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Ú v o d 

Ve své práci se věnuji postižení v islámu - kdo je postižený z hlediska islámu. Zvolil jsem si 

téma, které je mi blízké snad právě proto, že jsem muslim. Zajímalo mě, jak se jiná 

náboženství zabývala postiženými lidmi a jaký k nim měla vztah. 

V teoretické části jsem se pokusil shrnout důležité informace a poznatky týkající se přístupů 

islámu k postiženým lidem obecně a k tělesně postiženým lidem konkrétně. V první kapitole 

se věnuji osvětlení významu slova „postižení" v arabském jazyce - kdo je vnímán jako 

postižený. Zabývám se také tím, na jakých základech staví islám péči o postižené ve 

společnosti. Dále se věnuji zodpovědnosti postiženého člověka v islámu, jaké povinnosti 

postižený má a jaká je islámská metodologie týkající se postižení. Ve stejné kapitole pak 

pokračuji druhy péče nabízené postiženým lidem. 

Druhá kapitola je věnována tělesně postiženým v křesťanství a stručně též v judaismu. Věnuji 

se zde otázce práv postižených v těchto náboženstvích. 

Třetí kapitola je zaměřená na vliv postižení a jeho problémy. Popisuji jednotlivé obtíže, které 

musí postižený překonávat ve všech oblastech života. Na konci kapitoly pak popisuji pohled 

společnosti na postiženého. 

Třetí kapitola je věnována vlivu postiženého dítěte na rodinné vztahy. 

V empirické části je prezentováno osm dotazníků. Záměrně jsem dotazoval osmi rodin: čtyř 

arabských a čtyř českých. 

Cílem mého dotazníku bylo ukázat, jak postižení ovlivňuje a působí na rodinné prostředí, 

rodinné vztahy. Také jsem se zabýval problémy, s nimiž se postižené dítě setkává při 

každodenních činnostech a jak postižené dítě tráví jeho čas. To vše jsem porovnával mezi 

arabskými a českými dětmi. V empirické části jsem se také věnoval rodičům. Zjišťoval jsem, 

jaká byla jejich reakce na narození postiženého dítěte, a porovnával jsem ji s reakcí arabských 

rodičů. V praktické části jsem též přihlédl k tomu, co rodiče v obou kulturách považují za 

největší problémy v péči o postižené dítě. Další část své praktické práce jsem zaměřil na 

sourozence postiženého dítěte, jak reagovali na narození postiženého dítěte, jak dítě 

s postižením ovlivnilo vztahy zdravých sourozenců a jakou roli hráli zdraví sourozenci v péči 

o postižené dítě. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Tělesně postižení v islámu 

1.1.1 Kdo je postižený 

Termín „postižený" je odvozen od existence nějaká překážka či zábrana, která mění a 

blokuje dotyčnou osobu. V Koránu je zmíněno, že „Alláh zná, kdo je postižený mezi vámi" 

(korán). 

Postižený je název efektivní. Ten, kdo je označován za postiženého či handicapovaného, je 

blokován v pohybu, a tím přinucen zřeknout se některých věcí v budoucnu a stává se 

závislým na pomoci ostatních. 

Kdo je postižený: 

Osoba, u které se vyskytují jedna nebo více překážek omezujících jeho schopnosti a 

činí jeho potřeby závislé na vnější pomoci 

Osoba, která ztratila své schopnosti ke každodenním činnostem nebo k plnění dalších 

činností, výsledkem je omezení životního prostoru (světa) nebo fyzických nebo 

rozumových schopností. Stupeň tohoto omezení zkrácení je ovlivňováno způsobeným 

zraněním nebo nemocí nebo stářím (Můssa, A., 2000). 

V islámské tradici nacházíme další termín pojmenovávající skupinu postižených. Je to: 

Trvalé postižení (v arabštině zamani,) nebo chronická nemoc či handicap, který přetrvává či se 

neustále opakuje. Takto postižený člověk se dostává do této situace bez vlastního přičinění a 

nemá jiné volby. 

V současnosti vidíme, že existuje velké množství druhů postižení, z nichž nejvíce vzniká 

vlivem okolního prostředí například ve válečných konfliktech (mučení, nášlapné miny, 

ostřelování), při dopravních nehodách, nehodách při manipulaci ze stroji či ve výrobních 

provozech apod. Tyto postižení jsou zejména fyzického charakteru, kde dochází k handicapu 

omezující pohyb a aktivity postiženého člověka například díky amputaci končetina, oslepnutí 

apod. 

Další typy postižení známe díky moderní lékařské vědě, kdy se může jednat jak o 

postižení mentální tak fyzické, které vzniká díky vrozeným genetickým poruchám či 

komplikacemi při porodu. 
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Jak se islám chová v těchto případech a jaká jsou práva postižených osob? 

Jaký je vlastně pohled islámu a islámské společnosti na postižené osoby? 

Platon ve své knize „Ideální město" říká, že je potřeba těchto lidí se zbavit a zbavit tudíž, 

společnost její přítěže. Je pravděpodobné, že tato teorie v některých dobách měla své zastánce 

a byla uplatňována. V Koránu Alláh říká v překladu toto: „My, jsme obdařili rod Adamův a 

pečovali o něj ve vodě i mimo ní a dali mu přednost před ostatními stvořeními" (korán, sura 

Noční cesta, Aiá 69). Islám je náboženství spravedlnosti, a proto poskytl i takové zákony, 

které dávají postiženému dobrý a hodnotný život včetně potřebné a zvláštní péče pro určité 

skupiny. Poskytl postiženým práva a současně je zprostil povinností tak, aby došlo 

k vyrovnání mezi postiženými a zdravými lidmi aniž by bylo zapotřebí dobročinných a 

nadačních organizací. Muslim, pokud vidí jak se ve světě postižení domáhají svých práv, 

soucítí s těmito postiženými. Kde je hrdost člověka a hrdost postiženého. Dříve než se 

začneme zabývat islámským právem šarfa musíme vědět na jakých základech islám staví 

péči o postižené ve společnosti. 

1. Alláh stvořil veškeré lidstvo a jen On zná, co je nejlepší pro člověka. To znamená, že 

když chápeme tato slova a řídíme se vírou, pak všichni lidé budou spokojení, neboť 

Alláh je spravedlivý ke všem. 

2. Když budeme vychováváni jako věřící, budeme se cítit zodpovědní před Alláhem 

stejně jako se budeme cítit viní za porušování Jeho Zákonů. Proto je z pohledu islámu 

péče o postižené povinností každého muslima nebo-li náboženskou povinností, za 

jejíchž nesplnění bude věřící potrestán Alláhem. 

3. Alláh stvořil zákony platné mezi lidmi, které se týkají vzájemného chování a jednání. 

Základem těchto zákonů je spravedlnost (adl) a milosrdenství - ohleduplnost (ihsán), 

které jsou od sebe neoddělitelné, protože společnost nebude ideální bez milosrdenství. 

Např. postižený se nemůže fyzicky vyrovnat zdravému člověku a tak v této chvíli 

potřebuje z naší strany ohleduplnost. 

4. Islám dal každému člověku jeho práva - svobodu, spravedlnost, právo na soud před 

kterým jsou si všichni rovni bez ohledu. „Chalífa Umar doporučil Abú Músá 

As'arimu, aby soudil spravedlivě mezi lidmi. " (Mohammed, A., 1978). 

Pro zachování nutného života je důležité zachování základních potřeb - potravy, oblečení, 

ubytování, hygieny. Prorok Muhammad řekl v jednom ze svých hadíthu následující 

„Nakrmte hladového, navštěvujte nemocné a osvoboďte zajatce" (Suna, 1983). I když 

existují mezi lidmi rozdíly, které jsou zapříčiněné například jejich společenským 

postavením či příjmem, tak islám přinesl společnosti sociální systém, který poskytuje 
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důstojný život a základní potřeby pro každého člověka bez rozdílu. Islám poskytl 

každému člověku přirozená práva, která nelze ignorovat. Prvním právem je právo na 

život, druhým právem je právo na svobodu, třetím právem je právo na vzdělání, čtvrtým 

právem je právo na lidskou důstojnost, pátým je právo na majetek. Islám považuje 

všechny muslimy za jedno tělo a pokud se stane něco jeho části, pak onemocní celé tělo 

horečkou. Mezi nejlepší věci, které přinesl islám je princip společenské solidarity a 

vzájemného respektu. Alláh řekl, že „musíte se podílet na všem dobrém a nesmíte se 

spolčovat za účelem hříchu a agrese " (korán). Islám nutí bohaté, aby dávali chudším a 

slabým jak v rámci rodiny, tak i v celé společnosti. Prorok Muhammad řekl ve svém 

hadíthu, že „Jestliže se jakýkoliv člověk z jakéhokoliv města či vesnice se probudil 

hladový, pak Alláh odepře jejich obyvatelům své milosrdenství" (Suna 1983). Muslimská 

obec (umma) je zodpovědná za každého chudého a postiženého člověka, aby jim zajistila 

jejich základní potřeby. Prorok Muhammad bral na sebe vždy zodpovědnost za potřeby 

chudých a postižených. Z těchto důvodů je povinností islámského státu je zajistit náklady 

na základní potřeby pro tyto lidi ze státních prostředků získávaných prostřednictvím 

zakátu (povinné almužny z majetku muslimů) a sadaqa (dobrovolné almužny). 

1.1.2 Zodpovědnosti postiženého 

Islám se dívá na člověka jako bytost, které byla dána plná zodpovědnost. Základem 

islámu je současně také milosrdenství a odpuštění lidem, kteří mají speciální potřeby, a 

proto islám určité osoby osvobozuje částečně či úplně od jejich povinností, například 

člověka postiženého ztrátou svých psychických schopností. Alláh říká ve svých slovech 

v Koránu, že nechce lidem komplikovat život, ale naopak jim ho ulehčit a na jiném místě 

že islám po člověku nepožaduje věci, které jsou nad jeho schopnosti a na dalším místě 

„Alláh neuloží zodpovědnost člověku, který ktomu nemá schopnosti" (Korán, Sura kráva, 

Aia 285). Prorok Muhammad řekl, že pro Alláha je nej oblíbenější to náboženství, které je 

jednoduché a není komplikované. Na základě Koránu a Sunny (Prorokovy tradice) učenci 

odvodili zákony týkající se postižených osob na principu rovnosti a důstojnosti. A 

z určitých případů odvodili všeobecná pravidla týkající se této otázky. Alláh řekl, že 

„Není zodpovědný (za nesplnění některých povinností) ten, který je slepý, kulhavý ani 

nemocný. " Toto jsou příklady druhů postižení, které mohou mít různý původ, ale také 

nejsou důvodem proto, aby takový člověk páchal hříchy. Islámský učenec Al-Qurtubí 

řekl, že například slepý není zodpovědný za věci, pro které potřebuje zrak a kulhavý není 



zodpovědný za věci, ke kterým potřebuje zdravé končetiny, nebo mu je usnadněno 

vykonávání některých povinností jako například v případě modlitby nemusí stát, ale může 

sedět, dále je vyjmut z povinnosti vojenské služby a nesmějí být bráni v případě války do 

zajetí. Chaiifa Abú Bakr přikázat svým velitelům, že nesmí zabíjet ani brát do zajetí ty, 

kteří jsou postižení, nemocní a staří. 

1.1.3 Islámská metodologie týkající se postižení 

Islám ve svých základech usilovně propracovává příčiny vedoucí k postižení. Díky 

tomu islám vybudoval klasifikaci ve třech okruzích, vrozená postižení, postižení jako 

důsledek nebezpečných a chronických nemocí, postižení vzniklá následkem dopravních 

nebo pracovních nehod nebo válek. Důvody postižení jsou tak dědičného, zdravotního 

nebo kriminálního původu. Islám všechny důvody vedoucí k postižení považuje za 

rovnocenné (Můssa A., 2000). 

Dva hlavní důvody postižení podle islámu jsou zdravotní a vrozené. Islám podporuje 

k péči o zdraví, preventivní léčbu a výzkumy léků a prevenci nemocí před jejich vznikem. 

A z tohoto důvodu také vyzývá k odmítnutí takových manželských svazků, které by 

oslabily potomstvo, jako byl rozšířený zvyk blízkých příbuzenských sňatků. Toto se také 

zakládá na výroku chalífy Umara, který řekl: „Berte se zdálky a ne zblízka. " 

Islám také zakazuje alkohol a drogy, které jsou častou příčinou postižení ještě před 

narozením dítěte. 

Islám je velmi přísný, co se týká kriminálních činů a proto uznává pravidlo oko za 

oko, zub za zub. Alláh praví: „A je vám předepsán trest pro každého, kdo se provinil a 

odplata pro každého, komu bylo ublíženo. " 

Islám určil také pravidla týkající se války a zacházení s válečnými zajatci. Zakázal 

například mrzačení mrtvých i živých, mučení zajatců apod. 

Islám svými pravidly načrtl také pravidla pro bezpečnost dopravě, protože podporuje 

zodpovědnost lidí za své činy a životy. , 

Prorok Muhammad zakázal hodit kámen jak na člověka tak i zvíře pro svou vlastní 

zábavu či mířit zbraní na člověka nebo nožem neboť v hadíthu se říká, že „pokud člověk 

bude pro svou zábavu mířit ostrou hranou nože na svého bratra, upadne v nemilost 

andělů " (Suna, 1983). 
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Stejně tak islám vybízí lidi, aby odstraňovali překážky z cesty, aby si ostatní neublížili. 

Prorok Muhammad řekl, že víra má 72 cest nej vyšší je vyznání není boha kromě Boha a 

nejnižšíje, aby člověk odstranil překážku na cestě, která brání ostatním lidem. 

Proto islám vždy podporoval sounáležitost a solidaritu muslimů, která pomáhá jak 

ve fyzické tak psychické léčbě nemocných a postižených. 

1.1.4 Psychologické péče o postiženého 

Bylo řečeno, že islám je založen na principu pozitivní péče o postižené osoby. Alláh 

praví v Koránu, že „ Ten nejlepší je ten z vás, kdo je nejlepší v islámu. " Ve významu, že 

nezáleží na vzdělání či fyzických schopnostech. Tento princip dává každému člověku jeho 

hodnotu bez ohledu na jeho schopnosti a zdraví. To znamená, že postižený člověk, který 

má fyzický handicap, není horší než ostatní díky svému postižení. V dalším hadíthu 

Prorok Muhammad řekl, že Alláh se nedívá na vaše tváře (jejich vzhled), ale na vaše 

srdce" (Suna 1983). Z tohoto důvodu islám zakazuje vysmívat se lidem kvůli jejich 

vzhledu či defektům, dávat jim přezdívky nebo si z nich činit objekt zábavy. 

Alláh praví v překladu v Koránu zhruba toto „Nechť se jedni lidé neposmívají druhým, 

možná že tito jsou lepší než oni! A nechť se jedny ženy neposmívají druhým, možná že tyto 

jsou lepší než ony! Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami! (Korán, Sura 

komnaty Aia 11). 

Z tohoto důvodu se dívá islám na postiženého s pozitivním přístupem, jak řekl Prorok 

Muhammad ve svém hadíthu: ,JNesmíte nikomu nadávat, vysmívat se mu či se na něj dívat 

z vrchu" (Suna, 1983). 

V Koránu se praví v překladu následující: „Zakabonil se a odvrátil, že slepec se na 

něho obrátil. Co můžeš vědět? Snad on chtěl se očistit či připomenutí vyslechnout a 

prospěšné mu to mohlo být. Však pokud o boháče jde, o něho ty se zajímáš.... " (Korán, 

Sura zakobnil, Aia 1-6). A tato ája se vztahuje k příhodě, kdy Prorok Muhammad 

pospíchal na schůzku s představiteli Qurajšovců a zastavil ho slepý Abdulláh ibn Umm 

Maktům se žádostí, aby mu vysvětlil principy islámu a Prorok se od něj odvrátil, neboť 

spěchal. 

Korán v tomto případě ukazuje, že všichni lidé mají svá práva a jsou si rovni bez 

ohledu na fyzické postižení. Al-Ahnaf ibn Qajs byl nejlepší mezi svými lidmi a lidé 

vyhledávali jeho rady, přestože byl velmi malého vzrůstu a trpěl kožní chorobou. 
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Islám klade důraz na výchovu tak, aby si lidé, když vidí postižené osoby, uvědomili, 

co jim Alláh daroval, že Jemu musejí být vděční za to, že jsou zdraví a neustále mu ve 

svých prosbách mají děkovat za své zdraví: „Chvála Alláhu, který mě obdařil zdravím 

v době, kdy jiní ho nemají a jsem mu vděčný za to, že nemám žádné problémy" (Suna, 

1983). 

1.1.5 Péče o postiženého prostřednictvím víry 

Islám klade důraz na to, aby člověk věřil v Alláha, v Den soudný, v posmrtný život a 

v osud, který přijímá ve víře, že Alláh ví nejlépe, co je pro člověka dobré a že hlavní 

odměna za jeho trpělivost ho čeká na Onom světě. Tyto základní principy víry jsou 

současně základní psychickou podporou, kterou islám přináší všem nejen postiženým a 

nemocným lidem. Tato víra je zdrojem síly a energie pro srdce každého věřícího člověka. 

Na základě této víry si za prvé musí postižená osoba uvědomit, že toto je jeho osud, před 

kterým nemůže nikam utéct a neměla by si proto klást otázky: proč jsou ostatní zdraví a 

proč on je ten postižený. Na základě islámských principů musí každý muslim vědět, že ve 

všem, co potká člověka v jeho životě je pro něj něco dobrého. Když člověk získá dobro, 

měl by být vděčný a když ho potká neštěstí měl by být trpělivý. Z tohoto důvodu by neměl 

postižení brát jako tragedii, ale měl by být trpělivý a hledat pozitivní věci. Alláh praví 

v překladu v Koránu: „A Ti, které postihla pohroma, řekli patříme Alláhu a kněmu se 

navrátíme", tito lidé jsou požehnáni a bylo jim Alláhem odpuštěno a jsou na správné 

cestě. 

Alláh každému muslimovi, který onemocněl nebo ho postihla tragedie, promine 

všechny jeho hříchy podobně jako padají listy ze stromu. V tuto chvíli postiženému 

nezbývá nic jiného než trpělivost a věřící člověk ví, že toto je zkouška jeho víry, za kterou 

bude odměněn v Soudný den, pokud v ní obstojí. Jakákoliv tragedie znamená pro věřícího 

člověka očištění od jeho hříchů, pokud se neobracel ve svých prosbách pomoc k někomu 

jinému než jedinému Bohu (např. uctíváním přírodních sil, čarodějnictví). V jednom 

z Prorokových hadíthu se praví, že „jakýkoliv člověk, kterého Alláh oslepil a on byl 

trpělivý, získá odměnou Ráj. " (Suna, 1983) 

Syn jednoho z společníků druhů Proroka Muhammad, který choval koně, spadl z koně 

a zemřel a jeho otec byl při té nehodě také zraněn a museli mu amputovat jeho nohu. Pak 

za ním přijel jeden člověk a vyjádřil svou lítost a Urwa ibn Zubajr mu na to odpověděl, že 

„pokud lituješ mé nohy, tak je mi jedno, že mi ji vzal. On mu na to odpověděl, ne lituje 
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smrti tvého syna. Ibn Zubajr řekl: Chvála Alláhu, že mi vzal jeden orgán a nechal zbytek a 

vzal mi jednoho syna a nechal zbytek. A jeden přítel mu řekl tvá noha došla Ráje dříve než 

ty a tvůj syn se dostal do Ráje dříve než tvoji ostatní synové." Z toho je vidět, že islám 

poskytuje nejlepší příklad a rady pro chování a jednání mezi lidmi i tím, že dává příklady 

skrze Proroky a jejich osudy a tím pomáhá ulehčit podobně postiženým lidem. Základem 

této víry je trpělivost, která provází člověka za obou okolností, když je člověk postižen 

nějakým druhem nemoci, postižením, které může to být zkouška od Alláha jak se v této 

situaci tento člověk zachová. A nebo trestem na tomto světě ze nějaký hřích, aby se člověk 

vyhnul trestu na Onom světě. Někteří muslimové, kteří mají silnou víru a jsou takto 

postiženi, tak se stále obrací ve svých prosbách k Alláhu, neboť On řekl „Budou vás 

postihovat pohromy, abychom viděli, kdo z vás je trpělivý a snaživý" (Korán, Sura Krava) 

Každý postižený člověk, který má takovou trpělivost je příkladný vzor pro ostatní, neboť 

takto trpělivý a vyrovnaný člověk vnáší do svého života spokojenost. 

1.1.6 Postižený člověk je statečný 

Postižení nemůže být nikdy důvod, aby člověk přestal pracovat na svých životních 

cílech. Islám osvobodil některé postižené osoby z povinnosti sloužit v armádě, neboť 

Alláh řekl v překladu v Koránu „Ten, který je slepý, kulhavý, nemocný není povinný... " 

Nicméně v islámu byli hrdinové jako Amr ibn Džanúh, který se účastnil válek a v bitvě u 

Uhudu se zeptal, když bude bojovat s chromou nohou, jestli bude v Ráji se zdravou, 

pokud zemře v bitvě. Bylo mu řečeno, že ano. Když ho po bitvě Prorok Muhammad 

uviděl mrtvého v poli řekl, že ho vidí v Ráji, jak běhá po obou nohou. A tento Prorokův 

druh zůstává vzorem pro každého postiženého, aby věděl, že v tuto chvíli nekončí jeho 

život a že pokračuje dál a vše záleží na jeho vlastní vůli. 

Postižený člověk může dosáhnout vysoké zodpovědné pozice. Není nic zvláštního 

v historii islám, když vidíme že je postiženému věnována zvláštní péče tak, aby získal 

určité ocenění ve společnosti. Například když Prorok Muhammad pokaždé potkal slepého 

Abdulláha ibn Umm Maktúma, pozdravil ho slovy: „Assalámu alajkum muži, kvůli 

kterému se na mě Alláh rozlobil.íl Tento člověk pokaždé, když Prorok opouštěl Medínu, 

byl ustanoven jeho zástupcem a imámem 13x za Prorokova života. Ibn Umm Maktúm se 

účastnil bitvy u al-Qádisíje, kde nesl do bitvy válečnou zástavu a v této bitvě také zemřel. 

I když byl slepý byl za svého života princem, Prorokovým zástupcem i bojovníkem na 

cestě Boží. 
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1.1.7 Finanční péče o postiženého 

Hadíthy jsou důkazem toho, že finanční péče, která zajistí nezbytné životní potřeby 

postiženého, je povinností muslimské obce (ummy) resp. islámského státu. Toto je 

připomenuto v samotných základech islámu, které poskytují sociální záruky všem, kteří je 

potřebují skrze své dogma a víru všeobecně (Musea A., 2000). 

Co se týká postiženého je finanční péče o postižené a handicapované povinností 

v islámu. Povinnost zajistit jeho potřeby je povinností všech lidí jako jednotlivců, kteří 

mají stabilní finanční situace a zdroje, a proto dopadá vina na všechny, jestliže se ve 

společnosti vyskytnou nezaopatření lidé. 

Islámské principy a zvláštní nařízení týkající se péče a zabezpečení postižených jsou 

zmíněny v mnoha ájích Koránu stejně jako v hadíthech v kterých Prorok řekl: „Alláh 

pomáhá každému člověku, který pomůže svému bratru. " 

„ Když se usměješ na svého bratra je to sadaqa (dobročinnost), když poradíš někomu, aby 

udělal něco dobrého a odvrátíš ho od špatného je to sadaqa, když poradíš nevěřícímu je to 

sadaqa, když pomůžeš slepému je to sadaqa, když odstraníš překážku na cestě je to 

sadaqa" (Suna 1983). 

„ Když je člověk milosrdný na zemi, Alláh bude milosrdný k vám v nebi. " 

Z těchto důvodů si islám váží služeb a péče o postiženého, která ho přibližuje k Alláhu. 

Islám zakazuje ubližovat druhým. Prorok Muhammad řekl, že „Alláh potrestá všechny 

lidi na Onom světe, kteří ubližovali druhým na tomto světě. " Někteří učenci řekli, že když 

člověk vidí jak někdo ubližuje druhému, je vinen stejně jako ten, který ubližuje (Suna, 

1983). 

1.1.8 Moderní finanční péče o postižené 

Islám poskytoval speciální péči postiženým a vybudoval pro ně léčebny a lázně 

v každé části islámského světa a byly vybudovány islámské nadace (waqf) pro podporu 

postižených. Historici Ibn Athír a al-Maqrízí poskytli podrobný popis středověkých 

islámských lázní, které poskytovaly nejen léčbu, ale také dlouhodobé ubytování. Tyto 

ústavy vznikly za doby al-Walída ibn Abdulmálika a působili v nich státem placení lékaři. 

At-Tabarí popsal postavení lékařů v těchto ústavech a postižení lidé měli k dispozici 

pomocníky a asistenty, kteří byli placeni ze státních prostředků. Islám měl finanční 
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systém, který poskytoval postiženým finanční dávky a to prostřednictvím vybíraného 

zakátu (povinná almužna z majetku) a také 1/5 z válečné kořisti. Islámští učenci řekli, že 

postižený nesmí být nikdy chudý a musí mít vždy u sebe finanční prostředky, aby se 

nestal sociální případem. Islám přiznává postiženému veškerá práva, a proto usiloval o to, 

aby postižený byl ze všech stran zajištěn. Toto se týká i těch postižených osob, které mají 

minimální jak fyzické tak i psychické schopnosti. 

Islám je pramenem pro lidská práva, který zachránil člověka tím, že mu poskytl 

možnost žít důstojně a zvláště poskytl péči těm, kteří jsou ve společnosti nej slabší a 

nej zranitelnější. 

Když se podíváme podrobně na historii islámu, vidíme, že hodně osob bylo velmi 

oblíbených, vážených a dosáhlo vysokých pozic ve společnosti navzdory svým fyzickým 

handicapům. A jejich postižení nebylo na překážku toho, aby se staly hrdiny islámské 

historie a současně se nikdy necítili být méněcennými. Je jisté, že bez zvláštní péče a 

rovnocenného zacházení by nebyli schopni takovýchto výkonů. Al-Džáhiz se vyjádřil o 

těchto postižených hrdinech islámu následovně: „Mezi čestnými lidmi byli kulhavý i slepý 

a přesto dosáhli věcí, kterých nedosáhli ani mnozí zdraví a vidoucí lidé." Napsal také 

knihu na toto téma „Albínini, kulhající, slepí a šilhavý." a jiný spisovatel Saláhuddín as-

Safadí napsal knihu „Vtipy o zamilovaných a vtipy o slepých." a spisovatel Sámarání na 

základě as-Safadího poznámek napsal historický životopis o známém slepci Zajnuddín Ali 

ibn Ahmad al-Amadím,který zemřel roku 712 hidžry, který vytvořil způsob, aby mohli 

slepí lidé číst. A Safadí řekl o Zajnuddínovi, že byl nejen vědec, ale také obchodník 

s knihami, jejichž hodnotu poznával podle síly a jejich kvality. 
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1.2 Tělesně postižení v křesťanství 

1.2.1 Postižení člověka z křesťanského pohledu 

Křesťané se stejně jako příslušníci jiných náboženství starali o postižené jedince. Starý 

i nový zákon hovoří o tom, že Bůh stvořil člověka jako dokonalou, zdravou bytost, přesto 

v tomto světě vyhradil prostor, z dosud neznámých důvodů, i lidem postiženým. 

Podle křesťanských hodnot mají tito lidé stejné nároky na plnohodnotný život jako 

zdraví lidé, jejichž úkolem je jim pomáhat, podporovat je, zajišťovat jim práci a potřebnou 

rekvalifikaci. Křesťané úzce spolupracují s politickými kruhy, zakládají speciální školy a 

zajišťují rekvalifikační kurzy, což jim umožňuje lepší zařazení do společnosti a určitou 

seberealizaci. Zařazení postiženého člověka do pracovního procesu mu může pomoci 

předcházet obtížným životním situacím z hlediska ekonomického, psychologického i 

sociálního (krádeže, závislosti, pocity marnosti...) 

Je zapotřebí zkoumat příčiny a původ nemocí, protože „prevence je lepší než léčba". 

Křesťanské organizace zakládají poradny, kde se mohou rodinní příslušníci informovat, jak 

pečovat o člověka s určitým typem postižení (Můstafa A., 2002). 

1.2.2 Péče o postiženého v Křesťanství 

Křesťanství vychází z Judaismu a je založeno na Ježíšově poselství, které hlásá víru 

v Boha, dobrotu srdce a boj proti závislosti na materiálnu. Ježíš a jeho apoštolově usilovali o 

navracení duchovních hodnot člověku a jejich sdílení s ostatními. Křesťanství, na rozdíl od 

Judaismu, bylo zpřístupněno lidem ze všech společenských vrstev, prostředkem pomoci 

chudým (sirotci, vdovy, nemocní) byla almužna. 

Struktura péče o postiženého: 

• Péče o ducha - pro postiženého je duchovní očista stejně důležitá jako pro kteréhokoliv 

jiného věřícího. Očista probíhá skrze pravidelné meditace a modlitby, pomáhá 

v plnohodnotnějším uvědomování si a prožívání života a v přípravě na život posmrtný. 
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Křesťanská obec zprostředkovává v rámci svého programu také výuku, např. Braillovo písmo 

pro nevidomé a znakovou řeč pro hluché a němé. Rád bych se ještě zmínil o tom, že 

v minulosti byl mezi vyznavači koptského směru Křesťanství určen člověk, který překládal 

mši do znakové řeči a po určité době byl za tyto „zásluhy" papežem povýšen na kněze 

(Mohammed, A., Alia, H., Nívín, 1999). 

Dále tělesně pohybově postiženým byl zajištěn přednostní bezbariérový přístup a vyhrazený 

prostor v kostelech . 

Laskavost ( vstřícnost) - v přístupu k postiženým lidem je třeba mít otevřené srdce, což do 

určité míry kompenzuje postižení a traumata z něj vyplývající. Konáním dobrých skutků si 

lidé zajišťují přízeň Boha. Pomoc může být dvojího druhů, tzv. „přímá" (osobní angažovanost 

v zajišťovaní potřeb postiženého) a „nepřímá" (finanční podpora, organizace akcí...). 

Právo na život - podle křesťanské tradice mají postižení lidé stejný nárok na život jako 

zdraví lidé, bez odsouvání na okraj společnosti. Dosažení těchto cílů výrazně pomáhají 

kompenzační pomůcky (vozík, slepecká hůl, protézy apod.). S rozvojem moderní technologie 

dochází i k vývoji a vylepšování těchto pomůcek. Dnešní společnost je vůči postiženým 

otevřenější a snaží se jim vycházet vstříc např. instalací vodících pruhů pro nevidomé 

v stanicích metra a poblíž zastávek MHD nebo budováním bezbariérových přístupů (Můstafa 

A., 2002). 

Pracovní uplatnění postižených - spousta zemí má zájem na pracovní zařazení postižených. 

S jejich uplatněním počítá také zákoník práce, podle kterého mají zaměstnavatelé povinnost 

tyto jedince zaměstnávat. Toto platí pro fyzicky i mentálně postižené. 

Obsluha postižených - měli by ji vykonávat lidé se zaujetím pro věc, kteří jsou pro tuto 

činnost speciálně vyškoleni. 

Prevence - společnost někdy klade větší důraz na péči než na prevenci postižených 

samotnou. Je důležité zkoumat příčiny a zkoušet nové přístupy v léčbě. V některých zemích 

(např. Egypt) ještě stále lidé dávají více na „babské rady", než by vyhledali praktického 

lékaře, čímž by mohli spoustě problémům předejít (Můstafa A., 2002). 
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Komunikace s rodinou postiženého - křesťanská obec se snaží o navázání komunikace a 

informovanost v tomto směru. Rodiny s mentálně postiženým členem (ale nejen s ním) 

takovou péči potřebují pro posílení vlastní víry, podporu v péči a také pro přístup 

k informacím, týkajících se typu postižení a přístupu k danému členu rodiny. 

1.2.3 Pravidla péči o postižené z pohledu Judaismu 

Judaismus je první monoteistické náboženství, z kterého jsou odvozována další. 

V počátcích vzniku za sebou zanechávalo dodržování zásad judaismu viditelné zlepšení 

tehdejší „zkažené doby". Některé ze zásad sociální péče jsou patrné už ve Starém zákoně: 

Základem je život v komunitě. 

Co nechceš, aby ostatní činili tobě, nečiň ty jim. 

Život člověka je pro něj nevyšším darem a měl by být spojen s životy ostatních. 

Je důležité starat se o majetek, marnotratně jej neutrácet a vynakládat jej na „bohulibé" účely. 

Mít otevřený přístup k ostatním. 

Pro vylepšení sociální nerovnosti byl zaveden „desátkový systém" - odvod desetiny 

úrody chudým, vdovám a sirotkům. Vznikaly lazarety. Judaismus přicházel s novými 

myšlenkami, obsahujícími všechny oblasti života. Zřizovala se péče nejen v oblastech 

sociálních, ale také politických, ekonomických a např. pedagogických. (Můstafa A., 2002). 
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1.3 Vliv postižení a jeho problémy 

Postižení, která vznikají u dětí nebo dospělých v různém věku, způsobují další negativní 

dopady, které trápí jak samotného postiženého tak celou společnost, v které postižený žije a 

zvláště pak jeho rodinu. Tyto dopady v sobě skrývají další komplikace, které způsobují 

problémy pro postiženého a společnost, mezi které patří například společenské, vzdělávací, 

výchovné, zdravotnické a ekonomické problémy, které v sobě obsahují další druhy 

komplikací. 

1.3.1 Ekonomické problémy 

Postižení způsobuje mnoho ekonomických problémů, které mohou vést i k přerušení či 

omezení léčby postižené osoby. Mezi tyto finanční důvody patří: 

- vysoké finanční náklady na léčbu 

omezení či dokonce zastavení příjmů, pokud se stane postiženou osobou člen rodiny, 

na jehož příjmu je závislá celá její ekonomická situace 

- je možné, že ekonomická změna situace v rodině, bude důvodem pro zvolení 

nevhodné léčby nebo odsunutí plánované léčby a tato situace zpomalí zlepšení 

zdravotního stavu postiženého či prodlouží jeho případné uzdravení. 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že v takovéto situaci by mělo být povinností celé 

společnosti shromažďovat finanční prostředky, které budou určeny na pomoc postiženému a 

jeho rodině během léčby nebo pro potřebu operace, která alespoň částečně pomůže kjeho 

návratu do normálního života a umožní mu se zapojit do pracovního procesu. Pokud by tomu 

tak nebylo, je pravděpodobné, že by došlo k prohlubování problémů a objevení se nových 

ekonomických komplikací (Těsír, S.; Esam, N., 2007). 

1.3.2 Společenské problémy 

Tyto problémy, které dopadají na postiženého, zhoršují a rozmělňují vzájemné vztahy 

mezi jednotlivci uvnitř rodiny i mimo ní a zvláště, když postižený usiluje o zapojení se do 

společnosti. Také způsobují to, co lze pojmenovat jako problém týkající se špatné integrace 

v rámci společenských pravidel vztahujících se na každého jednotlivce. 

A. Rodinné problémy 
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Postižená osoba v rodině znamená, že současně i celá rodina bude potřebovat pomoc, 

aby se vyrovnala s postižením, neboť rodina tvoří základ celé společnosti. Pokud se v rodině 

objeví postižený člen vede to k narušení rovnováhy vzájemných rodinných vztahů a zvláště 

v případě, pokud míra postižení vůbec nedovoluje postižené osobě, aby se jakkoliv zapojila 

do společnosti. V tomto případě postižená osoba nemá schopnosti, aby se mohla začlenit do 

společnosti a plnit své povinnosti vůči ní. Tato situace zvyšuje u postižené osoby pocity 

rozhořčení, deprese a nervozitu, které vyvolávají u ostatních kolem ní růst pocitu viny, 

zmatku a neschopnosti postižené osobě jakkoliv pomoci. Důsledkem toho je narušení 

vyrovnanosti celé rodiny. A toto vše je také závislé na tom, do jaké míry je rodina 

postiženého vzdělaná, kulturní a věřící. Tato úroveň pak ovlivňuje, jak rodiče zachází se svým 

postiženým členem či dítětem. V případě, že se tato úroveň týká vzdělání znamená to, že 

vzdělaní rodiče by měli být schopni ho podporovat správným a zdravým způsobem a to i 

v případě, že se vyskytnou některé rodinné problémy, které mohou velmi ovlivnit rovnováhu 

rodiny. Mezi tyto problémy patří například zvýšené náklady na léčbu, nebo že musí jeden 

z rodičů zůstat doma, aby pečoval o postižené dítě, nebo rodiče cítí zvýšený pocit viny. Tyto 

všechny okolnosti vedou ke změně vzájemným vztahů v rodině s postiženým členem, ať už 

k nárůstu lásky, pozornosti a péče nebo naopak k odmítnutí, neschopnosti přijmout a 

v některých případech dokonce i k opovržení a nenávisti vůči postiženému. (Bašír; 1981) 

B. Problémy s rekreací 

V životě člověka jsou rekreace a oddych velmi důležité, neboť vedou k odpočinku, 

klidu a relaxaci od každodenních problémů v životě a práci. Z těchto důvodů se jak všichni 

jednotlivci tak i rodiny se zapojují do různých rekreačních činností, které jim pomáhají 

psychicky relaxovat, poznávat se ostatními lidmi a sdružovat se společně s nimi na určitých 

místech a provozovat určité aktivity. Součástí rodinné rekreace jednotlivých členů mimo dům 

za účelem odpočinku a relaxace je samozřejmě setkávání se s ostatními lidmi. Pro rodinu 

s postiženým dítětem to buď znamená být vystaven pohledům ostatních lidí, být s nimi 

v kontaktu a čelit kritice či poznámkám, nebo se z kvůli postiženému dítěti izolovat. Možnosti 

rekreace takové rodiny jsou navíc také ovlivňovány mírou a druhem postižením, které 

ovlivňuje schopnost postiženého trávit volný čas, neboť disponuje rozdílnými možnosti, které 

mu nedovolují vykonávat tyto aktivity, které často vyžadují zvláštní výkony. Tato situace u 

něj vyvolává pocit studu a méněcennosti, které ho vedou k tomu, aby se odloučil a stranil 

ostatním, po případě může také ovlivnit emoce, které vedou k růstu roztrpčení a nenávist vůči 

jeho okolí (Mohammed I., 2006). 
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1.3.3 Problémy s přátelstvím 

Jedinec díky svému postižení cítí, že není rovnocenný se svými kolegy a přáteli, neboť 

nemůže jako ostatní vykonat všechny činnosti, které jsou od něj požadovány. Postrádá pocit 

rovnosti, neboť ho ostatní litují a nežádají od něj často žádné povinnosti a činnosti. Toto vede 

k rostoucímu pocitu méněcennosti na jedné straně a na druhé straně k pocitu, že se jim 

nevyrovná. Tato situace vede dále k negativním reakcím ze strany postiženého, který se 

uzavře do sebe a straní se těmto přátelům a kolegům (Monther, F., 2004). 

1.3.4 Problémy s připraveností 

Je pravděpodobné, že postižení vede k tomu, že handicapovaný jedinec musí zanechat 

své práce, protože ji nemůže a ani není ji schopen již dále vykonávat. V dalším případě může 

postižení vést ke změně jeho pracovního zařazení tak, aby odpovídalo jeho potřebám a 

vztahům s jeho nadřízenými a kolegy. 

Pracovní potřeby postiženého jedince vyžadují následující: 

1. Nasměrování, které zahrnuje práci na přípravě způsobu jeho nasměrování a příprava na 

výběru vhodného povolání a pokračování v tomto nasměrování, i když už skončí potřeba 

pracovní přípravy postiženého. Umožnění plnění povinností takovým způsobem, aby došlo 

k uspokojení jeho potřeb a pocitu, že není jiný než ostatní. 

2. Legislativu, která bude zahrnovat práci na vydání základních a důležitých zákonů, které 

ochrání postiženého a zaručí mu právo na práci a vytvoření odpovídajících pracovních 

podmínek. 

3. Ochranu, která zahrnuje práci na rozšíření chráněných dílen v podnicích a továrnách a 

vyloučení postižených jedinců z konkurenčního boje (v první fázi), který by se mohl obrátit 

proti postiženým, neboť je pro ně těžké a složité vykonávat práci stejně dobře jako pro jeho 

zdravé kolegy. 

4. Integraci, která zahrnuje práci na vytváření příznivé atmosféry a uspokojujících 

vzájemných styků s ostatním lidmi neustálým a vyrovnaným způsobem, který umožňuje 

pobyt postiženého v prostředí společnosti. 
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1.3.5 Problematika vzdělávání 

Svět postiženého jedince je za všech okolností a v každém období ovlivňován problémem 

vzdělávání, a problémem integrace, ať už je dítětem když či dospělým, neboť vyžadují 

rozdílnou péči, zvláštní pozornost a respektování všech vlivů a faktorů, které hrají důležitou 

roli v jeho životě, v jeho vývoji a v jeho vztahu k ostatním v jeho okolí. Problémy, s kterými 

se setkává při vzdělávání jsou: 

A. Nedostatek speciálních škol dostačující pro všechny postižené jedince, které respektují 

jednotlivé druhy postižení a jejich okolnosti. 

B. Negativní psychické vlivy, které postihují postižené dítě při jeho začlenění do běžné 

školy, kde mu nevěnují potřebnou pozornost, ale spíše ho ponechávají bez péče a 

zájmu (tato situace je dnes jiná). 

C. Pocity strachu a hněvu, které jsou vyvolávány reakcemi studentů, kteří se setkávají s 

postiženým dítětem ve třídě a škole. Tyto okolnosti ovlivňují chování postiženého a 

činí ho uzavřeným do sebe a izolovaným od ostatních. Také mohou vést k odmítání 

pomoci do jiných a růstu agresivity vůči těmto lidem kvůli tomu, co mu někteří 

udělali. 

D. Někteří handicapovaní a postižení jedinci jsou ovlivněni způsobem nebo mírou svého 

postižení tak, že nemají dostatek schopností, aby se vzdělávali. 

E. Některé případy postižení vyžadují vytvoření zvláštních podmínek, aby bylo zajištěno 

zdraví a bezpečnost postižených studentů během celé jejich přítomnosti ve škole, 

například nevidomí a vozíčkáři (Foggie H., 2004). 

U postiženého dítěte narůstá pocit ztráty důvěry v sebe samotného, protože se nemůže 

vzdělávat jako ostatní. V některých případech je možné, že jeho nadšení pro podnikání 

některých aktivit bude zmařeno srovnáváním se zdravými dětmi a spolužáky. V mnohých 

případech se nakonec stane, že se této aktivity naprosto vzdá, protože ji nemůže vykonávat 

správným způsobem. Toto vede u postiženého dítěte k nárůstu pocitu méněcennosti. Míra 

postižení z jedné strany tak ovlivňuje stupeň integrace dítěte a ze strany druhé dopadá také na 

tvorbu učebních osnov. Odmítnutí postiženého studenta ke školní docházce může posílit jeho 

odpor ke vzdělávání. Důvodem k odmítnutí může být také pocit studu a strachu ostatních ze 

setkání s tímto postiženým. Toto vše lze souhrnně považovat za okolnosti, které se podílejí na 

přetrvávání komplikací postiženého jedince při učení, studiu a v jeho dalším pokroku. (Bašír; 

1990). 
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1.3.6 Psychické problémy 

Psychologové ve svých četných výzkumech, které provedli s postiženými jedinci, 

prokázali, že díky specifickým rysů a vlastnostem světa postižených existuje několik 

základních charakteristik týkající se psychických problémů postižených jedinců. Patří mezi 

ně: 

1. Zvýšený pocit méněcennosti, kterou neustále pociťuje postižený jedinec zvláště, je-li 

v kontaktu s ostatními lidmi. Cítí se odmítán kvůli svému postižení a díky tomu se 

v něm vytváří pocit zatrpklosti a nenávisti za to, že byl takto zplozen. Tyto pocity 

přirozeně vedou k neschopnosti se správně integrovat do společnosti. 

2. Pocit narůstající bezmocnosti, který nepřetržitě cítí postiženy, zvláště pokud se snaží 

splnit své povinnosti, které však vyžadují zvláštní schopnosti a dovednosti, kterých se 

mu díky jeho postižení nedostává. Toto vede k rezignaci z důvodu postižení a 

akceptování tohoto stavu. Tyto okolnosti formují jeho charakter a vytváří u něj pocit 

slabosti a rezignace, které jsou doprovázeny vznikem negativní podoby závislosti na 

ostatních. 

3. Postižený není schopen se cítit bezpečně. Pocit méněcennosti, slabosti vedou 

k odmítání aktivní spolupráce. Tato situace vytváří u postiženého pocit nejistoty a 

strachu z neznámého. Narůstá tak pocit nebezpečí a je pravděpodobné, že jako 

průvodní jev se objeví nervozita, která se projeví jak vnitřně tak i navenek viditelně na 

jeho pohybech a jeho schopnostech vnímání a jednání. 

4. Neschopnost postiženého ovládat, ovlivňovat a rozlišovat své emoce, které se u něj 

projevují. Postižený se stává nevyrovnaným a tyto neovládatelné změny emocí mohou 

vést až k projevům strachu a úzkosti. Nicméně stále ještě neexistuje určitý způsob, 

který by jednoduše vysvětli model takového chování a myšlení. 

5. Projevy obranného chování, které se objevují u postiženého pokaždé, když se nachází 

ve stejném prostoru nebo komunikuje s ostatními zdravými lidmi. Mezi tyto projevy 

patří například nervozita, odmítání a uzavřenost. V tomto případě bude obranné 

chování postiženého výsledkem jeho neustálého pocitu vnějšího ohrožení (Abd 

rahmán, S., 1998). 
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1.3.7 Zdravotní problémy 

Z tohoto pohledu je jasné, že specifické podmínky jak u postiženého dítěte tak i 

postiženého dospělého jedince budou provázet zdravotní a léčebné problémy, neboť budou za 

těchto okolností více ohroženi vznikem psychických a zdravotních poruch a nemocí, které 

mohou přinést riziko zvětšení rozsahu postižení či dokonce ohrožení jeho života. 

Připomeňme si několik zdravotních problémů u postižených: 

1. Nemožnost odhalit základní a konečnou příčinu vzniku některých druhů postižení, 

které jsou zaznamenány u jedince v jednotlivých vývojových etapách. 

2. U některých nemocí nelze identifikovat dobu, po kterou bude trvat léčba. Navíc, zde 

hrají také roli finanční náklady na léčbu, zvláště u některých nemocí jako jsou nemoci 

srdce, cukrovka apod. 

3. Nedostupnost dostatku léčebných center pro postižené osoby a jejich rozšíření 

v specializovaných nemocnicích, které jsou schopné reagovat na ekonomickou a 

sociální situaci současně s řešením jejich specifické zdravotní problémy. 

4. Absence centra, které se specializuje na léčbu postižených osob zvláště ve vzdálených 

oblastech a malých městech a vesnicích. Dále nedostatek odborníků a speciálního 

technického vybavení pro tuto léčbu. (V zalidněných oblastech jako jsou velká města 

je situace samozřejmě odlišná z hlediska zajišťování potřebné péče a potřeb 

postižených osob.) Z tohoto pohledu psychologové a sociologové (např. Roger Baker) 

zastávají názor, „že pocit postiženého, že je vytlačený ze společnosti, vyplývá 

z celkového společenského a ekonomického tlaku. Tento pocit, který postižený 

intenzivně prožívá, vyvolává reakci, jejíž následkem je to, že postižení lidé jako každá 

menšina bojují za svou existenci." (Bašír; 1981) 

1.3.8 Pohled společnosti na postiženého 

Ve většině společností je od starověku nazíráno na postiženého jako na nulový 

potenciál, protože žijí na účet společnosti a pouze z ní odčerpávají finanční prostředky, aniž 

by na ně měli toto právo. Dnes se samozřejmě tento pohled změnil a věnuje se pozornost 

možnostem jejich pracovního uplatnění a jejich společenským právům prostřednictvím úpravy 

a zvláštních zákonů. Nicméně ve chvíli, kdy chybí zájem o jejich potřeby, se z nich stává ve 

společnosti skutečně ztracený a nulový potenciál. Ve společnosti, kde chybí právní ochrana 

tak vznikají další bariéry, které díky nezájmu této společnosti povedou k absenci léčby, k 
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psychologickým a společenských problémů a k odvrácení se od postižených, protože jsou 

považováni za méněcenné a neschopné. Zatímco na jedné straně se postižení budou cítit 

v takové společnosti utlačováni a přehlíženi, tak na druhé straně u obyčejných lidí vznikne 

pocit strachu, nejistoty, když se postižení lidé budou ve společnosti objevovat bez potřebné 

péče nebo vhodného dohledu. V některých společnostech je pečováno o postižené 

neorganizovaně, zatímco jiné společnosti jim nabízí péči a pomáhají jim. Existují také 

společnosti, které postižených lidí využívají pro svou zábavu, vysmívají se jim a dokonce je i 

sexuálně zneužívají. 

Psychické vlivy zanechávají na postiženém stopy, které mají velký negativní dopad na 

všechny členy společnosti a vedou k nárůstu jeho přecitlivělosti a emocí skrze pocit 

méněcennosti, zatímco se pokouší srovnávat s ostatním zdravými členy společnosti. Pocit 

méněcennosti vyvolává u postiženého ztrátu sebedůvěry a oslabuje jeho schopnost se 

vyrovnat s novými a neočekávanými situacemi. Ztráta sebedůvěry ho také zbavuje možnosti 

využít zbylých schopností pro vhodnou práci a jiné aktivity. Tyto okolnosti pak vedou 

k tomu, že se postižený stává pasivním a závislým na ostatních ve všech aspektech svého 

života. 

Výsledkem postižení je bariéra mezi postiženým jedincem a společností, která 

způsobuje, že se postižený izoluje a uzavře do sebe, neboť se cítí jiný než ostatní. Je 

pravděpodobné, že postižený ztratí sociální postavení v rodině a ve společnosti, ve které žije, 

protože toto postavení vyžaduje zdraví a samostatnost, které ztratil díky tomuto postižení a 

nyní nedisponuje dostatečnými a potřebnými schopnostmi jako například z důvodu snížené či 

omezené pohyblivosti. Pokud si rodina začne stěžovat na tuto situaci, neboť cítí, že není 

schopna zvládnout takovou situaci, obrací se toto vše v neprospěch postiženého. Toto vede 

k izolaci postiženého od společné rodiny a k pocitu, že k ní již nepatří. Průvodním jevem této 

izolace se může stát rostoucí pocit nenávisti namířené proti jeho rodině a společnosti. 
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1.4 Vliv postiženého dítěte na rodinné vztahy 

Pokud se objeví postižené dítě v rodině, způsobuje to jak citové, emoční a výchovné 

problémy tak i ekonomické a společenské komplikace. Jakmile rodiče zjistí, že jejich dítě je 

odlišné, cítí smutek a obavy, probouzí se v nich rostoucí strach z budoucnosti. Trpí nejistotou 

a váhají mezi nadějí v léčbu a beznadějí z uzdravení. K těmto pocitům se přidává stud za své 

postižené dítě (Gamal, KH., 2002). 

Toto postižené dítě ovlivňuje zcela zřetelně její život v každodenních aktivitách a 

společenských vztazích, což se projeví také na změně ekonomické situace. Tyto okolnosti se 

pak odráží najednání jak s postiženým dítětem tak s ostatními zdravými dětmi. Tyto vlivy se 

projevují v následujících aspektech, které charakterizují život takovéto rodiny. 

1. Sklon ke zvýšené péči a starostlivosti o postižené dítě 

Tento sklon pramení z přirozeného touhy člověka pečovat o ty, které má svěřené a zvláště 

pokud se jedná o vztah rodičů k postiženému dítěti. A to nejen v případě, že je tato péče o 

postižené dítě nejjednodušší cestou, jak s ním zacházet - samozřejmě kromě naplnění jeho 

základních potřeb. Nicméně výsledkem péče některých rodičů může být selhání podpory 

rozvoje postiženého dítěte, protože prostřednictvím své zvýšené péče omezí jeho 

schopnosti a zabrání maximálnímu možnému pokroku v jeho růstu, který by mu poskytl 

další možnosti. Svou zvýšenou péčí ho vyloučí i z pro něj adekvátních povinností nést 

zodpovědnost a osvojit si je, ačkoliv by právě toto mělo být ve skutečnosti základním 

smyslem veškeré této péče. Naše společnost trpí neobvyklou přehnaností v péči a 

starostlivostí, snahou vyhovět všem požadavkům a neponechávat žádné překážky, které 

by mohly stát postiženému dítěti v cestě a díky, kterým by se naučilo spoléhat samo na 

sebe. Na druhé straně se objevuje naprosté odmítání a nepřijetí, které se u postiženého 

dítěte projevuje tím, že ztrácí zájem a není ochoten připouštět si své problémy nebo 

nechce být v kontaktu se společností (Gamal, KH., 2002). 

2. Postižené dítě vytváří rodinné prostředí vyznačující se zvláštní citlivou a emoční 

atmosférou uvnitř této rodiny. Atmosféru, která ovlivňuje rodinnou stabilitu, rovnováhu a 

soudržnost, protože vztahy uvnitř rodiny jsou za těchto okolností ovlivňovány nutnými a 

trvalými potřebami postiženého dítěte, které vyžadují od členů rodiny neustálou práci pod 

psychickým tlakem a zvyšují napětí a nervozitu. Kromě toho tyto požadavky také omezují 

osobní potřeby a aktivity ostatních členů rodiny. Tato situace se odráží na vztazích mezi 

členy rodiny a na trvalých pocitech napětí a úzkosti, z kterých vzniká pocit odmítání 
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postiženého dítěte a nenávisti k němu či touhu jakýmkoliv způsobem uniknout z této 

nešťastné situace. Tato situace může nakonec skutečně vést k tomu, že někteří členové 

rodiny odchází z domova a přetrhávají rodinná pouta. Tato snaha je ve skutečnosti snahou 

utéci před zodpovědností vůči postiženému dítěti. Tyto snahy se projevují například 

následovně: u otce snahou pracovat dlouho přes čas, nebo trávit čas s přáteli v kavárnách 

či na sportovních zápasech, aby utekl před tíživou atmosférou v rodině. Děti se opožďují 

ve svém návratu ze školy či naopak omítají do školy chodit a izolují se od svých 

kamarádů a spolužáků a odmítají jejich návštěvy doma. To samé se projevuje u matky 

omezením společenských styků se sousedkami a kamarádkami (Pipeková, J., 2006). 

3. Některé vlivy a negativní dopady na vztahy mezi zdravými sourozenci a soužití 

s postiženým bratrem/sestrou 

K problémům, které má rodina s postiženým dítětem, patří problémy soužití tohoto dítěte 

s ostatními zdravými sourozenci. Můžeme je souhrnně pojmenovat jako negativní vlivy a 

metody, které se obrátí proti dětem uvnitř rodiny, protože se od nich vyžaduje, aby nesly 

zodpovědnost dříve, než budou citově zralé a schopné se jí zhostit. V tomto případě, kdy 

jsou zdravé děti nuceny nést tíhu této neadekvátní zodpovědnosti, jsou připraveny o své 

dětství. Toto závažně ovlivňuje jejich přirozený vývoj a psychický růst až do té míry, že 

mohou trpět různými psychickými poruchami, nevyrovnaností a nervozitou. Toto u 

některých z nich vyvolává pocity odtržení a nenávisti nebo studu, který může také získat 

různé podoby agresivního chování nebo podobu izolovanosti, uzavřenosti či depresí. Tyto 

negativní vlivy, které se také projeví na jejich studijních výsledcích a vztazích s přáteli, je 

vrhají v začarovaném kruhu. 

4. Omezení rodinných aktivit 

Postižené dítě v rodině zásadně ovlivňuje její přirozené aktivity - společenské, kulturní, 

sportovní, rekreační atd. Postižené dítě omezuje obvyklé rodinné aktivity díky své 

přítomnosti, která vyžaduje nasměrování aktivit na péči, starostlivost a úsilí, které je 

zaměřené na toto dítě. Přítomnost postiženého dítěte nedovoluje oběma rodičům, aby byli 

a chodili současně spolu. Stejně tak jim neumožňuje chodit v doprovodu postiženého 

dítěte z pocitu studu a strachu před reakcemi ostatních lidí. Toto je patrné zvláště 

v případě, že se postižené dítě zřetelně projevuje neobvyklými věcmi a chováním. Kromě 

toho je rodina všeobecně také závislá na druhu péče, kterou postižené dítě vyžaduje 

v rámci rodiny a kolik toto úsilí vyžaduje času od jednotlivých členů a zvláště od matky. 

Za těchto okolností právě matka nebude schopna vycházet z domu a to i v případě, že by 

se jí k tomu naskytla příležitost. Postižené dítě svou přítomností v rodině omezuje matku 
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také v jejích obvyklých domácích činnostech a proto dává přednost zůstávat doma. A to i 

když má důležitou podporu v pokračování ve svých dřívějších aktivit, tak zůstává ve 

společnosti postiženého dítěte, neboť cítí, že mu pomáhá v jeho dalším osobním rozvoji. 

5. Nepřetržitá kontrola rodiny nad postiženým dítětem 

Tento problém je spojený s předešlými komplikacemi a zřetelně ovlivňuje celou rodinu. 

V některých případech potřebuje být postižené dítě pod neustálým dohledem a kontrolou 

kvůli obavám, že by si mohlo nevědomky ublížit nebo by mu mohli ublížit ostatní či by se 

mohlo udělat něco nepředvídatelného a svým jednáním by mohlo sebe i ostatní dostat do 

velmi nebezpečných situací, protože přesně nezná a neodhaduje své schopnosti a možnosti 

(Ali, S., 2003). 

Některé postižené děti proto potřebují neustálou péči a dohled. Ve většině případech, kdy 

chybí matka a v ojedinělých případech, kdy chybí otec, a tudíž musí nést tuto 

zodpovědnost jen jeden z nich, se stává, že tento rodič není schopen vydržet neúměrné 

fyzické přetížení, a proto odloží postižené dítě a jeho vedení přenechá některé organizaci 

či náhradní rodině nebo bude hledat další náhradní způsoby péče, které budou výhodné 

pro jeho rodinu. Je přirozené, že v tomto případě je odložení tohoto postiženého dítěte 

v zájmu obou stran a je ke prospěchu postiženého zvláště, je-li předán do péče organizace, 

která je připravena a má prostředky pro to, aby mu pomohla v jeho rozvoji a pokroku a 

současně pomáhala rodině svým zájmem o ostatní členy a pomáhala se vyrovnat 

s nastalou situací všeobecně. Tato organizace musí vykonávat své poslání správně a 

svědomitě, používat k zacházení s tímto dítětem všechny vhodné a správné prostředky a 

metody, které jeho stav vyžaduje a nikoliv metody, které jsou nevhodné a nezákonné či 

dokonce zakázané, které zahrnují zneužívání či opomíjení péče. Jedině správné metody a 

zacházení zajišťují jeho další rozvoj (Nasserallah O., 2002). 

6. Vliv na intimní život rodičů 

Duševní postižení dětí způsobuje komplikace a problémy v intimním životě jejich rodičů. 

Výsledkem toho jsou další psychické i fyzické překážky, které se u rodičů nebo jednoho 

z nich objevují, neboť je zaměstnán nepřetržitou péčí o postižené dítě. Objevují se pocity 

viny, které vedou u některých rodičů k neopodstatněnému odmítání mít další děti z obavy, 

že by mohly být stejně postižené. Tyto problémy nelze oddělit od ostatních, které se 

vyskytují v rodině s postiženým dítětem, protože tyto problémy intimního charakteru 

poznamenávají aktivní život obou rodičů a tím i soudržnost a jednotu ostatních členů 

rodiny. Ovlivňují jak péči o samotné postižené dítě tak i péči ostatní zdravé děti. Tyto 

problémy jsou dostačujícím důvodem pro mnohé otce, aby odcházeli z domova na delší 
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dobu a trávili mnoho času mimo domov nebo se dokonce odvrátili o manželského života a 

usilovali o rozvod a roztržení rodiny, protože odmítají nést společnou zodpovědnost. Tyto 

manželské intimní problémy vedou k rozdělení rodiny a odmítnutí pokračovat ve 

společném manželském životě, neboť jsou živeny neustálým strachem, že by mohli 

zplodit další postižené dítě nebo, protože už nejsou schopni mít další dítě (Ali, S., 2003). 

7. Výskyt sociálních, citových problémů a problémy s chování u některých členů rodiny 

Některé studie (psychologické) o vývoji způsobů chování a cítění prokázaly možnost 

objevení se určitých rysů u členů rodiny s postiženým dítětem, za které e považují (Alaa, 

D., 2001,2003). 

A. Upevnění manželského svazku po příchodu postiženého dítěte a zvláště v případě, 

když byly tyto manželské svazky již před tím velmi pevné. Dokonce byl pozorován 

nárůst vzájemné závislosti mezi manželi a vzestup vzájemné lásky, touhy pracovat 

rovnocenně při péči o toto dítě a naplnit všechny jeho základní potřeby. 

B. Roztržení manželského svazku z několika důvodů. Jestliže manželství bylo založeno 

na jednostranném souhlasu jednoho z nich. V tomto případě příchod postiženého dítě 

způsobí nárůst manželských problémů a rozporů a vede jednoho z nich kjeho 

ukončení. Podobně jako v případě, kdy bylo manželství nedobrovolně uzavřené pod 

ekonomickými, společenskými nebo příbuzenskými tlaky v přesvědčení, že se v 

manželství po narození dítěte vše zlepší. V tomto případě, když se narodí postižené 

dítě, vzniknou výše uvedené problémy. 

C. Věřící matku uspokojuje péče o postižené dítě a chvalořečí za něj Boha, protože věří, 

že smrt a narození j e v rukou Božích a že nelze odmítnout to, co bylo dáno od Boha, 

protože by to znamenalo se Mu postavit na odpor. 

D. Uspokojení touhy některých matek po tom, že jejich postižené dítě nevyroste a zůstane 

tak, jak je po celý život v její péči a zůstane na ní závislé i když dospěje. Toto vytváří 

mezi matkou a postiženým dítětem nezvyklý silný vztah. Tento typ matek se 

vyznačuje specifickými povahovými rysy a intelektuálními schopnostmi a zvláštním 

citem. Všeobecný soucit je u nich natolik silný, že překoná společenský i rodinný tlak. 

E. Některé rodiny učiní z menší sestry starší sestru postiženého a v tomto případě je 

žádáno od této sestry, aby nesla zodpovědnost ze péči o svého sourozence zatímco je 

vytržena ze svého vlastního života a od ostatních zdravých sourozenců, s kterými 

nemůže chodit ven a hrát si, chodit na návštěvy či do kina. Je jisté, že tato sestra 

nemůže obstát ve splnění těchto potřeb a povinností, které jsou o ní vyžadovány, 
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protože nemá potřebnou sílu ani schopnosti zacházet se svým sourozencem a pomoci 

mu se všemi jeho potřebami. 

Na základě výzkumů, které se uskutečnily ve 240 rodinách v okresku Chicago (1959), 

ve kterých jedno z jejich dětí bylo postižené, došel Färber (1959) k závěru, že: 

K vybočení z manželského života po narození postižené dítěte dochází u nižší sociální 

skupiny a tento trend pokračuje až do té doby, než odloží toto dítě do nějaké 

vzdělávací a společenské instituce. 

Přítomnost tohoto dítěte neovlivňuje manželský život u střední sociální vrstvy. 

Postiženému sourozenci pomáhá většinou starší sestra a nikoliv starší bratr. 

Postižené dítě překáží rodině v její péči o ostatní děti, zvláště pokud se rodiče 

spoléhají na ně v péči a pozornosti o postiženého sourozence. 

Postižený sourozenec je ovlivňován více staršími sourozenci než mladšími (Färber, 

1959). 

Jiné výzkumy týkající se mentálně postižených ukázaly, že postižené dítě, jehož 

postižení bylo včas diagnostikováno a byla mu poskytnuta vhodná péče a jeho rodina 

čelila tomuto problému odpovídajícím způsobem a léčbou, nemá vliv na zatěžování svých 

sourozenců. 

1.4.1 Vliv postiženého na sourozence v rodině 

Postižení mění zkušenosti všech členů rodiny. Neposkytuje zdravým sourozencům 

z rodin postižených dětí příležitost k odlišnému způsobu dozrávání. V každé případě život 

s postiženým sourozencem vede u některých sourozenců k problémům s adaptací. 

Existuje více názorů na tuto problematiku týkající se zdravé psychické adaptace. 

Pozanski (1969), Trivino, Sam Matino a Newman (1974) nejsou v otázce vlivu postiženého 

bratra nebo sestry na adaptaci sourozenců příliš optimističtí. Pozanski napsal, že odborníci 

z řad klinických psychologů se věnují daleko více sourozencům postižených dětí než 

postiženým dětem samotným. Trivino je toho názoru, že postižené děti, které mají specifické 

vlastnosti a prodělávají zvláštní situaci, jsou sice v nebezpečí, ale většinou nepotřebují 

psychologickou péči. 

Sam Matino a Newman jsou toho názoru, že není pravda, že pocit viny vytváří 

základní kámen pro problémy, kterým stojí před zdravými sourozenci. Berslalu, Weitzman a 

Messenger (1981) na základě výsledků výzkumu provedeného s 239 rodinami odhalili 
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protichůdné závěry v možnostech adaptace sourozenců. Zjistili, že u těchto sourozenců 

existuje silný sklon k agresivnímu chování i narušenému myšlení. 

Oproti tomu Featherstone (1980) na základě osobní zkušenosti spolu s Grossmanem 

(1972) na základě jeho výzkumu sourozenců mentálně postiženého dítěte vybudovali svůj 

názor týkající se vlivu postiženého na normální děti více opatrně. Domnívají se, že když se 

objeví postižený v rodině, vzniká rozdílný výsledek. Vlivy mohou být omezené nebo jsou 

negativní, nebo mohou mít pozitivní dopad na adaptaci a budoucí soužití. Färber (1959, 1960) 

je stejného názoru, který také zastává Klein (1972), Schriber, Feely (1965) a Gralkier, Fishier 

a Kock (1962), kteří nenašli negativní rysy, ale naopak pozitivní vlivy u sourozenců 

postižených, se kterými se setkali při výzkumu velmi malého počtu dětí. Také další odborníci 

se vyjádřili, že postižený má za určitých okolností pozitivní vliv na sourozence. 

Jiné pohledy jsou toho názoru, že nelze najít jednoznačnou odpověď na to, jestli 

postižené dítě má pozitivní nebo negativní vliv a odpověď na tuto otázku zůstává stále 

otevřená a těžko řešitelná. Dokonce i v rodinách, které mají takové dítě, je zkoumání vlivů 

problematické, neboť není možné předpovědět, jak bude vývoj takových vztahů pokračovat. 

Atmosféra vzájemného ovlivňování u některých rodin způsobuje velký tlak a vše záleží na 

způsobu přizpůsobení sourozenců, které mohou ovlivňovat rovnováhu a dynamice rodinných 

vztahů a tudíž se odrazit i ve vlivu na postižené dítě (Mohammed, I, 2006). 

Odborníci se přesně neshodují na tom, nakolik procent je možné určit vlivy u 

sourozenců, kteří žijí s postiženým sourozencem ve srovnání s „normální" rodinou a 

okolnosti, které nastávají a které způsobují psychické problémy či přerostou v další 

komplikace. V každém případě na základě výzkumů a běžného vyšetřování se prokázaly 

některé důvody, které způsobují vzájemné neshody u sourozenců. 

1.4.2 Zodpovědnost 

Ve většině studií o sourozencích se objevuje na prvním místě zodpovědnosti. Rozum a 

city dětí a adolescentů i dospělých v okolí postiženého a jeho rodiny jsou závislé na tom, jak 

chápou svou zodpovědnost, kterou nesou. Studie podporují názor, že přenesení zodpovědnosti 

na děti (zvláště na dívky) za postiženého sourozence je svázáno s rozvojem rozhořčení, 

odmítání a pocitem viny, a tudíž je skutečnou příčinnou psychického tlaku. 

Postižené dítě v rodině vyžaduje hodně času, péče a fyzické i psychické síly. Děti jsou 

vmanipulovány do hry na rodiče, do role, kterou nemohou unést, neboť na ni nejsou ještě 

připraveny. Předčasné převzetí takové zodpovědnosti urychluje dospívání a ovlivňuje 
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přirozený dětský vývoj, neboť v takovém případě je dětem odepřeno prožít mnoho z dětských 

zkušeností potřebných k správnému vývoji. 

Zcela jasně tento případ, který se týká tohoto těžkého břímě, které je přeneseno na 

normální dítě, které musí nést zodpovědnost za svého postiženého sourozence, zaznamenala 

Heydenová (1974). Toto nevhodné upřednostňování rodiči způsobuje u některých dětí pocit 

viny a strachu. 

„Zodpovědnost, kterou jsem cítila, když měla svou sestru na starosti, byla na mě příliš 

velká. Jednou, když jsem ji měla na starosti, šla jsme za ní, ale nenašla jsem ji. Hledala jsem ji 

dlouho a všude i u sousedů. Matka mi řekla, že pokud se mojí sestře něco stane, tak jsem za to 

zodpovědná já. Cítila jsem strach a pocit viny. Bylo mi tehdy sedm let." 

Tyto okolnosti jsou také závislé na velikosti rodiny, uvnitř které jsou sourozenci 

pověřeni zodpovědností. Grossman (1972) prokázal, že studenti z velkých rodin mají menší 

tlak a jsou daleko méně vystaveni požadavkům než studenti z malých rodin. 

V požadavcích a nárocích rodičů na sourozence postiženého dítěte také hraje roli 

pohlaví sourozence. I když bratři pomáhají v péči o postiženého sourozence hlavní část 

zodpovědnost se však přenáší na sestry postiženého dítěte. 

Důležitou roli v tomto procesu přenosu zodpovědnosti a péče o postiženého na 

sourozence hraje také ekonomická a společenská situace dané rodiny, neboť je-li ekonomická 

situace rodiny na dobré úrovni, usnadňuje to rodině pomoc, kterou je možné díky 

prostředkům zajistit zvenku (Grossmann: 1971). Zatímco chudé rodiny jsou omezeny 

finančními prostředky a musí se tak spoléhat na vzájemnou pomoc uvnitř rodiny. 

Travis (1976) poznamenala, že přenesení zodpovědnosti za péči o postižené dítě na 

jeho sourozence lze považovat za chronickou nemoc, která je ve společnosti velmi rozšířenou. 

Výzkumy zjistily, že způsob péče a zájem o postižené dítě může odhalit případné odmítání 

převzít tuto péči. 

Některé druhy postižení dítěte mohou odsunout z centra pozornosti rodičů ostatní 

zdravé sourozence. Tato ztráta pozornosti je pak příčinou citových problémů, kterým nebyl 

věnován velký prostor ve studiích týkajících se adaptace rodin s postiženým dítětem. 

Toto vše znamená, že normální sourozenci mohou mít ještě i další problémy 

způsobené přenesením neúspěchu jejich rodičů v práci způsobeného přítomností postiženého 

dítěte v rodině. A tímto se zodpovědnost přenáší na zdravé děti, z nichž některé nejsou 

schopné být úspěšné ve vzdělávání nebo psychicky podle představ svých rodičů. 

V případě, že se jedná o celoživotní péči nebo nepřetržitý dohled nad postiženým 

sourozencem, projeví se u jeho sourozenců strachem o jejich budoucnost. V tomto případě si 
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začnou klást otázku, jestli se tato zodpovědnost v budoucnosti až jejich rodiče zestárnou 

nestane jejich zodpovědností. A tomto případě se samozřejmě ptají, jestli budou vůbec 

schopni žít s takovou zodpovědností, která od nich vyžaduje, aby se na ni do budoucna 

připravili a zda budou schopni zvládnout péči o postiženého sourozence jak fyzicky, 

psychicky tak i finančně. 

1.4.3 Obavy sourozenců, že budou také postižení 

Výsledkem přítomnosti postiženého dítěte v rodině může být strach ostatních malých 

sourozenců, že budou také postižení. Toto způsobuje růst nejistoty, a zvláště když vědí, že 

toto postižení vzniklo během nemoci jako jsou pravé neštovice nebo zánětu mozkových blan. 

Sourozenci postiženého dítěte dostávají strach, když slyší a vidí, že by se mohli stát 

v budoucnu také postižení. Luterman (1979) zjistil, že není obvyklé, aby zdravé děti 

zneužívaly svého pocitu neopodstatněného ohrožení k získání pozornosti. 

Michaelis (1981) zjistil, že tyto děti až vyrostou a dosáhnou dospělosti, budou se 

obávat toho, že by se mohly stát rodiči postižených dětí. 

V případě, že dojde k úmrtí dítěte v dětském období, pak děti, které jsou zdravé nejsou 

schopny utéci před strachem z toho, že by je postihla stejná nemoc, která ukončila život jejich 

sourozence. A z tohoto důvodu se zdraví sourozenci bojí, že by se u nich mohlo objevit stejné 

vrozené postižení jako u jejich postiženého sourozence jako jsou například vrozené srdeční 

vady. (Travis, 1979) 

1.4.4 Rozhořčení a pocit viny 

Sourozenci postiženého dítěte prožívají velmi silné rozhořčení ve srovnání s ostatními 

dětmi. Budou-li tento pocit rozhořčení vyjadřovat či ho budou skrývat, záleží na dalších 

okolnostech. Featherstone (1980) říká, že „Děti jsou rozhořčené na své rodiče a na svého 

postiženého sourozence a na celý svět a některé z nich obviňují své rodiče, že způsobili toto 

postižení, a zvláště pokud došlo k postižení neobvyklým způsobem. Mnoho dětí závidí svým 

postiženým sourozencům zvláštní péči, které se jim dostává. U některých starších dětí dochází 

k rozvoji silného hněvu, kvůli nedostatku peněz, které jdou na péči a léčbu, protože tyto 

rodinné příjmy by pro ně mohly být zdrojem, který postačí nejen rodině, ale také pokryje 

jejich náklady na školu či další studia. 
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schopny utéci před strachem z toho, že by je postihla stejná nemoc, která ukončila život jejich 

sourozence. A z tohoto důvodu se zdraví sourozenci bojí, že by se u nich mohlo objevit stejné 

vrozené postižení jako u jejich postiženého sourozence jako jsou například vrozené srdeční 
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rodinné příjmy by pro ně mohly být zdrojem, který postačí nejen rodině, ale také pokryje 

jejich náklady na školu či další studia. 
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Příloha č. 1 

Dotazníky českých rodin 

Dotazník č. 1 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu Vašeho dítěte? 
O možném opoždění vývoje dítěte jsem se dozvěděla po propuštění dítěte z 
porodnice, úplnou pravdu asi po 1. roce věku dítěte. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Ústně od ošetřujícího lékaře. 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
Posupně a dlouho jsme se s tím učili žít, ale nikdy jsme se s touto skutečností 
nesmířili. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Neurolog, RHB sestra, psycholog. 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení? 
Je více lítostivé, bojí se samoty, přátele má pouze mezi postižnými spolužáky. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Neovlivnilo. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Lítost, snaha pomoci. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
Speciální MŠ, JUŠ 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Ano 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 



Dobře, přála bych si zajistit mu chráněné bydlení s asistencí a popř. práci v 
chráněné dílně. 

11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Doufám, že v té době bude mít zajištěno bydlení s asistencí. Pomoc (ne starost). 

12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Nedostatečná informovanost ze strany lekářů a sociálních pracovníků, nedostatek 
speciálních škol a chráněných dílen, nedostatečné finanční zajištění. 

Otázky na otce 

5. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení ? 

Ne nevšiml jsem si. 
6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 

Neovlivnilo. 
7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 

Nevšiml jsem si. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Muž. 

14. Kolik je Vám let ? 
19 let. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Mladší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Neovlivnilo mě to negativně. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany 
rodičů? 
Ne. 

18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) 
vztahů s jinými lidmi? 
Ne. 

19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Pomáhám rodičům, hlavně matce. 

20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 



Byl to pro mě šok. 

Otázky na dítě 

21. S jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Jsem odkázána na pomoc ostatních při všech běžných činností včetně 
sebeobsluhy. 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli 
podle tebe chovat? 
Chovají se ke mně dobře. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ne, neovlivňuje. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
Nevím. 

25. Jak trávíš svůj čas během dne? 
Škola, zajímavé kroužky (boccia, taneční vozíků, textilní kroužek). 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
4. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
VŠ, SŠ. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Ve městě. 

29. Osobní a rodinná anamnéza: 
Dcera s DMO, ostatní bez zdravotních problémů. 



Dotazník č. 2 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu Vašeho dítěte? 
Po narození v 3-5 měsíci. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Ústně od lékaře. 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
Zvykali jsme si postupně a dlouho. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Lékař. 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a 
dětmi bez postižení? 
Ano, nemá dostatek motivace k hrám. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Nějak ne. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Nebyla záporná = přijatelná,snažili se nám pomoci. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
Speciální školy. 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Ano. 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 
Zatím nevím. 

11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Bratr. 

12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Boj s úřady. 



otázky na otce 

5. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení ? 

Ano, nerado si hrálo. 
6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 

Neovlivnilo. 
7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 

Nebyla záporná. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Muž. 

14. Kolik je Vám let ? 
21 let. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Mladší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Neovlivnilo mě to negativně. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany 
rodičů? 
Ne. 

18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) 
vztahů s jinými lidmi? 
Ne. 

19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Pomocník. 

20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 
Šokem, popřením skutečnosti, potom jsem se postupně se situací vyrovnal 



Otázky na dítě 

21. S jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Všude nedosáhnu na věci. 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli 
podle tebe chovat? 
Chovají se dobře. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ne, neovlivnilo ani negativně, ani pozitivně. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
nevím. 

25. Jak trávíš Tvůj čas během dne? 
Škola, počítač. 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
4. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
Středoškolské. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Ve městě. 



Dotazník č. 3 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu Vašeho dítěte? 
Některé odlišnosti, resp. zpomalení vývoje v 5-7 měsíci. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Nejdřív ústní sdělení, oficiální zpráva v 7. měsíci věku dítěte 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
Dlouhodobě a pomalu - s každodenním řešením situací a problémů. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Neurolog, pak ostatní rodiče v O. S (Občanské sdružení). 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a 
dětmi bez postižení? 
Víc o některých věcech přemýšlí, má pomalejší reakce, víc si rozumí s dospělými 
lidmi. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Handicapovanému dítěti se musíte neustále věnovat, vyžaduje mnohem víc 
pozornosti, péče a času než dítě s normálním vývojem. Věnovala jsem mu i čas, 
který bychom jinak trávili spolu s manželem. Z tohoto důvodu si manžel často 
stěžoval. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Nejdřív rozpaky, potom pomoc. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
Dětský stacionář, přípravka pro ZŠ. 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Ano, zejména na RHB pomůcky. 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 
Uspokojeně, má velké šance prožít naplněný život, neustále se zdokonaluje. 

11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Představuji si život dítěte dále v komunitě v chráněném bydlení 



12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Nedostatek vzdělávacích zařízení pro větší děti, nedostatek pomoci a podpory 
státu při budování různých forem chráněného bydlení. 

Otázky na otce 

5. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení ? 

Ano všiml jsem si, rado komunikovalo - hlavně s dospělými. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 
Neovlivnilo. 

7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 
Zoufalství, ale vyrovnali se s tím. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Žena. 

14. Kolik je Vám let ? 
25. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Mladší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Negativně, zažilajsem stres. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany 
rodičů? 
Ano, používali s ním snadnější postupy. 

18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) 
vztahů s jinými lidmi? 
Ovlivnilo pozitivně, měla jsem příležitost seznámit se s mnoha odborníky, 
s rodinami jiných postižených dětí. 



19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Pomocník mamce. 

20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 
Šokem, popřením skutečnosti. 

Otázky na dítě 

21. jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Protože všude nedosáhnu, potřebuji pomoc při přesunu a podávání věcí.. 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli 
podle tebe chovat? 
Příbuzní už vědí, co se mi libí a jsou ohleduplní. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ano, ovlivnilo negativně, postižení omezilo můj pohyb, tak asi málokdy jedu ven. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
Že potřebuji pomoc a snaží se mi pomoci. 

25. Jak trávíš svůj čas během dne? 
Škola, relax, zvířátko. 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
4. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
Vysokoškolské. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Ve městě. 



Dotazník č. 4 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu Vašeho dítěte? 
Asi v půl roce. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Ústně v nemocnici na chodbě. 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
Postupně, dlouhodobě. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Pediatr, neurolog a mateřská instituce. 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a 
dětmi bez postižení? 
Ne. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Kolem 4. roku věku dítěte manžel procházel určitou krizí, odcházel z domu..., ale 
překonali jsme ji. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Snažili se nás podporovat. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
MŠ speciální, JU. 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Ano, za péči o osobu blízkou, příspěvek na péči o osobu. 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 
Dost těžko, protože není schopné sebeobsluhy a tudíž bude vždy na někom 
závislé. 

11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Nevím, asi sociální ústav. 



12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Malá odborná informovanost. 

otázky na otce 

5. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení ? 

Ne. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 
Překonáním menší krize se upevnil manželský vztah, dítěti jsme se snažili vše 
vynahradit. 

7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 
Nepomáhají, ale mají ho rádi. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Žena. 

14. Kolik je Vám let ? 
31 let. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Mladší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Mám svého bratra velmi ráda. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany 
rodičů? 
Ne. 

18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) 
vztahů s jinými lidmi? 
Ne. 



19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Když se brácha narodil už jsem byla vdaná, tak skoro žádnou roli v péči o 
postiženého sourozence jsem neměla. 

20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 
Po porodu málokdo ví, že jeho dítě bude postižené. S touto skutečností se 
seznamují rodiče. Postupně často tuší, že není něco v pořádku. 

Otázky na dítě 

21. S jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Sebeobsluha, orientace v prostoru. 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli 
podle tebe chovat? 
Chovají se dobře. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení Tvé vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ano, ovlivnilo negativně, diky svému postižení jsem měl omezený pohyb, což 
omezilo seznamování. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
Nevím. 

25. Jak trávíš svůj čas během dne? 
Škola, TV, počítač. 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
4. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
VŠ. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Ve městě. 



Příloha č. 2 
Dotazníky arabských rodin 

Dotazník č. 5 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu Vašeho dítěte? 
Po 1. roce věku dítěte. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Písemně v ordinaci po 1. roce života dítěte. 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
V chování nebyly žádné problémy. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Rodinný lékař, RHB pracovnice, Centrum matek a dětství. 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a 
dětmi bez postižení? 
Ne. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Neovlivnilo vůbec, protože příčinou postižení byla chyba lékařů. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Na začátku nepomáhali, ale potom postupně nás začali podporovat. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
Chodil do běžné školy, dostal dopravní podporu. 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Dostalo se nám podpory ze sociálního úřadu. Nemocnice nám nabízela nějakou 
částku za chybu, ale tu jsme odmítli z osobních důvodů. 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 
Velmi dobře, protože je úspěšný ve škole. 



11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Určitě jeho sestry a bratři. Možná nakonec i jeho manželka. 

12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Boj s úřady, doprava do zařízení. 

Otázky na otce 

5. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení ? 

Ne. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 
Negativně mě tato skutečnost neovlivnila, ale naopak to náš vztah upevnilo, 
Začali jsme se zabývat jen skutečně důležitými věcmi, ne hloupostmi. 

7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 
Přijatelná, snažili se nás podporovat. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Žena. 

14. Kolik je Vám let? 
19 let. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Mladší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Neovlivnilo, měla jsem ho moc ráda. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany 
rodičů? 
Určitě ano, ale brala jsem to pozitivně. Rodiče byli skvělí. 



18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) 
vztahů s jinými lidmi? 
Nikdy. 

19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Pomocník při každodenní činnostech, ve kterých potřebovali rodiče či sourozenec 
podporu nebo pomoc. 

20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 
Vytěsnění, protože postižení mého bratra bylo důsledkem chyby lékařů 

Otázky na dítě 

21. S jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Jenom při konkrétních činnostech, třeba nemůžu zvednout batoh. 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli 
podle tebe chovat? 
chovají se dobře, nikdy jsem necítil, že by se ke mně chovali jako k postiženému, 
ale jako k normálnímu zdravému člověku. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ovlivňuje spíše pozitivně, díky svému postižení mám všude velkou síť vztahů. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
Normálně jako o lidech bez postižení. 

25. Jak trávíš svůj čas během dne? 
Škola, s rodinou, hry. 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
7. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
Středoškolské. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Na vesnici. 



Dotazník č. 6 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu Vašeho dítěte? 
Ve dvou a půl letech. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Ústně od rodinného lékaře. 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
Relativně rychle. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Rodinný Lékař, ortoped, psycholog a Centrum matek a dětství. 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a 
dětmi bez postižení? 
Ano, nemělo rádo hry s ostatními dětmi, mělo snížené sebevědomí. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Neovlivnilo, my s manželem věříme, že to je zkouška od Alláha. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Snažili se nám pomáhat. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
Chodil do běžné školy s asistentem. 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Ano, ze sociálního úřadu. 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 
Mám obavy, není schopné se starat sám o sebe, je ve vyšší míře závislé na pomoci 
ostatních. 

11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Jeho sourozenci, ale i celá rodina. 



12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Boj s úřady, doprava. 

Otázky na otce 

1. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení ? 

Ano, nedostatek motivace ke hře , samota. 
6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 

Neovlivnilo. 

7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 
Pomáhali nám vyrovnat se se situací. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Muž. 

14. Kolik je Vám let ? 
15 let. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Starší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Pozitivně, mám ho velmi rád. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany 
rodičů? 
Ne. 

18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) 
vztahů s jinými lidmi? 
Ne. 

19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Pomocník. 



20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 
Úzkostí, ale postupně jsem se s tou situací vyrovnal. 

Otázky na dítě 

21. S jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Potřebuji podporu a pomoc při všech denních činnostech včetně oblékání apod., 
ve škole, při psaní,... 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli 
podle tebe chovat? 
Chovají se ke mně jako bych nebyl postižený. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ovlivnilo, ale jen do určité míry, díky svému tělesnému postižení jsem nemohl 
třeba jít do kina, divadla. Ale mám hodně kamarádů. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
To, že jsem postižený a odkázaný na pomoc druhých. 

25. Jak trávíš svůj čas během dne? 
Škola, TV. 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
4. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
Středoškolské. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Na vesnici. 



Dotazník č. 7 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu vašeho dítěte? 
Hned po porodu. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Ústně v nemocnici po porodu od lékařů. 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
Postupně, dlouhodobě. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Neurolog, lékař, RHB pracovník 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a 
dětmi bez postižení? 
Ne. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Ovlivnilo spíše pozitivně, manžel mě velmi podporoval a pomáhal mi vyrovnat se 
se situací. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Snažili se nám pomáhat a podporovat nás. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
Základní speciální školu. 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Ano, ze sociálního úřadu. 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 
Těžko, protože jeho postižení je hluboké. 

11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Jeho sestry a bratři. 



12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Že postižené dítě potřebuje mnohem více času a služeb. 

Otázky na otce 

5. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
bez postižení ? 

Ne. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 
Neovlivnilo. 

7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 
Chtěli nám pomáhat a poradit. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Žena. 

14. Kolik je Vám let ? 
17 let. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Mladší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Pozitivně, mám ho velmi ráda. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany 
rodičů? 
Ano, byli k němu laskavější, což je pochopitelné. 

18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) 
vztahů s jinými lidmi? 
Nikdy, naopak dalo mi možnost poznat nové lidi. 

19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Pomocník. 



20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 
Postupně s tím vyrovnala 

Otázky na dítě 

21. S jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Dorozumívání s ostatními. 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli 
podle tebe chovat? 
Chovají se dobře. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ovlivnilo negativně, díky svému postižení mám omezené možnosti seznamování 
a omezený počet kamarádů. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
Myslím, že mě vidí, jaký jsem ve skutečnosti - postižený a odkázaný na pomoc 
ostatních. 

25. Jak trávíš svůj čas během dne? 
Škola a zbytek času trávím s rodinou. 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
6. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
Středoškolské. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Na vesnici. 



Dotazník č. 8 

Otázky na rodiče 

1. Kdy jste objevila poruchu Vašeho dítěte? 
V 8. měsíci věku dítěte. 

2. Jakým způsobem jste obdržela oficiální zprávu, že je Vaše dítě postižené? 
Ústně v nemocnici od neurologů. 

3. Jak jste se adaptovali na stav Vašeho dítěte? 
Postupně, dlouhodobě. 

4. Kdo vám radil, jak zacházet s Vaším postiženým dítětem? 
Lékaři, RHB pracovník, psycholog. 

5. Všimla jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi 
postižení? 
Ano, mělo problémy s orientací v domácnosti, potřebovalo více motivace ke hře. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah? 
Manžel procházel krizí, ale postupně jsme to zvládli. 

7. Jaká byla reakce vašich příbuzných na to, že jste porodila postižené dítě? 
Divili se a později se snažili nás podporovat. 

8. Jaké školy Vaše dítě navštěvovalo? 
MS, ZS speciální. 

9. Dostalo se Vám finanční podpory třeba ze sociálního úřadu apod.? 
Ano. 

10. Jak si představujte budoucnost svého dítěte? 
Těžko, není schopné se starat samo o sebe. 

11. Kdo se postará o Vaše postižené dítě, až vy nebudete moci, popř. po Vaší smrti? 
Jeho rodina, bratři, sestra. 

12. Co vnímáte jako největší problém v péči o postižené dítě? 
Potřebuje více času, pomoc a služeb. 



Otázky na otce 

5. Všiml jste si nějakých rozdílů v chování mezi Vaším postiženým dítětem a dětmi bez 
postižení ? 

Ano, rychle mění nálady. 

6. Ovlivnilo narození postiženého dítěte Váš manželský vztah ? 
Procházel jsem krizí, ale postupně jsem se s tím vyrovnal. 

7. Jaká byla reakce Vašich příbuzných na to, že máte postižené dítě ? 
Šokem, překvapením. 

Otázky na bratra/sestru 

13. Vaše pohlaví? 
Žena. 

14. Kolik je Vám let ? 
18 let. 

15. Je postižený sourozenec starší než Vy, nebo mladší? 
Mladší. 

16. Jak narození postiženého sourozence ovlivnilo Váš psychický stav? 
Ovlivnilo mě to pozitivně, upevnily se vztahy v rodině. 

17. Cítil (a) jste někdy rozdíly v přístupu k Vám a k Vašemu sourozenci ze strany rodičů? 
Ano, věnovali mu více času, byli k němu laskavější. 

18. Vnímal (a) jste někdy svého sourozence jako bariéru při navazování (utváření) vztahů 
s jinými lidmi? 
Nikdy, ale naopak diky jeho postižení jsem se seznámila s mnoha kamarády. 

19. Jakou roli jste měl(a) v rodině v péči o postiženého sourozence ? 
Pomocník. 

20. Jak jste reagoval(a) na zprávu, že se Vám narodil postižený sourozenec ? 
Sokem a postupně jsem se s tou situací vyrovnala. 



Otázky na dítě 

21. S jakými problémy se setkáváš při vykonávání běžných denních činností? 
Sebeobsluha např. při oblékání, ve škole při psaní apod. 

22. Jak se k tobě chovají tvoji příbuzní? Líbí se ti to? Jestli ne, tak jak se by se měli podle 
tebe chovat? 
Chovají se ke mně dobře. 

23. Ovlivňuje Tvé postižení vztahy s ostatními lidi (dětmi)? 
Ano, ale jen do určité míry. 

24. Co si o Tobě lidé myslí podle Tvého názoru? 
Že jsem s postižený, jsem závislý na pomoci ostatních. 

25. Jak trávíš svůj čas během dne? 
Škola, TV, PC. 

Obecné informace 

26. Počet členů rodiny? 
5. 

27. Sociální status rodičů, vzdělání? 
Středoškolské a otec VŠ. 

28. Žijete ve městě, na venkově? 
Na vesnici. 



2 EMPIRICKÁ ČÁST 

2.1 Výzkumné otázky 

1) vliv vzdělání rodičů na zacházení s dětmi s tělesným postižením 

2) vliv narození postiženého dítěte na zdravé sourozence 

3) jak reaguje zdravý sourozenec na narození postiženého dítěte 

4) jestli zdraví sourozenci vnímali svého sourozence jako bariéru při navazování 

(utváření) vztahů s jinými lidmi 

5) jak reagují rodiče na narození postiženého dítěte v obou kulturách 

6) jak rodiče vnímají reakci příbuzných na narození postiženého dítěte 

7) finanční podpora postižených dětí a zákony ošetřující tyto záležitosti 

2.2 Cíle, metody bakalářské práce 

Cílem teoretické části bakalářské práce bylo porovnat rodinnou situaci tělesně postižených 

osob v islámu a v křesťanství. 

Cílem empirické části mé práce bylo ukázat rozdíly a podobnosti v obou kulturách 

v zacházení s tělesně postiženým dítětem. Chtěl jsem poznat připravenost českých a 

arabských rodin na přijetí postiženého dítěte do rodiny. Dalšími cíli bylo získat informace o 

sourozencích postiženého dítěte a poznat jejich reakce na narození postiženého dítěte; 

sledovat, jak narození postiženého dítěte ovlivnilo vztahy zdravých sourozenců v arabských a 

českých rodinách; ukázat a porovnat reakci rodičů a příbuzných na narození postiženého 

dítěte v obou sledovaných kulturách. 

Z výzkumných metod jsem použil: 

• Osobní rozhovor s danými rodinami 

• Dotazník 
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1.3 Empirická část 1 

V této části jsou otázky na rodiče postižených dětí 

obecné informace 

Počet výzkumných rodin je 8. 4 rodiny arabské a 4 české. Všechny české rodiny žijí ve městě 
a všechny arabské rodiny žijí na vesnici. 

Počet členů arabských rodin 

Tabulka č. 1 
Rodina č. Počet členů v rodině 

1 4 
2 5 
3 6 
4 7 

Počet členů českých rodin 

Tabulka č. 2 
Rodina č. Počet členů v rodině 

1 4 
2 4 
3 4 
4 4 

Sociální status rodičů, vzdělání 

Rodina číslo: Vzdělání matky Vzdělání otce 
1 SS SŠ 
2 SS SŠ 
3 SŠ SŠ 
4 SS v š 

^Tabulka č. 4 České rodiny 
Rodina číslo: Vzdělání matky Vzdělání otce 

1 VŠ SŠ 
2 SŠ SŠ 
3 VŠ VŠ 
4 VŠ VŠ 
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Otázka číslo 12 

Níže uvedený graf ukazuje, kdy rodiče objevili poruchu jejich dítěte. 

Graf č. 1 : Arabští rodiče 

Graf č. 2: Čeští rodiče 

Komentář: 
Z uvedených grafů si všímáme, že 50 % arabských rodičů objevilo poruchu jejich dětí 
v prvním roce věku dítěte, zatímco u českých rodičů je to 75 %. 25 % českých rodičů objevilo 
poruchu jejich dítěte později, až po prvním roce věku dítěte, u arabských rodičů je to 50 %. 
Otázka číslo 2 

Níže uvedený graf ukazuje, jakou formou rodiče obdrželi zprávu, že narozené dítě je 
postižené. 
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Graf č. 3 

Písemně 

Tabulka č. 1 
CELKEM A. Č. 

Ústně 7 3 4 
Písemně 1 1 0 

Otázka číslo 3 

Jak se rodiče adaptovali na stav jejich postiženého dítěte. 

Graf č . 4 

Krátkodobě 

\ D1 
\ o 2 

Dlouhodobě 
8 7 % 
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Tabulka č. 2 
CELKEM A. Č. 

Dlouhodobě 7 3 4 
Krátkodobě 1 1 0 

Otázka číslo 4 

Níže uvedené grafy ukazují, kdo poradil rodičům, jak zacházet s postiženým dítětem. 

Graf č. 5: Arabské rodiny 

Neurolog 
8 % 

Psycholog 
15% 

Graf č. 6: České rodiny 

Ostatní Jiný lékař 
rodiče 10% 10% 

Psycholog 
0 % 

RHB pracovník Pediatr 
10% 10% 

Neurolog 
30% 

Poradna 
2 0 % 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
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Komentář: 
Z předchozích grafů vyplývá to, že nej větší počet českých rodičů - 30 % - dostává informace 
o zacházení s tělesně postiženým dítětem od neurologa, zatímco u arabských rodičů je 
neurologem informováno jenom 8 %. Větší počet arabských rodičů - 31 % - dostává tyto 
informace nebo poradu od rodinného lékaře. Na druhém místě - tedy 20 % - je u českých 
rodičů poradna nebo poradenské zařízení, které nabízí poradenské služby pro rodiče 
postižených dětí, zatímco u arabských rodičů činí tento zdroj jen 15 %. Na druhém místě -
tedy 23 % - u arabských rodičů je rehabilitační pracovník, zatímco tento zdroj u českých 
rodičů činí jenom 10 %. Od psychologa dostává informaci 10 % českých rodičů a 15 % 
arabských rodičů. 

Otázka číslo 5 

Na otázku, jestli si matky postižených děti všimly nějaké odlišnosti v chování postiženého 
dítěte od chování dětí bez postižení. 

Graf č. 7: Arabské matky 

• 1 
• 2 
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Graf č. 8: České matky 

• 1 
• 2 

Komentár: 
50 % arabských matek si u svých dětí všimlo nějaké odlišnosti v chování související 
s postižením, zatímco u českých matek se toto procento zvyšuje na 75, to znamená, že české 
matky zpozorovaly větší dopad postižení dětí na jejich psychický stav (strach ze samoty, 
nedostatek motivací ke hře, pomalejší reakce, snížená úroveň sebevědomí), který ovlivňuje 
jejich chování. 
Níže uvedené grafy ukazují, jestli si otcové postižených dětí všimli nějaké odlišnosti 
v chování postiženého dítěte od chování dětí bez postižení. 

Graf č. 9: Arabští otcové 

Ne 
5 0 % 

Ano 
5 0 % 

• 1 
• 2 
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Graf č. 10: Čeští otcové 

Ano 
50% 

• 1 
o 2 

Komentář: 
Pod pojmem odlišnost v chování si někteří otcové představují, že dítě nemá dostatek motivace 
ke hře a nebo vůbec nemá hru rádo; jako odlišnost vnímají i to, že dítě rádo komunikuje, 
hlavně s dospělými osobami. Jiný otec si zase všiml, že postižené dítě je nějaké osamocené a 
rychle se u něj střídá nálada. 

Otázka číslo 6 

Narození postiženého dítěte v rodině může ovlivnit vztahy v rodině přesně jako narození 
zdravých dětí bez postižení. Níže uvedený graf nám ukazuje, jestli narození postiženého dítěte 
v rodině ovlivnilo manželský vztah rodičů nebo ne z pohledu matek. 

Graf č. 11 : Názory matek 

negativně 

• 1 
• 2 

Ovlivnilo 
% 

Neovlivnilo 
6 2 % 
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Tabulka č. 3 

CELKEM A. Č. 
Neovlivnilo 5 3 2 
Ovlivnilo negativně 3 1 2 

Komentář: 

Negativně: 
Za negativní vliv matky považovaly to, že jejich manžel procházel nějakou krizí a odcházel z 
domu. Jiná matka považovala za negativní vliv, že si manžel pořád stěžoval nato, že mu 
manželka nevěnuje dost času a že narození postiženého dítěte narušilo časovou strukturu 
života rodiny. 

Graf č. 12: Názory otců 

Neovlivnilo 
6 2 % 

Ovlivnilo pozitivně 
2 5 % 

Ovlivnilo negativně 
1 3 % 

Tabulka č .4 

CELKEM A. Č. 
^Neovlivnilo 5 2 3 
J^vlivnilo pozitivně 2 1 1 
.Ovlivnilo negativně 1 1 0 

Komentář: 

Pozitivně: 
Narození postiženého dítěte upevnilo manželský vztah tím, že se rodiče zkusili vyhnout 
různým rodinným problémům a konfliktům, které mohou rušit péči o postižené dítě, a 
soustředili se na to, aby postižené dítě mělo co nejlepší služby a atmosféru, jež by mu 
v nejvyšší možné míře umožnily zpříjemnit a zjednodušit život s postižením. 

Negativně: 
Narození postiženého dítěte mělo negativní vliv na manželský vztah, a to z strany otce, který 
Procházel krizí a odcházel z domova. 

42 



Otázka číslo 12 

Otázku, jaká byla reakce příbuzných na narození postiženého dítěte v rodině, můžeme rozdělit 
na dvě části. První část - jakých reakcí příbuzných si arabské a české matky všimly 
bezprostředně po narození postiženého dítěte a potom po delší době od narození. 
Druhá část - jak se arabské a české otce všimli reakce příbuzných na narození postiženého 
dítěte. 

Níže uvedený graf ukazuje, jakých reakcí příbuzných si české matky všimly bezprostředně po 
narození postiženého dítěte. 

Graf č. 13: České matky 1 

Kladná 
50 % X 

— Záporná (rozpaky) 
^ X 5 0 % 

1 CJ1 
I o 2 
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Níže uvedený graf ukazuje, jakých reakcí příbuzných si české matky všimly po delší době od 
narození postiženého dítěte. 

Graf č. 14: České matky 2 

Níže uvedený graf ukazuje, jakých reakcí příbuzných si arabské matky všimly bezprostředně 
po narození postiženého dítěte. 

Graf č. 15: Arabské matky 1 

Níže uvedený graf ukazuje, jakých reakcí příbuzných si arabské matky všimly po delší době 
°d narození postiženého dítěte. 
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Graf č. 16: Arabské matky 2 

Kladná 
100 % 

Níže uvedený graf ukazuje, jakých reakcí příbuzných si arabští a čeští otcové všimli. 

Graf č. 17: Reakce otců 

Tabulka č. 5 
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Komentář: 

Kladné reakce: 
Za kladnou reakci rodiče považují to, že se jim příbuzní snažili pomáhat na začátku jak 
psychickou a sociální podporou, tak i tím, že měli postižené dítě rádi. Později vnímali rodiče 
pozitivně pomoc od příbuzných s péčí o postižené dítě a nabídce služeb pro rodiče obecně, 
pro matku, ale i pro postižené dítě samotné hlavně. 
Pomoc poskytovaná příbuznými byla také formou poradenství (rada rodičům, jak se s tou 
situací vyrovnat). 

Záporné reakce: 
Za zápornou reakci rodiče považují to, když příbuzní nenabídli pomoc a služby, i když by jich 
rodiče možná ani nevyužili (ale oni tu pomoc ani nenabídli). Záporně rodiče také vnímají 
rozpaky příbuzných z toho, že se v jejich rodině narodilo postiženého dítěte. Zoufalstvím pak 
byly některé záporné reakce ze strany příbuzných. 

Šok: 
Příbuzní byli v šoku a divili se, že se rodině narodilo postiženého dítě. 

Otázka číslo 8 

Níže uvedený graf ukazuje, jaké školy navštěvovaly postižené děti. 

Graf č. 18 

Dětský stacionář 
13% 

Běžné školy 
25% 

Speciální 
školy62 % 

• 1 
• 2 
• 3 

Tabulka č. 6 

CELKEM C. 
.Speciální školy 5 2 3 
Běžné školy 2 2 0 

J)ětský stacionář 1 0 1 
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Otázka číslo 12 

Na otázku, jestli rodiče dostali finanční podporu od státu, všechny arabské a české rodiny 
odpověděly ano. Rád bych zde uvedl zákony ošetřující tyto záležitosti. 

Izraelský zákon 

Zákon o přídavkách postiženým osobám. Platnost zákona od 1. 1. 2009 

4- Způsobilost 
1) Dítě ve věku 91 dnů až 18 let, trpí těžkým zdravotním postižením v růstu a nemůže 

vykonávat činnosti, které jeho vrstevníci vykonávají, třeba pohyby hlavy k zádům, 
ke končetinám. 

2) Dítě věku 91 dnů až 18 let, které z důvodu nějakého postižení potřebuje individuální péči. 
3) Dítě ve věku 91 dnů až 18 let, které je závislé na pomoci ostatních a potřebuje podporu 

při vykonávání denních činností. 

Po narození postiženého dítěte nebo po úrazu se určí stupeň postižení postižené osoby 
v procentech a podle nich se určí výše jednorázového příspěvku. 

Nahrazena částka Stupeň postižení 

50 000 Sheklů (250 000 Kč) Až 74 % 

100 000 Sheklů (500 000 Kč) Od 75 % Až 94 % 

120 000 Sheklů (600 000 Kč) Od 95 % nebo víc 

4- Měsíční přídavek 

Osoby, které mají stupeň postižení od 20 % a víc dostávají měsíční přídavek; podle 
stupně jejich postižení se určí částka. Plná částkaje 3 769 Sheklů (18 845 Kč) je 
vyhrazena pro osoby, které mají postižení 100 %. Má-li postižená osoba postižení např. 
32 %, tak dostává 1 206 Sheklů (6 030 Kč), což se vypočítá takto: 
(3 769x32-100= 1 206). 
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v 

Český z á k o n 

Zákon č. 505/2006 Sb. 
Tento zákon určuje příspěvek tělesně postižených osob podle stupně závislosti 
postiženého na pomoci druhých. 

osoby d o 18 let osoby nad 2í let 
Stupeň závislosti Nejméně úkonů Příspěvek Nejméně úkonů příspěvek 
1. 6 3 000 13 2 000 
2. 11 5 000 19 4 000 
3. 16 9 000 25 8 000 
4. 21 11000 31 11000 

Otázka číslo 10 

Níže uvedený graf ukazuje, jakou si rodiče představují budoucnost svého postiženého dítěte. 

Graf č. 19 

1 3 % 

Tabulka č. 7 
CELKEM A. Č. 

Uspokojivě 3 1 2 
Těžkou 4 3 1 
Nevím 1 0 1 
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Komentář: 

Uspokojivou: 
Mnoho rodičů si pro své postižené dítě představuje dobrou či uspokojivou budoucnost, a to 
proto, že jejich dítě má i se svým postižením dobré vyhlídky na život a oni chtějí zlepšit jeho 
psychický / zdravotní stav a kvalitu jeho života; stále rozvíjejí jeho schopnosti. 
Jako dobrou vidí budoucnost svých postižených dětí ti rodiče, kteří věří, že jejich dítě bude 
schopné pracovat. Možnost práce je jeden ze základních předpokladů uspokojivé budoucnosti. 
Školní úspěch je pak posilou této naděje na uspokojivou budoucnost. 

Těžkou: 
Těžkou budoucnost u svých postižených dětí pak vidí rodiče v případě, že dítě není schopno 
sebeobsluhy, není samostatné a je závislé na službách a pomoci ostatních i se základními 
sociálními činnostmi. 

Otázka číslo 11 

Níže uvedený graf ukazuje, kdo se postará o postižené dítě, až rodiče budou nemocní, staří či 
už po smrti. 

Graf č. 20 

Tabulka č. 8 

CELKEM C. 
^Rodina 4 4 0 
^Státní zařízení 4 0 4 
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Otázka číslo 12 

Níže uvedené grafy ukazují, co rodiče vnímají za největší problémy v péči o postižené dítě. 

Graf č. 21: Arabští rodiče 

Graf č. 22: Čeští rodiče 
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Graf č. 23: Obecný graf pro arabské a české rodiny 

Komentář: 

40 % procent arabských rodičů vnímá jako nej větší problém to, že postižené dítě má velké 
nároky na čas a musí mu být poskytováno mnoho služeb při běžných denních činnostech, což 
omezuje čas rodičů, zejména čas matky. Kvůli tomu není ostatním členům rodiny věnováno 
rodiči dost času. Stejné procento arabských rodičů vnímá jako jeden z nej větších problémů 
dopravu, protože doprava není pohodlná a není vybavena pomůckami usnadňujícími nástup a 
výstup postiženého do a z dopravy. 
20 % arabských a 20 % českých rodičů vnímá negativně boj s úřady při zajištění např. 
sociální dávky nebo potřebných dokumentů z těchto úřadů. 40 % procent českých rodičů 
vnímá jako problém nedostatečnou informovanost. Část dotazovaných rodičů si stěžovala na 
to, že nedostali od odborníků dostatek informací, jak zacházet s tělesně postiženým a další 
potřebné znalosti či rady. Jako značný problém vnímá 40 % českých rodičů nedostatek 
vzdělávacích zařízení pro postižené děti. 
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2.4 Empirická část 2 

V této části práce, jsou otázky na sourozence postižených dětí 

Otázka číslo 13 

Graf.č. 1 Pohlaví sourozenců postižených dětí ve sledovaných rodinách -celkem: 

• 1 
D2 

Otázka číslo 14 

Graf č. 2 Věk sourozenců postižených dětí ve sledovaných rodinách - celkem: 

Nad 30 let 
13% 

• 1 
• 2 
• 3 
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Otázka číslo 12 

Věkové konstelace sourozenců ve vztahu k postiženému dítěti: 

Graf č. 3 

x 

\ \ 

... . i . . , . . 

Mladší 
3 8 % 

Starší 
6 2 % 

Tabulka č. 5 

Celek A Č 
Starší 
sourozenci 

9 6 3 

Mladší 
sourozenci 

5 3 2 
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Otázka číslo 12 

Narození postiženého dítěte ovlivňuje psychický stav všech členů rodiny, zejména zdravé 
sourozence. Níže uvedený graf ukazuje, jak ovlivnilo narození postiženého dítěte psychický 
stav zdravých sourozenců v rodině. 

Graf. č. 4 

\ t 
\ / 
\ / 
\ / 

Ovlivnilo negativně 
1 3 % 

Ovlivnilo pozitivně 
8 7 % 

Tabulka č. 6 

CELEK A. Č. 
Pozitivně 7 4 3 

Negativně 1 0 1 

Komentář: 

Pozitivně: 
Na většinu arabských a českých sourozenců mělo narození postiženého dítěte pozitivní vliv. 
Z pozitivních vlivů: zdravě děti v rodinách měly rády své postižené sourozence, narození 
postiženého dítěte upevnilo rodinné vztahy, členové rodiny spolu více komunikovali a častěji 
se spolu všichni scházeli, např. kvůli domluvě o denní péči o postižené dítě. Narození 
postiženého sourozence bylo častokrát důvodem, že se rodina vyvarovala různých rodinných 
konfliktů či problémů, protože musela především přemýšlet, jak se vyrovnat s novou realitou, 
a jak zacházet s postiženým dítětem. 

Negativně: 
Negativní vliv: sourozenci zažívali stres nebo cítili rozpaky. 
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Otázka číslo 12 

Dítě s postižením vyžaduje speciální, náročnou péči ve výchově ze strany rodičů. Péči, která 
odpovídá jeho zdravotnímu a psychickému stavu. Následující graf ukazuje, jestli ostatní 
sourozenci tyto rozdíly vnímali. 

Graf č. 5 

Tabulka č. 7 

CELEK A. Č. 
Ano vnímal 4 3 1 

Ne nevnímal 4 1 3 

Komentář: 

To znamená, že zdraví sourozenci vnímali rozdíly v přístupu rodičů k nim a k jejich 
postiženým sourozencům rodičů např. v tom, že rodiče byli přátelštější, přívětivější, 
vstřícnější, nebo používali snadnější způsoby zacházení s postiženým dítětem. 
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Otázka číslo 12 

Narození sourozence s postižením je také jedním z faktorů, který může mít vliv při utváření a 
navazování vztahů všech členů rodiny s okolím, zejména zdravých sourozenců s vrstevníky. 
Níže uvedený graf ukazuje, jestli zdravé děti vnímaly sourozence s postižením jako bariéru 
při utváření vztahů s jinými lidmi. 

Graf č. 6 

Neovlivnilo 
6 2 % 

Ovlivnilo pozitivně 
38 % • 1 

• 2 

Tabulka č. 8 

CELEK A. Č. 
Ovlivnilo 3 2 1 

Neovlivnilo 5 2 3 

Komentář: 

Pozitivní: 
Mít postiženého sourozence rozšířilo moje sociální vztahy a umožnilo mi seznámit se 
s novými lidmi. 
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Otázka číslo 12 

Níže uvedený graf ukazuje, jakou roli hrály zdravé děti v péči o postižené sourozence. 

Graf č. 7 

Nepomáhal s péčí 

8 7 % 

Tabulka č. 9 

CELEK A. Č. 
Pomocník 7 4 3 
Žádná role 1 0 1 

Komentář: 

87 % dětí hrálo nějakou roli v péči o postiženého sourozence. Všechny děti pomáhaly svým 
matkám v péči o postiženého sourozence a měly roli pomocníka. 
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Otázka číslo 12 

Graf č. 8: Reakce sourozenců postižených dětí 
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Tabulka č. 10 

Typ reakce CELEK A. Č. 
Šok 5 2 3 
Vytěsnění 1 1 0 
Úzkost 1 1 0 
Adaptace 1 0 0 

Komentář: 

Reakce obranných mechanismů zdravých dětí na narození postiženého sourozence v rodině se 
liší. 62 % dětí reagovalo šokem na narození postiženého sourozence. 12 % dětí se na situaci 
rychle adaptovalo. 13 % dětí reagovalo vytěsněním a stejné procento (13 %) cítilo nějaké 
napětí nebo úzkost. 
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2.5 Empirická část 3 
V této část jsou otázky na postižené děti. 

Věk všech dotazovaných dětí je v pásmu 11-14 let, přičemž ve výzkumném vzorku byla 
jedna dívka a zbytek byli chlapci. Typy škol, které děti navštívily, jsou uvedeny v první části 
otázky číslo 8. Druhy postižení dotazovaných dětí: jedno dítě s Downovým syndromem, 4 
děti s DMO - z nich pak 3 děti s diparetickou formou DMO, jedno dítě s mozkovou formou. 
Dvě děti mají progresivní svalovou dystrofii a poslední dítě bylo kulhavý důsledkem chyby 
lékařů. 

Otázka číslo 21 

Níže uvedené grafy ukazují, s jakými problémy se postižené děti setkávají při vykonávání 
běžných denních činností. 

Graf č. 1 : Arabské děti 

Při konkrétní činnos*^"^ 
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Graf č. 2: České děti 
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Graf č. 3: Obecný graf zahrnuje arabské a české děti 
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Komentář : 

Konkrétní činnosti: 
35 % všech dětí má problémy jenom s konkrétními činnostmi během dne. Například, že děti 
nemohou zvednout batoh do školy, nebo kvůli postižení dítě nedosáhne na věci položené na 
vyšších místech, některé děti měly problém s psaním. 15 % dětí má problémy při všech 
denních činnostech a je plně závislých na pomoci druhých. 35 % dětí má problémy se 
sebeobsluhou. Jenom jedno dítě mělo problémy s komunikací, má dysarterii lehkého stupně. 
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Otázka číslo 12 

Níže uvedený graf nám ukazuje, jestli se arabským a českým děti líbí, jak se k nim příbuzní 
chovají. 

Graf č. 4 

Komentář: 

Všechny české a arabské děti jsou s chováním svých příbuzných vůči vlastní osobě 
spokojené. Z toho vyplývá, že chování příbuzných k postiženému dítěti v arabské a české 
společnosti je přijatelné a nejsou tedy v tomto ohledu mezi skupinami žádné rozdíly. 
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Otázka číslo 12 

Níže uvedené grafy ukazuji, jestli postižení ovlivňuje vztahy postižených dětí 

Graf č. 5: Arabské děti 

• 1 
• 2 

Graf č. 6: České děti 

Komentář: 

Pozitivně: 
Jako pozitivní vliv dítě vnímá to, že díky postižení dítěte mělo velkou příležitost se seznámit a 
mít velkou síť kamarádů 

Negativně: 
Postižení má negativní vliv v tom, že omezuje pohyb dítěte, a tím omezuje účast dítěte na 
sociálních aktivitách. Omezený pohyb neumožňuje dítěti jít ven s kamarády a mít příležitosti 
k seznámení. 
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Otázka číslo 12 

Níže uvedené grafy ukazují, jak si postižené děti představují názor cizích lidí na ně. 

Graf č. 7: Arabské děti 
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Komentář: 
75 % arabských dětí si myslí, že je ostatní považují za osoby závislé na pomoci druhých (na 
rodině především). Pouze jedno dítě předpokládá, že ho spoluobčané považují za zdravého 
nezávislého člověka. 
Největší rozdíl mezi českými a arabskými dětmi je v tom, že všechny arabské děti mají názor 
na to, co si o nich ostatní lidé myslí. Většina českých dětí vlastní názor na tuto skutečnost 
nemá. 
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Otázka číslo 12 

Níže uvedené grafy nám ukazují, jak děti tráví svůj denní čas 

Graf č. 9: Arabské děti 
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Graf č. 10: České děti 
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Komentář: 
Z výše uvedených grafu nevyplývají velké rozdíly v činnosti, kterou české a arabské děti 
vyplňují svůj den. Když sledujeme grafy, zjistíme, že arabské a české děti vyplňují svůj čas 
stejnými činnostmi, ale 25 % arabských dětí tráví čas přímo s rodinou, zatímco ani jedno 
z českých dětí neodpovědělo, že tráví svůj čas s rodinou. České děti tráví svůj čas jinou 
činností (zájmové kroužky, hry, domácí mazlíček, relaxace), ale může to být i tak, že české 
děti vykonávají tyto jiné činnosti i s rodinou, zatímco ani jedno z dotázaných arabských dětí 
tuto možnost nevyužívá. 

64 



Graf č. 11 : Obecný graf zahrnuje arabské a české rodiny 
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Závěr empirické části 

Ve své bakalářské práci jsem se ve výzkumné části zaměřil na vliv narození postiženého 

dítěte na manželský vztah rodičů v obou kulturách, tedy v arabské a české. Z výzkumu 

vyplývá, že narození postiženého dítěte ovlivnilo negativně 38 % (27 % českých, 11% 

arabských) rodičů a 62 % (38% arabských, 24% českých) neovlivnilo. 

Věnoval jsem se také adaptaci rodičů na situaci, kdy se v rodině narodí postižené dítě a 

z výzkumu vyplývá, že se většina rodičů - 87 % (38 % českých, 49 % arabských) -adaptovala 

po delším čase. 

Nejzajímavějším výsledkem výzkumu je fakt, že na dotaz, kdo se bude o postiženého starat ve 

stáří rodičů či po jejich smrti, arabské rodiny ve 100 % uvedly, že to bude rodina, zatímco 

české rodiny ve 100 % uvedly, že postižený bude ve státních zařízeních 

Realizovaný výzkum potvrdil, že 38 % dětí (25 % arabských, 13 % českých) potřebuje 

podporu při sebeobsluze a 13 % dětí potřebuje pomoc ve všech denních činnostech. 

Zabýval jsem se otázkou rodiny a příbuzných, jaká byla reakce nebo jak rodiče či příbuzní 

vnímali narození postiženého dítěte do rodiny, či jak se příbuzní chovali k postiženému dítěti. 

Z výzkumu vyplynulo, že všechny děti arabské a české jsou spokojené s tím, jak se k nim 

příbuzní chovají. 

Realizovaný výzkum potvrdil, že 38 % sourozenců (25 % arabských a 13 %českých ) vnímalo 

narození postiženého dítěte jako bariéru při navazování nebo utváření vztahů s jinými lidmi. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala postižením v islámu, křesťanství a okrajově v židovství. Uvedená 

práce ukázala práva, přístupy a služby nabízející postiženým lidem islámu a křesťanství. 

Islám nejenom dává postiženým jejich práva a svobodu, ale připravuje muslimskou osobou a 

muslimskou společnost, aby adekvátně přijímala postižené lidi do celé islámské společnosti a 

ve všech sférách společenského života. Islám stejně tak položil a objasnil základy péče 

o postižené lidi (to platí pro všechny typy postižení) jak ze strany zdravých lidí 

k postiženému, tak také postiženého člověka ke společnosti, a dokonce postiženého 

k Alláhovi a ke svým náboženským povinnostem. Odpovědnost péče a starost o postiženého 

člověka v islámu je povinná pro rodinu postiženého jedince a povinná také pro společnost, 

ve které žije ten postižený jedinec žije v případě, že jeho rodina není schopna se sama o něho 

starat. 

Rodiče postiženého dítěte hrají nej důležitější roli ve výchově postiženého dítěte, zejména 

v rodinné výchově. Rodiče jsou nebo by měli být hlavním mostem mezi postiženým dítětem a 

jeho zdravými sourozenci. 

Narození postiženého dítěte vytváří nové prostředí v rodině a znova formuje rodinné vztahy 

všeobecně. Podle mě by rodiče měli dobře vědět, jak tyto změny zvládnout a jak vybudovat 

jiný styl života rodiny, který bude vyhovovat všem členům rodiny, postiženému dítě zejména. 

Podle mě se islám liší od jiných náboženství v tom, že se zaměřuje jak na péči o postižené, tak 

na přípravu společnosti na přijetí postižených lidí do společnosti, což je základem a ochranou 

před tím, aby je nevyloučila, zatímco křesťanství a židovství se zaměřují jen na služby a péči 

o postižené lidi, a problémy začlenění do společnosti příliš neřeší. 
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Shrnutí 

Bakalářská práce se zabývá tělesným postižením v rodině. V teoretické části se snaží přiblížit 

rodinnou situaci v islámu, křesťanství, postoj těchto náboženství k postiženým, práva a 

služby, které islám a křesťanství zaručuje, resp. nabízí postiženým lidem, postoj společnosti 

k postiženým jedincům. Další část teoretické kapitoly je zaměřená na vliv postižení na rodinu 

z několika hledisek: psychologického, finančního, společenského a dalších; dále je zaměřena 

na vliv postižení na vztahy rodinné (manželský vztah, vztah mezi zdravými sourozenci a 

postiženým dítětem). Výzkumná část se zabývá reakcí rodičů, sourozenců a příbuzných na 

narození postiženého dítěte v rodinách obou kultur a problémy, se kterými se rodiče a 

postižené děti setkávají, činnostem, kterými postižené děti tráví čas během dne, finanční 

podporou, kterou rodiny dostávají. 

Summary 

The bachelor work deals with a physical disability in family. The theoretical part decribes the 

situation in Islamic and Christian families, the attitude of these religions towards disabled 

people, the rights and services which Islam and Christianity ensure, or more precisely offer to 

disabled people, the attitude of the society towards these individuals. Another part of the 

theoretical chapter is focused on the influence of the disability on a family from different 

points of view: psychological, financial, social, etc.; then is aimed at the impact of the 

disability on family relationships (matrimony, the relationship between healthy siblings and 

disabled ones). The research deals with reactions of parents, siblings and relatives to a birth of 

a disabled child in families of both cultures and with problems, parents and disabled children 

have face to, activities, by which disabled children spend their time during the day and the 

financial support which families obtain. 

68 



Seznam použité literatury. 

> České zdroje 

Matějček, Z. Rodiče a děti. Praha, Avicenum, 1989, ISBN 08-056-89. 

Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. 

ISBN 80-7315-120-0. 

Pipeková, J. A kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno, 1998. 

ISBN 80-85931-65-6. 

Renotiérová, M., Ludíková, L. a kol. Speciální pedagogika, Olomouc, 2004. 

ISBN 80-244-0873-2. 

Sokol, J.: Člověk a náboženství, Praha, Portál, 2004 s. ISBN 80-7178-886-4. 

Sokol, J.: S. Filosofická antropologie, člověk jako osoba, Praha 

ISBN 978-80-7367-422-9. 

Sokol, J.: Malá fdosofie člověka, Praha, Vyšehrad, 2007 s. ISBN 978-80-7021-884-6. 

Šulová, L. a kol.: Problémové dítě a HRA, Praha, 2004. 

Titzl, B.: Postižený člověk ve společnosti. Praha: UK, 2000. ISBN 80-86039-90-0. 

Warren, C. . Velká kniha islámu, Praha, BVD, 2006 s. ISBN80-903754-0-5. 

> Arabské zdroje 

Abd rahmán, S.: Psychologie osob se speciálními potřebami. Egypt, Káhira 1998. 

Abedsalam, A.: Islám a dítě, péče a výchova dítěte v islámu Kypr, 1993. 

Alaa, D.: Poradenství rodin s postiženým dítětem. Egypt, Káhira 2001, 2003. 

Ali, G., Kmál, A., Mohammed, A.: Lidská práva mezi islámem a zákony. Saúdská 

Arábie, Ariád. 2001. 

Ali, S.: Role rodiny ve výchově dětí. Egypt, Káhira 2003. 

Darling, R., Selingman, M.,překládala Iman, F.: Jak připravit rodinu a dítě 

s postižením. Egypt, Káhir 2001. 

Foggie, H.: Speciální pedagogika kombinovaných postižení. Egypt, Káhira 2004. 

Gamal, KH.: Úvod do zdravotně a tělesně postižení Aman, Jordánsko 1989. 

Gamal, KH.: Poradenství rodin dětí se speciálními potřebami, Nazaret, Izrael 2002. 

69 



Gamal, L.: Úvod do vzdělávání osob se speciálními potřebami. Jordánsko, Eman 

2009. 

Korán, Káhira 2006. 

Maged, A.: Péče o tělesně postižené děti. Aman, Jordánsko. 2001. 

Mdhat, A.: Uplatnění a péče postižených. Jordánsko, Eman 2004. 

Mohammed, A., Alia, H., Nívín, A.: Péče o postižené mezi náboženstvími. Egypt, 

1999. 

Mohammed, A.: Islám a lidská práva. Saúdská Arábie, Gada, 1978. 

Mohammed, I.: Nenormální děti. Aman, Jordánsko 2006 

Mohammed, S.: Sociální chování postižených. Iskandrie, Egypt 1995. 

Monther, F.: Dětí se speciálními potřebami, postižené dítě. Aman, Jordánsko 2004. 

Můssa, A.: Práva a péče postižených v islámu. Um Alfahem: 2000. 

Můstfa, A.: Práva postižených mezi náboženstvím a zákony. Halab, Syrie 2002. 

Nasserallah, O.: Děti se speciálními potřebami a jejich vliv na rodinu Aman, 

Jordánsko 2002. 

Rfat B.: Formy výchovy osoby se speciálními potřebami. Egypt, Káhira 2004. 

Síma, R.: Výchova dětí v islámu. Saúdská Arábie, Gada, 2003. 

Těsír, S., Esam, N.: Výchova postiženích ve škole, společnosti. Jordánsko, Eman 2007. 

70 



Přílohy 

71 


