
U N I V E R S I T A K A R L O V A V P R A Z E 

P E D A G O G I C K Á F A K U L T A , K A T E D R A S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y 

Mgr. DUŠANA CHRZOVÁ 

Být rodičem dítěte s pohybovým postižením 
D I S E R T A Č N Í P R Á C E 

O b o r : S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A 

V e d o u c í p ráce : Prof . P h D r . R N D r . M A R I E V Á G N E R O V Á , C S c . 

P R A H A 2 0 0 5 



Proh lašu j i , že j s e m d i se r tačn í práci 

u v e d e n ý c h p r a m e n ů a l i tera tury. 

V Praze 21 . 10. 2 0 0 5 

v y p r a c o v a l a s a m o s t a t n ě s využ i t ím 

D u š a n a C h r z o v á 



D ě k u j i p rof . Mari i V á g n e r o v é za v e d e n í té to práce . D ě k u j i r o d i č ů m 

p o h y b o v ě p o s t i ž e n ý c h dět í , kteří se rozhod l i poděl i t se o svoj i z k u š e n o s t . Za 

p o d p o r u děku j i t aké s v é m u m a n ž e l o v i . 



Abstract 

The objective of the work is to understand the experience of the parents of physically 

disabled children using the hermeneutic-narrative approach. The theoretical foundation for the 

research is McAdams's eoncept of "narrative identity", which is understood as the internalized 

integration of the past, present time and antieipated future, and provides the feelings of unity 

and purposefulness. The work partially uses MeAdams's model of "identity as a life-story"", 

which eonsists of following eategories: 1) key event, 2) perspective and goal, 3) self-image 

and image of the others, 4) values and beliefs. The theoretical part further elaborates the 

psychological problems of the families with physically disabled children with a speciál 

interest in their coping strategies. 

The methodological foundation of the work is the hermeneutic-narrative approach and 

its assumption that the human experience is narratively structured. Thus, if we want to study, 

what it is like to be a parent of a physically disabled child, it is possible to explore the way, 

how this experience and the relevant understanding are structured in a narration. Using the 

life-story analysis we can explore, how the parents of disabled children experience their fate, 

how they cope with it and what meaning they attribute to it. The research sample eonsists of 

10 parents of physically disabled children from the SPC practice at the Jedlička Institute. The 

data collection methods were the narrative interviews facilitated with the "life-line" technique. 

The data processing phase consisted of three major stages. At the first stage we 

proceed from the data to the topics and eategories of narrative analysis enhanced with higher 

level terms of agency and positioning. These higher level terms lead to a number of specifíc 

eategories, which constitute a framework of the research. At the second stage the interviews 

are analyzed and interpreted using the terms of the selected eategories. The topics of speciál 

interest are: a) positioning between the world of healthy people and the world of disabled 

people, b) agency, influence and responsibility, c) coping strategies, d) plans, goals and 

perspectives, e) values and beliefs. At the third stage the eategories and topics of narrative 

analysis are synthesized using the terms of self-image. 
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1. Úvod 

Výzkum, o němž pojednávám v této disertační práci, je zakotven v přirozeném 
kontextu mé praxe speciální pedagožky pracující ve Speciálně pedagogickém centru při JUS. 
Podstatnou součástí této praxe j e řešení problémů týkajících se začleňování dětí s pohybovým 
postižením do systému standardního vzdělávání. Ve své praxi se pohybuji na hranici mezi 
dvěma světy: mezi „světem zdravých" a „světem postižených". Na této hranici (a také přes ní) 
se pohybuji spolu s několika zúčastněnými „stranami": především s dětmi a jejich rodiči. 
Oblast mého působení má však i další zúčastněné: jsou to učitelé, pedagogičtí asistenti a 
ředitelé škol, do kterých jsou děti integrovány, a je to také širší institucionální kontext těchto 
procesů. 

Zmíněná hranice mezi „světem zdravých" a „světem postižených" a pohyb přes ní má 
různý význam pro různé „strany": je něčím j iným pro dítě, něčím jiným pro rodiče, podobně 
pro učitele, asistenty či úředníky. Ve své profesi se vyskytuji v prostoru určitého obecného 
„zadání", kterým j e pomáhat dětem s pohybovým postižením a jejich rodinám překonávat 
hranice a omezení "světa postižených" a začleňovat se do „světa zdravých". Často však jsem 
nucena se ptát: Čím je toto obecné „zadání" v konkrétních případech jednotlivých 
zúčastněných? Jak tyto věci vlastně prožívají ti, o které se tu především jedná, tj. děti a jejich 
rodiče? 

Ve své práci jsem se zaměřila především na zkušenost rodičů dětí s pohybovým 
postižením. Od samého počátku, kdy jsem se začala zkoumaným tématem zabývat, jsem si 
kladla řadu otázek: Jak tito rodiče dokázali odolávat náročným situacím? Jak se vyrovnávají 
s každodenní realitou? Jak sami sebe vnímají vzhledem k okolnímu světu? Jak se ve změněné 
životní situaci orientují? Kdo j im poskytuje emoční podporu? Jak se smiřují se svým údělem 
a jaký smysl mu dávají? Co očekávají od budoucnosti? 

Pro zkoumání takovýchto otázek jsem si zvolila narativní přístup jako teoretické 
východisko i jako metodu. Tento přístup jsem si vybrala proto, že umožňuje uchopit 
zkoumanou problematiku komplexním způsobem, a to tak, že výzkumný pohled j e zaměřen 
takříkajíc z perspektivy zkoumaného subjektu. Zajímá mně, jaký smysl dávají zkoumaní 
rodiče své zkušenosti. V různých podobách se ptám: Co j e to za zkušenost, „být rodičem 
dítěte s pohybovým postižením"? Jak je tato zkušenost prožívána? Jak j e přijímána? Jak j e j í 
rozuměno? Jaký smysl je jí dáván? 

Prostředkem k uchopení zkoumané zkušenosti jsou v této práci příběhy. Kladu si tedy 
také otázku- Co je to / a příběh, v němž je tato zkušenost ztvárněna? Důvěřuji příběhům jako 
způsobům v nichž je nám dostupná zkušenost druhého člověka. V souladu s východisky 
narativní psychologie předpokládám, že člověku můžeme porozumět tehdy, když porozumíme 
Příběhu, který žije 7 takového hlediska se nám rodiče dětí s pohybovým postižením mohou 
ukázat jako hrdinky" a „hrdinové" čelící „osudu", podobně jako hrdinové v mýtech, 
pohádkách či velkých literárních příbězích. Najdeme zde příběhy velkého sebezapření, 
sebepřekonání a sebeobětování. Jak bude možné vidět, nejde jen o příběhy ztrát, ale take -
z hlediska běžné zkušenosti paradoxně - o to větších nálezů, zisků i vzajemneho 
obdarovávání. 

Tato práce je založena na kvalitativní metodologii, konkrétně na jedne j ep podobě, 
kterou představuje narativní přístup. V první části budou nejprve přiblíženy některé výchozí 
Pojmy a koncepce: jedná se především o pojetí tzv. „narativní identity", tj. identity, která je 
strukturována prostřednictvím „příběhu, který žijeme". Poté bude pojednáno o psychologické 
Problematice rodin se zdravotně postiženými dětmi. Zvláštní pozornost bude věnována 



teoretickým souvislostem zvládání zátěže. Bude zde také stručně pojednáno o výchozím 
předpokladu narativní psychologie, podle kterého je lidská zkušenost narativně strukturována. 

Po pojednání metodologických východisek hermeneuticko-narativního přístupu a po 
charakteristice výzkumného postupu (zkoumaných osob a procedury sběru dat) bude -
v souladu s „logikou" kvalitativního výzkumu - postupováno od sebraných dat směrem ke 
kategoriím narativní analýzy. To znamená, že kategorie umožňující uchopit, jaké je to „být 
rodičem dítěte s pohybovým postižením", by měly určitým způsobem „vykrystalizovat" až na 
základě sebraných vyprávění. Zpracování získaných dat bude postupovat ve třech krocích, 
v jakýchsi „třech čteních". „Prvním čtením" bude výše naznačený postup od sebraných dat k 
„vynoření" relevantních kategorií narativní analýzy. Ve „druhém čtení" pak budou rozhovory 
analyzovány z hlediska zvolených kategorií. Na výsledky tohoto kroku potom naváže „třetí 
čtení", ve kterém bude učiněn pokus o zachycení celku zkušenosti jednotlivých rodičů. 

Tato práce vychází ze setkání a dialogu, totiž z mého setkání s rodiči dětí s pohybovým 
postižením a z rozhovoru, který j sem s nimi vedla. V tomto setkání a dialogu jsem určitým 
způsobem pokračovala i při psaní této práce, ať j iž to bylo přepisování rozhovorů, jej ich 
analýza a interpretace či zpracovávání teoretických a metodologických souvislostí 
sledovaných jevů. Toto setkání pro mě bylo v mnohém fascinující a obohacující. Dostalo se 
•ni příležitosti vstoupit do prostoru životních příběhů a pokoušela j sem se v tomto prostoru 
chovat s respektem a s porozuměním. Tuto příležitost zároveň chápu jako určitý závazek či 
úkol zprostředkovat své setkání ostatním. V tom také vidím hlavní smysl sepsání této práce. 



2. Výchozí pojmy a koncepce 

2. 1. Koncept identity zakotvené v životním příběhu 

Hlavním obsahem této části bude pojetí identity, ve kterém je zásadní důležitost 
dávána příběhu, který člověk vypráví o svém životě. Takové pojetí je pro téma zkoumané 
v této práci vhodné z několika důvodů. Předně: empirickým materiálem, na němž je založen 
výzkum, jsou vyprávění rodičů o svém životě, tedy určitý druh příběhů. Kromě toho je 
součástí tohoto pojetí řada pojmů (jako hodnoty, přesvědčení, životní perspektivy ad.), které 
se ukazují jako důležité pro zkoumané téma. Nejprve bude užitečné vymezit ústřední pojem 
identity. 

2. 1. 1. Pojem identity 

Identita patří v současnost k velmi frekventovaným psychologickým pojmům. 
Můžeme se s ním setkat jak v obecnějších oborech, jako je psychologie osobnosti či sociální 
psychologie, tak také ve speciálnějších Či aplikovaných disciplínách zabývajících se člověkem 
v sociálním či kulturním kontextu. Přes tuto velkou rozšířenost j e však třeba konstatovat, ze 
identita patří v psychologii k tomu druhu pojmů, u nichž není snadné najít jednoznačnou a 
všeobecně používanou definici. Různí autoři v různých teoretických či aplikačních kontextech 
Obvykle zdůrazňují pouze některý z aspektů tohoto obecnějšího pojmu. Jako relativné 
komplexnější definici lze uvést následující vymezení P. Říčana: „Mít identitu znamena znat 
odpověď na otázku, kdo jsme, znát sám sebe, rozumět svým citům, vědět, kam patřím, kam 
směřuji, čemu doopravdy věřím, v čem je smysl mého života. Znamená to jistotu sebou 
samým, zodpovědnost za své činy. realistické sebevědomí, znalost svých možností a mezi. 
Znamená to být pevně zakotven v tradici a podílet se aktivně na tvorbě budoucnosti, osobni . 
společenské. Znamená to vědět o své jedinečnosti, znát své nezaměnitelné místo, svou 
nenahraditelnost - a to všechno nejen intelektem, nýbrž celou hloubkou své bytosti" (Rican, 
1990). 

Jednotlivé definice se liší v akcentu na různé stránky identity. Zatímco výše uvedena 
definice zdůrazňuje spíše individuální rozměr, následující definice Z. Matějčka klade důraz na 
sociální aspekt pojmu identita: „Míní se jím naše vnitřní odpověď na otázku: „Kdo j sem. Ne 
tedy co mám, co ke mně patří, ale co já sám pro sebe samotného a pro druhé lid. znamenám. 
Jaké místo zaujímám v předivu vztahů, které panují v mém společenském okruhu" (Matejcek, 
1992) 

Podle Daněčkové (2003) se většina přístupů shoduje na koncepci identity jako 
vyjádření pocitu jedinečnosti, unikátnosti a subjektivity, a současně také p o c t u zakotveni a 
vymezení se vůči okolí. Určitou systematičnost vnáší do různých pojetí Rican, který identitu 
Přibližuje ze dvou hledisek, a to z hlediska formálního a z hlediska obsahového. Z formálního 
hlediska je identita celkem a souladem rolí a úloh, které jedinec hraje v různých prostredich. 
V rámci této různosti stojí jedinec před úkolem spojit tyto role v relativně bezrozporný celek, 
identita dále znamená také časovou kontinuitu prožívání, ve které je beh života uchopen 
v integrovaný celek (jakožto jednota minulosti, přítomnosti a perspektivy budoucnosti). 
Kromě toho je identita také vědomí sebe jako subjektu svých rozhodnuti a svého jednám. 
S t ím souvisí další aspekt identity, kterým je vědomí vlastní jedinečnosti (kdy jedinec vnima 
^ m sebe jako jedinečný a nenahraditelný originál). Z hlediska obsahového jsou dulezitou 
součástí identity základní osobní motivy a hodnoty, tj. o co člověk usiluje, na cem mu zalez,, 
eo si V životě přeje Identita jc dále založena také mravních zásadách jedince a jeho životních 



normách. Z hlediska utváření identity je podstatné, nakolik jsou tyto zásady a normy 
zvnitřněny, tj. nakolik je člověk skutečně svobodným a odpovědným subjektem, či nakolik je 
pouze poslušným, vnější autoritě přizpůsobeným jedincem. Důležitou součástí identity je také 
sebehodnocení týkající se vlastních schopností a aktivit. 

Autorem, který významně přispěl k pojetí identity je E. 11. Erikson. Tento psycholog, 
který bývá někdy přiřazován k tzv. ego-analytikům, považuje (a v tom se liší od S. Freuda, 
podle kterého základem osobnosti jsou pudové procesy) za konstitutivní složku osobnosti 
, já" , tj. ego. Podle Eriksona je ego činitelem integrujícím vlivy somatické i vlivy (sociálního) 
prostředí a takto zajišťujícím a chránícím identitu člověka. Erikson o úloze ega říká: „tento 
centrální proces chrání souvislost a jedinečnost zkušenosti zvládnutím šoků náhlé 
diskontinuity v organismu i v prostředí, anticipací vnitřního i vnějšího nebezpečí a integrací 
vloh a sociálních příležitostí. Zajišťuje tak jedinci pocit („sense" - možno překládat také jako 
smysl) souvislé jedinečnosti a identity" (Erikson, 1950). Identitu, o které Erikson pojednává, 
je možné označit jako ego - identitu. Tato ego - identita je podle Eriksona „vzrůstající 
zkušenost týkající se schopnosti ega integrovat dřívější identifikace s proměnami libida, se 
schopnostmi rozvinutými z vloh a s příležitostmi, které poskytují sociální role. Tento pocit 
(sense) ego - identity je vzrůstající důvěra v to, že vnitřní totožnost a kontinuitu je možné 
spojit s totožností a kontinuitou vlastního smyslu pro druhé" (Erikson, 1950). 

Erikson tedy užívá pojem identita ve vícerém smyslu. Významy, které dává pojmu 
identita, je možné shrnout následujícím způsobem: 

- Identita jako prožívaný pocit, jako zkušenost totožnosti a kontinuity já (ega), popřípadě 
jako kontinuita a koherence této zkušenosti. 

- Identita jako přijatá sociální role, jako nalezení svého místa ve společnosti. 

Identita jako proces integrace, a to integrace několikerého druhu. Jde jednak o integraci, 
která zajišťuje časovou souvislost, tj. kontinuitu minulých identifikací, přítomnosti a 
anticipované budoucnosti. Dále se jedná o integraci vnitřního (chápaného především 
jako fyziologické procesy či „proměny libida") s vnějším (sociálním) prostředím. Vedle 
toho jde také o integraci obrazu a prožívání sebe sama s tím, jak je člověk vnímán 
druhými, tj. jaký má smysl pro druhé. 

1. 2. Eriksonova teorie vývoje identity 

Tato práce se zaměřuje na problematiku související s identitou rodičů dětí 
s pohybovým postižením. Zkoumaní rodiče se nacházejí v určitém období životního běhu. ve 
kterém čelí různým úkolům, nárokům a požadavkům. Proto bude užitečné pojednat téma 
identity také ve vývojovém rozměru, tj. z hlediska toho, o jaké úkoly se v d a n é m období 
Jedná. Právě z tohoto hlediska se identitou zabývá E. Erikson. 

Eriksonova teorie lidského vývoje v mnohém navazuje na psychoanalýzu S. Freuda. 
brikson volně navazuje na Freudovo pojetí fází vývoje a také na jeho pojetí konfliktu. Své 
P°jetí značně rozšiřuje, zvláště o dimenzi sociální. K modifikaci dochází v několika směrech: 

- Pudová stránka vývoje ustupuje do pozadí, tam, kde Freud hovoří o organizaci libida, 
Erikson používá termínu „sociální modality". Sociální aspekt vývoje osobnosti je pro 
něj mnohem důležitější než byl pro Freuda. 



- Osobnost není tak nezaměnitelně a zásadně určena událostmi v prvních letech vývoje, 
člověk se vyvíjí po celý život. Z tohoto důvodu Erikson přidává k pěti Freudovým 
fázím další tři. 

- Konflikty které člověk v jednotlivých fázích vývoje řeší, jsou chápány jako konflikty 
s psychosociálním obsahem. „Jejich řešení vytváří pro každé vývojové stádium 
příznačnou vývojovou krizi. Úspěšné vyřešení jádrového konfliktu přítomného stupně 
vývoje je podmínkou dobrého začlenění jedince do příslušných společenských vztahů a 
bezporuchového postupu do dalších stádií. Neúspěšné řešení působí poruchy v osobním 
a společenském přizpůsobení a ztěžuje zvládání úkolů i následujících vývojových 
stupňů "(Balcar, 1983). 

V následující části bude shrnuto osm fází vývoje identity, tak jak jsou popsány 
v kapitole „Osm věků člověka". Erikson každou fázi uvádí dvojicí pojmů, jež charakterizují 
buď úspěšné, či naopak neúspěšné řešení jednotlivých vývojových úkolů. Protože toto pojetí 
fází vývoje je součástí knihy o dětství, jsou zde podrobněji popsány především první íaze 
života. Vzhledem k zaměření své práce zde Eriksonovo pojetí pojednám s důrazem na 
pozdější fáze života. 

A) Základní důvěra proti zákMnLncdŮyčře: Tato první fáze odpovídá Freudově 
orálnímu stádiu tj kojeneckému" období. 1 llavním úkolem dítěte je získat základní důvěru 
v sebe a ve svět. Klíčovým činitelem je zde jistota mateřské péče, z níž dítě čerpá pocit, že 
život je v podstatě dobrý. 

B) Autonomie proti studu^_BQghyímost<an= T a t 0 f á z e odpovídá Freudovu análnímu 
stádiu, tj přibližně druhému a třetímu roku života. Hlavním vývojovým úkolem dítěte je 
osvojit si důvěru v možnosti vlastního autonomního rozhodování. Dítě v tomto období 
potřebuje pevné vedení, které ho chrání proti možné anarchii, povzbuzuje ho, „aby stalo na 
vlastních nohou", a chrání ho před prožitky studu a pochybností. 

C) Iniciativa proti vině: Tato fáze (odpovídající Freudovu falickému stádiu) zahrnuje 
Přibližně třetí až pátý rok života. Dítě nyní musí řešit konílikt mezi vlastní iniciativou a poc ty 
viny. V této době se začíná vyvíjet svědomí a prvotní formy odpovědnost, za své činy. 
Důležitým úkolem je potvrzení vlastní iniciativy jako dobré. Selhání v tomto směru může vést 
k rezignaci, vině a úzkosti. 

D) Snazivost proti méněcennosti: Toto období (odpovídající Freudovu stádiu latence) 
trvá zhruba od nástupu do školy až do počátku puberty. V tomto období dítě vystupuje 
z úzkého rámce rodiny a vstupuje do „vnějšího" světa s j eho úkoly, nároky a požadavky, coz 
jsou v kultuře našeho typu především požadavky školy. Nebezpečím tohoto stadia j e poc t 
nedostačivosti a méněcennosti. 

E) Identita proti konluzLroH: Tato fáze, začínající s nástupem puberty, bývá většinou 
označována h tko dospívání. V tomto období jde podle Eriksona především o nalezeni vlastni 
identity. Jde o nalezení odpovědí na otázky jako: „Kdo jsem?", „Jaká je moje role mezi 
lidmi?" či Jaká je moje životní cesta?" Důležité je v tomto období navazovaní prvních 
sexuálních vztahů které je možné na základě přijaté pohlavní identity. Neméně důležité je 
také nalezení identity v oblasti povolání a zaměstnání. Nebezpečím tohoto období je „difúze 
r°l í" či „difúze identity". 



F) Intimita nroti izolaci: V období rané dospělosti j e podle Eriksona hlavním 
vývojovým úkolem dosažení schopnosti odevzdat se v důvěrném citovém vztahu s druhým 
člověkem a naučit se s ním sdílet všechny podstatné stránky života. Člověk musí být ochoten 
vzdát se sám sebe, což ovšem neznamená ztratit vlastní identitu. V protikladu k této 
schopnosti stojí úzkost ze ztráty sebe samého, ke které dochází tehdy, jestliže se člověku 
nepodařilo dosáhnout pevné identity. Selhání v úkolech a požadavcích tohoto období může 
vést k izolaci. 

G) Generativita nroti stagnaci: V období zralé dospělosti je hlavním úkolem nalézt 
v sobě a uplatnit pocit generativity. Tuto generativitu chápe Erikson jednak ve smyslu 
„zplození a vedení příští generace", a jednak v širším smyslu vytváření něčeho užitečného pro 
členy společenství. Podle Eriksona „schopnost ztratit sebe sama v setkání těl a mysl. vede 
k postupnému rozšiřování zájmů já a k investování libida do toho, co se rodí" (Erikson, in 
Langmeier, 1991). Nenaplnění této potřeby může vést k životnímu ochuzení a stagnaci. 
V souvislosti s generativitou Erikson zdůrazňuje, že pouto mezi rodičem a dítětem je 
oboustranné. To znamená, že nejen dítě je závislé na vztahu s tím, kdo se o něj stará, ale i 
dospělá osoba má „svou potřebu být potřebnou" (Daněčková, 2003). Generativita, jak sám 
název naznačuje, se tedy týká zakládání a vedení příštích generací, nemusí však být, jak j iz 
bylo řečeno, zaměřena jenom na potomstvo. Pojem generativita znamená mimo jme take 
„produktivitu" a „kreativitu". 

H) Eso integrita proti zoufalství: V období pozdní dospělosti a stáří j e úkolem 
dosažení osobní integrity. Tato integrita spočívá v t o m . že člověk - tváří v tvář smrt. -
akceptuje prožitý život, který chápe jako smysluplný. Podle Eriksona je integrita 
„akumulovaná ujištěnost ega ve směřování k řádu a smyslu. Je to postnarc.stní láska lidského 
ega jako zkušenost, která nám dává naleznout určitý řád světa a ducha, jakkoliv draze je třeba 
za to zaplatit. Je to přijímání jednoho a jediného životního cyklu člověka jako něčeho, co 
muselo být a co nebylo možno nijak nahradit" (Erikson, 1950). Nedostatek integrity se 
Projevuje strachem ze smrti a zoufalstvím, kdy člověk odmítá akceptovat svůj dosavadní život 
a zároveň cítí že je již příliš málo času začít nanovo. Na závěr kapitoly o osm. obdobích 
člověka Erikson vyjadřuje vztah takto chápané integrity k prvotně dětské důvěře: „Zdravé det. 
^ nebudou bát života, pokud budou mít jejich rodiče dostatečnou integritu k tomu. aby se 
nebáli smrti" (Erikson, 1950). 

1. 3. McAdamsův model narativní identity 

V poslední době se v souvislosti s identitou hovoří o tzv. narativní identitě. Tento 
Pojem označuje skutečnost, že identita je z podstatné části vytvářena příběhy, ktere o sobe 
vyprávíme. Příběh je možné chápat jako určité sjednocení (syntézu), ktere z rady událost, 
vytváří jednotný a smysluplný celek a dává tak životu kvalitu nepřetrž.te spoj.tost. a trvám. 
Vyprávění příběhu dodává událostem v lidském životě souvislost a směrován.. I osobni 
identitu lze chápat jako určitou syntézu. Syntézu jako dosahování jednoty v různost.. Zde 
může jít o jednotu osoby napříč různosti rolí či o kontinuitu prožívám v c a s e napne 
nespojitostí jednotlivých okamžiků či období. Pojem „narativní ident.ta j e založena na 
Předpokladu, že identita je dosahována syntézou vyprávění příběhu. Podle P. Ricoeura (1988) 
je vyprávění příběhu prostředkem, který umožňuje, aby jedinec poe tova a chapal sam sebe 
Jako téhož, a to i v plynutí času či v průběhu změn. Zde je důležité podotknout, ze se nemusí 
Jednat o výslovně vyjádřené (explicitní) vyprávění. Vyprávění, které utvař, nasi identitu, je 



především „žitým příběhem" či „žitým vyprávěním" (Gergen, 1997). Jde tedy o chápani a 
prožívání životních událostí jako souvislého a odněkud někam odvíjejícího se přediva. 

Americký psycholog Dan P. McAdams (1988, 1993) vytvořil model identity založený 
na lidském příběhu, tento model je zároveň také metodou analýzy životního příběhu. Jeho 
model identity vychází z teorií, jejichž autoři (A. Hankissová, A. Adler, E. Berne, D. Elkind 
aj.) chápali příběh jako klíč k poznání osobnosti svých klientů. Ústředním tématem 
McAdamsovy teorie je narativní identita, identita jako příběh o životě. 

2. 1.3. 1. Tematické linie 

Základní kategorií McAdamsova m o d e l u j e téma či tematická linie. Téma je chápáno 
jako opakující se vzorec lidských přání a záměrů, jako to, co lidé chtějí a sledují v čase. 
McAdams (1988) přirovnává tématické linie k ústřední melodii, která se několikrát opakuje 
v jedné skladbě. Ke každému příběhu přistupujeme pomocí jakési osy, podle které se v něm 
můžeme orientovat. McAdams se inspiroval motivační dualitou D. Bakana. Podle tohoto 
autora existují ve všech životních formách dvě základní modality: první - agency - vede 
jedince k tomu, aby se odděloval od ostatních a od kontextu, druhá modalita - communion -
naopak jedince včleňuje do skupiny a do kontextu. Podle Bakana jednat výhradně podle 
modality agency by znamenalo prosazovat sama sebe bez ohledů na ostatní, kdy jedinec by se 
snažil ovládnout prostředí a učinit ho svým vlastním. Na biologické úrovni je typickým 
příkladem modality agency rakovinová buňka, která se postupně stane dominantní a ovládne 
celé prostředí, ale tím zabije svého nositele a sama umírá. Communion v běžném světě 
oslabuje modalitu agency, neboť jedinec se vnímá v určitém kontextu, jehož zdrojem jsou 
mimo jiné i lidé kolem něho. Tento kontext lze definovat pojmem „vzájemnost" (Daněčková, 
2002).' 

Bakan zdůrazňuje, že zdravý vývoj a život vychází z udržování rovnováhy mezi těmito 
dvěma modalitami, ale současně ukazuje na skutečnost, že existují individuální rozdíly dle 
toho, které tendenci ve svém chování a zkušenosti lidé dávají přednost. Agency a communion 
jsou tedy dvě základní modality ve vývoji živých forem. Témata jsou rozlišována podle toho, 
jak korespondují s těmito dvěma modalitami. Takto chápané téma je „trs narativního obsahu" 
daný tím, co jednající osoba v příběhu opakovaně chce či k čemu směřuje. Zdůrazněním 
různých témat v osobním příběhu je „tvarována" lidská identita. Podle McAdamse spočívá 
yývoj identity ve způsobu, jakým jsou různé motivy „předkládány" do centrálních témat 
životního příběhu. 

1.3. 2. Struktura modelu 

Při popisu problematiky identity z hlediska výše uvedených dvou základních skupin 
témat se McAdams zaměřuje na: 

1) Klíčové události, kde se jedná o významné momenty v příbězích a jejich přiřazení 
k tematickým liniím. 

2) Perspektivy a cíle, kde v širším smyslu jde o životní plány, cíle a perspektivy. 
V užším smyslu s užitím Eriksonova pojetí „generativity" McAdams popisuje tzv. 
„generativní scénáře", které jsou součástí „identity jako životního příběhu". 

3) Obrazy sebe a druhých, pro které McAdams užívá výrazu „imagoes". 



4) I fodnoty a přesvědčení, kde je užíván, v návaznosti na Eriksona, termín 
„ideologieal setting". 

OBRÁZEK 1: Model identity jako životního příběhu podle McAdamse (1988) 
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2 - 1 . 3. 3. Stěžejní motivy životního příběhu 

McAdams popisuje motivy životního příběhu prostřednictvím duality moci a 
vztahovosti (která odpovídá výše pojednaným dvěma tematickým linnm). Motiv moci 
definuje jako opakovaně se objevující preference a připravenost k tomu, cítit se silný vuci 
Prostředí a zažívat zkušenosti vlivu. McAdams označuje za motivaci moci zkusenost, ve ktere 
jedinec ovládá své okolí, cítí se nezávislý na ostatních a jeho hlavním cílem j e expanze a 
soutěž (podobně jako agency u Bakana). McAdams vidí předchůdce svého pojetí motivu moc. 
v teoriích Nietzscheho a Adlera (McAdams, 1988). Nietzsche ve svém d.le ukazuje, kam 
může tato tendence člověka dovést - k pomstě a vzteku, k vášni a pýše, k dobrodružství 
k válce, k ničení, k získávání znalostí, kde všechny myšlenky, všechny situace vcetne druhých 
lidí jsou jen objekty soutěže. Jeho Nadčlověk je ten, který touto motivaci skutecne z.je. 

Podle Adlera je součástí lidské motivace touha po moci jakožto kompenzace pocitu 
fyzické méněcennosti Později k tomu přidal i celou škálu psych.ckych meneccnnost., ktere 
motivují člověka k jejich překonání. Tento v mnohém agresivní pud j e třeba brat jako. cestu 
k vlastnímu sebeprosazení a růstu kompetence. McAdams (1988) navazuje tak na 
McClellanda, který určil čtyři stádia prožívání moci a přiřadil j e ke stadum ve Freudově teorii 
Psychosexuálního vývoje. Jednotlivé fáze se liší podle toho, kam jedinec um.s tu je zdroj moc. 
a na koho se tato moc zaměřuje. V první fázi z a ž í v á jedinec moc skrze přiřazeni sebe 
k vnějšímu zdroji této moci (otec, Bůh, přátelé ad.). Tento zaz.tek moc. přichází skrze 



závislost na těch, kteří ji mají. Ve druhé fázi zkušenost moci přichází skrze sebeovladani a 
sebekontrolu, kdy prožitek moci souvisí se vznikající sebedisciplínou. Třetí faze odpovídá 
Nietszchově vůli k moci, zdroj moci je v osobnosti samotné, ale její zaměření není uz dovnitř, 
ale navenek a jedinec se snaží ovlivnit a kontrolovat ostatní. Poslední stadium je 
nejvyspělejším přístupem k moci. Za zdroj moci je považován opět vnější zdroj, ale jedinec 
se ho snaží použít ku prospěchu světa. Je to moc, kterou má např. ředitel, lekar c. vedec 
(Daněčková, 2003). 

Druhým základním motivem je motiv vztahovosti. který u McAdams představuje 
takovou zkušenost, kdy jedinec prožívá splynutí s ostatními (podobně u Bakana v modalitě 
communion). Tato zkušenost byla již dříve popsána psychology, např. A. Maslowem, který 
rozlišuje dva typy lásky. První typ. „B-Láska", je láskou bezpodmínečnou, která není 
realizována za nějakým účelem. Nic si nenárokuje, cílem je její samotná existence a vztah 
mezi jedinci, kteří jsou jí spojeni, je typicky oboustranně vyrovnaný. Od teto lásky se lis. „D-
Láska", která je charakteristická nějakou potřebou. Jejím účelem je vyplnit nějakou mezeru 
v lidském prožívání. Bývá prostředkem pocitu plnosti. Maslow podtrhuje význam B-Lasky 
proto, že má na jedince i psychoterapeutické účinky. Dalším autorem zabývajícím se 
vztahovosti je M. Buber. Jako vztah „Já-Ty" charakterizuje situaci dvou lidi, kten jsou 
ponořeni do rozhovoru a absolutně se zajímají jeden o druhého, přičemž ale stale zustavaj, 
jedinečnými bytostmi a nezávislými komunikanty. Jiný autor zabývající se dialogem je H. S. 
Sullivan, pro něhož je dialog syntaktickou zkušeností, kde je výměna všech signálu a symbolu 
pochopitelná oběma partnerům. Sullivan se zabýval vývojem schopnost, podílet se na 
intimním vztahu nebo dialogu, ke kterému dochází v rané adolescenci, kdy se vynořuje touha 
mít přítele stejného pohlaví, se kterým je možné věci sdílet. S touto zkušeností přichází i 
zkušenost samoty, kdy se jedinec ocitá mimo intimní vztah. Osamocenost a intimita tvoř. 
vzájemně se doplňující pár (Daněčková, 2003). . 

McAdams (1988) shrnul uvedené teorie do sedmi charakteristik, ktere jsou typické pro 
intimní vztah tj pro rovnocennou komunikaci mezi dvěma osobám.. Jsou to: 1) radost a 
vzájemné potěšení, 2) vzájemný dialog, 3) otevřenost, kontakt, jednota a vnímavost, 
4) prožívaná harmonie, 5) zájem o dobro toho druhého, 6) vzdání se snahy ovládat ve vztahu 
toho druhého, 7) bylí v tomto vztahu je vnímáno jako hodnota sama o sobe, vztah není 
Prostředek k dosažení něčeho dalšího. Těchto sedm charakteristik vystihuje ideálni vztahový 
zážitek, jehož dosažení je hlavním cílem těch osob, které mají vztahovost jako hlavni životni 
motivaci (Daněčková 2003). Souhrnně definuje McAdams motiv vztahovost. jako znovu se 
objevující preference nebo připravenost k tomu, zažít vztahové zkušenosti, pro ktere j e 
typická vřelost, blízkost a komunikace. 

2 - 1 - 3. 4. Klíčové události 

Klíčové události jsou jednou ze čtyř hlavních komponent (viz obrázek 1) 
McAdamsova modelu identity jako životního příběhu. Pokud se staneme vypravěč, pnbehu 
strukturujeme jeho děj podle několika klíčových zážitků, které pro nas mohou znamenat 
zásadní přelom v našem životě, nebo potvrzovat jeho stálost a nepřetrž.te trván. (McAdams, 
1988). Tyto klíčové zážitky jsou pro nás významné. v 

Mezi důležité klíčové události patří nejranější zážitky. Spíše nez věrnou kop.., j. 
Pasivní reprodukcí skutečnosti jsou vzpomínky na takové rané událost, aktivní konstrukci, j . 
jsou významně ovlivněny kognitivními s c h é m a t y jedince a jeho potřebou životni souvislosti. 
Otázka, jsou li naše vzpomínky pouhou reprodukcí, nebo také produkci, j e důležitým tematem 
výzkumu autobiografické paměti. 



McAdams (1988) dělí klíčové události na pozitivní a negativní. Inspiruje se m j u 
A. Maslowa. který označil radostné události v jed incově životě termínem „vrcholné" zazitky. 
Tento druh zážitků se týká prožívání pravdy a dobra, zostřeného vnímání, nevinnosti , celosti 
či transcedence já. Podle Maslowa nejsou vzpomínky na tyto zážitky rekonstrukci, ale jakýmsi 
„zjevením", které je znakem toho, jak jedinec naplňuje svou potřebu sebe-realizace. C im více 
se u jedince vyskytuje takovýchto událostí, tím více tento jedinec naplňuje svoji potřebu 
seberealizace. Maslowovu teorii vrcholných zážitků zkoumal 1 horné, který vytvořil 
dichotomii zážitků. Zaměřil se na sdělení nejlepšího a nejhoršího zážitku člověka v j eho 
životě. Nejhorší zážitek nazval „nadir" zážitkem. _ 

S Tomkins se ve svém výzkumu zaměřil na ústřední scény a události v živote 
(McAdams, 1988). Podle Tomkinse jsou jednotl ivé scény v životním pnbehu spojeny 
procesem jakéhosi psychologického „zvětšení". Scény, které se týkají pozit ivního prožitku 
jsou „zvětšeny", tj. sloučeny v autorově mysli skrze hledání variant, cíli toho, v cem se ty 
scény od sebe liší. Scény s negativním emočním nábojem jsou v jedincově mysli sloučeny 
díky hledání analogií, čili toho, co mají tyto scény navzájem společneho. Takovýmto 
způsobem jednotlivé scény ovlivňují prožívání těch ostatních. Toto pojetí j e velice blízké 
McAdamsovi , ze jména Tomkinsův přístup k člověku j ako k vypravěči životního pnbehu , 
který skládá scény ze své minulosti tak, aby této minulosti lépe porozuměl a aby porozuměl i 
sám sobě. Pro Tomkinse však jsou ústřední scény hlavní stavební jednotkou j eho teorie 
osobnosti, zat ímco pro McAdamse jsou pouze jednou ze čtyř hlavních komponent modelu 
identity (Daněčková, 2003). 

2. 1 .3 . 5. Perspektivy a cíle 

Tato kategorie McAdamsova modelu identity j ako životního příběhu popisuje způsob, 
jakým j e ve vyprávění ztvárněna budoucnost, tj. určité plány, cíle a perspektivy. V kapitole 
zabývající se identitou bylo řečeno, že důležitou součásti identity j e anticipace budoucnosti . 
K tomu, abych věděl, kdo jsem, musím také vědět, kam směřuji . Zde hraje důležitou roli 
Příběh (ať už vyprávěný, či pouze „žitý"). Příběh spojuje do jednoho celku minulost. 
Přítomnost a očekávanou budoucnost . T o znamená, že příběh o životě umožňuje jedinci 
anticipovat a predikovat budoucnost . 

McAdams používá v souvislosti s anticipací budoucnosti v životním příběhu termín 
„generativní scénář". Zde se již jedná o určitou specifikaci, protože ne vše, co se vztahuje 
k budoucnosti, m á tento rozměr generativity ve smyslu péče o potomky či tvořeni pro pr.sti 
generace. Ve svém pojetí generativity je McAdams inspirován (kromě Eriksona) take 
Beckerem. Podle tohoto autora je hlavním zdrojem veškeré lidské aktivity strach ze smrti, 
z tohoto důvodu člověk touží něco tady po sobě zanechat a překonat tím svůj vlastni osud 
Cestou ke generativitě je takové lidské jednání, které by způsobilo, že si ho bude společnost 
Pamatovat. Lidem jde o to, vytvořit dědictví, které by tu po nich zůstalo. Důležité není j enom 
něco vyprodukovat, ale nabídnout to ostatním. Toto „dávání" j e rys, který odlisuje 
generativitu od pouhé produktivity nebo tvořivosti (Daněčková, 2003). 

U Eriksona znamená generativita základní lidskou potřebu, která vede člověka 
k tomu, aby byl jako dospělý kreativní a produktivní a aby se staral o druhé, především o 
mladší generaci (McAdams, 1988). Generativita tedy spočívá v tom, ze jedinec tvoři, 
Produkuje (generuje) něco nového. Tímto novým produktem mohou byt potomci, ale i cokoliv 
jiného. Zralému jedinci by mělo jít o další generace, které budou zit po j eho smrti. Podle 
McAdamse je celá naše kultura kulturou generativní. Rodiče se obětuji pro sve deti, aby se 
°ny měly lépe. 



McAdams rozlišuje čtyři oblasti, ve kterých se může generativita realizovat Jedna se o ob as 
vztahovou, oblast kompetence a odbornosti , oblast sebeochraňovan. a altruistickou oblast 
(zahrnující etické, filosofické a náboženské závazky). Podle M c A d a m s e j e generativita 
největší výzvou, s j akou se člověk ve středním věku setkává (Daneckova, 2003). 

2. 1 .3 . 6. Hodnoty a přesvědčení 

V McAdamsově modelu identity jako životního příběhu představují hodnoty a 
přesvědčení organizovaný systém idejí, hodnot a názorů, které se tykají l idského života a 
okolního světa M c A d a m s se věnuje hodnotovému p ř e s v ě d č e n i jednotl ivců z hlediska je j ich 
struktury a obsahu. Naše hodnoty j sou to, co považujeme za pravdivé, dobré a realne. Tato 
dimenze identity přichází ke slovu v pozdní adolescenci, kdy si člověk zac.na pokládá otázky 
jako „co je skutečnost", „co je pravda" či „co je dobré" ad. Podle McAdamse tvon odpovědi 
na takovéto otázky jakousi ontologickou, epistemologickou a etickou osnovu pro nas životni 

příběh (McAdams, 1988). _ .. „ . . , , . , _ 
K vytvoření hodnotového systému je zapotřebí schopnost formálního myšleni, která se 

nerozvíjí dříve, než v rané adolescenci. V průběhu toho, jak jedinec dozrává men, se , j eho 
hodnoty a přesvědčení. Například podle Eriksona (McAdams, 1988) se jedincovy hodnoty 
stávají více osobními, ale současně i sdílenými společenstvím, ve kterem se jedinec pohybuje. 
Hodnoty a přesvědčení se stávají více diferenciované a objevuje se tu chapan, relativity a 
paradoxů života; později člověk dospívá i k většímu náhledu na složitost a rozporuplnost 

McAdams navazuje na Bema, který rozdělil obsahově hodnotový systém na jednotky: 
hodnoty, postoje a přesvědčení. Všechny tyto jednotky se tykají toho, co povazujeme za 
pravdivé. Přesvědčení jsou nehodnotící názory o tom, co je zatímco postoje a hodnoty se 
týkají toho, co by mělo být. Postoje znamenají mít rád nebo nemít rad urc. y objekt j sou 
specificky zaměřené a vycházejí z obecnějšího pojetí, co je dobré. Hodnoty se deh na hodnoty 
instrumentální, které jsou způsobem či prostředkem, jak dosáhnout.určitého cil 
hodnoty terminální které se týkají cíle samotného (mír na zem,). Všechny tyto jednotky 
mohou být uspořádány do hodnotového systému, do komplexní struktury, která muze mít az 

formu abstraktní životní filosofie. identifikoval čtyři hlavní etické principy a 
McAdams navazuie take na Forsytha, který íucnunKuva. J v . * 

rozlišuje podle toho čtyř etické systémy. Je to .subjMMsmus který zduraznuje jedincovy 
osobni hodnoty ako s t L i n í pravidla pro morální rozhodování. Dale s m . a c o m s m u s , kdy j e 
Pro jedince dn e ity kontext jelto skntkn a podle tohoto kontextu j e p o _ 
hodnota. Stanovisko, že existují určité neměnné momlnt p n n c p ^ ^ Z o 
F y ; • . i , br.ydé morální pravidlo ma take svoji výj imku, ty to zxeptcionalismus p o u k a z u j na to, ze kazut muianu y . 

^ tématem krize 
V souvislosti s hodnotami a presvedcemmi se MCAaams y 

identity. Podle něj taková krize přichází tehdy, když životni pnbeh, toy s>cl 
Přestává fungovat a odpovídat vnější realitě. McAdams ukazuje, ze 
identity, které se mohou objevit. Za prvé se jedná o krizi hodnotového systému, která si 

K L U L SL monou uujcv i ,óHaHních komponent a zahrnu|e otázky typu: 
nárokuje přestavění životního phbehu a se týká aktivity a chování, 
: ! C 0 v e ř í m ? " " J a k m a m v n e L ° r ' ( Jmám dělat^ a Jak to mám dělat?". Tato krize zahrnuje nutnost odpovědět si na otázku: „Co mam d c a t . „ j a 
í týká perspektiv a plánů do budoucna, k t e r é j sou jednou z komponent modelu identity j ako 

životního příběhu (Daněčková, 2003). 



2.1 . 3. 7. Obrazy sebe a druhých 

Ústřední (a zároveň také nejspekulativnější) je v McAdamsova modelu kategorie 
„imagoes", což by bylo možné doslova překládat jako obrazy, zde jsou tím však myšleny 
především obrazy sebe (či také druhých osob) v životním příběhu. Jde o personifikované 
obrazy sebe a druhých, přičemž tyto obrazy jsou určitým způsobem idealizované, typizované, 
schematické či zjednodušené. Tato kategorie tedy popisuje, kdo a jací jsou protagonisté 
příběhu, který žijeme. Podle McAdamse sebeobrazy vyjadřují to, čím se jedinec lis. od 
druhých, zároveň ale i to. čím se druhým podobá. Na rozdíl od předcházejících třech kategorii, 
které životní příběh „rozebírají" na různé aspekty, sebeobrazy tyto separátní kategor.e urcitym 
způsobem spojují. V nich tvoří klíčové události, hodnoty, přesvědčení, cíle a perspektivy 
smysluplný celek (Daněčková, 2003). „ . v . . .. 

Užitím pojmu „imagoes" se McAdams vztahuje a vymezuje vuci Jungové psychologu, 
především k jeho pojetí archetypů jakožto v kolektivním nevědomí založených universálních 
forem, které mohou být v y j á d ř e n y bezpočtem různých (často personifikovaných) variaci. Ve 
srovnání s archetypovými obrazy, které jsou výrazem čehosi, co by bylo možné nazvat 
„kolektivní identitou", jsou však McAdamsovy sebeobrazy výrazem individuální identity Sve 
pojetí sebeobrazů vztahuje McAdams také k dalším psychologickým konstruktum jako je 
například psychoana ly t ic i pojem „zvnitřněné objekty". Autoři používající tento konstrukt 
(Kernberg, Sullivan, Kohut) předpokládají, že skrze vztahy s druhými vznikají zeast, 
nezávislé části já" Jedinec zvnitřňuje své vztahy k druhým, kterým dava personifikovanou 
podobu. Takovéto personifikované obrazy mohou potom zásadním způsobem ovlivňovat 
chování a prožívání jedince, často nevědomým způsobem. Rozdíl sebeobrazů chapanych jako 
„zvnitřnělé objekty" a McAdamsových sebeobrazů spočívá především v tom, ze zatímco 
„zvnitřněné objekty" jsou konstruktem vysvětlujícím spíše nezrale č. pato ogicke způsoby 
fungování, McAdamsovy sebeobrazy jsou chápány jako integrujíc, prvek zakladajic. identitu 
zralé osobnosti. , . ., . . . . . , 

McAdams (1988) ukazuje, že sebeobrazy se často objevuj, jako dvoj.ce prot.kladu, 
které představují určitou výzvu k sjednocení. V tomto bode se McAdams opet pr.bl.zuje 
Jungovi, který' také chápe psychický vývoj jako směřovaní ke sjednocen, prot.kladu 
(conjunctio oppositorum). V životním příběhu se sebeobrazy vyskytuj, jako teze a ant.-teze 
žádající si řešení v určité syn-tezi. Míra, v níž dochází k integraci různých sebeobrazů, je 
mírou zralosti identity autora příběhu (Daněčková, 2003). , . , . . ,, 

McAdams (2001) později formuloval určitou teon. vývoje narativní identity podle 
toho, který aspekt životního příběhu je integrujícím prvkem identity. V období pozdního 
dospívání a rané dospělosti je tímto integrujícím prvkem „ideologická osnova tj. u r e y 
^ s t é m hodnot a přesvědčení.' Později, tj. zhruba v období rane a střední dospělost, se t.mto 
integrujícím prvkem stává sebeobraz, popřípadě určitá konstelace sebeobrazů. Teprve když se 
člověku začne pomalu otevírat perspektiva „druhé půlky života" tj. po projit, středem 
života", se tímto integrujícím prvkem stává zápletka příběhu tj. urc.te uspořádám, k ere ma 
začátek, prostředek a konec. Příběh je cosi ze své podstaty „konecneho proto se skutečna 
narativní identita může formovat teprve tehdy, když člověk přijme perspektivu konecnos i 
lidského života. Jak již bylo naznačeno výše. přijmout svojí „konečnost je jedn.m z ukolu, 
který j e podmínkou dosažení integrity (Erikson, 1950). 



2. 2. Psychologie rodin se zdravotně postiženými dětmi 

Onemocnění v rodině vždy poznamenává rodinou dynamiku. Sdělení závažné 
diagnózy dítěte zpravidla pro rodiče znamená hluboký otřes. Může se jednat o vážnou nemoc 
nebo o tělesné, mentální či smyslové postižení. Ve všech těchto případech jde o situace, ktere 
jsou pro rodinu zdrojem mimořádné zátěže. r 

Dítě je součástí rodičovské identity a rodičovství představuje jeden z důležitých 
vývojových úkolů dospělého věku. Narození dítěte j e klíčovým okamžikem, ke kterému se 
rodiče upínají s nadějemi a očekáváními různého druhu. Rodiče se na své dítě řadu měsíců 
těší a vytvářejí si k němu již před narozením hluboký vztah. Jestliže j e pak narozene dite 
zásadním způsobem jiné, než očekávali a než si představovali (tak jako v případě vazného 
postižení), může to znamenat nelehkou situaci. Jen málo rodičů si před porodem připustí 
možnost, že by jejich potomek mohl být nemocný či postižený. Krize je o to horši, ze byva 
nečekaná a nepředvídaná. V případě narození dítěte s velmi nízkou porodní vahou hraje roli i 
to, že u matek v těhotenství probíhá proces psychických změn, který není ukončen a u obou 
rodičů jsou přerušeny přípravy na péči o dítě a na novou rodičovskou roli (Rican, Krejcrova, 
1995). 

2. 2. 1. Průběh a intenzita krize 

Krizová situace, ve které se ocitají rodiče při narození postiženého nebo nemocného 
dítěte, a intenzita krize obecně závisejí na třech faktorech: na charakteru a významu 
traumatizujícího spouštěče pro daného jedince, na jeho sociální situaci a na psychické 
odolnosti. Psychickou odolnost člověka není možné v období krize zjišt ovát a nelze an, 
zjednodušeně říci, že rodič, který reaguje prudce na narození post.zeneho ditete, j e psychicky 
méně odolný, než ten, který zprávu navenek přijal klidné. 

Příznivý nebo nepříznivý průběh krize do značné míry závis, na sociální situaci 
jedince. Krize probíhá jinak ve funkční a jinak v dysfunkční rodině. Dulez.tou roli zde hraje 
citová hodnota dítěte pro rodiče, zda bylo chtěné či nechtěné, co od neho ocekavali jake sve 
osobní ambice do něho promítali (Matějček, 1987). Je- l i v r o d i n ě v,ce zdravých de t i . j e pro 
tuto rodinu snadnější přijmout nemocné dítě a sebehodnoceni rodicu nebyva tak narušeno jako 
Při narození prvního dítěte (Říčan, Krejčířová, 1995). V ramc. rodiny je ne,významnějším 
r.,i.(_„ , . ,. , • n n n r v m P 7 ; rodiči a take i otevřenost v komunikaci, 'aktorem dostatek vzáiemne pomoci a opory mezi rouiu a 

I) I v , \ ..nivAVfMií nemocného či postiženeho ditete pny vyznám a 
Pro každou rodinu ma narozeni nemocněnu l , • t - í -> 

Podstatnou roli zde hraje typ nemoci či postižení. Přijetí například velmi tezee nemocného 
dítěte se špatnou prognózou či s předpokladem mentálního postiženi je pro rodíce obzvlast 
obtížné (Říčan, Krejčířová, 1995). Také dlouhodobá nejistota, zda ditc přežije a jak se bude 
vyvíjet, představuje vysoké riziko narušení vztahu k dítěti, a t oze jmena tehdy, pokud není 
rodičům umožněn častý kontakt s dítětem v nemocnici a nedostavi l , se j im psychické 
Podpory z okolí Obtížně jsou přijímány děti se stigmat,zujícím, malformacem, obličeje a 
rukou. Existují rodiny, pro které je viditelný rozštěp rtu obtížněji akceptovatelný nez mentální 
Postižení fyzicky zdravého dítěte. Záleží také na tom, zda ma rodina nejake zkusenost, 
s člověkem daného postižení a jsou-li tyto zkušenosti pozitivní ci negativn. 

7 .. , , . , cř, n_ n a r ození zdravého donošeného ditete zacina rozvíjet 
La optima nich podmínek se po narozeni /.uuiv^.i ,, .. ,, 

sociální interakce matka dítě. Matka intuitivně tuto směnu podnětu iniciuje. Na od,-l se dite 
nezralé, má nižší "aktivitu, vyšší dráždivost a další odchylky způsobené nezralou nervovou 
soustavou, čas to je od matky na delší dobu odloučeno a f y z i c k y kontakt s ni j e mmm.alni. 
d o v á n í matky v případě narození nemocného dítěte nebo dítěte s postižením nebyva 



spontánní a napomáhající interakci. Matka je ve stresové situaci, která může být zdrojem 
úzkosti a ambivalentních pocitů vůči dítěti. 

Za kritický mezník je považováno sdělení informace rodičům, že jejich dítě má 
s určitým stupněm jistoty diagnózu, která povede k postižení. Podle většiny studií si rodiče 
přejí být informováni co nejdříve a měly by j im být sděleny i nejistoty v diagnóze. Tyto 
informace by měly být podány oběma rodičům společně v klidném prostředí, v atmosféře 
porozumění a laskavého pochopení. Kromě popsání postižení, jeho pravděpodobných příčin a 
možné prognózy by měly obsahovat i naději. To znamená, že by měly poukazovat k řešení, 
k možnosti pomoci a spolupráce a také k určitým realisticky vytyčeným cílům (postižení 
odstranit, minimalizovat, či kompenzovat a naučit se s ním žít). Lékař by měl dovolit rodičům 
se „vypovídat", projevit smutek či bolest, ale zároveň by je měl povzbudit k aktivitě. Při 
sdělování diagnózy rodičům je podle Juppa (1999) třeba mít na paměti dvě základní pravidla: 
za prvé - stavět dítě do pozitivního, ale pravdivého světa a za druhé - zprostředkovat rodičům 
Pocit, že budou schopni novou situaci zvládnout. 

Rodičovská zvýšená senzitivita se často projeví nepřátelským postojem 
k profesionálovi, který hodnotí rozsah postižení. Z pohledu rodičů má zdravotnický personál 
mocenské postavení, zatímco jejich vlastní sebevědomí je zastíněno pocitem zranitelnosti a 
naprosté závislosti na lékařích a sestrách. Sobotková a kol. (1999) považuje za důležité, dát 
rodičům najevo, že za daných okolností je normální cítit najednou mnoho protichůdných 
Postojů. Také upozorňuje na nezanedbatelný fakt. že jak se bude vyvíjet vztah rodičů k dítěti, 
je velkou měrou ovlivněno přístupem zdravotního personálu k rodičům, zejména k matce. 
Rodiče potřebují především cítit, že pro personál je jejich dítě stejně cenné, jako každé jiné 
novorozeně. Podpora zdravotnického personálu může ovlivnit význam postižení dítěte pro 
rodiče. Vyrovnat se s narozením postiženého dítěte není důležité jen pro rodiče a jejich 
Psychickou pohodu, ale také (či především) pro psychický a sociální vývoj dítěte samotného. 

2- 2. 2. Reakce rodičů na sdělení diagnózy dítěte 

Jednotliví členové rodiny se s diagnózou vyrovnávají každý po svém, s různou 
intenzitou emočních reakcí a různým tempem. Většina rodičů však prochází obdobnou řadou 
emočních reakcí, které jsou analogické stádiím vyrovnávání člověka se sdělením laktu 
v 'astního letálního onemocnění či reakce na smrt milované osoby, tak jak je popsala 

KUbler-Rossová (podle Říčana a Krejčířové, 1995). Tato období označila: šok, popření a 
smutek, úzkost, zlost, pocit viny. Následující dvě etapy: rovnováha a reorganizace, jsou ve 
znamení znovunalézání ztracené vyrovnanosti, kdy pozornost j e orientována na potřeby dítěte 
a kdy dochází k jeho přijetí. Posledního stadia však zdaleka nedosáhnou všichni rodiče, neboť 
Přetrvávající smutek a pocity viny obvykle podmiňují ambivalentní vztah k dítěti (Blažek. 
°lmerová,1988, Říčan, Krejčířová, 1995). Akceptace postiženého či nemocného dítěte je 
dlouhodobým, ba i celoživotním úkolem rodiny. C. C. Cunningham (1979) uvádí 
následujících pět fází: 1) fáze sdělení diagnózy, 2) fáze šoku, 3) fáze reaktivní, 4) fáze 
adaptační a 5) fáze reorientace. Z. Matějček (1992) popisuje tři období: 1) období šoku. 
2 ) období obranných tendencí a 3) vyrovnání se a postupné přijímání. 

Říčan a Krejčířová (1995) identifikují těchto 5 fází: 

1) Šok s iracionálním myšlením a cítěním, kdy rodiče často prožívají pocity derealizace a 
zmatku a mohou reagovat zcela nepřiměřeně, apaticky, nebo naopak přehnanou aktivitou. 

2 ) Popření, kdy se objevují myšlenky jako „není to pravda", nebo „musí existovat zázračný 
lék", případně vytěsnění informace či její úplné popření. Často se objevuje i náboženské 



zaměření, modlitba, nebo smlouvání s osudem. Podle Matějčka (1987) toto popření, tato 
obrana proti úzkosti je v podstatě zdravý duševní mechanismus, chráníc, dusevn, 
rovnováhu rodičů. 

3) Smutek, zlost, úzkost, p o c j t p i n y . Typické bývá hledání viny u druhých agresivní pocity a 
vztek na celý svět. ale i na sebe sama. Častou reakcí v tomto obdob, j e take hluboký 
smutek, sebelítost a zejména pocity viny, které bývají uváděny až u 25% rod.cu. Hardman 
(Matějček, 1987) udává, že u matek s postiženým dítětem se objevuj, akutnější projevy 
smutku než u těch, j imž dítě zemřelo hned po narození. 

4) Stádium rovnováhy, kdy dochází ke snižování úzkosti a deprese, narůstá přijetí situace a 
aktivní snaha získávat informace a účastnit se léčení. 

5) Posledním stádiem je stádium r c o r g a m ^ - kdy rodiče situaci přijímají, s faktem postižení 
jsou vyrovnáni, přijímají dítě takové, jaké je, a hledají optimální cesty do budoucna. 

Pokud se rodičům podaří krizi překonat, d o c h á z í k reorganizaci rodinného systému a 
přicházejí i další důležité změny. Rodiče si osvojují nové specf icke mteraken, dovednost,, 
dochází u nich ke změnám hodnotové orientace, k vytvoření nadhledu c. ke kvalitnějšímu 
sociálnímu porozumění (Říčan, Krejčířová, 1995). 

Důležitým aspektem zátěžové situace rodičů postižených deti j e je,i dlouhodobost. 
Adaptace rodiny není v podstatě nikdy zcela ukončena a v prubehu životního cyklu rod.ny 
mohou přicházet opět náročnější období, která mohou být i těžší nez samotné vyrovnán, se 
s faktem postižení dítěte. V průběhu vývoje dítěte s postižením jsou pak nektera typická 
krizová období, v nichž rodina opět potřebuje větší míru pomoc, a emoční podpory. I odle 
Říčana a Krejčířové (1995) jsou to tato: období počátku lokomoce, obdob, nástupu do školy, 
Puberta, dosažení dospělosti. 

2. 3. Psychické potřeby rodičů 

S narozením postiženého dítěte se z hlediska rodičů nepojí jen záležitosti t ý n í c í se 
Přímo daného postižení a očekávaných problémů, ale dochází i k výrazné mterferenc. 
s Pozitivními představami a očekáváními, která rodiče v souvislosti se svým d.tetem maji. 
Tento fakt zasahuje i do jejich vlastního sebepojetí a oblast, jejich rodičovské identity. 
Jednotliví autoři identifikují základní psychické potřeby rodičů ktere mohou byt v souv.s.os , 
s Postižením jejich dítěte frustrovány nebo nedostatečně naplnovany napr. Matejcek 1987, 
Vágnerová a kol 199? ) Pro úplnější dokreslení zkoumané problematiky je třeba brat . toto 
hledisko v úvahu. M. Vágnerová uvádí následující psychické potřeby rod.cu: 

- ^Qíieba_ citové vazbv: Postižené dítě nebývá pro rodiče vždy citově uspokojující a j e 
^ I T ^ ^ p l n ě akceptovat. Snáze tedy docház. k extremum v rod.covskych 
Postojích, kdy tyto děti jednak mohou být zavrhovány a opouštěny, c. se muže vytvořit 
nadměrná citová vazba s hyperprotektivním výchovným postojem. Napnklad Prevendarova 
(1998) ve svém výzkumu ověřovala tuto skutečnost a došla k zaveru, stejne jako napr. 
Matějček (1987), že v rodinách s postiženým dítětem se velmi často vyskytuje 
hyperprotektivní tyl výchovy, a to obvykle ve větší míře u matek nez u oteu. Zde by bylo 
d°bré upozornit na skutečnost, že pokud jsou postoje rod.cu a jejich projevy vzhledem 
k dítěti diametrálně odlišné, v z n i k á v sebepojetí dítěte u rč . ty zmatek se kterým se dite 
^žko vyrovnává (Vágnerová. 1 ladj-mousová, Stech, 1992). Množ, rod.ee proz.vaj. s.lne 



pocity viny proto, že takové dítě zplodili, ale i proto, že j e nedokáží bezvýhradně přijmout 
Tyto reakce lze chápat jako obranné a je třeba je takto posuzovat. Velkou roh v akceptaci 
dítěte hraje jeho zevnějšek, hlavně tělesná deformace či změny v obličeji. 

- Potřeba přiměřené stimulace: Některé děti bývají lhostejné, netečné, spavé, opožděné ve 
vývoji, nepohyblivé, neusmívají se a nemluví, takže rodiče mají pocit, ze na ne dite 
nereaguje. Jiné děti mohou být značně dráždivé, popřípadě mohou byt neatraktivního 
zevnějšku; tím vším mohou v rodičích vyvolávat negativní či ambivalentní reakce. 
Nemocné dítě se často nechová tak, aby povzbuzovalo rodičovskou aktivitu k vyss.mu 
výkonu. 

- Potřeba smysluplnosti a řádu: Dítě se vymyká běžným představám, odlišně reaguje a rodiče 
jeho potřebám nerozumějí. Nechápou, jakým způsobem se k němu map chovat, jak s nim 
zacházet, a to v nich vyvolává pocit nejistoty a neschopnosti. Zdá se j im. jako by jejich 
úsilí nemělo smysl, protože se jejich dítě nevyvíjí tak, jak by si oni představovali. 
Poskytnuté informace o předpokládaném průběhu vývoje dítěte mohou byt pro rodíce 
traumatizující, ale je to jediná možnost, jak naučit rodiče rozumět svému dítěti. Rozdíl 
mezi vrozenými a bezprostředně po porodu diagnostikovaným postižením j e v t o m , ze 
později vzniklý defekt nepůsobí jako znehodnocení rodičovského statutu. 1 kratke období, 
po které je dítě považováno za zdravé, stačí k zafixování pocitu rodičovské normality. 
Pozdější projev odchylky je přijímán jako neštěstí a podle toho je zpracován. Dojde-1, 
k onemocnění v době, kdy ' je již identita dítěte stabilizovaná, rodiče nezmen, postoj tak 
výrazně, jak je tomu v případě vrozené vady. Z hlediska postojů jiných sociálních skupin je 
získaný defekt či pozdější onemocnění akceptovatelnější než vrozená vada, protože pncina 
je srozumitelná. 

Pfitfeha vlastní hodnoty a společenské_piestjže: Tato potřeba je při narození postiženého 
dítěte značně narušena, rodiče to mohou prožívat jako narušení vlastni identity a sami sebe 
považovat za méněcenné, vyřazené z normální lidské společnosti. Reakce široké veřejnosti 
mohou tyto tendence ještě posilovat zejména tam, kde je dítě postiženo s t igmat .zuj icm 
onemocněním. 

- Potřeba životní perspektivy: Rodiče si uvědomují, že jejich dítě nebude nikdy zdravé ale 
často si vůbec neumějí představit, jak se dítě může dál vyvíjet, jake jsou jeho dals. 
existenční možnosti. Perspektiva dítěte a celé jeho rodiny je nejasna. 

2- 2. 4. Přijetí faktu nemoci či zdravotního postižení 

Přijetí faktu nemoci nebo postižení a jeho zvládání j e v rodinném systému podmíněno 
C e 'ou řadou faktorů. Jako nejčastější faktory se uvádějí (Říčan, Krejcirova. 1995). 

typ nemoci nebo postižení 
etiologie nemoci 

individuální charakteristiky dítěte 
individuální charakteristiky dalších členů rodiny 

- struktura a organizace rodinného systému a kvalita vztahů v rodině, vývojová faze rodiny 
Prostředí ve smyslu sociální opory 



Matějček (1987) se domnívá, že existují určité zákonitosti v tom. jak se člověk 
vyrovnává s tíživými životními skutečnostmi. Vypracoval několik obecných zásad procesu 
přijetí, jež by mohly tuto životní situaci usnadnit. Jsou to tyto zásady: 

Rodiče mají o svém dítěti vědět co nejvíce - význam „opory" v podobě informovanosti. 
- Ne neštěstí, ale úkol - postavení se čelem k výzvě. 
- Obětavost ano, ale ne obětování se - riziko vyčerpání, nutnost prevence, duševní hygieny. 

Přijmout pravdu s výhledem do budoucna - umění zachovat si realistický pohled na situaci. 
- Dítě samo netrpí - umění vychovávat dítě k radosti. 
- V pravý čas a v náležité míře - obratnost ve výchově dítěte k samostatnosti. 

Nejsme sami - význam užšího i širšího sociálního prostředí (význam opory, srovnávání se). 
- Nejsme ohroženi - nejistota v reakcích okolí není naší chybou. 
- Chraňme si manželství a rodinu - náročná oblast zvládání, velké riziko dysfunkčnosti. 

Mysleme na budoucnost - realistický pohled, otázka „pořídit" si další dítě - bude zdravé. 

2. 2. 5. Psychologická problematika dětí s^elesným postižením 

Podle Vágnerové (1993) má tělesné postižení z psychologického hlediska dva základní 
aspekty. Jsou to pohybový defekt a změny tělesného vzhledu. Nejčastějšími formami 
pohybového defektu jsou: 

- porucha hybnosti horních končetin 
porucha lokomoce 

~ vázanost na vozík 

Primární postižení mívá často různé sekundární důsledky. Sem patří zejména 
Podnětová deprivace či nedostatečná socializace, kdy dítě je v důsledku svého omezeneho 
Pohybu zpravidla ochuzeno o důležité podněty, potřebné k rozvoji poznávacích schopností. 
Nedostatečná pohyblivost je také předpokladem vzniku zvýšené závislosti na okolí a může 
vést k životnímu postoji, který se vyznačuje pasivitou a nedostatkem autonomie. Porucha 
hybnosti může také vést k nedostatečnému zvládnutí životních úkolů, a tím zároveň 
k Poruchám sebehodnocení, popřípadě k různým formám kompenzace (a to jak adekvátní tak i 
neadekvátní). 

Pro každého člověka je mimořádně důležité, jak se prezentuje svému okolí. Jelikož 
tělové schéma je také prostředkem neverbální komunikace, může být narušena i tato stránka 
sociální integrace. Podle Eriksona (1950) je ego činitelem integrujícím vlivy somatické a vlivy 
sociálního prostředí, a zajišťujícím tak identitu jedince. Situace postiženého dítěte se 
vyznačuje dvojím druhem vlivů uplatňujících se při utváření jeho osobnosti: 

vliv tělesného postižení a jeho různých stránek 
- vliv (Z postižení vyplývající) změněné interakce se sociálním prostředím 

Každý jedinec sc vyvíjí v interakci se svým sociálním prostředím, přičemž působení 
Prostředí na jedince a reakce jedince na prostředí jsou vzájemně podmíněny a propojeny. 
sPecitické vlivy prostředí, působící na postiženého jedince, je možné rozdělit do dvou skupin: 

odlišné podmínky vývoje 
postoje rodičů a společenského prostředí 



Pohybově postižené děti se od nejútlejšího dětství pohybuji v nepřirozených 
podmínkách, které se liší od podmínek převážné většiny dětí. Tyto odlišné podmínky maji 
důležitý vliv na utváření jejich osobnosti. „Jde o časté pobyty v nemocnicích, operativní 
zákroky, častější úrazy, dlouhodobé pobyty v lázních, traumatizace fyzická a ^ psychická 
spojená s rehabilitací, bolest, utrpení nejen vlastní, ale i spoluprožívané v okolí (Kican, 
Vágnerová 1991) Téměř pravidelným důsledkem bývá odklad školní docházky. 

Ve'společnosti stále ještě existují některé hluboce zakořeněné postoje k postiženým 
jedincům i když se situace" v posledních letech výrazně zlepšila díky médiím. 1 ro rozvoj 
těchto dětí jsou nejzávažnější postoje jejich rodičů. V této souvislosti se mluvívá o krizi 
rodičovské identity,' která je spojena s adaptací na skutečnost přítomnosti postizeneho ditete 
v rodině. Pokusy rodičů zvládnout tuto nelehkou situaci nabývají rozličných torem -
v některých případech také různých extrémních obranných reakcí. Vágnerova (1993) ukazuje 
některé typické varianty těchto obranných reakcí. Jsou to: 

- změna emocionální složky postoje, projevující se např. zvýšenou úzkostností či 
hyperprotektivitou, nebo naopak hostilitou 

- únik ze situace, projevující se popřením nebo vytěsněním 
- nepřijetí a zavržení postiženého dítěte , , . , . ., _ 

regrese projevující se např. udržováním neadekvátního stavu naproste závislosti ditete 

Nástup do běžné základní školy je pro rodiče pohybově postiženého dítěte potvrzením 
určité úrovně normality Přechod z mateřské do základní školy je sociálním mezníkem, který 
může pro postižené dítě představovat první krizi jeho vlastní identity kdy dítě j e srovnáváno 
^ skupinou svých spolužáků a posléze si samo uvědomí svoji odlišnost Pokud d.te není 
dobře disponováno pro zvládání výukových nároků i sociální adaptaci, bude nutné prozívat 
zátěž neúspěšnosti. Velice důležitou roli zde hrají postoje učiteli, a spolužáku a jejich 
očekávání. Náročnost této situace a strach ze selhání může nepříznivě ovlivnit i postoje rodicu 
Postiženého dítěte V rámci působení obranných mechanismů mohou byt napr extremne 
ochranitelské a nebo popírající postižení, a následkem toho až sociálně nepřijatelné. V teto 
Podobě může chování rodičů komplikovat a zhoršovat přijetí postiženého d.tete učitelem i 
dětmi a jejich rodiči. Na druhé straně je integrace dobrou sociální zkušenost, a pokud ji d.te 
zvládne, bude se i v budoucnosti adaptovat na společnost zdravých lépe nez jeho vrstevnic, 
kteří žijí ve větší izolovanosti (Vágnerová, 1993). 



2. 3. Z v l á d á n í z á t ě ž e 

2- 3 .1 . Zvládání a náročná životní situace 

Každý člověk je neustále vystaven podnětům, na které musí reagovat. Některé z těchto 
podnětů pro něho mohou představovat zátěž. Definovat pojem zátěž není snadné, vzhledem 
k tomu, že úhel pohledu na situace zátěže může být různý. Různí lidé mohou na tutéž situaci 
• eagovat různě, a dokonce i tentýž člověk nereaguje na stejnou či obdobnou situaci vždy 
stejně. 

Obecně lze o zvládání říci, že je to proces, v jehož průběhu člověk překonává zátěžové 
situace svého života v rámci svých adaptačních schopností. Tento proces zvládání provází 
člověka celý život, má svůj vývoj, který souvisí s procesem učení a zráním osobnosti. 
Meichenbaum (podle Špinlerové, 2004) definuje zvládání takto: „Zvládání je proces řešení 
Problémové situace, který se odráží v chování a jednání člověka a směřuje ke zmírnění 
dopadů stresu." Podle Lazaruse a Folkmanové (1984) je „zvládání behaviorální, kognitivní a 
nebo sociální odpovědí vztahující se k úsilí osoby regulovat (ve významu překonávat, 
minimalizovat, tolerovat) vnitřní či vnější tlaky, napětí plynoucí z transakce osoby a 
Prostředí". Zvládání stresu a náročných životních situací je dynamický, multidimenzionální 
Proces, ve kterém působí faktory z prostředí, aspekty konkrétních situací, individuální 
osobnost člověka a jejich vzájemné interakce. 

Pojem náročná životní situace lze charakterizovat jako souhrn různých životních 
aosti , které člověk vnímá jako obtížné či dokonce obtěžující, a které proto v jedinci 

zanechávají více či méně trvalé stopy. Podle Frankovského (2001) „Náročné životní situace 
dů S ' t U a c e ' J s o u subjektivně vnímané jako kritické, ale zároveň je položený zvýšený 

a z n a přítomnost vzájemných vztahů sociálních objektů (osob - rodinní příslušníci, skupin 
situ " P ^ o h n é h o osudu"), tedy akcentu se subjektivním a sociálním rozměrem těchto 
můž- ' ^ ' V O t v "úročné životní situaci může být životem v neustálém stresu, který 
OQOT) V ň ° V a t f y Z ' c k é a P s y c h i c k é zdraví člověka i kvalitu prožívání existence (Špinlerová, 

2- 3- 2. Stres a zátěž 

na ' »^°"'ern S t r e s n e ' 3 0 zátěž; zangl . stress) obvykle definujeme jako reakci organizmu 
zátěžový podnět z prostředí (Špinlerová, 2004). Být ve stresu tedy znamená být vystavený 

eJrůznějším tlakům, být v tísni. V literatuře lze nalézt mnohé definice stresu. Křivohlavý 
kte ' U V a c ' ' obecné vymezení stresu takto: „Stresem se obvykle rozumí vnitřní stav člověka, 

y je něčím přímo ohrožován a nebo takové ohrožení anticipuje či aktuálně prožívá a 
en předpokládá, že jeho obrana proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná". 

Ostell chápe stres z interakčního a transakčního hlediska. Z transakční perspektivy 
k . avuje stres stav vznikajících událostí, kdy se osoba nachází v určitých vztazích 

p ^ U a d m - které se vzájemně ovlivňují a mění se. To znamená, že lidé nejsou „rušeni" situací 

p; i SC ' a ' e Postupy, kterými sami situaci hodnotí a reagují na ni (Ostell, 1991, podle 
1 'ckové, 1993) 
sit - v s o u ěasné době se termínu stres začalo používat ve dvou různých významech: 1) pro 
fnL iJ,C.' č l o v č k a , který se nachází v tlaku nepříznivých životních podmínek, 2) pro různé 

teré na člověka působí a vystavují ho tlaku. Jednotlivé zatěžující vlivy a negativní 
-doučí k napětí se označují jako „stresory". Naopak, pozitivní životní faktory, které 
těžké situaci posilují a povzbuzují se označují jako „salutory" (Křivohlavý, 2001). 



Stres může mít akutní podobu, nebo se s postupem času může stát chronickým a pouze 
nárazově nabývat podob akutních projevů. v , v t 

O z á t L hovoříme, pokud se jedná o méně inumztvn, ohrožen, nez v P " ^ ™ 
(Baumgartner. 2001). O terminologické upřesněni se pokusd J. Daniel ^ * 
psychickou zátěž podle intenzity působiciho stresoru. mottvace konkréta, • W « h 
individuálních zvláštností. Tento autor navrhuje používat slova zatez pro stredn, a Ichky stres. 

2. 3. 3. Coping (zvládání zátěže) 

Zkoumání situací zátěže a jejich zvládání j e předmětem množství studií které se liší 
Přístupem k řešení problému, zaměřením i cílem výzkumu. V odborné 't rature se 
problematika zvládání označuje anglickým pojmem coping, kdy /o cope Prekladanie ako 
vědět si rady. zvládat něco. umět se vypořádat apod. Termín je odvozen z reckeho - c o aphos 
a znamená úder směrovaný k protivníkovi v boxerském ringu, doslova . prmiy uder na u c h o 

(Křivohlavý, 1994), což poukazuje na vynakládání energie, úsilí, na dynamičnost procesu 
z á p a s u " se zátěží. , , , „ , ; ; 

Ficková (1993) chápe coping jako úsilí zvládnout podmínky, které presahuj miru 
adaptačních schopností jedince. Podle většiny autorů musí být z v l á d a n i s p o j e n e s p s y h c k y m 
úsilím a napětím Většinou se .jedná o situace nové, se kterými se jedn.ec jeste nese k d . 
Jinými slovy bychom mohli coping označit jako zvládání subjektivne pocit ovane zateze 
Klasická definice Lazarusova (Křivohlavý, 2001) říká: „Zvládán,m se rozum, proces nzem 
vnějších i vnitřních faktorů, které jsou člověkem ve stresu hodnoceny jako ohrožující jeho 
zdroje". V jiné definici Lazarus říká: „Jádrem zvládán, je využívaní snah (jak 
intrapsychických tak typu určité aktivity) řídit (monitorovat ovladat m.n.mahzovat. 
tolerovat) vni rn či vnějšfpožadavky. které těžce doléhají na člověka" Dala, 
rtzné aspekty zvládání jako je nejistota situace, ve které se uplatňuje P 
bekové , 1993). Jiní autoři zdůrazňují změnu chování v ráme, cop.ngu (Me, henbaum, 1982, 
Podle Pickové, 1993), popřípadě poukazují na kognitivní hodnocen, zatezove situace 
jednotlivcem, či na copingové zdroje, které má osoba k dispozici (Spinlerova 2004). 

K podstatným otázkám zvládání zátěže patří i zkoumán, a popis rozhcnyc zpu ob 
še rými se coping uskutečňuje. V souvislosti s tím jsou p o u ž í v a n ý následuj,c, po my. a) 
zvládání, b) strategie zvládání, c) zdroje zvládání, d) míra efektivity strategie a e c l e 
zvládání, čas to [ s ^ ty to pojmy užívány v rámci praktických rad. jak postupovat v reálných 
životních situacích (Chvistková, 2003). , , a r i 

Styl zvládání těžkostí je definován jako „obecná tendence jednat v situaci zaleze 
U rčitým~žpůšoběn^Taylor , 1995. podle Chvistkové, 2003). Obecně lze n e . ze styl zvládám 
d o jisté míry nabývá významu rysu osobnosti. Charakterizuje určitého člověku především hm, 
- dostane-íi se člověk do podobné situace, s níž se j iž dříve setká očekáváme, ze se bude 
chovat způsobem který jsme u něho mohli pozorovat i dříve (Křivohlavý, 2001). 

f ucin, Kieiy .pint u r , . reakce tedv konkrétní chovaní v situaci 
Strategie zvládání jsou pak více specilicke reakce, leuy ku. . . . . . • . 

^ d á n T r i a r u s a Folkmanová (Křivohlavý, 1989) definuj. ^ 
Jakoukoliv snahu vyrovnat se s požadavky situace, které přesahuji možnostr d n o s o ^ bez 
°hledu na jejich účinnost či hodnotu. V literatuře existuje velke množství rozlicnych 
kategorizací copingových strategií. Mezi nejčastěji uváděné pat , kategorizace Lazaruse a 
F°lkmanové ( l4 .mgar tne r , 2001), kteří vymezili dvě základn. strateg.e zvládám. 

- zvládání orientované na problém (problem-focused coping) jako souhrn aktivit řešících 
Příčinu událostí. Jedná se o přímou konfrontaci s problémem: napr. analýza problému, 
zjišťování informací, sestavení plánu řešení apod. 



- zvládání orientované na emoee (emotion focused coping) jako 
ovlivňování emocionálního stavu, na zmírnění nežádoucích psychickych následku, napr. 
expresivní vyjádření emocí, reinterpretace jevů, přijetí či popřeni situace. 

Pokud jedinec považuje situaci za ovlivnitelnou, volí spíše s t r a t e g i e ^ á d á m 
orientované na problém. Vnímá-li situaci .jako relativně nezměnitelnou pak se sp*e pnklan 
ke strategii orientované na emoce (Lazarus, Folkmanová, 1984). Tito auton P ^ p o k l a d a j , ze 
v každé copingové události je přítomna komponenta onentovana jak na ™ 
emoce. Někteří autoři uvádějí defenzivní tendenci k únikovým r e a k c í m , j a k o jsou spánek 
denní snění, užívání alkoholu či drog. Jiní považují za aktivní copingovou stra egu to, ze lide 
často čerpají pozitivní zkušenosti ze svých životně stresujících události a na tato poz tiva si 
vzpomenou. Jednotlivci se liší v rozsahu, ve kterém jsou schopni pozitiva nalezl.. T.yto 
diference se mohou projevovat v osobnostních rysech jako je například opi 
neuroticismus a další (Kohoutek, 2003, podle Špinlerové, 2004). v 

Pojmem zdroje zvládáni rozumíme takové charakteristiky osobnost , jez nam 
umožňují zvyšovat náš potenciál úspěšného vypořádání se se zátěžovou situaci. Rozd. mez 
zdroji a strategiemi zvládání lze specifikovat tak, že strategie se vztahuji kchovám v sUu 
zátěže, či mohou vznikat jako reakce na chronický stres, zatímco copingové zdroje muzeme 
ehápat jako faktory stojící v pozadí, jako „prekurzory" tohoto chovaní. Hobfoll (podle 
Špinlerové, 2004) klasifikuje zdroje následujícím způsobem: 

~ objektivní zdroje (např. vlastní bicykl) 
- zdroje v rámci podmínek (např. pečující rodina) 
~ osobnostní zdroje (např. „self-esteem") 
- energetické zdroje (např. finance) 

Hobfollovy principy spirály ztrát a zisku, které se u p l a t ň u j í p ř i zvládání stresu 
v náročných sUuacích, ^nluví o ' tom, že pokud z nějakého důvodu ^ ^ ^ ^ 
využitelnost v pozdějších náročných situacích. Tato ztrata zdroje zvládám muze sta na 
počátku spirály stresujících události a může vést i k dalším ztrátám. Proto jednotlivé zdroje 
zvládání mají zároveň podporující a ochraňující funkci vůči j .nym zdrojům. 

— 

(C hvistková, 2003). 

2 
* 4. Zvládání jako proces 

s n 4 . S p e c i i P „ z „ m 0 S t si 

volní - o z n a c u j l P r o c e s y «Pr P i a v > ' K t rmdová °000). Patří sem i výzva naučit se 

S C1 ^ Ú r ° V n Í v ý v ° j e n e b ° ť Ů S t U ° S O b ( n ě s e umžovat zabývat se představami o 
Pravovat na zvládání stresu předem, emoc ionah , , — y ^ ^ ^ 

P0S
C f 1 V 0 t n í c h s i ^ í , a to vše dříve, nez se clovek do to Carver a 

postupu se hojně využívá například v terapeuticko ci psyenony^ i 
Seheier (1994, podle Chvistkové, 2003) formulovali vlastni model behavioralm seberegulace, 



ve kterém kladou důraz na význam očekávání v souvislosti scopingem. Predpokladaji ze 
pokud jedinec očekává pozitivní výsledky svého snažení, pak samotné očekávaní vyvolává 
zvýšené úsilí na dosažení vytýčeného cíle a naopak, je-li jejich očekáván, negativní, pak 

dochází k oslabování (Chvistková, 2003). 
Proces zvládání těžkostí je někdy označován termínem moderování či management 

stresu, jako řízení dění, kterým by se měl nepříjemný a nepříznivý stav stresu změni t . Tomuto 
řízení se člověk během svého života učí, ať j iž zcela přirozeně, č. s plnou dávkou vědomi 
zacíleného soustředění (Křivohlavý, 2001). Pro zpřehlednění procesu zvládaní navrhuje 
Křivohlavý (1989) soustředit pozornost na taktické kroky průběhu adaptačního procesu, a to 
na zvažování nebezpečí, volbu strategie a zpětné hodnocení situace jako zdroj pro budoucí 
využití prožité zkušenosti. Proces zvládání neustává, ale stále plyne. Křivohlavý rozdělil 
Postupy řešení zátěžové situace na tyto: 

aktivní postupy: 

~ poznávání situací, zvyšování informovanosti ^ , 
Posilování osobního „bojovného" potenciálu (kognitivní zvládnutí situace, zvyšovaní 

motivace a asertivity, zvládání emocí, hledání opory v sociálním prostředí) 
plánování postupu 

~ realizace 
~ výdrž 

- vyčkávání 
~ lhostejnost 
~ rezignace 
~ beznaděj nost 

1 tyto postupy se v průběhu řešení zátěžové 
na individuálním rozpoložení člověka, přístupnost! M ^ " ^ z a b ý v á 

konkrétní situace. V podobných souvislostech ^ ™ , n a p r o b l e m a l i k u procesu 
Zdeněk Matějček, který se ve svých Matějček a 
P"jetí faktu postižení rodiči, jimž se narodilo ? , J ™ v í r h období-
c h (1994) popisují přijetí faktu postižení z hlediska následujících obdob,. 

- období šoku: fáze počáteční úzkosti ze skutečnosti P^t ižení p o ^ r - k a 
období obranných tendencí: sloužící k ochraně identity a >nt gnty r ° ^ 

- období vyrovnání: přehodnocení situace, nacházen, smysluplného reseni 



2.4. Narativní strukturace zkušenosti 

Jedním z východisek, „a nichž je založena tato práce, je předpoklad ž e l i d s k á 
zkušenost jc strukturovaná prostřednictvím příběhů Z tohoto před poWadu v y c h ^ k 
teoretické koncepce (například uvedený McAdamsuv model „ . J e n , t y j a k o z .vo toho 

Příběhu"), tak také koncepce metodologické. Proto zde bude - ve 
směrem k metodologické části - krátce pojednáno o narat.vn, strukturac, hdske zkusenost,. 

2. 4 .1 . Vyprávění příběhu 

Řada oborů (lingvistika, literární věda. sémiotika. historie, s o c i o l o g , filosof 
psychologie) se v posledních několika desetiletích zabyva vypraven,m p 
tohoto zájmu'' 1 ze říci že jmenované obory rozpoznává), ve vypraven, pnbehu dulez tou 
formu Z l r a ^ i S é zkušenosti. „Myslíme z hledisku příběh , 
ve shodě s příběhy. Také identita, ať již se jedná o totoznos j e d n o t o ™ e, společenstvu je 
z podstatné části utvářena příběhy, které o sobě vypravíme (Uirz. zi U-). 

T o i To v t s ně vyprávění příběhu? Podle Aristotela (1993) je dej pnbehu nápodobou 
lidského jednánh Př? konstrukci Seje příběhu dochází I< uspořádám jednán, ct u t t a t a t do 
. v. ,, . , xAt̂ i- t-k a konec. 1 o znamena, ze vypraveni 
a ® h o jednotného celku, ktery událostí utvářen jednotný a 
Pnbehu spočívá v určitém procesu, ve ktciem je z jcu .^ j 
vzájemně propojený celek. • d á ř a d u u d á l o s t í 

Cheeme-li definovat příběh, muzeme zaci tmi ze se jeana o 
následujících za sebou Ale řada událostí ještě netvor, pnbeh. K tomu je třeba, aby alespoň uujiwui za senou. m c uiua . n / i e : c t f e b a aby tyto události, nebo 
některé z těchto událostí byly aktem jednajících ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ř e b a , a b y tato 
^ n ě k t e r é z nich, vyplývaly je na z ^ c e l e k , t z n .J a b y p ř í běh , dle 
kauzální rada vzájemně zretezenyeh u d a t o J > d á v a l s m y s l 

Aristotela, měl začátek, prostředek a konec, mel uicitc sm uuva 
(Chrz, 2002). 

2- 4. 2. Aspekty zkušenosti z hlediska narativního přístupu 

, v . • „„.ntivn? strukturovaná, to znamená, že život 
Pnjmeme-li předpoklad, že zkusenost j e z t o h o plynou určité 

dostává souvislost, směřování, tvar, řád a smysl skrze priben, 1" n d ské zkušenosti 
^ l e d k y pro způsob, jakým můžeme ve výzkumu ^ S S S " . 
h l e d i s k a narativního přístupu lze popisovat radu d imena en asp n i c t v í m 

Jedním ze způsobů je uchopit aspekty narativne strukturované ZKU: V 

následujících kategorií (podle Chrze 2003,2004). 

2- 4- 2. 1. Přání a záměry jako zdroj zkušenosti 
. „x n | op 7nravidla „o něco jedná", „o něco 

V lidské zkušenosti, vyjádřené pomoci vypravenu se zpmvid ^ ^ 
J d e • loto „něco", či spíše toto „oč", je možné vnímat jako terna i c v 
je „téma" onakuiícím se vzorcem lidských přání a záměru, tzn. tím, co si clovek přeje, 
^ o co Ve své L š e n o s t i obvykle 
^ e m e , tzn! „o něco 'nám jde". Podobné jako h t * « m P ^ ^ 

me, vyprávěním na určitá „témata" či na ^ f ^ ^ ^ Z y " tužeb, přání nebo 
zkusenosti. Vyprávění o vlastním životě jsou tedy ztvárněná z . y 1 

2 a ^ r ů , jako jsou radost a truchlení, milování a nenávist, obavy a naděje, snem plánován, 



Narativní konstrukce vtiskuje této „látce" určité podoby ztvárnění prostřednictvím „příběhů, 

které žijeme" a které vyprávíme. 

2- 4. 2. 2. Zkušenost jako ztvárnění jednání 

Zkušenost chápaná jako narativní konstrukce je ztvárněním jednání. 
V autobiografickém vyprávění se člověk situuje do určitých pozic, kde přijímá určitou míru 
odpovědnosti za své činy, za to co dělá v kontextu toho, co se děje. Tím rozvrhuje určité 
uspořádání sebe i druhých jako aktérů či příjemců akcí a konstruuje určitý způsob „aktérství" 
sebe i druhých. Konstruuje určitou kapacitu jednat vzhledem k okolnostem, schopnostem či 
závazkům, určitý způsob a míru, v níž j e v moci jednajících postav dosáhnout žádoucího a 

vyhnout se nežádoucímu. 
Podstatným rysem narativní konstrukce je podle Brunera (1996) skutečnost, že 

j ednání má důvody". Vyprávění tedy ztvárňuje , Jednání a jeho důvody", spíše než „chování a 
jeho příčiny". Jednání tedy není „zapříčiněno", ale zdůvodněno. Mít důvod znamená mít cíl 
Cl záměr, být si do jisté míry vědom a mít při tom určitou míru svobody. Mít ke svému jednání 
důvod znamená určitou odpovědnost za toto jednání. Podstatou narativní konstrukce je to, že 
zdůvodňuje a ospravedlňuje jednání a zhodnocuje cíle, ke kterým toto jednání směřuje. 
^ lověk se ve své zkušenosti rozvrhuje jako bytost, která se určitým způsobem „aktérství" 
vztahuje k tomu „o co se v životě jedná" a jejíž jednání má své důvody, stejně tak jako 
Jednání druhých bytostí. 

^ 4. 2. 3. Zkušenost jako konfigurace 

Výše bylo řečeno, že zkušenost je ztvárněním jednání. Principem tohoto ztvárnění je 
narativní konstrukce, tj. určitá zápletka či konfigurace. Naše zkušenost má svým směřováním, 
vareni či souvislostí povahu zápletky. Avšak pouhopouhá řada událostí a jednání ještě nečiní 

7 časového uspořádání zápletku. O zápletce hovoříme až tehdy, když alespoň některé události 
Oplývají jedna z druhé. Podstatou tohoto vyplývání však není pouhé „zapříčinění" (které 

edánie například v přírodních vědách), nýbrž je to směřování k cíli. Logika narativního 
zřetězení zkušenosti je logikou jednajících postav, které mají (alespoň v určité míře) své 

L'vody vědomě a svobodně sledovat své záměry a cíle. Naší zkušenosti dává zápletka 
souvislost, směřování a smysl. Pomocí narativní konstrukce se zkušenost stává konfigurací, 
zivotu je vtiskován celkový tvar. Přitom narativní konstrukce má nejen rozměr diachronní 

S o v ý či lineární), ale také rozměr synchronní (prostorový či figurální). 

2. 4. Hodnotová a normativní dimenze zkušenosti 

Vyprávění v autobiografických rozhovorech v sobě zahrnuje různá pojetí toho „oč 
životě běží". V samotném vyprávění je takto ztvárněn určitý systém hodnot a přesvědčení 

'MeAdams, 1993, Gergen, 1997, Bruner, 1996). Jde o hodnotový a normativní aspekt, ale také 
určitý náhled „jak to v životě funguje". Tento aspekt ztvárnění života bývá označován jako 

"Životní filosofie", „světonázor", „ideologie", „krédo". Narativní konstrukce zhodnocuje 
Určité cíle a zdůvodňuje nebo ospravedlňuje jednání vedoucí k těmto cílům. Hodnoty a 
Přesvědčení v biografickém vyprávění nejsou něčím existujícím „vedle" narativní konstrukce 
Cl »za" ní, spíše jsou takříkajíc „ztělesněny" v konstrukci vyprávění, a to jak v „tématu" 
Vyprávění, tak i v jeho směřování a cílech, ve způsobu ztvárnění jednání, ale i v zápletkách či 

''gurách. 



2. 4. 2. 5. Zkušenost jako rozvrhování pozic 

Ve své zkušenosti jsme „postavami" svých příběhů a příběhů druhých. Pojímáme se 
Jako „postavy", které si určitým způsobem „stojí" v prostoru, v čase a ve vztahu k druhým. 
Narativní perspektiva umožňuje chápání zkušenosti jako aktivního a dynamického procesu 
spočívajícího v rozvrhování „pozic" (Bamberg, 1997), kde pojímáme sebe i druhé jako 
^postavy", které se při určité míře a způsobu aktérství, pohybují k určitým cílům. Narativní 
Přístup tak postihuje aktivní, dynamickou, kontextuální, časovou k cíli zaměřenou povahu 
zkušenosti. Narativní perspektiva také umožňuje uchopit dialogickou a pluralitní povahu 
zkušenosti. Podle Hermanse (1992) se „já" skládá z řady „pozic" a j im odpovídajících 
"hlasů". Tyto „hlasy" mají své záměry, přání, svůj specifický způsob „aktérství", své hodnoty 
a přesvědčení, své figury a zápletky. Tím dává narativní konstrukce naší zkušenosti 
dramatický rozměr, umožňuje tyto „pozice" vyjádřit prostřednictvím „hlasů", které ve svých 
dialozích nebo „sporech" vedou k dojednávání smyslu. 

2- 4. 2. 6. Zkušenost jako reflexe a hledisko 

Zkušenost podaná v autobiografických vyprávěních se odehrává ve dvou „krajinách". 
V "krajině jednání" a v „krajině vědomí" (Bruner, 1996). Naše zkušenosti se vyznačují různou 
m írou reflexe, různým podílem „krajiny vědomí". Zkušenost by nemohla dávat smysl, kdyby 
Sl Prožívající osoby, něco nemyslely, něco neměly v úmyslu nebo něco nepřály. V narativní 
konstrukci je zkušenost ztvárněna skrze „filtr vědomí", který vytváří určitý „úhel pohledu", tj. 
"Odkud" j e zkušenost ztvárněna. Hledisko znamená dvojí: 1) kdo vypráví a 2) kdo se „dívá", 
2n-; že vyprávějící může či nemusí být totožný s centrem reflexe. Zkušenost může být 

ztvárněna z řady hledisek: ze subjektivní perspektivy, z hlediska druhých, či z obecného 
hlediska. Člověk je také schopen ztvárňovat zkušenost v jakémsi „mnohohlasu" různých 
hledisek. 

^ 2. 7. Diskursivní kontext zkušenosti 

u autobiografických rozhovorů je patrné, že skrze narativní konstrukci se vypravěč 
r°zvrhuje také vzhledem k příjemci či příjemcům svého dělení. Příběhy nejsou vyprávěny 
Jenom „ 0 něčem" (téma), ale také „pro někoho" či „někomu". Narativně ztvárněná zkušenost 
J e součástí konkrétní ' komunikační interakce. Prostřednictvím vyprávění dochází 
s ^ e z o v á n í pozic účastníků interakce (Bamberg, 1997), to znamená, že člověk „něco dělá" 
j1 druhými a druzí „něco dělají" sn ím. S podobnou dynamikou se setkáváme také v širším 
v

0 n t extu společnosti, kultury či historické epochy. Žijeme v prostoru „velkých" či „malých" 
JPrávění , které konstruují naši sociální, kulturní i historickou zkušenost. V rámci určité 
T>olečnosti, kultury či epochy jsme „vrženi" do vyprávění „těch druhých", zároveň máme 
' j ^ ý Prostor možností aktivně „rozvrhovat" svoje vlastní „pozice". Kulturní i historická 

s
 U S e n ° s t j e tedy výsledkem interakce individuálního a interpersonálního rozvrhu s rozvrhem 
°c 'alním (Chrz, 2004) 



3. Metodologická východiska 

1. Hcrmencuticko-naratívní přístup 

Cílem tohoto výzkumu je porozumět zkušenosti rodičů tělesně postižených dětí. 
teoretickým a metodologickým nástrojem vedoucím k tomuto cíli je hermeneuticko-narativní 
Přístup (Čermák, 1999, 2002). V rámci tohoto přístupu se předpokládá, že výzkumník nemá 
primý přístup ke zkušenosti druhého člověka. Je proto odkázán na promluvy, texty či interakce, 
které si žádají interpretaci. Příběh sám j e možné chápat jako „interpretaci života", výzkumník se 
tak dostává do role toho, kdo „interpretuje interpretace" ztvárněné prostřednictvím příběhů 

zkoumaných osob (Chrz, 2004). 
Z hlediska hermeneuticko-narativního přístupu představuje příběh určitou perspektivu, 

zJej íhož hlediska pohlížíme na zkoumanou skutečnost (Sarbin, 1986). Takovému tvrzení bychom 
mohli rozumět tak, že mezi sebe a předmět výzkumu vkládáme cosi, tj. příběh, jaksi „navíc", 
'eodor Sarbin, jeden ze zakladatelů narativní psychologie, však svým tvrzením o příběhu jako 
Perspektivě myslí něco j iného. Sarbin říká, že naše způsoby chápání jsou vždy konstituovány 
určitými perspektivami. Tyto perspektivy často spočívají v t o m , že na svět pohlížíme skrze 
l |rcitou metaforu. Díváme-li se například na svět z hlediska metafory stroje, potom můžeme vidět 
různé „mechanismy fungování". Přijmeme-li naproti tomu za svojí perspektivu metaforu 
0 rganismu, pak se nám „tatáž" skutečnost může jevit jako „účelně zaměřený celek" (Chrz, 2004). 
' ®dle Sarbina by si psychologie měla jako perspektivu vybrat takovou metaforu, která je 
Přiměřená a odpovídající lidské a sociální realitě, přičemž za takovou perspektivu považuje 
l lvedený autor metaforu příběhu. Přijmeme-li příběh či vyprávění jako perspektivu pohledu. 
Potom se nám člověk v této perspektivě může jevit jako bytost myslící, cítící i jednající z hlediska 
Příběhů. Podle Sarbina je vyprávění příběhů organizujícím principem lidské psychiky. To 
Zr,aniená, že skrze svojí narativní organizaci dostává lidská zkušenost určitý tvar, řád, souvislost, 
směřování a smysl. 

Vyprávění příběhu je přirozeným způsobem, jakým je organizována naše zkušenost a 
Jakým je konstruováno naše porozumění světu a sobě v něm. Chceme-li se jako výzkumníci něco 

°zvědět o tom, co je to být rodičem dítěte s pohybovým postižením, pak je možné si všímat, jak 
Je taková zkušenost (a jí odpovídající porozumění) strukturována prostřednictvím vyprávění. 
. "alýzou životního příběhu je možné uchopit, jak rodiče dětí s postižením prožívají svůj úděl, 
•'ak se s ním vyrovnávají a jaký význam mu dávají. 

3 ") 
• Úrovně reprezentace zkušenosti 

Z výše uvedeného plyne, že narativní výzkum by se měl zaměřit na způsob, jakým 
Prostřednictvím vyprávění dáváme své zkušenosti význam. V souvislosti s tím se vynořuje 
° l a z ka , kterou je možné formulovat následovně: Vyprávíme život, a nebo žijeme vyprávění? 

Na tuto otázku lze odpovědět různě. V narativním výzkumu existuje určitý model 
'essmanová, 1993, Čermák, Lindénová, 1999), který, zjednodušeně řečeno, odpovídá spíše 

^ r yní ze dvou výše naznačených alternativ: tedy že nejprve je zde nějaká zkušenost a teprve 
Potom se o této zkušenosti může vyprávět. V rámci tohoto modelu se hovoří o různých úrovních 
^Presentace zkušenosti. Tyto úrovně od sebe nejsou striktně odděleny, spíše se předpokládá, že 

ynule přecházejí jedna v druhou. Jedná se o model, jehož použitelnost byla ověřena jak ve 



výzkumu, lak také v terapii. V následujícím textu budou jednotlivé úrovně representace 
zkušenosti pojednány podle Čermáka (1999). 

- Primonliální (nebo primárně prožitková) rovina: Zde se jedná o rovinu zkušenosti, ve které je 
člověk obsažen ve světč způsobem, kdy z tohoto světa ještě není vyčleněn. Na toto rovině tedy 
ještě není pociťován rozdíl mezi tělesnými percepcemi a vnějšími objekty. Svět je vnímán 
z hlediska „přirozeného postoje", to znamená, že je přijímán jako samozřejmá a 
neproblematická danost. 

- Reflektovaná zkušenost či prožitek: Na této rovině je zkušenost předmětem vědomé 
pozornosti. Z původně nerozlišeného proudu zkušenosti se vyčleňují určité diskrétní rysy. 
Dochází zde k izolování určitých představ, které jsou v rámci dané jazykové komunity 
fixovány určitými slovy. Zde jde o určitou selekci z „totality nereflektované, primární 
zkušenosti". 

~ Vyprávěni o zkušenosti: Zkušenost je nejen reflektovaná, ale také sdílená. Jedním 
z nejduležilějších prostředků sdílení je vyprávění příběhu. Prostřednictvím vyprávění příběhu 
je naše zkušenost včleněna do interakce s druhými i do širšího kontextu kultury. Tato rovina je 
zásadním způsobem určena vztahem vyprávějícího a naslouchajícího. V souvislosti s tím však 
může vznikat určitá trhlina mezi zkušeností a komunikací o ní. 

Přepis zkušenosti: Na této rovině je zkušenost sdílená v rámci vyprávění dalším způsobem 
redukována, a to tím, že je přepsána do podoby textu, zpravidla nekompletního, selektivního a 
částečného.'Podobně jako v případě fotografie či filmu, představuje „zachycení" určitý 
technický problém, jehož následkem dochází k částečné „ztrátě" původní skutečnosti. Důležité 
Je, že již na této rovině se jedná o určitou interpretaci, byť ne vždy reflektovanou. 

" Analýza zkušenosti: Zde dochází k analýze vyprávění zachycených v podobě textu. O tomto 
Procesu se zpravidla hovoří jako o narativní analýze. Tato analýza je hlavní složkou 
interpretačního procesu, který však do jisté míry probíhá i v předcházející a následující fázi. 
Interpretací vzniká jakýsi nový text, který má často podobu vybraných fragmentů vyprávění, 
které jsou propojeny interpretujícím textem. V této fází tedy dochází k výzkumníkově 
Převyprávění vyprávění zkoumané osoby. 

~ Čteni jako zkušenost: Tak jako jiné druhy výzkumů, i narativní výzkum se pokouší o určitou 
objektivitu ve smyslu „nestrannosti", či spíše „mnohostrannost". To znamená, že alespoň 
některé výzkumy se pokoušejí, aby interpretace byla prováděna „z několika stran". To může 
znamenat například to, že výzkumník svůj interpretující text poskytne svým kolegům, kteří 
jeho interpretace obohatí svými. Jinou možností je, že se text vrátí k tomu, jehož zkušenost 
interpretuje. Ideálem narativního výzkumu (který, tak jako každý ideál, je jen zřídka 
dosahován) je jakýsi mnohohlasý text, v němž se prolíná řada různých interpretací. 
Předpokládá se, že teprve v této pluralitě interpretací se zkoumaná skutečnost může ukázat ve 
s v é rozmanitosti a hloubce. 



Přestože ie takovýto model úrovni representace zkušenosti, jak bylo uvedeno uz,tecnym 
nástrojem pro výzkum, lze proti uč,nu vznést zásadní námitky. Hlavm , ^ 
problematičnosti předpokladu původní, nezprostředkované rtwnty zkuse os1 . 1 , p ^ p o t o t o . « 

o i ' rml- můřeme či nemusiiTie rellektovat, tato relltxe paK 
nejprve prožíváme, toto puvodm P ' i ^ - á pak - iako něco dodatečného - mohou být 
maze c, nemus, napt vyraz ^ t i T k takovému pojetí představuje radikální obra. uspořadána do formy vypraveni. Alternativu k laKovunu pwj i j 
k jazyku diskur u ě textu (Konopásek, 1996). Jedná se o pojetí, ve kterém je jakékoliv 
rozlišování niezi zkušeností a j e j J . jazykovým vyjádřením číms, ^ ~ ^ 
diskurs jsou zde chápány nejen vyprávění samotná, ale take ten kdo 
vypráví tedy osoby jejich jednání a prožívání, či take událost,, W ^ f l ^ 1 * ™ 
souvislosti anod Prožívaný život je určitým druhem textu c. vypraven. (Chrz 2004). l a t o 

iumi dpou. i iu/.ivciMj .1 J tak také v biografické sociologu alternativa nachází ohlas jak v psychologu (Bačova, \>>>h WK b 

(Konopásek, 1996). v . ý k o m p r o m i S ) k t e r ý 
Vzhledem k dvěma výše naznačeným pojetím existuje uic y v : 

Představuje pojetí P R i ^ u r a (1984. 1991). Toto pojetí má s druhou uvedenou alternativou 
společné to e ta é zde se p edpokládá, že nikoliv pouhé vyprávění o živote, ale živo sam ma 

syoj í narativní strukturu, r j nejenom že ^ ' y^c c^^ °p ř i ĉ h áz^kc s l o v ^ . ^ o znamená, ^e život 
žitem vyprávění i ve vvorávěném ž votě vsak vzdy cosi „pncnazi kc mv. ^ 
« * také svoj í přednaraUvní strukturu, v tom se toto pojetí sho duje s P ™ , vyse — m 
alternativou. Člověk je zasazen do života jakožm je n a £ yt v ^ 

C T d o f f i ^ " S T ^ ' « « * «!>'" svobodně rozvrhuje. 
, uo menz je „vržen , se va n r ř Wáděn prostředn ctvím narativní konstrukce. R o z u m ě n í životu je „rozvrhem", který je p ovaden pros 

C,ověk odpovídá na určité nároky a výzvy, v nichž si život zaaa, y y 
příběh" který „dává smysl" (Chrz, 2004). s k r / e u r f | t o u 

Význam lidské zkušenosti je strukturován narat.vne a Jt \ y 
^ r é t n í , dí,čí podobu této narativní s t r u k U i r a c e ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

s t a v kontextu výzkumného rozhovoru. procesu - ztvárnění a 
současně také interpretován. K tomu přistupuje ; " ^ ^ L o naznačeno výše, že narativní 
^ p r e t a c e ze strany výzkumníka. Proto je mozne n a ^ k ^ ' o - ^ 

je „interpretací interpretace", „rekonstrukc* ton*ruk<* < U P J zhlediska 
' t 0 m J e třeba mít stále na paměti, že vypmveny z.vot by me y 

vyznamů, které mu ve své konstrukcí dávají vyprávějíc. ^ r a t v. v^Ku 
"rekonstrukci způsobu vytváření významu narativním. prostředky (Chrz, zuuV-



4. Charakteristika výzkumného postupu 

4-1. Zkoumané osoby 

Vzorek zkoumaných osob tvořilo deset rodičů pohybově postižených dětí z okruhu mé 
praxe v SPC při Jedličkově ústavu v Praze. Jednalo se o devět matek a jednoho otce, což zhruba 
odpovídá proporci mé klientely. V průběhu cca jednoho roku (školní rok 2003 - 2004) jsem 
oslovila rodiče, se kterými jsem pracovala v rámci své profese, a ti, kteří byli ochotni 
k rozhovoru, se stali součástí mého výzkumu. Z hlediska kritérií uplatňovaných v oblasti 
kvantitativně založeného výzkumu by takový vzorek osob nebylo možné považovat za 
representativní. Tato práce je založena na metodologických základech kvalitativního 
(narativního) výzkumu, ve kterém se výzkumník vzdává „představy o nezbytnosti výzkumu u 
statisticky významné části populace, aby bylo možné formulovat psychologicky spolehlivé 
závěry" (Čermák, 2002). 

4 - í - Charakteristika jednotlivých rodičů a jejich dětí s pohybovým postižením 

Za účelem charakteristiky zkoumaného vzorku zde uvádím rodinné údaje z anamnéz a 
stručný průběh socializace a edukace: 

- ^ Q í j á r k a a dcera Pavla: 

Údaje o rodině: Rodina je úplná, zaměstnán pouze otec. matka pečuje o dceru, oba rodiče mají 
S Š vzdělání. V rodině jeden starší bratr, zdráv. Rodina žije v činžovním domě ve větším 
městě. Matka se léčila na psychiatrii, v současné době dochází na psychoterapii. Do školy 
dívku dováží otec, matka ji vyzvedává. 

Zdravotní stav dcery. DMO, spastická diparéza s nálezem i na horní končetině. Operace 
ovariální cysty vlevo. Divergentní strabismus korigován brýlemi. Sama se neposadí, nestojí. 
D °ma se na kratší vzdálenosti pohybuje plazením. Nestabilní sed (nutná opora). Pohybuje se 
n a mechanickém vozíku s pomocí druhé osoby. 

~ Socializace a edukace: Výborně sociálně integrovaná ve Waldorfské škole. Výuka vedena na 
základě IVP ve spolupráci s pedagogickým asistentem.Ve škole pracuje na počítači, sama 
"ePíše. Rychleji navoditelná únava. Mluví stručně po latencích, artikulační neobratnost. 
Problémy s koordinací zraku a pohybu ruky. Obtíže ve zrakové diferenciaci a syntéze. 
°yskalkulické obtíže Ve škole se jí velice líbí a ráda tam dochází. Ma vřelý vztah k třídní paní 
U č i t c | ce i k ostatním spolužákům. Pavla je přátelská, radostná, dobře navazuje kontakt i 
s dospělými. 

' ^ " ^ ^ ^ o j i u m j j a j i dcera Lucie: 

o rodině: Rodina je úplná, zaměstnán otec, matka pečuje o dceru. Oba mají SŠ 
^zdělání. Zdravá mladší sestra. Rodina žije ve starším činžovním domě v menším městě. 
M a t k a dováží dceru Lucii do vesnické školy, vzdálené 7 kilometru od místa bydliště. 



Zdravotní slav: DMO, spastická diparéza na bázi těžké ncdonošenosti. Pohybuje se pomocí 
francouzských holí, dolní končetiny ve velké vnitřní rotaci, chůze je nestabilní. Méně obratná 
pravá horní končetina. Strabismus. 

Socializace a edukace: Tři roky navštěvovala běžnou MŠ. Při hledání vhodné základní školy 
v místě bydliště ji žádná škola nechtěla přijmout, proto rodiče zvolili vesnickou školu, kde je 
Lucie velice spokojená. Dnes chodí do 7. ročníku. Učivo zvládá i bez pedagogického asistenta. 
Osobní tempo je zpomalené, ulpívavá pozornost. Dívka je zvýšeně unavitelná v důsledku 
základní choroby. Její školní výkony jsou blokovány úzkostí a nejistotou. Dyskalkulické 
obtíže. Ve třídě je zakřiknutá, neprůbojná. Má zde dlouholetou kamarádku. 

^ a L P a v l a a svn Tadeáš: 

Údaje o rodině: Rodina je úplná, zaměstnán pouze otec, matka pečuje o syna. Starší sestra 
z prvního manželství matky, zdravá. Otec vyučen, matka SŠ vzdělání. Žijí na sídlišti v Praze. 
Matka denně dováží syna do školy. 

Zdravotní slav: DMO. pravostranná hemiparéza. sek. epilepsie. Těžká alergie. Pohybuje se 
samostatně, chůze s horší stabilitou o širší bázi. 

Socializace a edukace: Před nástupem do školy navštěvoval jeden rok MŠ. Integrován do 
běžné základní školy. Zde je v současné době vyučován v 5. ročníku podle IVP. má k dispozici 
Padagogického asistenta. Tadeáš je zvýšeně úzkostný, silně fixovaný na matku. Je zvýšeně 
tavi te lný, krátkodobá koncentrace pozornosti. Závažné obtíže ve sluchové percepci. 
Artikulační neobratnost. Malá citová odolnost a adaptabilita na zátěžové situace. Dyspraxie. 

na bázi org. postižení CNS. V třídním kolektivu je spokojený. Má blízkého kamaráda, 
který j e o dva roky mladší. Rád je doma s rodinou. 

^ Q U a n a a j y n Radek: 

{Jdak o rodině: Rozvedená matka. Z prvního manželství starší syn. zdráv. Z druhého 
manželství handicapovaný syn Radek. Vyučená. Žije s oběma syny na sídlišti v Praze. Svého 
S y n a dováží do základní školy a na odpolední zájmové aktivity. 

~ Zílravotní stav: DMO. kvadruparetická forma. Doma se pohybuje lezením, na ven má 
mechanický vozík. Astigmatismus. 

~ 'Vializace a edukace: Dva roky navštěvoval integrovanou MŠ Diakonie. Dnes se vzdělává v 
. r°ěníku ZŠ, kde má pedagogického asistenta. Vc škole prospívá dobře a zvládá bez větších 

0 b t l ž ' ' Předepsané osnovy. Vázne prostorová představivost, vytváření vizuálních představ a 
! C j l c h následná realizace Problémy s manipulací, která je náročná na přesnost a zrakovou 
Ko, l t r»lu pohybu. Pozornost je krátkodobá. Píše a kreslí. Radek často šaškuje a snaží se 
^osazovat svoje požadavky. Má výbornou verbální pohotovost. Je velmi zvídavý. Sociálně 

z d a tný . Ve třídě je oblíbený, má zde několik kamarádů. 



ž^-Pani^Růžena a dcera Věra: 

~ Údaje o rodině: Rodina je úplná, zaměstnán otec. matka pečuje o dceru, starší sestra, zdravá. 
Oba rodiče jsou vyučeni. Žijí na vesnici v bytovce. Zde navštěvuje dcera základní školu. 

" Zdravotní stav: DMO. atetotická forma. Výrazné postižení hrubé i jemné motoriky, úchop 
s velkým úsilím, manipulaci ruší hrubé dyskinézy. Těžká forma dysartrie. Strabismus. Doma 
se pohybuje „přískoky" po kolenou, na ven používá mechanický vozík. Výrazně narušena 

sebeobsluha. 

- Socializace a edukace: Dva roky navštěvovala místní MŠ. Dnes je žákyní 6. ročníku ZŠ. Od 
Počátku školní docházky má k dispozici pedagogického asistenta, na kterém je plně závislá. 
v e škole pracuje na osobním počítači se speciálně upravenou klávesnicí. Zvládá osnovy 
základní školy v plném rozsahu. Poruchy pozornosti, poruchy inhibičních mechanismů. 
V dosahování školních úspěchů je mimořádně pilná a ctižádostivá. Věra je společenská, 
nebojácná, umí se prosazovat. Ve třídě má kamarádky. 

Údaje o rodině • Rodina je úplná, otec je zaměstnaný, matka pečuje o jediného syna. Oba mají 
SŠ vzdělání. Žijí v bezbariérovém sídlištním domě v Praze. Matka je ve výchově důsledná a 
vyžaduje plnění povinností od svého postiženého syna. 

~ Zdravotní stav Dg • D M O kvadruparéza. četné dyskinézy. Má výrazné mimovolní pohyby 
zejména na levé horní končetině, které ho ruší při každé zaměřené činnosti. Těžká forma 
dysartrie. Odkázán na dopomoc v sebeobsluze. Doma se pohybuje lezením, venku na 
mechanickém vozíku. 

~ Socializace a edukace• Tři roky navštěvoval integrovanou MŠ. Dvakrát odklad školní 
docházky. Integrován v běžné ZŠ na okraji Prahy. Nyní je žákem 5 ročníku, j e vyučován 
P°dle IPV. Po celou dobu pobytu ve škole má k dispozici pedagogického asistenta Zvysene 
t a v i t e l n ý . Kolísání pozornosti. Pomalé psychomotorické tempo. Dyskalkuhcke obtíže. Jirka 
m á rád kolektiv spolužáků. Je sociálně milý. dobře spolupracujíc . 

• ^ a L B l a n k a a syn Jan: 

" ^aje o rodině: Svobodná matka, v domácnosti, pečuje o handicapovaného syna a starší 
která je zdravá. Obě děti má s jedním partnerem, který s mm. ve spolecne domácnost, 

nežiip „i • , . , . , , , V Q č wrlplání Matka žne spolu s dětmi na pražskem 7lJe, ale prav de ně docház do rodiny. SS vzaeiam. i v ím^ j f , . V. 
sídl i t ; a v i u e m e UUUI«WI / , d š k o y a j o různých zájmových . K l l |sti a maximálně se svému synovi venuje. Dovazi no uu y y 
kroužkŮ. 

~ ^ o t n í s t a v : DMO, triparéza. Rysy LMD. Strabismus Chlapec chodí _ s _ á 
C h u ž e j e velmi nejistá, o širší bázi, našlapuje na špičky. Prava DK jc výrazné zkrácená a 



dochází k asymetrii v oblasti boků a skolióze páteře. Je soběstačný. Na delší vzdálenosti 
používá mechanický vozík. 

- Socializace a edukace: Od pěti let nastoupil do speciální MŠ. Nyní je žákem 2. ročníku ZŠ, 
bez pedagogické asistence. Má oscilující pozornost a poruchu jemné motoriky. Píše a kreslí. 
Ve třídě patří k žákům s výborným prospěchem. Je ctižádostivý, občas až urputný. Má hodně 
kamarádů. 

^ a n í Z d e n a a dcera Martina: 

• Údaje o rodině: Matka rozvedená, bez zaměstnání, pečuje o dceru. Dčvče nemá žádné 
sourozence. Kontakt s otcem žádný není. SŠ vzdělání. Žijí v rodinném domě. Matka je velmi 
aktivní. 

- Zdravotní stav: DMO, spastická kvadruparéza. Hypermetropie. Pohybuje se sama s opěrem o 
Podpažní berle. Menší obratnost jemné motoriky, neúplný špetkovitý úchop na pravé ruce. Na 
delší vzdálenost používá vozík. 

"" Socializace a edukace: Rok docházela do denního stacionáře v místě bydliště. Matka zde 
nebyla spokojená s péčí o své dítě, sama si domluvila přestup do MŠ v Kladně (Montessori 
třl'da). Po odkladu školní docházky nastoupila do běžné ZŠ. Zhoršená vizuomotorická 
koordinace. Horší koncentrace pozornosti, problémy v prostorových vztazích. Pomalejší 
Pracovní tempo. Kreslí i píše. V sociálním kontaktuje radostná a kooperující. Zde již čtvrtým 
rokem dobře prospívá a plní osnovy ročníku v plném rozsahu. Martina odmítá používat Ve 
t fídě jakékoliv kompenzační pomůcky, nechce se prý lišit od ostatních spolužáků. Ve třídě má 

několik kamarádek. 

^ ^ l i J i n m M i a ^ d c e r a Klára: 
•odině: Rodina je úplná, oba rodiče zaměstnáni, oba mají VŠ vzdělání. Bydlí na 
3raze. Jeden starší bratr, zdráv. Úmrtí syna v kojeneckém věku na těžkou srdeční 

^daje o r _ ^ 
sídlišti v Praze. Jeden starší _ 
vadu. Po třech letech narození Kláry. 

Z^votní stav dcery DMO, diparetická forma středního stupně s nálezem . na pravé horní 
končetině. Astigmatismus. Doma se pohybuje lezením a pomoc, chod.tka, venku pouz.va 
mechanický vozík. 

f ^ a c e a edukace: Jeden rok navštěvovala stacionář Diakonie, dva roky běžnou MŠ 
L
V V č a s n é době chodí do 5. ročníku běžné ZŠ, kde je dobře mtegrovana. Po dobu ve škole ma 
dispozici pedagogického asistenta, úspěšně plní osnovy příslušného ročníku Zvládne psánu 

kreslení, ale pracuje v pomalejším tempu. Se základní diagnózou souv.s. . dal . pr,znaky napr. 
Zyýšená unavitelnost kolísám' výkonu a pozornosti, které nezávis, na vuh Kláry, ale na 
aktuálním stavu CNS výšená citlivost k zátěžím, nižší frustracn, tolerance. Ma dobrou 
^ ' " í inteligenci. Svůj handicap si uvědomuje, ale nepředstavuje pro n. zasadnejš, problém. 

L sk°le je spokojená, má zde kamarádky. 



-^M^anjiiulnch a icho tři handicapované děli 

- Udaj e o rodině: Úplná rodina, otec zaměstnán, matka v domácnosti. Rodina má čtyři děti, tři 
syny a nejmladší dceru. Zdravý je nejstarší syn. Bydlí ve služebním bytě, v rodinném domku v 
Praze. Otec má VŠ vzdělání, toho času farář. Matka SŠ vzdělání. 

Zdravotní stav jeho tří dětí: Camurati-Engelmannův syndrom. Děti mají značné pohybové 
Potíže, v různých fázích stupně postižení. Jedná se u nich o růstovou poruchu, opožděný 
nástup puberty, svalovou slabost, bolesti dolních končetin. Často jsou nemocné. Nejmladší 
dcera v současné době velice těžce chodí, stěžuje si na velké bolesti v kostech, na celkovou 
únavu a vyčerpanost. Když přijde ze školy, musí si jít nejméně na dvě hodiny lehnout. 

Socializace a edukace: Žádné z dětí nenavštěvovalo MŠ. Všechny čtyři děti jsou velice 
úspěšné jak ve školním prospěchu, tak i v mimoškolních aktivitách, všechny děti hrají na 
nějaký hudební nástroj. Nejmladší dcera je i výtvarně nadaná. Nejstarší dva synové studují 
střední školu, další dvě děti jsou na základní škole. 

4-1. 2. Typy pohybového postižení vyskytující se ve zkoumaném vzorku 

V odborné speciálně pedagogické literatuře se tradičně užívá výraz tělesné postižení. Za 
e 'esné postižení jsou považovány přetrvávající nebo trvalé nápadnosti v pohybových 

schopnostech se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony 
( 'tková, 1999). „Tělesným postižením rozumíme takové vady pohybového a nosného ústrojí, tj. 
,0stl> kloubů, Šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo poruchy nervového 
Ustr°jí, jestliže se projevují porušenou hybností, ať tato poškození vznikají na základě dědičnosti, 
"emocí nebo úrazem" (Vítková, 1999). V současné době se místo výrazu tělesné postižení 
pr°sazuje užívání výrazu pohybové postižení. Proto jsem se rozhodla ve své práci používat tohoto 
n°yějšího výrazu a to i přesto že literatura, ze které vycházím, většinou používá tradičního 
Vyra*< tělesné postižení. 

Všech deset rodičů ze zkoumaného souboru má děti s pohybovým handicapem. V devíti 
PriPadech bylo toto postižení diagnostikováno jako dětská mozková obrna, v jednom případě jde 

I T l e n ě častou formu postižení zvanou Camurati-Engelmannův syndrom. 

4 - l - 2 I . -
• *• uetska mozková obrna 

v . Dětskou mozkovou obrnu (DMO) definoval v roce 1959 Lesný jako: „poškození mozku 
hvh P ř e d P° r°dem, za porodu nebo krátce po něm projevující sc poruchou hybnosti a vývoje 
k
 n ° s t r (Kraus, 2002) Dětská mozková obrna (DMO, cerebral palsy -CP) je termín používaný 

, P°P'su stavu dítěte s postižením mozku, toto postižení je zjevné v časném dětství (typicky do tří 
ro?. . neprogresivní a vede k neschopnosti vykonávat motorické funkce v přiměřeném 
defX J e 1 0 Postižení sice trvalé, nikoli však neměnné. Vzniká následkem neprogresivního 
Prot " " e b 0 l é z e nezralého mozku (Kraus, 2005). Četnost DMO je 2 - 5 : 1000. Variabilita 
být ; M ° - Í e veliká. DMO může mít několik forem, které se mohou překrývat. Rozdílná může 

m , r a postižení, která se pohybuje v rozpětí od drobných poruch až po těžce invahd.zující 



stavy (Kraus, 2005). Dominující je motorické postižení, ale může dojít i k postižení smyslových 

íunkcí a různě vyjádřenému defektu mentálnímu. 
Příčiny vzniku DMO mohou být různé, lze je rozdělit do tří základních skupin: 

~ Pn naláhv' období - nitroděložní infekce, fyzikální a toxické noxy (alkohol, léky, záření), 

metabolické poruchy u matky. 
' Pcrinatální období - poškození v průběhu porodu, hypoxicko-ischemická léze, intrakraniální 

krvácení, metabolické postižení, bilirubinová encephalopatie, bakteriální meningoeneefalitida. 
Inzulty v kojeneckém a batolecím věku - např. závažné kraniocerebrální tramata, bakteriální a 
virové meningoencephalitidy, toxická a metabolická postižení. 

Ve 20-30% případů se nepodaří příčinu DMO zjistit (Kotagal. 1996). Podle typu hybného 
Postižení se rozlišuje několik forem DMO, a to formy spastické, formy dyskineticko-dystonické, 

0,111 y hypotonické a formy smíšené. 

^ f f l ^ s p a s t i c k é ( 6 l % ) 
Diparetická (paraparetická) forma, která je nejčastější. Vyskytuje se u předčasně narozených 
dětí s nízkou porodní váhou. Je charakterizována spastickou paraperezou dolních končetin bez 
Poruchy čití s minimálním nebo žádným postižením horních končetin. Rozlišuje se forma 
l c l lká (Lesný, 1985 užívá termínu paukospastická) a forma těžká (klasická). Typickým 
Projevem je tzv. nůžkovitá chůze, ale jsou i jedinci, kteří jsou plně odkázaní na invalidní 

vozík, kteří se nikdy nenaučí chodit. 
Hemiparetická forma se projevuje postižením jedné poloviny těla. Je projevem peri-nebo 
Postnatálního ložiskového postižení mozku. Nalézáme spastickou hemiparezu, často s větším 
Postižením horní končetiny bez poruchy čití a bez hrubší poruchy fatických funkcí. U této 
formy se často vyskytují epileptické záchvaty, které někdy zhoršují dobrou prognózu těchto 
Jedinců. Většinou se naučí chodit bez opory. 

~ Vadruparetická forma je nejčastěji projevem oboustranné hemiparetické formy. Na rozdíl od 
dlParetické formy jsou' výrazněji' postiženy i horní končetiny. Nejčastější formy mentální 

retardace. Častá epilepsie. 

^ ' ^ i n e t i c k o -dyston i c k é j i eboatetóz n í i i 1_%) 

~ J s ; ) u Projevem postižení basálních ganglií. Nejčastější příčinou bývala hyperbilirubinémie při 
lnk°mpotibilitě Rh faktoru Příčinou může být i hypoxie či krvácení v oblast, bazálních 
Anglií. Může jít o čistou dystonií. mnohem častější jsou choreoateto.dní dysk.nezy 
s dystonickou složkou, mnohdy i s různě vyjářenou spasticitou. 

cerebellární (6%) 

~ n
U

n
mfnšího procenta dětí původní hypotonie přechází ve spasticitu. Nečastější příčinou bývají 

^ d e J i Prokázané vývojové anomálie mozečku či malformace CNS. Jme označen, je 
taktieká forma. 



Egrmy smíšené (12%) 

- Sem se zařazují kombinace dyskinetickýeh forem se spastickými, ale i tzv. kombinované vady, 
kdy hybné postižení provázejí například poruchy zraku, sluchu či těžš. mentální defekty. 

S léčbou jc třeba začít co nejdříve, při prvních projevech abnormit v motorickém vývoji 
v kojeneckém věku kdy se využívá reflexních mechanismů k rozvoji hybných stereotypů 
(zejména Vojtova metoda či metoda manželů Bobathových, dále i komplementární metody 
léčebné rehabilitace) Důležité je zabránit deformitám, které vznikají extrémní spastictou. 
Později přistupují ortopedické operace (k uvolnění svalů, šlach) a další léčebné zásahy ye snaze 
korigovat tento vývoj a navracet jej k normě nebo alespoň k normě přibližovat Lecen. pak 
zajišťuje významné omezení progrese poruchy, ale nemusí vést ke zlepšen, stavu. Vyskytu DMO 
v Populaci se nelze vyhnout ani tento výskyt zásadním způsobem snížit. Pres preventivní 
Programy v prenatálním období sledující ochranu plodu a eliminaci tezce poškozených plodu 
'ékařská věda s cílem snižovat novorozeneckou úmrtnost zčásti napomaha udržovaní poctu DMO 
tím< že zajistí přežití méně poškozených novorozenců (Kraus, 2005). 

4 - l - 2 . 2. Ca m u rati- Engelma n n ův syn cl rom 

Ve zkoumané skupině rodičů a jejich dětí se vyskytlo postižení, ktere je v České republice 
ojedinělé. Po světe je v současné době registrováno jen 209 případů této nemoc. Jedná se o 
^ácnč se vyskytující druh autosomálně dominantně dědičné diafysární dysplasie zvané 

aiTl u rat i -En ge I m an n ů v syndrom. Otec byl velmi zainteresován na odhalení etiologie afekce 
syýeh dětí pro posouzení jejich klinické prognózy a naděje na možnost terapeutického ovlivnění. 

Otec byl od dětství léčen pro susp. autosomálně recesivní myopatu. U jeho třech dětí byla 
l Předškolním věku stanovena diagnóza progresivní svalová dystrofle, která se u meh projevovala 
kolébavou chůzí, hyperlordózou a chabostí břišních svalů. Nejstarší syn v rodině byl bez 
R o t n í c h problémů O rok mladší bratr byl nápadný nízkou postavou, astémí, chudostí svalové 

opožděným nástupem puberty, hyperexkursibilitou velkých kloubů. Zrakové Čichové a 
7 , c h ° v é funkce byly normální Další bratr si stěžoval na periodické bolest, v kostech, zejmena 
„0 l n í<* končetin, svalová masa byla chudá, ale síla svalová byla přiměřená, smyslové vady 
^udávány. Nejmladší ze sourozenců byla sestra s mírnou růstovou retardaci, výraznou svalovou 
^Potrofif a excesivní hvperexkursibilitou velkých kloubů, která si rovnez stěžovala na period.cke 
mi" • b ° l e s t i v kostech nohou. Matka sourozenců udává, že jedí vydatně a vahove přírůstky jsou 

/ I V c-Přesto mají vzezření pod vyživených. . 

V 1 M ^ základě vyšetření molekulárně genetického, genealog.ckeho a syndromolog.ckeho 
' M , G v Berlíně byla před půl rokem stanovena diagnóza Camurati-Engelmannova skeletalni 

v í a Z k T a t 0 " nás tak ojediněle se vyskytující nemoc pohybového systému, se vyznačuje 
, 0 ^ u hypotroflí, bolestmi dolních končetin, hyperlordózou, kolébavou kachní chuz, o s.roke 
i" f t e n i í a svalovou slabostí zejména pletence bederního. Progrese hyperostozy muze vest 

U C h o t ě ěi k postižení očí. Genetická prognóza je spojena s 50% pravděpodobnost, přenosu na 
S - t v o . Klinická prognóza je popisována jako s věkem se z epsuj.c a neovhvnuj.c, délku 

0 t a- Všechny tři děti jsou dnes již medikamentózně léčeny kort.ko.dy. 



4- 2. Použitá metodika 

Byla použita metoda tzv. „narativního rozhovoru" (SchUtze, 1999). Jedná se o formu 
„otevřeného či hloubkového rozhovoru, ve kterém je zkoumaná osoba povzbuzována, aby ve 
spontánním vyprávění zprostředkovala biografické události sjejich konkrétními situačními 
Průběhy". Tato metoda je založena na výše uvedeném předpokladu, že zkušenost j e přirozeně 
organizována v příbězích. Narativní rozhovor je specifický zejména rolí tazatele, který vystupuje 
Pouze tak, aby stimuloval vypovídajícího k vyprávění. Nejprve načrtne, o čem je výzkum, 
respcktive proč data potřebuje. Po té uvolní pole pro monolog vypovídajícího. Jeho úloha pak 
spočívá v pozorném sledování a případném povzbuzování k dalším výpovědím. Jestliže tedy 
zkoumanou osobu stimulujeme k vyprávění, dostaneme tak zkušenost v přirozené formě. 
Str"kturovanost zde - spíše něž z aktivity tazatele - vyplývá ze samotné formy vyprávění (Hendl, 
1997). 

Jako iniciace a facilitace narativního rozhovoru byla užita metoda „čáry života" (Tyl, 
' 9 8 5) . Zkoumaná osoba byla vyzvána - bez nějaké bližší specifikace- aby nakreslila čáru života. 
Následně byla požádána, aby na této čáře vyznačila bod, kde se nachází v současnosti, a dále také 
významné životní události. Poté následovala výzva k podrobnějšímu autobiografickému 
vyprávění. 

V rámci každého rozhovoru jsem si vyžádala od respondentů ústní souhlas jak 
s "^hráváním rozhovoru na diktafon, tak i s jeho prezentací v rámci své disertační práce a to se 
zdurazněním zaručení anonymity účastníků výzkumu. Rozhovory se uskutečnily v osmi 
Pr'Padech v domácím prostředí respondentek, ve dvou případech v zaměstnání. Délka 
Jednotlivých rozhovorů se pohybovala od 1,5 až 2.5 hodiny. Všech deset rozhovorů se 
^kutečnilo ve školním roce ?003/04 Rozhovor jsem začala tím, že budu naslouchat tomu, co 
f H l mi jednotliví rodiče ochotni o svém životě vyprávět. Nasměrování rozhovorů zajistila 

ai*°tná technika vedení rozhovoru nad čárou života, a dále pak otázka na významná období či 
Jind ' N é k t e r á vyprávění zcela přirozeně plynula a nebylo tak nutné do nich příliš zasahovat. 

n y bylo třeba vyprávění usměrnit a vrátit sek základní linii. _ 
ro

 Svoji hlavní úlohu jsem vnímala v tom, že jsem co možná nejpozorněji naslouchala o čem 
c h

 P ? " d e n t i mluvili. Porozumění a pochopení jsem dávala najevo neverbálně c. přitakáním, ve 
J , c h ticha jsem obvykle zopakovala poslední větu či přeformulovala pos edni zmíněnou 
p l e n k u . V závěru rozhovoru jsem kladla některé otázky, a to podle situace, nikoliv tedy zcela 
zrn" u r d n í m zPŮsobem. Ve většině případů jsem položila otázky, ve kterých jsem se ruznym 
C 0 ° S m P t a l a n a t o t o : - C o vám vaše zkušenost dala či vzala?" a „Jak byste vyjadnla svoje 

v7la l
 Ka>dý z rozhovorů byl něčím výjimečný, vzhledem k jedinečnosti osobní zkušenosti i 

p * U' ^erý jsem si s každým rodičem navázala. S pocitem určíte lítosti jsem si pn doslovném 
redf S ° V á n í r°zhovorů ktere pro mne byly hlubokým zážitkem, uvědomovala poměrně ve kou 
S Cl Í n f — k e které docházelo převodem do psané podoby kdy se nahrav y ochu ily o 
^ y Projevy neverbální komunikace včetně paralingvistických kvalit ton hlasu rytmus, 
S S f r " * * ad.) Osobní jména respondentů jsem nahradila jmény j m y m i p o d o b n é jsem 

n ; , a J některé další údaje! pokud to bylo třeba vzhledem zachovaní, a,o, n y m ^ 
r°žsáhl u způsobem jsem získala poměrně rozsáhlý s o u b o dat t j ^ d set poměrně 

rozhovorů, a nyní jsem stála před otázkou, jak s těmito daty dale pracovat. 



5. OD SEBRANÝCH DAT KE KATEGORIÍM A TÉMATŮM 
ANALÝZY 

1. Celkový postup analýzy a interpretace 

Při zpracování dat jsem postupovala ve třech tázích, které jsem obrazně nazývala „čtení", 
'yto táze - z nichž každá spočívala v mnohonásobném pročítání textů rozhovorů - lze stručně 
charakterizovat následujícím způsobem: 

- první čtení: od sebraných dat k vynoření relevantních kategorií narativní analýzy 
(výsledkem této fáze jsou části 5. 2. a 5. 3. této kapitoly) 

- druhé čtení: analýza a interpretace rozhovorů z hlediska zvolených kategorií (výsledkem 
této fáze je šestá kapitola) 

- třetí čtení: pokus o zachycení celku zkušenosti jednotlivých rodičů (výsledkem této fáze je 
sedmá kapitola) 

2. Identifikace „obecnějšího scénáře" a opakujících se témat 

Ve shodě s „logikou" kvalitativního výzkumu by měly kategorie umožňující uchopit 
zPusob porozumění a prožívání toho, jaké je to být rodičem dítěte s pohybovým postižením, 
"Vykrystalizovat" až na základě sebraných vyprávění. Proto jsem se nejprve pokusila hledat 
sPolečná témata a teprve na základě identifikace těchto společných témat dojít k obecnějším 
kategoriím a pojmům. 

První, co se mi v textech rozhovorů nabízelo k zobecnění, bylo cosi, co jsem pracovně 
aazvala „obecnější scénář". Snažila jsem se hledat určité pravidelnosti týkající se průběhu a 
naslednosti fází sdělované zkušenosti. Zde bylo možné vysledovat u vyprávějících rodičů typický 
Průběh, určitou posloupnost sestávající z následujících fází: 

A) Většina rodičů hovoří o určitém zloniu, kdy clo jejích života víceméně neočekávaně 
ifiacllo zjištění, žc mají dítě s postižením. Tuto tendenci je možné ilustrovat následující 
ukázkou (paní Pavla): 

"Pak se nám narodil chlapeček, všechno bylo perfektní. Všechno bylo v pořádku. Akorát, když 
>nel nějaké očkování, tak měl vysoké teploty a když asi ve třech měsících si děti začínají hrát, tak 
lsem říkala našemu panu doktorovi, že se mi zdá. že náš Tadeášek bude asi levák, protože 
Používá jen jednu ručičku, šahá prostě po hračkách jenom jednou rukou. Tak nás pan doktor 
°deslal na vyšetření, na neurologii, kpaní doktorce, kam chodíme dodnes. ... Pak teda dostal 
^zvědomí, fibrilní křeče v devíli měsících z teploty, takže jsme se taky dostali do nemocnice. A už 
•1'W to bylo divný a ještě jak měl tady otevřenou hlavičku, tu fontánu, tak tím to sledovali, že tam 
Se jakoby něco děje. Furt jim to bylo divný, že kluk se ani moc ne hekne, že se neumí ani přetáčet. 
I('k nás poslali na cétéčko. no a tam teda zjistili, že teda nějaká ta dutina, která tam naléhá na 
nejaký ty centra a že je to teda dětská mozková obrna. " 



Ve svých vyprávěních rodiče obvykle zdůrazňují, že zprvu bylo všechno tak, jak má být. 
Ve výše uvedené ilustraci paní Pavla hovoří o tom, že po narození bylo všechno „perfektní", 
všechno bylo „v pořádku". Poté však do obvyklého a více méně očekávaného běhu života vpadne 
v podobě zjištění faktu postižení dítěte cosi neobvyklého a neočekávaného. Jak bylo uvedeno 
v teoretické části, je potíž (tj. vpád neočekávaného či neobvyklého) možné považovat za základní 
konstitutivní prvek příběhu a tedy také narativní konstrukce žité zkušenosti (Bruner, 1996). Ve 
vyprávění rodičů tvoří tato zlomová událost zjištění postižení (objevující se na pozadí 
očekávaného, obvyklého či řádného) důležitý prvek narativní strukturace jejich zkušenosti. 

Životní zlom, představovaný zjištěním postižení, má často za následek určitou prudkou 
negativní reakci, tj. určitý šok či otřes, tak jak je možné vidět na následující ilustraci z rozhovoru 
s Paní Klárou: 

To kýlu (uková šťastná událost, člověku, když se narodí dítě, to je krásný! Ty radosti potom byly, 
Ze jo. Člověk nevěděl o postižení, o ničem zatím. Člověk je v klidu. Pak nastal zlom, to mu bylo 
asi 8 měsíců, to teda přišla rána. To mi řekli, že je to dětská mozková obrna... A to bylo šílený ... 
To jsem byla docela na dně. bych mohla říct. No, to bylo hrozný. Člověk se nevzdává, že jo. A ani 
Jsem si to nepřipouštěla, že by Jiřík mohl mít lak těžký postižení. Tak jsem furt doufala, že to bude 
dobrý, furt jsem si říkala bude to dobrý, bude to dobrý, bude jako ostatní děti. No a postupem 
casu, co .Jiříkovi roky přibývaly, tak jsem si říkala, no dobrý to nebude, člověk bude muset asi pro 
t0 něco udělat." 

Jak ukazuje uvedená citace, rodič se cítí „na dně", situace mu připadá „šílená" či 
"hrozná". Zprvu je zde tendence si věci „nepřipouštět", doufat „že to bude dobrý", teprve 
Postupně dochází ke smiřování s tím, že „to dobrý nebude" a že tudíž bude třeba „pro to něco 
udělat". 

Zjištění postižení nebývá vždy jednorázovou zkušeností, někdy se jedná o řadu 
Postupných náznaků, že „něco není v pořádku". Jeden z takovýchto momentů ilustruje následující 
P'lsáž z rozhovoru s paní Zdenou: 

"J° hylo bezvadný, ona jim sála všechno a najednou jsem si všimla, že ji krměj savičkou. To jsem 
''kůlci; „a ona nechce jíst sama?", samozřejmě že nechtěla, protože ji předčasně vovočkovali, 
'"koho to nezajímalo a tím pádem samozřejmě ... mně to bylo prostě divný, dítě, který se má 

Svétu' jo, který prostě a najednou ho krměj savičkou, přitom bylo předtím schopný sát 
l,Phiě." ' 

Pasáže rozhovorů, kde rodiče hovoří o zjištění, že mají dítě s postižením, často plynule 
chází do vyprávění o zjišťování diagnózy, jak lze vidět na následující citaci (paní Simona): 

J Mostně rok jsme s manželem žili v přesvědčení, že je Klárka zdravá, protože nám to řekli 
[ "yocnici, no a po roce jsme se dozvěděli, bohužel, díky lomu teda, že jsem se vůbec začala 
"QJWiat, že mi k tomu někdo něco řekne. Paní doktorka, ke kletý jsme chodili na neurologii, tak 
7 r"cc říkala, no víte, bude jenom seděl.... napsala první jako zmínku do diagnózy, že se vyvíjí 

°diParetické formy. Takže jsem se začala pídit, co to vlastně znamená, protože ona mně nic 
c
erý'a, no a dozvěděla jsem se od dvou doktoru, že třeba bude chodit později, že jo, třeba ve 
y^ch letech nebo že bude chodit po špičkách. Tak jsem se tak nějak zase uklidnila, ale když 



jsme zase za další Iři měsíce byli u paní doktorky a ona říkala - víte, bude sedět, bude lézt, ale 
s tou chůzí nevím. Já jsem se jí zeptala - to jako má dětskou mozkovou obrnu? Načež ona mně na 
to vůbec neodpověděla." 

B) poslední citovaná ukázka otevírá problematiku druhé fáze identifikovaného „obecného 
scénáře". To znamená, že po zlomové fázi, ve které se více méně neočekávaně objevuje 
Postižení, obvykle následuje fžzc zjišťován, diagnózy a hledání příčin. Tato fáze často 
Představuje období hledání," tápání a nejasností, jak je možné vidět v poslední uvedené ukázce. 
Toto tápání je dáno jednak objektivně (rodiče jsou často při svém putování oblastí zdravotnictví 
vystaveni nejednoznačným a někdy i těžko slučitelným informacím) a jednak subjektivně (tj. 

jejich ochotou smířit se s daným stavem). 
V této fází se nejedná pouze o zjišťování diagnóz a dalších informací, ale z podstatné část. 

0 hledání příčin postižení, jak ukazují následující dvě citace (paní Pavla a paní Simona): 

'VHOZll, "Udělali nám lam EEG a vyšetření a rehabilitaci a řekli, ze laky bude chodit, potvrdil diagt 
:e '<) není těžká DMO, že nebude možná ani mentálně, jo. Oni říkali, že tohle to vypadá právě, 
'ohleto nebylo porodem, ale že už, když by! v bříšku, že se tam něco stalo. A já si tenkrát 
VzP<>minám, že já jsem měla angínu asi v šestém měsíci, ani nevím, zda mi na to něco dali. Ale 
Vlrn< že jsem se necítila dobře. Že oni tenkrát jeli s Terezkou k rodičům a já, mne bylo tak hrozně 
divně." 

" lc'n doktor se mnou nic nedělal, když jsem mu to řekla. .Já byla ještě tenkrát blbá, dneska bych 
Sl '<> líbit nenechala. Už musel vědět, že tam nějakej hematom je, ještě mi brali plodovou vodu, to 
JSem i o to stála. Představte si, že ta plodová voda byla zkalená, což znamená, že tam něco se 
clVe, ale že se to vyčistí, mi řekl. Ale ono se lam něco dělo, jo, stačilo by, kdyby zasáhl, že už tam 

yl =áněl, třeba mohl mi dát antibiotika a on mne nechal beji. " 

Jak je možné vidět na poslední uvedené citaci, se zjišťováním příčin („proč se to stalo") 
souvisí další často pokládaná otázka ..kdo za to může", popřípadě také „kdo mohl co udělat jinak 
C| 'épe". Ve řadě případů jsou těmito „viníky" lékaři, kteří buď špatně diagnostikují, nebo 
nedělají to. by podle rodičů udělat mohli. Příkladem vyprávění o nesprávné diagnóze (které však 
'!ení "Obviňující" tak jako výše uvedená ilustrace) je také následující pasáž z rozhovoru s panem 

ndřichem: 

f vlkové jsme odcházeli velice zdeprimovaný. protože jako by podtext, taková ta atmosféra, 
^''d ještě tam byla.../ticho/ velice, velice deprimující. Měli jsme dojem, že pan docent tam 
yeluje před svitou sestřiček a doktorek a že je mimo. Zeje mimo, že vůbec... že to zase vidí svým 

i 1 ]-. L.".,, T/*/7n írm/5 I-Mfjli rlriiovYi vo -yjc prea svitou sestriceK a aomoiun » — — ,„ , . ... , . 
Pohledem, i když jsme věděli že mnoha různým lidem pomohl a dobře, lady jsme meh dojem, ze 
y^adl. Pak j s m e s e po letech dostali na genetiku. ... Tam se podařilo přesně určit, jakou máme 

Opravdu jsme měli všechny ty předchozí diagnózy špatné a zjistilo se, že mame 
0robu, kterou máme Camuratiho-Engelmannův syndrom. " 

• prvních dvou identifikovaných fázích se jedná o zjištění postižení dítěte, dále pak o 
s r mu je" popřípadě také ..co či kdo za to může". V další fázi se rodíce zabývají t.m „co je 

tUT1 možné dělat" / d e se tedy jedná o ř e š e n h t o T , především o cvccn . s drtetem, kde |sou 

t C) V t 0 „co 



dosahovány určité úspěchy či neúspěchy. V této fázi matky vkládají svou energii do cvičení 
s dítětem a často s velkým odhodláním usilují o změnu jeho zdravotního stavu. To lze ilustrovat 
na následujících ukázkách (paní Bohumila, paní Pavla) : 

„A hned jak mi to naordinovali, tak jsem s ní poctivě pětkrát denně cvičila, byl to takovej kolotoč, 
že nejdřív cvičení, pak dostala najíst, když se vzbudila tak znova cvičila a dostala najíst, takhle 
prostě pořád. ... Už v roce mluvila, krásně, protože jak jsem sní cvičila, tak aby neplakala, 
Protože ty děti křičí hrozně moc, ona byla snad jediný dítě tady co nekřičelo, protože já jsem na 
ni furt mluvila." 

„No a pak teda začal ten maratón, to se cvičilo pětkrát někdy třikrát denně a já jsem spíš na tý 
masáže a hlazení a takovýhle to a dodneška se o to snažím, ale to cvičení opravdu je fakt, že to 
cvičení nenávidím do dneška, ale díky tomu cvičení je takovej, jakej je, že jo. Takže dodneška 
chodíme na rehabilitaci pořád, cvičím dnes už ně Vojtu, já už ho neutáhnu a on už je těžkej a 
hlavně bych teda řekla, že i moje výmluvy, mne to prostě nebaví. " 

.lak je možné vidět, rodiče hovoří o cvičení s dítětem v rámci každodenního režimu jako o 
^kolotoči" či „maratónu", který často prožívají jako věc sice nepříjemnou, na druhou stranu ale 
Přinášející viditelné a potěšující úspěchy. Obsah cvičení a někdy i postoje k němu se u některých 
rodičů v průběhu let mění. Následující ukázka ilustruje, jak velkou váhu někteří rodiče cvičení 
Přikládají, a také důležitost toho, aby byl rodič v tomto svém úsilí podporován ze strany blízkých. 

••Myslím si, že jsem chtěla pro to svoje dítě udělat co nejvíc, takže jsem doufala v to cvičení. To 
byla moje záchrana si myslím. A manžel mne samozřejmě podpořil, protože on miloval svoje dítě, 
'Přesto, že bylo postižený. I to mi dodalo sílu. Přece to vzdávat nebudu a viděla jsem záchranu 
v lom cvičení. Takže jsme cvičili neustále. " 

Cvičení není náročné jen pro rodiče, ale často znamená nepříjemnou fyzickou i emoční 
?átěž pro dítě, jak ukazuje následující úryvek: 

» U cvičení, co jsme si zkusili. Jak on nesnášel to cvičení! Jak řval! A v tom období vlastně, v tý' 
školce co jsme byli, tak prostě měl takový období, že do toho vzteku dával takovou sílu, že jsme 
Museli prostě přestat a museli jsme dělat prostě jenom protahovací cviky. On to prostě nesnášel a 
>ok um to vybudilo ten mozek, že měl vztek, že kousal, kopal, hrozně to nesnášel. ... No ale jsem 
'"áda, že jsme to vydrželi a že jsme ho rozcvičili. " 

I)) Po předchozích třech fázích tj. fázi zlomu, fázi zjišťování diagnózy a fázi řešení 
situace (především cvičením) nastává období školy a jejího zvládání. Tato fáze s sebou často 
lese problémy spojené s přijetím do školy (ať j iž se jedná o „přijetí" do školy jakožto instituce, či 
0 "Přijetí" ze strany spolužáků) a dále především problémy spojené se zvládáním školy (učením a 
Prospěchem). Této problematiky se týkají následující dvě ukázky: 

'•a další výhra byla la škola, protože jsem leda zašla za paní ředitelkou, která prostě je zázrak a 
"ni lak jako. oni se mnou jednali, zaplať pánbůh, normálně, oni nebyli ani nadšený, ale ani proti, 
°H na rovinu řekli, že v podstatě postižený dítě neviděli, že s tím teda nemají zkušenosti a že to 



teda zkusí. A to bylo nádherný. Takže prostě do první třídy dostal paní učitelku velice zkušenou, 
.fantastická učitelka, ta mu připravila lakovej příchod do školy, že to bylo asi to nejdúležitější. " 

„Školu. Ne/dřív jsem se bála, protože jsem nevěděla, jak ho přijmou zaprvé děti, jak se na něho 
budou koukat, a za druhý jsem se bála i s tím učením, hlavně jak to člověk bude zvládat, když 
dojíždí. Vlastně každý ráno dojíždíme a i to unavuje. Dojíždím tam, zpátky, to je hrozný, ale zase 
'o stojí za to, určitě, prolože ve třídě je hrozně málo dětí, myslím, že 13, což je úplně úžasný, to by 
'Uměl u nás na sídlišti. Sice lam integrují děti, ale lo je 30 dětí ve třídě. Stojí to za to. Jsem ráda, 
že jsem ho lam dala. On se naučil úplně jiné věci, ve speciální by se to asi nenaučil, ale ty děli mu 
dávají opravdu hodně. " 

V těchto dvou ukázkách (paní Jana, paní Klára) je vidět, jakou velkou váhu rodiče 
Přikládají zařazení svého dítěte s pohybovým postižením do běžné školy. Druhý úryvek ukazuje, 
že rodiče často vstupují do školního prostředí s obavami. Dokonce i radost vyjádřená v prvním 
z těchto dvou úryvků je výrazem skutečnosti, že rodiče nepovažují šťastný průběh nástupu do 
šk«ly za samozřejmou věc, spíše očekávají různé komplikace. Paní Klára zde také ukazuje 
Problém, se kterým se musí potýkat větší část rodičů, a to je denní dovážení do školy, kdy 
samotná cesta vyčerpává jak dítě, tak i rodiče. 

V tomto období nejde jen o samotný nástup do školy, ale také o průběžné zvládání školy, 
a to jak ze strany dítěte, tak také r o d i č e , jak ukazuje následující úryvek z vyprávění paní Blanky: 

"Mže my s tím Honzou celkem jurt lak nějak postupně jdeme, když se něco objeví, tak to 
"ějakým způsobem vyřešíme, jo, já vám lady tedkon řeknu, že si nedovedu představit, jak zvládne 
druhou třídu ale ~druhý strany prostě jsme v pohodě, on se ne nervuje, já se nenervuju, asi 
dvakrát jsem mu skz úkol dala facku, pak jsem si říkala, co se budu zlobit, kašlu na to, jo, takže 
více méně on nějakým způsobem teda tu školu nějak udělá, a když ne, lak ne. Ale prostě myslím si, 
žc to zvládnem že 'teda holt když bude mít čtyřky, no lak bude mít čtyřky, majje normálně zdravý 
děti, že jo. Člověk asi se s lim bude musel lak nějak prokousal, dát si pivo, holt zažít si to. Nějak 
,()zvládnem, prostě neprožíval to". 

V tomto období někdy vznikají i výrazně krizové situace. V následující ukázce vypovídá 
Paní Jana o situaci ve škole, která měla za důsledek neurotizaci jejího dítěte. Vlivem razantního 
zásahu rodiče byla nakonec tato situace uspokojivým způsobem vyřešena: 

•'taky byla krre prolože ve 3. třídě dostali paní učitelku, která si tedy myslela, že to umí, že to 
zvládne, že nepotřebuje žádný vyšetření a Radka dali do vyrovnávací třídy a bylo to strašně 
W*?. pm,ože prostě to byla třída šesti kluku. Šesti blbců, který mu strašně nadávali.... no a pak 
t0 ^ěalo být krizový, prolože ráno snídal a zvracel. ... Tak jsem šla za ředitelkou, ze tuhletu 
Učitelku už ne že leda to chápu, že teda bud ho chci přeřadit dojiny tridy a když to teda nepůjde, 
tQk ^ půjde do jiný školy. A paní ředitelka ho vrátila zase do normální tridy. 

E) Poslední fáze "obecnějšího scénáře" identifikovaného ve vyprávěních rodičů se týká 
kaďoucno*. H por.pi.ktiv. nlánů a cílů . V tomto ohleduje možné zaznamenat s.rs, spektrum 
^ i S T s k ý c h postojů k otázkám řešení budoucnosti jejich dítěte. Jsou zde vyjádřeny jak nadeje, 
t a k « obavy. 



V následujícím úryvku paní Simona vypovídá o pozitivním očekávání týkajícím se 
budoucnosti své dcery: 

»No, lak já doufám, že udělá nějakou školu, leda základní. Ze snad se nám podaří nějaká střední. 
No, jako myslím si. že se Klárka v životě snad neztratí, protože to takový to sociální cítění má 
teda. " 

Rodiče se liší v tom, nakolik chtějí mít budoucnost svých dětí takříkajíc „ve své režii". 
V následující pasáží z rozhovoru s paní Zdenou přijímá rodič skromnější roli pouhého „poradce" 
a zcela ponechává rozhodnutí týkající se dalšího vzdělávání na dceři samotné. Přitom budoucnost 
v,dí optimisticky s nadějí na „šťastné zítřky". 

už múzu hejl jenom takovej poradce. Můžu jí třeba navrhnout třeba tohle to, v tomhle máš 
'olent, v tomhle máš talent, jenom rozsvítit prostě, jako jo. nad tím, co jí jde, co by jí mohlo bavit. 
Ale rozhodně ji nechci nikam cpát. Věřím tomu. že ona si bude nějakými způsobem umět vybrat. 
'°je otázka, tady to školství pro ty nemocný děcka Je to trošku omezenější. Ale když bude 
Prostě chtít a řekne mamko, já se chci vyučit, budu tkát koberce, tak prostě řeknu, jdi si tam, jdi si 
'" vyzkoušet. Vždyť nakonec můžeš se živit tkaním, vedle psát povídky, jak chceš, nikdo tě nijak 
neomezuje v tomhle směru. ... Takže teď směřujeme k šťastným zítřkům. Máme plánů hodně. 
Naučilo mne to hodně žít tady a teď. Protože ta budoucnost...druhej den může vypadat úplně 
j"iak, může tam přijít spousta změn, jo? A je to o tom přizpůsobit se změnám. Ale samozřejmě 
Pozitivně, s tím, že já tam budu mít svůj prostor, Martinka tam bude mít svůj prostor, ale ty změny 
!Qk(>..., ty změny je potřeba akceptovat, přizpůsobit se, ale tak, aby nás to nedostalo. " 

Jiný přístup k otázce budoucnosti lze ilustrovat na následujícím příkladu (paní Růžena), 
k(Jejsou vyjádřeny obavy a nejistoty doprovázené hledáním (nepříliš reálného) východiska: 

'",CI nad tím radši ani nepřemejšlím! .Já se toho bojím! Z toho mám hrůzu, no. Až to tady jednou 
Chodíme. Potřebovala bych vyhrát aspoň tři milióny, abychom si nechali udělat bezbariérovej 
barák. " 

V předcházejících ukázkách sc rodiče vyjadřovali k otázce týkající budoucnosti svého 
d í t ě t e- První z následujících citací (paní Pavla) poukazuje k budoucnosti týkající se rodiče 
R o t n é h o , který již nyní počítá s tím, že jeho dítě se osamostatní a bude si žít svůj život. Ve 

r u h é citaci rodič vyjadřuje obavu týkající se budoucího profesního uplatnění, které ztratil 
důsledku péče o své pohybově postižené dítě. 

:JáJsem přesvědčená, že prostě já ho nebudu mít na krku, že skončí někde u toho počítače nebo 
"'k,e' ule že si myslím,že to nebude až tak jako. " 

"JMv prostě já začnu tak jako žít, tak jako to. nevím sice, jak to bude pokračovat, protože na tu 
,7" něco budu potřebovat, zaplatit byt budu potřebovat a v tý době mi bude nějakejch 51 let, 
"kée w moc těším až někam v jednapadesáti přijdu a řeknu, že tady potřebuji, 20 000 Kč na 
tiesic i 

• ar>y mne zaměstnali. " 



Poté, co jsem identifikovala určité pravidelnosti týkající se průběhů fází zkušenosti, jsem 
se v návaznosti na tento krok pokusila identifikovat opakující se témata (zde již víceméně napříč 
časovým průběhem). Výsledkem tohoto kroku byl následující seznam opakujících se témat. 
Jelikož se tato opakující témata stala základem pro kategorie narativní analýzy, které budou 
Podobně specifikovány a ilustrovány později, uvedu pouze jejich výčet: 

příčiny, diagnózy, informace 
- vývoj postižení, možnosti změny, cvičení 
- škola, zvládání a selhávání, učitelé, asistenti 
- podmínky, finance, instituce, legislativa 
- kdo je za co odpovědný 
- rodinní příslušníci, přátelé, svépomocné komunity 
- srovnávání světa zdravých a postižených 

čas pro dítě a čas pro sebe 
- péče o dítě versus realizace v profesi 
- životní spokojenost a naplnění 
- možnosti, aktivity a emancipace dítěte 
- integrace dítěte do společnosti 
- způsoby zvládání a vyrovnávání se s postižením 
• adaptace, souhlas, přijetí údělu 
• zhodnocování a smysl postižení 
- perspektivy, cíle, obavy a naděje 

5- 3. Pokus o zobecnění - základní pojmy 

Uvedený seznam témat mi byl východiskem k dalšímu zobecnění. Zde jsem si kladla 
otazku: z hlediska jakých pojmů by bylo možné uchopit opakující se témata? Přitom jsem 
lyažovala následujícím způsobem: Do života rodičů vstoupila s pohybovým postižením dítěte 

Ur^'tá „potíž". K této potíži se rodiče různým způsobem vztahují, vyskytují se v rámci určitého 
'^Pětí mezi potíží a stavem, který chápou jako žádoucí. Cosi s touto potíží dělají a tato potíž také 

e |á něco s nimi. Také nejsou jediní, kteří s touto potíží mají co do činění. 
Potíž (angl. „troubíc") j e jedním ze stěžejních pojmů narativní psychologie, j e jakýmsi 

^ t r á l n í m prvkem, od kterého se odvíjí narativní konstrukce ztvárňující naší zkušenost (Bruner, 
86, 1996) Rodiče dětí s pohybovým postižením „mají co do činění" s určitou „potíží", nějak se 

h l e d e m ktéto „potíži" staví, jinak řečeno, zaujímají určitou pozici: vzhledem k dítěti, k jeho 
P°stižení i k druhým. 

Zde se přirozeně nabízejí dvě kategorie, které jsou součástí arzenálu pojmů narativní 
Psychologie. Je to jednak kategorie aktérství či působení (agency), a jednak kategorie rozvrhování 
( |q / C (posi'i<»ůng). Při vymezení těchto kategorií vycházím především z prací M. Bamberga 
. "7 ,2004) a V.Chrze (2003, 2004). Aktérství či působení je možné definovat jako kapacitu 
^ n a t vzhledem k okolnostem, schopnostem či závazkům. Jedná se o způsob a míru, v níž je 
u
 m°ci jednajícího dosáhnout žádoucího či vyhnout se nežádoucímu (Chrz, 2004). Tato kategorie 

l^ožňuje postihnout „kdo-komu-co-dělá" či „co-komu-co-působí" (Bamberg, 1997). Obsah této 
a t egori e vystihuje také výše uvedený výraz „mít co do činění". 



Prostřednictvím kategorie rozvrhování pozic je možné popsat, jakým způsobem dochází 
k situování sebe, druhých či okolností prostřednictvím vyprávění. Rozvrhování pozic je také 
způsobem, jakým člověk přijímá či dává odpovědnost. Ve volné návaznosti na Bamberga (2004) 
je možné rozlišit tři úrovně rozvrhování pozic. Na první rovině se jedná o to, jakým způsobem 
vyprávějící uspořádává sebe či druhé v prostoru a čase vyprávění. Toto rozvrhování pozic se týká 
toho, „o čem" je vyprávěno. Na druhé rovině se jedná o to, jakým způsobem vyprávějící 
vymezuje své pozice vzhledem k tomu, „komu" je vyprávěno, ať již je tento přítomen přímo či 
Pouze „implicitně". Zde jde o komunikační či konverzační kontext aktu vyprávění, to znamená, 
že prostřednictvím vyprávění „něco děláme" s druhými. Třetí rovina rozvrhování pozic se týká 
širšího sociálního, kulturního či historického kontextu. Jakožto vyprávějící se vždy vyskytujeme 
v prostoru určitých „normativních diskursů", přičemž tyto diskursy do určité míry 
Předznamenávají pozice, v rámci kterých se můžeme rozvrhovat (Chrz, 2004). 

Tyto tři úrovně je možné chápat jako tři aspekty téhož aktu rozvrhování pozic. Způsob, 
Jakým člověk rozvrhuje sebe i druhé ve vyprávění se odvíjí jak od pozice vzhledem k příjemci 
sdělení, tak také od prostoru možných pozic daných širším sociálním a kulturním kontextem. 



6 . A N A L Ý Z A A I N T E R P R E T A C E Z Í S K A N Ý C H D A T 

Jak j iž bylo naznačeno, spočívá „druhé čtení" v analýze a interpretaci rozhovorů 
z hlediska navržených kategorií, tj. především z hlediska pojmů aktérství (působení) a 
rozvrhování pozic. V této fázi jsem se pohybovala ve směru od obecných pojmů ke konkrétním 
datům, tj. snažila jsem se interpretovat texty rozhovorů z hlediska výše pojednaných kategorií, 
lato fáze výzkumu vyústila mimo jiné v jakousi specifikaci původního provizorního seznamu 
témat do několika tématických okruhů. 

Z hlediska kategorie aktérství/působení („kdo-komu-co dělá", „co-komu-co-působí") jsem 
s i nad texty rozhovorů kladla následující otázky (z perspektivy vyprávějícího rodiče): I) Co dělá 
skutečnost, že mám dítě s pohybovým postižením, s mým životem a co s tím dělám já? 2) Co dělá 
Pohybově postižené dítě s druhými a co s tím dělají druzí? 3) Co dělá pohybové postižení 
s dítětem a co dělá dítě s postižením? 

Z hlediska kategorie rozvrhování pozic šlo především o následující dva okruhy otázek: I) 
Jakým způsobem je rozvrhována odpovědnost mezi rodiče, dítě a „ty druhé" (ať j iž jde o rodinné 
Příslušníky, přátele, svépomocné komunity či instituce). 2) Jakým způsobem dochází k rozvržení 
P°zic v rámci pohybu mezi „potíží" (postižení) a nápravou (žádoucí stav). 

V souvislosti s těmito otázkami se mi potom specifikovala určitá řada témat a kategorií, 
'yto kategorie představují jakousi tematickou osnovu mé analýzy. Zároveň jsou tyto kategorie 
také názvy kapitol interpretační části mé práce. Jedná se o následující tematické okruhy: 

0 Mezi světem postižených a světem zdravých 
2) Rozvrhování pozic: já - dítě - postižení - ti druzí 
3) Strategie zvládání 
4) Pl ány, cíle, perspektivy 
5) Hodnoty a přesvědčení 

6> Mezi světem postižených a světem zdravých 

Rodiče ve svých vyprávěních rozvrhují pozice mezi světem postižených a světem 
zdravých, a to v několikerém smyslu. Tyto dva světy vytvářejí určité rozpětí mezi potíží a 
Jdouc ím stavem, tj. rozpětí, v jehož rámci se odehrává úsilí rodičů i dalších zúčastněných. Tyto 
d v a světy také do jisté míry odpovídají dvěma různým „časům", to jest jednak času, který rodiče 
Í á v í »s ním", tj. času obětování se, a jednak času trávenému „bez něj", tj. času, ve kterém rodič 
2 , j e svůj život 'Mezi těmito dvěma světy také dochází k emancipaci dítěte a k jeho integraci do 
S p 0 |ečnosti. Na cestě mezi těmito světy se nacházejí cíle, obavy i naděje rodičů týkající se osudu 
J e j i c f l dětí. Jedná se o světy do kterých rodiče i jejich děti v různé míře patří, přičemž tyto světy 
^ h o u být zdrojem jistoty a bezpečí, ale také ohrožení. A v neposlední řadě se jedná o světy 
sP°'ečně sdílené zkušenosti, světy, které mají svůj hodnotový a normativní rozměr. 

Ve vztahu k těmto dvěma světům lze identifikovat dvojí tendenci: 

Odstředivou - tendenci od světa pnstiženvch ke světu zdravých. 
2 ) Dostředivou - tendenci od světa zdravých ke světu postižených. 



Jedná se o způsoby, jakými rodiče prostřednictvím vyprávění konstruují pozice a způsoby 
aktérství, a to jak sebe samých, tak také svých dětí i „těch druhých". Zpravidla lze obě tyto 
tendence nalézt - různým způsobem a v různé míře realizované - u týchž rodičů. 

1. 1. Od světa postižených ke světu zdravých 

A) Dostředivou tendenci, tj. od světa postižených ke světu zdravých, jsem nalezla ve dvou 
podobách. První podobu představuje vymezování sebe i dítěte vůči těm, kteří jsou na tom hůř 
(např. vůči rodičům nechodících dětí atd.). Tuto tendenci je možné ilustrovat na příkladu 
z rozhovoru s paní Blankou: 

.. Tenkrát jsme měli s tou jednou maminkou konflikt a já jí říkám, tak se tady neposerte, jo, ty si 
^da tady sedíš, upleteš si svetry a jsi teda strašně nešťastná a všem by ses tady ukazovala, jak 
Máš nemocný dítě. Já říkám, já ho sice tak nemocný jako ty nemám, ale já s ním denně ve 4 
vstávám, stavím s ním puzzle, stavím s ním kostky, dělám s ním jako blázen, celej den za ním 
lítám." 

V tomto vyjádření se paní Blanka vymezuje jako ta, jejíž dítě je na tom lépe následkem 
Jejího tvrdého úsilí. To, co je zde zdůrazněno, není ani tak různá míra postižení dětí, jako spíš 
rozdílná míra, v níž je s dítětem pracováno na zlepšení. 

Také další ilustrující ukázka je z pobytu dítěte a matky v lázních (paní Simona): 

«Abych vám řekla pravdu, tak jsem poznala i jinej svět. Když jezdíme do toho Košumberka deset 
''oku. a když kolikrát vidím ty děti, který se narodily jako Klárka, tak si říkám, jak je na tom 
dobře. Ale můžu vám říct, že na úkor těch druhejch, já se trošku jako seberu a říkám si, zaplať 
Pánbůh, že to je takhle a ne jinak. " 

V předložené ukázce paní Simona mluví o „jiném světě", ve kterém se pohybuje během 
Pobytu v lázních, kde dochází ke koncentraci jednotlivých druhů a typů nemocí. Právě tento „jiný 
Svěl" ji umožňuje uvědomit si, jak je na tom její dcera ve srovnání s ostatními lépe, a „na úkor 
těch druhých" se „sebrat". 

I třetí ukázka pochází z lázeňského léčení, kde mají rodiče (především matky) příležitost 
Sctkávat se mezi sebou, vyměňovat si zkušenosti a poznatky. Často zde vznikají i dlouholetá 
Přátelství jak mezi matkami, ale i mezi dětmi samotnými. Také v následujícím úryvku (paní 
Blanka) je řeč o tom, že ostatní postižené děti jsou na tom hůř, zde je však celkový smysl sdělení 
jiný: 

" lak jsme jeli do lázní. ... a to si myslím, že to bylo vono, že jsem se tam seznámila i s jinejma 
"'aminkama a člověk se začal měnit. Začal prostě zjišťovat, že to jeho dítě je sice nějaký, ale jsou 
"a lom mnohem hůř a jsou šťastný a jsou veselí a fungujou a zjistíte, že to je normální, že dřív 
byste si musela myslet, že taková rodina nemůže fungovat a nemůžou se smát a prostě jo, tím že to 
vidíte sama doma. tak vám to přijde jako normální a pak se můžete zdát někomu na ulici divná ". 

V tomto úryvku jde především o zjištění, že i ti, kteří jsou na tom hůř, jsou „šťastní", 
„veselí" a „fungujou", a že jsou tedy vlastně „normální". Následkem této zkušenosti paní Blanka 



určitým způsobem změnila úhel pohledu na status rodiče s postiženým dítětem. Zde se tedy -
spíše než o srovnávání s více postiženými - jedná o potvrzení vlastní „normality". 

Další ukázka ( paní Jana) ilustruje srovnání „budoucích" perspektiv dvou matek: 

» Třeba la moje kamarádka, která má holku ležící postiženou, tak ta ví, že to má do konce života a 
ta už dneska řekne, že se bo jí umřít, že jo. " 

V porovnání s paní Janou, která plánuje, že jej í péče o syna jednou skončí (neboť syn se 
osamostatní a opustí domov), tato kamarádka už dnes „ví", že péči o svoji ležící dceru „má do 
konce života". Zde se tedy jedná o vymezení se vůči podstatně horší perspektivě. 

Poslední ilustrací způsobu vymezování sebe i dítěte vůči těm, kteří jsou na tom hůř, j e 
citace paní Jany, která líčí situaci z plavání: 

•>Dneska jsem se strašně pobavila na plavání....on prostě seděl stou Terezou, že jo, tak jí 
vyprávěl a vedla seděla holka, Klára, která je trošku mentálně, takže třeba něco opakuje 
dvacetkrát, ta je taková prostě jiná. no a nemohla pochopit ten jejich vztah a furt jim prostě do 
toho vandrovala a byla už na ně nějaká hrubá, protože oni ji nechtěli mezi sebe, že jo, nechtěli ji 
Poslouchat a tak dále. " 

Postoj, který je tu vymezen vůči Kláře (tím, že „ji nechtěli mezi sebe", či že „ji nechtěli 
Poslouchat") opět vyjadřuje tendenci vymezovat se vůči hůře či jinak postiženým. Zde je také 
nožné vidět, že takovéto sebe-vymezování není jen záležitostí rodičů, ale také dětí. 

B) Druhá podoba zmíněné odstředivé tendence spočívá ve vymezování pozice dítěte ve 
Sfílgru emancipace od rodiny a i n t e K r a ^ e J o ^ M o o M Í (tj- ve smyslu: chodit, obstát ve škole, 
Popř. jednou se uplatnit ve společnosti). Příkladem této tendence je následující vyjádření paní 
blanky na adresu svého postiženého syna: 

" Copak chceš beji malý dítě, abys tady furt byl s náma za ručičku? " 

Rodiče pohybově postižených dětí mají, tak jako jiní rodiče, za úkol takříkajíc „vyvést" 
s v é děti clo světa V jejich případě je však tento úkol - v závislosti na druhu a m.re post.žení - o 
Pc*nání těžší. Touhy jejich dětí mohou být s emancipační tendencí více, či naopak méně (což 
právě naznačuje uvedený úryvek) v souladu. , 

Také následující citace z rozhovoru s paní Pavlou se tyka osamostatnovan. d.tete: 

" ^těla bych aby se trošku osamostatnil, no. Zase určitě budu smutná až ho tam šoupnu na ten 
Říkala jsem si. vo co jde. je to čtrnáct dní. kdykoliv tam muzu zavolal muzupro ne, 

Skoliv přijet Myslela jsem si, aby trošku poznal ten život, tam ho snad týrat nebudou, budou na 
ně; ,r ... . " ],,„•,],, nn tuk nic se mu ne trnce stat, akorat ze z lenocha 
h
 J davat pozor, s těma lidma jsem mluvila, no tatí, nu 
udejinej člověk, si myslím, ne?" 

v -i' c . / (i | ,n cVna na čtrnáctidenní tábor. Důvodem je, Paní Pavla zde hovoř o tom. proč posila svelio syna cm .1 
abv c • v . . V ™„v.t tpn život" Matka zde vyiadru|e i sve praní, aby 
° y S e její syn stal samostatnějším a aby „poznal ten zívoi . ivuukc. j i j 

Se ' ^lenocha" stal „jinej člověk". Na druhou stranu popisuje, jak JI bude bez syna smutno, a 



současně zvažuje opatření pro případ neúspěchu celé akce. Tak jako v ostatních případech, i zde 
je možné vidět, že tendence k emancipaci není u rodičů zcela jednoznačná a že tuto záležitost 
prožívají jako určité dilema. 

Paní Jana ve svém vyprávění mluví o svém výchovném postoji vůči synovi následovně: 

'Musím být na něho tvrdá, protože nebude to mít jednoduchý. Tak já jsem taková, jako můj táta, 
že jo, tak ono je to prostě o tom, on ten život prostě jednoduchý mít nebude a to se nedá nic 
dělat." 

Tak jako jiní rodiče pohybově postižených dětí, uvědomuje si paní Jana, že její syn „to 
nebude mít jednoduchý". Právě proto, že určitým způsobem předjímá jeho situaci jakožto 
handicapovaného jedince, chová se vzhledem k jeho emancipaci důsledně, tj. „ví, že na něho 
musí být tvrdá". 

Podobný postoj ke svému dítěti zaujímá také paní Klára: 

„Beru to tak, jako kdyby bylo -dravý. Ne ve všem, taky v něčem dělám ústupky, ale opravdu 
Jenom v něčem. No tak třeba v oblékání..., určité hranice tam jsou. ... Neulehčuji mu to. Naopak, 
Myslím si, že jsem někdy až moc tvrdá. .Je mi to líto. nevím, ale myslím si, že i pro něj je to dobrý', 
Zc jako člověk nepovolí a musí. " 

Výchovný postoj paní Kláry k otázce samostatnosti a soběstačnosti jejího syna vyznívá na 
jednu stranu tvrdě a nekompromisně, na druhé straně si je matka vědoma „hranic" možností 
Syého dítěte, ve kterých dělá „ústupky". 

Následující ilustrace vyjadřuje sdělení paní Jany týkající se budoucnosti jejího syna: 

"•Jsem přesvědčená, že ho nebudu mít na krku věčně, že skončí u počítače. " 

Z vyjádření paní Jany zaznívá také to, že vedení k emancipaci a integraci do společnosti 
lení jen něčím, co rodiče dělají pro své děti, a l e j e také něčím, co dělají pro sebe samé, tj. také 
Proto, aby své děti neměli „na krku věčně" a mohli žít i svůj vlastní život (jak bude ještě ukázáno 
v závěru této kapitoly). 

V některých případech rodiče uvažují v obecnější rovině a chápou emancipaci svých dětí 
J a ko součást problematiky integrace pohybově postižených dětí do „normální" společnost.. 
V následujícím úryvku (paní Jana) je vyjádřeno, že tato integrace má dvě strany, tj. že je to take 
2áležitost „lidí okolo", který si „musej zvyknout". 

V T<* integrace prostě bejt musí, prolože hlavně si musej zvyknout i ty lidi okolo, že jo, jak s nima 
jL'dnal, jak na ně, jak se chopit vozejku, no. " 

Jak již bylo řečeno, rodiče často chápou emancipaci svých dětí jako určité dilema, spojené 
S řadou různých obav. To je možné vidět na následujícím úryvku (paní Pavla), ve kterém je řeč o 
Možnosti poslat syna na tábor: 



•Mám hrůzu, ahy se um neudělal nějakej záchvat a prostě se to nezhoršilo, ale myslím si, že to 
Pfqjde. Já to vím, že děti bejvaj tam smutný, ale myslím si, že teď má takový období, že třeba za 
r°k by se semnou rezolutně nebavil. „ Vy se mě chcete zbavit", to mi říká. " 

Ve svých obavách rodiče myslí jednak na to, co všechno se může stát vzhledem ke 
zdravotnímu stavu svých dětí („aby se mu neudělal nějakej záchvat"), ale také na to, jak budou 
děti takovou emancipaci prožívat (bejvaj tam smutný) a jaké to bude mít důsledky pro vzájemné 
vztahy („vy se mě chcete zbavit"). 

1.2. Od světa zdravých ke světu postižených 

A) Také dostředivou tendenci, tj. od světa zdravých ke světu postižených, jsem nalezla ve 
dvou různých podobách. První podoba této tendence spočívá v identifikaci se světem postižených 
•l3ko.se společenstvím, kde jsou nalezeny hodnoty a vztahy kontrastující se světem zdravých. Zde 
Je možné uvést následující dva příklady paní Blanky: 

"Jsem ráda, že se to nakonec stalo, protože jsem se dostala úplně jinam, úplně jinam, úplně jsem 
členila ty hodnoty. " 

"A Jsem ráda. že ho mám. protože bych se nesetkala se spousta lidma a je to jiný. Myslím si o 
sobě, že bych byla asi větší mrcha a člověk by byl horší, byl by jinej. " 

V obou úryvcích paní Blanka zhodnocuje to, co ji postihlo, jelikož ji to přivedlo do 
n°vého prostředí, kde mohla změnit hodnoty i sama sebe. Svět postižených se v jejím pojetí stává 
Syětem pozitivních hodnot a vztahů, které by nepoznala, kdyby jí nepostihl její v mnohém 
neradostný úděl. Proto je „ráda, že se to nakonec stalo". 

Také paní Jana (ve své odpovědi na otázku „Co vám to v životě dalo?") hovoří o nalezení 
nových 

životních hodnot a vztahů následujícím způsobem: 

;; Určitě strašnou spoustu lidí. asi hodnotu, jak bych to sakra řekla, že si člověk umí určitě i vážit 
ZlV()ta - Určitě jinej pohled na život a trpělivost, tak to bych řekla . " 

Rodiče v rozhovorech opakovaně srovnávají svět postižených či nemocných na jedné 
S t r a ně a svět zdravých na straně druhé, a to tak, že toto srovnávání vyznívá ve prospěch světa 
J^tižených s jeho vztahy a hodnotami. To je možné vidět na následujících dvou úryvcích (pan 
' n d ř i c h a paní Pavla). 

f l ^ j s e m ... lul i nesmírně nemocný - obklopený partou přátel, a vedle toho chlapy jako luny -
y lJ<-'dna velká depka, není všechno síla toho svalu a zdraví. " 

že tyhle ty rodiče, co maj takhle děti jako my, že jsou jiný než rodiče, co maj zdravý děti. 
•iseni poznala docela, že ty rodiče jsou takhle fajn. " 

id, Takovéto srovnávání a hodnocení světa postižených (či nemocných) je výrazem 
nt 'flkace s tímto světem. Výše uvedené citace ukazují, že rodiče pohybově postižených se 



identifíkují s pozitivními hodnotami a vztahy světa postižených a vymezují se tak vůči světu 
zdravých. 

B) Druhá (možno říci výraznější) podoba zmíněného dostředivého pohybu spočívá 
v tendenci stahovat se do společenství postižených jako do místa bezpečí, jistoty a sdílené 
zkušenosti. Ilustrací této tendence je následující příklad paní Jany: 

- Cím je ten Radek starší, tak už vím, že už i ty prázdniny musíme trávit, nebo nemusíme, ale 
chceme trávit s těma postiženejma dětma. Protože, když třeba jedeme na Moravu, k mejm 
miláčkům, příbuzné/m, tak přeci jenom se ten režim musí přizpůsobit jenom jemu, jenom Radkovi, 
ale když jedem na Moravu ke známejm, kde je leda Jitka postižená na vozejku a Radek, tak je to 
'Sprostá pohoda, protože oni vědí co a jak, ježíš zase chce čůratl a tak dále, jo. Ale u těch 
-drávejch to je prostě jinak v tom, že já si třeba připadám tam taková zranitelnější nebo někdy je 
mi to třeba líto, že si třeba říkám, doprdele ta má zdravý dítě a Radek třeba přijde a řekne, že 
cljce čůrat, že jo, a teď teda všichni jsme u toho ohně a opékají se buřty nebo je tam sranda a 
P°píjí se a Radek přijde, že chce čůrat a já se musím zvednout a její dítě nepřijde, že chce čůrat, 
P''<>tože si jde samo, že jo. Tak asi možná v tělilech chvílích si třeba řeknu, kručí, já tady chci taky 
dřepět, já se nechci o něj starat nebo já nevím. Tak zase je to o tom, že pak to třeba tolik 
nevyhledávám, ale asi v tomhle. " 

Paní Jana v předložené ukázce mluví o důvodech, které ji vedou k tomu, že prázdniny 
raději prožívá ve společnosti postižených dětí, protože mezi zdravými je nutné uzpůsobit režim 
d ^ t i s postižením. Matka se tak ve společenství zdravých cítí „zranitelnější"; je j í „líto", že jiné 
d ě l i jsou zdravé, kdežto ona se musí podřizovat potřebám svého syna s pohybovým postižením. 

Také další dvě ukázky dostředivé tendence tohoto druhu jsou od paní Jany, která v nich 
č | svoje pocity a důvody, proč se cítí lépe ve společnosti matek, které mají postižené dítě než ve 

sPoleČnosti matek zdravých dětí. 

' f a bych na kaje ke kamarádce, která má postižený dítě, ne ke zdravý, máme stejný starosti, u 
-dravých bych měla strach, abych neotravovala . " 

" Kjám strach u těch zdravých, abych jim vlastně neříkala pořád to samý, že jo, protože já mám 
SteÍný starosti a abych je 'třeba tím neotravovala, jo, protože oni opravdu, neříkám, že kdyby to 
ic chápali, tak by to nebyly moje kamarádky, ale já vlastně opravdu pořád je to o úklidu, o tom, 
Ze 'eda musí,,, vydělal ty peníze lak zase třeba nechci, abych je neobtěžovala, že teda nemám 
P

h*nh~e, že mám i 000 Kč na měsíc nebo 4 000 a tak dále, tak asi abych je neotravovala. Tyhle 
který ,„aj stejný peníze jako já a stejný problémy, tak si spolu rozumíme a chápou mne 

, i Zde je možné vidět, že zatímco v prvním případě se tendence stahovat odehrává spíše 
Jedeni na dítě, ve druhém úryvku se tato tendence vztahuje spíše k rodič, a k jeho pocitům. 



1. 3. S ním a bez něj: „obětovat se či žít svůj život" 

„Být rodičem pohybově postiženého dítěte"' představuje „řeholi" spočívající v řadě 
omezení. Rodiče si tato omezení uvědomují a často o nich v rozhovoru mluví, jak ukazuje 
následující úryvek od paní Šái 

"Já to jdu vyndat, ale otočím se zády, ještě nedojdu ani do tý kuchyně a už: mamko, podej mi 
tohle! Mamko, podej mi to! Takže, člověk musí hejt po ruce a už si nemůže dělat to, co sám chce. 
^ mě už to ani nepřijde jako. Já sem se omezila. " 

Paní Šárka se zde vymezuje jako ta. která musí být neustále k dispozici požadavkům a 
nárokům svého dítěte, následkem toho nemůže realizovat řadu svých přání a potřeb. Chápe se 
•|ako ta, která se natolik omezila, že už jí „to ani nepřijde". 

Jiným způsobem prožívá svá omezení paní Jana: 

•'"teď teda všichni jsme u toho ohně a opékají se buřty neboje tam sranda a popíjí se a Radek 
Pri.jde, že chce čúrat a já se musím zvednout a její dítě nepřijde, že chce čůrat, protože si jde 

že jo. Tak asi možná v těh!ech chvílích si třeba řeknu, kruci, já tady chci laky dřepět, já se 
nechci o něj starat. " 

Také paní Jana zakouší úděl rodiče postiženého dítěte, který často musí dělat, co nechce, a 
llemůže dělat to, co by chtěl. Ve srovnání s paní Šárkou, které „už to ani nepřijde", dokáže si paní 

a n a naplno přiznat své nároky a přání narážející na řadu nutností a omezení. 
Rodiče pohybově postižených dětí však nežijí jen v prostoru nutností a omezení, ve 

erém se obětují svému dítěti. Zčásti je jim umožněno žít také bez svých postižených dětí. Ve 
2Působu, jakým tyto možnosti realizují, či jak o nich třeba jen uvažují, se rodiče podstatným 
způsobem liší V následující ukázce paní Simona srovnává svůj postoj a postoj svého manžela 

této věci: 

"t
Takjsem si říkala - bude volno, tak se sebereme a pojedeni si zalyžovat bez Klárky, jenom my 

uby zase sme něco udělali pro Honzu. Ale manžel prostě on nechce. Já zase to beru, že člověk 
oprostí se od těhlelěch neustálejch ..musím, musím, musím", jo a prostě užijeme si jako 

hi rodina Prohře Klárka bude mít svý zážitky od babičky a bude mít to ... no, ale on 
bez Klárkv ne No nakonec to dopadlo úplně jinak, my jedem do laznt. " 

r°dii ' U K a / - K a |e soucasu uaisi (ra™^, . ~ , 
aby - a . d ě l á P r o pohybově postiženou dceru. Vyzdvihuje zde svého manžela, který usiluje o to, 
Hian>C'ich dcera měla stejné zážitky jako normální děti. Zčásti zde zaznívá střet názorů mezi 
čase^'1, ktl>' ,T,atka si přeje podnikat různé aktivity se starším synem a plně se mu v omezeném 

V c n°vat, zatímco otec z takových věcí nechce postiženou dceru vylučovat. Matka svůj postoj 
dcP,1°díUl-ie ' že by si odpočinula od každodenních starostí, spočívajících v péči o postiženou 

Pr° sebe" 
ví - v itorá vHe řeší otázku „času pro dítě" a „času ake následující citace je od pani Simony, která zde resi 

L 



.. .Jako něco bych pro .sebe takhle udělala, abych vydržela. Ale víte co, říkám si, tyhle pátky mám 
volný. A jednou si udělám ten den pro sebe. .Je tam sauna, všechno, tak sem si to tam párkrát 
vyzkoušela, ale už sem tam rok a pul nebyla. Protože vždycky je něco důležitějšího. Myslím si, že 
jako proto, aby člověk byl trošku jako psychicky, že je to potřeba. Vykašlat se na povinnosti. Já 
bych strašně chtěla, ale bohužel já si nemůžu dovolit někam jezdit daleko. " 

Zde se ukazuje, že potřeba „mít čas pro sebe" či „udělat něco pro sebe" a možnosti, které 
nabízí realita, nejsou dost dobře slučitelné. Paní Simona by pro sebe ráda udělala to či ono, ale 
nakonec j e „vždycky něco důležitějšího". 

Někteří rodiče však hovoří o tom, že situaci, kdy se j im naskytne možnost být nějaký čas 
bez svých postižených dětí (a tedy i bez omezení, které to s sebou přináší) prožívají j ako určité 
„zaskočení", tj. jako cosi, čemu už dávno odvykli, jak ukazuje následující citace od paní Pavly: 

- To bude náhle prázdno. To budu Jurt čekat, jestli mi nezavolajíjestli se něco neděje. " 

Uvedené vyjádření svědčí o určité prázdnotě, která se objevuje, když náhle zmizí řada 
°mezení a nutností každodenně spojených s péčí o postižené dítě. Zde se ukazuje cosi, co platí 
Pr« rodiče obecně, co je však zjevnější v případě rodičů, kteří musí o své děti ve zvýšené míře 
Pečovat. Jedná se o to, že emancipace není jen záležitostí dítěte, ale také rodiče. Lze 
Předpokládat, že pro rodiče pohybově (či jinak) postiženého dítěte představuje emancipace a 
"legrace dítěte do společnosti zvláštní (a mnohdy ne zcela lehký) úkol. 

k 



6. 2. Rozvrhování pozic: já - dítě - postižení - ti druzí 

V této kapitole jsou východisky analýzy pojmy rozvrhování pozic a aktérství. Půjde zde o 
to. jakým způsobem jsou ve vyprávěních rodičů rozvrženy pozice jednotlivých zúčastněných 
„stran" jakožto aktérů či příjemců akcí druhých. S kategorií aktérství (tj. „kdo-komu-co-dělá" či 
»co-komu-co-působí" atd.) neoddělitelně souvisí téma vlivu, tj. v jaké míře a jakým způsobem 
mají jednotliví aktéři situaci pod svojí kontrolou. Zároveň se působení a vliv jednotlivých aktérů 
odehrává v prostoru, ve kterém je určitým způsobem rozvrženo to, „co by mělo být". Teprve 
v takovémto „normativním" prostoru může být přijímána či dávána odpovědnost. Vedle toho, co 
kdo dělá, zde tedy půjde také o to, co kdo může či nemůže dělat, co má či nemá ve své moci, co 
dosahuje či nedosahuje, a v neposlední řadě také za co kdo může či nemůže, popřípadě co by kdo 
měl či neměl dělat. 

2. 1. Aktérství, vliv a odpovědnost rodiče 

V jednotlivých příbězích lze nalézt různé podoby vlivu, aktérství a odpovědnosti rodiče, 
jmými slovy, co rodič dělá, co dosahuje, jaký má vliv a za co přijímá odpovědnost. Zde se jedná 
Především o působení, potýkání, spolupráci či aktivitu rodiče ve prospěch svého dítěte, a to 
V/l)ledem k lékařům, učitelům a ostatním. 

V rámci toho, co je to „být rodičem pohybově postiženého dítěte", rodič rozvrhuje určitý 
2Působ aktérství, vlivu a odpovědnosti, a takto se vymezuje vůči aktérství, vlivu a odpovědnosti 
Jak dítěte, tak také dalších aktérů, jakou jsou lékaři, učitelé a podobně. Proto bude užitečné 
r°zdělit tuto část podle toho, vůči komu se aktivita rodičů vymezuje, a to i přesto, že každé 
2 ^chto skupin aktérů se budu v následujících částech věnovat zvlášť. 

A) První podskupinu představuje vymezování sféry vlivu rodiče ve vztahu k dítěti. První 
ukázka je od paní Blanky: 

"Jsem přesvědčená vo tom, že bv isme nebyli nikdy na tom tak jako teď, kdybychom od 
Zpočátku nedělali a ne makat i. " 

Paní Blanka zde vyjadřuje vztah dosavadního usilování k současným výsledkům. 
Vyjadřuje přesvědčení že to jak na tom jsou, by nebylo, „kdyby nedělali a nemakali". Matka se 
*d e tedy ztvárňuje jako odpovědný aktér, který byl schopen afektivním způsobem ovlivnit stav 
r ! e h o dítěte. Zároveň je zde významné také to. že aktérem v tomto vyjádření není jen paní 

'anka samotná ale my" To znamená, že ti. kteří „dělali" a „makali", jsou matka s dítětem 

Také v následujícím vyjádření je aktérem matka spolu se svým postiženým dítětem: 

od <oho narození jsme teda jsme se strašně snažili, strašně, říkám do dneška zaplať 
mám strašnou kliku na bezvadný lidi kolem sebe. .Já jsem je vždycky hrozne poslouchala 

Vory. co „,i řekli. " 



Opět je zde zdůrazněna snaha vedoucí k dosažení žádoucího výsledku, který je zde 
zároveň dán do souvislosti s podporou lidí kolem a s posloucháním lékařů. 

V následujícím úryvku vyjadřuje paní Blanka svůj vliv na stav svého syna tím, že se 
srovnává s jinými rodiči. 

e 
ve 

" Mám několik kamarádek, který ty děti jsou na tom mnohem hůř než já, ale zase jsem si říkala, ž> 
kdybych já se k tomu stavěla tak jako voní třeba, tak by ten Honza taky asi nechodil, jo, že 
sPoustě věcí prostě jsem si to musela zařídit sama. " 

Z tohoto i přecházejících úryvku je patrné, že pro matky je důležité, že se mohou chápat 
jako ty, které aktivně přispěly k současnému stavu svého dítěte. Následující úryvek, který je 
r°vněž od paní Blanky, ukazuje, že rodič ve svém úsilí přikládá důležitou roli i dítěti samotnému, 
které je zde chápáno jako určitý „tahoun" matčiny aktivity. 

"Kdyby ten Honza teda ten mozek neměl v pořádku a netáhl mne furt dopředu a nevotravoval a 
neobtěžoval a jurt něco nechtěl, tak bych ho taky třikrát překročila a šla bych si dát to kafe. " 

Je to tedy také dítě, které má vliv na dosažený výsledek, byť jen tím, že „obtěžuje" a „furt 
něco chce". Dítě je zde tedy tím, kdo „něco dělá s matkou", následkem čehož matka „něco dělá 
s ním". Jiným způsobem se vztahuje k aktivitě svého syna paní Klára: 

"Ale vím, co z něho můžu dostat. Takže beru ho opravdu jako normální dítě. Najíš se nebo 
dolezeš si tam sám. on nechodí takže na záchod si sám doleze nebo tohlecto. Neulehčuji mu to. 
^Q°pak, myslím si. že jsem až někdy až moc tvrdá. Je mi to líto, nevím, ale myslím si, že i pro něj 

Je'o dobrý, že jako člověk nepovolí a musí. " 

Paní Klára se zde vyjadřuje jako ta, která zná možnosti svého syna (je tou, která „ví, co 
něho může dostat") zná "i jeho omezení (tj. respektuje, že nechodí), přesto však dokáže 
•V̂v.v ' ' . . • I ÍI..Í JřiWt w? y. , , . . w UV/JllIl I, /.IIU I JVIIV/ v,.. \ • 

..ranice jeho omezení, a to tím, že ho bere jako „normální dítě". Ví. že to znamená být 
n a dítě „až moc tvrdá", pociťuje v souvislostí s tím určitou lítost, přesto však „nepovolí", jelikož 
V'- ž e "Pro něj je to dobrý". Zde je vidčt, že rodiče často musí jít „proti srsti" nejen svému dítěti, 

Ir, . . ' . 

r°zšiřovat h 
nad 
ví, j 
ale i s vým vlastním pocitům. 

Další citace je od paní Šárky: 

"^jelikož je ležící a nezvedne se sama ani na kolena, tak prostě jí to neumožňuje ten její pohyb. 
?' "> ie i tím, že jsem jí málo vedla k tý samostatnosti. Nebo ono se to dost dobré nedalo v našem 
'Pádě it • • ,/• •• ,,„„• iwro-nurlila Nebo jestli sem /i zbytecne ... tím. jakjsem si i uae. Ale nevím, lestli sem ji moc nerozmauuu. j , 

''kala • - , ' „, „, 7íjravý děti lak vlastně jsem ji zbytecne moc pomahala, ze ona nemuze to, co muzou ty zaravy ulu, 
•VchJí k tý samostatnosti vedla. " 

eniano; . J . ... •,, „„i. „ „ m m e n á že by by o mozne rodíce neiakym 
C o P3C* 3 Í m e g r a C Í S V ý C h d Č t M

K ° f w rodičů jsou dány jak konkrétní 
siti Posuzovat, zda stran svých dct. udělali dost. i os oje J ^ vvzkumin tUací> tak také osobním „založením" a bylo by zcela nemístné (a prekracujic, rámec výzkumu) 



rodiče jakýmkoliv způsobem „soudit". Přesto však je možné - s výše uvedenou výhradou -
Popsat způsob, jakým rodiče sami sebe rozvrhují jakožto aktéry, kteří se s určitým způsobem 
odpovědnosti vztahují k situaci svých dětí. Ve výše uvedeném vyjádření hovoří paní Šárka o tom. 
že „ono se to dost dobře nedalo". Současně však přikládá odpovědnost sama sobě jako té, která 
«jí málo vedla k té samostatnosti" tím, že jí vytvořila prostor, ve kterém se příliš nemusela snažit. 
paní Šárka se zde tedy částečně ospravedlňuje i obviňuje. V každém případě je zde dobře vidět, 
že součástí „údělu" pohybově postiženého dítěte je věčná otázka odpovědnosti, ať již osobně 
Přijímané, či přičítané druhým či různým okolnostem typu „ono se to nedalo". 

Následující ilustrace je od paní Blanky: 

"že ta levá ruka se mu horší a jako tím postavením, že už jí začíná cpát jako ktý k hlavě, že to 
nikdy tak nebylo, on ji teda nikdy nechtěl používat, ale spíš ji strkal pod stul, teď už ji cpe k hlavě, 
ale spíš si říkám, abychom do něho víc dostali v tý škole, do tý hlavy. " 

Paní Blanka zde hovoří o zdravotním problému svého syna s jeho levou rukou. 
V kontrastu s tím je tu oblast pokroku ve škole, zde jsou jako aktéři vyjádřeni „my", tedy rodič a 
nejspíš učitel. Zdá se, jakoby zde matka více přebírala odpovědnost za oblast učení („abychom do 
něho víc v tý škole dostali") než za oblast pohybového pokroku (kde je to spíše záležitost „levé 
ruky", která se horší, či syna, který ji „nikdy nechtěl používat"). Zde je možné vidět, že i samotná 
gramatická forma rodičovských vyjádření někdy ukazuje různé způsoby rozvrhování aktérství, 
vhvu Či odpovědnosti. 

Další ukázka je od paní Růženy: 

" Když měli tu první paní učitelku, tak Věra nechtěla jeden čas chodit do školy, nechtělo se jí 
Vs'ávat, radši řekla, že ji bolí hlava nebo něco. Já jí říkala: půjdeš, když ti bude špatně, tak 
priídeš domu. Ale nepřišli. " 

V uvedeném úryvku se matka vzhledem ke svému dítěti vymezuje jako odpovědný aktér, 
reaguje na tendenci dítěte vyhnout se škole. Matka na jednu stranu rázně posílá dítě do školy, 

113 druhé straně dává dítěti určitý prostor pro vlastní rozhodnutí. Vymezuje tak určitou sféru 
°dPovědnosti jak pro sebe. tak také pro své dítě. 

Také následující ilustrace od paní Jany se týká školy: 

': !* třídě doslali paní učitelku, která si teda myslela, že to umí, že to zvládne, že nepotřebuje 
vyšetření a Radka dali do vyrovnávací třídy a bylo to strašně špatně, protože prostě to byla 

šesti kluku šesti blbců který mu strašně nadávali, že má chromyho pinďoura, prostě 
yný, no a prvních půl roku, protože on tak jako Jurt je takovej, právě protože se chce všem 
y**-i a mně nechce způsobovat žádný problémy, ale bylo vidět že to zkratka nem ono, no a 
[Qk «> =ačalo být krizový, protože ráno snídal a zvracel a nechtěl do školy a po pul roce jsem to 

, i i - : // nvvchickv to hvto moste trik 
Už =CJC(do být krizový, protože ráno snídal a zvracet a necntei ao snuiy... u ,n> /;«,, 
jse

 U-Cla ' c<il' tn'k "ž jsme dokonce opravdu bylí i v nemocnici a psychicky to bylo prostě . 
jiný S!a Za ředitelkou, že tuhle učitelku už ne, že teda to chápu,že teda buď ho chci přeřadí 
Hor

 tnýy a kí'yž to teda nepůjde, tak že půjde do jiný školy. A paní ředitelka ho vrátila zas, 
C " ? tHdy< kd>' Pras'é tahle paní učitelka říkala, že je blbej, že nemá já nevím na nic , 

- ''''dě dostal novou paní učitelku, která prostě je bomba. " 

tak 
•adit do 
ase do 

a ve 

k. 



Paní Jana zde líčí krizovou situaci svého syna s pohybovým postižením ve škole a způsob 
jejího řešení. Neadekvátní přeřazení jejího syna do „vyrovnávací třídy" vyústilo v neúnosnou 
situaci. To vedlo k matčině pokusu tuto znepokojující situaci ovlivnit tím, že zašla za paní 
ředitelkou s vlastním návrhem řešení, které se ukázalo jako vhodné a problém řešící. Tímto 
způsobem paní Jana posouvá sféru svého vlivu a rozšiřuje oblast své odpovědnosti týkající se 
integrace svého dítěte. 

B) Druhou podskupinu představuje vymezování se rodiče vzhledem k lékaři. Jednou 
2 podob takového vymezování je následující ukázka od paní Zdeny: 

"My jsme začali chodil do místního stacionáře asi jen dva měsíce a to nám nedělalo vůbec dobře. 
Jednání spaní doktorkou bylo....špatné. Martinka se začala počůrávat ... slibovali, že tam sní 
b"dou cvičil, vířivka a lak dále. Byly věci. které nebyli schopny vůbec akceptovat, prostě dusárna 
První třídy. ... My jsme se potřebovali přece někam posunout, přece nenecháte dítě se zkřivenou 
Pánví a zkřivenejma kyčlema..., ale ona mi řekla, ale pan Dupač to řeší jinak. Já jsem tenkrát 
rekla. to víš, že ji zase dostanu tam, kam já budu chtít, já jako, to víš, že ji zase dostanu na ty 
c'yři, kdyby čert na koze jezdil, to jsem řekla sama sobě. ... Paní doktorce jsem řekla, že je to jen 
m°je starost,i když ona má na to jinej názor. My můžeme dosáhnout něčeho jiného, aleje to vo 
'"'"jejím strašení, zbytečným st raše ní. A dneska jsem ráda. že jsem ji neposlechla. A tak je to o 
'""'• hýt sám sebou a ne úplně poslouchat všechno, co ti lékaři říkají. " 

Paní Zdena presentuje stacionář jako místo, které nesplnilo avízované možnosti léčebné 
rehabilitace. Toto však nečiní (tak, jak je tomu v případě některých rodičů) v souvislosti 
* Přesouváním odpovědnosti. Naopak, paní Zdena bere odpovědnost na sebe („paní doktorce jsem 
r e k |a, že je to jen moje starost"), ví co chce dosáhnout a ví, že je toho schopná („to víš, že j í zase 
. t a n u tam, kam já budu chtít"). Z odstupem času také ví, že udělala dobře („a dneska jsem ráda, 
*c jsem jí neposlechla") Paní Zdena je určitým mezním případem, kdy rodič dokáže ve vztahu 

'čkařům vzít odpovědnost zcela na sebe. V rozhovorech s rodiči najdeme celou škálu případů 
0 d »my jsme ti kteří vědí a dokáží si pomoci sami" až k opačnému postoji, který lékaře přijímá 
Jako ^vševědoucí" a „všemocné". 

T , . itku whodili, iá jsem odtamtud' přišla, já 

" » lak klepala, jak rallík. po lom rozhovo ru* ' pro tyhle pos,ižem 

Pan' C ) T ř e t l Podskupinu představuje aktivita a odpovědnost rodiče vůči škole. Ukázka je od 

1 Růženy: 

" To 
ise,r 

děti >L'\ Jak by bylo dohry. Kaynycriom m • — , 
Pani "\Rc'kla jsem jim: Proč já bych ji lam dávala, aby byla lejdei. , 
Q „1(}}'cÍ'c,ce a asistentce hodí. To jsem ji tam mohla dát hned a nemusela jsem se s ní tak nadřít 

C C',Se"! <> polovičku problémů míň. co o polovičku, o všechny problémy!" 

T « o ukázka ilustruje poměrně častý problém rodičů pohybově postižených dětí, kteří si 
n a v z d ° r y tlaku učitelů a ředitelů (kteří mají své pochopitelné důvody) musí stát za svým a 

s t
 Sl 'ntegraci svého dítěte navzdory „jednodušším" a „ekonomičtějším" řešení přicházejícím 
' a i 1 y školy, čas to tedy tito rodiče musí vzít integraci svých dětí takříkajíc do své „režie" a 



zahrnout tak do sféry své odpovědnosti a svého rozhodování to, co je v jiných („šťastnějších") 
Případech možné nechat na škole či dalších institucích. 

I)) Čtvrtou podskupinu představuje vztah rodiče k širšímu institucionálnímu rámci. 
Následující citace je od paní Jany: 

..Ptali se mne, zela bych byla ochotná spolupracovat s tím Krásou a já jim říkám, že bych byla 
°chotná s ním spolupracovat a jít clo Parlamentu. " 

Na jiném místě rozhovoru paní Jana říká: 

"Říkám tomu Krasoví, já bych tam nemohla sedět, já bych je zabila, já bych je zmlátila, já bych 
tam přišla, řekla bych svůj názor a on mi říkal: .Já bych potřeboval opravdu mámu, která ví 
tl>hletu problematiku. Tak to jsem mu odkejvala, to tam klidně řeknu. Protože tohle není možný, 
"Pravdu, už jako, že jo, ta maminka v tom Brně přece, la to začala, že musela dát kluka do 
Ústavu, protože na to prostě neměla finančně. " 

Paní Jana zde rozhořčeně vyjadřuje své emoce vůči finanční politice státu, který se 
"dostatečně stará o rodiny s postiženým dítětem. Tuto situaci prezentuje na příkladu jiné matky 
Postiženého dítěte z Brna a tak trochu tím naznačuje, že i ona se nachází v obdobné finanční 
no,Jzi. Paní Jana je odhodlaná, pokud by jí to bylo umožněno, spolupracovat s poslancem, či jít i 
d o Parlamentu. 

Ne vždy je vztah k širšímu institucionálnímu rámci takto aktivní a odpovědný. Obvykle 
r°diče vyjadřují určité rozčarování nad přístupem státu a jeho institucí vůči pohybově či jinak 
Postiženým, popřípadě hovoří o konkrétních případech jednání s úřady, které je vesměs 
Popisováno jako nepříliš uspokojivé. 

6 ~> 
' 2 . Aktérství, vliv a odpovědnost dítěte 

Přestože životní příběhy jsou vyprávění z perspektivy rodičů, v těchto příbězích patří 
k '^důležitějším postavám" jejich postižené děti. Rodiče zde tedy rozvrhují také různé podoby 
V||vu, aktérství a odpovědnosti svých dětí. Vyprávějí o tom. co děti vzhledem ke své emancipaci 
^integraci dělají, čeho jsou či nejsou schopny, jaké jsou jejich úspěchy či naopak neúspěchy, a 
l l k e o tom, co by jejich děti měly či neměly. 

Následující citace z rozhovoru je od paní Jany: 

"!Qdy budou tři roky to bude Radek ještě v základce, tady potom máme plán, že půjde do 
^skýeh Umí oronre on tam chce jíl, strašně tam chce jit studovat střední ekonomickou 

V tomto úryvku je řeč o plánech, které má rodič stran svého dítěte. V takovýchto 
^ d e c h se nabíz otázka kdo je „autorem" těchto plánů. Na tuto otázku nen. snadné odpovědět 
^arat;. - uui/.nu, j „ ^.„.„Ann^ti ma / d e ie ci skromnejsi: Zkoumat 

C b a n a l ý Z a n e n í ° t 0 m ' " j a k S e V e a V <
V e S Z í Jany je Radek tím, který „strašně S o b Porozumění rozvržený ve vypraveni. Ve vypraveni pan. .y j 



chce" jít studovat ekonomickou školu. Paní Jana tedy bere v úvahu přání svého syna, ať již je toto 
přání skutečné, či pouze matkou předpokládané. 

Následující dva úryvky jsou od paní Bohumily a oba se týkají školy. 

"Zpočátku jsem ji zkoušela, než se navykla se učit, teď to nechávám na ní, vyzkouším ji jen občas, 
když si vzpomenu." 

"Když má neúspěch třeba v matice, tak ona přesto pořád do toho jde a když něco ví, lak „já to 
Panu učiteli řeknu", no to řekne. To já jsem byla jiná. " 

V obou úryvcích rodič ztvárňuje své dítě jako aktivního činitele. První citace ukazuje, že 
IT|atka dává svému dítěti prostor jako odpovědnému aktérovi (nechává to na ní, vyzkouší jí jen 
°bčas). Podobně ve druhé citaci paní Bohumila ukazuje svou dceru jako tu, která si jde navzdory 
neúspěchu za svým. 

Rodiče často řeší otázky týkající se kompetencí svých dětí, mimo jiné ve vztahu 
k možnému budoucímu uplatnění. Chápou, že tyto kompetence, a tudíž i prostor budoucího 
uPlatnění, jsou v důsledku postižení omezené, jak ukazuje následující úryvek z rozhovoru s paní 
Pavlou. 

" Určitě by ho bavilo něco s počítačem, ale nevím, jestli ta jeho nemoc mu to potom dovolí. Na 
tQhle to by byl chytrej. " 

Matka zde vyjadřuje určitý rozpor mezi tím, co by si dítě přálo a tím, „co mu nemoc 
dovolí". Toto je častější případ, kdy rodič se ztvárňuje jako ten, který aktivně plánuje a snaží se 
utvářet budoucnost svých dětí, kdežto ze strany postiženého (a spíše pasivně figurujícího) dítěte 
Pocházejí určitá omezení. Přesto však lze nalézt příklady, kdy situace je do jisté míry opačná, jak 
Nazuje následující úryvek od paní Šárky. 

a kdvž teda někdy i opravdu třeba i mě není někdy dobře a když teda jdu já nevím ... tak 
dneska to vypouštíme a uděláme si volnej den. A to nemá ráda, protože furt chce, furt to chce mít 
naPlánovaný. Někdy teda to je vysilující, když ten plán člověk nemá a zrovna teda není nic. " 

Zde je naopak dcera tou, které je přisouzena aktivní role, na rozdíl od matky, která se 
N a z u j e jako pasivní oběť nároků a požadavků svého dítěte. Zatímco obvykle to „chtějí mít 
naPlánované" rodiče, zde tato tendence vychází ze strany dcery. 

Jak naznačují výše uvedené případy, rodiče pohybově postižených dětí se významně liší 
? 2Působu, jakým'dávají prostor svým dětem jako odpovědným aktérům, či jakým je naopak 

j^Pou jako jakési pasivní objekty svých přání a záměrů. Příkladem zmíněného „dávání prostoru" 
následující úryvek z rozhovoru s panem Jindřichem. 

: 0^iel... mmi ře:sU siímci se třema sourozenci, že musí být schopen jim pomoc. Takže my jsme 
dozvěděli, že když měl odvést Martina do školy a byl špatný cas, takže vzal Martina na 

°> aktovky na prsa a odnes! ho do tý školy" 



Zde, podobně jako na dalších místech tohoto rozhovoru, pan Jindřich chápe svého 
nejstaršího (třeba říci, že jediného „nepostiženého") syna jako odpovědného aktéra, který se ocitá 
v situacích, které mu přináší jeho postavení nejstaršího bratra třech postižených sourozenců a 
který je nucen tyto situace sám odpovědně řešit. 

Jiný způsob chápání dítěte jako aktivního a autonomního činitele představuje následující 
vyjádření paní Růženy: 

••ta chce luky jako utírat, nejradši by chtěla mejt to nádobí, ale to víte, tam se nedostane Tak 
"" kolikrát teda říká: „Aspoň li namočím prádlo" ... tak ona namáčí to prádlo, hází mi to do 
Vany." 

Matka zde presentuje svojí postiženou dceru jako tu, která sama od sebe chce dělat to či 
0110 a která se vytrvale dožaduje různých činností včetně těch, které jsou nad její možnosti. Jiný 
Př|'pad ztvárňování aktérství postiženého dítěte ukazuje následující pasáž z vyprávění paní Jany: 

" l'ak se snažím, aby sc nějak hejhal, hlavně teda chci, aby chodil, že jo, protože vozejk v bytě 
Prostě neexistuje, říkám, nebudeš se prostě tady pohyboval na vozejku, takže buď tady musí lézt a 
nebo chodí s těma kozičkama. " 

Na rozdíl od předcházejícího příkladu, zde je to paní Jana, která chce a snaží se, aby její 
Syn chodil. Dítě se tak do jisté míry ocitá v roli pasivního objektu přání a záměrů rodiče, v jehož 
»rc/ii" dochází k překonávání postižení. 

Jak ukazují uvedené příklady, ve vyprávění rodičů se jejich pohybově postižení synové či 
d c c r y ocitají v různých pozicích. Někdy jsou těmi, kteří jsou svými rodiči „tlačeni" směrem 
, emancipaci, někdy naopak těmi, které své rodiče „tlačí" k tomu, aby s nimi něco dělali. Někdy 
J s ° u chápáni jako spíše pasivní objekty rodičovských přání a záměrů, jindy jako ti, kteří si to či 

s ami přejí či mají v úmyslu. Zatímco v některých případech jsou těmi. se kterými se to či ono 
lá> jindy jsou ztvárněni jako vlivní aktéři, kteří dokáží za to či ono sami převzít odpovědnost. 

6l 2- 3. Aktérství, vliv a odpovědnost „těch druhých" 

A) První podskupinou „těch druhých", vůči nimž se rodiče ve svém vyprávění vtahují a 
vyrnezují, j s o u lékaři. 

Lékaři jsou postavami", které v „příběhu postižení" figurují od samého počátku, tj. od 
který představuje zjištění postižení. Lékaři často nějak souvis, s palčivou otázkou po 

^ i n á c h postižení, jak ukazuje následující úryvek z rozhovoru s paní S.monou, který líčí potíže, 
e r é nastaly v průběhu jejího těhotenství. 

Už bolelo na straně v pátým měsíci, když jsem ležela na boku to znamená, že se něco dělo 
„ !'» břiše. Ten doktor se mnou nic nedělal, když jsem mu to řekla Uz musel vedet, že tam 

herna,om je, ještě mi brali plodovou vodu, to jsem i o to stala. Představte s, ze ta plodová 
;la bia Zkalená, což znamená, že tam něco se děje, ale že se vyčisti tm rek . Ale ono se tam 

> jo, stačilo by, kdyby zasáhl, že už tam byl zánět, třeba mohl nu dal antib,otika a on 
'?ť ^chal bej, Prostě len doktor se na lom podepsal, protože se na mne normálně vyprd. 



Z pohledu paní Simony její ošetřující lékař zanedbal něco, čemu se podle jejího mínění 
dalo zabránit. Naproti tomu paní Simona zde vystupuje jako ta, která chtěla své zdravotní 
Problémy okamžitě řešit a upozornila lékaře na probíhající změny. Nepřímo zde obviňuje lékaře 
ze v této situaci mohl udělat nějaké záchranné opatření (antibiotika) a zabránit tak nežádoucím 
důsledkům, ale on „ji nechal bejt" a „vyprd se na ní". Tato otázka ukazuje něco, o čem bude ještě 
reč v dalších kapitolách této práce, a sice skutečnost, že pro rodiče pohybově postižených dětí má 
zásadní důležitost otázka „proč". Odpověď na tuto otázku má různé podoby, přičemž jedna 
z podob odpovědi je více či méně přímé obviňování lékařů ze zavinění postižení. 

Lékaři však ve vyprávěních rodičů nefigurují jen jako ti, co něco zanedbali a tím přispěli 
k postižení. V převládající většině případů jsou těmi, kteří nějakým způsobem přispívají k řešení, 
Jal< ukazuje následující úryvek z rozhovoru s paní Blankou: 

'•odnesla jsem výsledek z vyšetřeni kpaní doktorce a ona řekla, že to takhle není a poslala nás 
do Motolu, odkud' jsme si nesli brejle. V tom kočárku nebylo nic vidět než ty brejle, to bylo 
Prašný a ještě ty peripetie a on začal jako mít zájem o věci a začal mít potřebu se jako trochu 
hybai, mrskat no a cvičilo se teda furt. " 

Zde je tedy lékařka tou, díky níž došlo k odhalení zrakové vady a následně pak k určité 
nápravě. To vedlo k většímu zájmu dítěte o okolní věci, k jeho větší potřebě „hejhat" se, a tím k 
Jeho celkovému rozvoji. 

Ve vztahu k lékařům však rodiče nefigurují pouze jako pasivní objekty medicínské péče 
( č i naopak zanedbání), ale také jako aktivní činitelé, kteří se sami odpovědně rozhodují a 
Scházejí tak zdravotní péči určitým způsobem vstříc. To je možné demonstrovat vyjádřením 
2 r°zhovoru s paní Simonou. 

"Tak jsem napsala doktoru Vojtovi ... že bychom potřebovali jeho radu, on mi okamžitě poslal 
'elegram - přijeďte do Mnichova, v hodinu tu a tu, nehlaste se na vrátnici, jinak by jste platili 500 
marek ... Doktor Vojta nám tam věnoval asi třičtvrtě hodiny, on byl děsně bezvadnej, říkal: „Co 
^dáváte? jájsemjí tenkrát dávala už Sunar, a on: „ Matesy, dejte jí matesy a kravský' mlíko " ... 

a8nózu odhalil naprosto přesně. " 

V p ř í p a d ě p a n í S i m o n y t e d y události nabrali slibný směr nejen díky šťastnému setkání 
s uznávaným odborníkem ale také díky tomu, že matka tomuto setkání sama určitým způsobem 
naPomohla. Tím se jí dostalo informací potřebných pro řešení situace jejího dítěte. 
n á s Někdy se lékaři stávají těmi, se kterými rodiče určitým způsobem „bojují", jak ukazuje 

edující vyjádření paní Simony. 

:P/()'ože jsem zase už slyšela spoustu hlášek, že la doktorka je hrozná, že nic neřekne, že se tam 
[Jdýni hádá ... .Já sem si ještě studovala ty její přednášky, že jo - znova. Tak si rikam: Tak se 
T t

Í a k o zeptám po tý operací". No. tak po operaci tam doktorka přišla no a ja ...vzdyt ja sem 
0 > vyčetla, že teda když to povolí, jako který ty šlachy řezat, že se rozhodujou jo a tohle. Tak 
C/'* nčjak odbyla. No. ale druhej den přišla vizita, tak že ještě budu sondovat. .Jak pan, 
y ^ á , já sem si myslela po lom, co ste mi včera řekla, že to tady zabalím! Muzu varn nct ze 

druhá situace, kdy sem se rozbrečela když odešla, úplné vyřízena psychicky ze ja chci 
«> ie mýmu dítěti co sním dělaj. Všude po Motole byly lejstra jako „Mate narok na 



informace". „Rodič musí být informován. "... .Já, jako už mi trochu otrnuh, tak sem si říkala: 
» Tak a jestli bude kecat, tak řeknu, že okamžitě chci mluvit s primářem a prostě mu to všechno 
vyříkám". Ale ona najednou otočila, snad poprvý na Klár ku mluvila a se mnou mluvila a jako 
najednou byla jak vyměněná. " 

Zde se ukazuje, jak citlivou záležitostí jsou informace, kterých se rodičům od lékařů 
dostává. Informace zde fungují jako něco, díky čemu mají rodiče proces léčby alespoň z malé 
části „pod kontrolou". Jak ukazuje uvedený příspěvek, tato „kontrola" je něčím, co je citlivě 
vnímáno také ze strany lékařů. Je možné říci, že míra poskytovaných informací je jednou z věcí, 
které určují, nakolik je klient zdravotní péče pouhým pasivním a nesvéprávným objektem, či 
nakolik alespoň určité míře participuje na odpovědnosti za své zdraví či zdraví těch, jež mu jsou 
svěřeni. 

Ve vztahu k lékařům můžeme nalézt pestrou škálu různých pozic. Na jedné straně jsou 
lékaři chápáni jako ti, kteří jsou v nějaké míře odpovědní za postižení dítěte, na druhé straně jako 
ti, z jejichž strany přichází pomoc a řešení neuspokojivého stavu. Někdy jsou chápáni jako ti, 
které (či jejichž léčebné prostředky) si rodič do jisté míry může vybrat a hledat k nim alternativy 
(například u léčitelů). Nebo také jako ti, se kterými rodič musí bojovat a domáhat se svého práva, 
ať již na informace, či na různé druhy péče či léčebné prostředky. 

B) Druhou podskupinu „těch druhých", kteří hrají důležitou úlohu ve vyprávění rodičů 
Pohybově postižených dětí, jsou učitelé a asistenti. 

Učitelé jsou „postavami", které se v příbězích rodičů pohybově postižených dětí objevují 
v souvislosti s často nelehkým nástupem do školy a většinou také tvoří jednu ze „stran", se kterou 
niají rodiče co do činění i v době vedení rozhovorů. Příkladem role učitelů je následující citace 
z vyprávění paní Růženy. 

«Třitom ta první učitelka ji nechtěla vzít na výlet, já jsem se jí nabízela, že těch 6 kilometru tam 
Věru dovezu autem, aby tam byla s těma dětma. Oni jeli do cukrárny, jo, a Věru s sebou nevzali, 
radši jí koupili nanuku tady, jen aby nemusela s nimajet... Říkulu jsem paní učitelce, že počkám 
'řeba nu náměstí, že s nimi nemusím, že počkám v uutě, ne, řeklu mi dvakrát, že ne! A panu 
učitele, když jsem se zeptala, jestli s nima mám jet, on řekl - ne, to my zmáknem! Oni nám kluci 
Pomůžou, když to bude potřeba. To byl úplně jinej přístup.Pan učitel byl úžasnej, hodně si ji 
ziskal tím. jak ji bral na všechny výlety. To Věra jela poprvé v životě vlakem, to měli vlastivědný 
výlet. To byla úplně nadšená! No a na lodičku ji vzal, tak jelu na kánoji. On byl úplně na to 
perfektní. Vlastně i v Praze jela metrem, koupila si tam párek v rohlíku a hambáč. " 

V tomto úryvku se objevuje téma přítomné u řady dalších rodičů; tímto tématem je různá 
vstřícnost učitelů vzhledem k pohybově postiženým. Obecně jde o to, že integrace postižených 
dětí je z hlediska učitelů čímsi komplikujícím a náročným. Je proto z jejich hlediska zcela 
Pochopitelné, že často jdou jednodušší a „úspornější" cestou, což ale pro pohybově postižené dětí 
znamená vyloučení z různých společných aktivit, jakou je například výše uvedený školní výlet. 
Není proto divu, že rodiče pohybově postižených dětí citlivě vnímají rozdíly mezi přístupy 
Jednotlivých učitelů a oceňují ty učitele, kteří si vzhledem k integraci pohybově postižených dětí 
zvolili složitější a náročnější cestu. Taková cesta s sebou někdy nese nutnost přijmout 
odpovědnost, která jde daleko za rámec učitelských povinností (viz uvedený příklad, kdy vzal 



učitel postižené dítě na lodičku), či také umění zapojit do takové snahy ostatní žáky („oni nám 
kluci pomůžou, když bude třeba"). 

Následující ukázka je od paní Jany, u které se občas v souvislostí se světem postižených 
projevuje určitá ideál izace. 

na tý třídní schůzce, jsem řekla, že jim moc děkuju za pomoc s Radkem a ta jedna maminka 
vstala a říkala - my děkujem vám, protože naše děti třeba ani nevěděly, že postižený dítě mluví 
nebo prostě jsou úplně jiní, říkala, že nechce mluvit za ostatní rodiče, ale všichni pokyvovali, 
Protože říkali, my děkujeme vám, protože naše děti jsou úplně jiný, chovaj se jinak, mluvěj o 
Radkovi, je to prostě úplně o něčem jiným a teď třeba fakt, to mne taky překvapilo, jsem byla 
v šestý třídě na schůzce, všichni učitelé, kteří přišli, tak všichni řekli - do tyhle třídy jdu rád. 
v opravdu, nevím, jestli je to tím Radkem, taky je to samozřejmě i fantastickou třídní". 

Jak bude ještě podrobněji ukázáno v sedmé kapitole, tento úryvek je výrazem obecnějšího 
zPůsobu, jakým paní Jana vidí svět kolem sebe. Způsob, jakým rodiče vnímají školní prostředí, 
yšak obvykle nebývá takto idylický, jak ukazuje následující úryvek z vyprávění paní Růženy 
týkající se asistentky: 

»Dokud chodila do školy s tou první asistentkou, tuk doma nikdy nic neřekla. Jestli to měla 
Zakázuný. Když cokoliv lam bylo, lak mi doma neřekla nic, opravdu nic. Vlastně každý to 
P°nižování, co měla od tý asistentky, to je vlastně podle mne ponižování, omezovala její základní 
hdský potřeby, že jo... Tak jsem jí teda fakt vynadala, že mi to měla říct a Věra mi řekla, že to 
brněla, ona jí řekla, že to nesmí říkal. Onu ji zustrušovala. " 

Zde jde o určitý extrémní a pravděpodobně nepříliš častý případ, kdy rodič musí řešit 
Ponižování a zastrašování ze strany asistentky. Je zde také vidět, že asistent je osobou, která má 
l1a dítě nemalý vliv, jak ukazuje i skutečnost, že Věra o svém ponižování doma nic neřekla, 
d°kud na ní matka neuhodila. Opět je však třeba brát „faktickou" stránku věci s určitou rezervou 
a Přijímat uvedenou výpověd1 především jako výraz postoje rodiče, který se dokáže ozvat stran 
P°třeb a práv svého dítěte („omezovala její základní lidský potřeby"). O pozitivnější zkušenosti 
Asistentem postiženého dítěte hovoří následující ukázka pocházející od paní Šárky: 

" máme výbornýho novýho asistenta, úplně skvělýho. Tak on ji v tý škole opravdu vecle jako 
tu žákyni tý Šestý třídy. Je na ní moc hodnej. ale neulevuje jí. Pavla ho miluje a bere ho. A když 

ni zvedne hlas a řekne - a tudy to máš a ty to musíš udělat. A ona to udělá. Ale domu mi hraje 
Q c'ty a nechce to udělal. " 

Jak ukazují uvedené úryvky, svět školy, učitelů či asistentů představuje pro rodiče 
P i h o v ě postižených dětí důležité a citlivé téma. To je zcela pochop.telné vzhledem k tomu, že 
^ ' a je v tomto období života hlavním místem, skrze které dítě vystupuje z omezeného kruhu 
,°diny a vstupuje do širšího světa. Je to pochopitelné i proto, že škola je také místem, které na 

' vzhledem k jeho postižení - klade nároky a požadavky, které často není lehké splnit. S tím 
°Uvisí také to, že škola je místem, jehož úkolem je dítě hodnotit. Rodič pohybově postiženého 
' t ě t e je z pochopitelných důvodů na jakékoliv hodnocení, posuzování č. srovnávání svého dítěte 



zvýšeně citlivý. Obecně lze říci. že škola je pro tyto rodiče jakýmsi prvním velkým „testem" na 
cestě integrace jejich dětí do společnosti. 

C) Třetí podskupinu „těch druhých", k nimž se ve svém vyprávění vztahují rodiče 
pohybově postižených dětí, jsou rodinní příslušníci a přátelé. Zatímco v případě školy se jedná o 
prostředí, které s sebou nese nároky a představuje tak určitou zátěž, zde se jedná o prostředí, 
podporující a pomáhající. V této souvislosti vznikají - z hlediska rodiče - určité problémy tam, 
kde očekávání týkající se pomoci a podpory od druhých nejsou naplněna. To je možné ukázat na 
následujícím úryvku z rozhovoru s paní Blankou. 

„Já mám pocit, že Mirek má z toho pocit, že Honza je zdravý dítě, nikoliv postižený, no, on s ním 
v životě nezacvičil, on prostě tyhle ty věci okolo nevidí, on to v životě nedělal, ten Honza celkem 
se chová jako normální, všechny tyhle ty problematický' věci jdou mimo něj. Mne to tak mrzí. " 

Paní Blanka zde vyjadřuje určité zklamání týkající se postoje svého partnera, který 
nechává veškerou péči o pohybově postižené dítě na ní. Podobné zklamání, týkající se očekávání, 
že členové rodiny budou participovat na péči o postižené dítě, vyjadřuje také paní Simona. 

Honza je dospělej, jo, ale jako nechová se dospěle. On takhle, on jako udělá, co je potřeba. 
Když nebudeme doma. tak jako se o Klár ku postará, všechno ... jako učit se sní, to se teda 
nestává.. Jako já nejsem spokojená, představovala sem si to jinak ...To, co by mohl udělat, že 
jo...já bych to čekala, že sám si vezme na svý bedra taky nějakou část toho údělu, co s ní nosíme. 
A abych to mohla pustit z hlavy a věděla - na Honzu je spoleh, bude s ní každej den jezdit na 
tříkolce, bude s ní každej den chodit s berlema. Já nevím, jestli je to normální to po něm chtít. Já 
si myslím, že by to jako mohl vědět, že by se taky mohl něčeho ujmout, ale asi to je nereálný. " 

Tentokrát vyjadřuje matka zklamání ze svého syna, od kterého očekávala, že na sebe 
vezme část jejího údělu a odlehčí jí svou výpomocí. Paní Simona by ráda delegovala část své 
odpovědnosti na své okolí, konkrétně na svého syna, současně si však sama není jista reálností 
svých představ a očekávání. 

Třetí případ zklamání týkající se očekávaní pomoci ze strany rodinných příslušníků 
Pochází z rozhovoru s paní Šárkou. 

"Ale spíš jí berou jako za malý dítě a takovýto něco jako. Pavla se zabývá tím, že když přijde 
jedna nebo druhá babička, tak prostě hrají karty. A oni s ní pořád hrajou ustavičně karty. A mě 
l'ž to teda docela rozčiluje, prolože vím, že třeba by měla děla! něco jinýho i do školy. Ze čte, ale 
čte jako dost špatně. A že ten trénink prostě jí dá hodně. No ale babičky říkají, vy se spolu můžete 
učit. od toho jsou rodiče, babičky jsou na rozmazlování, tak my s ní ty karty budeme hrát... A za 
tejden přijdou zas a to samý, no. " 

Zde se nespokojenost paní Šárky týká toho, že obě babičky, místo aby se s dcerou učily, 
hrají s ní karty. Opět zde nejde ani tak o „faktický slav věcí", jako spíš o představu paní Šárky, že 
druzí by měli dělat víc, než dělají. 



D) Čtvrtou podskupinou „těch druhých", vůči které se rodiče ve svém vyprávění 
vymezují, jsou státní instituce. Zde se jedná především o očekávání určité podpory a pomoci ze 
strany státu. Příkladem je následující citace pocházející od paní Jany. 

Co třeba opravdu mne jako ubijí asi jako všechny, jsou ty peníze, že jo, protože pořád vlastně 
opravdu musím myslet na to, že do tý práce jít musím, aby opravdu jsem mu mohla zaplatit tábor 
nebo rovnátka nebo brejle ...já bych řekla, že tohle je opravdu strašnéj dluh státu, to je strašná 
mizérie. " 

Podle paní Jany je zde ze strany státu „strašnej dluh" vzhledem k rodičům, kteří doma 
Pečují o své postižené děti. Situaci těchto rodičů označuje jako „mizérii", ve které nezbývá, než 
„jít do práce", aby bylo možné zaplatit běžné potřeby a pomůcky. 

V následující ukázce hovoří pan Jindřich o „obrovském nepochopení", na které naráží ze 
strany úřadů. 

„když jdeme žádat o příspěvky, tak cítíme a vidíme lakové to obrovské jako by nevyřčené 
nepochopení mých dětí. " 

Uvedené příklady hovoří o tom, že představy a očekávání rodičů, týkající se podpory státu 
a jeho institucí, jsou jiné než realita, na kterou při svém jednání narážejí. To se netýká jen 
finanční podpory, ale také - jak naznačuje uvedené vyjádření pana Jindřicha - necitlivého projevu 
ůředníků, ke kterému jsou rodiče postižených často velmi vnímaví. 

O zkušenostech s úředníky, kteří rozhodují o podmínkách rodin s pohybově postiženým 
štětem, vypovídá i následující ukázka, která je od paní Blanky: 

- f / e poslední dobou mám pocit, že od těch organizací, od kterejch čekáte, že by vám jako 
Pomohly, ale ne mně ale těm ostatním, lak zjišťuji,, že tam jsou lidi, kletým jde jenom snad o 
^níze a o nic jinýho. Mluvím lady o mé kamarádce, která je z Turnova, ona kamkoliv se obrat, 

naráží. To je 'laková la. ne snad o peníze, ale jako o neoporu, že by ste od nich cekala to, ze 
hl«'ou vědě, o co jde, o čem mluví jako třeba vo vozíku, a oni jim vyrohej lakové, voze,k, zeje 
*^oslo nemožnej, nebo si žádali o schodolez, je fakt. že si žádali o drahej schodolez, ale on, ne, 
yjini dali nějakej na třech kolečkách a ta matka mi říkala, já mam kazdej den strach, ze toho 
kh<ka na tom zabiu, já ty tři patra než zdrncám dolu, loje takovej rumpál, v byte se s mm vůbec . a na tom zabiju, já ty tři patra ne 
Vytočíme a vůbec nevidím z boku na ty schody, takže je musím počítat. Já jsem to zkoušela 

^ Jsem z toho úplně, úplně říčná. Vyhozený peníze! Je to smutný. Nějak)' tři ženský', kt 
"e nikdy neviděly barák neviděly, a oni vám to tady prostě odškrtnou a přidělej 
účelnvhn •• 

a 

^de je svět institucí rozhodujících o osudech lidí zobrazen způsobem ne nepodobným 
ProUrdn ' l e d n i c k é mašinérie z kafkovských románů, ve kterých lhostejní úředníci mechanicky 
v s

 adějí bezúčelné a nesmyslné úkony. O podobné zkušenosti vyprávějí i další rodiče 
IV|slosti s pojišťovnami či revizními lékaři. 

n Někteří rodiče hovoří také o tom, že systém podpor ze strany státu je pro ně naprosto 
nás |

ruh |edný, což ve svém důsledku vede k tomu, že o tyto podpory přijdou, jak ukazuje 
Cc'tijící pasáž z rozhovoru s paní Blankou. 



Ze začátku mi chyběla nějaká ta pomoc zvenčí. Doma já jsem byla několik let a pokud jsem se 
sama nestarala a neobjednala se k odborné/m lékařům, tak jsem se tam nedostala. .Jenomže od 
těch třech let, jak je prodloužená ta mateřská, tak zároveň máte nárok na příspěvek na péči o 
osobu blízkou, což mi nikdo neřekl takže já jsem brala jenom tu mateřskou, což bylo tenkrát asi 
1 500 Kč a já nedostala vůbec na nic, my jsme si museli všecko koupit. První ve lkej kočár pro 
Lucku jsme zaplatili ze svýho. Taková ta péče, kdy prostě někdo se vás ujme a řekne - maminko, 
tohle to můžete, na tohle máte nárok, to bych opravdu přivítala. " 

Paní Blanka zde od státu a jeho institucí očekává nejenom pomoc, ale také určitou 
orientaci týkající se informací o tom, jaká podpora jí náleží. Za to, že nevěděla, 11a co má nárok, 
činí odpovědným stát a jeho instituce. Zda je takové očekávání oprávněné, je otázka, která 
Přesahuje rámec tohoto výzkumu, v každém případě je však možné říci, že rodiče se ve svých 
očekáváních významně liší. Můžeme zde najít celou škálu postojů počínaje těmi rodiči, kteří se 
Cl'tí být spíše pasivními objekty státní podpory, přes ty, kteří této podpoře umí určitým způsobem 
vyjít vstříc, až po ty, kteří se v rámci svých možností pokoušejí ovlivnit samotný zákonný rámec 
vytvářející podmínky pohybově postižených. Příkladem takového postoje jsou výše uvedené 
úryvky (část 6. 2. I. D), ve kterých paní Jana vyjadřuje své odhodlání jít se svými požadavky až 
d ° Parlamentu. 



6. 3. Strategie zvládání 

Skutečnost, že rodič se ocitl v náročné životní situaci, se sebou nese nutnost se s touto 
situací nějakým způsobem vyrovnat, tj. nějakým způsobem jí zvládnout. Slovy Křivohlavého 
(1994). jde o to, naučit se přijmout bez velkých zranění a ztrát to, co je nezměnitelné, a bojovat 
stíin. co je nějakým způsobem ovlivnitelné. 

Na samém počátku své zkušenosti neměli mnozí rodiče mnohdy ani potuchy o tom co 
taková situace obnáší. Teprve postupně se utvářel určitý repertoár strategií zvládání pod vlivem 
každodenní i nárazové zátěže. Zátěž zde nepřináší jen samotná péče či výchova pohybově 
Postiženého dítěte. Jak bylo ukázáno výše, přítomnost pohybově postiženého dítěte ovlivňuje celý 
rodinný život a také širší rámec fungování rodiče. Přitom je třeba říci, že úděl rodiče pohybově 
Postiženého dítěte nedoprovázejí jen samé těžkostí, ale také prožitky radosti, zadostiučinění a 
Podobně. Takové pocity však nepřicházejí samy od sebe, jinými slovy, zvládání a snášení údělu je 
c°si, co lze bez nadsázky označit jako tvůrčí proces. 

Při identifikaci a rozlišování jednotlivých způsobů zvládání jsem vycházela ze svého 
v 'astního materiálu, zároveň jsem se nechala inspirovat již existujícími systémy kategorizace 
(Lazarus, Folkmanová, 1984, Špinlerová, 2004). Výsledkem bylo deset kategorií způsobů 
zvládání, které tvoří osnovu následujících deseti podkapitol. 

1, Vyhledávání sociální opory 

Všichni rodiče ve svém životě považují za významné různé formy sociální opory, a to 
2ejména ze strany manželského partnera, primární a vlastní rodiny, přátel, rodičů podobného 
°Sl|du, odborníků (lékaři, rehabilitační sestry, speciální pedagogové, učitelé, asistenti) a dalších 
l d í kolem jejich dítěte. Zde je možno uvést následující příklad od paní Pavly, která hovoří o 

P°dpoře, kterou jí poskytoval manžel: 

" Manžel je v lom opravilu úžasnej. Když byl Tadeáš v nemocnici a len král ještě nebylo to, že lam 
"l0hli býi maminky s těma dětma. takže mne lam ráno odvezl a večer, když kluk usnul a uspala 

ho, tak zas pro mne přijel. A já jsem proseděla vlastně celý dny u postýlky, no to bylo 
°zný. Přjšia jsem vždycky vyřízená, ty děti tam řvaly, různý ty nemoce že jo, teď prostě píchali 

an,ihiotika, prostě rozbalili je a ťapli jim to do nožičky, takže i psychicky jsem prostě byla 
V~<vcky vyřízená. Manžel je moc hodnej. Nenadává, je v klidu, pomůže. Když jsme byli 
V točnici a Tadeáš byl v bezvědomí a teď mě držel za ruku a říkali jsme si. že to bude dobrý, ti 
Pros'é cokoliv, no. Je hodně zodpovědný, a naopak nikdy mi nevyčet, že jsem s dítětem doma. " 

m Pohybově postižený syn paní Pavly byl hospitalizován v nemocnici. Přes den tu s ním byla 
^ a - T a t o situace se pro ní stala psychicky náročnou, jednak vzhledem k samotnému pobytu 
> v nemocnici a jednak vzhledem k ošetřovatelským zásahům uj .nych deti. Velkou osobní 
5 0 r ° ť ji byl v těchto situacích právě manžel. Ten byl v kritické situaci ní a držel JI „za ruku". V 

0 l |kázce je patrné utvrzování vzájemného vztahu obou manželu. 
S p > . Paní Klára v n á s l e d u j í c í m ' úryvku hovoří o podpoře, která se j , dostala ze strany 

eC|alního pedagoga: 



„začali jsme chodit do integrační školky a tam mne to lak posílilo. A díky leda speciálnímu 
pedagogovi, kletý pracoval s mým dítětem a tak i můj život začal mít nějaký> smysl, nějaký' cíle a 
to, že jsme viděli nějaké zlepšení. Viděli jsme. že to postupuje dopředu, tak jsme se nevzdávali. A 
jak říkám, díky poradenství a speciálnímu pedagogovi jsme se vyšplhali až takhle. A díky 
rehabilitaci a cvičení a díky všemu. " 

Zde je řeč o „posílení", kterého se paní Kláře dostalo v integrační školce, která hodně dala 
nejenom synovi, ale i matce samotné. Paní Klára vyzdvihuje roli speciálního pedagoga, který 
Pracoval s jejím dítětem, následkem čehož začalo dítě dosahovat úspěchů. Tato sociální opora 
Přispěla k tomu, že matka získala určitou naději a sílu k dalšímu směřování. 

Následující citace je z vyprávění paní Šárky: 

uaíe řeknu teď. že mi teď hrozně moc psychicky pomáhá můj devatenáctiletý syn a i mi pomáhá 
tím, že prostě když je doma. lak Pavle prostě může dělal společnost. Ona je s ním prostě šťastná. " 

Paní Šárka vidí svoji současnou psychickou oporu ve svém devatenáctiletém synovi, který 
j' °bčas pomáhá se svojí postiženou sestrou tím, že jí „dělá společnost". 

6- 2. Čerpání síly z pozitivních momentů s dětmi 

Všichni rodiče nějakým způsobem mluvili o tom, že hezké chvíle, které prožívají se 
Svýrni dětmi (radost, pokrok, vtip, podarování), jim dávají sílu, nadej, a energii. 

První ukázka z vyprávění je od paní Pavly: 

řekla bych. že má dobtý srdce, protože byli někde na vejletě, v ňáký ly vesnici, jak se dříve 
a Prostě měl s sebou nějaký peníze a on mi přivezl svíčku . on. „ Mam, ze mas rada svicku' 

,Mo;i . . • , ;i" no // iťitě nám přivezl lakový kulatý mejdlo. Pro sebe Jak o víš " Já isem I ednu koupil , no ajesic nam /// / / 
«/'»• • , • i • nám něco nriveze, ze nam chce udělat 'Ue nekoupil, ale pro nás vždycky něco koupi, vždycky nam / 
"ad°st. Jo, prostě pro sebe ne. ale vždycky pro ostatní. " 

Paní Pavla ve svém vyprávění hovoří o radosti, kterou jí poskytuje její pohybově 
P°Sliženy v vždy j ive"e výletu dárek. Matka na synově poemám oceňuje to, ze 

^ d n o s t ň ů j e ostatní před sebou samým. Této synovy pozornosti si vaz, a cerpa z n. s.lu. 
Mnuje ostatní picd senou samy j samostatnosti svého syna: 

Následující úryvek je od pani Kláry, která ma raaosi ze 

•„Jj,L , , , . wii/I tjěžte jezdit s tátou na kole. Neboj se, 
C v

 mi ÍO 0,1 í'hC\hyUam d e é ov k ně í jako pořád doma, nezná pořád 
/e

 vPořádku, mi řekne. To je takový prima, ze clo cK nen 
"tušíš, musíš, musíš, žc když člověk udělal kus prače, ze mu to to dite vrací. 

• J t v mnmentů kdy syn svým rodičům „vrací" 
i e j i ^ a n í Klára zde hovoří o tom, že ma reM J ^ f " ^ s í l á j c z d i t na kole. Matku to 
C S 3 ^ ' ° Í e v u Í e svoji samostatnost napnUad m ^ P J ^ 

1Cete§í a přináší jí to pocit zadostiučiněni, ze vychová j e n o s y J n [ R . . 
^ j á d ř e n í prožitku radosti ze svého dítěte muzeme vidět takc v u r j 



» Je z Věry pěkný číslo, je zní hrozně pěkný číslo. Ale jo, nedovedu si to dnešku bez ní už 
Představit, fakt." 

Paní Růžena /.de vyjadřuje něco, co lze zaslechnout i v rozhovorech s ostatními rodiči. 
Přestože péče o děti s pohybovým postižením představuje nepochybně náročný úděl, rodiče tento 
svůj úděl chápou také jako „obdarování", které jim přináší mnohé radosti. Paní Růžena si už svůj 
život bez svého postiženého dítěte „nedovede představit", jej í úděl se tedy stal něčím plně 
akceptovaným. Zde se objevuje téma „akceptace údělu", kterým se na několika místech své práce 
budu ještě podrobněji zabývat. 

^ 3. 3. Pomoc druhým 

Ve svých vyprávěních někteří rodiče hovořili o pomoci, kterou poskytují i jiným lidem, 
konkrétně j iným rodičům, kteří mají pohybově postižené dítě. 

Následující dvě ukázky jsou od paní Blanky: 

"Tenkrát jsem ji rektu - proč na tu sociálku nejdeš sama, a ona - to víš, já bych tam vybouchla, 
ale.iá říkám - lak je to asi potřeba, abys tam vybouchla, jestli tam ten tvůj manžel jde a řekne jim 
Očkuji,, na shledanou a vodejde a nemá na to, aby se toho domohl, tak usi oni potřebujou, aby 
tQ'n někdo vybouchl, to se prostě nedá nic dělat. Tak to začni řešit sama, začni to řešit sama. Víte, 
"'n' není ta mul ku bojovník. " 

Paní Blanka zde hovoří o své kamarádce, které by chtěla pomoci v jednání na úřadech. 
!.redkládá ií svoji představu o řešení problému. Chce j í dodat odvahu k ráznému jednání a učinit 
J ' t a k kompetentnější a efektivnější v jejím počínání. Téma pomoci najdeme i v následující 
ukázce. 

I' Vile co, já mám pocit že jako člověk nemůže beji puntičkář úplně ve všem a nemůže chtít, aby 
l^cchno bylo tak, jak si nalajnuje a to, protože to je pak furt neštástnej. Onu Marta už na toho 
lUr,ina nemá tolik času. protože to m i m i n k o ji zaměstnává, protože ja van že ona prostě toho 
^rtina až luk moc oprašovala ... já jí říkám - nemůžeš čekat, že se li v ty škole všechno vyvede, 
? T'-os,ě když se li - deseti věcí povede pět, lak to ber jako úspěch, protože on, t, tady nashbujou 
::>' d°ly, ale ono ~,o potom taky není a není to ne proto, že by nechtěli, ale že se to zrovna 

Povede, že to nejde, prostě nečekej od toho tolik. " 

t.,1, - , - m i „nmnri radou svojí kamarádce. Vrací se zde k 
pí; ' ake zde chce pani Blanka pomoci rauou ^ u , . . , J J'niurr.; v v „„XTI.MA možnou budoucí situaci, která se JI muže 

nř;i
 u minulému ednání a současně |i vysvetluje možnou uuuul , j 

P 'hodit „ . |l-U k , m / .„ c v n í 1 ,i0 ř^oiy. Pomaha |i tak pripravit se na 
ž v | v souvislosti s nástupem postizeneho syna ao s^-iy. 

a n i nadcházejících situací. 

6 ' 3 - 4 V 
• v ynlcdávání informací 
V**- ., , . n ř : vvhledávání informací, ať j iž se jedná o 

"if0, e t s | n a rodičů hovořila o svem ušili pn vymcuivc ss 



jistotu. To platí ve zvýšené míře také pro rodiče pohybově postižených dětí, kteří musí občas 
v souvislosti s léčbou svých dětí (a dalšími problémy) čelit různým nejistotám a pochybnostem. 
Není proto divu, že si různým způsobem shánějí informace. Příkladem vyhledávání informací je 
následující úryvek z. rozhovoru s paní Blankou. 

<já jsem se na ten boluloíoxin ptala každýho doktora, tak tenkrát mi jedna paní doktorka řekla, 
že se tato metoda používá v Americe, že tedy mi k tomu nemůže toho tak moc říct, a byli doktoři, 
kteří mi řekli, že by do toho nešli a byli zase naopak doktoři, který řekli, že by to zkusili, ale že mi 
k lomu opravdu nemůžou nic říct. A jediná rehabka ta mi hned řekla, že kdyby šlo o její dítě, že 
by vůbec neváhala, jo. že jako matka by člověk měl zkusit všechno a že ona by neváhala a ať to 
teda udělám." 

Zde je možné vidět, že rodič bývá v tak důležité věci, jakou je léčba jeho postiženého 
dítěte, vystaven množství informací, které bývají často rozporuplné. Rodiče se tak někdy 
dostávají do nelehkých dilemat, ke které informaci či „pravdě" se mají přiklonit. 

Další ukázka je od pana Jindřicha: 

" Mně to bylo podezřelé, proč navrhují léky, které se vyrábí u Prahy, tak jsem se díval na internet 
" zjistil jsem. že ten lék. který bereme, se vyrábí 40 let po celém světě. Úplně po celém světě, 
Sházel jsem stránky, které nebyly zobrazitelné, protože byly japonsky nebo čínsky. " 

V případě pana Jindřicha je možné vidět, že rodiče se někdy nespokojí s tím, čeho se jim 
2 e strany zdravotnictví dostává, nebo jim to přijde přímo „podezřelé". V takovém případě pak 
S a m i vyhledávají informace, kterých se jim od lékařů nedostalo. 

Následující úryvek je od paní Simony: 

jenom " "ni doktorka, ke který jsem chodila na neurologii, tak po roce říkala, no víte, bude jet 
^el- Po vlastně ještě neříkala, napsala první jako zmínku do diagnózy, že se vyvíjí 
n

 af"elické formy. Takže jsem se začala pídit, co to vlastně znamená, protože ona mně nic 
f ^ a , no a dozvěděla jsem se to od dvou doktorů, že třeba bude chodit později, třeba až ve 
f.^X'ch letech nebo že bude chodil po špičkách ...za další tři měsíce jsme byli zase u ní a ona 

- víte, bude sedět, bude lézt, ale stou chůzí nevím. Já jsem se jí zeptala - to jako má 
2Q -k°1' Mozkovou obrnu? Načež ona mně na to vůbec neodpověděla. Takže já jsem okamžitě si 

"ía teprve zjišťovat vlastně co to je. " 

. V citovaném úryvku paní Simona popisuje situaci s lékařkou, která j í v tak citlivé věci, 
diagnóza a prognóza její dcery, podávala velmi neúplné informace. Matce toto nestačilo a 

e Sl začala zjišťovat potřebné informace sama. 
obra . Jak>'si mezní případ představuje následující citace od pana Jindřicha, kdy se situace téměř 

C| ' takže nyní je to pacient, který dává lékařům informace. 

lot "k'"» dojem, že lékaři jsou na obrovských rozpacích, protože já jim dávám informace, ale i 
" JSc"! chopen přečísl i ty nesmírně kusé zprávy, které jsou na internetu. 



Tváří v tvář postižení se člověk často ocitá v situaci, kterou může jen těžko změnit či 
nějak ovlivnit. Ale i tam, kde není téměř žádný prostor pro aktivní působení, existuje vždy 
možnost, jak mít situaci určitým způsobem pod „kontrolou", a touto možností je mít o situaci 
'nformace. To je důvod, proč j e vyhledávání informací pro rodiče pohybově postiženích dětí tak 
důležité. 

3. 5. Praktické strategie 

Tak jako j e důležitým faktorem zvládání situace to, že rodič to či ono „ví" (tedy 
'nformace), j e neméně důležité také to, co v dané situaci prakticky dělá. Do této kategorie jsem 
t edy zařadila jednotlivé praktické způsoby, které rodiče využívají za účelem zvládání své 
Zátěžové situace. O tom, jak důležité j e pro rodiče pohybově postiženého dítěte začít „něco 
dělat", vypovídá následující ukázka: 

"jseni chtěla pro to svoje dítě udělat co nejvíc, takže jsem doufala v to cvičení. To byla moje 
Ochrana si myslím ... Přece to vzdávat nebudu a viděla jsem záchranu v tom cvičení. Takže jsme 
cv'čili neustále, já si říkám, přece musí nastat zlom, to není možný aby...Pak jsme jeli do lázní, 
tQkjsem doufala i v lázně. Tam udělal pokrok, že se začal otáčet ze zad na bříško, to jsem měla 
strošnou radost. To bylo krásný. To bylo úplně nádherný, to jsem si říkala fajn, tak jsme se pohli. 
I() jsem si říkala, cvičíme tak takovou dřinu, když do toho člověk dá tak aspoň sklidí nějaký 
"v"ce. Sklidili jsme, to bylo fajn. " 

Paní Klára se ocitla v zátěžové situaci. Tu řešila tak, že veškeré svoje síly věnovala 
C v i č e ' i í se svým pohybově postiženým synem a věřila v dosažení úspěchů. Tyto úspěchy se 
Ostavily a přinesly matce získání sebedůvěry i ochranu před stresujícími činiteli. 

V následujícím úryvku vypráví paní Blanka o tom, jak ona sama řeší svoje „těžké chvíle": 

"'akže v momentě kdy na mne jde nějaká depka, okamžitě buď začnu něco dělat a nebo začnu 
na něco hc~kýho v momentě, kdy jako cejtím, že se něco takovyho jako přibližuje, tak 

^ nebo jdu mezi lidi, třeba do krámujíI nakoupit nebo prostě to. jako se snažím, aby se ke 
c '"kovej ten jako splín a taková ta nedostala. " 

d n p Preventivní obrannou strategií před nežádoucími duševními stavy j e pro paní Blanku útěk 
je° 5*ické činnosti (vedle jiné možnosti, kterou představuje myslet na neco hezkeho ) Zároveň 

řeč také o vyhledávání sociální opory („nebo jdu mez, l-di"). Jak je v.det, pan, Blanka ma 

" s°bě celou řadu strategií zvládání. 

6 - 3 > 6 v . . 
' v yjac l řen í emocí 

• .. o m n l . P které pociťují v souvislosti se svými 
tě*. svých vyprávěních rodiče vyjadřuj, emoce. Ktere pc j 

^Osttni /„i . j- a^u^ix l wiádřen. ci 
r M 
PflVi I " "apilMUU llCMCLt llltiuv Y ' 1W , II 

P d d e ^ bylo určité „pohnutí" vyjádřeno kratší či dels. odmlko 
r*v„ . ' . , . ... „, n'im [<ir/cnv 

- svých vyprávěních rod.ce vyjau uj. • - v á n í silnějších emocí, během 

"jivj uieiie „puniiuu »»„„.,. 
Příkladem řešení emočních stavů je ukázka od pan. Ruzeny. 



,, Když mám svoje těžký dny, tak potřebujii někam vypadnout, ale většinou jsem tady s Věrou sama 
a nejdu. Tak si pobrečím, no prostě, nebo zavolám nejstarší ségře a pokecáme, a nebo dokopu 
manžela, abychom někam jeli. " 

Paní Růžena řeší zvládání zátěžové situace tím, že dá volný průchod svému „pláči", neboť 
za daných okolností nemůže tuto situaci vyřešit jinak. Našla si i jiné způsoby, jak tento emoční 
stav překonat, jakými jsou vyhledání sociální opory v telefonickém kontaktu nebo „dokopání" 
manžela k volnočasové aktivitě. 

Důležitou součástí zvládání je také prožívání a vyjadřování pozitivních emocí, jak lze 
vidět na následující pasáži z rozhovoru s paní Šárkou. 

„ Pavla i když je na tom tak jak je, tak prostě mi dělá radost tím, že si umí vychutnat prostě nějaký' 
nový nápady. A i díky těm lidem, který pozná, tak od nich prostě se učí nový a nový věci, 
pochytává nový zajímavý slova, který třeba doma nepoužíváme. A někdy jsou tak legrační a 
pobaví mě. A mám z toho radost prostě že ona je šťastná. " 

Paní Šárka zde hovoří o radosti, kterou prožívá se svojí postiženou dcerou. I ve své těžké 
situaci je matka schopna vychutnat si svojí radost, protože i její dcera je „šťastná". 

6. 3. 7. Humor 

Jedním z účinných přístupů ke zvládání těžkých životních situací je humor. V některých 
vyprávěních rodiče prostřednictvím humoru zlehčovali různé životní situace a snažili se je 
předkládat s nadhledem. 

Ukázka od paní Jany hovoří o jednom takovém přístupu: 

» Dneska jsem se dobře pobavila nu plavání, kdy prostě tam přišlu asistentku, která s nimu jela 
na nějaký ty závody, oni jeli teda bez rodičů sami,on prostě seděl s tou Terezou, že jo, tuk jí 
vyprávěl u vedle seděla holku, Kláru, která je trošku mentálně, takže třeba něco opakuje 
dvacetkrát, třeba sprostý slovo, no a nemohla pochopit ten jejich vztah a furt jim prostě do toho 
vandrovala ...A ta asistentku mi říkala, to byl mezi nimi asi půlhodinový smích, kdy Rudek říkal 
Tereze - teď už jsme o něco zase starší a něco tukovýho u já jsem viděla, jak ta Klára stále do 
nich a najednou se Rudek otočil a říkal - prosím tě nezlob se, já teda opravdu nežaluju, ale tohle 
teda, za prvé - to je teda o nervy, teď mi Klára řekla něco, co teda opravdu a že já jsem teda od 
mojí mamky nu lecos zvykleji Prostě mu ta Klára říkala nějaký' sprostý slovu. My prej jsme se tam 
třískali smíchy u moje mamka je prej hrubšího zrna, já prej jsem na lecos zvyklej. " 

1 listorka z plavání, kterou zde paní Jana vypráví, ukazuje, že rodiče pohybově postižených 
dětí si svůj „trpký" úděl občas potřebují „okořenit" humorem. Snaží se proto, pokud je to možné, 
nacházet humorné aspekty situací a sdílet j e s druhými. 

Také následující úryvek z rozhovoru s paní Janou svědčí o potřebě humorného nadhledu a 
odstupu od tíživých situací. 



„Jak se narodil brzo, tak mi řekli, že je lam nějakej nález a že budeme museí cvičit, jo. Tak já 
jsem si myslela, že ho vezmu za ruku a půjdu s ním cvičit kotrmelce do tělocvičny Prostě cvičit 
jo?" 

Paní Jana se tu snaží zlehčit vážnou situaci týkající se zjištění synova postižení. 
Prostřednictvím určité „hry" s běžnou představou pojící se ke slovu „cvičení" (kotrmelce 
v tělocvičně) si vytváří od situace odstup. 

6. 3. 8. Pozitivní percepce budoucnosti 

Navzdory některým vyjadřovaným obavám se ve vyprávění objevily i optimistické 
pohledy do budoucnosti. Přesvědčení o tom, že vše se dá zvládnout, že vývoj dítěte bude 
pokračovat dobrým směrem a že budoucnost nebude tak tíživá. 

Ukázka od paní Zdeny vypovídá o optimistických plánech do budoucnosti: 

» můžeš se živit lkaním, vedle psát povídky, jak chceš, nikdo tě nijak neomezuje v tomhle směru. 
Náš domeček je takovej placatej, jako bývají u moře. Ona si tam všude přejede, je absolutně 
bezbariérový. Takže teď směřujeme k šťastným zítřkům. Máme plánů hodně. " 

Paní Zdena vidí budoucnost svoji a své pohybově postižené dcery velice šťastně. Hovoří o 
volbě povolání své dcery i o technických podmínkách, které pro ní vytvořila. Z jejího vyprávění 
dýchá naděje a perspektiva otevřené budoucnosti. 

"Člověk je už takovej vyrovnané/' a spokojenej. Jako mohla bych si přát asi víc věcí, ale vím, že to 
asi nepůjde, ale nevím ... nemůžu říct. že bych byla nespokojená nebo prostě ..., ale určitě ten 
život s tím Jirkou smysl má a myslím si, že jsme dokázali toho dost a ještě mne Jiřík asi v mnohém 
Překvapí. " 

Také z tohoto vyprávění zaznívá - vedl smíření se současnou realitou - naděje do 
budoucnosti, která je chápána jako cosi, co může přinést „překvapení". Perspektiva otevřené a 
nadějeplné budoucnosti je účinným prostředkem, umožňujícím zvládat zátěž, kterou rodičům 
Jejich situace přináší. 

f)- 9. Hledání pozitivních stránek situace 

Jak je možné vidět na některých výše uvedených příkladech, rodiče jsou schopni přijímat 
Pozitivní stránky své situace, uvědomit si, že život s postiženým dítětem je v něčem výjimečný, a 
ž e Postižení svého dítěte je možné přijmout jako výzvu. Řada příkladů tohoto druhu bude 
Uyedena v části analýzy rozhovorů, která se celá zabývá hodnotami a přesvědčeními. Zde bude za 
v§echny uveden pouze jeden příklad pocházející z rozhovoru s panem Jindřichem. 

" V'"1 že já. když jsem na tom býval velice zle psychicky, tak se mi opravdu stávalo, že jsem často 
P°tkal slepce a nebo bezdomovce. Tak mne to tak jako sebralo. Je to lepší být tím nemocným, to 
jsi'"' si říkal sám pro sebe. Vím. že je to drsný, ale v podstatě je to jediná věc, jak to řešit a oni si 

procházejí. Samozřejmě, Evička mi někdy pobrečí, že má nohy jaký' má, chtěla by bejt hezká, 



nosil sukně jako holky, holky dovedou hýl potvory ve škole, kolikrát se jí smějou, ale oni se smáli 
i lomu nejstaršímu Danielovi, říkali mu, že je kostelní krysa, protože jsem farář. A Evičce se 
smějou, že chodí hlhě a ... ale díky Bohu zase děti jsou nadaný v mnoha věcech. " 

Uvedený úryvek ukazuje, že člověk má možnost si na všem najít tu lepší stránku. Je-li 
člověk nemocný, pak může být rád, že není slepý nebo bez domova. Pan Jindřich zde výslovně 
říká, že často je takový postoj „jediná věc, jak to řešit". Také v případě svých postižených dětí 
(kterým se v souvislosti s jejich postižením druzí „smějou") vnímá pan Jindřich pozitivní stránku, 
tj. uvědomuje si, že každé z jeho dětí j e nějakým způsobem nadané. Takovýto postoj, spočívající 
v tom, že člověk dokáže na věcech vidět to lepší a pozitivní, patří k „umění života", díky němuž 
je možné přijímat a zvládat „trpký" těžký životní úděl. 

6. 3.10. Přesvědčení a víra 

Ke způsobům, jak zvládat zátěžové situace, patří také různá osobní přesvědčení. Někteří 
rodiče hovořili také o důležitosti své víry, která jim pomáhá zvládat náročné životní situace. Opět 
se zde dostáváme do oblasti hodnot a přesvědčení, která budou obsahem jedné z příštích kapitol. 
Proto zde bude problematika přesvědčení a víry naznačena jen velmi stručně. 

"Ale čím jsem starší a občas si něco asi nějak tak jako přečtu ještě z týhletý esoterický' literatury, 
k'k jako začínám mít pocit, že to asi možná nebude náhoda. Jestli sem někdy nebyla nějaká 
hříšnice v minulejch životech. " 

Zde se ukazuje, že pro snášení údělu má zásadní důležitost porozumění celkovému smyslu 
t oho, co člověka potkalo. Konkrétní podobu takového „celkového pochopení" představuje výše 
fvedený úryvek z vyprávění paní Simony, pro níž je v tomto směru důležité přesvědčení, že svůj 
úděl si vysloužila tím, že byla „hříšnice v minulejch životech". 

Další ukázka od paní Zdeny hovoří o její cestě k víře: 

" Tok jsem přešla k takovým věcem, jako k modlitbám, kdy jsem vlastně se modlila vyloženě jsem 
Najela na víru křesťanskou. Každý den jsem se modlila Otčenáš a tak dále, prosby k matce Marii 
Q takový, takže nudu říct, že mne to přivedlo do luna církve. Já jsem potřebovala akutně nějakou 
°chranu a tam jsem ji prostě cítila a vnímala. " 

Paní Zdena zde výslovně uvádí, že obrácení ke křesťanské víře j í pomohlo zvládnout 
b o č n o u životní situace a poskytlo jí ochranu, kterou „akutně potřebovala". Také na jiném se 
Paní Zdena dotýká tématu víry. 

' f ' v/ vybavuji, tu anekdotu, napadá mne led úplně přesně, kdy přišel len člověk do nebe a říkal 
Qne Bo~e kde jsi byl v těžkejch chvílích? a on říká - podívej na ty šlepeje a vyloženě mu tam 

rikú
:jak to, že tu jsou jen jedny ty šlépěje? A on říká - lak to jsem tě nesl na zádech. Tak takhle 

"lfle l" přijde, že fakt ten Bulí mne nesl " 



Paní Zdena zde vyjadřuje své přesvědčení, že je to Bůh, který j í v životě nesl. Zároveň zde 
prostřednictvím historky ukazuje, že k víře, která člověku pomáhá snášet životní úděl, patří i 
pochybnosti či výčitky adresované Bohu. Příznačný pro rodiče pohybově postiženého dítěte je 
zde také způsob, jakým je Bůh v uvedené historce ztvárněn, tj. jako ten, který člověka „nese na 
zádech". Jako by tu samotný Bůh byl jakousi obdobou či předobrazem „rodiče postiženého 
dítěte", a tím určitým vzorem k následování. 



6. 4. Plány, cíle perspektivy 

Jedna z důležitých věcí, o nichž rodiče během rozhovoru vyprávějí, je téma budoucnosti, 
ať již jejich vlastní, či jejich dětí. To znamená, že podstatným aspektem toho, co je to ..být 
rod i čem pohybově postiženého dítěte", je určitý charakteristický způsob vztahování se 
k budoucnosti. Rodiče v rozhovorech spontánně, a také v reakci na mé otázky, vyprávějí o svých 
plánech, cílech a perspektivách. Při pokusu vnést do aspektu budoucnosti určitý řád mi poskytla 
určitou oporu McAdamsova teorie identity jakožto životního příběhu. 

McAdams (1988) zavedl kategorizaci cílů podle obsahu na cíle instrumentální, vztahové, 
materiální a rekreační. Do instrumentálních cílů zařadil úspěch v zaměstnání či ve vzdělání do 
mezilidských cílů zařadil naděje týkající se konkrétních vztahů s rodinou, přáteli, partnery atd. 
V materiálních cílech se objevily touhy být materiálně zabezpečen a žít kvalitní život ve smyslu 
materiálním. Do rekreačních cílů patřily cíle týkající se volného času. Daněčková (2003) 
Provedla podle McAdamse rozdělení perspektiv a cílů do čtyř kategorií a doplnila McAdamsovo 
rozdělení o vlastní kategorii, kterou nazvala osobní cíle. Do této kategorie zahrnula konkrétní 
Prožívání jedince a jeho osobnosti (tj. jaký chci být). 

Při své analýze rozhovorů z hlediska plánů, cílů, perspektiv jsem se nechala inspirovat 
kategorizací McAdamse i Daněčkové. Ve rozhovorech s rodiči jsem identifikovala řadu 
kategorií, k jejich klasifikaci jsem použila dělení na plány a cíle vztažené jednak k dítěti a jednak 
k rodiči, v rámci tohoto dělení jsem pak podle obsahu rozlišovala cíle instrumentální, vztahové, 
materiální a rekreační. Jiným způsobem dělení je rozlišování pozitivního a negativního 
vztahování se k budoucnosti, jednoduše řečeno, rozlišení na naděje a obavy. 

4. 1. Perspektivy týka jící se dětí 

A) instrumentální cíle 

Ve vyprávěních rodičů patřily k často pojednávaným tématům plány další vzdělávací cesty 
Pro své dítě. Tyto plány směřovaly k ukončení školní docházky, což je významný mezník v životě 
Pohybově postiženého jedince. Nejčastější výpovědi rodičů vzhledem k budoucnosti jejich dětí se 
týkaly výběru další školy či volby povolání. Téma výběru školy je možné ilustrovat na 
Následujícím úryvku z rozhovoru s paní Simonou: 

^kola - no, lak la moje idealistická představa, že jo, by bylo to gymnázium, ale asi jako si 
Vyslán, že asi by neměla na vysokou školu. Tak uvidíme, no. Protože teďkon jsou různý ty 
pr«jekty, taky jsem na ně koukala, víte, co myslím ? Takový tohle to, ta speciální pedagogika, něco 
Z '"hodíc ranku, stou sociální tématikou, že by ji možná i... no, jako mne by to lákalo i z toho 
^vodu, že tam jsou slušnější děti, pak samozřejmě zůstávaj na těch sedačkách.Já samozřejmě 
p°dniknu všechno možný nechám si poradit. Já samozřejmě nechci, aby Klára měla problémy 
'"bodle nru aby tam někde strádala psychicky, aby byla na chvostu. Takže v tyhle chvíli jsem se 
''°~bodla pro ten gympl Nekalkulovala jsem s tím. jak to lam bude zvládat. Já jsem si jenom 

kdy- by to tam nešlo nezvládala to, tak se vrátíme na zédéešku a pak budeme řešit, jak 
dál •• ' 



Paní Simona zde hovoří o své „idealistické" představě, tj. o víceletém gymnáziu, 
popřípadě o dalším studiu zaměřeném na sociální tématiku. Takový druh studia by jí připadal 
vhodný, neboť předpokládá, že by tuto školu navštěvovali „slušnější" studenti a lze se domnívat, 
že matka má i představu, že by tuto školu se sociálním zaměřením navštěvovali i pohybově 
postižení studenti („zůstávaj na těch sedačkách"). Její ideál víceletého gymnázia v sobě nese ne 
zcela jednoznačné sdělení, neboť na jedné straně rázně říká „ v týhle chvíli jsem se rozhodla pro 
ten gympl" a je přesvědčená, že její pohybově postižená dcera to zvládne. Současně však má 
připravenou alternativu, a to eventuelní návrat do základní školy. Uvědomuje si i rizika, která 
mohou nastat, pokud její dcera nebude úspěšná v tomto novém a konkurenčním prostředí. 

Další dva úryvky (paní Jana a paní Bohumila) odkazují na zcela konkrétní typy škol, kde 
by mohly děti dále pokračovat ve studiu a získat tak maturitu: 

tady budou tři roky lo bude Rudek ještě v základee, tady potom máme plán, že půjde do 
Jánských lázní, ... protože on tam chce jít, strašně tam chce jít studovat střední ekonomickou 
školu. " 

"Byli bychom rádi. kdyby se povedlo Lucii udělat nějakou školu s maturitou, třeba knihovnickou 
c' nějakou s podobným zaměřením. " 

Následující úryvek ilustruje postoj paní Zdeny k budoucímu výběru školy své pohybově 
Postižené dcery: 

"Ona za Iři roky bude vědět, protože ona je I ukovej cílevědomej človíček, bude vědět, jestli chce 
dělat něco v uměleckým oboru nebo jestli bude chtít dělat něco ... nesmírně miluje děti. Miluje 
'"'minka a umí to s nima jak nikdo. Moc se furt cpe do toho zdravotnictví, ale nevím 
k'da... uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Záleží na jejím zdravotním stavu, samozřejmě, ale 
s "ůminkama to umí teda perfektně a nebo s malejma dětma ... úžasný. Takže nevím, jestli by 
Chtěla beji někdy v nějaký' školce. Je to na ní. " 

Paní Zdena hovoří o tom, že ponechá výběr budoucího studia na své dceři a věří jí, že se 
Síl|na na základě nabízených alternativ správně rozhodne, a to buď pro umělecký obor, či pro 
StL|dia z oblasti zdravotnictví nebo školství. Současně si matka uvědomuje důležitou skutečnost, 
k l e rá podstatným způsobem ovlivní výběr školy a volbu povolání. Touto skutečností je zdravotní 
S t a v její dcery. v v. , v. „ 

Někteří rodiče vyjadřují obavy z budoucího vyberu školy c, volby povolám. Tuto 

Zdeňci je možné ilustrovat na'výpovědích paní Růženy a pan. Sarky: 

"Já "ad tím radši ani nepřemejšlím! Já se toho bojím! Z toho mám hrůzu, no. Až to tady jednou 
Chodíme." 

'nul budoucností Pavlínky moc přemejšlet nechci, protože vím že to asi moc jednoduchý 
Mám svý představy a něco bych jí i naplánovala - co byp třeba uspooplo nebo v cem by 

-V/« spokojená, Ale jako vůbec netuším, co bud,..Ty možnost,jsoutakový, tady třeba- u nas, ze 
kde by tady co mohlo bejt. ... Možná, kdybych byla optnmstka, ze třeba za ty tr, roky nam 

e°° opadne do klína. Nějak se to vyvrbí. Nevím. no. 



V první výše uvedené ukázce vyjadřuje paní Růžena velké obavy z budoucnosti své dcery, 
neboť si velice dobře uvědomuje, že pohybové postižení je j í dcery výrazně limituje výběr školy i 
volbu povolání. Vedle toho druhá uvedená ukázka paní Šárky hovoří o budoucích problémech po 
ukončení základní školy, kterými se v současné době ještě nechce zabývat. 

Opakujícím se druhem perspektivy, týkající se budoucí volby povolání pro své pohybově 
postižené děti, byla představa, že dítě by jednou mohlo pracovat s počítačem. Rodiče se 
domnívají, že by se jejich dítě mohlo právě zde úspěšně adaptovat na výkon této profese. 
Následující ukázky výpovědí paní Jany, pana Jindřicha i paní Pavly jsou toho ilustrací: 

- Já jsem přesvědčená, že prostě já ho nebudu mít na krku, že skončí někde u toho počítače nebo 
jinde, ale že si myslím, že to nebude až tak jako. " 

- a u toho nejstaršího jsem věděl od dětství, že ho táhnou počítače a díky němu jsem se o počítače 
-novu začal zajímat, abych mohl odpovídal na jeho otázky. " 

•• Určitě by ho bavilo něco s počítačem, ale nevím, jeslí i ta jeho nemoc mu to polom dovolí. Na 
l<)hle to by byl chyt rej. " 

Důvody tohoto zaměření na práci s počítačem je možné spatřovat jednak ve skutečnosti, 
ž e u dětí se jedná o pohybové postižení, a jednak také v atraktivitě a žádanosti této profese. 

Vztahové cíle 

Další kategorií, týkající se perspektiv dítěte, jsou cíle vztahové. V jednotlivých 
vyprávěních dominovala myšlenka osamostatňování dítěte a jeho emancipace. Na jedné straně je 
Patrné, že si rodiče dětí s pohybovým postižením uvědomují nutnost uvolňování symbiotického 
vZtahu mezi dítětem a rodičem. Na druhé straně je třeba říci, že existují reálné překážky, které 
d í tč samo bez pomoci nepřekoná. Zde je možno uvést následující příklady paní Pavly a paní 
S 'mony, které samy vnímají potřebu uvolňování vazby mezi dítětem a matkou jako cosi 
R o u č í h o , obě přitom jako důvod uvádějí možnost, že by se „s nimi něco stalo'". 

chtěla bych aby se trošku osamostatnil, no ... Myslela jsem si, aby trošku poznal ten život, 
pr°tože pro něj je to důležitý, protože když se mi něco stane, co on bude dělat? " 

Já nkám, u: jenom kdyby se semnou něco stalo, lak co la Klárka si počne? " 

Další ukázka (paní Jana) se rovněž týká představy matky o možném osamostatňování 
S V é h o Pohybově postiženého dítěte: 

" a „ww,. ., .. , , . . , „ „., řirnáct dní když se mi bude chtít. Já vím přesně, že to 
h j Prosle j a pro něj budu jezdil jednou -a cit naci aru, a«> 
Vydržím, ale takhle to mám naplánovaný. " 

, „ hipHiska budoucí perspektivy (své i svého dítěte) 
ž á Paní Jana na .jedné straně v,, c o j e zde ' ^ ^ ^ t e n . na druhé straně si ale také 

°LlC|. tj. postupně snižovat častost pobytu se svým 



uvědomuje, že ani pro ní to zprvu nebude lehké. To však nemění její odhodlání držet se svého 
plánu. 

Mezi vztahovými cíli se vyskytlo i téma budoucích partnerských vztahu postižených dětí. 
Lze to ilustrovat na následující ukázce z rozhovoru s paní Bohumilou. 

„A pak dál, kdyby se vdala ..., ale taje ještě moc daleko, to raději ani neplánuj u, ale jednou to 
budu muset řešit. " 

C) Materiální cíle 

Další kategorií, která se týká budoucích perspektiv dítěte, jsou materiální cíle. Z vyprávění 
rodičů často zaznívá jejich touha po slušné materiální úrovni, která by jim dávala možnost více 
usnadnit život svému pohybově postiženému dítěti či sobě. Následující krátká ukázka pana 
Jindřicha vypovídá o jeho plánu koupit svému postiženému chlapci auto: 

"tak muže mít o to větší jistotu, že myslíme na to, že až mu bude osmnáct, tak že dostane auto .... 
Ze si myslím, že to má natolik těžký'. " 

Paní Jana během vyprávění svého životního příběhu uvedla humornou repliku, kterou si 
zde troufám předložit, neboť i ona se týká materiálních cílů vztahujících se na dítě: 

••Můj táta mi jednou řekl: „kdybych vyhrál ty milióny, tak bych ti je dal", a já říkám - „tak co 
jako, voblepila bych Radkovi tisícovkama nohy a začal by chodit. jo? " 

Zde je možné vidět, že rodiče si uvědomují relativitu materiálních hodnot a cílů vzhledem 
K Postižení svých dětí. To znamená, že vzhledem k tomu „oč v životě rodiče s postiženým 
dítětem běží", peníze to nejpodstatnější vyřešit nemohou. peníze to nejpodstatnější vyřešit 

Rekreační cíle 

Poslední skupinou cílů, které se týkají perspektiv dítěte, jsou rekreační cíle. Plány rodičů 
Se týkaly volnočasových aktivit jejich pohybově postižených dětí. První ilustrativní ukázka je od 
Paní Jany, jejíž syn v současné době závodně plave: 

"Je tam právě i to plaváni, kam on teďka chodí třikrát tejdně, lak tam oni se jim vyloženě 
Vem<jou, to je od Honzy Nevrkly, takže on vlastně by závodil sice tady za Prahu, ale tam by 
trénoval." 

Paní Jana zde hovoří o současných sportovních aktivitách svého syna, které podle ní 
d ě r u j í k možnosti „závodit za Prahu". Podobně se modu pouhé možnosti pohybuje paní Pavla: 

" ÍQdeáška by taky bavilo rybaření. On miluje ryby, děda byl rybář. Mne to taky baví. " 

: Následující citace z rozhovoru s paní Zdenou se týká celé řady rekreačních cílů, ať již se 
C(lná o výtvarné a literární činnosti, cestování, pečení chleba či zahradničení. 



„Já jsem se naučila dík}' Martince žít tady a teď. My máme plánů fůru. například chceme dělat ze 
dřeva sošky, jsme si řekli, chceme koupit nářadí, brusky, dlabátka a zkoušet třeba něco. Pak 
chceme ještě další věc a to je, že budeme sbírat kolem řeky nějaký' hezký' naplavený dřevo, tak 
prostě nějaký' probereme, vybereme a jenom jemně ho pracujeme a chceme do něho vkládat 
takový český' polodrahokamy, takže to je takovej náš plán, teďko už na tyhletv dva roky my 
chceme dělat spoustu věcí s Martinou, samozřejmě chceme poznávat svět, takže se nebráníme 
vůbec tomu, ten svět poznával. Cestování, těšíme se na to. pak samozřejmě záleží na Martince, 
třeba ona už bude jako ... Mariina se chce naučil malovat ... zkusili bychom dělat dělat takový 
zkušební věci s tím chlebem a lak podobně. No, máme plánů fůru. Teď chceme dělal tu zahrádku, 
trošičku, čili budeme sázet, protože Martinka ráda experimentuje se semínkama, tak teď jsme 
zasadili ..., chceme zasadit mango, jestli nám vyroste a máme semínko z liány. Takže to chceme 
taky vyzkoušet. My toho máme tolik, že prostě bychom potřebovali, aby se nám ten čas spíš 
natáhnul Martinka má nesmírně dokonalou výřečnost a má tah to básnický' střevo. " 

Zde můžeme vidět, jak se neobvykle rozsáhlá řada aktivit může stát plánovaným zdrojem 
realizace nejen pro dítě, ale také pro rodiče. 

Poslední ilustrací rekreačních cílů je citace od paní Pavly, která by ráda poslala svého 
alergického syna k moři. V tomto případě je prostředkem rekreačního cíle dosažení určitého cíle 
Materiálního, tj. určitá nemalá finanční částka. 

"Já jsem si říkala, že když je ten alergik, jestli by ho nevzali do ciziny k moři, řekli mi, že mi ho 
nevemou, když má epilepsii, že to je nebezpečný. To bych musela jet i já, ale to je peněz! Já tak 
12 000. on 9 000 Kč. U nás hrají roli ty finance. Já, kdybych měla 20 000 Kč, tak s ním jedu 
'ánihle, támhle a támhle ... To je hroznýš těma penězma. " 

6- 4. 2. Perspektivy týkající se rodičů 

Také pro plány, cíle a perspektivy vztahující se k rodičům samotným, lze využít výše 

aplikované McAdamsovo rozlišení. 

^ i n s t r u m e n t á l n í cíle 

V této kategorii rodiče nejvíce hovořili o současné svojí situaci, kdy pečují o svoje 
p°hybově postižené dítě Otázka návratu do původní pracovní profese či nalezení si 
^Povídaj íc ího zaměstnání se pro mnohé rodiče jeví jako nereálná, neboť vl.vem několikaleté 
P é č e o svoje pohybově postižené dítě ztratili profesní předpoklady a zkušenost, potřebné pro 

svého zaměstnání. Rodiče uvádějí, že jejich děti stále jeSté navštěvuj, zak adní školu a j e 
t a k třeba naplňovat jejich potřeby, které sice nejsou j iž tak rozsáhle, jako tomu bylo 
VPředchozích letech, ale jsou jiné, stále reálně existující, l o t o muzeme vidět na predlozene 
l ' k á 2ce paní Blanky: 

"^kdy si říkám - ty bys měla jít do práce, aby jsi se trošku realizovala nebo to jo, ale z druhý 
> v ,/ říkám nebo to okolí si muže říkat, proč ona nejde do prače ale z druhy strany je zas jak, 
^ fe jsem se tady pár let celkem nadřela a neříkám, že bych st ted odpočívala, to urcte ne, ale 



jako zase člověk má určitou hranici kam by nechtěl jít, jo a ono hy vás to donutilo jít jenom 
uklízet. Co by jste mohla jít dělat, že jo? Můžete mít stokrát tady střední školu, ta už pro nikoho 
nic neznamená, a já, když bych se chtěla věnovat Honzovi, opravdu věnovat, tak jak se mu teď 
věnuju a co on i jako svým způsobem vyžaduje, no tak musím jít někam na čtyři maximálně na 
šest hodin. .Jako ono, když mi nezbude nic jinýho. tak jako člověk bude muset ... protože vás 
donutěj jenom k tomu, že půjdete na úřad práce, že ty peníze nebudete brát od sociálk\> ale teda 
od úřadu práce, že jo ... pokud bych ještě mohla zůstat doma, tak budu šťastná, protože opravdu 
člověk bude míl čas na holku, na Honzu, přece jenom mu chci dopřát nějaký' kroužky a musíte ho 
všude dovést, jo, není to, že by si lam došel sám. " 

Paní Blanka zde líčí současné otázky, týkající se svého profesního uplatnění a návratu do 
zaměstnání. Na jedné straně sama cítí potřebu pracovní seberealizace, ale na druhé straně daleko 
v>ce upřednostňuje péči o svého pohybově postiženého syna a o svoji dceru, kterým se může nyní 
Plně věnovat a dopřávat jim různé aktivity, což by v případě nástupu do zaměstnání nebylo 
možné. 

Obdobně vidí i svoji situaci paní Pavla v následující ilustraci: 

» Takže já jsem ráda, když si dopoledne uvařím, uklidím a mám na něho čas. Těžko bych zvládala, 
kdybych chodila do práce, no to teda nevím. Byl by unavenej z družiny a hlavně možná bychom 
nebyli tak daleko, nebyl by na to čas a on vlastně potřebuje věnovat hodně času. Věnovat mu 
bodně času, na učení a na to všechno. " 

Z tohoto úryvku je zřejmé, že paní Pavla si nedovede představit, že by byla zaměstnaná. 
Uvědomuje si totiž, že jejímu synovi by se v případě jejího zaměstnání nedostávalo patřičné péče, 
kterou mu doposud mohla věnovat, a že by se její případné zaměstnání negativně projevilo na 
dítěti a jeho psychickém vývoji i v celkové školní úspěšnosti. 

V z t a h o v é c í l e 

Rodiče se zabývají svojí budoucností také v souvislosti s případnými partnerskými vztahy. 
T o 'lustruje následující úryvek, ve kterém paní Jana hovoří o možném partnerském vztahu: 

" Tc'k se samozřejmě strašně bojím,lak jsem byla osm let sama, protože já opravdu pak si na toho 
Chl"Pa zvyknu a já tomu vztahu nakonec opravdu strašně moc dávám a ty chlapy třeba si toho 
n^ážej. Uvidíme, no, jak ten živo, nějak jako bude. Já už si teď říkám .... i kdybych s ním měla 
he>' asi rok možná bych to riskla, protože ten svět je dneska tak blbej tak jsou ty luh na sebe 

^ jo, nik když mi někdo dává nějakou lásku, tak proč bych ji měla odmítat, že jo? " 

Paní Jana zde vyjadřuje obavy a zdůvodňuje svoji nedůvěru v souvislosti s prožitými 
> ý m i zkušenostmi. Současně však vyjadřuje i určitou nadej, vzh edem k uskutecnen, nového 
*tahu. P a n í h n , i e v s o u č a s n é době zcela vázaná na své pohybové postižené d.te kteremu se 

v e n u ™ : ^ , e v plánuTuto situaci v budoucnosti změnit, jak zdůrazňuje v následující citaci: 

" H prostě já začnu tak jako žít, tak jako to, nevím sice. jak lo bude pokračovat. " 



Postoj k otázce zvažování možnosti případného partnerského vztahu ilustrují také dva 
úryvky z rozhovoru s paní Blankou: 

„A myslím si, že si se spousta věcma jako poradím, poradím si sama. Ne, že bych toho chlapa 
nepotřebovala, to je nesmysl, ale že jsem soběstačná ve spoustě věcech a proto jako si to všechno 
dokážu zařídil sama a ten Mirek by tohle to ale nikdy nezařizoval, nedělal. To prostě není pro 
něj, on má tu manželku pro to, aby to všechno vyřídila a todle. " 

.. Taky se to mým rodičům nelíbí, že jsem svobodná, mám tady dvě děti, že jo. No dvě děti, to je 
dost. A Mirek, otec dětí, sem dochází, ale jinak my jsme sami. My jsme sami celou dobu máme 
mezi sebou velký věkový rozdíl a on má dospělý děti. Takže jsem na něho netlačila, aby se 
rozvedl, a v ten moment, když jsem leda nezatlačila, tak ty chlapi toho využijou a myslím si, že 
Pak už neměl potřebu se ženit. A víte co hlavně, já už snad o to prostě nestojím. " 

Také paní Blanka se zde vztahuje k možnosti případného partnerského vztahu. Avšak 
narozdíl od paní Jany, která je otevřená případnému budoucímu partnerskému vztahu, je její 
postoj k budoucnosti vztahu s otcem svých dětí (žijícím ve své vlastní rodině) spíše negativní, tj. 
je tou, která, přestože „chlapa potřebuje", si „poradí sama". 

C) Materiální cíle 

V oblasti materiálních cílů se jedná především o existenční zajištění a prostředky potřebné 
Pro péči o postižené dítě. Pro řadu rodičů jsou v tomto ohledu stěžejní finance, jak lze ukázat na 
následujících příkladech (pan Jindřich, paní Jana a paní Růžena) 

"máme naději, že nám přispějou v péči o osobu blízkou i na Manina, loje další žádost, kde se to 
l<: prolomilo, už se nám nevysmívají u komisí. Když jsme před roky žádali na Evičku, lak z milosti 
nám to dali na rok. " 

"Protože na tu školu něco budu potřeboval, zaplatit byt budu potřeboval a v tý době mi bude 
nějakejch 51 let, takže se moc těším, až někam v jednapadesáti přijdu a řeknu, že tady potřebuji/ 
20 ()()() Kč na měsíc, aby mne zaměstnali.Ale finanční stránku jsem ještě nedořešila. " 

"Potřebovala bych vyhrál aspoň Iři milióny, abychom si nechali udělal bezbariérovej barák. Ale 
Při mým štěstí vyhraju tak pytel blech. Kdyby náhodou se usmálo, tak bych vrazila 100 000 
nadaci, aby pomohli i druhým. " 

Seberea l i začn í c í l e 

Vedle cílů vztahujících se k uplatnění člověka ve světě (škola, zaměstnání ad.), k oblasti 
'idských vztahů či k materiálním hodnotám lze v některých případech identifikovat také cíle 
lkaj ící se osobní seberealizace. Jedná se o kategorii, kterou Daněčková (2003) doplnila 
k McAdamsův systém kategorií týkajících se plánů, cílů a perspektiv. V ráme. svého výzkumu 
p 0 važuji za vhodnější tuto kategorii označovat jako seberealizační cíle. 



Kategorii seberealizačníeh cílů lze teoreticky zarámovat pomocí Maslowovy teorie 
motivace. Psycholog A. Maslow (in Coan. 1999) ve své teorii předpokládá určitou hierarchii 
potřeb, kdy potřeby stojící výše v rámci hypotetické hierarchie mohou přijít ke slovu teprve tehdy, 
kdy jsou uspokojeny potřeby nižší úrovně. Specifickou skupinou potřeb, stojící v této hierarchii 
nejvýše, jsou potřeby, které lze souhrnně nazvat seberealizační. Do této skupiny patří například 
potřeba poznávání či sebepoznání, dále potřeba krásy a podobně. 

Vzhledem k Maslowově teorii lze seberealizační cíle chápat jako cíle vztažené 
k uspokojování seberealizačníeh potřeb. V rámci vyprávění rodičů sem patří takové cíle, jako 
například cíl „pracovat na sobě" či „poznat sebe samého". Tyto cíle nejsou vždy formulovány 
vzhledem k budoucnosti, někdy se jedná o vyjádření přítomného (nebo i minulého) směřování, 
které se týká sebepoznání či možnosti se změnit ve směru větší seberealizace. To lze ukázat na 
následujících dvou citacích z rozhovoru s paní Zdenou: 

„Ale kdy jsem si skutečně uvědomila sama sebe, to je fakt až po tom roce 2000, kdy vlastně jsem 
mohla prozkoumal, kdo vlastně jsem, co vlastně tady mám dělat. " 

"Máme plánu hodně. Naučilo mě to hodně žit tady a teď... A je to o tom přizpůsobit se změnám. 
Ale samozřejmě pozitivně, s tím, že já tam budu mít svůj prostor ... ty změny je potřeba 
akceptovat, přizpůsobit se, ale tak, aby nás to nedostalo. " 

V citovaných úryvcích jsou vyjádřeny cíle spadající do kategorie seberealizace. Jiným 
termínem který by pro tyto cíle bylo možné použít je pojem „existcnciální". Paní Zdena zde 
hovoří jednak o potřebě poznání sebe sama, popřípadě svého úkolu ve světě („co tady vlastně 
mám dělat") V podobném duchu se nesou i další vyjádření týkající se potřeby „žít tady a teď", a 
dále také způsobu, kdy člověk dokáže akceptovat změny, jež s sebou život přináší, a současně si 
Schovat sebe sama („aby nás to nedostalo"). 

Qbavy versus naděje 

Kromě dělení podle obsahu plánů, cílů a perspektiv je možné rozlišování podle toho, 
nakolik se rodiče k budoucnosti sebe či svých dětí vztahují buď pozitivně - tj. s určitou nadějí, či 
negativně - tj. s určitými obavami. Jelikož nechci tuto kapitolu obavami a strachem z budoucnosti 

Ukončovat, nezbývá mi, než toto téma uvést jako první. 
Přestože téměř všichni rodiče občas vyjadřovali určitou nejistotu a obavy stran 

ndoucnosti svých dětí, pouze v jednom případě (paní Růžena) byly obavy a strach z budoucnosti 
Nevládajícím laděním. 

"Jt> nad tím radši ani nepřemejšltm! Já se toho bojím! Z toho mám hrůzu, no. Až to tady jednou 
^chodíme. " 

^ rozhovorů výrazně pozitivně]!, v nas ieuuj i^ . . 
^doucnost svých postižených dětí s nadějeplnou perspektivou: 



„ Takže on to cítí, ono ho to tíží, ale myslím si, že je naděje, že to zvládne. " 

>, Tak jako Daniel zvládal spoustu věcí, byl obrovským motivem pro ostatní, že se třeba začal učit 
nebo že si uklízel, tak ty ostatní děti motivuje a tím, že to řeší teďkon Martin, jako první nemocný, 
tak zase vlastně prošlapává cestičku pro ty dva a o to více se mu snažím mu pomoc, protože já 
jsem to prošlápl pro něj. Myslím si. že z těch čtyřech, on je na tom momentálně nejhůř. On toho 
musí nejvíc zvládnout. Když to zvládne, pomůže i těm dalším. " 

Zde je pozitivní výhled do budoucna charakterizován nejenom důvěrou „že to zvládnou", 
ale také určitým smyslem tohoto zvládnutí, tj. „prošlapávání cesty ostatním". 

Perspektivou naděje je neseno také vyjádření paní Kláry: 

-mohla bych si přát víc věcí, ale vím, že to asi nepůjde ... nemůžu říct, že bych jako byla 
nespokojená nebo prostě ..., ale určitě ten život smysl má a myslím si, že jsme dokázali toho dost 
Q ještě mne Jiřík asi v mnohém mile překvapí a co víc bych si mohla přát. " 

Podobně jako v případě pana Jindřicha, j e také naděje paní Kláry součástí přesvědčení o 
smysluplnosti životního směřování. Její naděje není pouhá vyhlídka na to, co lze očekávat, nýbrž 
jedná se o důvěru v to, že život jí může v podobě Jiříkových úspěchů „mile překvapit". 

Podobně jako v ostatních zkoumaných aspektech se rodiče ve svých plánech, cílech a 
Perspektivách významně liší. Jedna věc je však údělu rodičů pohybově postižených dětí do jisté 
111 íry společná Jejich budoucnost je ve značně vyšší míře, než je tomu u rodičů „zdravých" dětí, 
sP°jena s budoucností jejich dětí. S trochou ironie by bylo možné říci, že „jejich děti jsou jejich 
^ d o u c n o s t " či spíše naopak: „jejich budoucnost, to jsou jejich děti", a to v tom smyslu, že o tyto 
^ t i budou pečovat i v době, kdy v případě „zdravých" dětí tato starost a péče končí, popřípadě se 
i k o n c e děti samotné postupně ocitají v roli pečujících. Jiným společným rysem budoucnosti 
r°dičů pohybově postižených dětí je to, že tato budoucnost j e v mnoha ohledech nesamozřejmá a 
nejistá. I přes tuto nesamozřejmost a nejistotu (či možná právě díky jí) j e to však budoucnost 
° t evřená. 



6. 5. Hodnoty a přesvědčení 

Jak již bylo uvedeno v teoretické části, vyprávění je přirozeným způsobem ztvárnění 
hodnotového a morálního řádu (McAdams, 1993, Gergen, 1997). Podstatou vyprávění je, že 
zhodnocuje určité cíle a zdůvodňuje a ospravedlňuje jednání, které k těmto cílům vede. 
V narativním výzkumu se ukazuje, že spíše než prostřednictvím dotazníků (kde často narážíme na 
to, že člověk takříkajíc něco jiného káže a něco jiného žije) lze normativní stránku zkoumat tím, 
že sledujeme hodnoty a přesvědčení, tak jak jsou přirozeným způsobem „ztělesněny" ve 
vyprávěních zkoumaných osob. Vypráví-li člověk o svém životě, vždy nějakým způsobem 
vypovídá také o tom, „co je dobré", „oč má cenu usilovat" či „jak je správné jednat" (Chrz, 
2003). 

S přesvědčeními a hodnotami rodičů pohybově postižených dětí se v rozhovorech 
setkáváme v různých podobách. Jednak je zde přítomno množství různých vysvětlení, počínaje 
vysvětlením příčin postižení, přes vysvětlování léčebných procedur, až po vysvětlování toho, jak 
se děti vyvíjejí či jak dělají pokroky. Někdy se o těchto běžných způsobech vysvětlování hovoří 
jako o „teoriích" (Stech, 2001). Jinou úroveň přesvědčení představují různé podoby 
zdůvodňování a ospravedlňování, které se v případě rodičů vztahují především k vlastnímu 
jednání, ale také k jednání dalších zúčastněných osob. Na několika místech této práce již bylo 
konstatováno, že rodiče pod vlivem své zkušenosti hodnotí, zhodnocují a přehodnocují. Lidský 
svět obecně je světem hodnot a v případě otřesení samozřejmých jistot, jako tomu často bývá 
v případě rodičů pohybově postižených dětí, mohou otázky hodnot vystoupit výrazným způsobem 
do popředí. Na jakési nejkomplexnější (či nejhlubší) rovině se s problematikou hodnot setkáváme 
tam, kde rodiče v různých podobách akceptují svůj úděl a dávají mu smysl. Člověk nemůže žít ve 
světě, který by alespoň do jisté míry neakceptoval a nedával mu nějaký smysl (Frankl, 1996). 
Proto bude užitečné podívat se, jak se s otázkami akceptace a dávání smyslu svému údělu 
vyrovnávají rodiče pohybově postižených dětí. 

6. 5. 1. Vysvětlování 

Vyprávění obsahují řadu pasáží, ve kterých rodiče postižených dětí vysvětlují příčiny toho 
či onoho. Nejčastější druh vysvětlování se vztahuje k příčinám postižení. Rodiče hledají odpověď 
na otázku „proč", tj. „kde se stala chyba" či „kdo za to může". Přitom ne vždy se ve vyprávění 
rodičů hovoří o zapříčinění zcela výslovně. Častěji je přesvědčení o příčinnosti spíše čímsi 
implicitním, co se projevuje už tím, jakým způsobem klade vyprávějící různé události a témata 
vedle sebe. 

V následující ukázce paní Růžena popisuje průběh porodu a vzniklou komplikaci, o které 
předpokládá, že na jejím základě pravděpodobně došlo k poškození dítěte. 

„No, oni mi vyprovokovali porod, protože jsem ji přenášela a když jako mi píchli vodu, tak se 
začala motat, tak to zas potom přerušili, protože jí začaly slábnout ozvy, pak ten porod vlastně 
zabrzdili a převáželi mne na císaře, na velký sál, tam už vlastně jsem jen zaslechla - honem, 
rychle už to přichází! Tak to už jsem se začala klepat jak blbec. No, přišla ... přišli na to, že ..., 
říkal mi pan doktor, že ji křísili, že byla mrtvá vlastně, že ji oživovali, že měla prej třikrát 
otočenou šňůru kolem krku. no. Co ji vzkřísili, tak ji hned v inkubátoru převáželi na Karlák. " 



Následující úryvek z rozhovoru s paní Blankou ukazuje, že rodiče se v rámci své potřeby 
nějak si vysvětlit příčiny postižení dítěte, setkávají s rozporuplnými informacemi 

„ Naše neuroložka vyčítá tý porodnicí, oni totiž koncem 8 ptěsíce zjistili, že není v pořádku a ona 
tvrdí, že ho měli vzít císařem o měsíc dřív, ne až v tom 40 týdnu, že on pak živořil, že nepřihral 
podle ultrazvuku, já už jsem těch posledních 14 dní v nemocnici jenom ležela a čekala. Ale člověk 
neví." 

Zde paní Blance nezbývá, než přiznat si, že „člověk neví". Také v rozhovoru s paní 
Pavlou j e přítomna snaha dopátrat se pravdy stran příčin postižení svého dítěte. 

„ řekli, že taky bude chodit, potvrdil diagnózu, že to není těžká DMO, že nebude možná ani 
mentálně, jo. Oni říkali, že tohleto vypadá právě, tohle to nebylo porodem, ale že už když byl 
v bříšku, že se tam něco stalo. A já si tenkrát vzpomínám, že já jsem měla angínu asi v šestém 
měsíci, ani nevím, zda mi na to něco duli. Ale vím, že jsem se necítila dobře. Že oni tenkrát jeli 
•v Terezkou k rodičům a já, mně bylo tak hrozně divně u to, já jsem si v neděli volala pohotovost a 
oni mi řekli, když mám prášky, že si musím zajít v pondělí ke svýmu doktorovi, to nic není. 
Neměla jsem nějaký zvláštní bolesti jako ohrožení životu ujle vím, že jsem se cejtila hrozně divně, 
říkala jsem jim, že jsem těhotná, že mi je divně a takový. Možná tenkrát, nějaký' bacil z tý angíny" 

Paní Pavla v této ukázce hovoří o vnějším činiteli, který v době před porodem s největší 
Pravděpodobností způsobil poškození plodu. Vyjadřuje se zde k otázce pohotovostní služby, která 
jí nepomohla, nýbrž pouze uklidnila a celý problém předala obvodnímu lékaři. Zde se v jakémsi 
náznaku ukazuje, že problém vysvětlování j e někdy také problémem přičítání viny či obviňování. 
Ve výraznější podobě je to možné vidět v následující ukázce z rozhovoru s paní Simonou. 

>. Mne už bolelo na straně v pátým měsíci, když jsem ležela na boku, to znamená, že se něco dělo 
v tom břiše. Ten doktor se mnou nic nedělal, když jsem mu to řekla. Já byla ještě tenkrát blbá, 
dneska bych si to líbit nenechala. Už musel vědět, že tam nějakej hemutom je, ještě mi brali 
Plodovou vodu, to jsem i o to stála. Představte si, že ta plodová voda byla zkalená, což znamená, 
že tam něco se děje, ale že se to vyčistí, mi řekl. Ale ono se tam něco dělo, jo, stačilo by kdyby 
zasáhl, že už lam byl zánět, třeba mi mohl dát antibiotika a on mne nechal beji. " 

Paní Simona zde hovoří o problémech, které se u ní objevily během druhé poloviny 
těhotenství. Popisuje zde lékaře, který přes upozornění pacientky na vzniklý stav dostatečně 
n ereagoval. Matka ho obviňuje za to, že mohl v dané situaci udělat více. V takovýchto případech 
zůstává v pozadí jakési nevyřčené „kdyby" (tj. v tomto případě: kdyby se včas a adekvátně 
Osáhlo, nemuselo k lecčemu dojít). 

f)- s - 2. Zdůvodňování a ospravedlňování 

Zatímco vysvětlování se týká příčin, zdůvodňování (jak j iž slovo samotné naznačuje) se 
tyká důvodů Člověk je bvtost jednající, přičemž lidské jednání má své důvody, narozdíl od 
t u h é h o chování které lze vysvětlovat příčinami. Psycholog J. Bruner (1996) přesvědčivě 
Nazuje, že skutečně lidská realita spadá do řádu J ednán í a jeho důvodů", nikoliv „chování a 



jeho příčin". Člověk má potřebu zdůvodňovat a ospravedlňovat své jednání a nejinak je tomu i 
v případě rodičů pohybově postižených dětí, jak lze ukázat na následujícím úryvku z rozhovoru 
s paní Janou. 

„Musím být na něho tvrdá, protože nebude to mít jednoduchý. Tak já jsem taková, jako můj tála. 
že jo. lak ono je to prostě o tom. on len život prostě jednoduchý mít nebude a to se nedá nic 
dělal." 

Matka zde zdůvodňuje své jednání, tj. proč na svého syna musí být tvrdá. Zde je dobře 
vidět cosi, co platí pro zdůvodňování obecně, a sice že zdůvodňování se vztahuje k určitému 
účelu. To konkrétně znamená, že paní Jana musí být na svého syna tvrdá vzhledem k tomu 
k čemu spolu s n í m směřuje, tj. vzhledem k jeho budoucímu zařazení do společnosti, kde to 
„nebude mít jednoduchý". Podobně jako vysvětlování, j e zdůvodňování odpovědí na otázku 
„proč", avšak zatímco v případě vysvětlování se jedná o „proč" ve smyslu „odkud", v případě 
zdůvodňování se jedná o „proč" ve smyslu „kam". Řečeno pomocí pojmů Aristotelovy filosofie, 
v prvním případě se jedná o „příčinu účinkující", zatímco ve druhém případě o „příčinu 
účelovou". 

Následující pasáž z rozhovoru s paní Šárkou vypovídá o j iném druhu zdůvodňování. 

-A'o a my teda jsme trošku měli problémy, protože Pavlu chtěli umístit tady do tý speciální školy, 
nebo zvláštní školy. My teda sine tehdy podepsali nějakej papír. Teda já s tím, že sem vůbec 
netušila, že je možnost něčeho jinýho. " 

Paní Šárka zde hovoří o situaci vztahující se k výběru školy pro svou pohybově 
Postiženou dceru. Ospravedlňuje svůj postoj, kdy příliš laxně celou záležitost nechala běžet, a 
Vyhověla tak tlaku zvenčí. Zdůvodňuje to tím, že nevěděla o jiných možnostech, tj. neměla 
Patřičné informace. Zde je možné provizorně definovat, co je to ospravedlňování. Tedy: 
ospravedlňování je takové zdůvodňování jednání, které se vztahuje k nějakému „mělo by se" či 
;>měl bych" a podobně. Paní Šárka by neměla důvod se ospravedlňovat, kdyby zde neexistoval 
jakýsi (byť nevyslovený) požadavek udělat pro svojí dceru to nejlepší. 

V následujícím úryvku paní Šárka zdůvodňuje skutečnost, že své dítě nevede dostatečně 
k samostatnosti a soběstačnosti, a ospravedlňuje své jednání takto: 

"Protože je zvyklá na to. aby byl někdo u ní. Nedokáže třeba, aby hodinku byla sama ... Ale 
jelikož je ležící a nezvedne se sama ani na kolena, tak prostě jí to neumožňuje ten její pohyb. Asi 
je to i ,jm xe jsem jj mt- l/ ( ) vccjla k Iv samostatnosti. Nebo ono se to dost dobře nedalo v našem 
Případě. Ale nevím, je stli sem jí moc nerozmazlila. Nebo jestli sem jí zbytečně ... tím, jak jsem si 
říkala, že ona nemůže to. co můžou ty zdravý děti. tak vlastně jsem jí zbytečně moc pomáhala. " 

Jak již bylo řečeno na jiném místě této práce, matka se zde současně obhajuje i obviňuje. 
°Pět se zde ukazuje, že rodiče pohybově postižených mají potřebu zdůvodňovat své jednání, tj. 
° spravedlňovat s e v ů č i nějakému „mělo by být", kterým zde je - podobně jako ú řady dalších 
r°dičů - usilování o emancipaci a integraci. Ne vždy se takové ospravedlnění daří a pak rodiči 
nezbývá tak jako ve výše uvedeném případě, přiznat si, že vzhledem k onomu „mělo by být" 
Selhává. 



Velmi komplexní a ilustrativní příklad zdůvodňování a ospravedlňování obsahuje 
rozhovor spaném Jindřichem. Jak bude ještě podrobněji ukázáno v sedmé kapitole této práce 
zabývající se sebeobrazy rodičů, v příběhu pana Jindřicha se odehrává určité dilema. Toto dilema 
je spojeno s jeho někdejším rozhodnutím mít (jakožto pohybově postižený) děti navzdory 
možným rizikům týkajícím se případné dědičnosti jeho choroby. 

,, clo otázky dětí jsme měli rok a půl starou velice bezpečnou diagnózu, že nemusíme mít strach. 
Přesto jsme se o to velice zajímali, protože manželka je zdravotnice, její příbuzenstvo jsou 
zdravotníci. ... Pak jsme měli druhé dítě, Martin, to se nám po třech letech trochu nezdálo, byl 
velice tenký, ale on byl velice tenký od porodu a naši přátelé, doktoři nás, téměř rodinný přátelé, 
nás ubezpečovali, že je všechno v pořádku. Dětská lékařka měla podobně astenickou dcerku a ta 
nás ubezpečovala, že se nemusíme bát. Pak jsme měli další dvě děti. " 

V uvedeném úryvku je rozhodnutí mít děti navzdory zmíněným rizikům zdůvodněno tím, 
že ze strany lékařů došlo k opakovanému ubezpečení, že „nemusí mít strach". Pan Jindřich se zde 
tedy ospravedlňuje jako ten, který v době svého rozhodování nebyl adekvátně informován. 
V následující ukázce Jindřichovo ospravedlňování pokračuje. 

'.Ale člověk se většinou nemůže hájit a nemůže vysvětlit, proč má čtyři děti a často jsem se děsil, 
jak to zvládnem. Když je manželka někdy nesmírně vyčerpaná, tak říká - měla jsem poslechnout 
'oho a toho a toho a mít dvě. A pak, když si trošku odpočine tak říká - bylo by mi smutno bez těch 
dvou dalších. " 

Z uvedeného úryvku zaznívá, že pan Jindřich má potřebu se stran svého rozhodnutí hájit a 
že ví, že ospravedlnit své rozhodnutí není snadné. Zde však neargumentuje, tak jako 
v předcházejícím případě, tím, že se mu nedostalo správné informace, nýbrž tím, že poukazuje na 
"Plody", které jeho rozhodnutí přineslo v podobě dětí, bez kterých si už svůj život nedovede 
Představit. Poslední část ospravedlňování pana Jindřich je pasáží, která je odpovědí na otázku 
"Co byste udělal v životě jinak?" 

"Když už jsme, ono je to strašně těžký' ... asi bych neměl děti. Ale to je zas takový neřešitelný, 
Protože my jsme to nevěděli. Já ve své podstatě takového člověka, který pořád předvídá osud, 
Pořád předvídá to nejhorší, tak já jsem o tom přemýšlel a měl jsem z toho i strach i přes lékařské 
klidnění. Možná, že kdybychom to věděli dnes, ale to zase neovlivním jenom já, protože to je 
°'ázka manželky. Ale pak nevíte v jaký strom vám vyroste, protože určitá genetika je 
nezměnitelná. I přes tu všechnu bolest té nemoci, vidíme na dětech své rysy. Takovou radostí i pro 
Manželku i přes to bolestný, nemocný dítě je že vidí, že la Evička je po babičce, po mojí matce a 
Martin po otci, kde všechno se motá, hudební nadání, mé zdraví a jejich zdraví a rodiče to vidí. " 

Zde opět spočívá argumentace pana Jindřicha v poukazu na to, jak se jeho rozhodnutí mít 
d ě t ' zhodnotilo. Tímto zhodnocením je mimo jiné radost rodičů, kteří mohou ve svých dětech 
sPatřit „své rysy". Zde se otevírá další tematická oblast přítomná v rozhovorech s rodiči pohybově 
p°stižených dětí, kterou je problematika zhodnocování a přehodnocování. 



6. 5. 3. Zhodnocování a přehodnocování 

Jak již bylo naznačeno, lidský svět není jen světem „jednání a jeho důvodů", ale také 
světem cílů, které jsou obdařeny určitými hodnotami. Svět, který obýváme, není hodnotově 
neutrální, a ve výrazné míře to platí také pro zkušenost rodičů pohybově postižených dětí To je 
možné ilustrovat následujícím úryvkem z rozhovoru spaní Blankou, který je součástí delší 
pasáže, ve které j e řeč o tom, co matce dal život s pohybově postiženým dítětem. 

„Já si myslím, že jsem byla obyčejná, normální ženská, která se na ten svět koukala tak jak se 
koukala prosté, ale tím Honzou jsem se dostala úplně mezi jiný lidi, změnila jsem naprosto 
hodnoty, všechno, řekla bych že jsem o sto procent lepší člověk než jsem byla. " 

Zde se ukazuje cosi, co již bylo konstatováno v souvislosti s výše uvedeným 
„dostředivým" pohybem (část 6. I. 2.), který spočívá v identifikaci se světem postižených jako 
s místem, kde jsou nalezeny pozitivní hodnoty a vztahy. Paní Blanka zde chápe svojí zkušenost 
s pohybově postiženým dítětem jako něco, co jí změnilo k lepšímu, pomohlo j í změnit hodnoty a 
najít nové lidi a vztahy. V podobném duchu hovoří paní Blanka také v následujícím úryvku. 

"No jako zase, zase prostě bych si mohla myslet, že jsem mohla se teda nějak realizovat, beji 
nějaká dobrá třeba, což si myslím, že bych asi byla. měla bych asi mnohem víc peněz, jo ale 
myslím si, že bych byla mrcha. Myslím si, že už bych to neměnila, že jsem ráda, že se lo nakonec 
stalo, protože jsem se dostala úplně jinam, úplně jinam, úplně jsem změnila ty hodnoty, teďkon o 
'(>m poslední dobou víc přemejšlím. řekla bych už takovej rok, protože dřív člověk neměl zase ten 
tas na to přemejšlení, protože opravdu jel jak šroub, teď přece jenom jak chodi do tý školy, je to 
trošku takový volnější." 

Paní Blanka si zde nezakrývá, že zmíněná zkušenost jí nejen „něco dala", ale také „něco 
vzala". Na jedné straně přišla o možnost pracovní seberealizace a lepšího finančního zajištění. Na 
druhé straně se postižení jejího syna výrazně zhodnotilo ve změně jejich životních hodnot, 
názorů, a postojů. Zde je také možné vidět, že zmíněné zhodnocení je zároveň určitým 
Přehodnocením hodnot a názorů z předcházejícího období, kdy, slovy paní Blanky, „člověk jel 
Jako šroub". 

Paní Jana ve své odpovědi na otázku „Co vám to v životě dalo?" hovoří následovně: 

- Určitě strašnou spoustu lidí. asi hodnotu, jak bych to sakra řekla, že si člověk umí určitě i vážit 
éiv<>ta, určitě, když třeba jdeme na to plavání a vidím lidi, kteří se těm postiženejm věnujou, že jo, 
n"dherně a spontánně, nebo kdvž Radek jede na tábor, lam mladý lidi prostě ši je na 14 dní 
Vq»iou, ukrojej si ze svýho času a tak se jim věnujou. lak asi. asi nějakou úctu k těmto lidem nebo 
Usi> určitě jinej pohled na život a trpělivost, tak to bych řekla. Nevím, jestli jsem se to už naučila, 
^otože mám vztek, když vidím jak jde Radek pomalu, ale to je Jakl,že asi trpělivost, to je 

Pravda." 

Podobně jako v případě paní Blanky, také paní Jana vypráví o tom jak se její život 
'Postiženým dítětem zhodnotil v podobě nových lidských vztahu a především ve změně 

N o v é h o vztahu k životu. 



Jiným způsobem provádí zhodnocování údělu postižených pan Jindřich v následující] 
úryvku: 

„Ono je to 11 posliženejcli ještě jinak. Myšlenkově jsou někde jinde, ve stylu myšlení mají mnohdy 
i víc než zdraví, schopný lidi. " 

Pan Jindřich zde vyjadřuje názor, že postižení s sebou přináší také něco „navíc", přičemž 
toto „navíc" se týká „stylu myšlení". Na jiném místě rozhovoru hovoří o své vlastní zkušenosti 
kdy mu pomohl vnější atribut jeho postižení, tj. francouzská hůl, díky níž se mohl dostat blíže 
k lidem v rámci své práce vězeňského kaplana. 

„Mně se kolikrát stalo i ve věznicích na celách, že někdy rozhovor hvl tak dobrý', že jsem i mohl 
vězňům vyprávět a že i já a my máme svý trápení a ta francouzská hůl, kterou s sebou mít musím, 
jinak bych to nezvládl ale i la mně nakonec pomohla. " 

6. 5. 4. Dávání smyslu, akceptace a smíření s životním údělem 

Výše bylo pojednáno o několika druzích odpovědí na otázku „proč". Šlo jednak o „proč" 
ve smyslu vysvětlování příčin a dále o „proč" ve smyslu hledání důvodů a ospravedlnění. Rodiče 
Pohybově postižených dětí si však kladou také otázku „proč" v podstatnějším a hlubším smyslu. 
Jedná se o otázky typu „proč právě mě muselo něco takového potkat", či „jaký to má pro mě 
smysl". V takových případech se jedná o palčivý problém přijetí vlastního údělu a dávání smyslu 
svému životu. V následující pasáži se paní Jana zabývá odpovědí na otázku „Proč zrovna já?": 

"Samozřejmě, že mám někdy vztek, mám vztek, že tady pomalu jí a nemám ěas, nebo si sama 
f'cknu, proč zrovna já. Tak jednou jsem si přečetla lady, že teda přece to nemůže být někdo jiný, 
Přece nemůže postižený dítě doslal ženská, která by byla ufňukaná, vždyť by to dítě bylo 
'^šťastný, že jo, lo nejde jako. Musím to beji zrovna já. " 

V tomto případě znamená „proč" otázku po smyslu vlastního údělu. Tedy proč se právě 
mně něco takového muselo stát. I zde spočívá odpověď ve zdůvodnění, nejedná se však o 
Zdůvodnění či ospravedlnění v l a s t n í h o jednání, zde se jedná o důvody či záměry přesahující sféru 
ir |dividua lelikož paní Janě bude dán vetší prostor v sedmé kapitole pojednávající o 
sebeobrazech rodičů, spokojím se zde pouze s uvedeným komentářem. 

Také paní Klára v následující ukázce řeší otázku akceptace svého údělu. 

"A už si míru říct tejsem tak jako se svým životem tak jako vyrovnaná. Dřív to tak jako kolísalo, 
^ jsem měla i výkyvy Člověk lah> třeba je má i dnes, ale není to až jako ohledně postižení, to 
Ur«tě ne Už mám takový starosti 'jako ostatní rodiče se zdravými dětmi, že se rozčiluji, když něco 
neudělá nebo \> je drzý, Už má takový věk, jako ostatní děti. Už to nejsou ty problémy, ježíš 
^ r j á tak on nechodí a další. Už jsme 'se s tím smířili. Jestli chodit bude nebo nebude, to člověk 
neví, člověk iř ,o bere to by se musel zbláznil, kdyby se s Um nesmířil! To nejde zi, a nesmířit 
•Vc * dm! 1 pro,o dítě by lo asi 'nebylo dobré, že by lo i vycítilo na vas. 



V případě paní Kláry se jedná o jinou podobu akceptace, kterou by bylo možné nazvat 
„smíření se s osudem". Paní Klára zde akceptuje také to, že ne všechno lze předvídat dopředu. 
Jedná se o jakýsi druh „stoické moudrosti", což naznačuje i argumentace závěrečné věty úryvku, 
kde je řečeno, že pro dítě by nebylo dobré, kdyby z rodičů „vycítilo", že se s daným stavem 
nedokáží vyrovnat. 

Následující citace od paní Šárky je součástí odpovědi na otázku „Co vám to v životě 
vzalo?" 

„No, vzalo ...já ani jako nepře mejšlím v podstatě co mi to vzalo. Protože je to tak, jak to je. Ale 
bylo by to určitě jinak. no. Bylo by to jinak tak. že bych prostě chodila do práce, měla bych víc 
času třeba sama na sebe, nebo prostě na jiný věci. Mohl by člověk dělat úplně jiný věci. jako je 
omezenej tady tím, jako je. Muže dělat spoustu věcí. aleje to jinak. " 

Také paní Šárka zde přijímá skutečnost takovou, jaká je. Zároveň si uvědomuje, že 
všechno mohlo být taky jinak, tj. připouští si, co všechno ztrácí a jak je v důsledku svého údělu 
omezená. 

O akceptování svého údělu hovoří v následující ukázce také paní Blanka. 

„ Myslím si, že už bych to neměnila, že jsem ráda, že se to stalo nakonec stalo (...) a hlavně určitě 
bych neměnila. A jsem ráda. že ho mám. " 

Zde nalézáme přitakání, které je však výrazně jiného druhu, než v posledním uvedeném 
případě. Zde se neřeší, co by mohlo být či v čem je člověk omezen, zde zaznívá prosté ano, navíc 
opakovaně podtržené tím, že matka je „ráda, že se to stalo" a „že ho má". 

Akceptace údělu je často spojena s tím, že tomuto údělu je dáván určitý smysl. To je 
výrazné například ve výše uvedené pasáží, ve které si paní Jana zdůvodňuje, proč to musela být 
právě ona". Jiný příklad dávání smysl postižení lze najít u pana Jindřicha. 

„ Tak jako Daniel zvládl spoustu věcí, byl obrovským motivem pro ostatní, že se třeba začal učit 
nebo že si uklízel, tak ty ostatní děti motivuje a tím že, že to řeší teďkon Martin, jako první 
nemocný, tak zase vlastně prošlapává cestu pro ty dva a o to více se mu snažím mu pomoc, 
protože já jsem to prošlápl pro něj, když to řeknu takhle. " 

Zde dostává nejen postižení pana Jindřicha, ale také postižení nejstaršího z jeho třech 
postižených dětí smysl tím, že je chápáno jako „prošlapávání cesty ostatním". Trpký úděl se tak 
stává smysluplným tím, že se zhodnocuje jako něco, co může pomoci druhým. Předpokladem, že 
vlastní utrpení může přinášet dobro pro druhé vstupujeme do oblasti životní filosofie a víry. 

6. 5. 5. Životní filosofie, krédo, víra 

Tím, že si určitým způsobem včci vysvětlujeme, zdůvodňujeme, ospravedlňujeme, 
zhodnocujeme a dáváme jim smysl, tím vším vytváříme či udržujeme při životě určité systémy 
hodnot a přesvědčení. Slovo „systémy" zde znamená, že hodnoty a přesvědčení se obvykle (u 
jedinců i v rámci sociálních útvarů) nevyskytují odděleně, ale vytvářejí jednotné a vzájemně 
propojené celky týkající se toho „co je dobré", „oč má cenu usilovat", „jak je správné jednat" a 



podobně. Pro tyto systémy v různých souvislostech užíváme výrazy jako „životní filosofie", 
„krédo" či „víra", popřípadě také „ideologie" či „teorie". 

V následujících třech ukázkách (první dvě od paní Blanky, třetí od paní Šárky) nacházíme 
jakési „střípky" životní filosofie. 

„Já když zjistím, že když jsou tu věci, kletý nemůžu ovlivnit, luk se s tím netrápím. " 

Paní Blanka zde říká zdánlivě velmi prostou a banální věc, že totiž když něco nemůže 
ovlivnit, nechává to být. Ve skutečnosti je však otázka toho, co je v mé moci a co v mé moci není 
velmi důležitou filosofickou otázkou. Tradičně spadal tento druh otázek do „praktické filosofie" 
ěi etiky (chápané v širším smyslu jako „nauka o vedení správného života"). Podíváme-li se na 
výrok paní Blanky z hlediska takto chápané „praktické filosofie", potom můžeme zde vyjádřenou 
„moudrost" postavit vedle výroků filosofů jako je Seneca či Lao-tse (kteří oba, každý svým 
způsobem, učili své žáky, že mají umět „nechat věci být"). Ve vyjádření paní Blanky však nejde 
jen o to „nechat věci být", ale také o to, umět rozpoznat, co lze ovlivnit (a kde je tedy třeba se 
angažovat) a co ovlivnit nelze (a kde je tudíž zbytečné ztrácet síly). 

Také druhý „střípek životní filosofie" vyjadřuje určitou „praktickou moudrost". 

" Víte co, já mám pocit, že jako člověk nemůže beji úplně puntičkář ve všem a nemůže chtít, aby 
>o všechno bylo tak, jak si nalajnuje a to, protože to je pak furt nešťustnej. " 

I v tomto případě se jedná o to, že člověk by se neměl snažit mít vše ve své „režii", zde je 
však kladen důraz na „režie" týkající se budoucnosti. Paní Blanka říká, že chce-li mít člověk 
všechno dopředu „nalajnovaný", povede to k tomu, že bude „furt nešťastnej". 

Poněkud jiný druh „filosofování" nacházíme v následujícím úryvku z rozhovoru spaní 
Šárkou. 

Těch životních šoku bylo víc, ale všechno se dá. Myslím si, že jako takovej je život. Že prostě 
nikdo to nemá po růžový pěšince vyšlapaný a všude je prostě nějakej kamínek. A když je to 
nějukej větší balvan, tak je to horší. " 

Ve srovnání s paní Blankou znějí tyto „moudrosti" typu „všude je něco" či „takovej je 
ž>vot" trochu příliš povšechně a banálně a lze se ptát, nakolik jsou skutečným výrazem jejího 
Postoje a akceptování údělu, či nakolik jsou to jen vnějšně přijatá konvenční rčení. 

Několik následujících příkladů tvoří odpovědi na otázku „Jaké máte životní krédo?". 

Prvním úryvkem je odpověď paní Růženy. 

" Uěkdy si řeknu, že je nejlepší všecko hodí! za hlavu, že to stejně lepši nebude, tak to musíme 
br<it tak, jak lo je." 

Toto krédo jc jakousi směsí zdravé skepse („že to stejně lepší nebude") a stoické přijímání 
°SL'du („tak to musíme brát tak, jak to je"). V souvislosti tímto vyjádřením (a řadou podobných 
Přítomných v rozhovorech) by bylo možné ptát se, proč mají rodiče potřebu vyjadřovat takovéto 
skeptické či fatalistické" postoje. Určité vysvětlení by mohlo spočívat v tom, že v případě rodičů 



pohybově postižených dětí, pro které j e angažované úsilí každodenní samozřejmostí, je důležitá 
také druhá stránka věci. tj. umět věci přijímat tak, jak jsou a občas j e také „hodit za hlavu". 

Z kréda paní Bohumily naopak zaznívá angažovanost a neústupnost. 

„Asi nic nevzdával a jít, jít, jít dál. " 

Bylo by zjednodušující považovat na základě těchto vyjádření paní Růženu za skeptika a 
stoika a paní Bohumilu za jednostranného aktivistu. Věnujeme-li pozornost rozhovorům jako 
celku, potom můžeme vidět, že v životě jednotlivých rodičů pohybově postižených dětí jsou 
zpravidla v různé podobě přítomny oba výše deklarované postoje. 

Jiné krédo vyslovuje paní Zdena: 

„ Klid a mír v duši. Klid a mír v duši lak. aby mne věci, které mne dřív rozhazovaly, lak aby mne 
už nerozhazovaly. Abych prostě byla v klidu a pokoji, abych žila opravdu tím stylem, že ta láska 

je to ncjsilnější co mne naplňuje. A není to jenom láska k Martince, ale všeobecně. Člověk 
samozřejmě potřebuje být úspěšný, ale nemá lo být priorita. Totiž ona ta prohra kolikrát přinese 
člověku daleko víc, než ten úspěch. Takže fakt. naplnit ten život tou láskou a láskou nejenom k těm 
druhej, ale i k sobě. Opravdu se míl rád, ne egoisticky, ale mít se rád, vážit si sám sebe. Vážit si 
sám sebe můžu jen když mám v sobě už zakódovaný nějaký' morální hodnoty, který jakoby mi 
říkaly, tak tady jsou prostě tvoje hranice. Jsou tvoje a záleží na tobě, koho si tam chceš pustit a 
koho ne, jo? " 

V případě kréda paní Zdeny se jedná o komplexnější a bohatší vyjádření celkového 
Postoje k životu. Zajímavá j e zde posloupnost, s n i ž jsou předkládány jednotlivé hodnoty. 
Nejprve je deklarován klid a mír, poté láska k druhým i k sobě samému, a teprve poté také 
morální hodnoty ve smyslu určitých hranic. 

Posledním tématem této kapitoly je náboženská víra a je j í úloha při snášení a přijímání 
údělu rodiče pohybově postiženého dítěte. Následující ukázka j e z rozhovoru s panem 
Jindřichem: 

„že pro mne Bůh znamená to. že asi bylo i přirozené, že jsem se stal farářem. Možná že nějak 
Podohně to prožívá i ten nejstarší. To si pak člověk uvědomí, že musí velice vybírat, o co bude 
Usilovat, co bude žít, co bude mít jednou ... Jedno je ohromně osvobozující, že se můžu modlit za 
Všechno. Počítám s boží pomocí. Myslím si. že to trápení, a tak jsem to tak jako kolikrát prožíval, 
že sebou přináší o to větší boží požehnání, proti kterýmu by se člověk mohl postavit, kterým by 
'nohl člověk opovrhnout. Uvědomuji si, že jsou v člověku síly, které mu snadno přerostou přes 
hlavu. Takže nakonec mne celá la záležitost,když jsem si tak v životě maloval takovou tu cestu 
životu taky a křižovatky, kdy jsem se rozhodoval proto či proto, takže nakonec jsem tam kde 
jsem. Tuk nakonec jsem hrozně rád. že lo takhle Bulí udělal. Kolikrát jsem si říkal, kdybych Žil 
Zr>ovu, jestli bych šel stejně, ale asi jo. " 

Protože panu lindřichovi (včetně úlohy, jakou v jeho údělu hraje víra) bude věnován 
Pastor v následující kapitole, omezím se zde pouze na stručný komentář. Vyjádření pana 
J 'ndřicha ukazují že víra rodiči pomáhá přijmout jeho úděl a dát tomuto údělu smysl. Výše j sme 
^ l i možnost vidět různé podoby přijetí a dávání smyslu údělu, ve kterých o víře nebyla řeč (což 



však nikterak neznamená, že zde víra nebyla přítomna). Specifičnost případu pana Jindřicha 
spočívá v tom, že svůj úděl jako úkol a jako dar přijímá z rukou Božích. 

Jak již bylo naznačeno, rodiče pohybově postižených dětí se ocitají v situacích, které 
otřásají samozřejmostí jejich dosavadních životů. Tyto „otřesy" často vedou k tomu. že jsou 
konfrontování s etickými či jinými problémy, které v případě samozřejmého a automatického 
fungování mohou zůstat stranou, či alespoň nemusí být reflektovány. Jak ukazuje řada uvedených 
příkladů, součástí nelehkého a v mnohém „hořkého" údělu těchto rodičů je také určitá příležitost 
vstoupit do nového universa hodnot. Přitom mnozí rodiče právě o tomto mluví jako o čemsi 
velmi podstatném, jako o čemsi, co by již neměnili za své staré jistoty včetně jednoduššího a 
„lehčího" života. Jako by hodnoty nějak souvisely s „tíží" života a jako by teprve „obtíže" byly 
tím, co člověka k hodnotám přivádí. 



7 . REKONSTRUKCE SEBEOBRAZŮ JAKO SYNTÉZA 
JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ NARATIVNÍ ANALÝZY 

7 .1 . Kategorie sebeobrazů 

Z v ý š e pojednaného MeAdamsova (1988) modelu „identity j ako životního př íběhu" 
vyplývá, že kategorie sebeobrazů umožňuje spojit dohromady popis provedený 
prostřednictvím kategorií j ako j sou témata, plány, cíle a perspektivy či hodnoty a přesvědčení. 
Z tohoto důvodu bude na závěr naznačena možnost syntetizovat prostřednictvím kategorie 
sebeobrazů výsledky předcházející narativní analýzy. 

Na úvod této části j e třeba říci, že koncept sebeobrazů, tak jak ním bude dále 
zacházeno, odpovídá McAdamsově výrazu „ imagoes" pouze zčásti. Odpovídá mu v tom 
smyslu, že podobně j ako v McAdamsově modelu se jedná o kategorií syntetizující řadu 
dílčích kategorií. Odpovídá mu také v t o m , že sebeobrazy jsou zde chápány jako 
„personif ikované obrazy sebe a druhých". To znamená, že tyto obrazy se netýkají pouze 
„sebe", ale také druhých, dále různých situací, a také průběhu života. Koncept sebeobrazů, tak 
jak j e užíván v této kapitole, však jde za rámec McAdamsovy modelu především v tom směru, 
že j ako konstitutivní složka sebeobrazů j e zde chápána kategorie pozice či rozvrhování pozic. 

Sebeobraz j e výrazem pozice vyprávějícího v j eho životním příběhu (Chrz, 2004). 
Sebeobraz vyjadřuje určité „postavení", tj. určité rozvržení v prostoru, v čase a především ve 
vztahu k druhým. Jak bylo řečeno výše, prostřednictvím příběhu se člověk rozvrhuje j ako 
„postava", která se při určité míře aktérství pohybuje k určitému hodnotou obdařenému cíli. 
Sebeobraz není j enom obrazem, ale také jakýmsi „zhuštěným příběhem". Identifikovat 
sebeobraz ěi sebeobrazy tedy znamená vyhmátnout, jaký druh příběhu člověk žije. 

Výše bylo řečeno, že narativní výzkum spočívá v rekonstrukci žitého příběhu, tj. v 
rekonstrukci narativní konstrukce zkoumané osoby. Při rekonstrukci sebeobrazů bude 
postupováno způsobem, který určitým způsobem zhodnotí předcházející kategorie narativní 
analýzy. To znamená, že nejprve budou - prostřednictvím těchto dílčích kategorií - popsány 
jednotl ivé aspekty sebeobrazů a v návaznosti na to budou tyto aspekty spojeny do celkové 
konfigurace sebeobrazů. Jedná se o následující kategorie: 

- Pozice v interpersonální a sociálním prostoru: Tato kategorie popisuje, j ak si rodič 
„stoj í" vzhledem k dítěti a k ostatním „druhým", a také pozice mezi světem -
postižených a světem zdravých. 

- Pozice v rámci pohvbu dosahování přání, záměrů a cílů: Zde jde o to, kde a jak se 
rodič pohybuje v čase na své cestě od výchozího bodu postižení směrem k žádoucímu 
stavu. 

. Aktérství vliv a odpovědnost: Zde se jedná především o to, „kdo co dělá" (aktérství), 
„čeho se dosahuje" (vliv) a „kdo j e za co odpovědný" v rámci rozvržení pozic mezi 
aktéry (rodič, dítě, lékaři, učitelé ad.). 

- Hodnoty a přesvědčení: Zde je důležitá souvislost a propojenost s ostatními 
kategoriemi ledná se o zhodnocování a přehodnocování cílů, zdůvodňování a 
ospravedlňování jednání, a také o akceptaci a dávání smyslu postižení. 



7. 2. Rekonstrukce sebeobrazu paní Jany 

7. 2. 1. Aspekty sebeobrazu 

Pozice v rámci pohybu dosahování přání, záměrů a cílů: Z hlediska časového 
průběhu se paní Jana rozvrhuje j ako ta, které se nyní nachází v „čase obětování" se svému 
dítěti. Její perspektiva však nesestává pouze z tohoto „času", budoucnost paní Jany j e 
otevřená směrem k „času", který bude žít „bez něj" , kdy bude „žít svůj ž ivot" a užívat si. To 
je vyjádřeno již v úvodním komentáři ke graf ickému ztvárnění „čáry života": „ Já si myslím, 
že jsem teďka tady, protože tady budit už pokračovat bez Radka a sama si budit užívat 
života" Stejně jako dokáže svému obětování načrtnout určité meze vzhledem 
k předpokládané budoucnosti , dokáže paní Jana také současný čas, přestože j e věnován 
především dítěti, rozdělit na čas „s n ím" a čas „bez něj", kdy jde například „spartou tancovat 
country tanečky". O tom, že je j í obětování má své meze, hovoří takto: „Obětovat se tomu 
Radkovi do slova a do písmene, to se nedá, protože nakonec se to vlastně vrátí a máš na něj 
vztek". 

Ve vyprávění je vykreslen také určitý průběh z hlediska manželských či partnerských 
vztahů Po dvou nezdařených manželstvích je paní Jana tou, která vše sama zvládá („sama" ve 
smyslu bez manžela, nikoliv ovšem bez podpory druhých) a svůj život považuje za naplněný. 
Přesto však je zde určitý výhled směrem k eventuelním budoucím partnerským vztahům, 
případný partner by musel být takový, který by je „chtěl oba": „«z si budu myslet, že by sme 
iako s ním mohli my dva beji, pak s ním začnu chodit". Z.vot paní Jany j e naplněn především 
usilováním vedoucím k emancipaci a integraci svého dítěte. V tomto směru j sou v j e j ím 
vyprávění vytyčeny konkrétní cíle, v nichž zaznívá i výše zmíněna perspektiva budoucího 
života bez ně j" jak ukazují například tyto citace: „potom máme pian, že půjde do Jánských 
Lázní a lá-ačnu Hť či Jsem přesvědčená, že prostě já ho nebudu mít na krku, že skončí 
někde u 'toho počítače nebo jinde". Pro sebeobraz paní Jany j e podstatné také to, že j e v něm 
ztvárněna jako la. která své usilování vedoucí k emancipaci a integraci svého syna chápe j ako 
úspěšné: když ti někdo poklepe na rameno, že to teda delas dobré a zeje videi nejakej len 
úspěch u toho Radka, lak i lo mě motivuje a možná , dobiji, ze vtdim, ze to k necemuje . 

Pozice v interpersonálním a sociálním prostoru: Ve svém vyprávění paní Jana 
i nnziei mezi světem postižených a svetem zdravých. 

výrazným způsobem vidět jak odstředivou, tak také dostředivou 
Vzhledem k těmto dvěma svetu j zde moz a s v é m v e d e k e m a n d j a 

tendenci. Paní Jana má jasny názor na to, ze integ J ^ ^ ^ ^ J ^ 

začlenění do s p o l e č n o s t , zdravých k t e j • ^ R k t e ř í j s o u n a t o m h ů ř . skutečnost , 
Pohybu patří i srovnávám a v y m s r o v n á v á s p ř í p a d e m své kamarádky, j e j í ž 
ze své dítě „nebude mít na krku v t ene v ^ ^ ^ v y p r á v ě n í j e v š a k z n a t e l n á t a k é 

Postižené dítě j e „ležící", a ma to ua , ^ ^ ^ ^ l e č e n s t v í 

dostředivá tendence. Pan. Jana j e tou, ^ r a m y p ^ _ ^ ^ o d p o v í d á , ž e : ^ t r a š m u 

Postižených a s n í m i nove h o d n o ^ p o s t i ž e n ý c h : Jidi u těch postiženejch 
"Poušti, lidí-. Projevuje se zde i urcua , v i d č l t a k é v ý š e zmíněnou tendenci ke 
*ttí nemůžou hej, svině". Právě u pan. Jany J b c / p c č K j i s t o t y a sdílené zkušenosti. 

C h o v á n í se do společenství pos t . zenyc iya ^ ^ ^ ^ ^ & p r á z d n i n y r a d š . ^ 
' o se projevuje například tam, ka P ^ ^ ^ n e b o { a k é y č á s t j r o z h o v o i u k d e 

s Post iženými („protože „mezi f J k t e r á má postižené dítě (možnost sdílet 
vysvětluje, proč j d e na kafe rads. ke kamaradce, 

Podobné starosti, nechuť obtěžovat). 



Interpersonální a sociální pozice paní Jany se však netýkají jen rozvržení místa mezi 
světem zdravých a světem postižených. Paní Jana se výrazně vymezuje vzhledem ke svému 
post iženému dítěti, které „tlačí" směrem k integraci, dále vzhledem k lékařům, o kterých 
hovoří j ako o těch, které sice poslouchá, avšak když na to přijde, dokáže aktivně hledat 
alternativní možnosti (jiní lékaři, léčitelé) a také směrem k učitelům či dalším institucím, vůči 
n imž „se umí ozvat". Zde se j iž dostáváme ke kategoriím aktérství. vlivu a odpovědnost i , 
které s kategorií rozvrhování pozic neoddělitelně souvisí. 

Aktérství, vliv a odpovědnost: Jak j iž bylo naznačeno výše, paní Jana se ve svém 
vyprávění ztvárňuje jako ta. která vede svého syna k emancipaci a k integraci a která toto 
zvládá, její usilování j e tedy úspěšné. V pohybu emancipace a integrace je paní Jana aktivním 
činitelem, který na syna efektivně „tlačí" („musím na něho hýl tvrdá, protože to nebude mít 
jednoduchý"). Uvědomuje si a vyjadřuje prostor svého vlivu a odpovědnosti („ze to v podstatě 
laky záleží na mně ...jestli se jednou na ty nohy postaví, a nebo ne"). Ve srovnání s tím je její 
syn ve vyprávění ztvárněn j ako ten, který j e „t lačen" k emancipaci a integraci, j e tedy spíše 
pasivním objektem přání, záměrů a cílů paní Jany {„byl vždycky vstřícnej, hodnej, nebyl 
vzteklej). Je to především matka, která chce, aby se syn hýbal, chodil a všemožně snažil, jak 
ukazují následující úryvky: „ tak se snažím, aby se nějak hejhal, hlavně teda chci, aby chodil, 
... vozejk v bytě prostě neexistuje, říkám nebudeš se prostě tady pohybovat na vozejku"', či: 
Jak sakra ať si na ten hajzl doleze, ať se teda snaží". 

Svět „těch druhých" j e v sebeobrazů paní Jany vykreslen především v jasných barvách. 
Paní Jana se chápe j ako ta, která měla na druhé štěstí: „ m á m strašnou kliku na bezvadný lidi 
kolem sebe". Druzí j sou označováni jako „bezvadní" či „skvělí", setkání s nimi j ako „výhra" , 
Jlěslí" či přímo „zázrak". Paní Jana vyjadřuje zkušenost, že je-li třeba, „ v ž d y c k y se někdo 
najde". Tímto způsobem jsou - vedle přátel a rodičů pohybově postižených dětí - chápáni také 
„ti druzí" z oblasti školy a zdravotnictví. Důležité však je , že ve chvíli, kdy něco není tak, jak 
má podle paní Jany být, umí se ozvat a domoci se svého. To j e dobře vidět v pasáži, kde paní 
Jana vypráví o krizi ve škole, kdy byl jej í syn nenáležitě a necitlivě umístěn do vyrovnávací a 
třídy a kdy si paní Jana velmi rázně dokázala zjednat nápravu. Nalézáme zde určitou pružnou 
kombinaci důvěry v pomoc a podporu na jedné straně a určité „režie" a kontroly na straně 
druhé. Paní Jana se zde ztvárňuje jako ta, která, když na to přijde, umí rozšířit sféru své 

odpovědnosti a svého vlivu. 
Cosi podobného (jako v případě školy) j e možné vidět také ve způsobu, j akým paní 

Jana funguje ve vztahu k lékařům. Ve svém vyprávění j e paní Jana tou, která sice doktory 
poslouchá "( jsem vždycky strašně poslouchala doktory, co mi řekli"), opět j sou doktoři ti, 
v jejichž případě má štěstí, když na to ale přijde, hledá další možnosti , j iné lékaře, domáhá se 
jiných prostředků a hledá pomoc i u léčitelů. Opět zde nalézáme kombinaci přij ímání podpory 
a pomoci na jedné straně a aktivní režie a kontroly na straně druhé. Paní Jana se v rozhovoru 
ztvárňuje jako ta která se umí ozvat, umí být vidět i slyšet a umí ukázat, že j e ta, která to či 
ono potřebuje Jak sama vypráví, se svými názory umí vstoupit i do médií (TV vystoupení 
spolu se svým postiženým synem) a své požadavky dokáže prosazovat i v rámci politických 
struktur (setkání s poslancem Krásou). Paní Jana j e tedy tou, která se různými prostředky „umí 
domoci svého" Vypráví o sobě jako o té, kterou jen tak něco neporaz, a která umí jít za svými 
Cli a dosáhnout jich. Je tou, která onomu „obrovskýma štěstí na lid," um. efektivně nahrávat a 
říkat si o něj, či také tou, která j e aktivním a odpovědným činitelem diky podpore druhých. 

Hodnoty a přesvědčení: Prostor rozvržených pozic j e prostorem, který má svou 
hodnotovou stránku. To se týká jednak pohybu v čase směrem k žádoucímu, tj k cílům které 
jsou obdařeny určitou hodnotou, a jednak také poz.c v prostoru, jak je v.det například na 



rozvržení mezi svět postižených a zdravých. Hodnotu zde má již samotné směřování 
k integraci a emancipaci. Paní Jana toto vyjadřuje jako určitou normu, a to jak pro svého syna 
(„integrace musí bejt), tak i pro „ty druhé" („musej si zvyknout ty lidi okolo"). Jak již bylo 
ukázáno, paní Jana zdůvodňuje způsob, jakým tohoto cíle dosahuje („musím na něho být 
tvrdá, nebude to mít v životě jednoduchý"). Takto j e ospravedlňováno ono „tlačení", v němž 
z podstatné části spočívá jej í způsob aktérství. Paní Jana, podobně jako řada ostatních rodičů, 
dále provádí určité zhodnocení postižení svého syna. Postižení nejenom „něco vzalo", ale také 
„něco dalo". Zde se jedná především o zisk nového společenství (setkala se s „bezvadnejma 
lidma"), ale také o určitou proměnu životních hodnot („vážit si života", „jinej pohled na 
život", „trpělivost"). V této souvislosti, jak j iž bylo naznačeno, dochází u paní Jany až k jakési 
idealizaci světa postižených („lidi u těch postiženejch dětí nemůžou bejt svině"). 

Dále paní Jana pozoruhodným způsobem vyjadřuje akceptaci a dávání smyslu svému 
údělu. Jedná se o odpověď na palčivou otázku „proč právě já". Na jedné straně poctivě 
přiznává, že v souvislosti s touto otázkou „má vztek", avšak „ne před ním". Na druhé straně 
však na toto „proč j á " obdivuhodným a pro sebe příznačným způsobem odpovídá, jak ukazuje 
následující citace:, „proč já .... že teda přece to nemůže být někdo jiný, přece nemůže postižený 
dítě dostat ženská, která je ufhukaná, vždyť by to dítě bylo nešťastný, žejo, to nejde jako, 
musím to bejt zrovna já". Zde nacházíme pozoruhodnou podobu přijetí osudu a dávání smyslu 
svému údělu. Pro paní Janu je příznačné, že toto dávání smyslu je provedeno ve vztahu 
k druhým. Tato hluboce niterná věc, jakou je přitakání osudu, má u paní Jany sociální rozměr. 
Morálka, kterou zde paní Jana uplatňuje, není morálkou všeobecného kritéria platícího pro 
všechny. Zde se jedná o náročnější, individuálnější (a zároveň možno říci i sociálnější) 
morálku typu „kdo. když ne já" . 

7. 2. 2. Konfigurace sebeobrazů 

Jeden ze způsobů, jakým lze uchopit celkovou konfigurace sebeobrazů, je podrobný 
výčet řady různých aspektů. Původním významem slova aspekt je „vzhled" či „podoba", tj. 
jak nějaká věc z určitého hlediska vypadá. Jednotlivé aspekty j e tak možné považovat za 
jakési dílčí „podoby" skládající výsledný sebeobraz. Určitou pomůckou při identifikaci 
sebeobrazů je ptát se, n jako kdo" se vyprávějící vidí, chápe či presentuje (Daněčková, 2003). 
V následujícím textu se proto pokusím převést sebeobraz formulovaný v rámci výše užitých 
kategorií do formy „jako kdo". Paní Jana se v rozhovoru ztvárňuje: 

- .Jako la jejíž život je naplněn úspěšným usilováním vedoucím k emancipaci a 

integraci svého dítěte. 

- Jako ta, která nyní žije v „čase sebeobětování" se svému postiženému dítěti, která však 
jednou bude „žít svůj život bez něj" a užívat si. 

- Jako ta která i současný čas, přestože je věnován především dítěti, umí rozdělit na čas 
s ním" a na čas ..bez něj", tj. pro níž i v současné době ma sebeobětování své meze. 

- Jako ta která po dvou nezdařených manželstvích žije spokojeně sama se svým 
dítětem, která vše zvládá a která uvažuje o budoucím partnerovi, ovšem za podmínky, 

že by j e „chtěl oba". 

- Jako ta. která se pohybuje ze světa postižených ke světu zdravých, která se vymezuje 

vůči těm, kteří jsou na tom hůř. 



- Jako ta, která se identifikuje se světem postižených jako se společenstvím pozitivních 
hodnot a vztahů a také s místem určitého bezpečí, jistoty a sdílené zkušenosti. 

- Jako ta. která svého syna vede („tlačí") směrem k emancipaci a integraci, která při tom 
musí být do jisté míry „tvrdá" a neústupná a která toto zvládá. Naproti tomu syn je 
ztvárněn jako ten, který je „tlačen", jako ten, který je spíše objektem přání, záměrů a 
cílů paní Jany. 

- Jako ta, kterou jen tak něco neporazí a která umí jít za svými cíli a dosáhnout jich. 

- Jako ta, která umí přijímat podporu a pomoc ze strany „těch druhých" (přátel, učitelů, 
lékařů ad.), kteří jsou ztvárněni především jako pomáhající, podporující, „skvělí" a 
„bezvadní", tj. jako ti, na něž paní Jana „měla štěstí". 

- Jako ta, která (přestože má důvěru v podporu a pomoc ze strany druhých a která umí 
druhé nechat jednat, působit a řídit běh věcí) dokáže - když na to přijde - vzít věci do 
své režie a domoci se svého. 

- Jako ta, která se umí ozvat, která umí být vidět i slyšet a která umí ukázat, že to či ono 
potřebuje. 

- Jako ta, která onomu „obrovskýmu štěstí na lidi" umí efektivně nahrávat a říkat si o 
něj, jinými slovy jako ta, která je aktivním a odpovědným činitelem díky podpoře 
druhých (zároveň je tato podpora výsledkem její aktivity a působení). 

- Jako ta, pro kterou je integrace pohybově postižených určitou normou, vztahující se 
jak na syna, tak také na ostatní společnost. 

- Jako ta, která umí zdůvodnit a ospravedlnit způsob své angažovanosti (včetně zmíněné 
„tvrdosti" a „tlačení" či „režisérství") vedoucí k synově emancipaci a integraci. 

- Jako ta, která vidí synovo postižení jako něco, co se v jejím životě zhodnocuje, co j í 
„něco dalo" (ať již se jedná o nové společenství či nové hodnoty). 

- Jako ta, která si do jisté míry idealizuje svět postižených jako jakýsi ostrůvek 

pozitivních hodnot a vztahů. 

- Jako ta, která dokázala akceptovat svůj úděl a dát mu smysl, a to pro sebe 
charakteristickým způsobem. Tedy jako ta, která chápe že tohoto údělu se „muselo" 
dostat někomu takovému jako ona (s jejím způsobem aktérství), a to v zájmu dítěte 
(které by v případě „ufňukané" matky bylo nešťastné). 

Rekonstrukce sebeobrazu by však neměla zůstat u pouhého výčtu aspektů, byť 
sebeúplnějšího. Z narativního pojetí plyne, že sebeobraz je organickým celkem, přičemž 
Principem organizujícím jednotlivé aspekty je narativní konstrukce (Sarbin, 1986). Jinými 
slovy, jednota, souvislost či „celkový tvar" různých aspektů sebeobrazu jsou výrazem 
"Příběhu, který žijeme" (McAdams, 1993). Proto j e potřeba podívat se na výše uvedený výčet 



z hlediska narativní perspektivy a pokusit se vyhmátnout „ logiku" celkové konfigurace, tj. 
„ logiku", se kterou do sebe jednotl ivé aspekty sebeobrazu zapadají . 

Při pokusu vyhmátnou „logiku" konfigurace sebeobrazu paní Jany j e možné začít 
kategorií tématu. Jak bylo řečeno výše, téma či tematická linie j e určitým vzorcem přání a 
záměrů, j e tím, oč se v autobiografickém vyprávění jedná, j inak řečeno, je jakousi „ látkou" 
vyprávění. Sebeobraz paní Jany j e ztvárněn především z „látky" usilování o emancipaci a 
integraci postiženého dítěte. Je možné pokročit dál a zeptat se: V čem lze vidět „ logiku" 
tohoto ztvárnění, tj. „logiku", se kterou do sebe výše uvedené aspekty zapadaj í? Zde je možné 
odpovědět následovně: To, co dává jednotu a tvar řadě aspektů tohoto sebeobrazu. je zvláštní 
spojení výrazného aktérství a „šťastného osudu". Přitom obojí , tj. jak záměrné jednání paní 
Jany, tak i protějšek tohoto jednání (tj. to, co nespadá do sféry je j ího aktérství či vlivu a co 
bývá tradičně chápáno jako „osud") vedou k tomu, že žádoucího je dosahováno. Jinak řečeno 
paní Jana j e ve svém vyprávění ztvárněna j ako ta, která umí efektivně nahrávat „šťastnému 
osudu". N a jedné straně j e tou, která umí vzít věci do své „režie" a domoci se svého, na druhé 
straně umí nechat působit „šťastné okolnosti" především v podobě pomoci a podpory 
druhých. 

Podobně jako dokáže spojit svá přání a záměry s „osudem" či údělem, dokáže paní 
Jana tato přání a záměry smířit také s morálním řádem. To znamená, že to. co je žádoucí, 
dokáže vidět iako správné, to. co dělá, dokáže ospravedlnit a to. co ie nutné, dokáže z h o d n o t i t 

Žádoucímu cíli j e dána hodnota, tím, že j e povýšen na obecnou normu (integrace musí být) a 
skrze tento cíl j e zdůvodněn a ospravedlněn způsob dosahování (je třeba tlačit a být tvrdá 
vzhledem k tomu, co syna jednou čeká). Samotné postižení se stává obdarováním (zisk 
nového společenství a hodnot) a na ješ tě podstatnější rovině smysluplným a akceptovaným 
údělem (odpověd paní Jany na otázku „proč já") . 

Také pro další aspekty sebeobrazu paní Jany j e charakteristické spojení či smíření 
toho, co je nutné (či co je třeba udělat) s tím, co je žádoucí (či nějakým zpňsnhem 
zhodnocené). Je to jednak spojení zmíněných dvou „časů", tj. „času obětování" a času „žití 
svého života". Toto paní Jana spojuje dvojím způsobem: Buď jako dva po sobě následující 
„časy", tj. jako přítomný „čas sebeobětování", který však nebude trvat věčně a j ednou bude 
nahrazen „časem", kdy bude možné „žít svůj život". A nebo jako přítomnost, v níž „čas 
sebeobětování" má své meze a je doplněn „časem bez něj". Do naznačené „logiky" určitým 
způsobem zapadá také způsob, jakým se paní Jana rozvrhuje mezi zmíněnými dvěma 
„prostory", tj. mezi světem postižených a světem zdravých. V rámci „odstředivé" tendence j e 
to jednak zmíněný pohyb usilování o emancipaci a integraci a dále také srovnávání s těmi, 
kteří jsou na tom hůř (ať již tím, že jsou více postižení, nebo proto, že se „tolik nesnažili"). 
Paní Jana si však umí najít pozitiva svého údělu i v rámci „dostředivé" tendence, ať j i ž se 
jedná o idealizaci vztahů a hodnot společenství „světa postižených", či o chápání tohoto 
společenství j ako j is tého a bezpečného útočiště. 

7. 3. Rekonstrukce sebeobrazu paní Šárky 

7 - 3 . 1 . Aspekty sebeobrazu 

Pozice v rámci pohybu dosahování přání, záměrů a cílů: Také paní Šárka se se 
svojí pohybově postiženou dcerou nalézá na cestě, která by měla směřovat k emancipaci a 
integraci pohybově postiženého dítěte. Avšak tam, kde j iní rodiče zažívají alespoň určité 
úspěchy zažívá paní Jana zklamání. „Nikdy jsem si nechtěla připustit, že to dojde tam, kam to 
v dnešní době došlo" Z rozhovoru je patrné, že paní Šárka si zpočá tku myslela, že to bude 



daleko lepší, že je j í dítě bude „normálně chodit", l o t o víceméně nereálné očekávání potom 
zákonitě vedlo ke zklamání. 

Se zklamáním týkajícím se přítomnosti souvisí také vztah paní Šárky k budoucnosti 
svého dítěte. Na otázku, jak si představuje budoucnost říká, že o budoucnosti „mocpřemýšlet 
nechce", na j iném místě říká: „vůbec netuším ještě co bude", a ješ tě dále: „nějak se to vyvrhl, 
nevím". J inde se paní Šárka k budoucnosti vztahuje s určitými obavami, ví Je to asi nebude 
jednoduchý". Tam, kde hovoří konkrétněji, mluví o tom, co je j í dcera nechce (jít na 
gymnázium), nebo o jej ích spíše nereálných nápadech (být zpěvačkou). Celkově lze říci že 
namísto úspěchů v dosahování cílů nelézáme u paní Šárky zklamání. Podobně je tomu i 
s představami o budoucnosti, kde nacházíme spíše rozpaky, obavy, či tendenci o budoucnosti 
radši vůbec nepřemýšlet. 

Pozice v intcrpersonálním a sociálním prostoru: Celkově j e možné způsob, jakým si 
paní Šárka stojí vzhledem k „těm druhým", označit j ako defenzivní. Rozvržení 
interpersonálního prostoru, provedené v rámci rozhovoru, je výrazně chudší než u ostatních 
zkoumaných rodičů. Svět „těch druhých" j e pro paní Šárku především světem řady požadavků 
a nároků, kterým není snadné dostát. Je zde patrná tendence k určitému stahování se 
z prostoru, kde se všichni něčeho dožadují . To se týká i způsobu, jakým se paní Šárka 
v intcrpersonálním a sociálním prostoru orientuje (či neorientuje). V rozhovoru je toto 
vyjádřeno frekventovaně užívanými výrazy „nevím" či „netuším". Následkem toho se paní 
Šárka někdy ocitá vzhledem k požadavkům sociální reality takříkajíc trochu „mimo". 
Příkladem j e například pasáž, kde hovoří o tom, jak j í ušla skutečnost, že v sedmi a půl letech 
by je j í (byť postižené) dítě mělo nastoupit do školy, následkem čehož j í dokonce hrozilo, jak 
sama vypráví, trestní stíhání za neplnění rodičovských povinností. Charakteristický j e způsob, 
jakým paní Šárka vyjadřuje své překvapení: „Tak mi teda sklapla čelist, tohle sem netušila. 
Tak sem říkala, mě lo nenapadlo ... Ani sem nevěděla v tý době jestli do školy, kam do školy, 
vůbec nic, že jo." 

Aktérství, vliv a odpovědnost: Paní Šárka je postavena do prostoru požadavků a 
úkolů týkajících se emancipace a integrace své postižení dcery, to j e je j í hlavní „téma", to j e 
to, oč v jej ím vyprávění především běží. V tomto prostoru rozvrhuje velmi specifický způsob 
aktérství, vlivu a odpovědnosti . Jednak tento prostor vnímá j ako j edno velké „muset". Paní 
Šárka se v rozhovoru ztvárňuje j ako ta. která j e tlačena, nucena, omezena a která nemůže 
dělat, to co by chtěla, i když na druhé straně dělá, co může („musí bejt po ruce", „nemůže 
dělat, co chce", „má furt jen jí"). Požadavky okolí vnímá j ako zátěž, tíhu či obtěžování, které 
často není schopná sp ln i t jako nároky, j ímž j e těžké vyhovět a pro než s e j í ne vždy dostává 
sil. Svou dceru označuje jako náročnou („neumí si sama vyhrát") a věčně se něčeho 
dožadující . Na několika místech používá i silnějších výrazů: dcera j e ta, která s n í 
»manipuluje" hraje jí na city" či „citově vydírá". Na druhé straně na řadě míst o své dceři 
mluví pozit ivnějším tónem jako o té, která j í „dává moc energie" a která j í „dělá radost". 
Chápeme-li kategorii aktérství či vlivu širším způsobem, tj. nejen jako „kdo-komu-co-dělá", 
ale také kdo(co)-komu-co-působí", potom lze říci, že u paní Šárky j e akcentován „receptivní 
pohyb" tj nikoliv její působení a vliv na svět. ale působení a vliv světa na ní. Paní Šárka se 
chápe jako ta kterou svět hlavně v podobě těch druhých „tlačí", kterou „tíží" a „obtěžuje". To 
^ projevuje také tím, že opakovaně hovoří o tom, jak na ní věc. doléhají a jak j e prožívá (je 
tou, které „není někdy dobře", či tou, které dcera dožadující se změn „hraje na city") 

Paní Šárka v rozhovoru řeší téma své aktivity stran vedeni dcery k emancipaci a 
integraci O své dceři například hovoří takto: „tak jsme na ní všichni vázaný, ona je vázaná na 
nás ..., bej, sama vůbec nemůže". Na jedné straně matka přiznává, ze „// malo vedla 



k samostatnosti", na druhé straně však hledá řadu ospravedlnění a výmluv, kterými by 
zdůvodnila, proč j e tomu tak. Stran dcery si například není j ista, Jestli by to sama zvládla" a 
hovoří také o je j í „lenosti a pohodlí". Jinde se ospravedlňuje svým stavem „mně není někdy 
dobře". V některých případech také přesouvá odpovědnost na druhé, například na babičky, od 
kterých čeká. že se s dcerou budou učit a ne hrát karty. Jiným příkladem přesouvání 
odpovědnosti j e pasáž, ve které matka zdůvodňuje , proč není možné jet společně do lázní: 
„Tak si nedovedu představit, že bych jí přemluvila, abychom spolu jeli do lázní". Příznačná 
j sou také vyjádření týkající se fungování dcery na vozíčku, bojí se, že j í dcera někam ujede, 
nebo že j í „vylítne z vozejčku". Také tato vyjádření j e možné číst z hlediska vztahu matky 
k emancipaci své dcery. 

Hodnoty a přesvědčení: Jak j iž bylo řečeno, paní Šárka j e v souvislostí s emancipací 
a integrací své dcery postavena před určité požadavky a nároky, které chápe především 
v modu „muset" . Ví že „by měla", bojuje se sebou samou a snaží se vzhledem k požadavkům 
okolí nějak obstát („člověk furt se snaží, aby nějak vyhověl, v čem může, v čem se dá"). 
Dosažený stav emancipace a integrace své dcery považuje za zklamání a má proto potřebu 
tento stav určitým způsobem ospravedlňovat, tj. snaží se zdůvodňovat , proč to nejde tak, jak 
by mělo. Z rozhovoru j e znát, že pro paní Šárku j e to, zda stran emancipace své dcery udělala 
dost, palčivou otázkou, vůči níž se opakovaně ospravedlňuje, tu tím, že neměla dost sil, j indy 
přenesením odpovědnosti na druhé. Zatímco v předcházejícím případě měla paní Jana potřebu 
zdůvodňovat a ospravedlňovat určitou tvrdost, se kterou „tlačí" směrem k synově emancipaci , 
paní Šárka má naopak potřebu zdůvodňovat a ospravedlňovat, proč není stran vedení své 
dcery k samostatnosti aktivnější. 

Jak již bylo naznačeno, paní Šárka své zklamání z přítomnosti (která nesplnila nároky 
minulých očekávání) určitým způsobem promítá také do budoucnosti , což se projevuje 
určitými obavami, rozpaky či odmítáním dělat si nějaké plány. To však neznamená, že by 
v j e j ím vyprávění nebyl cíl obdařený určitou hodnotou. Takový cíl j e zde implicitně přítomen, 
a to v podobě nevysloveného a samozřejmého předpokladu, že emancipace dítěte j e něčím 
žádoucím a hodnotným (kdyby tomu tak nebylo, neměla by paní Šárka potřebu se 
ospravedlňovat). Přesto však zde není výslovně prováděno zhodnocování cílů, tak j ako ve 
vyprávění jiných rodičů, což j e pochopitelné právě vzhledem k prožívanému zklamání. 

Určitý druh zhodnocování (či v širším smyslu hodnocení) lze nalézt v odpovědi na 
otázku, co jí její zkušenost dala. Na to paní Šárka odpovídá: „že to vidím úplně jinak, dřív 
bych si asi nevážila tolik zdraví", „teďkon mám větší radost z jakýkoliv maličkosti". Na j iném 
místě se však vyjadřuje nejen k tomu, „co j í to dalo", ale také k tomu , „co j í to vzalo". Vedle 
toho, že „dcera jí dává strašně moc energie", uvádí také řadu negativ: „člověk musí bejt po 
mce a už si nemůže dělat to, co sám chce, omezila jsem se tak, že prostě furt mám jenom jí, 
jako by to přednější". Zde je otázkou, nakolik je zde vyjádřené hodnocení Životního údělu 
výrazem skutečné akceptace a dávání smyslu, tak jak j e tomu v případě předcházejícího (paní 
Jana) a ve výrazné podobě jaké následujícího (pan Jindřich) sebeobrazu. Přijetí údělu se týká 
také závěrečná pasáž z rozhovoru, obsahujíc, jakési „střípky životní filosofie". „Těch šoků 
bylo víc ale všechno se dá. Myslím si, že jako takovej je život. Ze proste nikdo to nemá po 
růžový pěšince vyšlapaný a všude je prostě nějakej ten kamínek. A když je to nějakej větší 
balvan, tak je to horší" Zde užitá vyjádřená typu „takovej j e Život", „všechno se dá" či 
„všude je něco" jsou bezpochyby určitou podobou akceptace životního udelu. Ve srovnání 
s předcházejícím a následujícím případem j e však možné je označit j ako „yseobecne banalní" 
a opět se lze ptát, nakolik jsou výrazem skutečné akceptace a dáván, smyslu vlastnímu udelu, 
či nakolik mohou být pouhým výrazem toho, „jak se tak obecně o živote mluvívá . 

Á 



7. 3. 2. Konfigurace sebeobrazů 

Nyní j e možné, tak j ako v předcházejícím případě, převést jednotl ivé aspekty 
sebeobrazů, formulované v rámci výše uvedených kategorií, do formy „jako kdo". Sebeobraz 
paní Šárky lze vyjádřit následujícím výčtem aspektů: 

- Jako ta, která se se svojí postiženou dcerou nalézá na cestě vedoucí k emancipaci a 
integraci, která však dosažený stav prožívá - vzhledem k původním očekáváním - jako 
zklamání. 

- Jako la, která se k budoucnosti (týkající se dcery) vztahuje s určitými obavami či, 
rozpaky a která si v tomto směru odmítá dělat nějaké plány. 

- Jako ta, pro níž j e interpersonální a sociální svět především prostorem požadavků a 
nároků, kterým není snadné dostát či pro které se j í často nedostává sil. 

- Jako ta, která, která vzhledem k tomuto světu zauj ímá defenzivní postoj, která má 
tendenci k určitému stahování, což se týká i způsobu orientace spočívajícího 
v tendenci nevědět a ocitat se tak do jisté míry „mimo". 

- Jako ta, která prostor interpersonálních a sociálních vztahů vnímá jako j edno velké 
„muset" , j ako ta, která se cítí tlačena, nucena, omezena a která nemůže dělat to, co by 
chtěla. 

- Jako ta, která vnímá požadavky okolí j ako „zátěž", „t íhu" či „obtěžování", která svou 
dceru vnímá jako náročnou a věčně se něčeho dožadující . 

- Jako la, u níž j e akcentován „receptivní pohyb", tj. nikoliv je j í působení a vliv na svět, 
ale působení a vliv světa na ní, tedy jako ta, na níž věci doléhají a která j e citlivě (či 
přecitlivěle) prožívá. 

- Jako la, která si na jedné straně uvědomuje, že ne vždy dělá dost pro emancipaci své 
dcery, na druhou stranu se ospravedlňuje a přesouvá odpovědnost na druhé, ať j i ž na 
dceru*(která by to nezvládla) či další osoby zúčastněné na dceřině výchově. 

- Jako la, jejíž zkušenost s postiženým dítětem se určitým způsobem zhodnotila (naučila 
se vážit si zdraví či radovat se z maličkostí), která však podstatným způsobem vnímá 
také negativní dopady (nutnost být stále po ruce, omezení možností , nutnost vzdát 

realizaci svých přání a potřeb). 

- Jako la která v souvislosti se svým údělem vyjadřuje určitou „životní filosofii", 
formulovanou ve „všeobecně banálních" vyjádřeních typu „takovej j e život", „všechno 

se dá" či „všude j e něco". 

Podobně j a k o v předcházejícím případě j e možné se při pokusu o postižení „logiky" 
sebeobrazů paní Šárky odrazit od kategorie tématu. Bylo řečeno, že také zde j e tím, oč se 
Především jedná (tj. jakousi „látkou" sebeobrazů) směřování k emancipaci a integraci 
Postiženého dítěte Tato „látka" však není zcela stejná jako u sebeobrazů pani Jany, a to j iž 



tím. že v případě paní Šárky není přání a záměrů dosahováno, jej í očekávání nejsou splněna, 
což je prožíváno jako zklamání z přítomnosti a obavy z budoucnosti. 

Konstituujícím prvkem sebeobrazu paní Šárky je ono z vnějšku přicházející ..muset" 
(ve smyslu tlaků a nucení) či „nemoci" (ve smyslu omezení). Ze strany paní Šárky je toto 
vnímáno jako „zátěž" či „obtěžování", tj. převládá zde onen „receptivní pohyb" působení a 
vlivu světa jako určitého „doléhání", které j e citlivé či přecitlivěle prožíváno. Zatímco 
v případě paní Jany bylo možné vidět „logiku" ztvárnění sebeobrazu v určitém spojení či 
smíření „osudu" a aktérství, nutného a žádoucího či správného a žádoucího, vyznačuje se 
sebeobraz paní Šárky čímsi opačným, nelézáme zde nemožnost spojit tyto věci dohromady. 
V kontrastu s paní Janou je možné v sebeobrazu paní Šárky vidět určitou „propast" mezi 
aktérstvím a „osudem", ti. mezi tím, co je schopna udělat a tlaky a nutnostmi přicházejícími 
zvnějšku. Jinými slovy, je zde určitá „trhlina" mezi „muset" ne jedné straně a „dokázat" či 
„být schopen" na straně druhé. Dále zde zeje určitá „propast" mezi tím, co bylo očekáváno a 
tím, co je dosaženo v přítomnosti, následkem toho paní Šárka v budoucnosti radši nic moc 
neočekává. Toto výrazně kontrastuje se sebeobrazem paní Jany, ve kterém je žádoucího 
dosahováno. 

V sebeobrazu paní Šárky se dále výrazně projevuje nemožnost spojit to. co je žádoucí 
s t ím, co je nutné. Opět zde tedy zeje jakási „trhlina", tentokrát mezi vnitřním „chtít" a 
vnějším „muset". Tedy to. co by chtěla, paní Šárka následkem řady omezení nemůže, a to, co 
musí, zpravidla není jejím skutečným „vnitřním chtěním". Toto opět kontrastuje se 
sebeobrazem paní Jany, ve kterém je spojeno nejen žádoucí a nutné, ale také žádoucí a 
správné. Zatímco u paní Jany je žádoucí zároveň také „správné", tj. je povýšeno na obecnou 
morální normu („integrace musí být"), nacházíme u paní Šárky na místě „správného" spíše 
vnější tlak ve smvslu ..musí se" či „mělo by se". Další kontrast spočívá v tom, že zatímco paní 
Jana dokáže ospravedlnit to, co dělá, paní Šárka se ospravedlňuje spíše vzhledem k tomu, „co 
nedělá", tj. zdůvodňuje, proč emancipace její dcery neprobíhá tak, jak by měla. 

V souladu s výše naznačenými aspekty sebeobrazu j e také způsob, jakým paní Šárka 
hodnotí zhodnocuje a akceptuje svojí trpkou zkušenost. Zde jsou vedle pozitiv podstatně 
zastoupeny také negativní dopady, ve kterých je vyjádřen zmíněný konstitutivní prvek 
omezení a tlaků Především jsou však z hlediska „celkového tvaru" sebeobrazu paní Šárky 
příznačná ona „všeobecně banální" vyjádření typu „všechno se dá" či „všude je něco", která 
určitým způsobem z a p a d a i j j b ^ ^ přicháze|ícího „musí se" či „mělo by 

7. 4. Rekonstrukce sebeobrazu pana Jindřicha 

7. 4. 1. Aspekty sebeobrazu 

Pozice v rámci pohybu dosahování přání, záměrů a cílů. Pan Jindřich představuje 
ve vzorku zkoumaných osob určité specifikum, spočívající v tom, že jeho vyprávění není 
Pouze příběhem rodiče pohybově postiženého dítěte, ale také příběhem jeho vlastního 
Postižení. Je to příběh toho, který navzdory očekáváním překonal svůj handicap a zvládl řadu 
věcí, tj. vystudoval, stal se kazatelem, oženil se a má čtyři děti. Pan Jindřich hovoří o „krizi, 
kdy se řešilo jestli bude plést košíkf a přiznává, že tehdy sám „nedoufal, že vystuduje 
vejškir ledná se tedy o příběh toho, který překonal sám sebe". Vyprávění pana Jindřicha je 
však také příběhem určitého dilematu, toto dilema se týká centrálního tématu, j ímž jsou jeho 
tři děti postižené stejnou chorobou, jakou má on sám. Přestože se jedná o d.lema s poz.tivním 
Ušením, jak bude ukázáno dále, je zde již na počátku otevřeno citlivé téma dědičnosti jeho 
choroby a s tím související o t á z k a tehdejšího rozhodnutí mít děti navzdory možným rizikům. 



Vyprávění pana Jindřicha však není j en příběhem toho, kdo překonal handicap a zvládl 
řadu věcí, j e to především příběh rodiče pohybově postižených dětí, který tyto své děti vede 
k emancipaci a integraci. Nejprve j e zde ubezpečování lékařů, že stran dědičnosti postižení 
není třeba mít obavy. Za tohoto stavu věcí („kdy se tak úplně nevědělo") dochází k rozhodnutí 
mít děti. Poté dochází k „sérii šoků", kdy se ukázalo, že děti stále hůř chodí. V této situaci 
dochází k depr imujíc ím předpovědím, podle kterých „ať budou dělat cokoliv, skončí 
v korzetu". Navzdory tomu (přes zjištění skutečné diagnózy, léčbu a cvičení) se ve vyprávění 
pana Jindřicha postupně ukazuje, že děti mohou zvládnout a překonat své postižení, podobně 
jako před nimi jej ich otec. 

Pozice v intcrpersonálním a sociálním prostoru: Také ve vyprávění pana Jindřicha 
j sou ztvárněny určité pozice mezi světem postižených a světem zdravých. Tyto dva „světy" 
j sou zde opakovaně srovnávány, přičemž světu postižených j e přisouzena výrazně pozitivní 
hodnota. Pan Jindřich například říká: „Ono je to u postižených ještě jinak. Myšlenkově jsou 
někde jinde, ve stylu myšlení mají mnohdy i víc, než zdraví, schopný lidi." Podobně jako 
v případě paní Jany zde můžeme najít zhodnocení společenství postižených jako místa 
pozitivních hodnot a vztahů. U pana Jindřicha se však jedná o určité specifikum, kdy takto 
zhodnocený svět postižených je především světem jeho rodiny, který je vykreslen j ako jakýsi 
„idylický ostrov" kontrastující s okolním světem. Pan Jindřich hovoří o tom, že samy děti 
hodnotí „kl ima rodiny" j ako „hezké" a říká: „oni srovnávají, v čem žijeme a v čem žijí 
spolužáci a oni si toho nesmírně váží, že to je tak, jak to je, hezký", či na j iném místě: „vidím, 
že srovnávají a že si cení toho životního stylu, který žijeme ", „ mají velkou část přátel v církvi, 
což velice vítám". Jak j e vidět na uvedených vyjádřeních, pozitivní hodnoty sdílené v rámci 
rodinného klimatu jsou zároveň křesťanskými hodnotami sdílenými v rámci církve. Ve 
vyprávění pana Jindřicha se projevuje určitá tendence prostřednictvím pozitivního klimatu 
rodiny ochránit své děti před vnějším světem: „Snažili jsme se, aby děti žili v prostředí, kde 
nebudou žít ve vědomí, že jsou postižení". 

Pan Jindřich vyjadřuje - vzhledem ke světu postižených a světu zdravých - také 
určitou „odstředivou" tendenci. T a j e dána j iž samotným jeho povoláním kazatele, tj. někoho, 
kdo je poslán" do světa. Opět je zde určitým způsobem zhodnoceno postižení, které panu 
Jindřichovi například umožnilo dostat se blíž k lidem při práci ve věznicích. Také o j ednom 
ze svých synů mluví pan Jindřich jako o tom, který má v úmyslu stát se misionářem. 
Identifikace pana Jindřicha s rodinou jako s místem pozitivních vtahů a hodnot, které určitým 
způsobem kontrastují s okolním světem, se projevuje ješ tě v jedné, stěží přehlédnutelné věci. 
Jedná se o to že podstatná část rozhovoru je pronášena v gramatické formě „my", pan Jindřich 
zde nemluví jen za sebe, ale také za svou manželku, popřípadě za celou rodinu. Výrazný j e 
také způsob jakým se pan Jindřich vymezuje vůči lékařům, škole i dalším institucím. „Ti 
druzí", ať j i ž v nemocnici, ve škole či na úřadech, jsou často těmi, z je j ichž strany přichází 
určité nepochopení stran rodiny pana Jindřicha, v lepším případe tito „druzi k adekvatn.mu 
„ , 1

 4 . Tak ie tomu jak v případe lekaru (kten zprvu neodhadli 
pochopen, teprve postupné, loehaze i. ftk e P ^ ^ ^ 
diagnózu a kterým sam pan J indncn musei - v | \ . 
například jedno m, z dětí říkaly „kos,dní krysa"). 6. v prtpade zadan, o pnspev y na uradeeh 
(kde zpočátku panovalo „obrovské nepochopení, a kde se to teprve pozdej, „prolonnlo", takže 

-už se nám nevysmívaj"). 

Aktérství vliv a odpovědnost. Jak j iž bylo řečeno určité specifikum vyprávění pana 
Akté r s tv í , \h> " i h vlastním postiženi. Proto tvon výraznou 

Jindřicha spočívá v tom, z e j e to tak P ° z v , á d á n í . Pan Jindřich se ztvárňuje 
součást j eho sebeobrazů překonáváni, ^ ^ ^ d l i l " cvičil",„věřil" a „učil se" a který 
Jako ten, který přes „ těžkosti , slabost, a depky sc „modtu , „c y 
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to nakonec dokázal. Ve vyprávění j sou zdůrazněny j ako klíčové ty události či okamžiky, ve 
kterých j e pan Jindřich různých věcí „schopen": „To byl zase takový zvláštní dojem, že jsem 
schopen jet a že jsem dokonce schopen vést dítě". 

Pan Jindřich je však ve svém příběhu především tím, který pomáhá překonávat 
handicap svým dětem. Příznačná j e pro něho figura „prošlapávání cesty ostatním". Pan 
Jindřich se chápe jako ten, který tím, že překonává a zvládá vlastní postižení, dělá něco pro ty, 
co obrazně řečeno „půjdou touto cestou po něm". Podobným způsobem chápe také smysl 
údělu svých dětí, o nejstarším nemocném dítěti například říká: Jo řeší teďko Martin, jako 
první nemocný tak zase vlastně prošlapává cestu pro ty dva, a o to více se mu snažím pomoct, 
protože já jsem to prošlápl pro něj". Figura „prošlapávání cesty" vystihuje určitou obecnější 
tendenci, týkající se způsobu, j akým se pan Jindřich vztahuje k aktivitě svých dětí. Jeho 
způsob nespočívá ani v „tlačení" (jako u paní Jany), a není ani pokusem nějak dostát vnějším 
tlakům a požadavkům (jako u paní Šárky). Modus aktérství, kterým pan Jindřich působí na 
své děti vzhledem k jej ich emancipaci a integraci, by bylo možné vyjádřit jako „vedení k". 
Jedná se o vytvoření určitého prostoru, v němž mohou j eho děti samy jednat jako svobodní a 
odpovědní aktéři. O svých postižených synech například hovoří j ako o těch, kteří „ m a j í 
problém", j ež j e j im třeba „řešit". To nikterak neznamená, že by se tak zbavoval 
odpovědnost i , naopak, pan Jindřich se cítí odpovědný za to, aby z jeho dětí vyrostli 
odpovědní , svobodní a činorodí lidé. 

Pro způsob aktérství v sebeobrazu pana Jindřicha je příznačný ještě jeden výrazný 
moment , který lze vystihnout prostřednictvím protikladu pojmů aktérství (agency) a autorství 
(authorship). Pan Jindřich j e ve svém vyprávění výrazným aktérem (dávajícím podstatný 
prostor také pro aktérství svých dětí) nikoliv však autorem. Autorství svého života chápe j ako 
dílo Boží. Pro pana Jindřicha j e to Bůh, kdo v nás sleduje své záměry a cíle, i když paradoxně 
tím, že nás nechá svobodně jednat a rozhodovat se. Dobře to ukazuje následující úryvek: 
„Když jsem si tak v životě maloval takovou tu svou cestu života, taky křižovatky, kdy jsem se 
rozhodoval pro to či pro to, takže nakonec jsem lam, kde jsem. Tak nakonec jsem hrozně rád, 
že to takhle Bůh udělal." Tématem Božího autorství - j ako protějšku lidského aktérství - se 
dostáváme do oblast hodnot a přesvědčení. 

Hodnoty a přesvědčení: Výše bylo naznačeno, že podstatnou součástí vyprávění pana 
Jindřicha je určité dilema týkající se rozhodnutí mít děti navzdory možným rizikům 
spočívajícím v případné (i když v rozhodující době lékaři podceněné) dědičnosti j eho 
choroby. Pro sebeobraz pana Jindřicha j e zdůvodňování a ospravedlňování tohoto rozhodnutí 
čímsi konstitutivním. Toto zdůvodňování a ospravedlňování provádí pan Jindřich dvojím 
způsobem. Jednak uvádí podmínky, za nichž se s manželkou rozhodli mít děti, tj. opakované 
ubezpečování ze strany lékařů, ..že se nemusejí bál". Druhý způsob, výrazně dominující v 
závěru vyprávění, je ospravedlnění uvedeného rozhodnutí poukazem na plody, které přineslo 
v podobě dětí (z nichž každé je nezaměnitelným originálem s „citem pro tvořivost") a 
v podobě fungující rodiny (která je místem láskyplné péče a sdílení radosti, ale i bolesti). Pan 
Jindřich v rozhovoru přiznává, že je těžké hájit se a vysvětlovat, proč má - j ako takto 
postižený - čtyři děti Dává dokonce průchod i druhé, „obžalovávající" straně (tj. té, podle níž 
bylo takové rozhodnutí nezodpovědné a nedohlížející důsledků) a hovoří dokonce i o tom, že 
si umí představit že by se rozhodl j inak. Jeho bilancování však vyús tu je v jednoznačné 
přitakání svému rozhodnutí, a to „i přes tu bolest té nemoci" a závěr jeho promluvy na toto 
téma je jakýmsi „chvalozpěvem" vyjadřujícím radost, rod.cu kten „vah na detech sve rysy \ 

' liž bvla řeč o zhodnocování společenství postižených jako místa pozitivních hodnot a 
vztahů, t ímto místem je v vyprávění pana Jindřicha především jeho rodina. Zhodnocování se 
však netýká jen společenství postižených, ale i postiženi samotného. Příkladem je uvedene 



zhodnocení postižení, které panu Jindřichovi pomohlo při j eho působení ve vězení. Na jiném 
místě pan Jindřich mluví o utrpení, které „vyprodukuje krásný charaktery", současně ale 
vyjadřuje názor, že zatímco někoho změní trápení směrem k lepšímu, „někteří jsou pak ještě 
horší". Zde se dostáváme ke stěžejnímu bodu vyprávění, v němž se hovoří o přijetí lidského 
údělu spočívajícího v nemoci či postižení, s nimiž j e spojeno utrpení. V souladu s jeho vírou 
j e pro pana Jindřicha lidský úděl něčím, co j e jako úkol či dar třeba přijmout z rukou Božích. 
Akceptace a dávání smyslu postižení (a s ním spojenému údělu) zde - ve srovnání s ostatními 
rodiči - získává specifikou podobu, jak ukazuje tento úryvek: „Počítám s Boží pomocí. Myslím 
si. že to trápení, a tak jsem to tak jako kolikrát prožíval že s sebou přináší o to větší Boží 
požehnání, proti kterýmu by se člověk mohl postavit, kterým by mohl člověk opovrhnout". 
Akceptovat lidský úděl včetně utrpení tedy znamená přijmout ho s nadějí, že Bůh toto utrpení 
promění v požehnání, ale také naopak, nepřijetí tohoto údělu znamená odmítnutí Božího daru. 

7. 4. 2. Konfigurace sebeobrazu 

Nyní je opět možné, jako mezikrok směřující k vystižení „logiky" konfigurace 
sebeobrazu, zformulovat řadu aspektů ve formě „jako kdo". Pan Jindřich se ve svém 
vyprávění ztvárňuje: 

- Jako ten, který navzdory očekáváním překonal svůj handicap, přemohl sám sebe a 
zvládl řadu věci (vystudoval, stal se kazatelem, oženil se a má čtyři děti). 

- Jako ten, který nezastírá určité dilema, týkající se rozhodnutí mít děti i přes možná 
rizika spočívající v případné dědičnosti jeho choroby. 

- Jako ten, který své rozhodnut mít děti navzdory možným rizikům ospravedlňuje 
jednak podceněním rizik ze strany lékařů, a především pak poukazem na „plody", 
které toto rozhodnutí přineslo (děti, dělající radost svým rodičům, fungující rodina). 

- Jako ten, který jakožto rodič dětí postižených podobně jako on sám vede tyto své děti 
k emancipaci a integraci, a to i přes některé negativní předpovědi. 

- Jako ten, který opakovaně srovnává svět postižených a svět zdravých, a to tak, že světu 
postižených přisuzuje výrazně pozitivní hodnoty (ať j iž se tyto hodnoty týkají „stylu 
myšlení" či vztahů a sdílených hodnot). 

- Jako ten. pro něhož pozitivně zhodnocený svět postižených je především světem jeho 
vlastní rodiny, který chápe jako místo hezkého „klimatu" kontrastujícího s okolním 
světem (přičemž opakovaně uvádí, že samy děti hodnotí klima rodiny jako hezké, 
srovnávají ho s okolním světem a svého životního stylu si váží a cení). 

- Jako ten. u něhož se projevuje určitá tendence prostřednictvím pozitivního klimatu 
rodiny ochránit své děti před vnějším světem. 

- Jako ten, který pozitivní hodnoty sdílené v rámci rodiny zakládá na křesťanských 
hodnotách sdílených v rámci církve. 



Jako ten, j ehož identifikace s rodinou se projevuje častým užíváním gramatické formy 
„my", tj. j ako ten, který nemluví jen za sebe, ale i za svou manželku či za celou 
rodinu. 

- Jako ten, vůči kterému (či vůči j eho rodině) přichází ze strany „těch druhých" (lékaři, 
škola, úřady) určité nepochopení, které j e třeba postupně „prolomit". 

- Jako ten, který zvládnutí svého handicapu chápe j ako „prošlapávání cestu druhým" a 
který takto chápe i svého nejstaršího nemocného syna, který „prošlapává cestu" pro 
dvě mladší postižené děti. 

- Jako ten. který své děti překonávající handicap vede tím, že jim vytváří určitý prostor 
v němž mohou jednat jako svobodní a odpovědní aktéři 

- Jako ten, který j e na jedné straně svobodným a cí levědomým aktérem bojujícím 
s nepřízní osudu, který však na druhé straně chápe svůj život jako dílo Boží, tj. pro 
kterého j e to Bůh, který v něm sleduje své záměry a cíle. 

- Jako ten, který dává smysl svému údělu i údělu svých blízkých tím, že ho přijímá jako 
úkol či dar z rukou Božích, a který přijímá utrpení j ako cosi, co Bůh proměňuje 
v požehnání. 

Také v případě pan Jindřicha j e možné pokusit se postihnout určitou „logiku", se 
kterou do sebe zapadají jednotl ivé aspekty j eho sebeobrazů. Ukázalo se, že je užitečné začít 
tématem, tj. „ lá tkou" sebeobrazů. V případě pana Jindřicha se jedná (tak j ako u ostatních 
rodičů) o sebeobraz toho, který vede své děti k překonání handicapu, současně ale také (a 
v t o m j e j eho specifikum) o sebeobraz toho, který musel nejprve překonat svůj vlastní 
handicap. 

Ve srovnání s přecházejícím sebeobrazem je sebeobraz pana Jindřicha bohatší a 
„prokreslenější" , v jeho „kompozici" lze vidět více konstituujících figur. Jednou z těchto figur 
je „překonávání" či . .přemáhání" či obecněji jednání navzdory „osudu" či navzdory 
očekávání. Tímto způsobem j e ztvárněn jednak vlastní handicap, dále rozhodnutí mít děti, a 
také vedení dětí k emancipaci a integraci. Sem do jisté míry patří také zmíněné nepochopení 
ze strany druhých, které j e třeba „prolomit". Pohyb „překonávání" či „přemáhání" vede 
k dosažení určité kompetence, to znamená, že pan Jindřich se stává „tím, který to dokázal" či 
„tím, který ie schopen" (vystudovat, stát se kazatelem, oženit se, mít děti a být j im oporou 
v životě). Již zde se ukazuje rozdíl od předcházejících sebeobrazů, pro něž j e rovněž 
konstitutivní určité ztvárnění vztahu vlastního aktérství a „osudu". Bylo řečeno, že v případě 
paní Jany dochází k jakémusi „šťastnému" spojení vlastního aktérství s „osudem", kdežto u 
paní Šárky zeje určitá „propast" mezi tím, co j e schopna udělat a nutnostmi a tlaky 
přicházejícími zvnějšku. Naproti tomu u pana Jindřicha j e „osud" se svými „zlověstnými 

předpověďmi" uchopen jako výzva k překonání. 
Další výraznou konstituující figurou sebeobrazů pana Jindřich j e „prošlapávání cesty 

ostatním" Postižení a jeho překonání se tak stává něčím, co tu po sobě člověk nechává j ako 
p ř í k l ^ T k následování pro své postižené děti. Figura „příkladu k následování" vystihuje 
způsob jakým se pan Jindřich vztahuje k aktivitě svých dětí v rámci překonáván, handicapu, 
tj j ako ten k t e i Ý j ^ d g l ^ j j r g s B d ^ " 1 ' s v o h o d ^ a odpovědnosti. To kontrastuje jak se 
způsobem paní Jany (která „režíruje" a „tlačí"), tak také paní Šárky (která reaguje na „tlaky" a 

l á v k y ) . 



V sebeobrazu pana Jindřicha podstatným způsobem vystupuje ono „my", s nímž 
hovoří i za svou manželku či za celou rodinu. V tomto obrazu se vlastní rodina (či svět 
postižených) rýsuje jako místo „hezkého klimatu", které svými vztahy a hodnotami 
kontrastuje s vnějším světem (či světem zdravých). Ostrůvek rodiny se svým „klimatem" je 
chápán jako místo chránící děti před vnějším světem, z jehož strany často přichází 
„nepochopení", j emuž j e třeba čelit. 

Jiným podstatným prvkem sebeobrazu je dilema, týkající se rozhodnutí mít děti 
navzdory možným rizikům, které je v různých podobách zdůvodňováno a ospravedlňováno. 
Toto rozhodnutí a jeho ospravedlňování je pro sebeobraz pana Jindřicha čímsi konstituujícím, 
podstatná část vyprávění představuje různé podoby zhodnocování tohoto rozhodnutí, ať j iž se 
jedná o přijímání dětí jako nenahraditelných bytostí, o radosti rodičů, o prostředí rodiny či o 
svět postižených obecně. 

I Iledáme-li bod, od něhož především se odvíjí způsob, jakým pan Jindřich chápe sebe i 
druhé, potom je možné bez váhání říci, že je to jeho vztah k Bohu. Právě vztah k bohu dává 
jednotu různým výše uvedeným aspektům sebeobrazu, j e to tento vztah, od něhož se odvíjí 
ona „logika", se kterou do sebe tyto aspekty zapadají. Pan Jindřich se ve vyprávění ztvárňuje 
jako ten, který určitým způsobem ..přemohl osud" i sám sebe, který však toto považuje za 
„dílo Boží". Pan Jindřich je svobodným a cílevědomým aktérem, nikoliv však autorem, tím je 
v jeho pojetí Bůh. Nepříznivý osud se v sebeobrazu pana Jindřicha stává údělem, který ie jako 
úkol či dar přij.-n z. nikou Božích. Zde je možné vidět určitý rozdíl od způsobu, jakým je dáván 
smysl a jakým je akceptováno postižení v případě prvního z uvedených třech sebeobrazů. 
Paní Jana se ve vyprávění ztvárňuje jako ta, jej íhož údělu se „muselo" dostat někomu 
takovému jako je ona. V podobě onoho „muselo" přijímá cosi jako „rozumný důvod" či 
„záměr" pro svůj úděl, přesto však není jasné, odkud tento „rozumný důvod" pochází. Naproti 
tomu u pana Jinďři'-'™ h l Q který v nás sleduje své záměry a cíle. 



8. Závěr 

Narativní přístup prostřednictvím kategorie sebeobrazů umožňuje určitým způsobem 
uchopit (a také presentovat) zkušenost zkoumaných rodičů. Narativní perspektiva je určitým 
hlediskem, které se zaměřuje pouze na určité aspekty zkoumané problematiky, zatímco jiné 
aspekty (postižitelné jinými hledisky) zůstávají v pozadí. Tato perspektiva „zaostřuje" na 
prožívanou biografickou zkušenost a její význam. Umožňuje vidět, že souvislost, směřování a 
celkový tvar prožívaného života jsou tvořeny figurami a zápletkami příběhů, které žijeme či 
které vyprávíme. Z hlediska této perspektivy je možné popsat prožívanou zkušenost 
v přirozeném kontextu životních souvislostí včetně časového rozměru. 

Touto prací jsem se pokusila určitým způsobem doplnit j iné přístupy ke mnou 
zkoumané problematice. Nedomnívám se, že by mnou užitý přístup byl vhodnější či dokonce 
lepší, než přístupy jiné. Spíše si myslím, že tak komplexní téma, jakým je zde zkoumaná 
problematika, si žádá pluralitu různých přístupů; teprve prostřednictvím této plurality se může 
zkoumaná skutečnost ukázat ve své hloubce a rozmanitosti. 

V souvislosti s problematikou rodičů postižených dětí se zpravidla hovoří o náročné 
životní situaci či o krizi, která je určitým způsobem zvládána. Jako cíl obtížného procesu, 
kterým rodič prochází, j e chápána především akceptace nastalé situace. Výzkumníci se ptají, 
čím vším je ovlivněn tento fakt akceptace, a nabízejí řadu odpovědí: typem postižení, 
vlastnostmi dítěte či členů rodiny, celkovým rodinným klimatem, širším prostředím, sociální 
oporou a podobně. Takovýto způsob kladení otázek a dávání odpovědí je zcela legitimní, 
stejně tak jako jsou oprávněná a potřebná také praktická doporučení vedoucí rodiče ke 
zvládání a překonávání zátěžových či krizových situací. 

Čím tedy doplňuje hledisko uplatněné v této práci j iná hlediska a přístupy? Domnívám 
se, že především tím, že se zaměřuje na celkové souvislosti prožívané zkušenosti, a také na 
oblast smyslu a hodnot. To, co se z určitého hlediska jeví jako efektivní zvládání zátěžových 
situací, může být z narativní perspektivy nahlíženo jako čelení „osudu" a jeho výzvám, 
popřípadě jako akceptace a dávání smyslu životnímu údělu. Tam, kde tradičnější přístupy 
hovoří například o narušeném sebehodnocení a jeho kompenzaci, tam se narativní perspektivě 
otevírá komplexně strukturovaná oblast hodnot a morálního řádu se svojí dynamikou 
zdůvodňování, ospravedlňování a zhodnocování. Podobně je tomu i s problematikou 
porozumění či orientace. Zde se dosavadní zkoumání zaměřují například na potřebu rodičů 
vysvětlovat si příčiny postižení, nebo také na určité „instrumentální porozumění" (ve smyslu 
„vyznat se v tíživé situaci"). Naproti tomu narativní přístup, který se programově zaměřuje na 
způsob, jakým člověk dává smysl své zkušenosti, umožňuje zkoumat hlubší a komplexnější 
rovinu porozumění, jak je možné vidět na výše uvedené rekonstrukci sebeobrazů. 

Co se tedy ukázalo prostřednictvím narativní analýzy autobiografických rozhovorů? 
Při pokusu odpovědět na tuto otázku narážíme na specifičnost narativního přístupu či 
kvalitativní metodologie obecně. Jak bylo naznačeno v metodologické části, narativní přístup 
má (z hlediska dimenze „nomotetický - idiografický") výrazně blíže k „idiografickému" pólu. 
Je tedy zaostřen" na postižení jedinečnosti zkušenosti zkoumaných jedinců (to však nikterak 
neznamená že by zcela rezignoval na „nomotetickou" stránku zkoumání tj. na postižení 
obecných zákonitostí). V mé práci se „idiografičnost" užitého přístupu projevuje mj. tím, že 
text vyúsťuje do případově pojaté části založené na rekonstrukci sebeobrazů. Přesto se však 
nelze zcela vyhnout výše položené otázce, tj. „co se zde vlastně ukazalo . Odpoved na tuto 
otázku však bude znít jinak, zůstaneme-li v prostoru kritérií narativního přístupu. Různí autoři 
(Strauss Corbinová 1999, Čermák, 2002) poukazují na skutečnost, že v narativním výzkumu 
je vzorem či kritériem „dobrý příběh". Uplatnění takového kritéria mj. znamená, že narativní 



výzkum (především jeho výsledná presentace v textu) by měl přesvědčovat tím, čím nám 
jakožto lidským bytostem naše zkušenost a náš život dávají smysl, tedy svojí koherencí a 
směřováním, celkovou podobou a tvarem, kontextem, dynamikou, časovým a prostorovým 
rozvržením, dialogičností či dramatičností (Chrz, 2004). 

Vezmeme-li vážně takové kritérium, potom je otázkou, zda by pokus o jakési „ obecné 
shrnutí" nešel proti logice narativního přístupu právě v tom, co je pro tento přístup podstatné. 
Empirická část této práce se pohybuje směrem od kategoriální analýzy ke globálnější 
interpretaci. Výsledkem této globálnější interpretace je na závěr uvedená rekonstrukce třech 
sebeobrazu. Tato závěrečná případová část je ilustrací toho, „co se v této práci ukázalo" a co 
bylo na obecnější a „elementárnější" rovině podrobně pojednáno v rámci jednotlivých 
kategorií narativní analýzy. Proto bych na případnou otázku „co chtěla autorka svojí prací 
říci" na závěr odpověděla takto: Chtěla jsem především ukázat zkušenost zkoumaných rodičů 
v její jedinečnosti, tj. jako dobrý příběh dávající smysl. 
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