného vzorku. Jednotlivé položky záznamového archu se týkaly z části osobních, 

z části rodinných údajů. V tomto případě vyplňovali arch účastníci za pomoci tazatele. 

Údaje získané pomocí záznamového archu byli z části kvantitativně zpracovány 

v kapitole 7.1. Položky týkající se oboru vzdělání a zaměstnání otců a matek dětí 

s kombinovaným postižením a úrovně schopností dítěte sloužily pouze informativně a 

nebyly při analýze zpracovány, neboť nejsou k dosažení cílů práce natolik významné. 

 

6.3 Průběh výzkumu 

Vlastnímu výzkumu předcházela přípravná fáze, tedy formulování cílů a otázek 

šetření, studium literatury a její zpracovávání. K výběru výzkumného vzorku byla 

zvolena metoda „záměrného kvalifikovaného výběru“. Podle této metody se výběr osob 
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uskutečňuje na základě stanovení určitých znaků zkoumaného souboru. (Maňák; Švec, 

2004) 

Pro naplnění cílů diplomové práce byly stanoveny na výzkumný soubor tyto požadavky: 

� otcové dětí s kombinací mentálního a dalšího postižení 

� minimální věková hranice dítěte s postižením je 10 let. 

Určení věku dítěte s postižením bylo záměrně stanoveno takto, aby byl od doby 

narození dítěte patrný určitý časový odstup. 

Počátkem ledna 2009 byli nejprve telefonicky osloveni pracovníci tří zařízení pro 

osoby s kombinovaným postižením. Ve stručnosti jim byl vysvětlen záměr diplomové 

práce, požadavky na výzkumný soubor, a po jejich souhlasu jim byl zaslán e-mailem 

dopis pro otce dětí s kombinovaným postižením,17 který měl poskytnout otcům základní 

informace o výzkumném šetření. Otcové, kteří byli ochotni se zúčastnit rozhovoru, poté 

zprostředkovali na sebe kontakt. 

Po vytvoření formuláře pro vyjádření souhlasu s rozhovorem, záznamového archu, 

protokolu k rozhovoru,18 byli otcové opětovně kontaktováni a byl dohodnut termín a 

místo rozhovoru podle jejich možností. 

Každý z otců byl znovu seznámen s tématem diplomové práce i právem 

neodpovídat na otázky, o kterých nebude chtít hovořit. Interview předcházelo společné 

vyplnění záznamového archu a písemný souhlas s rozhovorem, jeho audiozáznamem a 

zcela anonymním zpracováním pro účely této práce. Tento souhlas byl podepsán všemi 

účastníky výzkumu. Rozhovory probíhaly obvykle na pracovišti otců, v zařízení, které 

jejich dítě navštěvuje nebo v domácím prostředí. Požadavek intimního a klidného 

prostředí byl povětšinou zachován. Trvání interview se pohybovalo v časovém rozmezí 

45 minut až 1,5 hodiny a po celou tuto dobu bylo zaznamenáváno na diktafon.  

Všechny audiozáznamy byly doslovně transkribovány. Po provedení kontroly 

opětovným poslechem byla transkripce vytištěna. Analýza získaných dat probíhala 

metodou opakovaného čtení (Hendl, 2008), hledáním vzájemných souvislostí mezi 

výpověďmi jednotlivých účastníků a jejich následnou komparací. Jednotlivé okruhy 

rozhovoru a odpovědi na důležité otázky jsou podrobně rozebrány v následujících 

kapitolách. 
                                                 
17 viz Příloha č. 1 
18 viz Příloha č. 2, 3 a 4 
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Z důvodu zachování anonymity nejsou v rozhovoru uvedeny žádné údaje, které by 

mohly vést k identifikaci účastníků výzkumu. Výpovědi otců jsou označeny  kódy O1 – 

O12. 
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7. ANALÝZA VÝZKUMNÉHO ŠET ŘENÍ  

7.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Výzkumu se zúčastnilo 12 otců dětí s kombinovaným postižením. Průměrný věk 

otců činil 48 let v celkovém rozmezí 38 až 61 let (viz graf č. 1). 

Graf č. 1 - Věk otců
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Nejvyšší ukončené vzdělání bylo v osmi případech vysokoškolské, tři otcové měli 

střední odborné vzdělání s maturitou a jeden z otců ukončil střední odborné vzdělání 

výučním listem (viz graf č. 2). 

Graf č. 2 - Vzdělání otců
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Polovina otců uvedla jako místo bydliště město do 100 tisíc obyvatel, pět otců žije 

ve městě nad 100 tisíc obyvatel a pouze jeden otec bydlí na vesnici. 
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Ve většině rodin byli výdělečně činní oba rodiče, v jednom případě byl výdělečně 

činný pouze otec, v jedné rodině matka a v jednom případě nebyl výdělečně činný nikdo 

z rodiny. Dva nepracující otcové pobírali výsluhový příspěvek od státu. Všichni otcové 

byli ženatí, jeden z otců byl podruhé ženatým vdovcem. 

Počet dětí v rodině se pohyboval v rozmezí jednoho až šesti dětí. V polovině 

případů se jednalo o rodiny se dvěma dětmi, pouze v jednom případě o rodinu s jedním 

dítětem (viz graf č. 3). Žádné z dětí nebylo adoptované. 

Graf č. 3 - Počet dětí v rodině
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Dětí s kombinovaným postižením bylo celkem třináct, protože v jedné rodině se 

jednalo o dvojčata. Ze třinácti dětí s postižením bylo šest prvorozených, šest 

druhorozených a jedno dítě bylo narozeno jako třetí v pořadí. V šesti případech se 

jednalo o chlapce a v sedmi případech o dívku s kombinovaným postižením (viz graf č. 

4). Nejmladšímu dítěti bylo jedenáct let, nejstarší dítě bylo ve věku šestadvaceti let. 

Graf č. 4 - Věk dítěte s postižením
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Závislost dle výše příspěvku na péči byla stanovena v devíti případech stupněm 

IV, ve třech případech stupněm III a v jednom případě stupněm II (viz graf č. 5). 

Graf č. 5 - Stupeň závislosti podle výše příspěvku na péči
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Tři děti zůstávají v trvalé domácí péči, jedno dítě pobývá přes týden v chráněném 

bydlení, ostatní plní povinnou školní docházku nebo navštěvují denní stacionář pro děti 

s kombinovaným postižením. 

Graf č. 6 znázorňuje četnost postižení přidružených k mentální retardaci. U 

každého dítěte se kromě mentálního postižení vyskytlo nejméně jedno další přidružené 

postižení. Nejvíce byla zastoupena dětská mozková obrna a to celkem v devíti 

případech. U osmi dětí bylo přítomno řečové postižení, v pěti případech epilepsie a u 

čtyř dětí byla diagnostikována porucha autistického spektra. Ve čtyřech případech se 

objevilo zrakové postižení. Tělesné postižení se vyskytlo u dvou dětí, sluchové 

postižení u jednoho dítěte.  

Graf č. 6 - Kombinace mentálního a dalšího postižení
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Tabulka č. 5 ilustruje etiologii kombinovaného postižení z hlediska prenatálního, 

perinatálního a postnatálního období. V některých případech se jedná spíše o 

pravděpodobnou příčinu vzniku postižení, neboť mohlo sehrát roli více faktorů. 

V prenatálním období mělo postižení svůj původ v pěti případech. V případě rizikového 

těhotenství se jednalo o dvojčata (dívky) se stejným postižením. U sedmi dětí došlo ke 

vzniku kombinovaného postižení v perinatálním období. Zajímavé je, že v případě 

předčasného porodu byli dva chlapci s kombinovaným postižením narozeni také 

z dvojčat. V jednom případě však jedno z dvojčat zemřelo, v druhém zůstalo bez 

následků. Vznik kombinovaného postižení v postnatálním období se týkal pouze 

jednoho případu. 

Tabulka č. 5 – Etiologie kombinovaného postižení v jednotlivých obdobích 
 

POHLAVÍ DÍTĚTE 
OBDOBÍ VZNIKU ETIOLOGIE POSTIŽENÍ 

Dívka Chlapec 

Genetické vlivy 1  

Toxoplasmósa 1  

Rizikové těhotenství 2  
Prenatální 

Neznámá  1 

Hypoxie 1 2 
Perinatální 

Předčasný porod (7. měsíc) 1 3 

Postnatální Úraz mozku 1  

 

Všichni otcové uvedli, že se v těhotenství u ženy žádné komplikace neobjevily 

(údajně ani v případě rizikového těhotenství), jeden z otců však vyjádřil určitou 

nejistotu. 

„…ten chlap to samozřejmě pořádně netuší nebo se třeba ta žena nesvěří se všim.“ (O7) 

V některých případech šlo podle otců o zanedbání lékařské péče, neboť lékaři 

odmítali sdělit rodičům příčiny postižení. 

„…snažili se nás jaksi určitým způsobem ohlupovat v tom, že…že to muselo být už jako 

těhotenstvím a tak dále…a pak jsme jezdili po všech možnejch specialistech, a tak jsem, 

protože jsme ty zprávy dostaly do ruky, tak jsem si to nad párou otevřel a přečetl, co 

tam vo tem napsali, a tak tam bylo, že byl postižen při porodu.“ (O2) 
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7.2 Vyrovnávání s postižením dítěte 

7.2.1 Sdělení diagnózy 

Pamatujete si na průběh sdělení diagnózy? 

Průběh sdělení diagnózy dítěte otcům a následné reakce se lišily v závislosti na 

okolnostech vzniku či projevu postižení. Čtyři otcové uvedli, že byli přítomni sdělování 

diagnózy spolu se ženou, jednalo se o případy, kdy se projevily určité odchylky ve 

vývoji v prvních dvou letech života dítěte. Dva otcové na otázku odpověděli, že si již 

okolnosti sdělení diagnózy nepamatují. Někteří se dozvídali neucelené informace o 

postižení dítěte od manželky nebo průběžně od lékařů při návštěvách v nemocnici. 

V jednom případě byl sdělení diagnózy přítomen pouze otec a to v době, když již žena 

byla v porodnici s druhým dítětem. 

„No, žena ležela v nemocnici a todleto jsem si zjistil, de facto vyběhal tuhletu informaci 

sám a tam mi to řekli vopravdu podle pravdy, pro mě to byl šok, to si ještě pamatuju 

příhodu, to bylo na (části města), tam bylo vyhražený parkoviště, já neměl kde 

zaparkovat, tak jsem to zaparkoval na vyhraženým, než jsem přišel s J.  z toho vyšetření, 

tak jsem tam měl lístek vod policajtů, takže jsem ještě s J. jel přes (část města) 

k policajtům a to jsem byl v šoku, jak člověk nad tim přemejšlel, tak jsem šel 

k policajtům s tím lístkem, a ten když mě viděl, tak ten lístek takhle zmuchlal, povídám, 

teď jsem se dozvěděl, že mám kluka postiženýho…tak to takhle zmuchlal a šel jsem 

pryč.“  (O6) 

Jednomu z otců byla tato zpráva sdělena po telefonu. 

„…šel jsem na šestou do práce a volal jsem si tam asi v osm hodin, jak to vypadá, a 

sestra mi řikala, jó, pan (příjmení otce), blahopřeju, máte syna! Takže jsem jaksi byl, že 

jo, bylo to po dvou děvčatech, jeden syn, tak jsem měl velkou radost a…no pak řikala, jó 

a tady máte napsanou poznámku, že máte zavolat panu primáři, já vás spojím, no a…a 

v té chvíli jako se mi ten svět sesypal, protože jsem, jak pan primař jaksi docela, docela 

jako otevřeně řekl, že…že jestli přežije, tak jaksi určitě bude mít potíže. (O2) 

Všichni otcové uvedli, že dříve neměli žádnou osobní zkušenost s lidmi 

s postižením. Jednoznačně se také shodovali v tom, že množství podaných informací o 

postižení dítěte bylo nedostatečné. Tento fakt zároveň připisovali praktikám minulé 

doby. Domnívají se, že v současnosti je v tomto ohledu situace o mnoho snazší díky 

dostupné literatuře, internetu a podpůrným organizacím pro rodiny dětí s postižením. 
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S přístupem lékařů měli otcové jak pozitivní, tak negativní zkušenosti. Lze říci, že 

převládaly spíše nepříjemné zážitky. Někteří lékaři rodičům dávali falešné naděje nebo 

je utěšovali. 

 „…neuroložka nám řekla, no budeme s ním nějak cvičit, bude v pořádku, a prostě se 

nás snažila utěšovat, spíš utěšovat než říkat pravdu, ale určitě nějaký podezření 

měla…“  (O6) 

„…pamatuju si přesně větu, kterou nám řek, že…že tý holčičce to nebude vadit, jo, že 

bude žít ve svý skleněný kouli jako a že nejvíc budeme mít trápení my, rodiče, protože ta 

holčička nikdy nebude chodit do školy, takhle nám to přesně řek, jo…takhle nějak jako 

vopatrně.“  (O7) 

Nikdo z otců se nesetkal s tím, že by je lékaři odkázali na organizace či rodiny 

dětí s podobným postižením. Příčina tkví opět v přístupu minulého režimu 

k handicapovaným osobám, kdy více než polovině rodičů doporučili lékaři řešení 

situace ústavní péčí. 

„V ůbec nic takového neexistovalo. Prostě byl hlavní proud těch, kteří dělají a 

vydělávají a kteří se hodí do pionýrských košil a šátků a ostatní děti, které se tam 

nehodí, tak buďto jdou nebo šly upravit a nebo pro ně existovaly ústavy, že jo. A v těch 

ústavech jsme se byli podívat a to jsme si řekli, že tam D. nenecháme.“ (O5) 

Jedno z dětí s kombinovaným postižením se narodilo v zahraničí. Otec dítěte 

proto mohl porovnat své zkušenosti s přístupem odborníků u nás. 

„…ten přístup byl dobrej…tam byla sociální pracovnice, která se nám věnovala, 

psycholožka, a ty vlastně nám tam podaly ty řádný vysvětlení, jak, co můžem od něj 

vočekávat a jaký procento dětí se rodí takhle a jaký jsou možnosti do budoucna a tak 

dále … s tím se setkáváme, ten přístup doktorů tady je daleko horší a někdy, když máme 

otázky, tak je jim nepříjemný odpovídat a tak dále, no.“ (O11) 

Rodiče s dítětem často absolvovali celou řadu odborných vyšetření. Doufali, že 

vyhlášení odborníci najdou způsob, jak dítěti pomoci. Tyto naděje někdy vyústily 

v hořké zklamání. 

„…měl jsem pocit, že čím to byla vyšší kapacita, tak tím víc to pro ně bylo…jenom 

nějakej objekt zkoumání.“ (O2) 

Někteří se domnívají, že se spolupráce s lékaři v mnohém nezměnila. 
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7.2.2 Reakce a pocity otců 

Jak jste reagoval? Jaké jste měl pocity? 

Prvotní reakce na postižení dítěte otcové vyjadřovali jako „šok, smutek, hrozné 

chvíle, zlost na lékaře“ a především „nejasná představa“, co bude péče o dítě obnášet. 

Někteří si kladli otázku: Proč? Proč já? Na otázku, jak reagoval na sdělení diagnózy, 

odpověděl jeden z otců:  

„Nijak. Tam nešlo reagovat, protože jednak chyběly…chyběly různé znalosti a 

v podstatě jsme ani nevěděli, co nám říká. On nám strčil knížku, o čem to je.“ (O1) 

Dva otcové, jejichž dítě se narodilo komplikovaným porodem, se shodli, že jejich 

prvotní reakcí bylo přání, aby dítě přežilo bez ohledu na možné následky. 

„…v tý chvíli jsem akorát jaksi přemýšlel o jeho životě, o manželce a ani tak nějak ne vo 

tom, jak by to mohlo pokračovat…“ (O2) 

Někteří otcové nedokázali přesněji popsat své pocity. 

„No strašný…to člověku proběhne, to už potom vzpomínáte i na to, když jsem chodil do 

školy na (město), tak jsem bydlel na (části města), naproti tam měli postiženýho kluka, 

kterej dennodenně stál u plotu vopřenej a hrál tam na rádio…tak já jsem si říkal, chraň 

mě Bože vod toho, abych měl postižený dítě, lup ho, máte ho tady.“ (O6) 

Jak jste se vyrovnával s postižením dítěte? 

Dva z otců potvrdili, že pro ně bylo vyrovnávání s postižením dítěte velmi náročné. 

„…přijímá se to těžko, když přijdete na to, že váš prvorozený syn nebude dědicem a 

nebude nositelem nějakého rodového dědictví do budoucnosti, že se po určité stránce 

nepovedl, ale co se týče vyrovnávání, tak k vyrovnání nám pomohlo až narození 

druhého syna…“ (O5) 

 „…vzhledem k tomu, že já uznávám silné samostatné jedince, jsem zvyklej tak jednat, 

vyžaduju to vod ostatních, aspoň v zaměstnání, tak těžce…když je to anonymní, tak já se 

to snažím řešit tím, že jezdím ven.“ (O10) 

Jiní přijali postižení jako „nevratnou záležitost“, kterou nelze ovlivnit. Jeden 

z otců měl naopak pocit, že se stav dítěte musí zlepšit. 

 „…vím, že jsem s jedním známým jsem to…protože jsem furt měl pocit, že to není 

možný, že ho musíme z toho dostat a manželka to samý, protože jsme tím úplně tak jako 
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posedlý, no a von mi říkal, že to všechno stejně nedělám kvůli němu, ale že to dělám 

kvůli sobě, jo, jako abych tohle…docela to se mnou pěkně zatřáslo, a tak jsem vo tom 

dlouze přemýšlel, sám, sám a pak i s manželkou, a tak jsem si říkal, trochu něco na tom 

je, protože vono to člověk musí jako zažít, no.“ (O2) 

Někteří otcové se s postižením dítěte nevyrovnali dodnes. 

„No tak vyrovnával…to do dneška vlastně s tím člověk není jako vyrovnanej, že jo…a 

vlastně je to svým způsobem záležitost na celý zbytek života, úplně přehodnotíte priority 

života a musíte si zařídit život vůči vlastně tý B., to znamená vůči jejímu postižení…“ 

(O3) 

„No já jsem se nevyrovnal ještě dodnes…ne, to chlap asi těžko, to je, to je akorát naučit 

se s tím žít, to není vo vyrovnání se.“ (O6) 

Měl jste potíže s vytvářením vztahu k dítěti? 

 „Ur čitě…trvalo mi to dlouho…a vlastně, protože hrát si s ním nešlo jako s normálním 

děckem…a takže v prvních prostě letech od šesti do deseti let jsme spolu měli vztah 

takový, nebo jsem měl k němu vztah takového toho živitele, který přijde večer domů a 

občas se mu o víkendu věnuje, jezdí na výlety a tak dále, ale většinu, řeknu, toho 

každodenního starání se nechá na manželce a…na jednu stranu je to asi dané…když je 

manželka léta s dítětem doma, jenom řeknu na základní finanční podpoře, tak někdo ty 

peníze vydělávat musí, že jo, aby ta rodina ekonomicky fungovala, ale tim, že jsem se 

v tom příliš nebabral a bral jsem ho jako, řeknu, jako v tom základu, jako dítě normální, 

ne, že bych si maloval, že vystuduje vysokou školu a tak, to ne, ale v tom základním 

přístupu, tak ten můj vztah k němu byl takový, že pocitově, hlavně teda pocitově, že 

kdykoliv mi doktoři říkali, ten bude nosit brejle, tak vnitřně jsem to nepřijal, když mu 

dali naslouchátko, vnitřně jsem to nepřijal a kdykoliv byl D. řeknu na nějakým rozhraní 

něčeho, jo, tak jsem to nepřijal…když mě manželka říkala, ten kluk nebude jezdit na 

kole, prostě D. se naučil jezdit na kole, teď už to zase neumí, protože teď už je na to 

velkej, ale prostě naučil se jezdit na kole…(O5) 

Ostatní otcové neměli potíže vytvořit si k dítěti vztah. Někteří měli spíše tendenci 

dítě s postižením upřednostňovat před jeho zdravými sourozenci. 

„Ne ne ne… akorát jsem se snažil, jako jsem cítil, že, že bych se moh jaksi úplně upnout 

jenom na něho, a že mám ještě tu rodinu, takže to… ale v tom počátku jsem to tak 

nevnímal, ale pak jsem cítil, že bych, že by to mohlo převážit, a tak jsem se snažil bejt 
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jakoby i na ty druhý jakoby někdy, i když to jaksi aspoň nějakým tím, tím veřejným 

vystoupením jsem jako, jako se před tím M., jak je mám rád ty druhý jako, jo… ale 

vždycky, když jsme byli spolu s M., říkám, jsi stejně ten nejlepší a ten můj nejmilejší a 

seš zkrátka moje jednička, no, ale tak jako to bylo víc proto, že jsem měl pocit, že tímto 

mu dávám jako tu chuť do života.“ (O2) 

Dokážete říci, co pro vás bylo nejtěžší? 

„No nejtěžší… i když teďko zase… prostě je to hodně let, ale pořád se mi z toho klepe 

hlas, bylo to, když přijdete, z děcka vám trčej trubičky, máte na něj mluvit nějaký 

pozitivní informace a prostě to děcko tam leží a vy nemůžete nic pro něj udělat.“  (O3) 

Odpověď každého z otců na tuto otázku byla zcela odlišná: 

� přijmout skutečnost, že dítě není zdravé  

� přiznat si prohru  

� věnovat se všem dětem stejně  

„Nejtěžší je stihnout vytvořit podmínky postiženýmu a zdravýmu, já mám voba případy, 

a když vám ten zdravej potom dává najevo, že se věnujete víc tomu postiženýmu, tak to 

vysvětlit i tomu zdravýmu.“ (O6) 

� zvládnout psychicky tuto situaci  

� vyrovnat se s tím, že lékaři selhali 

� překonat pocit studu za dítě s postižením  

� zvládnout stereotyp péče o dítě  

� přijmout skutečnost, že dítě nebude mít stejné možnosti jako ostatní  

� odmítání 

„Nejtěžší…nejtěžší takový to, no, že vás všude vodmítají…já chápu třeba, že to bylo 

v takový době, po tý revoluční, ale říkám, všade v televizi, všade se vyprávělo, jo, 

všichni tohle ají v novinách psali integrace, integrace, ale tak nějak bez nás…“ (O12) 

� nedá se říci, co bylo nejtěžší, nic nejtěžší nebylo 

� nejtěžší období teprve přijde, až ubude fyzických sil. 
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Kdo nebo co Vám nejvíce pomohlo? 

Nejčastěji otcové hovořili o podpoře a pomoci rodiny a vzájemném vztahu 

s manželkou. Velkou pomocí rodinám jsou mnohdy přátelé s dětmi s podobným 

postižením. V odpovědích na tuto otázku se několikrát objevily také duchovní aspekty. 

„Tak člověk je věřící, tak věří…věří prostě v Boha a bere ty děti prostě všecky tak, jak, 

jaký jsme je dostali, že jo…“ (O9) 

Jeden z otců své pocity vyjádřil následovně: 

„No, myslím si, že mě nejvíc pomohlo to, tedy ta první… ty jeho oči, takovej ten pohled 

jako toho M., to bylo takovej ten, jakoby to, že jo, z mého pohledu ta víra, jako jsem 

trochu toho ráje nebo takový tý pohody Boží viděl… no a pak to, že někde jsem se jako 

zašil a tam jsem si to musel sám rovnat, každej holt má jinej pocit, ale já, mě pomáhá 

to, že si zalezu a… a tam si ty rány jako vylízávám…“  (O2) 

Uvažovali jste někdy o svěření dítěte do ústavní péče? 

Možnost svěření dítěte do ústavní péče, přestože byla rodičům dříve hojně 

nabízena, většina rezolutně odmítla. Výjimkou je jeden z otců, který byl k tomuto kroku 

donucen v důsledku tragické rodinné události. V době, kdy byly dceři tři roky, ovdověl, 

a byl nucen dívku dát na několik let do ústavu, aby mohl zabezpečit staršího syna. O 

několik let později se znovu oženil a dívku si vzal z ústavu zpět do domácí péče. 

Dodnes jej trápí výčitky: 

„…ten večer, když jsme, když jsem ji měl druhej den odvážet do ústavu, tak jsem celou 

noc probrečel, protože jsem si uvědomoval, co vlastně, vo co přicházim…“ (O7) 

Může také dojít k situaci, kdy o ústavní péči uvažuje pouze jeden z rodičů. 

„Nedá se říct nikdy já, ale tahle otázka je dost citlivá k manželce, takže já jsem spíše 

racionálního smýšlení, takže já ano, společně ne.“ (O10) 

Jeden z otců uvedl, že o této možnosti uvažovali, ale vždy po návštěvě nějakého 

ústavu své rozhodnutí odložili. 

Styděl jste se někdy za Vaše dítě s postižením? 

 „…to je pocit, kterej mě provázel dlouho a ten stud je asi možná jeden z velkých 

důvodů pro ty chlapy, že se k těm dětem nehlásí, že, že si to berou jako osobní vinu, no, 
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ale často to nemá s nima nic společnýho… je to o pokoře a potlačení svého ega, že jo, 

což dnešní model muže, tak, jak se profiluje a tak, jak je cvičen, těžko snáší.“ (O5) 

Polovina otců na tuto otázku odpověděla, že se někdy za své dítě styděli. Spíše než 

stud popisovali otcové nepříjemné pocity, pokud se dítě chová způsobem, který 

přitahuje pozornost okolí. 

„…když třeba jde na záchod tam, kde nemá, jo, uprostřed náměstí, tak si sundá kalhoty 

a jde ke keři, jo, tak v takovýmhle případě, ale za to postižení jsme se nikdy nestyděli.“  

(O11) 

Bylo pro vás těžké rozhodování mít další dítě? 

Tato otázka se týkala pouze třetiny otců z celého vzorku. Dva z nich uvedli, že se 

postižení dalšího dítěte neobávali, druzí dva naopak měli velké obavy. Přesto se všichni 

otcové shodli na tom, že toto rozhodnutí bylo prospěšné jak pro ně, tak pro dítě 

s postižením. 

„…to jsme se báli v každém případě, ale věděli jsme, že třeba K., protože jsme nevěděli, 

do jak míry to postižení bude velké, tak jsme doufali a myslím si, že se to i potvrdilo, že 

K. to trochu pomůže, když bude mít sourozence a tudíž po těch dvou letech, kdy jsme 

měli K., tak jsme se rozhodli, že budeme mít ještě jedno dítě, ale báli jsme se..to ano.“ 

(O8) 

„…to bylo vlastně takový naše štěstíčko, že jsme jakoby, jo, takový pohlazení toho, když 

se narodila, takže vona byla takový zvláštní dítě po tuhletom, po takovým tom 

karambolu trochu, no.“ (O2) 

Jeden z otců také upozornil na rozdílné přijímání dítěte mužem a ženou. 

„Pak vlastně do rodiny vstoupí, řeknu, druhé, normální, normálně se vyvíjející dítě a je 

to pro tu rodinu určitě ozdravný proces, to za prvé, a za druhé, když si to člověk trošku 

srovná, řeknu s nějakou pokorou sám v sobě, tak teď mluvim za chlapy, protože ženský 

jsou v tom vod začátku a je to jejich dítě, mají k tomu vztah jinej, my chlapi přece jenom 

k našemu dítěti přistupujeme – je to naše dítě, no ale na druhou stranu, řeknu, 

nevyskočilo z našeho těla, že jo…s odstupem času vim, že náš starší syn se nám narodil 

proto, abysme se něco naučili, abysme něco pochopili a abychom spolu se ženou 

vytrvali a já jsem za sebe rád, že jsem vytrval a neutekl.“ (O5) 
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7.3 Rodinné fungování 

7.3.1 Péče o dítě 

Změnil se život v rodině vlivem dítěte s postižením? 

V odpovědi na tuto otázku se otcové rovněž rozdělili do dvou skupin. Někteří 

v souvislosti s dítětem s postižením žádnou zvláštní změnu nepociťovali, ale museli 

přehodnotit své vlastní představy o dítěti. 

„Život se nezměnil, no, my jsme fungovali pořád dál…možná, že se změnily v mysli naše 

představy o tom, jak budeme fungovat, že jo, když jsme byli tenkrát, určitě jsme měli jiné 

představy o tom, co budeme s těma děckama dělat, jak budeme, jak budou oni vyrůstat, 

že jo, a to má každý, mladej rodič má určité plány nebo představy, ne plány, ale 

představy…“ (O1) 

Druzí naopak hovořili o tom, že se jejich život začal ubírat zcela jiným směrem. 

„No změnilo se všechno, že jo…když zjistíte, že dítě první dva tři roky prostě nechodí, 

ve dvou a půl letech chodí jenom v chodítku, a že nereaguje, no tak samozřejmě, změní 

se všechno, tím se nezmění něco, tím se změní úplně všechno, protože vrstevníci jeho už 

jezdí na tříkolkách a on nic… takže život se změní úplně, jo, to je prostě tadyhle teče 

řeka a vy jdete doprava přes kopřivy do lesa, buďto si řeknete, tak do toho lesa nejdu a 

nebo prostě do toho lesa vlezete, každou chvíli se škrábete a pálej vás celý nohy, ale 

časem si zvyknete, jako na smrad ze septiku, pak už to necejtíte a jdete…ale ze začátku 

to pěkně smrdí teda..to to jako ty první šufánky, to se vám zvedá žaludek, jo, ale řeknu, 

někdo tu jímku vykydat musí, že jo, když vám dali do ruky ten šufánek, tak můžete buďto 

říct, já ten šufánek tady prostě položim a jdu vocaď a jdu zvracet tadyhle vedle a radši 

pojedu do Egypta na pláž a na všechno tam zapomenu a nebo řeknu dobře, ten šufánek 

mám v ruce a a tak to tady vykydám, no…po půlhodině vopravdu už vám to 

nesmrdí…ale je důležitý nezůstat prostě jen u tý jímky a nekydat od rána do večera, jo 

protože v těch chvílích kdy člověk může bejt s přírodou, s lidma, který, který za to stojej 

a když si najde cestu k Bohu, tak je to, tak se to nese daleko snáz.“ (O5) 

V některých rodinách se přítomností dítěte s postižením změnil každodenní řád, 

rovněž zde otcové upozorňovali na omezené možnosti celé rodiny. 
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„…je jasný, že to poznačilo celej, celej vlastně život i rodinnej s děckama, protože 

člověk je víc upoutanej k baráku a díky tomu, že máme barák, no tak člověk tolik 

nependluje, že jo.“ (O9) 

Kdo u vás nejvíce pečuje o dítě s postižením?  

Máte nějak rozdělené, co kdo bude dělat? 

Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce péče o dítě leží vždy na manželce, nebo tomu 

tak v několika rodinách bylo, alespoň do doby, než dítě vyrostlo a žena přestala péči o 

dítě fyzicky zvládat. Zajímavé zjištění je, že dva z otců pobírající výsluhový příspěvek 

od státu, zůstali s dítětem v domácnosti. 

V jedné rodině byla hlavním živitelem rodiny žena a otec si své zaměstnání 

přizpůsobil tomu, aby mohl zastávat větší část péče o dítě. 

„…pracuju vlastně jenom jak je, jaká je možnost, jaké jsou možnosti a snažím se 

postarat o K. tak, aby, aby prostě netrpěla a aby měla veselej život…manželka se hodně 

věnuje práci, ta je vlastně v práci vod rána do šesti do večera, takže tam už pak ta 

energie nezbývá samozřejmě…a já se teď víc starám o děti a snažím se, abych, abych 

domácnost nějak vedl v pořádku a, a nakupuju a tak dále a…ale manželka vaří, soboty 

neděle vlastně vaří a přes týden tu večeři dělám já, ale někdy i ona, samozřejmě nějaké 

saláty a podobně, takže to jsou spíše studené večeře a přes sobotu neděli vaří normálně 

manželka teda no, a pere…žehlí nám babička a tak dál, prostě je to takové trošku 

pomíchané, ale o domácnost, co se týká úklidu a podobně, tak se starám já s dětmi 

a…manželka podle možnosti také někdy samozřejmě, když já mám nějakou činnost.“ 

(O8) 

Existují i rodiny, které mají mezi sebou rozdělené činnosti tak, aby měl každý 

možnost volných chvil sám pro sebe. 

„Ur čitě, určitě, tak jako rozdělený nějaký úkoly, úkoly máme, že jo, teď vlastně se stalo 

to, jak říkám, když řeknu ten den vlastně náš nebo tohle, to znamená, já, první vstane 

žena, připraví snídani, mezitím vlastně já udělám svoji hygienu, B. vlastně udělám čaj 

vychladim, dám jídlo nebo kakao, připravím si léky, mezitím jde žena do práce, já B. 

nakrmim, přebalim, no, naložim do auta, v sedm hodin ji vyložím v (zařízení), tam ji 

předám…přijedu, přijedeme kolem tý pátý, žena vlastně připraví večeři nebo něco 

takovýho, v úterý, čtvrtky vlastně B. koupu, nakrmíme B. a zase večerní hygiena, čištění 

zubů a tyhlety věci a dáme B. ležet…pak máme vlastně svým způsobem po osmý hodině 
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by se dalo říct nebo tohleto relativně pro sebe čas, že jo, to znamená, že a nebo se 

domluvíme, když žena třeba potřebuje, aby prostě to, tak se domlouvá třeba jde 

s kamarádkama do divadla nebo to, tak já vlastně v tu dobu se starám nebo připravím 

jídlo, postarám se vo B. než žena přijede, nebo naopak, když já třeba v úterý chodím na 

volejbal, tak zase třeba B. nakrmím a potom vlastně ta manželka je vlastně s B. a já 

přijdu v deset hodin, že jo.“ (O3) 

Obvyklé je, že otcové zastávají více fyzickou pomoc, např. při hygienu, přenášení 

apod. a zajišťují dopravu dítěte do školy nebo zařízení. Někteří uvedli, že nemají 

činnosti přesně rozdělené, ale pokud je potřeba, tak ženu dovedou zastoupit. 

„…když je potřeba, tak ten chlap by měl udělat to samý co ta žena, to znamená, já 

nevim, umejt ho, že jo, po záchodě a prostě vykoupat a a já nevim, pomoct s úklidem a 

umejt nádobí…to je prostě jenom rozdělení těch činností, který jsou potřeba a já nevim, 

bouchat talířema – já mejt nádobí nebudu, u nás chlap nikdy nádobí nemyl, tak za prvé, 

dneska je jiná doba a vstupuju do nějakýho vztahu s tim člověkem, abysme si ty role 

nějak rozdělili, že jo. Není to jenom o tom, že já jednou za měsíc přinesu nějakých pár 

papírů, který jsou naprosto bezcenný, že jo, zlato už za tim dávno neni, a je to jen 

nějaká fiktivní hodnota, kterou jsem teoreticky někde vydobyl, jo a kterou mi někdo ve 

formě almužny dal za to, že jsem tam strávil spoustu času, místo, abych ten čas trávil 

s rodinou, takže ty domácí práce práce jsou smysluplný, že jo na rozdíl od spousty 

prací, který chlapi dělaj za peníze někde venku a je to smysluplnější než sedět 

v hospodě.“ (O5) 

Co je nejnáročnější na tom být rodičem dítěte s postižením? 

„Nejnáročnější…to je docela těžká otázka…já jako to až tak náročný necítím, jo, to je 

právě to, že já, já nemám pocit, že to je náročný…tam jde akorát vo to, že tam jako, ve 

všem někdy má člověk v pohodě, někdy není v pohodě, takže, když nejsem v pohodě, tak 

je pro mě náročný všechno.“ (O2) 

Podobně se k této otázce vyjádřil ještě jeden z otců. Ostatní pokládali za nejnáročnější: 

� skloubit čas, zájmy a péči o dítě 

� problémy v komunikaci s dítětem 

� nutnost dělat kompromisy, přehodnotit své představy 

� neustálý dohled nad dítětem 
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� fyzickou a psychickou náročnost v péči o dítě. 

 „Myslim si, že někdy, když má období třeba takový vzdorovitosti nebo špatnejch nálad 

jako, a to může trvat, jako trvá to, trvalo to třeba týden, čtrnáct dní, tak to potom je dost 

náročný na psychiku, že neustále brečí a my nevíme, co jí chybí…“ (O7) 

Náročná pro otce může být také výměna rolí v rodině. 

„No, tak dosti náročné, podle mého názoru, pro mě teda je ta výměna těch rolí, protože 

já jsem teď nucený vlastně dělat třeba jaksi tak nějak jako neucelené věci, musím 

přecházet z jedné činnosti do druhé a to, to mi nedělá úplně…nemám to úplně tak, jak 

bych si přál, aby to bylo v pořádku…“ (O8) 

Domníváte se, že je život s dítětem s postižením smutnější? 

Všeobecně lze říci, že nikdo z otců nevnímal svůj život jako smutnější kvůli dítěti 

s postižením. Zmiňovali také, že se spíše díky tomu jejich život obohatil a získali nové 

přátele. 

„…zjišťujete, že je to vlastně svým způsobem normální život, jako prostě každej jinej, 

akorát svým způsobem, nějakým způsobem prostě ohraničený…“ (O3) 

„Nenene, to určitě ne, naopak, si myslim, že to člověka vobohatí…záleží na tom dítěti, 

my máme M., kterej, což není z mý hlavy… je to z hlavy těch učitelek, pečovatelek, takže 

jedna to řekla pěkně, že s M. je to hodně náročný, ale zas je to dítě, který vám hodně 

vrátí, no, že…dovede potěšit, no.“ (O11) 

Jeden z otců podotkl, že některá období jsou pro něj náročnější. 

„… my máme takovou depku vždycky přes zimu, to jako je horší, že člověk přece jenom 

ven tak často nevyleze a brodit se neuklizenejma chodníkama, tohle to s tim vozejkem 

není nic příjemnýho…“ (O6) 

 

7.3.2 Sourozenecké vztahy 

Jaký je vztah ostatních sourozenců k dítěti s postižením? 

Řešili jste se sourozenci nějaké problémy v souvislosti s dítětem s postižením? 

Vztah ostatních sourozenců k dítěti s postižením byl podle více než poloviny otců 

velmi hezký, sourozenci pomáhali nebo stále pomáhají podle svých věkových a 
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časových možností a někdy dokáží i rodiče v péči zastoupit, aby mohli být spolu. 

Někteří ze sourozenců přemýšlí také o budoucnosti. 

„…dokonce se nás ptal, jestli se vo něj bude muset postarat, když my tady nebudem, a 

že by to rád udělal.“  (O11) 

Ve většině rodin se vyskytly pouze běžné sourozenecké šarvátky. Je ale třeba 

předcházet případným problémům ve vztahu mezi sourozenci. 

„Bavili jsme se s J., jestli to chápe, jak to je s K. a jestli má pocit, že…že je něco 

špatně…máme pocit, že je s tím vyrovnaná a že to bere, tak, jak to je… vyrůstá malinko 

jako jedináček, protože vlastně si musí hrát sama, s K. si taky může hrát samozřejmě, 

ale ta odezva od K. není taková, aby to J. stačilo.“ (O8) 

Jedním z problémů, obzvláště v období puberty, může být stud za postižení 

sourozence. Příčinou mohou být kamarádi, kteří se posmívají, což je pro sourozence 

velmi citlivé. Dalším úskalím je podle jednoho z otců přetěžování zdravého sourozence. 

„…trošku si to prohodili, protože mladší hraje toho staršího…Je k tomu potřeba 

přistupovat obdobným způsobem jako v normální rodině, jo, aby na jednu stranu ten 

mladší nenes všechnu vinu, všechnu práci za toho staršího a tomu se všechno 

odpouštělo jenom proto, že je postižený, jo, tak to ne, když prostě něco hodí, něco 

rozbije, tak dostane stejně, jako kdyby byl normální.“ (O5) 

Ne vždy si však sourozenec najde k dítěti s postižením cestu. Ve dvou případech 

nejsou sourozenci podle otců smířeni s postižením sourozence dodnes. Na otázku, jestli 

se to snažili otcové nějak změnit, odpověděli: 

„Ne, ne, nesnažil, protože to nemá cenu nějak jako jo, protože já ho nemůžu přemlouvat 

do toho, aby měl svojí sestru rád, že jo…myslim, že teďka, když si našel přítelkyni, tak 

jako když přijedou…byli tady před Vánocema, takže jako přivezli jí nějakýho plyšáka, 

nějakou hračku prostě, ale myslim si, že to bylo na popud tý jeho přítelkyně než jeho, 

protože von by to asi neudělal.“ (O7) 

 „… vzhledem k tomu, že ta starší má hodně genů po mně, tak si myslím, že to řeší 

stejným způsobem…na rozdíl ode mě, ona se ještě nesmířila s tím, že občas řízeně musí 

prohrát, to znamená, reaguje podrážděně, křikem, a vzhledem k tomu, že to je ženská, 

končí to pláčem…u mě to pláčem nekončí, u ní to končí pocitem ukřivděnosti a 

brekem.“ (O10) 
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Myslíte si, že jste se věnujete nebo jste se mohl věnovat všem dětem stejně? 

Většina otců se shodovala, že péče o dítě s postižením je přes veškerou snahu 

rodičů vždy na úkor zdravých sourozenců. 

„…samozřejmě vidí, že tam ta energie směrem ke K. je nutná ve větší míře, ale nebere 

to dle mého názoru útrpně nebo podobně a jako mezi sourozenci, samozřejmě, nějakej 

boj o přízeň rodičů to je zcela normální a možná, že tady to je o malinko víc…(O8) 

Určitou roli také může hrát pracovní nasazení otce. 

„No to víte, já jsem pracující otec, já jsem se jim moc nevěnoval…kdyby tady byla žena, 

tak vám řekne, že jsem se moc nevěnoval…no určitě by se člověk moh věnovat víc, to je 

jasný.“ (O9) 

 

7.4 Širší rodina 

Jak postižení dítěte přijali Vaši rodiče? Pomáhali Vám? Jak to přijali další příbuzní? 

Většina otců uvedla, že se jejich rodiče s postižením dítěte vyrovnali dobře, 

někteří sice k dítěti hledali vztah déle, ale postupem času si zvykli. 

„…matka si myslím, že jako dlouho tomu nemohla přijít, nemohla se s tím nějak 

srovnat, tak nějak, ale myslím si, že tak, já nevím, rok…teďka už je větší, když byla 

malá, tak nevím, myslím si, že teďka už se s tím jako srovnala, no, vono jí nic jinýho 

nezbylo…ale dneska už to bere tak nějak si myslím dobře.“  (O12) 

Jeden z otců byl přesvědčen, že jeho rodiče se s postižením dítěte vyrovnávali 

obtížněji proto, že s ním nebyli v tak častém kontaktu. 

„…rodiče moje, jak je neviděli tak intenzivně, tak vim, že se s tim nesmířili asi jen tak 

jednodušejc, protože jak ho neviděli furt, že jo, každou sobotu, neděli nevidí ty 

vnoučata, tak s tim nejsou stále tak sžitý jako my a jako ta vostatní rodina.“ (O9) 

Mnozí prarodiče byli rodině velkou podporou a pomocí, pokud nebyli zdaleka a 

umožňoval jim to zdravotní stav. Některé rodiny naopak pomoc prarodičů 

nevyžadovali, protože chtěli tuto situaci řešit sami. 

„…bylo to víc jako naše věc…a vždycky jsme byli v pohodě, my jsme voba dva takový, 

že své problémy ani problémy s nikým s ničím jsme nikdy svejm rodičům neříkali, to 
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byla taková naše zásada…i když jo, tatínek jo potřebujete a tohle a jak mohl, tak jako se 

furt nabízel, my jsme vždycky říkali ne, my nepotřebujem, je to dobrý…“ (O2) 

Může dojít také k situaci, že se rodina jednoho s rodičů dítěte s postižením nesmíří 

a svaluje vinu na partnera, který do rodiny přišel. 

„No naši…naši rodiče teda, můj otec vlastně D. nikdy nepřijal, bratři víceméně taky ne, 

ne že by mu nějak škodili, ale prostě si k němu nenašli cestu, nezkoušeli nějak s ním 

komunikovat a dokonce tam byly tendence hledat…no tak, geneticky, kdybys, kdyby sis 

vzal jinou, tak možná s jinou partnerkou bys takovýhle dítě neměl, jo, takže…z 

manželčiný strany tchán byl úžasnej chlap, ten to přijal fantasticky, to je člověk 

s velkym srdcem, no a tchýně taky, ty to přijali.“  (O5) 

Reakce dalších příbuzných na postižení dítěte byly spíše neutrální, obvykle mají 

podle otců k dítěti „dobrý“ nebo „normální“ vztah. 

 

7.5 Partnerský vztah 

Změnilo postižení dítěte něco na Vašem manželském/partnerském vztahu?  

Myslíte si, že Vás to stmelilo? 

Většina otců se domnívala, že se jejich manželství díky postižení dítěte utvrdilo, 

že se vzájemně více potřebují a nemají čas „na žádný blbosti“. (O6) 

„Jo…přesně tak, ano…měli jsme se nebo máme se radši, takhle bych to řekl 

jednoduše.“ (O2) 

„…myslím si, že ta relativita se nás dotkla, že víme, že jsou daleko těžší věci než prostě, 

že nejsou zalité kytky nebo prostě podobně…“  (O8) 

Často otcové zmiňovali, že jsou pouze dvě možnosti. 

„Buďto vás to rozdělí nebo vás to stmelí, že jo, jo, to je jako když prožijete nějakou 

bouřku na otevřenym moři, že jo…“ (O5) 

Objevil se i opačný názor, kterým otec odpověděl zároveň i na další otázku. 

„Možná by bylo populární říct, že stmelilo, nemyslím si to…nemyslím si to, někdo říká, 

ano, toto nás drží, myslím si že ne…spíš v minulosti to bylo příčinou spíš hádek nebo 

přístupu vlastně k výchově toho dítěte nebo tomuhle tomu…“ (O10) 
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Bylo někdy dítě s postižením zdrojem Vašich vzájemných neshod?  

Sdíleli jste stejné názory týkající se péče o dítě? 

V odpovědích na tyto otázky panovaly dva protichůdné názory. Polovina otců se 

shodla, že všechny starosti týkající se dítěte řeší společně se ženou. 

„…měli jsme to štěstí, že jsme měli se ženou prostě voba dva prostě tudletu shodnou 

věc, nevim, jak by se to řešilo, kdyby třeba řekla manželka ne, to těžko říct, protože to 

můžu teďko spekulovat, ale prostě tahle věc prostě před nás vyvstala, my jsme se k ní 

tímhle tím způsobem postavili.“ (O3) 

Druhá skupina otců měla opačnou zkušenost. 

„…někdy byly různý názory na to, jak ho něco naučit nebo jaký léky mu dávat a jestli 

navštíví toho doktora nebo ne, nebo nějakýho léčitele…tam jsou určitě nějaký neshody, 

protože každej má jinej názor a potom, když už to na jednoho bylo moc a druhej byl 

třeba taky unavenej, a potřeboval jeden volno a druhej taky volno, jo, tak pak…v 

takovejch situacích jsou určité neshody, no.“ (O11) 

Příčinou nedorozumění mezi manžely mohou být také vysoké nároky na dítě ze 

strany jednoho rodiče. 

„Já, já spíš jsem byl pro to, tlačit ju co nejvejš, až někdy možná za cenu…já jsem prostě 

chtěl, aby aspoň tu základku dodělala jakoby normálně, no…a potom jsme se teda 

shodli, že to nemá cenu to tlačit až tak…“ (O12) 

Dokážete říci, v čem jste manželce oporou? 

„…no mám ji rád a tak jako to je asi všechno v tom obsažený.“ (O2) 

Vyjádření lásky k ženě se objevilo ve dvou výpovědích. Téměř všichni otcové 

uvedli, že jsou své ženě především materiální oporou. Někteří zmiňovali také 

spolehlivost ve vztahu, schopnost pomoci ženě s dítětem podle potřeby nebo schopnost 

řešit problémy v klidu a s rozvahou. 

„…no asi, že člověk nezradí a že prostě je s ní i s tím, i když máme tohohle kluka 

postiženýho a dokáže jí pomoct trochu aspoň, aspoň trochu, že ho třeba ráno voblíkám 

a chodim s nim, vozim ho do tý školy, aspoň něco.“  (O9) 

„…snažím se, aby prostě byla spokojenost a pohoda, což si myslím, že je důležité, 

protože psychicky, ta psychická zátěž je moc velká, no…to je potřeba.“ (O8) 
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7.6 Vztahy s okolím 

Jaké byly reakce okolí? Máte pocit, že se na Vás lidé dívají jinak? Co vám vadí? 

Zkušenosti otců s reakcemi okolí byly velmi různorodé, přes úplné odmítání, 

lhostejnost až po soucit či uznání. 

Někteří otcové se setkali s velmi negativními a zraňujícími reakcemi. 

„…třeba jsem potkal paní, která si vodplivla před ním, jo…“ (O11) 

„jo, takhle samozřejmě…děti jsou krutý, děti si víc všímaj…samozřejmě zaslech jsem 

jako reakce jako to je neštěstí, to je hrozný a tak dále, jo, to není příjemný a s tím se asi 

člověk jako nikdy nevyrovná, a to řekněme dycky ve vás, já nevím, voživý to, k čemu je 

člověk apatickej…“ (O10) 

„No, to člověk pozoruje a na to je člověk velmi citlivej, že jo, jo, jako když ukazujete 

lidem dítě v kočárku, kor matka, tak, jé ten je krásnej, ten je nejhezčí, no a chlap to je 

podobný, že jo, prostě, a pak, když to dítě vyrůstá a právě ty reakce okolí jsou hodně 

zraňující a právě čím víc člověk na to okolí dá, tím víc trpí, jo, to není o tom se uzavřít 

od okolí, ale často ty lidi se buďto posmívají nebo říkají určité závěry na základě 

nevědomosti, ne na základě toho, že by chtěli ublížit…“  (O5) 

Jeden z otců měl spíše pozitivní zkušenosti. 

„Já si spíš myslim, že, možná někdy to může bejt soucit, ale že by člověk cejtil nějaký 

opovržení nebo…takže s tímhle tím, myslím si, že nejsou problémy a že spíš to vnímaj 

jako dovopravdy jako že je to otázka obdivu, třeba vůči manžele jako, jo, že se dokáže 

starat vo takhle postižený dítě.“  (O7) 

Často se rodiče setkávají s rozpaky, mnozí lidé se snaží pomoci, ale nevědí, jak. 

„Tak spíš ne, že by byly špatný reakce, ale ty lidi se, nevědí, jak by, jak se maj chovat 

k postiženejm a i k těm, k tomu doprovodu, jo, řikám, že někdy spíš překážej, než by, i 

když chtěj pomoct, tak překážej.“ (O6) 

Mnohdy je dobré udělat první krok. 

„…samozřejmě, když je to člověk jako úplně neznámej, tak některý lidi nevíjou, jak se 

zachovat, jo, voni, to je právě ten, že nejsou připravený na takový setkání, že jo, 

například, no a tak se jim v tom snažím jaksi vyjít vstříc, že začnu jako sám a začnu si 

s M. takhle něco povídat a říct, víš, to je můj kamarád a ty ledy se prolomí, takže je 
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potřeba tomu předcházet…ne pro mě, já už to mám dneska za sebou, ale taky ne 

stoprocentně, že jo, taky někdy ten splín na člověka padne, to je asi normální, ale, ale 

předcházet v tom, aby, aby jak si říkám ten druhej neměl takovej nějakej pocit, no.“ 

(O2) 

Několik otců si nevšimlo žádných reakcí okolí, spíše jim byly lhostejné. 

 „…mě ani reakce okolí nějak nezajímala, bylo mi to úplně jedno, protože normální 

člověk ví a blbec ať kouká.“ (O1) 

Ztratili jste nějaké přátele kvůli dítěti s postižením? 

Všichni otcové potvrdili, že kvůli dítěti s postižením žádné přátele neztratili, 

mnozí spíše mnoho přátel našli v okruhu rodin dětí s postižením. 

 „Já si myslim, že možná jsme přišli o nějaký kamarády, ale to nebyli přátelé, že jo, spíš 

jsme přátele našli. Ale to je o tom prostě naslouchat a neuzavírat se s tou bolestí a s tím 

vším sám do sebe. Prostě uzavřít za sebou byt a prostě nevycházet, protože venku se mi 

smějou nebo se nám smějou, že jo, a nehledat kamarády, protože oni jenom hovoří, co 

ten jejich kluk, jak se dostal do druhý ligy a můj kluk se do druhý ligy nedostane, ten je 

odmalička v první lize, že jo.“ (O5) 

Jeden z otců však zmínil, že vlivem postižení dítěte nejsou sousedské vztahy ideální. 

„…možná sousedský vztahy, že se třeba bojí, aby jim nepoškrábal auto.“ (O11) 

V jednom případě se přátelé obávali nákazy od dítěte s postižením. 

„Možná nevěděli, jak se třeba ke K. jakoby chovat, a tak se ptali, jestli to není nakažlivé 

a podobně, ale to bylo z hlediska, že jako opravdu nevěděli, o co se jedná.“ (O8) 

Domníváte se, že je Vaše životní situace výjimečná? 

Více než polovina otců nepociťuje výjimečnost své životní situace kvůli dítěti 

s postižením. 

„Já nemám pocit výjimečnosti, protože jsem to, protože jsme to překonali vlastně toto 

všechno, tak, tak my žijem v normální rodině s normálníma jako dětma, s normálníma 

všema, protože von není nemocnej, von je akorát nemocnej tehdy, když ho bolí třeba 

v krku nebo má rýmu.“ (O2) 

„Já to tak výjimečně moc nechápu, jo, protože když v tý louži jsem, tak plavu…“ (O6) 
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Objevily se ale i zcela opačné názory, kdy se otcové domnívají, že tato situace není 

normální. 

„Možná byste ráda slyšela odpověď, že ne, ale já si myslím, že jo…jako není to, není to 

běžný, jo.“ (O10) 

 

7.7 Trávení volného času 

Jak se Vám daří skloubit nároky péče o dítě se zaměstnáním?19 

Většina otců neměla potíže spojit péči o dítě se zaměstnáním. Někteří to však 

odůvodnili tím, že si museli najít jinou práci nebo se spokojit s nižší funkcí. 

„No, tak já samozřejmě jsem se musel spokojit s místem, který to umožňuje, jo, já jsem 

chtěl stavět, takže já jako měl jsem už aspoň třikrát možnost stát se jako vedoucím 

projektu, kde bych si samozřejmě finančně polepšil, jenže to je tak časově náročný, že 

jsem zůstal stáhnutej do stavařiny.“  (O6) 

Jeden z otců uvedl, že by pracoval mnohem více, kdyby neměl dítě s postižením. 

„Da ří, ale samozřejmě je to komplikace, člověk nemůže dělat to, co by chtěl, takže musí 

třeba upravit pracovní dobu nebo čas, který tráví v zaměstnání…já bych byl asi 

v zaměstnání mnohem více času, jsem trochu workoholik, takže to nejde.“ (O11) 

Dokážete si na sebe udělat volný čas? Jak jej nejraději trávíte? 

V zálibách otců jasně dominovaly sportovní aktivity, dále četba, počítač, rybaření, 

práce se dřevem, zahrada, chalupaření nebo cestování. 

Někteří otcové vypověděli, že mají problém najít si na své záliby čas. 

„No to je málokdy, no, protože to…vlastně kolem těch dětí člověk běhá do večera a když 

to dobře dopadne, hodně dobře, tak to je do devíti hodin, že jo, nebo i později, no a 

potom ještě na člověka padnou prostě ty úkoly, který, že jo, nestih s těma dětma během 

dne, ať už vod úklidu přes nějaký zařizování, úřady a takovýhle, nebo nějaký 

administrativní záležitosti, tak většinou to člověk dodělává, co je potřeba a vlastně, že 

by bylo nějak moc volnýho času, to nemáme, no…aspoň nemám ten pocit, že bych měl.“ 

(O4) 

 
                                                 
19 Tato otázka se netýkala dvou otců, kteří zůstávají s dítětem doma. 
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Máte možnost dovolené s manželkou bez přítomnosti dětí? Volných chvil? 

Většina rodin tráví dovolenou společně. Pokud rodiče chtějí být sami, snaží se 

k tomu využít dobu, kdy je dítě například na škole v přírodě nebo rehabilitačním 

pobytu. Někdy jsou schopni se o dítě postarat sourozenci nebo prarodiče. Takových 

příležitostí je ale podle otců velmi málo. 

„To je hodně málo, no, to je, řikám, když jsme se vydali touhletou cestou, že jsme ho 

nestrčili do ústavu, tak těch odlehčovacích center je pořád zoufale málo.“ (O6) 

Někteří otcové naopak potřebu být se ženou sami nepociťují, protože spolu tráví 

dostatek času doma. Dva otcové hovořili o tom, že se spíše snaží umožnit odpočinek 

ženě, na kterou dopadá větší podíl starostí. 

„Sám s manželkou, to nevím, jestli bych to už dneska po takový době vydržel sám 

s manželkou…ne, ale jako spíš já jsem se snažil, protože na tý ženě je toho daleko víc, 

že jo, ta vlastně žehlí, pere, todle, takže vlastně snažil jsem se o to, že třeba jela 

s kamarádkou nebo to jezdí já nevim, třeba v únoru jezdí na nějakej ten pobyt do 

Luhačovic, aby si spíš víc vona jako odpočinula, protože já si myslim, že ta ženská to 

má v poměru daleko těžší, rozhodně třeba si myslim než já, že jo, protože má těch 

povinností daleko víc.“ (O3) 

Jak trávíte s dítětem čas Vy? 

Jako nejčastější způsob užívání volného času s dítětem uváděli otcové různé 

aktivity – výlety, procházky, povídání i sledování televize. 

„…posadim ho do vozejku a jedeme se někam projít nebo jdeme na pivo a pak 

přijedeme domů…von by někde hauzíroval furt, to je…ten by, ten je neunavitelnej, za 

celej den toho má člověk plný kecky a už by si nejradši někde to a von, co budeme 

dělat… zařiď mi program…to bych ho vždycky přetrhnul.“ (O6) 

Někteří otcové se snaží využít čas s dítětem i k vlastním zálibám. 

„…pro mě bylo pohodlí si ho vzít na televizi a dívat se s ním na zprávy…“ (O2) 

„Já jezdim na horským kole, plus hraju fotbal ještě, pokud můžu, a abych někdy moh 

dělat tohle to, tak ho beru s sebou na ten fotbal nebo na tu cyklistiku, tak jede se mnou.“ 

(O11) 
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Musel jste se něčeho vzdát kvůli dítěti s postižením? Cítíte se být nějak omezen? 

V souvislosti s postižením dítěte se někteří otcové museli vzdát lépe placeného 

zaměstnání či některých zálib. Jeden z otců také odmítl možnost studia. 

„Vzdát jsem se musel někdy hrozně dávno toho, že zaměstnavatel mě nutil jít na školy, 

ale protože teda situace byla taková, jaká byla, tak tuhlenc tu možnost jsem odmít, jo, 

takže jsem řek, že nikam nepůjdu, že se musím postarat.“ (O1) 

V názoru na omezení spojená s dítětem s postižením byly odpovědi protikladné. 

Pro některé nepředstavuje péče o dítě omezení, ale spíše změnu životního stylu, nutnost 

přizpůsobit se dané situaci. Několik otců naopak vnímá jako velké omezení nepřetržitou 

péči a podřizování se potřebám dítěte. 

„No jste vomezenej prostě s tim, že nemůžete, furt má člověk mimino a bude ho 

mít…vostatní rodiče, naši vrstevníci, který maj děti, tak už se vo ně nestaraj, že jo, 

nevoblíkaj ráno děcko v šestnácti, furt voblíkám, že jo, voni voblíkali prvních pět let, že 

jo a vod tý doby už je nevoblíkaj, my voblíkáme furt, že jo, dalších deset, takže člověk je 

vomezenej, furt má práci navíc, že jo…a vomezenej je v tom, myslim, že nemůžete, jak 

jsem říkal, plánovat věci tak, jak byste je plánoval normálně, jak když byste měl rodinu 

zdravou, bafnete kola, jedete na kola, že jo…někam jedete a furt musíte myslet, že máte 

Z. a musíte přemejšlet, jestli tam s ním můžete, nemůžete, jestli na to bude připravenej, 

nebude, takže si musíte dávat pozor na to, že je na vozejku a jestli je to vhodný a nebo i 

pro tu psychiku jeho, jestli je to dobrý, že jo, to je to vomezení.“ (O9) 

 

7.8 Finanční situace 

Změnila se Vaše finanční situace k horšímu v souvislosti s postižením dítěte? 

V některých rodinách došlo ke zhoršení finanční situace v době, kdy žena 

zůstávala s dítětem doma, někteří otcové se domnívají, že se situace výrazně nezměnila. 

V jedné rodině se finanční situace zlepšila až po zavedení příspěvku na péči. 

„No rozhodně do tý doby, než začal fungovat teďkom ten novej zákon, kdy dostává 

příspěvek, tak do tý doby to bylo hodně složitý, protože ty úlevy na postižený nebo to, co 

jsme mohli žádat na sociálce, tak to byl, to jsou dotazníky,který jsou myslim si, jako dost 

podpásový, voni tam po vás chtějí zpověď všech movitostí, nemovitostí a ještě k vám 
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lezou do bytu se dívat, jestli máte dvě televize nebo jednu, tak to jsem hodně trpěl, a to 

jsme radši nežádali a dřel jsem, chodil jsem ještě do druhýho zaměstnání.“ (O6) 

Pokud v rodině dlouhodobě vydělává pouze jeden z partnerů, může se to 

nepříznivě projevit i na komunikaci v manželském vztahu. 

„To je právě ten problém, že dlouhodobě vydělává jenom jeden a tim pádem se tý 

výdělečný aktivitě musí věnovat víc a tam může nastat ten proces, řeknu, odrození se 

těch dvou partnerů, že jeden je s těmi starostmi denními o to dítě, když přijde druhý, 

celý den prostě se nějak pracovně angažuje, tak najednou se potkaj dva, kdy jeden si 

chce povídat a druhej chce mít klid.“ (O5) 

Jste spokojeni s Vaší současnou finanční situací? 

Všichni otcové bez výjimky vyjádřili spokojenost se současnou finanční situací 

v rodině. Pochopitelně by uvítali změnu k lepšímu, ale daří se jim vystačit se stávajícím 

rodinným příjmem. 

Je pro Vás příspěvek na péči dostatečný? 

Ve většině případů se otcové domnívali, že je příspěvek na péči dostatečný nebo 

alespoň o mnoho lepší než dříve. Problém, na který rodiny naráží, je ten, že nejsou 

nabízeny služby, které by potřebovaly, a nebo jsou příliš drahé. Pokud by rodiče museli 

využívat více služeb než doposud (např. v budoucnu), patrně by příspěvek tyto výdaje 

nepokryl. 

Měli jste potíže při získávání některých příspěvků? 

Asi polovina otců uvedla, že získat některé příspěvky nebylo snadné. Obzvláště 

úmorné jsou dlouhé čekací lhůty na vyřízení příspěvku a „spousta byrokracie, běhání, 

prostě problém většinou je voběhat ty úřady.“ (O4) 

Někteří považují za problém nedostatečnou informovanost, jakou finanční 

podporu může rodina dítěte s postižením nárokovat. 

„…když tomu člověku nebo tomu, kdo se vo to dítě nebo vo toho člena rodiny stará to 

nikdo neřekne, tak vlastně vám to ani ty úředníci neřeknou, jo, prostě si myslim, že jako 

ze strany státu nebo todle to je docela špatný.“ (O3) 
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7.9 Zdravotní stav 

Mělo postižení dítěte dopad i na váš zdravotní stav? 

Více než polovina otců se domnívá, že postižení dítěte nemělo na jejich zdravotní 

stav vliv. Ostatní otcové zmiňovali problémy se zády v důsledku fyzické náročnosti 

péče o dítě, potíže s vysokým krevním tlakem, ale i psychické potíže. 

„Toho stresu, co člověk zažil v tom, tak já mám vysokej tlak, takže to užívám prášky, no 

tak je to dobrý, teďkom jako je to lepší, byly období, kdy jsem byl rozházenej, ten stres, 

to je na tom nejhorší, to rozčilování se s doktorama.“ (O6) 

Často také o zdravotních potížích hovořili otcové v souvislosti s manželkou. 

„No tak, to bych řekl, že ano teda, to jak manželky, ta má velké problémy s pohybovým 

aparátem, se zádama vlastně, ta chodí dost pravidelně na různé obstřiky a podobně 

v okamžiku, kdy se jí ty záda zablokují a ten stav v každém případě…mě se to teda daří 

držet ještě cvičením, ale máme oba dva bych řekl i psychické zatížení, takže používáme 

antidepresiva a …ale drží se to, daří se to na určité úrovni udržet.“ (O8) 

Cítíte se někdy vyčerpaný kvůli dítěti s postižením? 

„Že bych byl vyhořelej, to zatím nejsem, musim zaťukat.“ (O1) 

Celkem pět otců uvedlo, že se cítí být v důsledku péče o dítě vyčerpaní a to 

mnohdy jak psychicky, tak fyzicky. 

„Asi jo, no, asi ano, protože pokud by byl M. normální, tak by člověk z něho nebyl 

vyčerpanej, unavenej…je to únavný.“ (O11) 

 

7.10 Zapojení do organizací a služeb 

Stýkáte se s rodiči dětí s podobným postižením? 

Většina rodin je zapojena do nějakého sdružení rodičů dětí s postižením, někteří se 

aktivně angažují v projektu chráněného bydlení. Všichni toto členství hodnotili jako 

velmi přínosné z hlediska informací, kontaktů a především nových přátel s podobnými 

problémy. Pouze jeden z otců měl zcela odlišný názor. 

„…to dítě na to nemá, aby se začlo přibližovat na tu lepší stranu, ten rodič se holt jako i 

mentálně prostě přibližuje, protože řeší problémy, který ostatní lidi neřešej, ty problémy 
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se prostě po čase, jsou furt ty samý, jo, takže spíš jsme se do tohoto sdružení nebo tohle 

to kvůli vlastně tý L., aby…protože, řekněme, se s těma klientama nebo sobě podobnými 

stýká nebo má zábavu a my jsme se snažili, abysme k tý její zábavě to přežili i nějak 

my…postupně se začínáte propadat do toho, že ten svět je takovejhle a není žádnej jinej, 

prostě na světě jsou jenom samý mentálové a prostě jednaj takhle a já vždycky třeba po 

tom víkendu takovýmhle, člověka to vysálo, energeticky, psychologicky, možná, když se 

dostanete někam na dno, tak z něj není vysát co.“ (O10) 

Dva otcové uvedli, že v žádné organizaci zapojeni nejsou, ani o tom nikdy neuvažovali. 

„Nechtěli jsme, možná, že v tomhle možná jsem to trochu, že jsem nechtěl jako já, no, 

takže manželka asi…a nikdy neřekla, že by, možná, že jsem to nepoznal, ale říkala, že 

nemá potřebu, že si vystačíme na tom všem jakoby sami.“ (O2) 

Využíváte nějaké služby pro své dítě? Jakou pomoc byste uvítali? 

Žádná z rodin v současné době nevyužívá kromě denního stacionáře žádné jiné 

služby. Někteří je doposud nepotřebovali, ale domnívají se, že do budoucna bude tato 

pomoc nevyhnutelná. Nejvíce by rodiny uvítaly stálého asistenta k dítěti s postižením, 

jeden z otců měl požadavek nárazové a neplánované asistence. 

 

7.11 Představy a plány do budoucna 

Přemýšlíte o budoucnosti? Máte nějaké plány, co bude s Vaším dítětem, až se o něj 

nebudete moci starat? Hovoříte o tomto tématu s partnerkou? 

Pouze jedné sledované rodině se doposud podařilo vyřešit budoucnost dítěte 

chráněným bydlením. V ostatních zkoumaných rodinách se projevily tři základní 

tendence: 

1. rodiče se obávají a vyhýbají tématu budoucnosti 

Dva z otců odpověděli, že se na budoucnost snaží nemyslet, nehovoří o tom ani 

s partnerkou, ani se sourozenci dítěte s postižením. 

„O budoucnosti radši nepřemýšlíme, protože oba víme, jak to s dcerou dopadne, že 

skončí v ústavní péči.“  (O7) 

„Ne, i když jako narazili jsme na to, ale možná bych řek, že se to téma snažíme obcházet 

tak, že si ho zatím každej řeší vnitřně sám v sobě.“ (O10) 
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2. rodiče se obávají budoucnosti a hledají řešení 

Druhým postojem jsou obavy z budoucnosti, které vedou k hledání řešení. 

V těchto rodinách řeší otázky budoucnosti manželé společně. 

„No, to určitě, to je to nejhorší, co mě pobouzí v noci, že nemám ještě vyřešený, co 

s nim bude, no…až tohohle docílim, tak si myslim, že budu spokojenej člověk.“  (O6) 

Tři otcové uvedli, že je jejich velkou nadějí projekt chráněného bydlení. Dvě 

rodiny provedli bezbariérové úpravy domu pro případ, že by dítě zůstalo v domácí péči. 

V jedné rodině zvažují tři možnosti, kam by mohli dítě později umístit. 

3. rodiče se budoucnosti neobávají ani ji neplánují 

Čtyři rodiny zatím žádné řešení nehledají ani hledat nehodlají, dokud to nebude nutné. 

„Plány, plány, no, až dojdou fyzické síly, tak si budeme hledat třeba nějakej penzion 

nebo budeme si hledat tu asistenční péči a třeba ji budem potřebovat nejenom holky, ale 

i my, ale zatím jako konkrétní plány, že bysme si vyhlíželi nějakej domov důchodců a 

dávali si tam žádosti, abysme tam byli první, to ne, to jako na to jsem moc mladej ještě, 

abych takhle přemejšlel.“ (O1) 

Jeden z otců spoléhá na to, že v budoucnu vzniknou nová zařízení pro dospělé 

osoby s postižením. 

„To mi starosti nedělá, co bude potom, no…tak já doufám, že vlastně, že po revoluci 

začaly tady ty zařízení vznikat a docela dobře fungovat, takže podle mě je možný, že 

během těch let nebo těch pár let než my vlastně budeme natolik starý, že se nedokážem 

postarat, tak podle mě tady zase vyroste třeba z tý potřeby tý společnosti nějaký další 

organizace, který budou schopný na tohle navázat, no.“  (O4) 

V jednom případě otec přistupuje k otázce budoucnosti z hlediska víry. 

„No, jako je pravdou, abych to řek úplně na rovinu, tak, tak dycky jaksi je to, jako si to 

zjednodušuju, říkám, Pane, prosím, ať se jako můžem s manželkou vo M. postarat až do 

konce…to je jediný, co jako, že jako nepřemýšlím vo tem až tak dalece, no…že jsem mu 

založil stavební spoření, to tam bude mít jako…asi to třeba není tak zodpovědný, ale 

zase si říkám, vono se stejně má žít ze dne na den.“ (O2) 
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Hovořili jste o tom se sourozenci dítěte s postižením?  

Chtěl byste, aby se o sourozence postarali? 

Většina otců si nepřeje, aby o dítě s postižením pečoval zdravý sourozenec, ani 

s nimi na toto téma nehovoří. Domnívají se, že situaci musí jako rodiče vyřešit sami. 

Spíše by si přáli, aby sourozenci zůstávali ve vzájemném kontaktu. 

„No, spíše jsme měli ten názor, že bychom rádi, aby ta zátěž nedopadla jenom na J., aby 

právě bylo možno, aby žily vedle sebe, tak říkajíc, že, aby měla K. svůj život, J. svůj 

život a navzájem se nějak doplňovaly, ale aby ta celková váha té, té starosti o K. nebyla 

jenom na J., to v každém případě.“  (O8) 

„To bych nechtěl, ne, já nikdy, nikdy jsem to takhle ani jemu nedával na talíř, protože 

vím, že to, co člověk musí, tak bejvá problémem…samozřejmě předpokládám, že se bude 

zajímat vo osud toho J., ale rád bych měl J. vyřešenýho nezávazně na něm.“ (O6) 

Ve dvou případech by naopak otcové uvítali, kdyby sourozenci převzali o dítě 

s postižením starost. 

„No to bych byl rád, no, kdyby se to nějak podařilo…to by asi padlo na tu chudinku A., 

no, ale nebo samozřejmě, kdyby se na tom mohli podílet všichni, ale ta A. je taková 

vopravdu, že aspoň teď to vypadá, že toho V. má ráda ají ráda se vo něj stará, no, že jí 

je to docela blízký.“ (O4) 

Záleží však také na tom, zda dítě s postižením přijmou partneři sourozenců. 

„Dokavaď se budeme schopný starat vo něj my, tak se budeme starat my, a když ne, tak 

se musej postarat děti…snad, nebo to bude těžko, to nikdo neví, jaký budou mít rodiny, 

to můžeme trvdit, že se vo něj postaraj, ale záleží, jakýho budou mít partnera…“ (O9) 

Co byste si do budoucna nejvíc přál? 

Nejčastějším přáním otců do budoucna bylo zdraví. Dalším přáním bylo, aby se 

mohli o dítě postarat co nejdéle nebo se jim podařilo najít vhodnou alternativu domácí 

péče. 

„No, tak vyhrát ve sportce, abych zafinancoval chráněné bydlení a měl jsem, měl jsem 

vystaráno.“ (O6) 

Jeden z otců také vyjádřil přání usmířit se s rodinou. 
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„Co bych si do budoucna nejvíc přál? Přál bych si narovnání vztahů se širší rodinou, 

přál bych si, aby kolem nás běhalo míň strašidel, který nejsou strašidly, a abychom se 

jako lidi víc věnovali, řeknu, jeden druhému, než těm strašidlům.“  (O5) 
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8. DISKUSE 

Téma otců dětí s postižením zcela nepochybně otevírá celou řadu otázek k diskusi. 

Pro absenci výzkumů této problematiky u nás nemohu výsledky svého šetření 

srovnávat. Tato kapitola tedy přináší zamyšlení nad zkoumaným tématem, reflexi a 

úskalí, na která jsem narazila v průběhu výzkumného šetření. Dále předkládám návrhy 

pro další možná zkoumání. 

Přestože byla stanovena určitá kritéria pro výběr výzkumného souboru, jednalo se 

o velmi pestrý vzorek. Rovněž oblasti zkoumání byly pojaty velmi široce. Každý z otců 

měl zcela odlišný a jedinečný životní příběh, proto z výsledků rozhovorů není možné 

usuzovat obecnější závěry. 

Pravdou však je, že získat i takto malý vzorek otců pro účast na výzkumu nebylo 

snadné. Nabízí se několik vysvětlení. Jedním z důvodů může být, že otcové, na rozdíl 

od matek, nechtějí nebo nemají potřebu o těchto tématech mluvit, na druhé straně však 

pro ně může být toto téma natolik citlivé, že se vlastních reakcí obávají. Při rozhovorech 

jsem si povšimla, že někteří z otců byli, obzvláště při některých otázkách, dojati. Jeden 

z otců se v závěru rozhovoru vyjádřil takto: 

„…asi není jednoduchý pro mě vo takovejhlech věcech mluvit, ale když ta 

příležitost je, rád si vo tom promluvim.“ (O11) 

Pochopitelně je možné, že otcové pravdu zamlčeli nebo ji neřekli celou. Otázky 

týkající se objektivních skutečností (finance a zapojení do organizací) přinášely 

jednoznačnější odpověď než otázky týkající se pocitů a prožitků. Obzvláště na vyjádření 

svých pocitů někteří těžko hledali slova. Přesto se domnívám, že výpovědi otců byly 

upřímné, mnohdy překvapivě otevřené, hluboké i citlivé. 

Tato práce popisuje subjektivní prožitky a také objektivní dílčí situace rodin dítěte 

s postižením očima otce. Kromě toho otevírá otázky, jimiž by se mohlo ubírat další 

šetření: 

� Ovlivňuje odolnost člověka vůči stresu spíše okolí nebo osobnostní 

předpoklady? 

� Jakou roli hrají hodnotová měřítka při zdolávání náročné životní situace? 

� Jsou muži silnější a odolnější a ženy slabší a citlivější při zvládání náročných 

životních situací? 
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� Jak se změnil přístup odborníků při sdělování diagnózy oproti minulosti? 

� Co je to vyrovnání se s nelehkou situací? 

� Zaměření na jednu oblast či otázku výzkumu – př. Jaké je rozdělení rolí v rodině 

dítěte s postižením? – z pohledu matky, otce i sourozence. 

� Zaměření na zvládání zátěže jednotlivých členů jedné rodiny dítěte s postižením. 

� Zvládání zátěže otců dětí s přesněji definovaným postižením, např. s Rettovým 

syndromem, autismem, poúrazovým postižením atd. 

Tyto a další otázky by bylo možné zkoumat hlouběji nebo v longitudinálním výzkumu. 

Otcové si bezesporu zasluhují více podpory a pozornosti ze strany podpůrných 

služeb a odborné veřejnosti. 
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ZÁVĚR 

V závěru práce se pokusím shrnout výsledky výzkumu a zodpovědět dílčí otázky 

šetření. V teoretické části jsem ujasnila problematiku zvládání zátěže v rodinách dětí 

s kombinovaným postižením podle nastudované literatury. Zjistila jsem také, že 

v literatuře je věnováno velmi málo pozornosti otcům dětí s postižením.  

Cílem práce bylo získat obraz subjektivního vnímání a prožívání životní situace 

otců dětí s kombinovaným postižením. Aby bylo možné toto téma zkoumat, 

systematizovala jsem otázky do několika okruhů. Těžiště práce spočívalo v přímém 

záznamu autentických výpovědí, nikoliv především v jejich rozboru a hodnocení. 

Přestože zkoumaný vzorek otců byl nevelký a velmi rozmanitý, lze z odpovědí vytěžit 

určité rozdíly i podobnosti. 

1. Vnímají otcové postižení dítěte jako zátěž? 

Při zkoumání se ukázalo, že pro většinu otců postižení dítěte zátěž představuje. 

Výpovědi k této otázce také naznačují, že si otcové uvědomují proměnlivost zátěže 

v různých obdobích života. 

2. Jakým způsobem se otcové vyrovnávají s postižením dítěte? 

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Způsob vyrovnávání s postižením 

dítěte se ukázal závažným problémem. Většina otců považuje vyrovnávání za 

dlouhodobý a těžký úkol. 

3. Jaké pocity otcové prožívají? 

Hovořit o svých pocitech bylo pro některé z otců problematické a nedokázali je 

přesně definovat. U některých naopak jejich otevřenost odhalila mnoho z vnitřního 

světa mužů žijících s dětmi s těžkým postižením. Ve výpovědích otců se objevila celá 

škála pocitů, přes lítost a smutek až po hněv. Tato otázka by ještě vyžadovala hlubší 

zkoumání. 

4. Ovlivňuje přítomnost dítěte s kombinovaným postižením v rodině partnerský 

vztah rodičů? 

V otázce partnerských vztahů se kromě jednoho případu ukázalo, že daný vzorek 

vykazuje velkou vzájemnou soudržnost, kterou většina otců připisuje právě dítěti 

s postižením. Otcové považovali to, že zůstali v partnerském vztahu, jako klad, na 

kterém měli sami vlastní zásluhu a také z toho dokázali čerpat sílu. Dodávalo jim to 
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pocitu seběvědomí. Otcové často zmiňovali všeobecně rozšířený názor, že rodiče dětí 

s postižením jsou více vystaveny riziku rozpadu manželství. Pouze jeden z otců vyjádřil 

názor, že rozvod je vždy věcí partnerů a jejich vztahu, přičemž dítě s postižením je 

pouhou záminkou pro jejich rozchod. 

5. Pociťují otcové postižení dítěte jako omezení pro život? 

V odpovědích na tuto otázku se ukázaly dva názory. Někteří otcové postižení 

dítěte vnímají jako velké omezení zejména v pracovních a volnočasových aktivitách. 

Ostatní hovořili spíše o změně životního stylu a přizpůsobení potřebám dítěte. 

6. Jakým způsobem se otec zapojuje do péče o dítě s postižením? 

V otázce péče o dítě se vytvořily dvě skupiny odpovědí. Jednou z nich je tradiční 

pojetí rodiny, kdy otec zastává roli živitele a matka pečuje o dítě s postižením. Současně 

se však ukázalo, že v některých rodinách dochází k přeměně rolí a tedy k i vyrovnanější 

dělbě práce. V této oblasti otcové často zdůrazňovali fyzickou náročnost péče o dítě, 

proto se nejvíce zapojují fyzickou pomocí. 

7. Jaké jsou představy a plány otců do budoucna v souvislosti s dítětem 

s postižením? 

Z odpovědí více než poloviny otců vyplynulo, že myšlenky na budoucnost jejich 

dítěte s postižením jsou spojeny s obavami. Rodiny by se chtěly o své dítě s postižením 

postarat co nejdéle. Někteří se pokouší najít vhodnou alternativu domácí péče. 

Výzkum ukázal, že otcové mnohdy prožívají postižení svého dítěte z hlediska 

emocí velmi silně, což se projevilo i v průběhu šetření. Tato práce předkládá pouhý 

zlomek cenného materiálu, který se mi podařilo nasbírat během rozhovorů s otci 

v náročné životní situaci. 
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RESUMÉ 

Diplomová práce se zabývá zvládáním zátěže otců dětí s kombinovaným 

postižením. Cílem práce bylo získat subjektivní pohled otců na vnímání této náročné 

životní situace. 

Úvodní část práce přináší teoretická východiska problematiky rodin dětí 

s kombinovaným postižením. První kapitola vysvětluje pojem kombinované postižení. 

Dále popisuje etiologické faktory vzniku kombinovaného postižení a jeho kategorizaci. 

Druhá kapitola je věnována rodině dětí s kombinovaným postižením a fázím, 

kterými prochází při prvních projevech postižení a potvrzení diagnózy. V další kapitole 

je nastíněn vývoj otcovské role a prožívání postižení dítěte otcem. Čtvrtá kapitola se 

zabývá stresovými činiteli v rodinách dětí s kombinovaným postižením. Poslední 

kapitola této části je zaměřena na obranné mechanismy a strategie zvládání náročných 

životních situacích. 

V další kapitole jsou uvedeny výsledky šetření. Otázky jsou popsány a shrnuty. 

Zkoumané oblasti života otců vytvářejí určitý obraz o způsobech, jak se vyrovnávají 

s náročnou životní situací. Přestože vzorek není statisticky významný, odkrývají 

výsledky další otázky k dané problematice. 
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SUMMARY 

The thesis deal with fathers´ endurance and their perception of having a child with 

multiple disabilities. The object of the work was to get the fathers´ subjective view and 

internal perception of their special and demanding situation.. 

Introductory part concerns with theoretical bases on families and children with 

multiple disabilities. The  multiple disabilities is explained in the first chapter. 

Etiological factors in the beginning of the multiple disabilities and its categorization. 

Second chapter deals with families of children with multiple disabilities and its 

phases between the first expressions of the disability and the affirmation of the 

diagnosis. The next chapter outlines development of the father´s roles and his 

perception of the child´s disabilities. Stressing factors in the families of children with 

multiple disabilities are the four chapter´s content. Last chapter of this part inspects 

defensive stategies, evasive tactics, and the ways of coping with demanding life 

situations and endurance. 

The results of the qualitative investigation are described in the research part. First, 

methods, that were used, are described, objects of the search are set. To fulfill the aims 

of the work the author used a method of a semistructured inquiry. Twelve fathers took 

part. 

Analysis of the results are given in the next chapter. Each answer is described and 

summarized. Investigated aspects of the fathers´ lives make a certain picture of the ways 

how they cope with the difficult and demending life situation and, though the number of 

the sample is not statisticaly significant, it reveals further questions and ideas about the  

theme. 
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Příloha č. 1  
 

 

Dobrý den, 

 

dovoluji si Vás touto cestou poprosit o spolupráci. Jsem studentkou Pedagogické 

fakulty v Praze, oboru Speciální pedagogika. V současné době píši diplomovou práci na 

téma „Otcové dětí s kombinovaným postižením: zvládání náročné životní situace“.  

Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem pohlížíte na svůj život a na život rodiny Vy, 

jako tatínek dítěte s postižením. Pro naplnění těchto cílů se na Vás obracím s prosbou o 

osobní rozhovor. Zajímají mne Vaše zkušenosti, názory a výhledy do budoucna. 

Rozhovory budou zcela anonymní. 

Děkuji mnohokrát za ochotu a spolupráci. 

 

S pozdravem  

Hana Skryjová 

 

Kontakt: 
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Příloha č. 2  
 

 

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU S ÚČASTÍ NA ROZHOVORU 

A JEHO ZÁZNAMEM 

 

 

 

 

Souhlasím s účastí na rozhovoru pro diplomovou práci Hany Skryjové, nar. 7. 11. 

1984, na téma: Otcové dětí s kombinovaným postižením: zvládání náročné životní 

situace.  

Souhlasím také s elektronickým audio záznamem tohoto rozhovoru, jeho přepisem a 

zcela anonymním zpracováním pro účely této práce. 

 

 

 

 

 

V……………………………. 

Dne…………………………. 

 

 

.………………………………… 

          podpis 
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Příloha č. 3 
 

 
ZÁZNAMOVÝ ARCH PRO OTCE D ĚTÍ S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM  

 
 
1. Prosím uveďte Váš věk: 
 
 
2. Nejvyšší ukončené vzdělání: 
a) základní 
b) střední s výučním listem 
c) střední s maturitou 
d) vyšší odborné 
e) vysokoškolské 
 
3. Pokud máte odborné vzdělání, prosím uveďte, v jakém oboru: 
 
 
4. Vaše současné zaměstnání: 
 
 
5. Bydliště: 
a) vesnice 
b) město do 100 tis. obyvatel 
c) město nad 100 tis. obyvatel 
 
6. Celkový počet dětí (prosím uveďte jejich věk): 
1. dítě………….. 
2. dítě………….. 
3. dítě………….. 
4. dítě………….. 
5. dítě………….. 
6. dítě………….. 
 
7. Je některé z Vašich dětí adoptované? Pokud ano, prosím uveďte i věk dítěte: 
a) ano 
b) ne 
 
8. Rodinný stav: 
a) svobodný 
b) ženatý 
c) rozvedený 
d) vdovec 
 
9. V rodině je výdělečně činný:  
a) otec 
b) matka 
c) oba rodiče 
d) nikdo 
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10. Nejvyšší ukončené vzdělání matky: 
a) základní 
b) střední s výučním listem 
c) střední s maturitou 
d) vyšší odborné 
e) vysokoškolské 
 
11. Současné zaměstnání matky: 
 
12. Pohlaví dítěte s postižením a jeho věk: 
a) muž 
b) žena 
 
13. Stupeň postižení dle výše příspěvku na péči: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
 
14. Prosím uveďte, jaká diagnóza byla stanovena Vašemu dítěti (můžete označit 
odpovídající možnosti): 
 
- mentální postižení 
- tělesné postižení 
- zrakové postižení 
- sluchové postižení 
- řečové postižení 
- porucha chování 
- epilepsie 
- autismus 
- Rettův syndrom 
- Downův syndrom 
- DMO (dětská mozková obrna) 
- jiné: 
 
 
15. Schopnosti a dovednosti Vašeho dítěte: 
 
� Typ školy, kterou dítě navštěvuje: 
� Ročník nebo věková úroveň, na které se dítě právě nachází: 
� Pohybuje se samostatně: 
� Komunikuje prostřednictvím řeči nebo alternativní komunikace: 
� Dokáže sdělit své potřeby: 
� Umí číst: 
� Umí se podepsat: 
� Splní jednoduché instrukce: 
� Obleče se samo: 
� Nají se samo lžící či příborem: 
� Udržuje čistotu: 
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Příloha č. 4 
 

PROTOKOL K ROZHOVORU  
 
ANAMNÉZA  – viz Záznamový arch 
 
SDĚLENÍ DIAGNÓZY 
- Vaše dítě se již s postižením narodilo nebo k němu došlo později? 
- Jak probíhalo těhotenství? Vyskytly se nějaké komplikace? Víte, jak k postižení došlo, 
jaké jsou příčiny?  
- Kdy a jakým způsobem jste se dozvěděl o postižení Vašeho dítěte? 
- Pamatujete si na průběh sdělení diagnózy? Jak jste reagoval? 
- Jaké máte zkušenosti s přístupem lékařů?  
- Bylo podle Vás množství informací týkajících se postižení dostatečné? 
- Měl jste nějaké zkušenosti nebo znalosti o problematice tohoto postižení? 
- Setkali jste se s doporučením, že byste dítě s postižením neměli mít doma? 
- Odkázali Vás lékaři i na nějaké organizace nebo rodiny, které by Vám mohly pomoci? 
- Co si myslíte, po svých zkušenostech, že by nejvíce pomohlo rodičům, kterým se 
narodí dítě s postižením? Co byste jim poradil? Co Vám chybělo? 
 
VYROVNÁVÁNÍ S POSTIŽENÍM DÍTĚTE 
- Vzpomínáte si, jak jste se s touto situací vyrovnával? Jaké jste měl pocity? 
- Měl jste potíže s přijetím dítěte? S vytvářením vztahu k dítěti? 
- Dokážete říci, co pro Vás bylo nejtěžší? 
- Kdo nebo co Vám tehdy nejvíce pomohlo? 
- Uvažovali jste o možnosti svěření do ústavní péče či jiného zařízení? Co Vás k tomu 
vedlo? 
- Styděl jste se někdy za Vaše dítě s postižením? 
- Bylo pro Vás těžké rozhodování mít další dítě? Měl jste obavy, že se bude postižení 
opakovat?20 
 
RODINNÉ FUNGOVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ 
- Změnil se život v rodině vlivem dítěte s postižením? V čem? 
- Jaký je vztah ostatních sourozenců k dítěti s postižením? Pomáhají s péčí o 
sourozence? 
- Řešili jste s nimi nějaké problémy v souvislosti s postižením dítěte? Jaké? 
- Myslíte si, že se můžete/mohl jste se věnovat všem svým (oběma) dětem stejně?21 
- Kdo nejvíce pečuje o Vaše dítě s postižením? Máte nějak rozdělené, co kdo bude 
dělat? Jak se zapojujete do péče o Vaše postižené dítě? 
- Co je nejnáročnější na tom být rodičem dítěte s postižením? 
- Domníváte se, že je život s dítětem s postižením smutnější? 
 
ŠIRŠÍ RODINA 
- Jak postižení dítěte přijali Vaši rodiče? Pomáhali Vám? 
- Jak to přijali vaši příbuzní? 
 
 
 
                                                 
20 Tyto otázky budou položeny  v případě, že dítě není jedináčkem nebo nebylo narozené jako nejmladší. 
21 Otázky budou položeny, pokud v dítě s postižením není jedináček. 
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PARTNERSKÝ VZTAH 
- Změnilo postižení dítěte něco na Vašem manželském/partnerském vztahu? 
- Myslíte si, že Vás postižení dítěte stmelilo? 
- Bylo někdy dítě s postižením zdrojem vzájemných neshod, partnerských krizí? 
- Sdíleli jste stejné názory týkající se péče o dítě s postižením? 
- Dokážete říci, v čem jste partnerce oporou? 
 
VZTAHY S OKOLÍM 
- Jaké byly reakce okolí? Máte pocit, že se na Vás lidé dívají jinak? Co vám vadí? 
- Ztratili jste nějaké přátele kvůli dítěti s postižením? Mělo postižení Vašeho dítěte 
nepříznivý dopad na Váš společenský život? Sousedské vztahy? 
- Domníváte se, že je vaše životní situace výjimečná? 
 
VOLNÝ ČAS A ZÁJMY 
- Jak se Vám daří skloubit nároky péče o dítě se zaměstnáním? 
- Dokážete si na sebe udělat volný čas? Jak jej nejraději trávíte? S kým? Jak si nejlépe 
odpočinete? 
- Jak trávíte dovolenou? Podnikáte s rodinou nějaké společné aktivity? Jaké? 
- Jak trávíte čas s dítětem s postižením Vy? 
- Máte možnost dovolené s partnerkou bez přítomnosti dětí (dítěte s postižením)? 
Volných chvil? 
- Musel jste se něčeho vzdát kvůli dítěti s postižením? Cítíte se být nějak omezen? 
 
FINANČNÍ SITUACE 
- Změnila se Vaše finanční situace k horšímu v souvislosti s postižením dítěte? 
- Jste spokojeni s Vaší současnou finanční situací? 
- Je pro Vás příspěvek na péči dostatečný? 
- Měli jste potíže při získávání některých příspěvků? 
 
ZDRAVOTNÍ STAV 
- Myslíte si, že mělo postižení dítěte dopad i na Váš zdravotní stav?  
- Cítíte se někdy vyčerpaný v souvislosti s dítětem s postižením? 
 
ORGANIZACE A SLUŽBY 
- Stýkáte se s rodiči dětí s podobným postižením? Jste členy nějaké organizace?  
- Pokud ne, proč? 
- Byl pro vás kontakt s rodiči podobně postižených dětí důležitý? V čem? 
- Využíváte nějaké služby pro své dítě? Jakou pomoc byste uvítali? 
 
PŘEDSTAVY A PLÁNY DO BUDOUCNA 
- Přemýšlíte o budoucnosti? Co Vám dělá starosti? 
- Máte nějaké plány, co bude s Vaším dítětem, až se o něj nebudete moci starat? 
- Hovoříte o tomto tématu s partnerkou? 
- Hovořili jste o tom se sourozencem (sourozenci) dítěte s postižením? Chtěl byste, aby 
se o dítě s postižením postarali?22 
- Co byste si do budoucna nejvíce přál? 
 
 

                                                 
22 Otázky týkající se rodin s více než jedním dítětem. 


