
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 

Magisterské/prezenční studium  

2005 – 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Význam chůvy v rodině dítěte se speciálními potřebami  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce:                    Vypracovala: 

Doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD              Zuzana Suchá, DiS. 

 

 

Praha 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je mým původním autorským dílem, které 

jsem vypracovala samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování 

čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním diplomové práce v univerzitní knihovně. 

V Praze dne 13. dubna 2011               …………………… 

                         Zuzana Suchá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Chtěla bych poděkovat doc. PhDr. Lee Květoňové, Ph.D. za její metodickou pomoc, 

odborné rady, trpělivost a pozitivní přístup při vedení diplomové práce. 

 

 

 



 

Anotace  

 Diplomová práce se zabývá problematikou hlídání dětí se speciálními potřebami. 

Teoretická část se v první řadě věnuje charakteristice vývoje zdravého dítěte. Následně 

poskytuje porovnání optimálního vývoje s odlišnostmi vývoje handicapovaných dětí. 

Upozorňuje na náročnost péče o zdravotně znevýhodněné děti, důležitost prevence 

přetížení rodičů a možnosti podpory rodin. Další kapitola se zaměřuje na posouzení 

výchovy zdravých dětí a dětí se speciálními potřebami. Popisuje dostupnost služby hlídání 

těchto dětí, nabídky současných agentur a profil kvalitní pečovatelky. Poslední kapitola 

představuje empirickou část diplomové práce. V rámci kvantitativního výzkumného šetření 

byli, s využitím techniky dotazníku, osloveni rodiče dětí se speciálními potřebami. Tato 

část prezentuje průběh celého výzkumu a způsob dosažení cílů. Uvádí názory rodičů dětí 

se speciálními potřebami k problematice a míru zájmu o hlídání.  

Klí čové pojmy:  

dítě, hlídání, chůva, podpora, prevence, rodiče, služby, speciální potřeby, výchova, vývoj, 

zdravotní znevýhodnění 



 

Annotation 

This thesis deals with the problems of babysitting children with special needs. The 

theoretical part is primarily devoted to the characteristics of healthy child development. 

Consequently, it provides a comparison of optimal child development with the 

development of handicapped children. It highlights the difficulty of care for disadvantaged 

children, the importance of preventing parents becoming overloaded and the various 

possibilities for support of the families. The next chapter focuses on the educational 

assessment of healthy children and children with special needs. It describes the availability 

of babysitting services for those children, the offers of current agencies and the profile of 

good quality carers. The last chapter presents the empirical part of this thesis. The 

quantitative research was, with the use of questionnaires, addressed to the parents of 

children with special needs. This section presents the course of the research and the method 

by which the goals were attained. It presents the views of parents of children with special 

needs with regards to: their level of interest in, and the problems with, babysitting services. 

Key words: 

baby, babysitting, nanny, promotion, prevention, parents, services, special needs, 

education, development, health disadvantage 
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„Nevím, co bych bez své chůvy vůbec dělala.“ 

Slova matky zdravého dítěte 

ÚVOD 

Mezi společenské hodnoty dnešní uspěchané doby patří především výkon, kariéra, 

kvalitní materiální zázemí či osobní úspěch. Toho lze jen obtížně dosáhnout, pokud se 

člověk rozhodne založit rodinu. Žena plánující mateřství a zároveň toužící po zachování 

svého standardu a udržení svého sociálního statusu je postavena před otázku, jak svá přání 

vhodně zkombinovat s péčí o děti. Nemá-li dostupnou nebo dostatečnou podporu ve svém 

blízkém okolí, je nucena zajistit si jinou alternativu hlídání. Často tak matky (mnohdy 

teprve nastávající) řeší tuto situaci hledáním chůvy prostřednictvím agentury, inzerce nebo 

na základě doporučení. V době, kdy fungovaly jesle (včetně nočního provozu) a dostatečné 

množství mateřských škol byla služba zajištění péče o děti pro rodiny dostupnější. Zánik 

těchto institucí a současná absence volných míst pro děti je dalším důvodem, proč se 

rodiny stále více obracejí na agentury a jiné nově vznikající organizace (soukromé jesle, 

dětské koutky, mateřská centra). Nezřídka se proto v nabídkách práce agentur objevují 

poptávky po pečovatelkách k několikaměsíčním dětem či batolatům na každodenní a téměř 

celodenní hlídání. Tento trend začíná být společností pomalu tolerován, stejně jako třeba 

rodičovská dovolená otců. 

V některých případech se chůva stává jakýmsi dalším členem rodiny. Při méně častém 

hlídání je pečovatelka přinejmenším příjemným zpestřením všedních dnů dítěte. Takového 

hlídání rodiče využívají pro získání času na odpočinek a vlastní zájmy nebo chvíle být 

někdy jen spolu – bez dětí. Výše citovaná slova jedné z matek dokazují pozitivní vnímání 

její pečovatelky a fakt, že bez ní si jen těžko dovede svou situaci představit. Je na místě si 

uvědomit, že podobné problémy řeší také rodiče jakkoli handicapovaných a závažně 

nemocných dětí. Také oni mají právo na návrat do zaměstnání a především na chvíle 

odpočinku od náročné péče.  

Rodiče zdravotně znevýhodněných dětí jsou vystaveni zvládání těžké životní role. Už 

samotné zjištění diagnózy a faktu, že se dítě bude vyvíjet jinak než ostatní děti, je zdrojem 

stresu. S nepříjemnou informací se musí rodiče a jejich blízcí vyrovnat. Jsou známy 

případy, kdy tato událost byla příčinou upevnění rodinných vztahů, ale i takové, kdy 
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naopak došlo k nepřijetí znevýhodněného dítěte, nezvládnutí situace a následnému zániku 

rodinných a přátelských vazeb. V takovém případě je velkým rizikem izolace jednak dítěte 

samotného, ale také jeho matky. Postižené dítě je pro rodiče určitým zdrojem nepřetržité 

komplexní zátěže. Odborníci v této souvislosti hovoří o situaci představující sněhovou 

kouli, jež na sebe nabaluje stále další komplikace a jako příklad uvádí matku, která 

„zůstává v domácnosti, a proto se může cítit izolovaná, rodina může mít méně finančních 

prostředků a zároveň větší výdaje, celková nespokojenost může negativně ovlivnit 

partnerský vztah rodičů atd.“ (Vágnerová et al. (2009, s. 16) Zajištění vhodné a kvalitní 

chůvy představuje jeden ze způsobů řešení. Funguje ale v současné době síť propojených 

zdrojů služeb natolik, aby uspokojovala potřeby rodičů znevýhodněných dětí?  

Nalezení odpovědi na otázku vedlo k volbě tématu diplomové práce, jejíž hlavní cíl 

spočívá ve zjištění zájmu rodičů dětí se speciálními potřebami o hlídání. Dílčí cíle se 

vztahují k posouzení možností, potřeb, dosavadních zkušeností, představ a požadavků 

rodičů. První tři kapitoly se věnují teoretickým poznatkům, které se k problematice 

vztahují. Velká pozornost je zaměřena na vývoj zdravého dítěte, protože pouze s jeho 

pochopením si lze uvědomit odlišnosti ve vývoji handicapovaných dětí. Nastíněna jsou 

specifika vývoje zdravotně znevýhoděných dětí a z nich vyplývající nároky na pečovatele. 

Následujícím tématem je výchova, způsoby podpory rodin, nabídky stávajících služeb a 

charakteristika profesionální chůvy. Kapitola čtvrtá popisuje kvantitativní výzkum, usku-

tečněný s využitím techniky dotazníku, jeho výsledky a naplnění stanovených cílů. 

Smyslem diplomové práce je poukázat na aktuální potřeby rodin dětí se speciálními 

potřebami a míru jejich naplňování. Přínos práce spočívá ve vytvoření návrhu profilu 

kvalitní pečovatelky pro tyto rodiny na základě dlouholeté praktické zkušenosti s hlídáním 

dětí ve spojení s odbornými teoretickými poznatky a s výsledky výzkumného šetření. 

Sestavený profil může být důležitým podkladem pro poskytování alternativní služby 

zajišťující hlídání dětí se speciálními potřebami. 
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1 Optimální vývoj zdravého dítěte 

Narození dítěte lze právem považovat za malý zázrak. Odborníkům, pozorným rodičům 

a pečovatelům neunikne, že ještě větším zázrakem je jeho vývoj a růst. To je zřejmé již 

v prenatálním období. Podle Dobrovolské (1978) je vývoj dítěte nejintenzivnější od nitro-

děložního života, přes kojenecké období, do třetího roku. Intrauterinní vývoj je jistě velmi 

významný, ale následující text se jeho problematice nevěnuje. Hlavní pozornost je 

soustředěna na změny probíhající u dítěte v nejbližších letech po narození. Prvním 

mezníkem v životě dítěte je už samotný porod – představuje pro něj jistou zátěž. Švejcar 

(In Říčan, 2004, s. 72) vnímá porod jako „nejtěžší, nejdramatičtější a nejnebezpečnější 

krok v lidském životě.“ Mnohdy si ani neuvědomujeme, s jak zásadními změnami způsobu 

života se právě narozené dítě musí vypořádat. Jedná se například o zahájení vlastního 

dýchání, kdy poprvé dochází k zevní výměně plynů mezi vzduchem v plicích a krví 

(Dobrovolská, 1978). Uvedená přeměna se při prvním vdechu projevuje hlasitým křikem. 

Samostatně začíná fungovat krevní oběh a další orgánové soustavy. Smyslové orgány jsou 

vystaveny silnějším podnětům než jaké na ně působily v děloze matky. 

1.1 Novorozenecké období 

Tato doba zahrnuje přibližně první měsíc života dítěte (srov. Říčan, 2004, s. 76), které 

se během ní adaptuje na podmínky v novém prostředí. Po narození jsou sledovány základní 

tělesné znaky jako je hmotnost a délka – ty jsou u dětí individuálně odlišné. Názory 

odborníků na průměrné hodnoty nejsou zcela jednotné. Nejčastěji se uvádí, že zdravý 

donošený (eutrofický) novorozenec  průměrně váží 3 300 – 3 500 g a měří 50 cm. Dalšími 

důležitými parametry, podle nichž se posuzuje růst, jsou obvod hlavy a obvod hrudníku. 

Významným znakem růstu je časný rozvoj mozku, lebky a smyslových orgánů. Mozek 

malého novorozence váží přibližně 380 g, což je asi 25% hmotnosti mozku dospělého 

člověka. Vlákna nervových buněk (motorická část kůry) nejsou po narození ještě obalena 

myelinem (Brierley, 1996). Proto dítě není schopné ještě delší dobu po narození plně 

kontrolovat své pohyby. Rozvoj pohybových schopností je ovlivněn smyslovým vnímáním. 

Novorozenec již týden po narození otáčí hlavu za světlem a od začátku využívá okohybné 

svaly. Jeho reakce ale nejsou výsledkem záměrného a ovládaného pohybu. V tomto věku 

dítě rozlišuje zejména tepelné, taktilně kinestetické a zvukové podněty. Naopak schopnost 
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zrakového vnímání je ještě značně omezena. Na silný světelný (a také zvukový) podnět 

novorozenec sice dovede reagovat pohybem těla, ale například obrysy objektu vnímá 

pouze ve vzdálenosti 20-30 cm. Získáváním smyslových informací se dítě učí a jednotlivé 

zkušenosti (obličej, pach či hlas matky) zatím integruje v jeden vjem. 

Citový vývoj probíhá od narození, první příjemné i nepříjemné pocity vycházejí 

především z uspokojování biologických potřeb. Schopnost emočně reagovat je vrozená. 

Vágnerová (2005) považuje u novorozence za emočně nejvýznamnější kožní kontakt, který 

bývá spojen s vnímáním změn polohy a pohybu a se sociální stimulací. Chování dítěte se 

odvíjí od jeho biorytmu – projevuje se krátkými časovými úseky bdění. Dostatečný spánek 

je v tomto věku jednou z nejdůležitějších biologických potřeb, která je velmi individuální. 

Průměrná doba spánku v prvních týdnech života je přibližně 16,5 h denně, ve třech týdnech 

se snižuje na 14,5 h denně a dále potřeba spánku s věkem klesá (Brierley, 1996).  

1.2 Kojenecké období 

Je to vývojová etapa začínající už obdobím novorozence1, trvá do konce prvního roku . 

Vývoj je ve všech oblastech rychlejší než kdykoli později. První rok znamená často i první 

slovo a první krok dítěte. Tělesný růst a duševní vývoj se vzájemně ovlivňují – jsou 

důsledkem tělesného zdraví (Říčan, 2004). Nápadné fyziologické změny se projevují 

v růstových parametrech. Na konci prvního roku vyroste kojenec asi o polovinu své 

původní výšky (tzn. o 25 cm) a svou tělesnou hmotnost průměrně ztrojnásobí. Mezi dětmi 

se výrazněji projevují individuální rozdíly. Zvětšuje se obvod hrudníku (po prvním roce se 

tento proces zpomaluje). Obvod hlavy narůstá v prvních šesti měsících – rychlý průběh 

zrání mozku. Mozek kojence dosahuje asi polovinu (50%) váhy dospělého mozku. 

Několik měsíců po narození se na mozkových drahách začíná ukládat myelin (Brierley, 

1996). Průběh zrání centrální nervové soustavy je spojen s psychomotorickým vývojem. 

Růst a zrání mozku ovlivňuje duševní vývoj dítěte. Mozkové buňky výrazně nepřibývají, 

zdokonaluje se jejich funkční schopnost (Říčan, 2004). Dalším ukazatelem vývoje je 

dětský chrup. „Prořezávání mléčného chrupu začíná dolními řezáky kolem pátého až 

devátého měsíce…“ (Gregora, 2008, s. 92). V tomto věku je pro dítě důležitá dutina ústní, 

která slouží jako poznávací orgán – kojenec vše prozkoumává ústy. Jeho orální aktivita je 

                                                 
1 Vágnerová (2005) uvádí začátek kojeneckého období až od konce prvního měsíce 
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spojena s receptivitou (otevřenost okolnímu světu) – typický znak kojeneckého období, 

projevuje se vnímáním podnětů a reakcemi na ně. Z toho vyplývá i význam růstu čelisti, 

potřebného pro začínající rozvoj řeči. Brierley (1996, s. 36) uvádí, že po narození měří 

čelist 4,5 cm a kolem devátého měsíce se zvětšuje na 7,5 cm. V pozdějších letech života 

narůstá už jen o dva centimetry a tím dosáhne velikosti čelisti dospělého člověka. 

Za pozornost stojí rychlé zdokonalování pohybových kompetencí dítěte. Motorické 

schopnosti se rozvíjí kefalokaudálním a proximodistálním směrem. Dítě zapojuje nejprve 

šíjové svaly – kolem druhého měsíce je schopné zvedat a udržet hlavičku v poloze na břiše. 

Ve třetím měsíci se navíc opírá o předloktí, udrží vztyčený hrudník nad podložkou a začíná 

ovládat pohyby hlavy. Asi v šestém měsíci se dovede převalit z bříška na záda a obráceně. 

Mezi šestým až osmým měsícem začíná chvílemi samo sedět a v sedu se udrží. Během 

devátého až dvanáctého měsíce se plazí a začíná lézt po kolenou, poté se přitahuje do stoje 

s oporou a dělá první kroky. Již lezení umožňuje dítěti samostatnou lokomoci (Vágnerová, 

2005). Požitek ze zkoumání vlastních možností a rozvíjejících se pohybových dovedností 

vede k dalšímu rozvoji ovládání hrubé i jemné motoriky. 

Poznávací funkce ruky se začíná projevovat kolem druhého měsíce, pomalu se rozvíjí 

koordinace rukou. Úchop a manipulace umožňují taktilně-kinestetické poznávání – nejprve 

realizováno ústy (orální charakter, viz. výše), dítě si podaný předmět dává do úst. Asi 

v pěti měsících postupně dominuje před poznávací aktivitou ruky její pohybová funkce a 

kojenec umí samostatně uchopit předmět. Schopnost řídit a ovládat pohyby obou rukou se 

rozvíjí zhruba v půlroce, zlepšuje se koordinace očí a rukou. V devátém měsíci se objevuje 

klíšťkový úchop, dítě dovede samo pít z hrnečku, držet si láhev a aktivně pustit držený 

předmět. Rozvoj obratnosti rukou v raném věku podporuje rozvoj řečových funkcí mozku 

– části šedé hmoty ovládající pohyb ruky a mluvení leží blízko sebe (Brierley, 1996). 

Vedle motoriky se rozvíjí vnímání → kojenecké období lze nazvat fází „senzomotorické 

inteligence“ (Piaget, In Vágnerová, 2005). Motorika je s poznávacími procesy ve vzájemné 

interakci. Vysoce aktivní funkcí v prvních šesti měsících života je z rakové  vn ímání , 

velmi důležité pro rozvoj poznávacích procesů. Je zdrojem mnoha informací a prostředkem 

orientace. Zrakovému zkoumání okolí věnuje dítě v prvním půlroce velkou část svého 

bdění. Očima umí uchopit předmět dříve než rukou. Ve třech měsících vnímá předměty   

ve vzdálenosti 12 – 50 cm, v šesti měsících fixuje předměty vzdálené i jeden metr. Tento 
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posun ve vývoji dokazuje výrazné zlepšení zrakové ostrosti v prvních šesti měsících. 

Vágnerová (2005) uvádí, že kolem druhého měsíce se díky rozvoji binokulární fúze 

zlepšuje odhad prostoru. Nejprve se rozvíjí schopnost sledovat horizontálně pohybující se 

předmět (mezi třetím až pátým měsícem) a později (v šestém měsíci) sleduje dítě 

vertikálně pohybující se předmět. Děti preferují lidský obličej a jeho obraz před jinými 

vizuálními podněty. Dobrovolská (1978) popisuje schopnost dítěte vnímat zevní podněty 

současně zrakem i sluchem (pátý měsíc), díky níž se otočí za mluvící osobou. Kojenec tedy 

v době svého rychlého růstu vstřebává zkušenosti hlavně očima, ušima a hmatovými 

smysly. Kvalita těchto zkušeností rozhoduje o jeho dalším vývoji. 

Tab.1 Fáze senzomotorické inteligence 

Stadium Věk Charakteristické znaky 
Primární kruhová reakce 1. - 4. měsíc - zaměření na vlastní tělo a jeho projevy 

Sekundární kruhová reakce 4. - 8. měsíc 

- zvyšování zájmu o okolní svět 
- první projevy záměrného jednání 
- vlastní aktivita přestává být cílem a stává se 
prostředkem poznávání 
- vědomí trvalosti objektu 

Terciární kruhová reakce 8. - 12. měsíc 
- vědomí vztahu mezi prostředkem a cílem 
- zaměření na cíl, k jehož dosažení dítě hledá 
prostředek 

Zdroj: Vágnerová (2005, s. 82-85) 

Dítě začíná záměrně jednat pochopením souvislosti vlastní aktivity a jevu, který je jejím 

výsledkem. Nejprve bezděčně vyvolá nějakou reakci (např. pohybem ruky spustí melodii 

hrající závěsné hračky), pak už jedná záměrně – akci opakuje s jasným cílem (prožít radost 

z pohybu, slyšet melodii, být pochválen). Později odlišuje cíl svého jednání od vlastní 

aktivity – ta mu slouží jako prostředek k dosažení cíle (např. vede ruku dospělého k poža-

dovanému předmětu, zatáhne za ubrus, aby získalo chtěný předmět). Před dvanáctým 

měsícem objevuje a hledá stále nové prostředky. Trvalost objektů dítě plně chápe asi až 

kolem desátého měsíce (srov. Říčan, 2004, s. 81). Asi v šesti měsících pro kojence zmizelý 

předmět přestane existovat – tzv. sejde z očí, sejde z mysli. Je-li dítěti v tomto věku 

schována hračka pod šátek, chápe, že se ztratila, ale nehledá ji. Starší kojenec už hračku 

hledá a šátek odkryje – udržuje v mysli její představu (myslí na ni, i když ji právě nevidí). 

To je nesporně významný skok ve vývoji. Nabízí se otázka, zda dítě stejným způsobem 

vnímá i své pečovatele. Přestane pro mladšího kojence existovat i matka, když odejde 

dvakrát týdně do zaměstnání? Bude její odchody o pár měsíců později vnímat jinak?  
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Popsané pokroky ve vývoji vnímání dokládají, že kojenecké období není pouze 

obdobím pasivity a bezmocnosti, jak se mnozí lidé ještě dnes domnívají. Setkávám se 

s názory, že mimina ještě nic neumí, nic nedělají, jen spí a krmí se. Ve skutečnosti je právě 

už v době od narození (asi do puberty) na svém nejvyšším stupni schopnost „učit se“. Dítě 

se v raném věku učí z výsledků činů, jež iniciovalo samo, napodobováním a aktivním 

zkoumáním. Tuto velkou aktivitu mu umožňuje prudký rozvoj smyslů, za kterým 

v určitých obdobích zaostává růst těla. Učení vnímáním a zároveň konáním dokazuje 

senzomotorickou povahu naučených dovedností, které se uplatňují spontánně. Co se děti 

dobře a správně naučí v útlém věku (asi do 7 let), to v nich pravděpodobně zůstane. 

Procesem učení se zapisují zkušenosti do paměti dítěte (Brierley, 1996).  

Na začátku života je funkční krátkodobá paměť. Schopnost uchovat si vzpomínku se 

začíná rozvíjet v prvních dvou až třech měsících – kojenec ji ještě nedovede vyjádřit a 

vybavit si ji. I když si krátkodobě pamatuje, nezralost mozkových center způsobuje 

neschopnost výbavnosti vzpomínek. Uplatňuje se zatím pouze „Implicitní procedurální 

paměť“, která je vrozená. Kolem  šestého až osmého měsíce se objevuje „Explicitní 

deklarativní paměť“ – uchování vzpomínek, jež je možné si představit či slovně popsat. 

Kojenec uchovává informace těmito způsoby: asociace, habituace, nápodoba, podmiňová-

ní, generalizace, integrace zkušeností. Rozvíjí se schopnost představit si a pasivně chápat 

slovní výrazy → první známka přítomnosti „symbolického myšlení“ (Vágnerová, 2005). 

Zřejmě proto je vhodné již v této době začít s dětmi znakovat a osvojené znaky dále 

rozšiřovat pro usnadnění počáteční komunikace s dospělými (záležitost názoru rodičů). 

S luchové  vn ímání  probíhá i v prenatálním období. Novorozenec lokalizuje zvuky 

lépe než dvou až tříměsíční kojenec. Tato schopnost vyhasíná, znovu se u kojence objevuje 

kolem čtvrtého měsíce – způsobeno přechodem od subkortikálních do kortikálních oblastí, 

které teprve dozrávají. Stejně jako u vizuálních podnětů děti upřednostňují zvuk lidského 

hlasu a lidská řeč je nejčastějším zvukovým podnětem. „Schopnost porozumět řeči se 

objevuje mezi 8.-10. měsícem.“ (Vágnerová, 2005, s. 92). Neverbální symbolická gesta se 

rozvíjí s prvními slovy, často slovům předchází. Pasivní slovní zásobu lze obohacovat již 

zmíněným nácvikem znakování. Roční dítě chápe, někdy už i aktivně užívá asi deset slov 

(Dobrovolská, 1978). Myslím, že je škoda, aby dítě nevyjadřovalo slova vůbec, přestože 

jim rozumí a pouze ještě aktivně nemluví. V předřečové fázi dochází k rozvoji vokalizace, 

kojenec ji plně využívá. Je to plynulý proces na sebe navazujících stupňů dovedností.  
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Obr. 1 Vývoj předřečové aktivity 

 
Zdroj: Vágnerová (2005, s. 94-95) 

Základní pocity libosti a nelibosti jsou zpočátku nediferencované, rozvíjí se postupně 

v rámci celého emočního vývoje. Prvních šest měsíců si dítě neuvědomuje vlastní prožitek 

emocí – usmívá-li se na osoby kolem sebe, nemyslí to nijak osobně. V této době ještě není 

specificky citově připoutáno k matce, i když ji už rozeznává od jiných lidí. Nevadí mu tedy 

ani střídání pečovatelů. „Specifické připoutání přichází nejčastěji asi v sedmi měsících“ 

(Říčan, 2004, s. 84). Je možné jej pozorovat i ve vztahu dítěte k jiným blízkým osobám 

mimo matky. Pokud rodiče zvažují hlídání dítěte jinou osobou (prarodiče, chůva), mělo by 

s ní být v pravidelném kontaktu ještě před tímto kritickým obdobím. 

Kojenec již před začátkem broukání realizuje rozhovory s matkou, při nichž je už 

v prvních měsících zřejmá vzájemnost (i vokalizace je už projevem vzájemnosti). Citové 

projevy jsou hlavním prostředkem komunikace, kterým se kojenec vyjadřuje a zároveň 

vnímá emoční projevy ostatních lidí. Už i děti mladší šesti měsíců jsou schopné projevů 

empatie, vedoucích k rozvoji citové vazby k matce i jiným osobám.  

KŘIK 
- vyjádření momentálního stavu a potřeb 
- mezi 1.-2. měsícem se objevují odlišnější zvuky 

BROUKÁNÍ 
- cca 3. měsíc  
- spojeno s pozitivním emočním prožíváním 
- není ještě prostředkem komunikace  
- většinou se jedná o samohlásky (aa – uu). 
- při broukání platí také kruhová reakce 

ŽVATLÁNÍ 
- cca po 6. měsíci 
- kombinace souhlásek a samohlásek do podobných a často se opakujících 
slabik (slabika = jednotka řeči v tomto období) 
- nejčastější fonémy: b, p, m, d, n 
- 6.-9. měsíc – rozvoj artikulačních schopností 
- před 1. narozeninami děti začínají kombinovat více slabik 
- 7.-8. měsíc – projevy rytmických a intonačních prvků 
 

PRVNÍ SLOVA 
- 1. rok – vyjadřování formou jednotlivých slov (holofrází) vyjadřujících 
nějaký (ještě nepřesný) význam 
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Tab. 2 Citový vývoj 

Věk Emoční projevy 
2. měsíc - úsměv vyjadřující pocit pohody 
3.-4. měsíc - vyjádření radosti a nespokojenosti 
4. měsíc - první projevy zlostných reakcí 
5. měsíc - strach 
6.-9. měsíc - rozpoznání úzkosti a strachu 
6.-7. měsíc - strach z neznámých lidí vyvolaný schopností rozlišit lidi 

8.-9. měsíc 
- separační úzkost projevující se strachem z opuštění matkou či 
jinou pečující osobou  

Zdroj: Vágnerová (2005, s. 96) 

Prostředkem socializace a dostupnou formou rané komunikace je nápodoba. Matka 

v kontaktu s dítětem představuje zrcadlo a probíhá mezi nimi opakující se zpětná vazba. 

„Čím hlubší citový vztah má dítě k rodičům, tím více se snaží domluvit se s nimi, tím více 

se snaží rozvíjet řeč.“ (Dobrovolská, 1978, s. 52). Počátek řeči je velký kvalitativní skok 

v sociálním vývoji. K rozvoji sociálního učení dochází také podmiňováním – významná je 

sociální stimulace. Projevy kojence nesoucí sociálně stimulační význam jsou: mimické 

projevy, oční kontakt, úsměv, pláč a křik, předřečová aktivita. Současně probíhá vývoj 

vztahu kojence s matkou a vztahu k sobě samému (sebepojetí). Mezi třetím až šestým 

měsícem vnímá dítě matku jako součást své bytosti → symbiotická vazba.  

Vývojově významné je zmíněné specifické připoutání k matce – souvisí s dalšími 

vývojovými jevy (strach s cizích lidí, separační úzkost). Zda se vytvořilo specifické pouto 

se nepozná, „dokud o dítě pečuje matka jako hlavní pečovatel“ (Říčan, 2004, s. 84). 

Změní-li se hlavní pečovatel a matka zmizí, dítě protestuje, odmítá náhradníka. Matka a 

blízcí pečovatelé jsou pro dítě prvními objekty, jež chápe trvale (nejdůležitejší sociální 

objekty). Postupně dochází k odlišení vlastní a mateřské bytosti → změny vztahu dítěte 

k matce i k sobě – tzv. „psychologické narození“. Podobné vztahy si vytváří i k ostatním 

lidem. V procesu odlišení se od matky může dítě projevovat strach z její ztráty – asi 

v devátém měsíci (separační úzkost). Separační aktivity se rozvíjí ke konci tohoto období 

(Vágnerová, 2005). Součástí separace je vývoj lokomoce (je přípravou na ni). Pro úspěšný 

separační proces je důležitá citová samostatnost dítěte. Často se stává, že se dítě doplazí 

(doleze) příliš daleko od matky (jiné blízké osoby), dostane strach a rozpláče se. Je to 

projev nesouměrného vývoje pohybových schopností a citové vyzrálosti. „Separační 

problémy jsou podstatně menší, má-li kojenec blízký vztah ještě k někomu jinému než 

k matce…“ (Říčan, 2004, s. 91).  
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Rozvíjí se vědomí vlastní bytosti. Uvědomování si svého těla a jeho aktivit je patrné asi 

po šestém měsíci. Dítě začíná odlišovat vlastní osobu (pochopením efektu svého jednání) a 

vnímat emočních prožitky jako vlastní součást. Pro vývoj sebepojetí musí kojenec pochopit 

existenci své bytosti a stabilitu vnějšího světa, orientovat se v blízkém prostředí, vytvořit si 

vztahy k prostředí a posílit jistotu ve vztahu k sobě i ke světu (Vágnerová, 2004). Sociální 

vztahy k vrstevníkům navazuje později než k dospělým. 

Tab. 3 Vývoj socializace 

Období Vývoj Projevy  

I. trimestr 
Fáze základní 
sociální orientace – 
též „autistická fáze“ 

- dítě se soustředí na sebe, na své tělo a jeho 
projevy 
- 5.-6. týden – schopnost dítěte navázat oční 
kontakt 
- 2.-3. měsíc – posupné rozšíření zájmu dítěte i na 
okolní svět, nejprve hlavně na živé bytosti 
- 3. měsíc – začátek „sociálního úsměvu“ 

II. trimestr 
Fáze sociálně 
diferencující 

- rozvoj schopnosti odlišit jednotlivé objekty i 
v rámci  jedné kategorie 
- aktivitu dítěte vyvolává hlavně kontakt s lidmi 
-  3.-6. měsíc – první sociální hry v interakci 
s dospělým člověkem 

III. a IV. trimestr 
Fáze pokračující 
sociální diferenciace 

- 6.-9. měsíc – schopnost odlišit známé a neznámé 
lidi + 6.-7. měsíc schopnost odlišení obličejů a 
hlasů těchto osob 
- 7.-8. měsíc – strach z cizích lidí a z neznámých 
situací (jedná se o obranný mechanismus) 

Zdroj: Vágnerová (2005, s. 104-107)  

1.3 Období batolete 

Vymezuje čas mezi prvním až třetím rokem dítěte. Zpomaluje se růst, ale probíhají 

významné změny v duševních funkcích a rozvíjí se pohyblivost. Tříleté děti průměrně měří 

96,5 – 101,5 cm a váží 13,6 – 17,2 kg (Allen, Marotz, 2008), dívky jsou menší a lehčí. 

Tělo se zaobluje a na konci období se objevuje „první plnost“. Dokončuje se prořezávání 

zubů, mléčný chrup bývá kompletní. Mozek váží přes jeden kilogram – vlivem pokroků 

uvědomování si sebe sama zraje mezi 12. – 24. měsícem rychle (Říčan, 2004). Od dvou let 

roste pomaleji, ve 2,5 letech má 75% váhy dospělého mozku. Po druhém roce se některé 

nervové dráhy obalují myelinem – rozvoj motorické inteligence (Brierley, 1996). Hlavním 

rysem psychického vývoje je proces uvolňování z vazeb a osamostatňování → období 

„první emancipace“ či „autonomie“ (Erikson, In Vágnerová, 2005).  
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Symbolem úspěšného vývoje je samostatná lokomoce (nese i sociální význam) a jejím 

účinným způsobem se stává zpočátku nejistá chůze – nahrazuje lezení. Stabilnější je kolem 

15. měsíce a dítě dovede i utíkat – ve dvou letech běhá dobře, téměř bez pádů (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). Batole navíc zvládá poskoky, chůzi do schodů, kopnutí do míče nebo 

stoj na jedné noze. Děti projevují o tyto aktivity velký zájem, mají z nich potěšení. Pohyb 

uspokojuje některé potřeby (př. potřebu aktivity, orientace v prostředí). Ve druhém až 

třetím roce roste obratnost a síla (Dobrovolská, 1978). Důležitými typy pohybů jsou 

retence (udržení něčeho, setrvání někde) a eliminace (schopnost pustit, zahodit). Rozvojem 

pohybových aktivit se zpřesňuje chápání schématu vlastního těla (Vágnerová, 2005). Tento 

věk je vhodným časem k osvojování sebeobsluhy, hygienických a společenských návyků. 

Dítě se učí samostatně stravovat a oblékat se s dopomocí. Vyvíjí se schopnost ovládat 

vyměšování – „odborníci dnes často doporučují začínat s nácvikem až po 18. měsíci“ 

(Říčan, 2005, s. 112). Zlepšují se jemné pohyby rukou, klíšťkový úchop je jistější. Dítě 

čmárá, později kreslí přímku či kruh podle vzoru, postupně staví věž z většího počtu 

kostek, navléká korálky na provázek a ovládá další dovednosti. 

Rozvoj poznávacích procesů se vyznačuje symbolickou expanzí do světa. Podle Piageta 

(In Langmeier, Krejčířová, 1998) končí vývoj senzomotorické inteligence (1,5 – 2 roky) a 

nastává fáze symbolického a předpojmového myšlení. Symbol představuje objekt využitím 

něčeho jiného (představy, slova, gesta). Symbolické myšlení podporuje oddálená nápodoba 

(opakování činnosti s časovým odstupem) a představa. V souvislosti s myšlením v předsta-

vách zmiňuje Říčan (2004, s. 105) tzv. „aha-zážitek“ typický v tomto věku při náhlém 

vhledu do situace. Pochopení trvalosti objektu je podmínkou rozvoje symbolického 

myšlení – toto vědomí je základem předpojmu. Myšlení podporuje samostatná lokomoce 

zdokonalující i orientaci v prostoru. Celkový odhad (např. vzdálenosti, velikosti) je stále 

nepřesný – batole vnímá ještě globálním pohledem. V čase se soustředí na přítomnost a 

bezprostřední minulost, orientace v množství se začíná vyvíjet. Kognitivní vývoj souvisí 

s vymezením problémů – jejich formulace se odvíjí od otázek „CO“ k otázkám „PROČ“ a 

„JAK“, na které dítě hledá odpovědi. Tím získává informace, ale jeho znalosti jsou 

útržkovité – vlivem absence vzájemného propojení (Vágnerová, 2004). Zmíněná odložená 

nápodoba je patrná ve fitktivní hře – dítě v ní využívá své osobní symboly. Počátky 

symbolické hry se objevují právě v rámci rozvoje myšlení (hra má i emotivní hodnotu). 
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Vedle symbolické hry mají děti v oblibě další typy her – nejprve hry primární (zaměření 

na své tělo), později hry sekundární (dítě přidává do hry další předmět). Oblíbené jsou 

smyslové hry, hry s vodou a pískem, pohybové hry (válení sudů, kutálení a chytání míče, 

chůze po kládě aj.), napodobivé hry (nápodoba činnosti). Hra plní funkce jako: rozvoj 

schopností, příprava na práci, podpora emočního vývoje (citové vyrovnání se s těžkostmi) 

nebo rozvoj fantazie (Říčan, 2005). Při poskytování hraček se u dětí projevuje významný 

mezník neurologického vývoje – jde o tzv. „překročení středové čáry“. Drží-li dítě v ruce 

hračku „a někdo mu nabídne druhou, přendá si první hračku do druhé ruky, aby si mohlo 

nabízený předmět vzít“ (Allen, Marotz, 2008, s. 83). 

Nadále se uplatňuje pracovní paměť, obsahující informace o aktuální situaci. V souvis-

losti se zráním mozku zpracovává dítě větší množství informací. Schopností oddálené 

nápodoby se projevuje implicitní paměť → uchování dovednosti v paměti, jež dítěti 

umožňuje opakovat viděné činnosti i po 1-2 dnech. Asi ve 20 měsících si děti pamatují 

činnosti i po týdnu. Rozvíjí se sémantická forma explicitní paměti a dochází k uchování 

slovně popsatelných poznatků. Objevují se základy autobiografické paměti. Děti vytváří 

malé množství trvalejších vzpomínek a nemají ještě rozvinuté paměťové strategie – 

nepamatují si úmyslně, ale bezděčně (Vágnerová, 2004). 

Významný je v tomto věku vývoj řeči, jazykových dovedností a schopností. Rozvoj 

umožňují základní mechanismy jako: nápodoba, zpětná vazba, modelování, specifická 

zaměřenost. Batole ve věku asi do 18 měsíců používá spojení různých slabik a slova bez 

chápání významu – až pozdeji dochází k pochopení, že každá věc má své jméno, svůj 

název. Ve dvou letech mluví batole v jednoduchých větách o několika slovech. Začíná 

chápat skloňování, umí použít množné číslo, zatím většinou ještě nepoužívá zájmeno „já“ 

(Matějček, Z., 2005). Zvládá také krátké říkanky.  

Největší rozvoj slovní zásoby nastává mezi 18. – 24. měsícem, batole uplatňuje pasivní 

i aktivní slovník. V 18 měsících užívá asi 20 – 30 slov, ve dvou letech kolem 200 – 300 

slov (Langmeier, Krejčířová, 1998). Tento rychlý rozvoj podporuje sématnická paměť, 

patrná je i souvislost symbolického myšlení s osvojováním řeči. Nejprve dítě chápe znaky 

(haf, haf = pes) a později pojmy (pes = jakýkoli pes, nejen ten, kterého má dítě doma). 

Podstatou je vědomí vztahu znaku a označované skutečnosti. Pochopení slova se realizuje 

pojmenováním objektu → děti používají hlavně podstatná jména. Podmínkou je pochopení 
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trvalosti objektu. Obtížně pochopitelná jsou adjektiva typu: blízký/vzdálený, malý/velký. 

Batolata užívají slovesa, označující aktuální dětí v okolním světě (př. být, jít, dělat), 

vyjadřují vztahy více objektů příslovečným určením (př. na stole, do hrnku), ale nechápou 

jejich význam. Problémem bývá nadměrná generalizace – „omyl přílišného roz-šiřování“ 

(př. „haf“ = označení různých zvířat, nejen psa). Opakem je „omyl přílišného zúžení“ (př. 

„láhev“ = jen lahvička dítěte, žádná jiná). Děti vytváří novotvary – př. trouba = pečidlo 

(Vágnerová, 2004). Asi ve 2,5 letech dítě poprvé používá zájmeno „já“, ve třech letech 

vypráví jednoduchý příběh a pamatuje si scénáře (např. každodenních činností). Říčan 

(2005) uvádí, že slovní zásoba tříletých dětí se pohybuje kolem 900 slov.  

Oblíbená je hra s řečí – podporuje její rozvoj. Matějček (2005) poukazuje na význam 

řečové ozvěny ze strany pečovatelů. Po fonologické stránce řeči dítě nesprávně vyslovuje 

některé hlásky, to si uvědomuje a někdy záměrně volí slova snadněji vyslovitelná. Příčinou 

je nezralost koordinace mluvidel. Tento věk je citlivou dobou pro osvojení gramatiky. 

Motivací je pro dítě efektivní komunikace. Vývoj aktivní řeči probíhá v několika fázích 

(Vágnerová, 2004, s. 138-139) – jedná se o období: 

a) Holofrází (12.-18. měs.) –  nositelem sdělení je jeden výraz (ham – jídlo i pití). 

b) Kumulace holofrází (19.-24. měs.) – užívání více jednoslovných pojmů (př. ham + bác). 

c) Dvouslovných vět (asi 2 roky) – základní slovo doplňují další (ham + ještě). 

d) Telegrafických vět (2-2,5 roku) – dítě vynechává slova, jež nejsou nezbytná (spojky, 

koncovky aj.). Převažují podstatná jména, začínají užívat i slovesa a adjektiva. 

e) Úplných vět (2-3 roky) – dochází k osvojení základů gramatiky a objevují se ještě četné 

agramatismy a chybovost. 

f) Prvních souvětí (3 roky). 

Z hlediska emočního vývoje jsou projevy citů jasnější. Rozšiřují se např. o soucitné 

chování či žárlivost na jiné lidi. Na konci období je zjevná solidarita s partnery, počátek 

soupeřivosti a ctižádosti (Langmeier, Krejčířová, 1998). Emoční projevy fungují jako 

sociální signály a regulační mechanismy (ovlivňují chování). Děti prožívají radost z kon-

taktu s lidmi, začínají užívat slova označující emoce – asi ve třech letech jsou schopné 

pojmenovat emoce druhých lidí. Pokračuje proces separace a přetrvává strach z přílišného 

oddálení (Říčan, 2004). S narůstajícím prožitkem separační úzkosti se po prvním roce mění 
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vztahové emoce. Kolem druhého roku mizí obava z cizích lidí a ve 2,5 letech se vytrácí 

také separační úzkost – ve třech letech se často neprojevuje vůbec. Projevy emocí: 

� Afekt úsměvu a vzteku – v souvislosti se sebeuvědomováním (cca 2 roky) 

� Pocity studu a projevy lítosti – vycházejí z postupného chápání významu pravidel 

� Strach – často ve spojení s pocitem nejistoty 

� Sebehodnotící emoce – schopnost prožitku zahanbení, ale i hrdosti a pýchy 

(Vágnerová, 2005). 

Batole se realizuje v rodině, jeho socializaci lze vnímat jako fázi rodiny. Uvědomuje si 

svou příslušnost k rodině, získává vědomí a pocit, že někam patří. Důležité je pro něj také 

teritorium domova, kde si osvojuje sociální role (role dítěte, sourozence, genderová role). 

K vytvoření rodinné identity dochází kolem druhého roku (Říčan, 2004). Dítě mění své 

chování k cizím lidem, většinou už se jich nebojí. Zajímají ho dospělí (zdroj zkušeností),  

vztahy k vrstevníkům se projevují ve hře. Batolata mezi sebou nespolupracují a hrají si 

samostatně, každé zvlášť (tzv. paralelní hra). Kontakt s vrstevníky je ale důležitý a přináší 

alternativní zkušenosti. Ve vztahu s matkou probíhá separační proces z vázanosti na ni 

(součástí jsou znovusbližovací fáze) – děti mohou vyvolávat dojem regrese. Vágnerová 

(2005, s. 148) rozlišuje dvě podoby separace: 

• Aktivní – ovlivněna jen dítětem samotným a jeho vůlí. 

• Pasivní – k odloučení od matky dochází bez možnosti ovlivnění dítětem samotným. 

Pasivní separace vyvolává u dětí mladších tří let separační úzkost – podle Langmeiera 

a Krejčířové (1998, s. 79) se projevuje: 

1. Fází protestu – křik a volání matky (pláč, odmítání jiné osoby). 

2. Fází zoufalství – křik ustupuje; uzavřenost, nezájem o hračky (apatie, zoufalství). 

3. Fází odpoutání od matky – navázání vztahu s jinou osobou. 

Popsané reakce jsem pozorovala při hlídání dvou stejně starých (13 měsíců) dětí. Dívka, 

která mě znala od svých 5 týdnů (od narození mě vnímala jako člena rodiny), neměla ani 

v batolecím věku téměř žádné potíže s odloučením od matky. Oproti tomu u chlapce, jež 

nebyl hlídaný nikdy a poprvé mi byl svěřen do péče až po jeho prvním roce, probíhaly 

všechny uvedené fáze. Jeho zklidnění přicházelo vždy po 10 – 20 minutách a stejné situace 

se opakovaly téměř půl roku, než mě plně přijal jako dalšího pečovatele. 
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Významný je vztah s otcem  (zdroj jiných zkušeností) – podporuje genderovou identitu 

a samostatnost (usnadňuje dítěti separaci z vazby na matku). Dalším zdrojem sociálních 

zkušeností jsou sourozenci. Dobrým modelem je dítěti starší sourozenec – učí se od něj 

lépe než od dospělých. Narození mladšího sourozence vnímá dítě jako ohrožující událost a 

často reguje rivalitou k němu, svou regresí ve vývoji nebo pečovatelskými sklony. Poprvé 

získává nadřazenou roli (vůči sourozenci). Batole potřebuje komunikovat (být v interakci, 

v kontaktu s lidmi). Pravidla komunikace si poprvé osvojuje mezi 9.-18. měsícem, verbální 

komunikace je předpokladem jeho emancipace a vzniku různorodých sociálních kontaktů. 

Sociální učení se rozvíjí nápodobou a identifikací s jinou osobou (Vágnerová, 2005).  

Rozvoj osobnosti umožňují získané kompetence – symbolické myšlení, osvojení řeči, 

samostatná lokomoce, citová vyrovnanost. Separací od matky si dítě uvědomuje vlastní 

osobnost a projevuje potřebu sebeprosazení. To se mezi druhým až třetím rokem projevuje 

chováním „já chci“ („já sám“) a toto období je označováno fází vzdoru či negativismu 

(Langmeier, Krejčířová, 1998). Rozvoj samostatnosti může vyvolat konflikt dítěte a rodiče 

→ projevem je vzdor třetího věku. Potvrzení vlastní individuality je výsledkem rozvoje 

sebepojetí – dochází k němu odlišením sebe sama od okolí. Mezi známky vývoje osobnosti 

podle Kagana (In Říčan, 2004, s. 113) patří: sebechvála, sebeovládání, citlivost k selhání, 

snaha „udělat samo“, úsměv při novém zdárném výkonu, poznání vlastní osoby v zrcadle, 

nové prvky ve hře (zastoupí svou osobu hračkou), věty v první osobě, dětský vzdor.  

1.4 Období předškolního věku 

Zahrnuje vývoj dítěte od tří do šesti let (srov. Matějček, 2005, s. 138) a často nese 

označení „věk mateřské školy“. Je to období otázek „PROČ“ a dochází k utvoření prvního 

obrazu o světě a prvního názoru. Základy socializace se projevují znatelněji než dosud. 

Typickým rysem dětské psychiky je živost a odvaha fantazie. Oproti předešlým obdobím 

je tělesný i duševní vývoj ještě pomalejší, přesto nastává „obrovský posun v rozumových 

schopnostech dítěte, daleko více než v oblasti pohybové“ (Špaňhelová, 2004, s. 9). Stále 

více se projevují individuální tělesné rozdíly. Tempo růstu je sice pomalejší, ale na konci 

období probíhá rychlá přeměna zakulacené postavy. Válcovitý trup se stává plošší, hrudník 

se odlišuje od břicha, ubývá tuková tkáň a přibývá svalová, celá postava se protahuje, 

končetiny se prodlužují a hlava se v poměru k tělu dál zmenšuje. Srdeční pulz a rytmus 

dechu dítěte jsou pomalejší a pravidelnější. Vypadávají mléčné zuby a prořezávají se první 
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zuby trvalého chrupu. Průměrná výška se pohybuje mezi 110 – 117,5 cm a dále se intenzita 

růstu ustaluje na 4 – 6 cm za rok. Hmotnost dosahuje přibližně 17,5 – 21,5 kg a v dalších 

letech děti přibýbají zhruba o 2 kg za rok. Patrné jsou rozdíly mezi děvčaty a chlapci 

(Allen, Marotz, 2008). Mozek podstatně dozrává, nervová vlákna se dále opouzdřují a 

zvyšuje se rychlost vedení vzruchu. Jsou myelizovány vyšší části mozku, související se 

sociálním chováním, řečí a abstraktním myšlením. Hmotnost mozku pětiletého dítěte činí 

už 90% své konečné váhy v dospělosti (Brierley, 1996). Celý organismus je daleko 

výkonnější než doposud. 

V motorickém vývoji je patrné zlepšení pohyblivosti a koordinace pohybů. Před novými 

výkony jsou výraznějsí rychlost, pohotovost a obratnost pohybů. Dítě v předškolním věku 

dobře běhá, skáče, hopsá, při chůzi do schodů i ze schodů střídá obě nohy, dovede stát 

delší dobu na jedné noze, seskakuje z vyvýšených ploch a leze hbitě po žebříku, míč už 

hází jako dospělý člověk (Langmeier, Krejčířová, 1998). Rozvíjí se schopnost udržet 

rovnováhu – děti zvládají jízdu na trojkolce, některé se naučí i jezdit na kole, plavat nebo 

lyžovat (záleží také na příležitostech, které se jim dostávají). Učí se ovládat věci, které jsou 

samy od sebe nepohyblivé a zdokonalují tak své dosavadní dovednosti (Matějček, 2005).  

Rozvoj zručnosti umožňuje dítěti větší samostatnost – učí se samo stravovat (používání 

příboru), s mírnou dopomocí se samostatně obléká a svléká (učí se skládat oblečení), 

obouvá si boty a nacvičuje i zavazování tkaničky. Sebeobsluhu při toaletě zvládá téměř 

samo, myje si ruce a zvládne se pod dohledem i samo koupat. Jemná motorika se rozvíjí 

při hrách s pískem, s modelínou, s kostkami a projevuje se také ve vývoji kresby (viz. dále, 

Obr. 2). Tříleté dítě dovede napodobit horizontální, vertikální i kruhové čáry. Podle předlo-

hy umí ve třech letech nakreslit kruh, ve čtyřech křížek, v pěti čtverec a v šesti letech 

trojúhelník. Z původního čmárání začíná kreslit hlavonožce, od něj „přechází k nakreslení 

postavy s jasnými proporcemi těla člověka“ (Špaňhelová, 2004, s. 10). Kresba je v tomto 

věku jednou z forem hry a přirozeným dorozumívacím prostředkem. Dítě používá také 

různé nástroje – učí se stříhat, krájet, lepit, pracovat se štětcem, s vodovkami, pastelkami 

(má v oblibě barvy). Vzhledem ke své šikovnosti může dítě doma pomáhat při domácích 

pracích. Špaňhelová (2004) doporučuje, aby mělo dítě asi od čtyř let nějaký stálý úkol 

v domácnosti – také z důvodu vhodnosti tohoto období pro osvojení určité odpovědnosti. 
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Obr. 2 Orientační vývoj jemné motoriky a kresby dítěte v předškolním věku 

 

Zdroj: Langmeier, Krejčířová (1998, s. 337) 

Inteligence dítěte se kolem jeho čtyř let dostává na vyšší úroveň. V rozumovém vývoji se 

objevuje přechod od předpojmového (symbolického) k názornému (intuitivnímu) myšlení. 

Dítě začíná chápat první matematické vztahy (přímá, nepřímá úměra), ale jeho úsudky jsou 

stále vázány na názor. Příkladem je situace, kdy se do dvou stejných skleniček nalije stejné 

množství limonády, z jedné se limonáda přelije do skleničky s širším dnem. Dítě má názor, 

že ve skleničce s širším dnem je limonády méně (protože „je to nižší“), i když samo vidělo, 

že se množství nezměnilo, žádná limonáda nebyla vylita nikam jinam. Obvykle už dítě umí 

počítat do deseti a nejde jen o automatické odříkání. V myšlení se objevuje „kognitivní 

egocentrismus“ → dítě nechápe, že ostatní mohou mít jiný názor, jiný pohled. Projevuje se 

antropomorfní myšlení, kdy dítě vše polidšťuje (člověku připodobňuje neživé věci, stromy, 

zvířata aj.). Dalším rysem myšlení je magičnost, umožňující přeměnu skutečnosti podle 

vlastních přání. Časté jsou konfabulace – bezděčné, nepravé lži vznikající záměnou reality, 

vzpomínek a fantazie. Někdy se myšlení podobá mýtům. Děti přemýšlí o světě, o lidském 

životě a smrti a hledají odpovědi na své otázky „proč“ a „jak“ (Říčan, 2004). 
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Pokroky ve vývoji řeči jsou velké – výslovnost se zlepšuje a postupně se vytrácí „dětská 

patlavost“, větná stavba se rozšiřuje (děti užívají souřadná i podřadná souvětí), zvyšuje se 

zájem o mluvenou řeč (dovednost naslouchat). Schopnost ovládat hlavní řečové zásady 

rodného jazyka se projevuje kolem 4. – 5. roku. Zdokonalující se řeč umožňuje dítěti růst 

poznatků o okolním světě i o sobě samém. Předškolák začíná řeč užívat také k regulaci 

svého chování (Langmeier, Krejčířová, 1998). V této době děti hodně komunikují mezi 

sebou a při rozhovorech často používají „egocentrickou řeč“ – dialog, při němž každý 

mluví o něčem jiném. Slovní zásoba se u šestiletých dětí při dostatečné podpoře pohybuje 

kolem 2500 aktivně užívaných slov a dalším 1000 slovům děti rozumí (Říčan, 2004). Už 

ve třech letech děti dovedou přednášet krátké básničky, jejichž počet dál stále roste, zpívat 

jednoduché písničky a pojmenovat základní barvy. 

Z hlediska sociálního vývoje je vhodné zahájení docházky do mateřské školy. Dítě tak 

rozšiřuje své sociální kontakty a vztahy, získává nové sociální role a poznává novou autori-

tu v podobě paní učitelky. Domnívám se, že si děti ve školce i rychleji osvojí určité normy 

chování a zdokonalí se při sebeobslužných činnostech. Dítě tohoto věku by se mělo naučit 

„žít podle určitých pravidel, žít v kolektivu, odpoutat se od rodiny a žít s jinou autoritou 

než jsou rodiče“ (Špaňhelová, 2004, s. 12). Pro většinu dětí představuje nástup do mateřské 

školy opravdový životní mezník. Na konci období dávají děti přednost hrám s vrstevníky 

před hrami s dospělými. Přátelské vztahy ale navazují zatím jen krátkodobě. Mezi dětmi je 

zjevná citová vzájemnost, kterou jejich kognitivní egocentrismus nijak nenarušuje. Ve hře 

se objevuje rivalita a soupeření – dítě se učí „roli soupeře“ a osvojuje si schopnost role 

střídat. Předškolní věk je klasickým obdobím her – jejich repertoár se rozšiřuje, jsou 

vyspělejší. Oblíbené jsou konstruktivní hry (př. na písku), námětové hry s propracovanými 

rekvizitami a rolemi, prohlížení obrázků. Děti si rády hrají s hračkami (panenky, zbraně) a 

zajímavým hrovým jevem je také imaginární společník. Důležitým prvkem pro tento věk je 

pohádka, jejíž naslouchání má podobný emoční význam jako hra (Říčan, 2004). Hra je 

prostředkem psychoterapie, má smysl sama o sobě a napomáhá účelnému a rozumnému 

životu (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

V oblasti citů se začíná vyvíjet svědomí a schopnost cítit vinu. Svědomí je nejprve spíš 

negativní (neporušení zákazů) a jeho obsah je náhodný a různorodý. Vytváří se trvalá a 

pevná vazba s rodiči (identifikace), pro níž je důležitá pohoda ve vztazích. Dochází také 

k pohlavní identifikaci a může se objevit Oidipovský či Elektřin komplex (Říčan, 2004). 
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Předcházející text poskytuje základní informace o optimálním vývoji zdravého dítěte. 

Domnívám se, že znalost základních mezníků je důležitá jak pro rodiče, tak pro všechny 

ostatní pečovatele dítěte. Samozřejmě není nutné mít dokonalé vědomosti psychologů či 

jiných odborníků, aby byl správný vývoj u dítěte adekvátně podporován. Určité všeobecné 

povědomí je ale na místě. Jen díky němu mohou rodiče a blízcí dítěte poznat, zda se vyvíjí 

tak, jak má a případně včas podchytit možné výrazné odchylky. Je třeba mít také na mysli 

individualitu dítěte a neděsit se, pokud svým vývojem přesně nezapadá do stanovených 

„škatulek“. Navíc, co odborník, to trochu odlišný názor a každý rodič by v tomto směru 

měl dát i na svůj zdravý rozum a vlastní intuici. Alarmující projevy nesprávného vývoje 

jsou popsány v následujícím textu, stejně jako odlišnosti ve vývoji dětí se speciálními 

potřebami a podmínky určující a ovlivňující vývoj dítěte. 
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2 Vývoj dít ěte se speciálními potřebami  

Tato část diplomové práce se zabývá především popisem vývoje dítěte se speciálními 

potřebami a možnostmi jeho ovlivnění ze strany pečovatelů s využitím dostupné podpory. 

Základní charakteristika, etiologie, dělení a projevy možných typů postižení a onemocnění 

nejsou předmětem této práce a tudíž jim není věnován prostor. Podrobněji zde nelze 

vystihnout ani samotný vývoj dětí se zdravotním znevýhodněním pro jeho velmi široký 

záběr. Pojem „dítě se speciálními potřebami“ zahrnuje děti s jakýmkoliv typem postižení a 

vážného onemocnění, z nějž potřeby dítěte vyplývají.  

2.1 Specifika vývoje od narození do předškolního věku 

Tělesné postižení dětí často způsobují různé organické poruchy centrálního nervového 

systému. Jednou z četných diagnóz je dětská mozková obrna, jejímž hlavním znakem je 

porucha hybnosti. Omezení pohybu způsobuje narušení dostupnosti smyslových podnětů 

hlavně v raném období, které brzdí rozvoj poznávacích procesů. Patrné je omezení vývoje 

v podstatě všech běžných dovedností a návyků. Samostatný pohyb podporuje rozvoj 

myšlení. Rozumové schopnosti dětí s tělesným postižením jsou sice snížené, ale není vždy 

závažněji postižena inteligence. Pozornost těchto dětí je narušena (slabší koncentrace), 

negativně působí na jejich paměť snížená aktivační úroveň, menší pružnost psychických 

procesů a snadná unavitelnost (problémy s výbavností a reprodukcí). Smyslové vnímání se 

projevuje obtížemi v oblasti sluchové a zrakové diferenciace, analýzy a syntézy. Vývoj řeči 

mj. zhoršují neobratné a nepřesné pohyby mluvidel (Říčan, Vágnerová, 1991).  

Emoční vývoj je omezen neadekvátní intenzitou a délkou citových reakcí, nerovnová-

hou aktivace a útlumu či volní a mimovolní kontroly chování. Tělesný vzhled a prospívání 

dítěte hrají důležitou roli při formování vztahu mezi dítětem a matkou. Odlišně se u dětí 

vyvíjí představa vlastního těla vlivem absence rozvoje pohybových aktivit, které podněcují 

zpřesňování vlastního schématu těla (Vágnerová, 2005). V praxi lze tuto skutečnost 

pozorovat v kresbě dítěte s tělesným postižením (chybějící části těla, které nevnímá jako 

svou součást, protože je necítí). V otázce kresby je nutné si uvědomit, že některé děti ji 

vzhledem ke stupni svého postižení zvládají jen velmi obtížně nebo vůbec. Časté jsou  také 

známky oganicity (vlastní zkušenost z absolovování kurzu kresby postavy). 
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Nejčastějším vrozeným onemocněním svalů je Duchenova svalová dystrofie (DMD). 

Děti s touto nemocí se rodí v podstatě zdravé, ale průběh nemoci lze relativně dobře 

předvídat podle lehkého opoždění v časném motorickém vývoji. Děti začínají chodit 

později než zdraví vrstevníci a batolata mají zvětšené (hypertrofické) lýtkové svaly. 

V předškolním věku působí děti nemotorně a často padají. Objevují se problémy v běhu, 

s chůzí do schodů a při vstávání ze země. První projevy nemoci se manifestují mezi 3. – 5. 

rokem věku dítěte. Vrozené vývojové vady jsou dnes již často podchyceny v prenatálním 

období, ale přesto se mezi dětmi vyskytují. Mohou být izolované nebo mnohočetné, 

klinicky nevýznamné či významné. Narodí-li se dítě s některou z těchto vad, jeho vývoj je 

ovlivněn podle typu a rozsahu dané vady, přičemž mohou být odchylky nepatrné, nebo 

také velmi závažné.  

Mentálně postižené děti bývají pohybově neobratné, dlouho se jim nedaří naučit se 

sedět, stát a chodit. Neuchopují předměty nebo je drží v rukou nejistě a nepevně. Jejich 

vývoj probíhá podle stejných zákonitostí jako vývoj zdravých dětí, takže i pro ně je učení 

základní podmínkou duševního vývoje. Potřeba poznávání okolního světa je u děti 

s mentální retardací oslabena (absence podněcující síly). Kojenci s méně vyvinutou 

mozkovou kůrou mají nízkou potřebu nových dojmů a orientační činnosti. Sice se stejně 

jako zdravé děti učí zpracovávat smyslové podněty a získávájí tak zkušenosti, ale tento 

proces je mnohem pomalejší. Opožděný je také vývoj řeči, což zhoršuje a omezuje kontakt 

dítěte s vrstevníky a dalšími lidmi. V emočním vývoji se objevují patologické projevy. 

City bývají často neadekvátní podnětům, nejsou dostatečně diferencovány a dítě je není 

schopné ovládat intelektem (Švarcová, 2003). Odlišnosti duševního vývoje jsou důležitým 

jevem dětského autismu. U dětí s autismem je narušena sociální interakce, verbální a 

neverbální komunikace a projevují se stereotypním chováním. Ve srovnání se zdravými 

dětmi často reagují odlišně na emocionální podněty (Valenta, Müller, 2004). 

Dítě s mentální retardací v předškolním věku vykazuje nízkou úroveň rozvoje myšlení – 

omezená je především schopnost abstrakce a zobecňování. V rámci myšlení nedovede 

používat obecné pojmy. Jeho myšlení je chudé, neproduktivní a omezené na konkrétní 

souvislosti mezi předměty a jevy. Typickými znaky je: nesoustavnost myšlení, slabá řídící 

úloha myšlení, sekvenční myšlení. Pomalé tempo se projevuje také v paměti při osvojování 

nových poznatků, jejichž uchování je nestálé a výbavnost nepřesná (Švarcová, 2003).  
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Pomalejší vývoj ve všech oblastech lze očekávat také u dětí s Downovým syndromem. 

Představu o odlišnosti vývoje ve srovnání se zdravými dětmi poskytuje níže uvedená 

tabulka (viz. Obr. 3). Na vývoj negativně působí mj. zdravotní komplikace související 

s tímto syndromem jako: vady srdce, svalová hypotonie a zvýšená kloubní pohyblivost, 

kožní onemocnění, časté infekty dýchacích cest, vady zraku, poruchy štítné žlázy, zažívací 

potíže a další (Selikowitz, 2005). Podle Struskové (2000) je obecně méně ovlivněna 

emocionální a sociální oblast vývoje dítěte s Downovým syndromem, než motorický vývoj 

a vývoj řeči, jež jsou poznamenány více. 

Obr. 3 Vývojové mezníky zdravých dětí a dětí s Downovým syndromem 

 

Zdroj: Selikowitz, 2005, s. 61 

Děti se smyslovým postižením mají omezenou dostupnost podnětů, jejich zkušenosti 

jsou chudší a mají odlišnou představu o světě. Tyto děti obtížněji dosahují nezávislosti a 

samostatnosti. Vývoj dětí s těžkou vadou zraku je opožděn už od samého počátku – k jeho 

zpomalení vede senzorická deprivace. „Kojenec, který nevidí, je velmi značně podnětově 

ochuzen. Nedostatek stimulace snižuje jeho aktivační úroveň. Opožďuje se i první motoric-

ký vývoj, dítě později zvedá hlavičku, pozdě sedí a chodí“ (Říčan, Vágnerová, 1991,         
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s. 81). Ve srovnání s vývojovými normami intaktních dětí jsou patrné časové posuny také 

ve schopnostech sebeobsluhy. Zrakově postiženým dětem chybí při osvojování základních 

sebeobslužných činností (oblékání, svlékání, obouvání, stravování, hygiena) zraková 

kontrola a příležitost odpozorování (Keblová, 2001). Nemají příležitost učit se nápodobou 

na základě pozorování. 

Pro navázání citového vztahu chybí těmto dětem zrakový kontakt. Díky absenci zpětné 

vazby se nemohou ani naučit využívat úsměv, jehož vrozené projevy postupně ubývají 

(Vágnerová, 2005). Prvním vývojovým implusem se stává až řeč, která se většinou vyvíjí 

normálně a v přiměřeném věku (v období batolete). Řeč kompenzuje deficit podnětů, 

umožňuje dítěti kontakt s prostředím a na jejím základě se rozvíjí další poznávací procesy. 

Zrakové postižení omezuje také hru dítěte. V kojeneckém období neprobíhá primární hra 

zaměřená na pozorování svých rukou a prstů – dítě často své ruce neužívá až do věku šesti, 

sedmi měsíců vůbec (Keblová, 2001). Hra batolat pak závisí na sluchové a hmatové 

aktivitě, je stereotypní a jednoduchá. Některé nedostatky dohání dítě v předškolním věku, 

obzvláště pokud navštěvuje speciální mateřskou školu (Říčan, Vágnerová, 1991).  

Oproti tomu vývoj dětí se sluchovým postižením zpočátku není nápadně opožděn, 

výraznější odchylky vývoje se objevují až v období batolecího a předškolního věku. Děti 

s těžkou vadou sluchu v kojeneckém období dokonce broukají podobně jako zdravé děti. 

To je dáno tím, že broukání je vrozené, ale postupně u neslyšících dětí mizí, protože chybí 

zpětná vazba a díky tomu nepokračuje spontánní vývoj řeči. Motorický vývoj je v normě, 

ale s přibývajícím věkem se prohlubuje opoždění v řečovém vývoji, které zpomaluje také 

rozvoj poznávacích procesů a sociální adaptace. Dále zaostává vývoj hry a přidávají se 

obtíže v komunikaci s vrstevníky i s dospělými (Říčan, Vágnerová, 1991). Řeč je důležitá 

také pro socializační proces a vlivem její absence dochází u neslyšících dětí k omezenému 

chápání pravidel. „Chování neslyšících dětí bývá impulzivní, bez zábran, typické nízkým 

sebeovládáním…“ (Vágnerová, 2005, s. 155). Socializace probíhá lépe, jsou-li neslyšící 

také rodiče a využívají-li znakovou řeč.  

Vývojové odchylky jsou již v útlém věku zřejmé také u hyperaktivních děti . Kojenci 

mají narušený základní biorytmus, jsou stále aktivní, na nepartné podněty reagují výrazněji 

než jiné děti, mají časté záchvaty nepřetržitého pláče a obtížně se zklidňují. Děti nejsou 

schopné se uvolnit ani při chování v náruči, často bývají mrzuté, přetrvává tonický šíjový 
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reflex. V pohybovém vývoji jsou nerovnoměrnosti (opoždění, nebo přeskakování normy). 

Opožděn je vývoj řeči a děti celkově působí dojmem nešikovnosti. Batolata neustále pobí-

hají, na chvíli se nezastaví, chtějí být všude a vše zkoušet, rychle a nepřetržitě žvatlají. 

Namáhavé jsou pro ně sedavé aktivity a nedovedou naslouchat vyprávění ani pohádce. 

Vzdor třetího věku je ještě intenzivnější než u jiných dětí. Časté jsou vývojové vady řeči, 

které se ještě více prohlubují v předškolním věku. V mateřšké škole mají tyto děti problém 

se zvládáním základní hygieny a sebeobsluhy. Ve vztahu s novou autoritou i s vrstevníky 

projevují problémové chování (Kolčárková, Lacinová, 2008). 

Každá somatická nemoc zatěžuje (někdy až přetěžuje) organismus dítěte a to hlavně 

jeho nevovou soustavu. Čím déle tato zátěž trvá, tím více je ovlivněn vývoj dítěte. Děti 

chronicky a závažně nemocné jsou často hospitalizovány v nemocnici. Výrazně bývá 

ovlivněn duševní vývoj těchto dětí (Matějček, 1992). V kojeneckém a batolecím věku se 

projevují separační reakce. V posledních letech je toto riziko snižováno možností pobytu 

matky s dítětem v nemocnici. V podstatě každé chronické onemocnění může u dítěte 

zapříčinit nějakou duševní poruchu. Mezi typické rysy, které se mohou u dlohodobě 

nemocných dětí objevit, patří sociální nepřizpůsobivost, nízké sebeocenění a nezralost 

osobnosti. Nemoc sama o sobě vytváří deprivační situaci – např. v době hospitalizace 

nemá dítě dostatek podnětů, nebo není schopno je přijímat. Menší zájem o podněty může 

jeho vývoj zpomalovat (Vágnerová, Valentová, 1991). „V předškolním věku začíná být 

nemocné dítě handicapováno v oblasti získávání prvních sociálních zkušeností mimo 

rodinu: děti věšinou zůstávají doma s matkami, což je pak zdrojem větší oboustranné 

závislosti ve vzájemných vztazích“ (Říčan, Vágnerová, 1991, s. 54). Psychoterapeutický 

význam hry je u těchto dětí ještě významnější. 

2.2 Determinanty vývoje 

Vývoj a růst dítěte určují dva základní faktory, které se společně podílejí na maximální 

možné míře jeho dosažených schopností. Dědičnost (biologicko-genetický základ) je první 

ze dvou faktorů. Jde o vnitřní podmínky vývoje, které nelze ovlivnit vlastním působením. 

Druhým faktorem je prostředí, v němž dítě vyrůstá, a které je ovlivnitelné vnějšími silami 

(výchova, společnost, kultura). Odborníci na vývoj dítěte vedou dlouholeté (asi od 20. let 

20. století) spory o míře podílu hlavních činitelů, na jejichž základě byly vytvořeny různé 

koncepce učení, růstu a vývoje dětí (Allen, Marotz, 2008).  
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V této souvislosti zmiňuje Murray a Feldmann (1986) pohledy tří světově nejznám-

nějších psychologů. V první řadě uvádí Piageta, který došel k závěru, že dětské myšlení 

probíhá řadou itelektuálních vývojových fází, které jsou vlastní všem dětem všech kultur. 

Freud navíc věnoval svou pozornost psychosexuálnímu vývoji (nejen kognitivnímu) dítěte 

a jeho pohlavní identifikaci na základě vrozených předpokladů. Oproti tomu Skinner 

přisuzuje důležitost naučenému chování, které má vždy své důsledky. „Většina současného 

poznání dané oblasti vychází ze čtyř hlavních přístupů: 

• Teorie zrání (Arnold Gesell) – biologický přístup k lidskému vývoji, jež klade důraz 

na vnitřní síly bilogického a genetického původu. 

• Psychoanalytická teorie (Sigmund Freud) – chování člověka ovládají nevědomé 

procesy (některé jsou vrozené, některé se utváří v průběhu života). 

• Teorie kognitivního vývoje (Jeane Piaget) – na základě aktivního zkoumání okolního 

prostředí prochází jedinec čtyřmi stadii vývoje – v raném a předškolním věku probíhá 

senzomotorické a předoperační stadium. 

• Teorie učení (B. F. Skinner) – vývoj jedince určuje naučené chování.“ (Allen, 

Marotz, 2008, s. 13-14) 

Příčiny postižení a onemocnění dětí většinou spočívají ve vnitřních determinantech, 

které rodiče ani pečovatelé nijak ovlivnit nemohou. Svým přístupem ale mohou ovlivňovat 

další vývoj postiženého či nemocného dítěte. Některé příčiny postižení a onemocnění se 

mohou u dětí vyskytnout i v průběhu života, proto je důležitá prevence a ochrana zdraví 

dětí (viz. následující podkapitola), ale také optimální výchova. 

NOVOROZENECKÉ OBDOBÍ 

Podle Vágnerové (2005) podmiňují chování novorozence v rozené re f l ex y (následně 

vyhasínají), v rozené způsob y chován í  (nezávisí na specifických podnětech jako 

reflexy) a schopnos t  učení . Učení novorozence je aktivizováno jednak vrozeným 

pudem zkoumání (sebe, matky, věcí aj.) a také sociální interakcí. Významná je podpora 

procesu učení přísunem vývojově a individuálně přiměřených podnětů. To platí dvojnásob 

pro děti se speciálními potřebami. Individuální je například také rozdílnost potřeby spánku, 

která se projevuje od narození a pravděpodobně je předurčena dědičně. Nedostatek spánku 

způsobuje u dítěte únavu, která omezuje jeho učení, hru a exploraci (Brierley, 1996).  
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S přihlédnutím k omezenému zrakovému vnímání novorozence je optimální vzdáleností 

pro poskytování podnětů (hračky, rozhovor s dítětem) 20 – 30 cm od jeho hlavičky. 

Smyslové vnímání dítěte rozvíjí hračky, naopak negativně působí nadměrné podněty jako 

nepřetržitě puštěná televize nebo rádio2. Od narození jsou vhodné hračky rozvíjející  

psychomotorický vývoj. Už v tomto věku je pro vývoj dítěte důležitá hra jako taková 

(Špaňhelová, 2003). Rozvoj dítěte se smyslovým postižením závisí na působení prostředí 

více (rehabilitace, výchova) než vývoj zdravého dítěte. „Zrakové podněty jsou důležitým 

impulsem pro rozvoj motorické aktivity a zraková orientace v prostředí podporuje rozvoj 

lokomoce“ (Říčan, Vágnerová, 1991, s. 81). Citový vývoj je už u novorozence určen 

vrozeným typem osobnosti (temperamentem), který lze částečně ovlivnit výchovným 

působením (Dobrovolská, 1978). 

KOJENECKÉ OBDOBÍ 

Organismus kojence a jeho duševní život je velmi zranitelný a ovlivnitelný v kladném i 

v záporném smyslu. Důležitá je správná výživa (vnější faktory ovlivňují váhu více než 

výšku) a ochrana před infekcemi (Dobrovolská, 1978). Ještě většího významu nabývá 

podpora schopnosti učení, pro kterou je důležitá kvalita prostředí. V prvních letech života 

je pro dítě vhodné prostředí nezbytností → podpora učení, řeči, představivosti a paměti, 

uspokojení potřeby hry, zkoumání, vhodné hmatové, zrakové a sluchové zážitky zajišťují 

zdárný vývoj. Rozvoj ovládání jemné i hrubé motoriky v raném věku umožňují příležitosti 

ke zdokonalení obou oblastí (Brierley, 1996). 

Kojenec s těžkou zrakovou vadou je omezen na taktilní a sluchové podněty – vnímá 

hlas pečovatelů a reaguje na hlazení a laskání. Dítě potřebuje dostatek podnětů, jež je 

schopno vnímat. Je zapotřebí na něj mluvit mnohem více, než na zdravé dítě, díky tomu 

s ním udržovat kontakt a přispívat k jeho aktivaci. Vhodné jsou ozvučené hračky, které má 

mít v dosahu (Říčan, Vágnerová, 1991). Po narození je mozková kůra nepopsanou tabulí, 

která je připravena na zápis zkušeností včetně řeči, jejíž podstatu určuje dědičnost. Mozek 

je tedy připraven učit se řeči již při narození a nutná je vnímavost matky na signály dítěte 

pro správnou interakci (Brierley, 1996).  

 

                                                 
2 Větší pravděpodobnost u rodičů a blízkých než u profesionální chůvy (TV a rádio jsou při péči o dítě zakázány – kodex chůvy) 



 33 

Žvatlání je výsledkem působení vrozených dispozic a učení. Další rozvoj řeči podporuje 

stimulace – příležitost slyšet dostatek mluveného projevu. Vývoj jazykových schopností 

určuje: a) vrozený předpoklad vnímat a osvojit si řeč; b) řízené (vrozené) učení při dosta-

tečném systému jazykové podpory (podněty od pečovatelů – komentáře, říkanky, hry) a 

dále c) propojení s kognitivním vývojem. Při neverbálním kontaktu je důležitá pozitivní 

zpětná vazba matky a pečovatelů (Vágnerová, 2005). Příjemné pocity je třeba spojovat 

také s učením (získáváním dovedností) obecně. Stejně tak je důležitý celý rodinný život, 

poskytující bezpečí, láskyplnou péči rodičů, důvěru, ale i stanovení pravidel. Nedostatek 

péče, lásky a podnětů v prvním roce života negativně ovlivňuje celý psychický vývoj dítěte 

a odráží se i v dospělém věku. Jednou z příčin psychických a psychosomatických nemocí 

v dospělosti je citové strádání v prvním roce života (Říčan, 2004). 

Růst a množení dendritů  řídí dědičnost a závislost na kvalitě zkušeností poskytovaných 

vnějším prostředím. V době rychlého růstu a rozvoje (především prvních 5 let) je možné 

mozek a nervovou soustavu nejlépe ovlivnit prostředím. Nejzávažnější účinky podvýživy 

na mozek a následnou intligenci má dvojnásobná deprivace dětí – jedná se o děti s nízkou 

porodní hmotností, které zároveň nemají dostatečnou výživu po narození (hlavně do dvou 

let). Podpora celkového tělesného vývoje (do dvou až tří let) zajišťuje i dobrý vývoj a 

výkonnost mozku, které je třeba cvičit podobně jako sval. Zdravý vývoj asociačních oblastí 

mozku (spánkové a čelní laloky) dítěte zajišťuje kvalita zkušeností, které získává učením 

(Brierley, 1996). 

Sociální stimulace je pro kojence významnější než prostředí s neživými objekty a 

uspokojuje jeho základní potřeby (potřeba stimulace, smysluplného učení, bezpečí a citové 

jistoty). Preference podnětů sociálního charakteru je vrozená, stejně jako dispozice 

specificky reagovat na sociální podněty. Důležité je především naplňování potřeby jistoty a 

bezpečí a vytvoření bezpečné vazby k matce → vznik nejisté vazby negativně ovlivňuje 

další vývoj. Citová jistota má vliv na další rozvoj osobnosti dítěte, který může být narušen 

citovou deprivací (viz. výše). Sebepojetí dítěte ovlivňují reakce druhých lidí na jeho 

chování a hodnocení jeho projevů. Vývoj sociálních vztahů navíc ovlivňuje rozvoj řeči 

(Vágnerová, 2005). 
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OBDOBÍ BATOLETE A PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

V dalších vývojových obdobích platí podobné podmínky jako v obdobích předešlých. 

Zvyšující se potřebu aktivity může ovlivnit stav dítěte (nemoc, únava), ale také jeho 

pečovatelé, což někdy vede k neuspokojení potřeby aktivity, které vyvolává nespokojenost 

dítěte (projevem je např. vztek). Rozhovor podporuje vývoj řeči a celkový duševní vývoj, 

negativní vliv na vývoj řeči mají „konečné“ odpovědi a „uzavřené“ otázky. Rozvoj 

symbolického myšlení podporuje hlavně imaginativní hra. Pro rozvoj rozumového, 

fantazijního a citového vývoje dítěte jsou ale důležité všechny druhy her a vedou k dalšímu 

vývojovému stadiu – na mozek působí pozitivně rozmanitost a stimulace. Míru inteligence 

určuje dědičnost – na základní obecnou inteligenci nemá prostředí výrazný vliv (dědičnost 

je průraznější než prostředí). Jedinečnost dítěte je výsledkem interakce dědičnosti a 

prostředí (Brierley, 1996). 

2.3 Prevence negativních vlivů na vývoj dítěte 

V prvních letech života dítěte je důležitým preventivním krokem ochrana jeho zdraví 

před nepříznivými vlivy prostředí. Zajištění všech základních potřeb v přiměřené kvalitě, 

sledování vývoje a jeho správná podpora umožňuje primární prevenci. Pro děti, které se 

narodily s nějakou vadou či nemocí a jejich vývoj je už negativně ovlivněn, je významná 

především sekundární a terciární prevence.  

Zdraví dítěte od narození velkým dílem ovlivňuje jeho výživa. V této souvislosti bych 

ráda zmínila význam kojení, které je preventivním faktorem zdravého vývoje dítěte. 

Výzkumy odborníků ukazují, že kojené děti jsou lépe chráněny před infekcemi, které jsou 

častější a s horším průběhem u dětí nekojených. Špaňhelová (2003, s. 72) uvádí následující 

„zdravotně preventivní účinky kojení: 

� Chrání dítě před střevními a respiračními nemocemi 

� Snižuje výskyt cukrovky v pozdějším věku 

� Zmenšuje riziko vzniku alergií 

� Snižuje riziko vzniku obezity“ 

Gregora (2003) navíc zmiňuje ochranu před infekcemi močových cest, ale i pozitivní 

vliv kojení na rozvoj CNS a smyslových orgánů, na celkovou regulaci příjmu potravy a 

látkovou výměnu. Ochranný význam kojení přetrvává roky i desítky let a je tudíž delší než 
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samotné vlastní období kojení. V tomto případě může zdraví a výživu svého dítěte ovlivnit 

především matka přístupem ke své vlastní výživě a životosprávě, která je dost podstatná. 

Říčan (2004, s. 46) zmiňuje kojení jako „základní školu sociálního kontaktu…“, jakousi 

školu důvěry. Z toho je patrný také sociální význam kojení. Znevýhodněny jsou děti, které 

se narodily předčasně a nemohou být v důsledku pobytu v inkubátoru v přímém kontaktu 

s matkou (bývají kojeny sondou odstříkaným mateřským mlékem – pokud jej matka 

neztratí). Přestože je kojení opravdu významné, nezabrání rozvoji genetických onemocnění 

a projevům vrozeného postižení dítěte. 

Ve výživě je důležitým momentem také zařazování pevné stravy (příkrmů) do jídelníč-

ku. Zde je na místě respektovat rady a doporučení lékařů a mít alespoň minimální poznatky 

o správné výživě, aby nedošlo k ohrožení vývoje dítěte. Odborníci doporučují zahájit 

přikrmování kolem šestého měsíce dítěte a to kořenovou zeleninou. Důležité je dodržet 

zásadu časového odstupu mezi jednotlivými potravinami pro včasné podchycení případné 

alergie na některou ze složek potravy. Rakouská specialistka na výživu dětí v útlém věku 

(Ingeborg Hanreich) poukazuje na nebezpečí způsobení alergií u dětí včasným podáváním 

(před 6. měsícem) potravin obsahujících lepek. Ty mohou u dítěte (ve spojení s dalšími 

faktory) vyvolat například celiakii (alergie na lepek). Nedoporučuje ani brzké zařazení 

(před 1. rokem) kravského mléka a mléčných výrobků do stravy dítěte. Mohou vyvolat 

nejen alergii na kravské mléko, ale také způsobit dětskou cukrovku (Hanreich, 2010).  

Zavedení příkrmů pozitivně ovlivňuje také rozvoj samostatnosti dítěte, který je zvláště 

významný u dětí s postižením. Například Keblová (2001) zastává názor, že i těžce zrakově 

postižené děti se mají učit základní dovednosti (chůze, řeč, samostatné stravování) téměř 

ve stejném věku jako děti zdravé, tedy mezi prvním až druhým rokem. Matka má během 

nácviku samostatného stravování stát za dítětem a tak jej krmit. Dítě se její ruky drží a tím 

nejlépe sleduje pohyby lžíce a postupně se učí jíst samo. Důležité je u této namáhavé 

činnosti na dítě nespěchat. Popsaný postup je vhodnou prevencí možné nesamostatnosti a 

závislosti dítěte na svých pečovatelích. 

Samostatnost a celý duševní vývoj je třeba podporovat u všech dětí se speciálními 

potřebami a to už od narození. Jsou-li pro tyto děti některé podněty hůře dostupné, je 

vhodné jim je poskytovat a neochuzovat jejich vývoj ještě v dalších oblastech kromě těch, 

ve kterých už tak strádají vlivem svého postižení či onemocnění. „K opoždění vývoje 
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rozumových schopností přispívá podnětová deprivace, omezení a nedostatek zkušeností 

nepohyblivého nebo špatně pohyblivého dítěte. Když se zlepší lokomoce, dítě obvykle 

udělá pokrok i po stránce psychické“ (Říčan, Vágnerová, 1991, s. 71). Jednou z forem 

podpory pohybových dovedností dítěte je plávání kojenců, které pozitivně působí i na jeho 

tělesný a psychický rozvoj. Tato činnost zajišťuje otužování dítěte, představuje způsob 

dechového cvičení a může vést ke zlepšení zdravotního stavu dítěte. Zároveň je to hra, 

přinášející nové zážitky dětem i rodičům, což posiluje jejich vzájemný vztah. „Plavání 

kojenců může být vhodným podpůrným prostředkem rehabilitace dětí zdravotně postiže-

ných. Vyžaduje individuální přístup a spolupráci s dětským lékařem. Může napomáhat 

zlepšit zdravotní stav dítěte, dohnat jeho vývojové opoždění, podpořit jeho psychický i 

sociální vývoj. Nenahrazuje rehabilitační péči, pouze ji doplňuje“ (Gregora, 2008, s. 83). 

Sledování vývoje od nejútlejšího věku je potřebné pro zachycení případných odchylek 

v raných stadiích vývoje, důležitého pro včasné zahájení vhodné rehabilitace a stimulace 

(pozitivní vliv na další vývoj). V raném věku je CNS nezralý a značně plastický (ovlivnění 

pohybových a duševních činností), to možňuje efektivnější působení na vyvíjející se CNS 

(Sobotková, Dittrichová, 2003). K velkému vzrůstu hustoty nervových propojení dochází 

v prvních třech až čtyřech letech života. Proto včasné zjištění případné zrakové či sluchové 

vady (do dvou let a méně) může přispět k velké naději na zlepšení (Brierley, 1996).  

Pro dítě s vadou sluchu je už od začátku zjištění této vady nutná intervence. „První krok 

je vybavit dítě sluchadlem. Dobře plánované časné intervenční programy pro velmi malé 

sluchově postižené děti významně ovlivňují budoucí rozvoj a dosaženou úroveň těžce 

sluchově postižených. Komunikace a jazyk je integrální součástí dětského věku ve všech 

úrovních rozvoje dítěte“ (Sobotková, A. In Květoňová-Švecová, 2004, s. 60-61). 

V následujícím textu uvádím některé vybrané alarmy, kterých je třeba si v raném vývoji 

dítěte všímat. Pozornost je třeba zvýšit, „pokud dítě: 

� na konci 1. měsíce: nereaguje úlekem na náhlý hluk, saje a polyká jen s obtížemi, 

nepřibývá na váze, neroste, nezvětšuje se mu obvod hlavy, nemá stejně silný 

uchopovací reflex v obou rukou, nedívá se do očí při držení v náruči, nepřetržite 

pláče bez schopnosti utišení v náruči 

� na konci 4. měsíce: nepřibývá na váze, neroste, nezvětšuje se obvod hlavy, nesměje 

se, když se na něj někdo usmívá, nesleduje pohybující se předmět před očima 



 37 

zároveň, nespojuje ruce nad hrudníkem, v poloze na břiše nezvedá hlavičku a horní 

část trupu, neotáčí hlavu po směru zvuku, nenatahuje se po předmětech 

� na konci 8. měsíce: nepřibývá na váze, neroste a nezvětšuje se obvod hlavy (příliš 

pomalý i příliš rychlý růst je nesprávný), nezkoumá vlastní ruce, ani předměty v nich, 

nedrží chrastítko a netřese s ním, neusmívá se a nebrouká si, nehledá schované 

předměty, neužívá „klíšťkový úchop“, nemá zájem o hry typu „Paci, paci…“, 

nezajímá se o nové a nezvyklé zvuky, nenatahuje se po předmětech a neuchopuje je, 

samo nesedí, nepřijímá pevnou potravu 

� na konci 12. měsíce: nezamrká, když se mu k očím přiblíží rychle se pohybující 

předmět, nemá žádné zuby, ani se neprořezávají, nenapodobuje jednoduché zvuky, 

neposlouchá jednoduché slovní pokyny, nestaví se, nepřendavá předměty z jedné 

ruky do druhé, nebojí se ani se neostýchá cizích lidí, nehraje si s rodiči, pečovateli 

ani sourozenci, nekrmí se, neleze po rukou a kolenou 

� na konci 24. měsíce: nezkouší mluvit a opakovat slova, nerozumí žádným novým 

slovům, neodpovídá na jednoduché otázky, samo (ani s malou pomocí) nechodí, 

neprojevuje emoce (potěšení, strach, hněv), nezajímá se o obrázky, nepoznává se 

v zrcadle, nezkouší se samo krmit 

� na konci 2. roku: má omezený jídelníček, nechodí, ani nešplhá po schodech (ani 

s pomocí), naráží do předmětů, neplní jednoduché pokyny, neukazuje známé 

předměty a nepojmenovává je, nemluví ve větách o dvou až třech slovech, nebaví ho 

poslech čtení, nezajímá ho hra ostatních dětí, nenapodobuje je, nemá zájem o nácvik 

toalety, netřídí předměty podle nějakého kritéria (tvar, barva, velikost) 

� na konci 3. roku: mluví nesrozumitelně, nechápe jednoduché pokyny a neposlouchá 

je, neumí říct, jak se jmenuje a kolik mu je let, nerado si hraje v blízkosti jiných dětí, 

nemluví ve větách o více slovech, nedává otázky, neumí si hrát samo, u jedné 

činnosti nevydrží ani tři minuty, padá při poskocích na místě, neudrží rovnováhu na 

jedné noze, nespolupracuje při oblékání“ (Allen, Marotz, 2008, s. 54 – 109). 

Mají-li pečovatelé alespoň obecné povědomí o meznících vývoje dítěte, mohou včas 

předejít jeho nesprávnému vývoji. Je vhodné mít na paměti rizika nemocí a možných úrazů 

v daných věkových obdobích. Kojence nejvíce ohrožují různé infekce, které se vyskytují i 

v batolecím a pozdějším věku, ale přidává se k nim zmíněné riziko úrazů nebo otrav. 

„Zatímco v kojeneckém věku je přínosem, pokud dítě nemusí do kolektivu a zůstává 
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v kruhu své rodiny, batole potřebuje a často i samo vyžaduje kontakt se svými vrstevníky. 

Pro jeho budoucí vstup do školky a stonavost je to dobrý preventivní lék. Jeho imunitní 

systém se postupně setkává s infekcemi, v menší míře než ve školce, a učí se na ně 

reagovat“ (Gregora, 2002, s. 28). Výhodou je také alespoň částečná znalost první pomoci. 

V současné době nabízí několik organizaci kurzy první pomoci přímo pro rodiče a 

pečovatele dětí. 

Pro zdravý vývoj dítěte je velmi důležitá psychická pohoda rodičů. Jejich negativní 

emoce děti vnímají citlivě už od narození. Příčin takových emocí může být mnoho, 

důležité ale je, aby je rodiče uměli ventilovat tak, aby tím negativně neovlivňovali vývoj 

dítěte. Měli by si najít prostor pro vlastní psychohygienu, společnou komunikaci a také se 

umět odreagovat od všech starostí (více v kapitole o prevenci přetížení rodičů). 

2.4 Podpora rodin dětí se zdravotním znevýhodněním 

Ekonomická podpora rodin je realizována jednak prostřednictvím daňových opatření a 

především propojeným systémem sociálního zabezpečení. Tento systém zahrnuje sociální 

pojištění, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi a dávky sociální péče pro osoby 

se zdravotním postižením. Stát zajišťuje také aktivity k podpoře rodiny, do kterých patří 

sociální služby, služby na podporu fungující rodiny a činnosti poskytované v rámci 

sociálně-právní ochrany dětí. V následujícím textu jsou uvedeny jen některé nejzákladnější 

typy dávek a možností pomoci rodinám dětí zdravých i dětí se speciálními potřebami. 

Podrobnější specifikaci jednotlivých dávek a služeb zde není nutné uvádět. 

Dávky nemocenského pojištění vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení a jsou 

hrazeny ze státního rozpočtu. 

� Peněžitá pomoc v mateřství – začíná být vyplácena dnem, který si žena určí sama 

podle očekávaného termínu porodu a podpůrčí doba je 28 týdnů. Podmínkou nároku 

je předcházející účast na nemocenském pojištění, podle nějž je vypočítána také výše. 

Ze zákona mohou dávku pobírat střídavě oba rodiče, nejdéle do 1 roku věku dítěte. 

� Ošetřovné – tato dávka nahrazuje dřívější podporu při ošetřování člena rodiny a má 

na ni nárok osoba, která ošetřuje nemocného člena rodiny nebo pečuje o zdravé dítě 

mladší 10 let z důvodů stanovených zákonem. 

� Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství 
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Dávky státní sociální podpory 

� Přídavek na dítě – dlouhodobá dávka pro rodiny s dětmi, jejichž příjem je nižší než 

2,4 násobek životního minima. Výše dávky je odlišná podle věku dítěte.  

� Rodičovský příspěvek – je vyplácen po skončení peněžité pomoci v mateřství. Náleží 

rodiči, který osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině a je vyplácen 

měsíčně v podobě pevně daných částek. Rodiče si mohou sami zvolit délku čerpání: 

a) rychlejší – do 24 měsíců věku dítěte (11 400 Kč), zvýšená výměra 

b) klasické – do tří let věku dítěte (7 600 Kč), základní výměra 

c) pomalejší – do 9 měsíců věku dítěte (7 600 Kč) a dále 3 800 Kč, snížená výměra. 

Rodičům dětí se zdravotním postižením vzniká nárok v základní výměře (7 600 Kč) 

dnem posouzení dítěte jako dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě 

těžce zdravotně postiženého a to do 7 let věku dítěte bez ohledu na dříve zvolenou 

možnost čerpání tohoto příspěvku (před posouzením zdravotního stavu). 

� Porodné – jednorázový příspěvek při narození dítěte, pro rodiny s příjmem nižším 

než 2,4 násobek životního minima. 

� Sociální příplatek 

Mezi sociální služby patří například: sociální poradenství, sociálně zdravotní služby, 

sociální rehabilitace, osobní asistence, pečovatelská služba, služby rané péče, podporované 

bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Služby na podporu fungující rodiny zahrnují služby 

komerčně poskytované (hlídání dětí, pomoc s vedením domácnosti, volnočasové a vzdělá-

vací aktivity pro děti) a nekomerčně poskytované (např. mateřská centra). 

Uvedená finanční podpora ze strany státu je v mnoha případech nedostačující. Náklady 

na potřeby dětí (léky, pomůcky, péče, ozdravné pobyty, služby aj.) často převyšují příjmy 

v rodině. Navíc rodiče mnohdy naráží na nedostatky v legislativě. Díky těmto, ale i dalším, 

důvodům jsou zakládány organizace samotnými rodiči dětí. Jedná o různé svépomocné 

skupiny, centra, kluby, sdružení, jejichž prostřednictvím si rodiče navzájem pomáhají. 

Pořádají sbírkové akce, oslovují a získávají sponzory nebo finanční prostředky využitím 

dotací a grantů, spolupracují s odborníky (lékaři, psychologové, sociální pracovníci, 

speciální pedagogové aj.) a se zahraničními organizacemi. Podporují informovanost rodičů 

i široké veřejnosti a zajišťují další důležité činnosti.  
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Lékařskou podporu poskytují v první řadě dětští lékaři. Pokud u dítěte podchytí známky 

nesprávného vývoje, doporučují podrobnější vyšetření u specialistů. K těm se rodiče často 

dostávají i na základě vlastního rozpoznání případných vývojových odchylek nebo jiných 

přičín (úrazy, infekce, projevy nemoci v pozdějším věku) nepříznivého vývoje. Speciální 

lékařská centra fungují většinou při fakultních nemocnicích. Spolupracují s výše popsaný-

mi organizacemi rodičů a s dalšími odbornými institucemi (Střediska rané péče, Speciálně 

pedagogická centra, dětská centra aj.), které nabízejí další možnosti podpory. Pomáhají 

rodinám se základním zvládnutím situace, podávají informace o dostupných službách a 

možnostech výchovných a vzdělávacích příležitostí (instituce předškolní a mimoškolní 

výchovy a školská zařízení). Nejdůležitější je komunikace mezi všemi specializovanými 

institucemi, propojení a návaznost jejich služeb, aby byly potřeby rodin uspokojovány. 

Střediska rané péče jsou pro rodiče dětí s postižením či zdravotním znevýhodněním asi 

nejdůležitější formou pomoci při zvládání prvních kroků v tíživé situaci. Nabízí komplexní 

služby podpory orientované na celou rodinu dítěte se speciálními potřebami v raném věku 

(Renotiérová, Ludíková, 2004). Poskytovateli jsou organizace neziskového sektoru, které 

často bývají v úzkém vztahu s dalšími institucemi (ústavy, stacionáře, federace) a někdy 

bývají i jejich součástí. Služba je zaměřena hlavně pro rodiny dětí v útlém věku (přibližně 

do čtyř let věku), ale záleží na konkrétním poslání každého střediska či centra. 

Poradenské služby se zaměřením na vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním 

poskytují podle vyhlášky 72/2005 hlavně speciálně pedagogická centra. Často jsou 

zřizována při základních a mateřských speciálních školách podle konkrétního typu 

postižení. Jejich činnost spočívá ve speciálně-pedagogické a psychologické diagnostice 

dítěte, na jejímž základě jsou sestavena doporučení pro vzdělávání dítěte. Poskytují 

poradenství v oblasti vzdělávání, sociálního a psychického vývoje dětí se zdravotním 

znevýhodněním. Dalšími službami je také sociálně-právní poradenství, půjčování 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, odborné literatury, komunikace a zprostředko-

vání kontaktů rodičům na další odborná zařízení, ucelená rehabilitace, práce přímo 

s dítětem, podpora integrace a pomoc při volbě vhodného školského zařízení. Činnost 

center podléhá zákonu, ale v dílčích službách se liší podle svého zaměření.  
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3 Péče o dítě a jeho výchova v rodině 

Rodiče by měli svým dětem, s ohledem na vlastní potřeby, věnovat dostatečnou péči a 

poskytovat jim optimální výchovu. „Nedostatek péče v raném věku dítěte a zanedbání 

výchovy oběma rodiči v době jeho vývoje, nedostatek času pro děti, to jsou závažnější 

podmínky, které určují špatný a neúspěšný sociální vývoj.“ (Dobrovolská, 1978, s. 65). 

Větší riziko je u rodičů s časově náročným zaměstnáním a u těch, kteří jsou přetíženi. 

Psychika pečujících osob se odráží především na přístupu k dítěti. V tomto ohledu vnímám 

využití hlídání dětí jako vhodnou alternativu. Kvalitní pečovatelka mnohdy může dítěti 

poskytnout ideálnější podmínky než nervózní a vyčerpaní rodiče. Ti se mohou odreagovat 

v době, kdy se chůva plně věnuje péči o jejich dítě.  

3.1 Péče o děti se speciálními potřebami 

Schopností správně pečovat o dítě není hned vybaven asi žádný rodič, který se jím stává 

poprvé. Je to velmi zodpovědná a náročná činnost, kterou je zapotřebí se učit a postupně 

získávat praktické zkušenosti. Ani péče o zdravé dítě, které dobře prospívá, projevuje se 

spokojeně, klidně spí a dobře se stravuje, není jednoduchým úkolem. Co vlastně taková 

běžná péče o dítě všechno zahrnuje? Podle Einonové (2007) se u nejmenších dětí jedná 

především o krmení, přípravu pokrmů, přebalování, převlékání dítěte, utěšování, nošení, 

ukládání ke spánku, koupání, vstávání v noci, procházky s kočárkem, hry s dítětem, ale 

také o dopravu dítěte k prarodičům či jiným blízkým a následné vyzvednutí (při hlídání). 

Fungující chod domácnosti navíc vyžaduje i jiné činnosti jako péči o další děti, jejich 

dopravu do školských zařízení a vyzvedávání, nakupování, vaření, praní, uklízení a 

celkovou péči o domácnost. Všechny tyto aktivity by měli rodiče zvládat i při péči o nově 

narozené dítě.  

Alespoň obecné teoretické povědomí o vhodných způsobech péče o dítě by rodiče mít 

měli. Je dobré si například uvědomovat, že malé dítě není ještě schopné tělesné 

termoregulace. Proto je obzvláště velmi důležité jej správně oblékat podle prostředí, 

v němž se pohybuje (postýlka, otevřený prostor v bytě, pobyt venku). „Malé dítě potřebuje 

mnoho tepla k tomu, aby dobře rostlo a prospívalo. Musí být oblečené tak, aby celé jeho 

tělíčko bylo teplé na dotyk“ (Bom, Huber, 2005, s. 18). Zároveň by měly být všechny 
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popsané pečovatelské úkony prováděny s maximální ochotou, něhou, vlídností a láskou, 

protože i tím jsou uspokojovány další (psychické) potřeby dítěte. K dítěti je třeba od jeho 

narození přistupovat jako k osobnosti a umožnit mu zapojení do činnosti celé rodiny. 

Všechny aktivity je vhodné komentovat, přestože dítě působí dojmem, že ničemu 

nerozumí. Mezi běžnými základními činnostmi dne je dobré si najít chvíli také na společné 

mazlení (Bacus, 2005). 

„U nejmenších dětí zaujímá péče o ně velkou část dne, u větších a trochu samostatněj-

ších dětí už je to čas kratší“ (Bom, Huber, 2005, s. 49). Uvedená slova ovšem neplatí vždy 

při péči o děti se speciálními potřebami. Jak již bylo popsáno, u dětí téměř s jakýmkoliv 

typem zdravotního znevýhodnění dochází k opoždění právě hlavně v oblasti samostatnosti. 

Sobotková a Dittrichová (2003) popisují, že zvýšená péče je potřebná od začátku života 

rizikových dětí ze všech hledisek (pediatrické, neurologické, psychologické) a pokračuje i 

nadále. Totéž platí také o péči v domácím prostředí. Je nutné si uvědomit, že některé děti 

se speciálními potřebami mají i ve školním věku potřeby malých zdravých kojenců 

(přebalování, krmení, pomoc při oblékání a sebeobsluze). Navíc součástí běžné péče je 

také léčebný proces – rehabilitace, častá vyšetření a kontroly, operativní zákroky, užívání 

speciálních pomůcek a léků, účast na různých terapiích atd. U většiny dětí se speciálními 

potřebami tyto nároky na pečovatele přetrvávají až do dospělosti. 

Příkladem terapie u dětí s tělesným postižením je Bobathova metodika, která „se 

zaměřuje na zlepšování celkové pohybové koordinace a vytváření normálního svalového 

tonusu. Zkušenosti ukázaly, že je možné, aby se stala pravidelnou součástí běžného 

denního režimu postižených dětí jako jeho terapeutický princip (handling)“ (Renotiérová, 

2003, s. 58). Do každodenních činnosti tělesně postižených dětí může být zařazena také 

Petöho terapie, která rozvíjí praktické pohybové dovednosti s využitím běžných pomůcek. 

Další možností je Vojtova metoda, jejíž cviky se zařazují několikrát denně a je využívána i 

u dětí, které jsou jinak zdravé, ale v pohybovém vývoji byly zaznamenány odchylky. 

Včasná komplexní a správná péče pozitivně ovlivňuje také vývoj dětí s Downovým 

syndromem. Na její význam poukazují poznatky o nervovém systému v novorozeneckém 

věku těchto dětí, který se příliš neliší od normálně vyvíjejících se dětí. Začne-li se tedy 

s dítětem pracovat hned po narození, je využit jeho vrozený potenciál a díky tomu ve svém 

vývoji dosáhne mnohem více. Předpokladem je láskyplná rodinná péče (Strusková, 2000). 
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Jestliže je u zdravých dětí kladen důraz na rituály a rodinné zvyky v denních činnostech, 

pak totéž platí v mnohonásobné míře u dětí s poruchami autistického spektra. V každém 

věku i v domácím prostředí je možné využívat prvků tzv. TEACCH programu (využíván 

hlavně ve vzdělávacím procesu autistických dětí) pro usnadnění zvládání běžných denních 

činností. Pro podporu sociálního chování je jednou z možností Terapie pevného objetí, 

kterou mohou rodiče využívat na základě svého názoru (Valenta, Müller, 2004). 

Podle Keblové (2001) je u těžce zrakově postiženého dítěte třeba v rámci základní péče 

podporovat hlavně jeho motoriku. Doporučuje například vhodnou formu hry, která by 

přinutila dítě, aby leželo na břiše (jedna noha natažená, druhá pokrčená tak, aby to dítě 

přimělo k otočení na bok). Dítě s těžkou vadou zraku je třeba více povzbuzovat k převrace-

ní a lezení, protože málokdy leze samo.  

Obzvláště náročná je péče o neklidné děti, jejichž základní potřeby jsou hůře čitelné. 

Tyto děti velmi málo spí, což může zapříčinit chronickou únavu rodičů. Během dne jsou 

navíc obtížně zabavitelné a vzhledem ke své aktivitě vyžadují mnohem větší ostražitost 

pečovatelů (zvýšené riziko úrazů a nehod). Jejich proměnlivé a nečekané chování vyvolává 

neustálý pocit nejistoty (Kolčárková, Lacinová, 2008). V podstatě všechny činnosti 

všedního dne (stravování, oblékání, hygiena, ukládání ke spánku) představují problém a 

pečovatele značně vyčerpávají (Bacus, 2003). 

Základní péče o děti chronicky nemocné je „obohacena“ především o podávání léků, 

předcházení nepříznivým stavům a dodržování lékařských doporučení. Nedodržení léčby 

může závažně ohrozit zdraví a život dítěte. Jedná se například o hlídání hladiny cukru a 

podávání inzulinu u diabetických dětí nebo o dodržování inhalací, dechové fyzioterapie a 

užívání trávicích enzymů u dětí s cystickou fibrosou. Důležitá je prevence před alergeny 

vyvolávajícími záchvaty astmatických dětí nebo situacemi podporujících vznik záchvatu 

dětí s epilepsíí. Každá závažná nemoc má svá rizika, které je třeba mít neustále na mysli. 
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3.2 Výchova dětí se speciálními potřebami 

Podle Říčana (2004) je období batolete nejvhodnější pro seznámení s určitým řádem, 

ale zároveň má být zachována optimální míra svobody. Velký posun v oblasti osvojování 

norem chování a jednání je mezi 15. – 24 měsícem. Batole je informováno o sociálních 

normách jednak pozorováním druhých lidí a také verbálním sdělením. Důležitým faktorem 

pro osvojení norem je výchovné působení rodičů, které je ovlivněno také kvalitou vztahů 

mezi rodiči a dítětem. Starší batole si uvědomuje vztah norem ke svému chování i k chová-

ní ostatních a takové chování dovede hodnotit. K osvojení pravidel dochází na základě 

poznání a je ovlivňováno emocemi. Pochopení norem dokládá reakce na jejich porušení 

(př. zahanbení). V regulaci vlastního chování se objevují počátky autoregulace. Osvojení 

norem chování ovlivňuje pokračující emancipace. Prosociální chování je patrné už před 

druhým rokem. Otec více lpí na dodržování určitého řádu než matka a nepřizpůsobuje své 

chování a požadavky věku dítěte tolik jako matka (Vágnerová, 2005). 

Děti se speciálními potřebami vyžadují výchovu trochu odlišnou. Vzhledem k opoždění 

ve vývoji dochází i zde k pomalejšímu pokroku a u některých dětí není vůbec reálné 

dosáhnout plného osvojení norem. Matějček (1992, s. 10) uvádí: „I v péči o postižené děti 

platí zásada hospodárnosti, neboť čas, odhodlání a dobrá vůle rodičů a dalších vychovatelů 

jsou velké hodnoty, kterých nutno využívat co nejúčelněji. Při vytváření návyků, v učení 

nebo i v nápravných cvičeních s dítětem se proto soustřeďujeme na to, co je společensky 

nejdůležitější a v čem máme i největší reálnou naději na úspěch. Je to tedy především 

sebeobsluha, udržování tělesné čistoty, udržování pořádku ve věcech, umět pěkně jíst, 

dodržovat zdravotní a hygienické návyky (např. umět se vysmrkat), osvojit si slušné 

společenské chování vůči druhým lidem“ 

Například u dětí s tělesným postižením je třeba výchovu realizovat s ohledem na vnitřní 

a vnější podmínky. Vnitřními podmínkami se rozumí druh a stupeň postižení, doba vzniku 

postižení a doba jeho trvání, ale také psychický stav dítěte, jeho mentální a dorozumívací 

schopnosti. Vnější podmínky představují materiální a společenské prostředí (Renotiérová, 

2003). Totéž platí dle mého názoru u všech typů postižení a onemocnění. Vždy je potřeba 

se smysluplně zaměřit na tu oblast, kterou je možné posílit, podporovat a rozvíjet. Děti se 

zrakovým postižením potřebují vést k posilování všech smyslů s využitím jak reedukace 

zachovaných zrakových funkcí, tak kompenzace jinými smysly. Důležitá je hlavně 
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podpora hmatového vnímání a jemné motoriky (Keblová, 2001). Výchova dítěte s vadou 

sluchu probíhá v podstatě stejně jako u zdravých dětí, ale k její efektivní realizaci jsou 

využívány metody, při nichž se cvičí používání sluchadla, odezírání a činnosti vedoucí 

k pochopení řeči (Sobotková, In Květoňová-Švecová, 2004). Výchovné činnosti jsou 

trochu odlišné u dětí po kochleární implantaci a u dětí užívajícím sluchadlo. 

Zvláštní opatrnost při výchově dětí se speciálními potřebami patří otázce odměn a 

trestů. Nevhodné je trestat dítě za něco, za co nemůže, nebo jej naopak chválit za něco, co 

se stalo jen náhodou. Je potřeba si uvědomit důležitý fakt, že dítě za své postižení nemůže 

a některé projevy jeho chování nejsou úmyslné. Je asi pochopitelné, že dítě s tělesným 

postižením není dobré trestat za to, že neběhá, nebo smyslově postižené dítě za to, že 

nevidí nebo neslyší. Větší problém je u dětí s méně výraznými projevy chování, jejichž 

příčina není zcela jasná – např. epileptický záchvat se může jevit jako zlobení, nebo vztek 

může být projevem počínající nemoci (Matějček, 1993). 

Děti se speciálními potřebami vyvolávají u svých pečovatelů větší riziko nepochopení 

při výchovném procesu než děti zdravé. K tomu častěji dochází u dětí s lehčí formou 

postižení než u dětí se závažnou a zjevnou poruchou či vadou (Matějček, 1994). Nejvíce 

bývají nepochopeny děti s mentálním postižením a děti s mozkovými dysfunkcemi. 

Zejména k dětem s mentálním postižením je třeba přistupovat trpělivě a dbát na jejich 

individualitu. Nejlepší výchovný přístup spočívá ve schopnosti brát dítě takové jaké je a 

mít jej rád takové jaké je. Problémem je, pokud rodiče svým přístupem zaujmou extrémní 

postoj ať už dobrém smyslu (obětování, přehnaná ochrana) nebo ve smyslu špatném 

(zavrhnutí, odmítání). V raném věku potřebují tyto děti (více než jiné) citlivou mateřskou 

péči a citové zázemí rodiny (Švarcová, 2003).  

Ve výchově je důležitá jednotnost všech osob, které se na výchově dítěte podílejí. 

Stejně jako u zdravých dětí mají rodiče stanovit jasná pravidla a hranice, jejichž dodržo-

vání budou od svých dětí se speciálními potřebami vyžadovat. Výchovné požadavky je 

třeba dětem vysvětlit jednoduše, jasně, stručně, aby správně pochopily jejich podstatu. 

Nejvhodnějším způsobem je být dětem příkladem v chování, které rodiče sami požadují – 

děti se i při výchově učí nápodobou. Důslednost je ve výchovném procesu nezbytná, jinak 

určená omezení nemají žádný význam. U dětí se speciálními potřebami to opět platí 

několikanásobně. Při výchově znevýhodněných dětí rodiče uplatňují v principu stejné 
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výchovné styly a řídí se stejnými zásadami jako rodiče dětí zdravých. Přesto je důležité si 

uvědomit, čeho se vyvarovat a na co naopak dbát více. Matějček povzbuzuje rodiče 

k uvědomění si těch nejzákladnějších zásad, jejichž dodržování může rodičům jejich 

nelehkou životní situaci usnadnit. Tyto zásady shrnuje následujících bodů: 

� „Rodiče mají o svém dítěti vědět co nejvíce – je důležité chápat podstatu postižení 

svého dítěte. 

� Ne neštěstí, ale úkol – prožitek postižení dítěte by neměl vést k pasivitě a uzavření. 

� Obětavost ano, ale ne obětování – dítě potřebuje pomoc a porozumění rodičů, ale 

vyčerpaní rodiče mu nejsou dobrým společníkem, ani vychovatelem. Povinností 

rodičů je také udržet si své tělesné i duševní zdraví. 

� Přijmout pravdu – s výhledem do budoucna – je třeba udržet si realistický přístup. 

� Dítě samo netrpí – příbuzní dítěte mnohdy prožívají jeho postižení a odlišnost jeho 

vývoje mnohem více (až zbytečně) než dítě samotné. 

� V pravý čas a v náležité míře – někteří rodiče předbíhají lékařská doporučení, 

rehabilitační cvičení nebo speciální výukový postup. Stane se pak snadno, že si dítě 

osvojí nesprávné návyky nebo že se v něm vzbudí obranné tendence, které jsou pak 

vážnou překážkou třeba nápravného nácviku. 

� Nejsme sami – rodiče by měli využívat možnosti solidarity s ostatními rodiči. 

� Nejsme ohroženi – je třeba vyrovnat se přecitlivělosti na projevy zájmu druhých lidí, 

kteří své pohledy či poznámky nemyslí zle (jedná se určitý obranný mechanismus). 

� Chraňme si manželství a rodinu! – zvýšené zatížení úzkostmi, napětím a nezvyklými 

pracovními a výchovnými nároky, jak je přináší péče o postižené dítě, může snadno 

narušit rodinu. Mnoho rodičů postižených dětí se rozvádí, což neprospívá nikomu. 

� Mysleme na budoucnost – zachovat si realistický pohled“ (Matějček, 1992, s. 5-14) 

Neklidné děti jsou často označovány jako obtížně vychovatelné. Jejich výchova sice 

není nijak speciální či odlišná od výchovy běžných dětí. Jsou uplatňovány stejné výchovné 

a vzdělávací postupy, při nichž ale tyto děti kladou zvýšené nároky na výchovu (Kolčár-

ková, Lacinová, 2008). Konkrétní příklady byly uvedeny v přecházejí kapitole, týkající se 

péče o děti. Výchova nemocného dítěte má probíhat hlavně co nejpřirozeněji a to v rodině, 

ve školských institucích i mezi vrstevníky. Velkou chybou je, když se dítě stane jediným 

zájmem rodiny. To vede k omezení přirozeného růstu a zrání nemocného dítěte, zvýšení 

jeho nesamostatnosti a závislosti na rodičích (Vágnerová, 1991). Ve výchovném působení 
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se různých chyb dopouští jak rodiče dětí zdravých, tak dětí znevýhodněných. Chybovat je 

samozřejmě přirozené, ale je dobré si své chyby včas uvědomit a sjednat nápravu dříve, 

než dojde k ohrožení vývoje dítěte. Nevhodné výchovné modely jsou u dětí s handicapem 

častější a nebezpečnější. Podle Matějčka (In Fitznerová, 2010, s. 130-131) se jedná 

například o následující výchovné styly: 

� Výchova přliš úzkostná 

� Výchova rozmazlující 

� Výchova perfekcionistická 

� Výchova hyperprotektivní 

� Výchova zavrhující 

3.3 Prevence přetížení rodičů 

První náročnou situací je pro rodiče už samotný fakt, že se jim narodilo dítě s vážným 

postižením či omecněním. S touto skutečností se musí rodiče v co nejkratší době vhodným 

způsobem vyrovnat, aby mohli adekvátně pečovat o své dítě a vychovávat jej. Stres, který 

vyplývá z této situace zasahuje do všech oblastí života celé rodiny. Důsledky postižení 

nebo nemoci dítěte nemusí být rodičům vždy jasné. Míru stresu ovlivňuje několik faktorů 

jako typ a závažnost postižení, individuální přístup a osobnost rodičů, doba, kdy se rodiče 

dozví diagnózu, ale také názory a postoje společnosti. Velmi zatěžující je opakující se 

kumulace více zdravotních problémů. Vzhledem k různým faktorům mohou mít copingové 

strategie (strategie zvládání zátěžových situací) odlišný charakter. „Rozdílnost odolnosti i 

repertoáru copingových strategií je důvodem, proč některé rodiny zvládnou narození 

postiženého dítěte bez větších problémů, zatímco jiné se s ním nejsou schopné vyrovnat“ 

(Vágnerová, et al., 2009, s. 23). 

Několik různých pohledů a rozlišení copingových strategií uvádí Vančura (2007). Jedná 

se například o příklonové a odklonové strategie. Vyhýbavé strategie (fantazijní únik, 

vyhýbání se problému, sebeobviňování, sociální izolace) mohou mít nějaký efekt spíše 

krátkodobě třeba pro redukci úzkosti, ale z dlouhodobého hlediska jsou spíš nevýhodné. 

Lepší adaptaci perspektivněji ovlivňují příklonové strategie (řešení problému, kognitivní 

restrukturace, vyjádření emocí, sociální podpora). Některé z těchto strategií jsou zaměřeny 
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na řešení samotného problému, jiné na zlepšení vlastního psychického stavu a mnohé plní 

obě funkce zároveň. Jedním z příkladů poslední možnosti je třeba schopnost matky 

požádat o pomoc s hlídáním dítěte, čímž aktivně řeší aktuální problém a zároveň získává 

emoční podporu. Příkladem únikového řešení je přetrvávající bagatelizování a popírání 

vzniklé situace (Vágnerová, et al., 2009).  

Zátěžovou situací pro rodiče není jen období kolem zjištění diagnózy a „rozkoukávání“ 

se v dané problematice. Z předcházejících kapitol je zřejmé jak náročná a vyčerpávající je 

každodenní péče o dítě a jeho výchova. V současné době doporučují odborníci i rodičům 

dětí zdravých, aby si uměli najít chvíli jen pro sebe a využili hlídání. Špaňhelová (2003) 

v jedné kazuistice přímo radí matce, aby jí s péčí někdo pomáhal a ona tak získala nějaký 

čas pro sebe především z důvodu psychohygieny od prudkého nárazu náročných mateřs-

kých povinností. Zmiňuje, že za dítětem mohou domů kromě příbuzných docházet i známí 

nebo chůvy v podobě tet. Upozorňuje také na možnost kojení novorozenců odstříkaným 

mlékem, přičemž tuto péči může za matku zajistit kdokoli jiný už v takto útlém věku. 

Nemožnost věnovat se svým zálibám nebo částečně i práci vyvolává u matek negativní 

emoce, které je nutné ventilovat. Pokud je bude držet v sobě, může tím negativně působit 

na dítě. Možnost využití hlídání je jednou z forem prevence přetížení rodičů. 

Člověk se setkává s mnoha „zaručenými“ pravdami o rodičovství typu, že s malými 

dětmi rodičům nezbývá čas pro sebe, že se musí počkat než trochu povyrostou, aby si pak 

rodiče mohli odpočinout, nebo, že partneři matek musí být trpěliví, protože děti je teď 

potřebují nejvíc aj. Biddulph (In Fitznerová, 2010) zastává názor, že nic z toho v podstatě 

není pravda a podle něj má být rodičovství i zábava. Podle důležitosti za sebou řadí tři 

obyčejné rodičovské povinnosti, které jsou opravdu nutné: 

1. „pečovat o sebe 

2. pečovat o partnerský vztah 

3. pečovat o děti“ (Fitznerová, 2010, s. 128) 

Ochrana partnerského vztahu a celé rodiny je nepochybně důležitou podmínkou 

k prevenci nežádoucích dopadů při zvládání těžké situace. „V každé rodině – a v rodině 

s postiženým dítětem to platí zvlášť naléhavě – si manželé mají být vzájemně oporou. A 

jim by měli být oporou zase jejich rodiče, čili babičky a dědečkové, jiní příbuzní přátelé, 

známí, ostatní lidé“ (Matějček, 1992, s. 12).  
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3.4 Současné služby hlídání dětí 

Asi většina rodičů by se ráda nechala inspirovat slovy a radami v předchozích řádcích, 

ale některým z nich to životní podmínky nedovolují. Například pokud jejich rodiče už 

nežijí nebo všichni příbuzní a blízcí bydlí daleko, partnerský vztah se rozpadl už dříve a 

k navazování nových vztahů nemají vzhledem ke všem povinnostem prostor. Jak si pak 

takový rodič má udělat čas jen pro sebe? Pokud nějaký čas získá třeba v době, kdy je dítě 

ve školce nebo ve stacionáři, většinou jej využije k zaměstnání nebo jiným povinnostem, 

ale ne k odpočinku. V zákoně je sice zmíněno hlídání dětí jako jedna z možných služeb, 

kterou mohou rodiče využívat, existuje ale v současné době nějaká služba „šitá na míru“ 

rodičům dětí se speciálními potřebami? Taková služba, která by se specializovala výhradně 

na hlídání těchto dětí a nic dalšího? 

Rodiče mají možnost zajištění péče v mateřských školách. Mohou si vybrat, zda bude 

jejich dítě integrováno do běžné mateřské školy či zařazeno do školky speciální. Další 

možností jsou stále se rozšiřující mateřská centra, kde mohou „tety“ pohlídat dítě mezitím 

co maminka si jde v rámci centra třeba zacvičit. Běžná mateřská centra jsou ale většinou 

zaměřena na zdravé děti a rodiče dětí se speciálními potřebami mohou využívat speciální 

centra zakládaná přímo pro jejich potřeby (např. komunitní centrum Motýlek, dětské 

centrum Paprsek). Další službou, která je pro rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním 

důležitá je osobní asistence. Využívány mohou být také denní nebo týdenní stacionáře. 

Mohou se ale rodiče třeba na některou z uvedených služeb obrátit s žádostí o pohlídání 

dítěte ve večerních hodinách?  

Určitě výjimky existují a záleží vždy na vzájemné komunikaci, ale domnívám se, že 

takových příležitostí pro rodiče se příliš nenabízí. Některá centra sice hlídání dětí nabízejí a 

rodičům tím nesmírně pomáhají, ale jejich nabídka je většinou velmi omezená. Jako 

příklad uvádím jednu z forem hlídání v komunitním centru Motýlek (obdobnou službu 

nabízí i několik dalších center). V KC Motýlek probíhá nepravidelné skupinové hlídání 

dětí se zdravotním postižením (respitní péče), které je realizováno několikrát v roce a bývá 

stanoveno obvykle na soboty. Je to úlevová sociální služba pro rodiče s handicapovanými 

dětmi. Děti tráví volný den v prostorách centra, pod dohledem odborného pracovníka a 

dobrovolníků, kteří pro ně připravují zajímavý program. Některá hlídání mohou být 

spojena s výletem. Nutností je individuální domluva.  
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Bližší informace ke zmíněné službě 

Podmínky: hlídání se objednává nejpozději do úterý 16.00 hod. před daným termínem. 

Rodiče předají odpovědné osobě přesné instrukce, jak si počínat v mimořádných situacích 

(záchvat apod.) a předají také potřebné léky. 

Potřebné vlastní pomůcky: dopolední a odpolední svačina, oběd k ohřátí v mikrovlnné 

troubě, náhradní oblečení. 

Počet zúčastněných dětí: maximálně 12 dětí (limitní počet se může změnit v závislosti 

na aktuálních provozních a personálních možnostech)  

Místo: Komunitní centrum Motýlek  

Poplatek: 20,- Kč/hodina při skupinovém hlídání, (40,- Kč/hodina individuální hlídání) 

Termín: sobota (dle rozpisu) 9.00 – 16.00  

Věřím, že výše popsaná služba a služby jí podobné jsou pro rodiče velmi přínosné. Jsou 

ale dostačující? Výhodou je symbolický poplatek, zábavný program a kolektiv dalších dětí. 

Kam se má ale rodič obrátit, pokud si přeje, aby jeho dítě bylo hlídáno v domácím prostře-

dí, individuálně, v kterýkoliv den a kteroukoli hodinu? Asi jedinou možností je zajistit si 

hlídání přes agenturu, nebo přímo oslovit případné pečovatelky formou inzerce. V oblasti 

babysittingu pracuji několik let, sleduji činnosti a požadavky současných agentur, ale 

doposud jsem se nesetkala s agenturou, která by zajišťovala hlídání jen dětí zdravotně 

znevýhodněných a přizpůsobovala tomu i své podmínky (časové, finanční, připravenost 

pečovatelek pro tuto práci). 

Náhodným výběrem byla posouzena základní činnost několika agentur. Sledováno bylo 

celkem 14 agentur s celorepublikovou působností (viz. příloha 4). Všechny mají v základní 

nabídce uvedenou službu hlídání dětí a jejich doprovody a polovina (7) z nich navíc nabízí 

doučování dětí. Některé (6) z těchto agentur navíc nabízí také úklid a další služby. Hlídání 

zdravotně znevýhodněných dětí nabízí pouze 4 agentury. U jednotlivých agentur se sazby 

za službu hlídání lišily především podle kraje a podle formy hlídání (nárazové, pravidelné). 

Nejnižší cena byla u jedné jihočeské agentury 82 Kč za hodinu hlídání a nejvyšší u pražské 

agentury (180 Kč za hodinu hlídání). Průměrná cena všech posuzovaných agentur činila 

129 Kč za hodinu hlídání. Požadavky na pečovatelky jsou v jednotlivých agenturách velmi 

podobné a mezi ty hlavní patří: dosažený věk 18 let, čistý výpis z rejstříku trestů, potvrzení 

o zdravotní způsobilosti k péči o děti, nekuřáctví, doklad o dosaženém vzdělání včetně 
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odborných kurzů a školení, reference z předešlých rodin nebo doklad o zkušenostech 

v péči o děti. Přijímací řízení bývá většinou několikafázové a po úspěšném absolvování je 

u pečovatelek často požadována účast na speciálním školení pořádaném agenturou a také 

splnění kurzu první pomoci. Některé agentury mají vnitřní kodex chůvy, se kterým je 

pečovatelka v rámci školení podrobně seznámena. Vítanou výhodou jsou znalosti cizích 

jazyků, řidičský průkaz, výtvarné, hudební a sportovní dovednosti. 

3.5 Výběr kvalitní chůvy 

Na agentury se rodiče obracejí v případě, když si mohou dovolit platit za hlídání vyšší 

částku a především, když chtějí mít větší jistotu vhodné chůvy. Je třeba si ale uvědomit, že 

samotné absolvování přijímacího řízení v agentuře automaticky nezaručuje kvalitu pečova-

telky. Agentury někdy prezentují kompetentní pečovatelky, ale jejich schopnosti nemají 

vždy plně ověřeny a potvrzeny. Sama jsem do jedné z agentur při přijímacím řízení 

dokládala tři refence z rodin, pro které pracuji několik let a s rodiči dětí jsme nadále 

v pravidelném kontaktu. Reference před mým přijetím ani nikdy později nikdo z agentury 

neověřoval. Následně mi agentura zprostředkovala novou rodinu, které se zaručovala 

ověřením mých referencí a absolvováním kurzu první pomoci. Kurz první pomoci jsem 

sice dle požadavků absolvovala, ale v agentuře opět nikdo dodání osvědčení o splnění 

kurzu nepožadoval. Školení, od kterého jsem očekávala informace z oblasti péče o dítě, 

vývojové psychologie, pedagogických postupů nebo například doporučení na vhodný 

způsob trávení času s dětmi, mělo naprosto jinou náplň. Zmíněná agentura rodičům 

přislibuje, že pečovatelky prověřuje za ně (to se pak zřejmě odráží v cenách za služby). 

Podobným problémem se zabývá Dorothy Einonová (2007) a doporučuje rodičům, aby 

si všechny potřebné podklady, dokumenty a doporučení z předešlých rodin ověřili ještě 

raději sami, přestože jim agentura prověření chůvy zaručila. Kvalita pečovatelky tedy 

závisí na více faktorech než na pouhém, byť úspěšném, přijetí do agentury s „dobrým 

jménem“. Předpokladem dobré péče je především vzájemná důvěra a náklonnost ve vztahu 

mezi chůvou, rodiči a dítětem samotným. Podle Einonové (2007, s. 54) dobrá chůva: 

� „věnuje veškerou pozornost dítěti, není roztěkaná, dívá se na děti, když s nimi mluví, 

� dobře vychází s dětmi, je klidná, srdečná, 

� má stejné názory na výchovu dětí jako rodiče, zapadá do rodiny, 
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� je schopná smysluplně naplánovat den s dítětem a řešit samostatně případné 

problémy, 

� prokazuje platná osvědčení, 

� je schopná chápat a respektovat podmínky práce a pravidla rodiny, 

� má dobré reference především z posledních rodin.“ 

Rodiče chůvě svěřují to nejcennější, co mají, proto by neměli její výběr brát na lehkou 

váhu. Na chůvu k dítěti se speciálními potřebami by měly být kladeny ještě větší poža-

davky a to hlavně v oblasti dostatečné informovanosti o problematice dětí se zdravotním 

znevýhodněním a také v oblasti zkušeností. Přestože pečovatelka při prvním dojmu působí 

uspokojivě, má všechny předpoklady a rozumí si s dítětem, je dobré ji občas neplánovaně 

při její práci zkontrolovat (např. přijít z práce o chvíli dříve, přeptat se sousedů na to, jak se 

k dítěti chová, když se potkávají aj.) Pro naprostou jistotu lze využít kamerového systému. 

Při výkonu své práce má pečovatelka dodržovat stanovené zásady jako: 

� včasný příchod a přítomnost po celou dobu hlídání (neodcházet dříve) 

� respektovat domácí pravidla (neorganizovat jinak chod domácnosti aj.) 

� nekouřit a nepít alkohol v době hlídání dítěte 

� nesvěřovat dítě jiné osobě 

� nikoho nevodit do domácího prostředí dítěte 

� dítě by pro ni mělo být na prvním místě i před osobními záležitostmi 

� nepoužívat telefon rodiny, nenahlížet do skříní, šuplíků, nečíst poštu (Einonová, 

2007) 

Jasná pravidla je vhodné si stanovit ještě před začátkem samotného hlídání. Konkrétní 

požadavky se dále odvíjí především od vzájemného vztahu mezi rodiči a pečovatelkou. 

Často dochází k vytvoření tak blízkého pouta, že chůva s rodinou naprosto splývá a sdílí 

s ní i intimnější rodinné situace. Rodičům může být nápomocí nejen při zajištění hlídání 

dítěte, ale také jako další autorita, se kterou mohou konzultovat jeho potřeby a výchovu. 

Často rodičům svým odlišným vnímáním daných situací otevírá možnost jiného úhlu 

pohledu či pomahá udržet určitou objektivitu. Nejdůležitější je, aby hlídání bylo přínosem 

ke spokojenosti všech – dítěte, jeho rodičů i chůvy samotné. 
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4 Význam chůvy pro rodiny dětí se speciálními potřebami 

4.1 Stanovení cíle, hypotéz a metodologie výzkumu 

Vzhledem ke změnám, které u nás v posledních letech proběhly se zvyšuje potřeba 

rozšíření služeb zajišťujících hlídání dětí. Předešlé roky probíhalo až masové rušení jeslí a 

mateřských škol, což současným rodičům přineslo četné starosti. Kapacity školek jsou 

přeplněné, rodiče často nemají své děti kam umístit, aby se mohli vrátit do zaměstnání. 

Tato situace se stala podnětem a vhodnou příležitostí pro podnikatelský sektor. Ve velké 

míře se rozvíjí soukromé miniškolky, mikrojesle, dětské koutky, mateřská centra nebo 

agentury na hlídání dětí. Asi každý rodič řeší otázku, komu své dítě svěřit, když potřebuje 

začít znovu pracovat, nebo jen navštívit lékaře, vyřídit si povinnosti na úřadech apod. Jsou  

situace, kdy rodiče opravdu naléhavě potřebují, aby je v jejich roli někdo zastal. Nemají-li 

tuto příležitost u partnera, svých rodičů, jiných příbuzných a známých, pak je pro ně 

využití hlídání dítěte cizí osobou přímo nutností. 

Cílovou skupinou organizací poskytujících hlídání jsou především rodiče zdravých dětí. 

Stejnou, a dle mého názoru mnohem větší, potřebu zajištění kvalitní péče o dítě v době své 

nepřítomnosti mají rodiče dětí s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním. Tito rodiče sice 

mají k dispozici školská zařízení nebo stacionáře a různé neziskové organizace, které jim 

také umožňují případné pohlídání dítěte. Nabízí se ale otázka: „Je pro rodiče dětí se spe-

ciálními potřebami tato nabídka služeb dostačující?“ 

Dalším důvodem, proč rodiče využívají hlídání svých dětí, je získání času pro vlastní 

zájmy, opdočinek či udržení harmonického partnerského vztahu. I tento důvod je u rodičů 

postižených a zdravotně znevýhodněných dětí ještě podstatnější. Péče o takové děti je 

často velmi náročná, což ovlivňuje psychiku i tělesné zdraví rodičů, jejich partnerské a 

rodinné vztahy. Domnívám se, že pro rodiče těchto dětí je velmi důležité naplňovat 

potřebu uvolnění se od všech starostí například návštěvou společenské akce, kadeřníka, 

hodiny cvičení, kulturního programu nebo společnou večeří rodičů. „Nakolik je běžné, aby 

byla rodičům k dispozici třeba osobní asistentka dítěte s postižením nebo fungoval nějaký 

stacionář například ve večerních hodinách, když si rodiče přejí vyjít společně do divadla?“ 
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Určitým problémem je finanční dostupnost služby hlídání pro rodiče dětí se speciálními 

potřebami. Většina soukromých agentur má vysoké sazby za hlídání a mnohé rodiny se 

zdravotně znevýhodněným dítětem si nemohou dovolit tuto službu platit. Pečovatelky 

současných agentur navíc obvykle nebývají profesionálně připravovány na náročnější péči 

o tyto děti. Otázkou je: „Zda ekonomická situace rodin dětí se speciálními potřebami vůbec 

umožňuje využívat službu hlídání a za jakých finančních podmínek?“. Také je důležité vzít 

v úvahu myšlenku: „Jaké představy mají o kvalitní pečovatelce rodiče samotní?“ 

Předmětem výzkumu jsou názory rodičů dětí se speciálními potřebami k výše nastíněné 

problematice. Výzkum je zaměřen na posouzení aktuálního stavu v rodinách a postoje 

rodičů k možnosti rozšíření stávajících služeb péče o jejich děti. Jedním z důvodů 

uskutečnění výzkumu je získání podkladů potřebných pro napsání diplomové práce. 

Skutečnou podstatu výzkumu ovšem představuje vytvoření nových poznatků týkajících se 

hlídání dětí se speciálními potřebami a jejich praktické využití. Na jejich základě mohou 

být následně učiněny další kroky vedoucí ke zlepšení dostupnosti služeb péče o děti 

s postižením či zdravotním znevýhodněním. Postup při realizaci výzkumu je podrobně 

popsán v následujícím textu. 

Cíle výzkumné činnosti: 

1. Zjistit, zda mají rodiče dětí se speciálními potřebami zájem o rozvoj agentur 

poskytujících hlídání těchto dětí. Zhodnotit, jak velký zájem o tuto službu mezi 

rodiči je. 

2. Posoudit u rodičů spokojenost s pomocí při výchově a péči o dítě, časové podmínky 

pro vlastní psychohygienu a potřebu své možnosti rozšířit. Zhodnotit dosavadní 

zkušenosti rodičů s hlídáním. 

3. Získat představu o preferované formě hlídání, optimální ceně za hodinu hlídání a 

požadavcích na kompetence pečovatelky případných zájemců o službu. 

Hypotézy: 

H1 Rodiči nejžádanější věkovou kategorií pro hlídání jsou děti v předškolním věku. 

H2 Více jak polovina respondentů věnuje odpočinku a vlastní psychohygieně méně 

než 5 hodin týdně. 
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H3 Alespoň 40% respondentů se zájmem o hlídání je schopno hradit za hodinu 

hlídání 80 Kč a více. 

Volba metody, techniky a výzkumného vzorku 

Pro naplnění stanovených cílů a získání rozhodujících údajů byla zvolena kvantitativní 

metoda výzkumu. Jako stěžejní technika ke sběru dat byl pro výzkum použit dotazník. 

Dotazníkové šetření proběhlo mezi rodiči dětí se speciálními potřebami, kteří byli cíleně 

vybráni jako výzkumný vzorek. Výsledky provedeného šetření byly po nashromáždění 

všech důležitých materiálů zpracovány do tabulek a doplněny grafy.  

4.2 Časový harmonogram výzkumu  

2010 září      konstrukce dotazníku, předvýzkum, úpravy dotazníku 

2010 říjen – prosinec  administrace dotazníku, realizace výzkumu (sběr dat) 

2011 leden – březen   zpracování údajů (analýza dat), vyhodnocení výzkumu 

V průběhu září 2010 proběhla přípravná fáze výzkumu – byl sestaven pracovní dotazník 

a předběžně vybrán výzkumný soubor respondentů. Následně proběhl předvýzkum, v němž 

tento dotazník zkušebně vyplnilo 15 respondentů. Na základě jejich odpovědí byly 

v dotazníku provedeny úpravy vedoucí ke zlepšení jeho kvality. Zadání otázek bylo 

upraveno do srozumitelnější formy pro usnadnění správného pochopení a zajištění větší 

objektivity odpovědí. Na konci září 2010 byla konečná verze dotazníku připravena 

k administraci.  

Prostřednictvím e-mailového a telefonického kontaktu bylo v říjnu – prosinci 2010 oslo-

veno celkem 81 organizací (viz. Příloha 2) s žádostí o zprostředkování dotazníku rodičům 

dětí se speciálními potřebami. Ze všech oslovených kontaktů jich 53 buď vůbec 

nereagovalo nebo přislíbilo spolupráci, ale poté přestaly komunikovat a slib nespnily. 

Vzhledem k pracovním povinnostem odborníků pracujících v organizacích a požadavkům 

mnoha studentů je tato situace pochopitelná a předem jsem ji očekávala. Několik dalších 

(9) organizací vyslovilo ve většině případech nesouhlas k vyhovění žádosti s uvedením 

opodstatněných důvodů. Některé zájem sice projevily a navrhly osobní setkání s rodiči. To 

ale nebylo možné zrealizovat vzhledem k časovým a místním podmínkám. Zbývajících 19 

kontaktů reagovalo kladně a dotazníky s průvodním textem (viz. Příloha 3) během 
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podzimu 2010 zveřejnily na internetu, rozeslaly přímo rodičům, nebo umožnily osobní 

setkání s rodiči a vyplnění tištěné verze dotazníku. V tomto období byly navrácené 

dotazníky průběžně vyhodnocovány a na základě výsledků byly kontaktovány další 

organizace nebo přímo rodiče (celkem 34 rodičů).  

Organizace a rodiče byli oslovováni se záměrem získat přibližně podobné množství 

odpovědí od rodičů dětí s různými typy postižení a onemocnění. Na základě průběžného 

sledování a vyhodnocování výsledků byly vyhledávány další kontakty. Tento záměr byl 

převážně splněn. Respondenti dotazník vyplňovali třemi způsoby – v tištěné podobě, 

elektronicky ve wordovém dokumentu nebo na internetovém odkazu. Většina (69) 

respondentů volila možnost vyplnění přes internetový odkaz. 34 respondentů využilo 

wordový dokument, který s vyplněným dotazníkem odeslali na uvedenou e-mailovou 

adresu. Tištěný formulář vyplnilo při osobním kontaktu celkem 27 respondentů. V závěru 

realizační fáze bylo na konci prosince 2010 navráceno 130 vyhovujicích dotazníků. 

Podrobná analýza dat, vyhodnocení výsledků a jejich interpretace byly provedeny 

v období ledna – března 2011. Znázornění konečných výsledků do tabulek a grafů bylo 

doplněno podrobnějším popisem a bližšími informacemi. V konečné části této fáze byly 

z výsledků celého šetření stanoveny závěry, doporučeny podněty pro další možnosti jejich 

uplatnění v praxi a vytvořen návrh profilu pečovatelky. 

4.3 Charakteristika techniky a výzkumného souboru 

Technika výzkumného šetření 

Úvodní část dotazníku byla věnována oslovení respondentů a zdůvodnění realizace 

výzkumu. Následujících 6 položek se týkalo sociodemografických údajů o respondentech. 

Jednalo se o uzavřené výběrové otázky zaměřené na pohlaví, věk, rodinný stav, dosažené 

vzdělání, momentální pozici a počet dětí respondentů. Pouze jedna položka (momentální 

pozice) byla polootevřená a výčtová. Z odpovědí na tyto otázky byla vytvořena základní 

charakteristika respondentů. 

Otázek věnujících se přímo problematice hlídání dětí se speciálními potřebami bylo 

celkem 12. Prvních 7 položek sloužilo ke zjištění věku dětí se speciálními potřebami, typu 

jejich znevýhodnění, spokojenosti rodičů, jejich příležitostí, potřeb, pocitů a dosavadních 

zkušeností ve vztahu k zajištění péče o děti. Osmá otázka byla filtrační a zbývající 4 otázky 
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vyplňovali pouze respondenti se zájmem o rozvoj agentur nabízejících hlídání dětí se 

speciálními potřebami. Poslední položky (4) byly zaměřeny na preference, možnosti, poža-

davky a očekávání rodičů. V dotazníku převažovaly výběrové otázky (7), z nichž 6 bylo 

uzavřených a 1 polootevřená. Dalších 5 položek bylo výčtových polootevřených. Zároveň 

byly 2 otázky filtrační a celý dotazník (včetně sociodemografických údajů) obsahoval 3 

dichotomické otázky. Administrace dotazníku byla doplněna průvodním textem. 

Charakteristika zkoumaných osob  

Soubor zkoumaných osob zahrnoval celkem 130 respondentů. Výběr respondentů byl 

zaměřen na rodiče dětí se speciálními potřebami. Vzhledem k ostatním kritériím se jednalo 

o výběr náhodný. Dotazník tudíž vyplňovali respondenti různého věku, pohlaví, rodinného 

stavu, vzdělání, původu nebo místní příslušnosti a odpovědi byly získávány z oblasti celé 

České republiky. Přehledná charakteristika zkoumaného vzorku je podrobně prezentována 

v následující části.  

Rozdělení respondentů podle pohlaví 

Respondenti  Počet Procenta 
žena (matka) 121 93% 
muž (otec) 9 7% 

Celkem 130 100% 

Tab. 4: Pohlaví respondentů 

93%

7%

žena (matka)

muž (otec)

 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

Ve výzkumném souboru N=130 respondentů bylo zastoupeno 121 žen (matek) a pouze 

9 mužů (otců). Výsledek vypovídá o naprosté převaze (93%) matek mezi respondenty. 

Tab. 4, Graf 1. 
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Rozdělení respondentů podle věku 

Respondenti  Počet Procenta 
do 30 let 27 21% 
31 – 45 let 91 70% 
46 let a více 12 9% 

Celkem 130 100% 

Tab. 5: Věk respondentů 

9% 21%

70%

do 30 let
31 – 45 let
46 let a více

 

Graf 2: Věk respondentů 

Nejpočetnější (91) věkovou skupinu tvořili respondenti ve věku 31-45 let, následovala 

věková kategorie do 30 let (27) a nejméně (12) se výzkumu zúčastnilo rodičů ve věku více 

než 46 let. Tab. 5, Graf 2. 

Rozdělení respondentů podle rodinného stavu 

Respondenti  Počet Procenta 
svobodná/ý 21 16% 
vdaná/ženatý 96 74% 
rozvedená/ý 11 8% 
vdova/vdovec 2 2% 

Celkem 130 100% 

Tab. 6: Rodinný stav respondentů 
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Graf 3: Rodinný stav respondentů 

Z celkového počtu 130 dotázaných respondentů většina (91) uvedla, že je v manželském 

svazku. Dalších 21 vyplnilo, že jsou svobodní, 11 bylo  rozvedených a 2 ovdovělí. Tab. 6, 

Graf 3.  

Rozdělení respondentů podle dosaženého vzdělání 

Vzdělání 
respondentů Počet Procenta 
ZŠ 2 2% 
SOU 12 9% 
SŠ s maturitou 73 56% 
VOŠ 8 6% 
VŠ 35 27% 

Celkem 130 100% 

Tab. 7: Dosažené vzdělání respondentů 
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Graf 4: Dosažené vzdělání respondentů 
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Nejvíce (73) respondentů zaškrtlo u dosaženého vzdělání možnost středoškolské 

s maturitou. Druhou početně nejzastoupenější (35) skupinu tvořili vysokoškolsky vzdělaní 

rodiče. Střední odborné vzdělání bez maturity mělo 12 respondentů, dalších 8 uvedlo vyšší 

odborné vzdělání a nejméně (2) bylo respondentů se základním vzděláním. Tab. 7, Graf 4. 

Rozdělení respondentů podle momentální pozice 

Aktuální pozice respondentů Počet Procenta 
studující  1 1% 
zaměstnaná/ý  38 29% 
evidence na úřadu práce  3 2% 
OSVČ 5 4% 
důchodce 0 0% 
v domácnosti – péče o dítě 73 56% 
jiné 1 1% 
kombinace více pozic 9 7% 

Celkem 130 100% 

Tab. 8: Aktuální pozice respondentů 
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Graf 5: Aktuální pozice respondentů 

Tato položka umožňovala respondentům volit více možností a také využít nabídky 

„jiné“. Počet respondentů byl nejvyšší (73) u těch, kteří jsou v domácnosti a pečují o dítě 

(rodičovská dovolená). Druhou nejpočetnější (38) skupinu tvořili pracující rodiče. Dalším 

9 respondentům odpovídalo více pozic současně (viz. níže – kombinace více pozic). 

Někteří (5) respondenti uvedli samostatnou výdělečnou činnost, další 3 pak nezaměst-

nanost (evidence na úřadu práce). Možnosti „jiné“ („Asistentka vlastního dítěte ve škole“) 

využil 1 z respondentů a 1 z rodičů je pouze studujícím. Tab. 8, Graf 5. 



 61 

Kombinace více pozic: 

� 1x OSVČ + v domácnosti – péče o dítě 

� 3x studující + v domácnosti – péče o dítě 

� 1x studující + zaměstnaná / ý + v domácnosti – péče o dítě  

� 1x zaměstnaná / ý + jiné: „Částečný úvazek“ 

� 1x zaměstnaná / ý + v domácnosti – péče o dítě 

� 1x zaměstnaná / ý + důchodce 

� 1x zaměstnaná / ý + jiné: „Sama nejsem v důchodu, ale pobírám vdovský důchod 

po manželovi.“ 

Rozdělení respondentů podle celkového počtu dětí (včetně zdravých sourozenců) 

Počet dětí respondentů Počet Procenta 
1 dítě  45 35% 
2 děti  59 45% 
3 a více 26 20% 

Celkem 130 100% 

Tab. 9: Celkový počet dětí v rodině 
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Graf 6: Celkový počet dětí v rodině 

Poslední položka věnující se sociodemografickým údajům byla zaměřena na zjištění 

počtu dětí v rodinách. Téměř polovina (59) respondentů uvedla, že mají 2 děti. O trochu 

méně (45) se vyskytlo rodičů majících pouze 1 dítě a relativně s vysokým počtem (26) byla 

zastoupena také odpověď 3 a více dětí. Tab. 9, Graf 6. 

Znázorněné sociodemografické údaje o respondentech umožňují přibližnou typologii 

případných zájemců o rozšíření služby poskytující hlídání dětí se speciálními potřebami, 

která může mít další praktické využití. 
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4.4 Interpretace výsledků dotazníkového šetření 

Soubor N tvořilo celkem 130 respondentů. Dotazník byl zpracován univariační 

analýzou – jednotlivé otázky tudíž byly analyzovány podle jednotlivých odpovědí. 

Znázornění odpovědí bylo zpracováno formou tabulek a doplněno grafy. V následujícím 

textu budou interpretovány odpovědi respondentů na dotazníkové otázky. 

Výzkumný soubor N = 130 respondentů. 

1. Kolik je Vašemu dítěti/dětem se speciálními potřebami let? 

Respondenti měli vyplnit věk svých dětí se speciálními potřebami. Věk prvního nebo 

jediného dítěte se speciálními potřebami uvedlo všech 130 rodičů. U druhého dítěte se 

speciálními potřebami tak učinilo 23 rodičů. Otázka byla respondenty správně pochopena a 

nikdo nevyplňoval věkové kategorie svých zdravých dětí. Z odpovědí lze dojít k závěru, že 

ve 107 rodinách mají pouze 1 dítě se speciálními potřebami a ve 23 rodinách jsou takové 

děti 2. Ani v jednom případě nemají respondenti 3 a více dětí se speciálními potřebami. 

Tato otázka sloužila ke zjištění nejen věku dětí se speciálními potřebami, ale také k jejich 

počtu v rodinách. Tab. 10, Graf 7.  

Děti se speciálními 
potřebami Počet Procenta 
1 dítě  107 82% 
2 děti 23 18% 
3 a více dětí 0 0% 

Celkem 130 100% 

Tab. 10: Počet dětí se speciálními potřebami v rodině 

0%18%

82%

 1 dítě 
 2 děti 
 3 a více

 

Graf 7: Počet dětí se speciálními potřebami v rodině 
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Věk 1. dítěte Počet Procenta 
0 – 3 roky 35 27% 
4 roky – 7 let 53 41% 
8 let a více 42 32% 

Celkem 130 100% 

Tab. 11: Věk prvního dítěte se speciálními potřebami 

Ze všech 130 prvních nebo jediných dětí se speciálními potřebami tvoří nejpočetnější 

(53) věkovou skupinu děti ve věku 4-7 let. Nižší počet (42) dětí je ve věku 8 let a více. 

Nejméně (35) je dětmi zastoupena věková kategorie 0-3 roky. Mezi jednotlivými 

věkovými kategoriemi nejsou příliš velké početní rozdíly. Tab. 11. 

Věk 2. dítěte Počet Procenta 
0 – 3 roky 6 26% 
4 roky – 7 let 9 39% 
8 let a více 8 35% 

Celkem 23 100% 

Tab. 12: Věk druhého dítěte se speciálními potřebami 

Rozdíl mezi věkovými kategoriemi druhých dětí se speciálními potřebami je ještě 

menší. Z celkového počtu 23 dětí je opět nejvíce (9) zastoupena věková skupina 4-7 let. 

Pouze o 1 méně (8) je dětí, kterým je 8 let a více a 6 dětí je ve věku 0-3 let. Tab. 12. 

Věk všech dětí  Počet Procenta 
0 – 3 roky 41 27% 
4 roky – 7 let 62 40% 
8 let a více 50 33% 

Celkem 153 100% 

Tab. 13: Věk dětí se speciálními potřebami celkem 
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Graf 8: Věk dětí se speciálními potřebami celkem 
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Zhodnotíme-li věk prvních i druhých dětí se speciálními potřebami dohromady, 

dojdeme k závěru, že i přesto zůstává nejvíce (62) dětí ve věkovém rozmezí 4-7 let. Dětí 

starých 8 let a více je dohromady 50 a nejméně (41) je dětí ve věku 0-3 roky. Při tomto 

společném posouzení se zvyšuje celkový rozdíl mezi jednotlivými věkovými skupinami. 

Tab. 13, Graf 8. 

2. Z jakého zdravotního znevýhodnění vyplývají speciální potřeby Vašeho dítěte/dětí? 

Druhá otázka byla zaměřena na zjištění konkrétních druhů postižení a zdravotních 

znevýhodnění dětí respondentů. Ze všech 7 položek bylo 6 otázek polootevřených 

výběrových a 1 výčtová (respondenti mohli volit více možností). Většina respondentů 

odpovídala správně. Pouze ve 4 případech rodiče zvolili místo položky „kombinované 

postižení“ (právě ta vystihovala druh znevýhodnění jejich dítěte) několik předešlých 

dílčích položek a zároveň i tuto položku. Často respondenti využívali možnosti volby 

„jiné“ pro doplňující ifnormace, aby mohli lépe specifikovat zdravotní znevýhodnění 

svých dětí. Nabízené odpovědi rodičům více dětí umožnily vyplnit zdravotní znevýhodnění 

každého dítěte zvlášť. V následujících tabulkách jsou tyto odpovědi posouzeny nejprve 

samostatně pro každé dítě zvlášť a poté jsou znázorněny typy zdravotních znevýhodnění 

pro první i druhé děti společně.  

Zdravotní znevýhodnění 1. dítěte Počet Procenta 
tělesné postižení 17 13% 
mentální postižení 18 14% 
smyslové postižení 11 8% 
vady řeči 13 10% 
vývojové poruchy učení a chování 12 9% 
kombinovaná postižení 28 22% 
vnitřní nemoci 31 24% 

Celkem 130 100% 

Tab. 14: Druhy postižení a zdravotních znevýhodnění prvních dětí 

Speciální potřeby všech (130) prvních nebo jediných dětí respondentů vyplývají 

nejčastěji (31) z různých vnitřních nemocí. Podobně početnou (28) skupinou jsou děti 

s kombinovaným postižením. Dále má 18 respondentů první nebo jediné dítě s mentálním 

postižením a 17 s tělesným postižením. Dalších 13 dětí je znevýhodněno vadami řeči a 12 

vývojovými poruchami učení a chování. Zbývajících 11 dotazovaných rodičů má první 

nebo jediné dítě se smyslovým postižením. Tab. 14. 
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Zdravotní znevýhodnění 2. dítěte Počet Procenta 
tělesné postižení 2 1,5% 
mentální postižení 1 0,8% 
smyslové postižení 1 0,8% 
vady řeči 2 1,5% 
vývojové poruchy učení a chování 6 4,6% 
kombinovaná postižení 3 2,3% 
vnitřní nemoci 8 6,2% 
nemám další děti se zdravotním 
znevýhodněním 107 82,3% 

Celkem 130 100% 

Tab. 15: Druhy postižení a zdravotních znevýhodnění druhých dětí 

Ze 130 respondentů naprostá většina (107) rodičů nemá další děti se zdravotním 

znevýhodněním. Ostatních 23 rodičů má dvě děti se zdravotním znevýhodněním. Speciální 

potřeby všech (23) druhých dětí také vyplývají nejvíce (8) z různých vnitřních nemocí. 

Dalších 6 dětí má vývojové poruchy učení a chování, u 3 se vyskytuje kombinované 

postižení, tělesně postižěné jsou 2 děti. Stejný počet (1) je u dětí s mentálním postižením a 

se smyslovým postižením. Tab. 15. 

Zdravotní znevýhodnění všech dětí Počet Procenta 
tělesné postižení 19 12,4% 
mentální postižení 19 12,4% 
smyslové postižení 12 7,8% 
vady řeči 15 9,8% 
vývojové poruchy učení a chování 18 11,8% 
kombinovaná postižení 31 20,3% 
vnitřní nemoci 39 25,5% 

Celkem 153 100% 

Tab. 16: Druhy postižení a zdravotních znevýhodnění všech dětí  
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Graf 9: Druhy postižení a zdravotních znevýhodnění všech dětí 

Posouzením zdravotních znevýhodnění prvních i druhých dětí společně docházíme 

k závěru, že nejpočetnější (39) skupinu tvoří dětí s vnitřními nemocemi. Následují děti 

s kombinovaným postižením, kterých je 31 a stejný počet (19) se vyskytuje u dětí 

s tělesným a s mentálním postižením. Vývojové poruchy učení a chování má 18 dětí, 

dalších 15 dětí znevýhodňují vady řeči a nejméně (12) dětí je znevýhodněno smyslovým 

postižením. Tab. 16, Graf 9. 

Typy jednotlivých druhů zdravotního znevýhodnění u dětí 

Tělesné postižení  Počet Procenta 
Dětská mozková obrna 7 37% 
svalová a neuromuskulární onemocnění  
(svalové dystrofie) 3 16% 
vrozené vady lebky, páteře, kostí a růstové odchylky 5 26% 
tělesné postižení po úrazu/po nemoci 4 21% 
jiné 0 0% 

Celkem 19 100% 

Tab. 17: Typy tělesného postižení  
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Graf 10: Typy tělesného postižení  

Z celkových 19 tělesně postižených dětí je nejvíce (7) dětí s Dětskou mozkovou obrnou. 

Vrozené vady lebky, páteře, kostí a růstové odchylky má 5 dětí. Další 4 děti jsou tělesně 

postižené následkem úrazu nebo nemoci. Svalové a neuromuskulární onemocnění (svalové 

dystrofie) znevýhodňují 3 děti. Ani jeden z respondentů neuvedl jiný typ tělesného 

postižení svého dítěte. Tab. 17, Graf 10. 

Mentální postižení  Počet Procenta 
Mentální retardace 3 16% 
Downův syndrom  5 26% 
Poruchy autistického spektra 10 53% 
mentální postižení po úrazu/po nemoci 0 0% 
jiné 1 5% 

Celkem 19 100% 

Tab. 18: Typy mentálního postižení  
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 Graf 11: Typy mentálního postižení  

Děti s Poruchami autistického spektra tvoří nejpočetnější (10) skupinu ze všech 19 dětí 

s mentálním postižením. Přesně o polovinu méně (5) dětí má Downův syndrom a 3 děti 

mají Mentální retardaci. V žádné rodině nejsou mentálně postižené děti v důsledku úrazu 

nebo nemoci. Volby možnosti jiné využil 1 z respondentů k přesnějšímu sdělení: „Porucha 

autistického spektra s těžkou mentální retardací“. V tomto případě se jedná o kombinaci 

dvou druhů mentálního postižení. Další 1 respondentka uvedla u Mentální retardace svého 

dítěte doplňující informaci týkající se stupně postižení – „Jedná o středně těžkou mentální 

retardaci.“ Tab. 18, Graf 11. 

Smyslové postižení  Počet Procenta 
zrakové 7 59% 
sluchové 4 33% 
smyslové postižení po úrazu/po nemoci 1 8% 
jiné 0 0% 

Celkem 12 100% 

Tab. 19: Typy smyslového postižení  
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Graf 12: Typy Smyslového postižení  

Z celkového počtu 12 dětí se smyslovým postižením má 7 dětí zrakové postižení. Další 

4 děti mají postižení sluchu a 1 z dětí má smyslové postižení po úrazu/nemoci. Jiný typ 

smyslového postižení nezvolil žádný respondent. Tab. 19, Graf 12. 

Vady řeči  Počet Procenta 
Vývojová dysfázie 7 46% 
Opožděný vývoj řeči 3 20% 
Dyslálie 4 27% 
Koktavost 1 7% 
jiné 0 0% 

Celkem 15 100% 

Tab. 20: Druhy řečových vad  
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Graf 13: Druhy řečových vad  
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Vývojová dysfázie je nejčastěji (7) se vyskytující diagnóza u všech (15) dětí s vadami 

řeči. Další 4 děti znevýhodňuje Dyslálie. Opožděný vývoj řeči mají 3 děti a pouze 1 má 

Balbuties. Jiné druhy řečových vad respondenti neuváděli. Tab. 20, Graf 13. 

Vývojové poruchy učení a chování  Počet Procenta 
ADHD 11 61% 
ADD 1 6% 
specifické poruchy učení 4 22% 
jiné 2 11% 

Celkem 18 100% 

Tab. 21: Typy vývojových poruch učení a chování  
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Graf 14: Typy vývojových poruch učení a chování  

Ze všech 18 dětí s vývojovými poruchami učení a chování je nejvíce (11) z nich 

znevýhodněno syndromem ADHD. Specifické poruchy učení a chování mají 4 děti a 

syndrom ADD jen 1 dítě. Možnosti „jiné“ využili 2 respondenti: „Porucha pozornosti 

(ADHD) + impulzivita + lehká mentální retardace“, „ADHD a lehká forma atypického 

autismu“. Tab. 21, Graf 14. 

Kombinovaná postižení  Počet Procenta 
hluchoslepota 1 3% 
tělesné + smyslové vady + vady řeči 5 16% 
tělesné + smyslové vady + vady řeči + duševní onemocnění  
+ vývojové poruchy učení a chování 6 19% 
poruchy autistického spektra + další vady 4 13% 
jiné 15 49% 

Celkem 31 100% 

Tab. 22: Typy kombinovaného postižení  
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 Graf 15: Typy kombinovaného postižení  

Nejvíce (15) respondentů z celkových 31 uvádělo jiný typ kombinovaného postižení 

(viz. níže) než jaké byly v nabídce. Dalších 6 uvedlo u svých dětí kombinaci: tělesné + 

smyslové vady + vady řeči + duševní onemocnění + vývojové poruchy učení a chování. 

Kombinace: tělesné + smyslové vady + vady řeči se vyskytuje u 5 dětí a 4 děti mají 

poruchy autistického spektra + další vady. Pouze 1 z dětí dotazovaných rodičů je 

hluchoslepé. Jiné typy kombinovaného postižení: 

� tělesné + smyslové vady + vývojové poruchy učení a chování 

� mentální (MR+PAS) + vady řeči (dyslálie) + vnitřní nemoci (epilepsie) 

� mentální postižení (MR) + genetické postižení 

� poruchy autistického spektra + vady řeči + vnitřní nemoci (alergie, paradoxní pohyb 

hlasivek - neurologická vrozená vada - dlouhodobá tracheostomie) 

� psychomotorická retardace z důvodu porodní asfixie + vady řeči (opožděný vývoj 

řeči) + vnitřní nemoci (epilepsie) 

� tělesné (DMO) + mentální (MR) + smyslové (zrakové) + vnitřní nemoci (epilepsie) 

� tělesné (DMO) + mentální (MR) + vady řeči (opožděný vývoj řeči) + vnitřní nemoci 

(alergie, astma, epilepsie) 
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� 2x tělesné (DMO) + mentální (MR) + vnitřní nemoci (epilepsie) 

� tělesné (DMO) + mentální (PAS) + vývojové poruchy učení a chování (ADHD) 

� tělesné (vrozená vývojová vada mozku - lyssencefalie I.typu (agyrie), Miller Diekerův 

syndrom) + mentální (MR) + vývojová dysfázie + epilepsie – celkově patologický 

(opožděný) vývoj 

� tělesné + mentální (MR) + smyslové (zraková vada) + vady řeči + epilepsie 

� tělesné + mentální + vnitřní nemoci (nemoci srdce a cév) v důsledku Edward. syndromu 

� tělesné, smyslové a mentální 

� tělesné (DMO, hydrocefalus) + vývojové poruchy učení a chování (specifické poruchy 

učení) + vnitřní nemoci (alergie, epilepsie, hydrocefalus). Tab. 22, Graf 15 

Vnit řní nemoci  Počet Procenta 
Alergie 1 3% 
Astma 2 5% 
Celiakie 2 5% 
Cystická fibroza 20 51% 
Diabetes 2 5% 
Epilepsie 2 5% 
cévní a srdeční nemoci 2 5% 
onkologická onemocnění 1 3% 
kombinace 7 18% 

Celkem 39 100% 

Tab. 23: Druhy vnitřních nemocí  

7

1

2

2

2

20

2

2

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Alergie
Astma
Celiakie
Cystická fibroza
Diabetes
Epilepsie
cévní a srdeční nemoci
onkologická onemocnění
kombinace

 

 Graf 16: Druhy vnitřních nemocí  
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Mezi všemi (39) dětmi s vnitřními nemocemi se nejčastěji (20) vyskytuje Cystická 

fibrosa. Kombinaci více nemocí u svých dětí uvedlo 7 respondentů (viz. níže). Stejný počet 

(2) samostatně se vyskytujících onemocnění se objevil u dětí s astmatem, celiakií, diabetes, 

epilepsií a cévním a srdečním onemocněním. Jedno z dětí je alergické a jedno má 

onkologické onemocnění. Kombinace více onemocnění: 

� Alergie , Astma 

� Alergie, Diabetes 

� Astma, Epilepsie 

� Celiakie , Diabetes 

� Cystická fibroza, Cévní a srdeční nemoci  

� 2x Alergie , Astma , Cystická fibroza. Tab. 23, Graf 16 

3. Kdo se podílí na výchově a péči o dítě/děti?  

Hlavní pečovatelé  Počet Procenta 

pouze matka 17 13% 

matka + pomocní pečovatelé 11 8% 

pouze otec 0 0% 

otec + pomocní pečovatelé 1 1% 

pouze oba rodiče 39 30% 

oba rodiče + pomocní pečovatelé 62 48% 

Celkem 130 100% 

Tab. 24: Podíl hlavních pečovatelů na péči o dítě/děti a jejich výchově  
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Graf 17: Podíl hlavních pečovatelů na péči o dítě/děti a jejich výchově 
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Záměrem této výčtové otázky bylo zjištění podílu osob pečujících o děti se speciálními 

potřebami a zajišťujících jejich výchovu. Respondenti odpovídalli převážně správně, jen 

v několika případech se objevilo vyplnění položek „matka“, „otec“, i „oba rodiče“ nebo 

pouze „matka“, „otec“ bez vyplnění  položky „oba rodiče“. Vypovídající hodnota tím ale 

nebyla ovlivněna. 

Z celkového počtu 130 respondentů se na výchově a péči o dítě/děti podílí v naprosté 

většině (101) jako hlavní pečovatelé oba rodiče. Z toho 39 rodičů pečuje o dítě/děti úplně 

samo a 62 rodičům s péčí někdo pomáhá. Ve 28 případech je hlavním pečovatelem matka. 

Z toho 17 matek pečuje naprosto samo a 11 matek má k dispozici pomocné pečovatele. 

Pouze v jediném případě je hlavním pečovatelem otec, kterému s péčí pomáhá někdo další. 

Tab. 24, Graf 17.  

Součtem obou rodičů (62), matek (11) a otce (1), kteří mají k dispozici pomocné 

pečovatele lze dojít k závěru, že takových rodičů je celkem 74 (více jak polovina všech 

dotázaných). 

Pomocní pečovatelé rodičů Počet Procenta 

prarodiče  48 65% 

prarodiče + osobní asistent/ka 8 11% 

prarodiče + chůva 2 3% 

osobní asistent/ka 4 5% 

chůva 1 1% 

někdo jiný  11 15% 

Celkem 74 100% 

Tab. 25: Podíl pomocných pečovatelů na péči o dítě/děti a jejich výchově 
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Graf 18: Podíl pomocných pečovatelů na péči o dítě/děti a jejich výchově 
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Poměrně vysoký počet (56) respondentů musí zvládat péči o dítě/děti a výchovu zcela 

bez pomoci někoho dalšího. Ostatním rodičům (74), kteří se mají na koho obrátit s žádostí 

o zajištění hlídání, nejčastěji pomáhají prarodiče. Ve 48 případech se jedná pouze o praro-

diče, u dalších 8 respondentů jsou to prarodiče a osobní asistent/ka a 2 rodičům s péčí 

pomáhají prarodiče a zároveň chůva. Respondenti často (11) volili možnost „někdo jiný“, 

kde blíže specifikovali pomocné pečovatele (viz. níže). Některým (4) rodičům pomáhá 

pouze asistent/ka a v 1 případě jen chůva. Další pomocní pečovatelé: 

� 3x partner/ka 

� 2x sestra 

� 2x mateřská škola 

� sourozenci 

� paní učitelka 

� asistent pedagoga  

� babička, přátelé a jednou za 14 dní asistentka. Tab. 25, Graf 18 

4. Vnímáte pomoc Vašeho okolí při výchově a základní péči o dítě/děti se speciálními 

potřebami jako uspokojivou? 

Rodiče vnímají pomoc okolí uspokojivě  Počet Procenta 
ano  25 19% 
spíše ano 51 39% 
spíše ne 45 35% 
ne 9 7% 

Celkem 130 100% 

Tab. 26: Spokojenost rodičů s pomocí při péči o dítě/děti a jejich výchově 
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 Graf 19: Spokojenost rodičů s pomocí při péči o dítě/děti a jejich výchově 
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Účelem této otázky bylo utvořit si představu o spokojenosti rodičů s dosavadní pomocí 

při péči a výchově dětí se speciálními potřebami. Nejvíce respondentů (51) volilo možnost 

„spíše ano“, ale velmi podobný byl také počet (45) odpovědí „spíše ne“. Mezi názory 

„ano“ (25), kdy jsou rodiče zcela spokojeni a jednoznačnou odpovědí „ne“ (9), čímž rodiče 

vyjadřují jasnou nespokojenost, je rozdíl výpovědí patrnější více. Máme-li získat konkrétní 

představu, je třeba posuzovat dílčí kladné a záporné odpovědi společně. 58% (51+25) 

respondentů je spokojeno a 42% (45+9) rodičů vnímá pomoc jako neuspokojivou. Jedná se 

tedy o 16% rozdíl mezi spokojenými a nespokojenými respondenty ve prospěch spokoje-

ných. Přesto stojí za pozornost vysoké procento rodičů, pro které je současná pomoc s péčí 

a výchovou zdravotně znevýhodněných dětí nedostačující. Tab. 26, Graf 19. 

5. Kolik času věnujete odpočinku, času jen pro sebe a své zájmy? 

Čas zbývající na odpočinek a zájmy Počet Procenta 
1 den v týdnu a více 4 3% 
více než 10 hodin týdně 8 6% 
5 – 10 hodin týdně 21 16% 
do 5 hodin týdně 66 51% 
žádný 31 24% 

Celkem 130 100% 

Tab. 27: Časové možnosti rodičů pro odpočinek a vlastní zájmy 
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Graf 20: Časové možnosti rodičů pro odpočinek a vlastní zájmy 

Z celkového počtu 130 respondentů většině (97) z nich zbývá v týdnu méně než 5 hodin 

času na odpočinek, psychohygienu (čas jen pro sebe) a vlastní zájmy. Z toho 31 rodičů 

takový čas dokonce nemá vůbec žádný. Na základě tohoto výsledku lze soudit, jak časově 
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náročná péče o děti se zdravotním znevýhodněním je. S přihlédnutím na momentální 

pozice respondentů (viz. sociodemografické údaje) je toto číslo poměrně vysoké. Dalších 

21 rodičů má možnost využívat čas jen pro sebe v rozmezí 5 – 10 hodin týdně. Několik (8) 

respondentů využívá i více než 10 hodin týdně jen pro sebe a někteří (4) mají takové 

podmínky, že jim tohoto času zbývá celý 1den (popř. i více) v týdnu. Tab. 27, Graf 20. 

6. Cítíte vyčerpání a potřebu zvýšit odpočinek a časové možnosti pro vlastní zájmy? 

Stav vyčerpání a potřeba času pro sebe Počet Procenta 
stále  19 15% 
často  57 43% 
občas  52 40% 
nikdy 2 2% 

Celkem 130 100% 

Tab. 28: Pocit vyčerpání rodičů, potřeba zvýšení odpočinku a času na zájmové aktivity 
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Graf 21: Pocit vyčerpání rodičů, potřeba zvýšení odpočinku a času na zájmové aktivity 

Pocit vyčerpání a tudíž potřebu častěji odpočívat a mít více času jen pro sebe vnímá 57  

respondentů často. Jen občas tento pocit má o 5 respondentů méně (52) a naopak stálý je 

takový stav u 19 rodičů. Pouze 2 respondenti uvedli, že takový pocit nemají nikdy. Tyto 

pocity a potřeby prožívají, s výjimkou 2 dotázaných, všichni respondenti, ale intenzita se 

projevuje v odlišných stupních. Tab. 28, Graf 21.  

7. Využil/a jste někdy hlídání Vašeho dítěte/dětí se speciálními potřebami cizí osobou? 

Tato částečně dichotomní otázka byla cílena na získání informace o dosavadních 

zkušenostech respondentů s hlídáním jejich zdravotně znevýhodněných dětí cizí osobou. 

V první části odpovídali všichni respondenti a dále jen ti, co někdy vyhledali službu 
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hlídání dětí jinde než u rodinných příslušníků a přátel. Rodiče, kteří uvedli odpověď „ne“ 

v rámci této otázky už dále neodpovídali. 

Využití hlídání dětí cizí osobou Počet Procenta 
ano - prostřednictvím agentury 2 1,5% 
ano - prostřednictvím inzerce 3 2,3% 
ano - na doporučení 14 10,8% 
ano - na doporučení + prostřednictvím 
agentury 2 1,5% 
ano - jiným způsobem 8 6,2% 
ne 101 77,7% 

Celkem 130 100% 

Tab. 29: Zkušenosti rodičů s využitím hlídání dětí 
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Graf 22: Zkušenosti rodičů s využitím hlídání dětí 

Většina (101) respondentů se dosud neobrátila na cizí osobu, nebo organizaci poskytu-

jící službu hlídání, s žádostí na zajištění péče o dítě. Naopak 29 rodičů již tuto zkušenost 

má a podobnou službu v minulosti využilo nebo nadále využívá. Z nich tak učinilo nejvíce 

(14) rodičů na základě doporučení, dalších 8 respondentů uvedlo jiné způsoby využití 

hlídání než jaké byly v nabídce (viz. níže). 3 respondenti si zajistili hlídání přes inzerci. 

Někteří (2) rodiče oslovili agenturu na hlídání dětí. Stejné řešení (kontaktování agentury) 

volili i další 2 respondenti, ale zároveň tak jednali na základě doporučení. Jeden 

z respondentů doplnil svou odpověď „ne“ vysvětlením: „Ne, protože situace v rodině to 

v současnosti nedovoluje“. Jiné způsoby využití hlídání:  

� osobní asistentka v DC Paprsek – soukromá záležitost 

� prarodiče, ale jen na nezbytnou dobu 
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� 2x stacionář  

� školní klub, dříve MŠ – kroužky 

� ano, ale ještě před vypuknutím nemoci 

� osobní asistentkou 

� příležitostně pomáhají hlídat přátelé. Tab. 29, Graf 22 

8. Uvítal/a byste rozvoj agentur poskytujících hlídání dětí se speciálními potřebami 

v odpovídající kvalitě? 

Filtrační otázka zjišťující zájem rodičů o rozvoj agentur na hlídání dětí se speciálními 

potřebami byla stěžejní otázkou výzkumu. Pro respondenty, kteří svým nesouhlasem 

vyjádřili nezájem o rozvoj takové služby byla tato otázka poslední položkou dotazníku. 

Další 4 dotazy tudíž byly určeny pouze respondentům se zájmem o rozvoj agentur. 

Rodiče mají zájem o rozvoj agentur Počet Procenta 
ano 114 88% 
ne 16 12% 

Celkem 130 100% 

Tab. 30: Zájem rodičů o rozvoj agentur nabízejících hlídání dětí se speciálními potřebami 
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Graf 23: Zájem rodičů o rozvoj agentur nabízejících hlídání dětí se speciálními potřebami 

Převážná většina (114) respondentů by uvítala rozvoj agentur poskytujících hlídání dětí 

se speciálními potřebami. Ze všech 130 respondentů pouhých 16 rodičů o takovou službu 

zájem neprojevilo. Tyto výsledky dokazují fakt, že potřeby rodičů, v souvislosti s dostup-

ností kvalitní péče o děti, nejsou uspokojovány dostatečně a je patrná poptávka po službách 

souvisejících s hlídáním dětí se speciálními potřebami. Tab. 30, Graf 23. 
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V následujících položkách byly zpracovány odpovědi respondentů se zájmem o rozvoj 

agentur poskytujících hlídání dětí se speciálními potřebami. Výzkumný soubor N se tím 

snížil na 114 respondentů. 

9. Kterou z uvedených forem hlídání byste upřednostnil/a? 

Formy hlídání  Počet Procenta 
pravidelné každodenní 8 7% 
pravidelné každotýdenní 39 34% 
nepravidelné nárazové 61 54% 
kombinace 6 5% 

Celkem 114 100% 

Tab. 31: Požadované formy hlídání  
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Graf 24: Požadované formy hlídání 

Respondenti by nejvíce (61) preferovali formu nepravidelného nárazového hlídání. 

Poměrně mnoho (39) rodičů by upřednostnilo zájem také o pravidelné každotýdenní 

hlídání a někteří (8) by uvítali i pravidelné každodenní hlídání. Dalších 6 respondentů 

dokonce projevilo potřebu využití kombinace více forem: 

� pravidelné každodenní (méně než 3 hodiny) + nepravidelné nárazové (3 – 6 hodin) 

� pravidelné každodenní (méně než 3 hodiny) + nepravidelné nárazové (6 – 10 hodin) 

� pravidelné každodenní (3 – 6 hodin) + nepravidelné nárazové (3 – 6 hodin) 

� 2 x pravidelné každotýdenní (3 – 6 hodin) + nepravidelné nárazové (méně než 3 hodiny) 

� pravidelné každotýdenní (3 – 6 hodin) + nepravidelné nárazové (6 – 10 hodin).  

Tab. 31, Graf 24      
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Představy respondentů byly odlišné také podle časového rozmezí jednotlivých forem 

hlídání. Tab. 32 

Časový rozsah jednotlivých forem hlídání Počet Procenta 
Pravidelné každodenní hlídání 
méně než 3 hodiny 1 0,9% 
3 – 6 hodin 6 5,3% 
6 – 10 hodin 1 0,9% 
více než 10 hodin 0 0,0% 
Pravidelné každotýdenní hlídání  
méně než 3 hodiny 8 7,0% 
3 – 6 hodin 19 16,6% 
6 – 10 hodin 9 7,9% 
více než 10 hodin 3 2,6% 
Nepravidelné nárazové hlídání 
méně než 3 hodiny 18 15,8% 
3 – 6 hodin 32 28,1% 
6 – 10 hodin 7 6,1% 
více než 10 hodin 4 3,5% 
kombinace 6 5,3% 

Celkem 114 100% 

Tab. 32: Zájem respondentů podle časového rozmezí forem hlídání  

10. Jaká sazba za hodinu hlídání by odpovídala Vašim finančním možnostem?  

Cílem otázky orientované na ekonomickou situaci respondentů ve vztahu k hlídání bylo 

utvoření představy o podmínkách dostupnosti takové služby pro rodiny dětí se speciálními 

potřebami. Respondenti vybírali ze 4 nabízených variant sazby za hodinu hlídání takovou, 

která by byla adekvátní k jejich ekonomickým poměrům. 

Přijatelná hodinová sazba pro rodiče Počet Procenta 
méně než 80 Kč/hod 51 44% 
80 - 100 Kč /hod 44 39% 
100 - 120 Kč/hod 16 14% 
120 Kč a více/hod 3 3% 

Celkem 114 100% 

Tab. 33: Sazba za hodinu hlídání vyhovující rodičům  
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 Graf 25: Sazba za hodinu hlídání vyhovující rodičům  

Ze všech 114 respondentů se zájmem o hlídání dětí by téměř polovině (51, 44%) 

vyhovovalo platit pečovatelce méně než 80 Kč za hodinu hlídání. O něco méně (44) rodičů 

by mohlo chůvě platit 80 – 100 Kč za hodinu hlídání. Dalším 16 respondentům by jejich 

finanční prostředky umožnily hradit 100 – 120 Kč za hodinu hlídání a 3 rodiče by si mohli 

dovolit pečovatelku i za 120 Kč a více za hodinu hlídání. Posoudíme-li všechny rodiče, 

kteří by mohli chůvě platit 80 – 100 Kč, 100 – 120 Kč nebo 120 Kč a více za hodinu 

hlídání společně (44+16+3), dojdeme k závěru, že více než polovina (56%) z nich by 

finančně unesla platbu alespoň 80 Kč za hodinu hlídání, popř. i vyšší. Tab. 33, Graf 25. 

11. Vyberte požadavek na odbornou kvalifikaci pečovatelky, který preferujete. 

Odborná kvalifikace pečovatelky Počet Procenta 
odborné zdravotní vzdělání (SOŠ, VOŠ, VŠ) 34 30% 
odborné pedagogické vzdělání (SOŠ, VOŠ,  VŠ) 23 20% 
kurz zaměřený na konkrétní potřeby Vašeho 
dítěte/dětí  21 18% 
kurz první pomoci 2 2% 
kurz speciální pedagogiky 19 17% 
jiné 15 13% 

Celkem 114 100% 

Tab. 34: Požadavky rodičů na odbornost pečovatelky 
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Graf 26: Požadavky rodičů na odbornost pečovatelky 

Nejvíce (34) respondentů by požadovalo u pečovatelky odborné zdravotní vzdělání. 

Odborné pedagogické vzdělání by vítalo 23 respondentů a podobný počet (21) rodičů 

vyjádřilo zájem o absolvování kurzu zaměřeného na speciální potřeby jejich dětí. Poměrně 

hodně (19) byl u rodičů zájem také o kurz speciální pedagogiky a naopak až překvapivě 

malý (2) byl zájem o kurz první pomoci. V nabídce odpovědí byla respondentům 

k dispozici také možnost „jiné“, kterou využilo 15 z nich. Někteří tak specifikovali své 

požadavky konkrétněji a jiní uvedli kombinaci více kvalifikací vhodných pro pečovatelku. 

Kombinace:  

� odborné pedagogické vzdělání + kurz první pomoci 

� odborné zdravotní vzdělání + kurz první pomoci 

� odborné zdravotní vzdělání + kurz speciální pedagogiky 

Možnost „jiné“: 

� „Chůvu bych "proškolila"sama, aplikace inzulínu není zas tak složitá, jde o překonání 

psychického bloku, že dítě píchnu, když jsem to zvládla já (a nemám zdravotnické 

vzdělání), zvládne to kdokoliv.“ 

� „Nejde mi o to aby daný člověk měl nějakou kvalifikaci. Jen bych potřebovala aby        

o postižení mé dcery něco věděl a věděl jak se k tomu postavit a na co se zaměřit.“ 

� „Nemusí mít speciální vzdělání, ale musí být hodná a zodpovědná.“ 

� „Odborná edukace (cukrovka, celiakie)“ 
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� „Odborné vzdělání obojí + jak inhalovat, jak podávat léky, jak na astmatické záchvaty.“ 

� „Pohodovou a klidnou osobu, která má ráda děti“ 

� „Spíše než kvalifikace, jsou pro mne důležitější zkušenosti“ 

� „Vzdělání není tak důležité, důležitý je přístup! A zkušenosti.“ 

� „Znalost inhalace, rehabilitace s dítětem, ale taky pozitivní, kamarádský přístup.“ 

� „Odborné zdravotní, kurz SPPG + informovanost o kochleárním implantátu.“ 

� „Stačí obecné povědomí o nemocech a schopnost děti zabavit.“ 

� „Znalost problematiky nádorových onemocnění, podrobnosti v přístupu bych chůvě 

vysvětlila“ Tab. 34, Graf 26. 

12. Kterou oblast by měla pečovatelka u Vašeho dítěte/dětí rozvíjet nejvíce? 

Preference oblasti rozvoje Počet Procenta 
pohybové dovednosti (hrubá, jemná 
motorika) 30 26% 
sociální dovednosti 19 17% 
hudební a výtvarné dovednosti 3 3% 
myšlení, řeč a komunikace  41 36% 
sebeobsluha 7 6% 
jiné  14 12% 

Celkem 114 100% 

Tab. 35: Nejdůležitější oblasti pro rozvoj dítěte 
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Graf 27: Nejdůležitější oblasti pro rozvoj dítěte 

Poslední otázka byla zaměřena na preference respondentů z hlediska vývoje jejich dětí. 

Nejčastěji (41) by respondenti uvítali, aby chůva u dětí podporovala rozvoj myšlení, řeči a 

komunikace. Druhou oblastí, kterou rodiče často (30) uváděli jako nejdůležitější pro jejich 
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dítě, byly pohybové dovednosti (hrubá, jemná motorika). Pro dalších 19 respondentů je 

důležitý rozvoj sociálních dovedností. Někteří (15) rodiče považovali u svých dětí více 

oblastí vývoje za stejně důležité a v možnosti „jiné“ vyjádřili svůj názor (viz. níže). 

Sebeobsluhu by upřednostnilo 7 respondentů a pro 2 respondenty byl důležitý rozvoj 

hudebních a výtvarných dovedností. Tab. 35, Graf 27. 

Možnost „jiné“: 

� 4x „Všechny oblasti“ 

� „Všechny oblasti považuji za důležité“ 

� „Nejspíš všechny možnosti“ 

� „Od každého něco, nepreferuji jednu konkrétní oblast“ 

� „Od každého trochu, netrvám na hudebních a výtvarných dovednostech“ 

� „Sebeobsluha, řeč, jemná a hrubá motorika, sociální dovednosti“ 

� „Myšlení, řeč a komunikace a sebeobsluha“ 

� „U jednoho pohybové dovednosti, u druhého sociální dovednosti“ 

� „M ěla by se věnovat hlavně relaxaci dítěte“ 

� „Není třeba žádné speciality, naše dcerka potřebuje klid, příp. fyzioterapeutickou péči“ 

� „Nevyžadovala bych ani tak rozvíjení určitých oblastí, spíše dobrého společníka a 

kamaráda“ 

4.5 Analýza výsledků výzkumu 

Z výzkumu vyplývá, že rodiče dětí se speciálními potřebami mají zájem o rozvoj 

agentur poskytujících hlídání jejich dětí. Výsledky ukazují, že tento zájem je poměrně 

velký. Zjištěný fakt zároveň dokazuje nedostatečnost současné nabídky služeb pro rodiny 

handicapovaných dětí v oblasti zajištění hlídání. Větší část rodičů vyjádřila převážně 

spokojenost s pomocí svého okolí při péči o dítě a jeho výchově, ale přesto pozitivně 

reagovala na nabídku další pomoci formou hlídání. Za pozornost stojí vysoký počet rodičů, 

kterým s péčí a výchovou vůbec nikdo nepomáhá.  

Přibližně 3/4 respondentů zbývá pouze minimální čas (nebo nezbývá žádný) na odpo-

činek, vlastní relaxaci a psychohygienu. K tomuto výsledku je třeba přistoupit s ohledem 

na zaměstnanost respondentů. Domnívám se, že podobný poměr by vycházel také u rodičů 

zdravých dětí. Většině rodičům zdravotně znevýhodněných dětí ovšem nezbývá příliš času 

na nic jiného než na péči o dítě, přestože třeba ani nepracují. Je tedy logické, že rodiče se 
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často cítí vyčerpaní a jejich potřeba odpočinku není uspokojována dostatečně. Tuto 

skutečnost potvrzují výsledky výzkumu – více než 3/4 respondentů prožívají často nebo 

stále pocit vyčerpání a potřebu více času jen pro sebe. Někteří rodiče už v minulosti řešili 

situaci oslovením někoho cizího s žádostí o pomoc při hlídání dětí. Překvapivě se jedná 

téměř o 1/3 dotázaných respondentů a někteří mají chůvu stabilně k dispozici i nadále.  

Rodiny s postiženými a zdravotně znevýhodněnými dětmi jsou často odkázané na různé 

sociální dávky a nemají možnost jiného zdroje financí. Také z tohoto důvodu si myslím, že 

by rodičům pomohl rozvoj agentur na hlídání dětí, aby mohli nastoupit do zaměstnání a 

své příjmy tak zvýšili. Plat pečovatelky by v tomto případě ale neměl převyšovat mzdu 

rodičů. Určit optimální odměnu pro chůvu k dětem se speciálními potřebami je velmi 

obtížné. Na jednu stranu je nutné zvážit ekonomickou situaci rodin a na druhou stranu 

náklady na proškolení a přípravu pečovatelky kompetentní pro tuto práci.  

Dle očekávání nejsou finanční možnosti respondentů takové jako u rodin se zdravými 

dětmi. Důležité je vzít v úvahu také region, v němž rodina žije (jiné podmínky jsou v Praze 

a jiné například v Ústeckém kraji u hlídání i zdravých dětí). Překvapivě je ale velké 

procento respondentů schopno chůvě platit 80 Kč na hodinu a případně i více. Vzhledem 

k velkému rozptylu různých druhů postižení a onemocnění u dětí jsou představy respon-

dentů o kvalifikaci pečovatelky odlišné. Většina kvalitnějších agentur požaduje u svých 

pečovatelek absolvování kurzu první pomoci.  

Neočekávaným výsledkem byl malý zájem o takový kurz mezi respondenty, přestože 

ani požadavek na odborné zdravotní vzdělání nebyl výrazně více preferován ve srovnání 

s ostatními požadavky. Respondenti poměrně často volili možnost „kurz zaměřený na 

konkrétní potřeby Vašeho dítěte/dětí“, ale jen malá část tuto odpověď specifikovala blíže 

vlastními slovy. Preference oblasti nejvhodnější k dalšímu rozvoji byly různé opět podle 

jednotlivých speciálních potřeb dětí. Všechny otázky dotazníku byly většinou respondentů 

pochopeny správně a jejich odpovědi tak získaly svou vypovídající hodnotu.  

Hypotéza H1: Rodiči nejžádanější věkovou kategorií pro hlídání jsou děti v předškolním 

věku. 

Tato hypotéza byla potvrzena.  



 87 

Po vyhodnocení otázky č. 1 a otázky č. 8 byla ověřena předpokládaná domněnka, že 

mezi rodiči dětí se speciálními potřebami je největší zájem o hlídání dětí ve věku 4 – 7 let. 

Tato hypotéza byla stanovena na základě praktických zkušeností při hlídání dětí s ohledem 

na specifickou skupinu výzkumného souboru. V posledních letech je mezi rodiči zdravých 

dětí největší poptávka po hlídání dětí v raném věku (do 3 let) a druhou nejžádanější 

věkovou skupinu představují s nepatrným rozdílem děti předškolního věku. Pro potvrzení 

výsledku je třeba posoudit věky dětí respondentů celkem a odečíst od nich děti responden-

tů, kteří o rozvoj agentur zájem neprojevili. Takových respondentů bylo 16, z nichž 12 má 

pouze jedno dítě a 4 dvě děti se speciálními potřebami. Věkové zastoupení těchto dětí bylo 

u kategorie 0-3 roky 5, ve věku 4-7 let 8 a dětí starších 8 let bylo 7. Po odečtení těchto dětí 

z celkového počtu (41-5=36; 62-8=54; 57-7=50) docházíme k závěru, že i přesto nejvíce 

(54) zastoupenou skupinou zůstávají děti v předškolním věku, což potvrzuje stanovenou 

hypotézu. 

Hypotéza H2: Více jak polovina respondentů věnuje odpočinku a vlastní psychohygieně 

méně než 5 hodin týdně. 

Tato hypotéza byla potvrzena.  

Druhou domněnku potvrzují výsledky otázky č. 5, ve které 24% všech respondentů 

uvedlo, že nemá vůbec žádný čas pro vlastní odpočinek, zájmy a chvíle jen pro sebe. 

Nejvíce respondentů (51%) pak sdělilo, že u nich tento čas nepřesahuje více jak 5 hodin 

v týdnu. Posoudíme-li oba výsledky dohromady, dojdeme k závěru, že celých 75% 

respondentů nevěnuje vlastní psychohygieně a odpočinku ani 5 hodin týdně. Takový 

výsledek je až alarmující, když pomyslíme na slova odborníků doporučujících, aby rodiče 

při péči o děti mysleli zároveň na své potřeby a tělesné i psychické zdraví. 

Hypotéza H3: Alespoň 40% respondentů se zájmem o hlídání je schopno hradit za hodinu 

hlídání 80 Kč a více. 

Tato hypotéza byla potvrzena.  

Poslední domněnku ověřily výsledky otázky č. 10, ve které 51 respondentů (44%) 

uvedlo jako nejpřijatelnější odměnu pro chůvu sazbu nižší než 80 Kč za hodinu. Větší část 

(56%) respondentů by mohlo pečovatelce platit nejméně 80 Kč na hodinu a v mnoha 

případech i více. Tento výsledek splnil předcházející očekávání. 
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4.6 Návrh profilu pečovatelky 

Předpoklady chůvy pro děti se speciálními potřebami 

Základní předpoklady 

- plnoletost (dosažení věku 18 let) 

- trestní bezúhonost 

- zdravotní způsobilost k výkonu péče o děti 

- prokazatelné předcházející zkušenosti s péčí o děti (nejlépe o děti se speciálními 

potřebami – předchozí odborná praxe v rámci studia, dobrovolnické činnosti, účast 

na víkendových a ozdravných pobytech, zkušenosti z osobního života aj.) 

Osobní předpoklady 

- spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita, samostatnost, schopnost řešení problémů a 

nečekaných situací, odolnost vůči stresu, sebekontrola, asertivita, adaptabilita, 

kreativita, příjemné vystupování, důvěryhodnost, empatie, pozitivní vztah a přístup 

k dětem, předpoklady správné podpory vývoje dětí, schopnost pracovat s dětmi 

s postižením a zdravotním znevýhodněním, přirozená autorita, vlídnost, klidná a 

veselá povaha, přátelský přístup, schopnost respektovat soukromí rodiny a 

dodržovat zásadu mlčenlivosti 

Odborné kompetence 

Dosažené vzdělání – odborné zdravotní vzdělání doplněné obecným pedagogickým 

Doplňující vzdělání – základní kurz speciální pedagogiky, kurz první pomoci, kurzy 

zaměřené na terapii a volnočasové aktivity dětí, kurzy týkající se hlídání dětí, kuzry 

zaměřené na konkrétní problematiku týkající se hlídaného dítěte. 

- základní znalost obecné pedagogiky (výchovné přístupy, pedagogické zásady a 

metody), znalost vývojové psychologie 
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- pozitivní přístup k odbornému růstu a dalšímu sebevzdělávání (účast na speciálních 

kurzech týkajících se terapií, péče o děti se speciálními potřebami a jejich 

výchovy), schopnost osvojovat si nové dovednosti potřebné pro zvládání základní 

péče o děti a rozšiřovat je 

- dbát na zásady bezpečnosti dítěte a prevenci jeho zdraví, schopnost přistupovat 

k dítěti jako k jedinečné osobnosti v rámci výchovného procesu 

Sociální kompetence 

- otevřenost, pozitivní ladění, komunikační a organizační schopnosti, schopnost 

spolupracovat, respektovat názory a přání rodičů, respektovat potřeby dětí 
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ZÁVĚR  

Diplomová práce splnila svůj účel a umožnila náhled do problematiky současné situace 

rodin dětí se speciálními potřebami. Poukázala na aktuální potřeby těchto rodin v oblasti 

zajištění péče o děti. Kritická analýza odborné literatury poskytla představu o odlišnostech 

vývoje dětí zdravých a zdravotně znevýhodněných. Dále upozornila na náročnost péče a 

výchovy dětí se speciálními potřebami, dostupnost služeb pomáhajících rodičům s řešením 

jejich situace. Zpracováním teoretických podkladů a empirických poznatků byla potvrzena 

předpokládaná absence služeb poskytujících hlídání dětí se zdravotním znevýhodněním 

v odpovídající kvalitě.  

Rodiče dětí se speciálními potřebami projevili podle průzkumu poměrně velký zájem o 

hlídání v časové dotaci i nižší než 3 hodiny (jak u pravidelného, tak u nepravidelného). 

V tomto směru by mohl nastat problém u současných agentur se splněním představ rodičů. 

Mnoho agentur má hlídání limitované minimálním počtem hodin (např. min 3 h na území 

Prahy a min. 4 h v okolí Prahy) a mohly by na základě toho službu hlídání rodičům 

odmítnout. I tento fakt je ukázkou nevyhovujících podmínek služby pro tyto rodiče. Oproti 

tomu základní služby lékařské péče, vzdělávacích příležitosti či sociálního zabezpečení se 

ukázaly jako relativně dobře dostupné.  

Hlavní cíl, zjistit míru zájmu rodičů dětí se speciálními potřebami o rozvoj agentur 

poskytujících hlídání dětí, byl naplněn. Tento zájem byl zhodnocen jako velmi pozitivní. 

Splněny byly také dílčí cíle – byla posouzena spokojenost rodičů s pomocí při zvládání 

péče a výchovy dětí a s jejich momentálními časovými možnostmi. Dále byly zjištěny 

dosavadní zkušenosti rodičů s hlídáním dětí a představy o nejdůležitějších podmínkách 

hlídání u potenciálních zájemců o tuto službu. Bylo tudíž dosaženo všech stanovených cílů 

a vyslovené domněnky byly ověřeny.  

Získané teoretické i praktické poznatky svědčí o tom, že v současném systému služeb 

zřejmě neexistuje organizace, která by byla zaměřena přímo a jen na hlídání dětí se 

speciálními potřebami. Tato služba je sice částečně dostupná, ale pouze jako doplňující 

součást jiných služeb. Výsledky ukazují, že pokud by fungovaly agentury poskytující 

hlídání přímo zdravotně znevýhodněných dětí, určitě by měly mezi rodiči své uplatnění a 

tato služba by byla využívána. Největší problém při zřízení takové služby představují 
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ekonomické podmínky. Pečovatelky vykonávající kvalitně svou práci by za zvýšené 

požadavky na péči o zdravotně znevýhodněné děti zasluhovaly vyšší odměnu. Situace je 

ale taková, že rodiny si ve většině případech nemohou dovolit příliš vysokou mzdu chůvy. 

Možnosti řešení tohoto problému zatím zůstávají otevřenou otázkou. 

Podněty pro další zkoumání: 

• Zhodnocení (na základě získaných výsledků) nejžádanějších skupin dětí pro hlídání 

podle typu postižení a onemocnění. Podle dostupných materiálů vytvořit návrh 

odborného kurzu pro pečovatelky k dětem se speciálními potřebami. Případná 

realizace podobného šetření v jednotlivých regionech České republiky. 

• Analýza poznatků z oblasti rozvoje a historie babysittingu dětí se speciálními 

potřebami. Komparace dostupnosti a kvality služeb hlídání znevýhodněných dětí 

v České republice a v zahraničí. 

• Šetření v českých agenturách, které nabízejí službu hlídání handicapovaných dětí – 

posouzení kvality služby, kvalifikace a kompetencí pečovatelek. 
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Resumé  

Diplomová práce na téma: „Význam chůvy v rodině dítěte se speciálními potřebami“ 

řešila otázku přínosu babysittingu handicapovaných a chronicky nemocných dětí. Byla 

rozdělena do čtyř hlavních částí. První tři se věnovaly teoretickým poznatkům z oblasti 

vývoje dětí a jejich výchovy. Dále také popisu činnosti organizací nabízejících hlídání 

zdravotně znevýhodněných dětí a dalších způsobů pomoci rodinám. Všechny kapitoly byly 

členěny do podkapitol, které se podrobněji zabývaly konkrétními tématy. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit u rodičů dětí se speciálními potřebami, zda mají zájem 

o rozvoj agentur zaměřených na hlídání dětí s handicapem. Dílčí záměr spočíval v posou-

zení možností, potřeb a představ rodičů ve vztahu k nabízené službě. Výzkumné činnosti 

byla věnována poslední kapitola. Pro sběr důležitých dat byla zvolena technika dotazníku. 

Všechny stanovené hypotézy byly potvrzeny a výzkumný cíl byl naplněn. Ukázalo se, že 

mezi rodiči dětí s postižením a zdravotním znevýhodněním je velký zájem o hlídání dětí. 

Zjištěná skutečnost tak otevírá prostor podnětným krokům ke zlepšení současné situace a 

rozvoji služby hlídání, adekvátní pro rodiny dětí se speciálními potřebami.  
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Summary  

The diploma thesis: "The importance of nannies in a family of a child with special 

needs" discusses the  benefits of babysitting handicapped and chronically ill children. It 

was divided into four main parts. The first three were devoted to the theory of child 

development and upbringing. There is also a description of the activities of organizations 

that offer babysitting for handicapped children and other forms of assistance to families. 

All chapters have been divided into subsections that address specific topics in more detail. 

The main objective was to find out in parents of children with special needs, whether 

they are interested in the development of agencies specialized in caring for children with 

disabilities. The auxiliary aim was to assess the opportunities, needs and wishes of parents 

in relation to the service offered. The last chapter was devoted to the research work. 

Questionnaires were chosen to be used in order to collect relevant data. All hypotheses 

were confirmed and the research aim was fulfilled. It turned out that among parents of 

children with disabilities and physical handicaps there is great interest in babysitting 

services. The findings are suggestive and open the door for steps to be taken in order to 

improve the current situation and the development of babysitting services appropriate for 

families of children with special needs. 
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Příloha 1 
DOTAZNÍK 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku za účelem zpracování diplomové práce. Jsem 
studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor Speciální 
pedagogika. Dotazník je určen rodičům dětí s postižením a se zdravotním znevýhodněním a slouží 
jako podklad závěrečné práce na téma: „Význam chůvy v rodině dítěte se speciálními potřebami“. 
Záměrem tohoto výzkumu je zjištění zájmu rodičů o hlídání dětí se speciálními potřebami 
kvalifikovanou pečovatelkou.  

Veškeré údaje jsou anonymní a poslouží pouze pro účely diplomové práce. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku. V případě potřeby mě 
kontaktujte na e-mailové adrese: zuzana.sucha2@gmail.com.  

Zuzana Suchá 
Zaškrtněte pouze jednu z uvedených možností. 

Pohlaví 

 žena (matka)   muž (otec) 

Věk  

 do 30 let    31 – 45 let   46 let a více  

Rodinný stav 

 svobodná/ý   vdaná/ženatý  rozvedená/ý    vdova/vdovec 

Dosažené vzdělání 

 ZŠ    SOU   SŠ s maturitou   VOŠ   VŠ 

Vaše momentální pozice (Zaškrtněte všechny odpovídající možnosti.) 
 studující     zaměstnaná/ý   evidence na úřadu práce  
 OSVČ     důchodce   v domácnosti – péče o dítě 
 jiné (uveďte) ……… 

Počet dětí celkem (včetně zdravých sourozenců) 

 1 dítě      2 děti     3 a více 

1. Kolik je Vašemu dítěti/dětem se speciálními potřebami let? 

1. dítě:   0 – 3 roky   4 roky – 7 let   8 let a více 
2. dítě:   0 – 3 roky   4 roky – 7 let   8 let a více 
3. dítě:   0 – 3 roky   4 roky – 7 let   8 let a více 
- ostatní děti se speciálními potřebami (uveďte) ……… 

2. Z jakého zdravotního znevýhodnění vyplývají speciální potřeby Vašeho dítěte/dětí? 
1. dítě: 

 tělesné postižení: 
      Dětská mozková obrna 
      svalová a neuromuskulární onemocnění (svalové dystrofie) 
      vrozené vady lebky, páteře, kostí a růstové odchylky 

 tělesné postižení po úrazu/po nemoci 
      jiné (uveďte) ……… 

 mentální postižení: 
      Mentální retardace      Downův syndrom  
      Poruchy autistického spektra  mentální postižení po úrazu/po nemoci 
      jiné (uveďte) ……… 



 

 smyslové postižení: 
    zrakové         smyslové postižení po úrazu/po nemoci 

 sluchové         jiné (uveďte) ……… 
 vady řeči: 

 Vývojová dysfázie      Opožděný vývoj řeči 
 Dyslálie         Koktavost 
 jiné (uveďte) ……… 

 vývojové poruchy učení a chování: 
 ADHD         ADD 
 specifické poruchy učení    jiné (uveďte) ……… 

 kombinované postižení: 
 hluchoslepota 
 kombinace: tělesné + smyslové vady + vady řeči 
 kombinace: tělesné + smyslové vady + vady řeči + duševní onemocnění 

+ vývojové poruchy učení a chování 
 poruchy autistického spektra + další vady 
 jiné (uveďte) ……… 

 vnitřní nemoci: 
 Alergie    Cystická fibroza  cévní a srdeční nemoci 
 Astma   Diabetes     onkologická onemocnění 

      Celiakie   Epilepsie     jiné (uveďte) ……… 
2. dítě: 

 tělesné postižení: 
      Dětská mozková obrna 
      svalová a neuromuskulární onemocnění (svalové dystrofie) 
      vrozené vady lebky, páteře, kostí a růstové odchylky 

 tělesné postižení po úrazu/po nemoci 
      jiné (uveďte) ……… 

 mentální postižení: 
      Mentální retardace      Downův syndrom  
      Poruchy autistického spektra  mentální postižení po úrazu/po nemoci 
      jiné (uveďte) ……… 

 smyslové postižení: 
    zrakové         smyslové postižení po úrazu/po nemoci 

 sluchové         jiné (uveďte) ……… 
 vady řeči: 

 Vývojová dysfázie      Opožděný vývoj řeči 
 Dyslálie         Koktavost 
 jiné (uveďte) ……… 

 vývojové poruchy učení a chování: 
 ADHD         ADD 
 specifické poruchy učení    jiné (uveďte) ……… 

 kombinované postižení: 
 hluchoslepota 
 kombinace: tělesné + smyslové vady + vady řeči 
 kombinace: tělesné + smyslové vady + vady řeči + duševní onemocnění 

+ vývojové poruchy učení a chování 
 poruchy autistického spektra + další vady 
 jiné (uveďte) ……… 

 vnitřní nemoci: 
 Alergie    Cystická fibroza  cévní a srdeční nemoci 
 Astma   Diabetes     onkologická onemocnění 

      Celiakie   Epilepsie     jiné (uveďte) ……… 



 

 nemám další děti se zdravotním znevýhodněním 
3. dítě a ostatní děti (rozepište) ……… 

3. Kdo se podílí na výchově a péči o dítě/děti? (Zaškrtněte všechny odpovídající možnosti.) 

 matka      otec   oba rodiče   prarodiče     
 osobní asistent/ka  chůva   někdo jiný (uveďte) ……… 

4. Vnímáte pomoc Vašeho okolí při výchově a základní péči o dítě/děti se speciálními 
potřebami jako uspokojivou? 

 ano      spíše ano    spíše ne    ne 

5. Kolik času věnujete odpočinku, času jen pro sebe a své zájmy? 

 1 den v týdnu a více   více než 10 hodin týdně  5 – 10 hodin týdně 
 do 5 hodin týdně    žádný 

6. Cítíte vyčerpání a potřebu zvýšit odpočinek a časové možnosti pro vlastní zájmy? 

 stále    často    občas    nikdy 

7. Využil/a jste někdy hlídání Vašeho dítěte/dětí se speciálními potřebami cizí osobou? 

 ano – zaškrtněte jakými způsoby (více možností):    ne 
 prostřednictvím agentury   prostřednictvím inzerce  
 na doporučení      jiným (uveďte) ……… 

8. Uvítal/a byste rozvoj agentur poskytujících hlídání dětí se speciálními potřebami 
v odpovídající kvalitě? 

 ano         ne 

Následující otázky jsou určeny respondentům, kteří v předchozí otázce zvolili odpověď ANO 

9. Kterou z uvedených forem hlídání byste upřednostnil/a? 

 pravidelné každodenní hlídání  
   méně než 3 hodiny  3 – 6 hodin  6 – 10 hodin  více než 10 hodin 

 pravidelné každotýdenní hlídání 
   méně než 3 hodiny  3 – 6 hodin  6 – 10 hodin  více než 10 hodin 

 nepravidelné nárazové hlídání (večerní, nečekané události, rychlé zajištění péče) 
 méně než 3 hodiny  3 – 6 hodin  6 – 10 hodin  více než 10 hodin 

10. Jaká sazba za hodinu hlídání by odpovídala Vašim finančním možnostem?  

 méně než 80 Kč/hod   80 - 100 Kč /hod   
 100 - 120 Kč/hod   120 Kč a více/hod 

11. Vyberte požadavek na odbornou kvalifikaci pečovatelky, který preferujete. 

 odborné zdravotní vzdělání (SOŠ, VOŠ, VŠ)∗    kurz první pomoci  
 odborné pedagogické vzdělání (SOŠ, VOŠ,  VŠ)   kurz speciální pedagogiky 
 kurz zaměřený na konkrétní potřeby Vašeho dítěte/dětí  

- stručně popište obsah kurzu:  ………  

12. Kterou oblast by měla pečovatelka u Vašeho dítěte/dětí rozvíjet nejvíce? 

 pohybové dovednosti (hrubá, jemná motorika)   myšlení, řeč a komunikace  
 sociální dovednosti           sebeobsluha 
 hudební a výtvarné dovednosti       jiné (uveďte) ……… 

                                                 
∗ Střední odborná škola, Vyšší odborná škola, Vysoká škola 



 

Příloha 2 

Organizace oslovené s žádostí o zveřejnění dotazníku a rozšíření mezi rodiče 

Webové stránky Kontakty Reakce 

Nespecifikované - 26 
http://www.azrodina.cz/ 
http://www.rodina.cz/ 
http://www.postizenedeti.cz/ 
http://dcpaprsek.org/ 
 
 
http://www.rana-pece.cz/ 
http://www.ranapece.cz/ 
 
http://www.dic-saop.cz/index.html 
http://www.helpnet.cz/ 
http://www.alfabet.cz/ 
http://www.arpzpd.cz/ 
 
http://nedoklubko.cz/index.php 
http://www.imy-sdruzeni.cz/ 
http://www.pppp.cz/ 
http://auxilium.cz/ 
http://www.detsky-zapisnik.cz/ 
http://www.nrzp.cz/koruna-sdruzeni-rodicu-a-
pratel-zdravotne-postizenych-deti-235/ 
http://www.daneta.cz/ 
http://www.helpklub.cz/ 
http://rad.xf.cz/ 
http://www.asociacevm.cz/ 
http://www.asociacezr.cz/ 
http://www.os-orion.cz/ 
http://www.zrnka.cz/ 
http://www.infoposel.cz/ 
http://www.trutnov.cz/stacionar/index.html 
http://www.helples.cz/ 

 

info@azrodina.cz 
redakce@rodina.cz 
info@postizenedeti.cz 
prosek@dcpaprsek.org 
dar@dcpaprsek.org 
setkani@dcpaprsek.org 
ranapece@diakoniep13.cz 
strediskorp@volny.cz 
centrum@ranapece.cz 
dic.saop@volny.cz   
info@helpnet.cz 
martina.chmelova@alfabet.cz  
z.kaprova@arpzpd.cz, 
m.havlickova@arpzpd.cz 
info@nedoklubko.cz 
imy@seznam.cz 
pppp@pppp.cz 
auxilium@auxilium.cz 
ivana.harzerova@email.cz 
h.silarova@post.cz 
 
info@daneta.cz 
helpklub@centrum.cz 
poradenskestredisko-rad@ssmh-havirov.cz 
asociacevm@seznam.cz 
asociacezr@seznam.cz 
OS.ORION@seznam.cz 
zrnka@volny.cz  
info@infoposel.cz, 
webmaster@infoposel.cz 
stacionar@trutnov.cz 
Haris.v@seznam.cz, webmaster@helples.cz 

 

žádná 
ANO 
ANO 
 
NE 
 
NE 
žádná 
 
ANO 
ANO 
žádná 
žádná 
 
žádná 
NE 
NE 
žádná 
žádná 
žádná 
 
žádná 
žádná 
žádná 
ANO 
žádná 
žádná 
ANO 
žádná 
žádná 
žádná 

Tělesné postižení - 10 
http://www.dmoinfo.cz/ 
http://www.kloubik.estranky.cz/ 
http://neurocentrum.cz/ 
 
 
 
http://www.dumrodin.cz/ 
http://www.arpida.cz/index.php  
http://www.skola-kocianka.cz/ 
http://nestroj.com/zsso/spc.htm 
http://www.parentproject.cz/ 
http://zsprotp-liberec.cz/ 
http://www.jus.cz/ 

 

sdmo@dmoinfo.cz 
kloubik@volny.cz 
info@neurocentrum.cz 
neurocentrum@neurocentrum.cz 
backoffice@neurocentrum.cz 
zivny@neurocentrum.cz 
dumrodin@volny.cz 
info@arpida.cz 
sps.kocianka6@bm.orgman.cz 
spc.srdce@seznam.cz 
parentproject@parentproject.cz   
sstp_lbc@volny.cz 
jus@jus.cz 

 

žádná 
žádná 
žádná 
 
 
 
ANO 
žádná 
žádná 
žádná 
ANO 
NE 
ANO 

Mentální postižení - 10 
http://www.praha.apla.cz/ 
http://www.dobromysl.cz/  
http://www.downsyndrom.cz/ 

 

apla@apla.cz 
redakce@dobromysl.cz 
downsyndrom@centrum.cz 

 

ANO 
žádná 
žádná 



 

 
http://www.stibrova.cz/ 
http://www.rain-man.cz/ 
http://www.alenka-os.cz/ 
http://www.fragilnix.cz/ 
http://www.orisek.unas.cz/ 
http://www.usmevy.cz/ 
http://www.ovecka.eu/kontakt.htm 

dzurova@natur.cuni.cz 
marie.horazna@stibrova.cz  
info@rain-man.cz 
info@alenka-os.cz 
berankovaj@fragilnix.cz 
os.orisek@atlas.cz 
usmevy@seznam.cz 
dsovecka@tiscali.cz,  
ovecka-vsetin@seznam.cz 

 
ANO 
žádná 
žádná 
žádná 
žádná 
žádná 
ANO 

Smyslové postižení - 15 
http://www.frpsp.cz/ 
http://www.tamtam-praha.cz/  
http://www.sluch-ol.cz/  
http://www.cun.cz/ 
http://www.skolaholeckova.cz 
http://www.val-mez.cz/ 
http://ruce.cz/kontakt 
 
http://www.ssplbc.cz/ 
 
 
http://www.spczphk.wbs.cz 
http://www.skolajj.cz/spc/ 
http://www.skolajj.cz/ 
http://www.mshorackova.cz/ 
http://www.lomp.cz/podnik/ms-pro-zrakove-
postizene-deti-zlin-zlin/1590/ 
http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page604 
http://www.pipan.cz/ 

 

frpsp@frpsp.cz,jana.fenclova@frpsp.cz 
ranapece@tamtam-praha.cz 
info@sluch-ol.cz 
kontaktováno přímo na webu 
info@skolaholeckova.cz 
spsk@val-mez.cz 
aktuality@ruce.cz 
info@ruce.cz 
janeckova@ssplbc.cz 
hanzalova@ssplbc.cz 
janecek@ssplbc.cz 
sms.spc.hk@gmail.com 
spc.jjezka@centrum.cz 
jan.hajek@skolajj.cz 
info@mshorackova.cz 
mszp@quick.cz 
 
spzs.nemocnice@seznam.cz 
bms.pipan@seznam.cz 

 

žádná 
žádná 
žádná 
ANO 
žádná 
žádná 
ANO 
 
 
ANO 
 
žádná 
žádná 
NE 
NE 
žádná 
 
žádná 
žádná 

Vady řeči - 6 
http://www.logopedonline.cz 
http://www.stastnyusmev.wz.cz/ 
http://www.moje-klinika.cz/ 
 
http://www.logopedie-sulistova.cz/ 
http://www.zslogo.cz/ 
http://fonia.lf1.cuni.cz/ 

 

eva.kredbova@logopedonline.cz  
stastny.usmev@centrum.cz 
logo@logoped.cz 
oslogo@oslogo.cz 
msulistova@seznam.cz 
vr-veslarska@iol.cz 
Petra.Cerna@vfn.cz 

 

ANO 
žádná 
NE 
 
žádná 
žádná 
ANO 

Vývojové poruchy učení a chování - 2 
http://www.dyscentrum.org/ 
http://www.crsp.cz/cesky/hyperaktivni/progra
my-pro-rodiny-s-hyperaktivnimi-detmi.html 

 

dyscentrum@dyscentrum.org 
petra.skrdlikova@centrum.cz, 
vankova.ja@centrum.cz 

 

žádná 
žádná 
 

Kombinované postižení - 4 
http://www.rolnicka.cz/index.html  
http://www.zablesk.olomouc.com/ 
http://www.hluchoslepota-deti.cz/ 
http://willik.tym.cz/ 

 

reditel@rolnicka.cz, skola@rolnicka.cz 
zablesk.deafblind@seznam.cz 
ms.beroun@tiscali.cz 
willik.tym@seznam.cz 

 

žádná 
žádná 
žádná 
ANO 

Vnit řní nemoci - 8 
http://www.cfklub.cz/ 
http://www.hemojunior.cz/ 
http://www.hemofilici.cz/ 
http://www.diadeti.cz/ 
http://srdickari.cz/ 
http://kdho.fnmotol.cz/ 
http://www.krtek-nf.cz/ 
http://www.detskaonkologie.cz/ 

 

info@cfklub.cz 
Veronika.Cepelakova@seznam.cz 
info@hemofilici.cz 
info@diadeti.cz 
srdickari@seznam.cz 
iva.ruzickova@fnmotol.cz 
info@krtek-nf.cz 
jsterba@fnbrno.cz 

 

ANO 
žádná 
žádná 
NE 
žádná 
žádná 
žádná 
žádná 



 

Příloha 3 

Hlídání dětí se speciálními potřebami 

Milí rodiče. 

Máte někdy pocit, že už opravdu potřebujete alespoň na chvíli „vypnout“ a trochu si 
odpočinout od náročné péče o Vaše děti a jejich výchovy? Zároveň se ale nemáte na koho 
obrátit, nebo komu důvěřovat a svěřit mu své ratolesti… případně tyto možnosti máte, ale 
potřebovali byste je rozšířit? Pomohl by vám návrat do zaměstnání ke zvýšení rodinných 
příjmů, byť by se jednalo třeba jen o zkrácený úvazek? Prospěla by Vám možnost vyjít si 
příležitostně do společnosti, za kulturou či za svými zájmy? Ať už si na tyto otázky 
odpovídáte ANO či NE, Vaše názory, potřeby a možnosti mě zajímají. 

Jmenuji se Zuzana Suchá a v současné době usiluji o dokončení studia Speciální 
pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Po celou dobu studia pracuji jako 
chůva u dětí a rozhodla jsem se věnovat této problematice i diplomovou práci. V teoretické 
části se věnuji popisu odlišností ve vývoji a výchově dětí zdravých a dětí se speciálními 
potřebami. Dále se snažím zachytit již existující možnosti podpory a pomoci rodičům 
pečujícím o děti, které vyžadují náročnější přístup. 

Záměrem průzkumu je zjištění Vašeho zájmu o hlídání dětí, Vašich finančních 
možností či představ o kvalitní pečovatelce. Především z tohoto důvodu se na Vás obracím 
s žádostí o pomoc vyplněním následujícího dotazníku a jeho rozšířením mezi další rodiče. 

Dotazník lze vyplnit dvěma způsoby: 

1. Přímo ve wordovém souboru a odesláním na e-mailovou adresu:  
zuzana.sucha2@gmail.com 

2. Prostřednictvím internetového odkazu → www.postizenedeti.cz – zde otevřít záložku 
INFO a dále Diplomové a bakalářské práce (článek „Hlídání dětí se speciálními 
potřebami“). 

Dotazy, připomínky, kritiku a další podněty uvítám na svém e-mailu. V případě 
Vašeho zájmu Vás ráda seznámím s výsledky průzkumu a možnostmi k podniknutí dalších 
kroků. Na základě Vašich odpovědí a teoretických poznatků bude sestaven „Profil 
pečovatelky vhodné na hlídání dětí se speciálními potřebami“, který se stane výstupem 
závěrečné práce. 

Děkuji za Vaše pochopení a přeji Vám mnoho radostných dní. 

Zuzana Suchá 

 

 

 

 

 



 

Příloha 4 

Název agentury: Webové stránky 
Baby Agency http://www.baby-agency.eu 

Agentura PIDILIDI http://www.agenturapidilidi.cz 

Agentura BABY http://www.hlidani.cz 

Agentura SUZI http://www.suzi.cz 

Agentura BIBO http://www.bibo-hlidani-deti.cz 

Agentura Mia http://www.mia-hlidani-deti.cz 

Agentura Berunka http://www.berunka.com 

Family Care http://www.familycare.cz 

Agentura MAMA http://www.agenturamama.cz 

Agentura Happybaby http://www.agenturahappybaby.cz 

Agentura Teja http://www.agenturateja.cz 

Agentura Beruška http://hlidani-beruska.cz 

Agentura Harmonie http://www.agharmonie.cz 

Agentura Slunečnice http://www.agslunecnice.cz 

 

 

 

 

 


