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ANOTACE 
 

Tato bakalářská práce se zabývá percepcí sourozeneckého vztahu z pohledu zdravého 

sourozence dítěte s mentálním postižením.  

První část této práce pojednává o sourozeneckém vztahu jako součásti systému rodiny, 

upozorňuje na specifika tohoto vztahu. Dále se věnuje sourozeneckému vztahu v jeho 

vývoji, s tím, že upozorňuje na možné problematické okamžiky, obtížné situace a pocity, 

které provázejí sourozenecký vztah a na které ve svých výpovědích upozornili samotní 

sourozenci.  

V empirické části  je prezentována kvalitativní analýza dat, která byla získána od 7 

informantů metodou semistrukturovaného interview.  

Cílem práce bylo odhalit faktory, které podporují či narušují sourozenecký vztah 

z pohledu zdravých sourozenců. Výsledky prokázaly tyto vlivy: významné působení 

rodičů, vliv přátel, rodiny, společný čas a dostatek komunikace se sourozencem 

s postižením, a také svět podpory, který zahrnuje přístup k informacím, podpůrným 

programům. Svou roli sehrává pro některé sourozence i víra v Boha, životní prostor, volný 

čas a prostor pro sebe.  

Tyto faktory mohou být nápomocné rodičům těchto dětí, samotným sourozencům, 

pomáhajícím pracovníkům, mohou být i inspirací pro podpůrné programy pro sourozence. 

 

  

 

Klí čová slova: sourozenecký vztah, vývoj sourozeneckého vztahu, mentální postižení 
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ABSTRACT 

This research study is focused on perceptions of sibling relationships from the 

perspective of healthy siblings of children with mental disabilities. 

The first part of this study perceives the sibling relationships as a part of the family 

system and notices the particularities of the relationships when one of the children is 

mentally handicapped. The study also deals with the development of the sibling 

relationship and notices some problematic moments, difficult situations and feelings that 

the polled siblings mentioned. 

In the empirical part, we presented a qualitative analysis of the data obtained from 7 

informants using the method of a semi-structured interview.  

The aim of this study was to uncover the factors of the sibling relationships that are 

supportive or disturbing from the point of view of the healthy siblings. Following 

influences have been identified: significant influence of parents, influence of friends, 

influence of family, time spent together and enough communication with siblings with 

disabilities, but also the “supportive world” (i.e. the Internet or some supportive 

psychological programs). For some siblings the belief in God can be of importance; and 

also the living space, leisure time and space for themselves. 

These factors may be helpful to the parents of these children, the siblings themselves or 

to the helping staff. They also may be of inspiration for the supportive programs for 

siblings.
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1. ÚVOD  
 

V současné době je poměrně dobře zmapovaná problematika rodiny, do které se 

narodilo dítě s postižením. I v české psychologii se tímto tématem zabývala řada předních 

odborníků počínaje D. Blažkem a J.Olmrovou, či Z.Matějčkem až po současné práce 

M.Štěpánové a M.Blatného, či P.Skaskové, I.Strnadové, které se zabývají již konkrétními 

aspekty této problematiky. V dnešním psychologickém diskurzu převládá názor, že rodina 

je systém, a tedy že zátěž, kterou nese rodina při narození dítěte s postižením, nese každý 

z jejích členů současných i později narozených. Přesto v české odborné literatuře je daleko 

více pozornosti věnováno samotnému dítěti s postižením a jeho rodičům – především 

matkám. Na sourozence dětí s postižením je však kladena pozornost rozhodně méně, 

i když „rodina s postiženým dítětem má jinou sociální identitu, je výjimečná a tato 

výjimečnost se stává součástí sebepojetí všech jejích členů“. (Vágnerová, 1999, s. 1) To 

znamená, že výjimečnost je součástí sebepojetí i zdravých sourozenců.  

Po roce 1989 se v České republice také otevřel prostor pro publikaci zahraničních 

studií, které se problematice zdravých sourozenců věnují nepoměrně více a delší dobu. 

„Sourozenci stejně jako rodiče musí přijmout narození handicapované/ho sestry/bratra, ale 

musí se také v průběhu života přizpůsobit rodinnému životu s postiženým člověkem.“ 

(Vadasy, Fewell, Meyer, Schell; 1984, s. 161) Již v roce 1983 vyšlo v odborném 

anglickém článku: „Sourozenci mají z celé rodiny nejtěžší roli, neboť všichni jsou 

zaměřeni na potřeby rodičů a dítěte s mentálním postižením. Potřeby zdravého sourozence 

jsou přehlíženy.“ (Fischer, Roberts; 1983, s. 401) 

Co je na těchto slovech pravdy, vím z vlastní zkušenosti. Můj bratr má mentální 

postižení. Již od dětství jsem měla mnoho otázek týkajících se postižení mého bratra, mě, 

nás dvou. Jak mu mohu pomoci? Co mám dělat? Mají i ostatní sourozence s postižením? 

Jaké to je mít zdravého sourozence? Na některé otázky ani moji rodiče neměli odpověď. 

Vyrůstání vedle mého sourozence mě přivedlo k zájmu o psychologii, o speciální 

pedagogiku – zejména mentální postižení a nasměrovalo mě i na vysokou školu. 

V loňském roce, kdy jsem volila téma bakalářské práce, mi bylo zřejmé, čím se budu 

zabývat. Stále cítím potřebu znát odpovědi na zmíněné otázky a také na další, které se 

neustále vynořují v mojí mysli. Ve své práci budu hledat odpovědi na výzkumné otázky:  

•••• Co ovlivňuje vývoj vztahu mezi zdravým sourozencem a sourozencem 

s mentálním postižením? 
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•••• Které faktory sourozenecký vztah podporují a které faktory vztah narušují? 

 

V několika málo odborných textech, které se zabývají v české psychologii 

problematikou sourozenců s postižením, je popsáno zejména období puberty zdravého 

sourozence, což je bouřlivé období a i u zdravých sourozenců dochází velmi často ke 

konfliktům. Nenašla jsem však relevantní literaturu, kde by byl popsán vztah zdravého 

sourozence a sourozence s postižením v jeho vývoji. První část práce bych proto ráda 

věnovala vývoji vztahu sourozence zdravého a sourozence s mentálním postižením, s tím, 

že teoretické poznatky z literatury ilustruji ukázkami z rozhovorů, které jsem vedla se 

zdravými sourozenci a které budou blíže představeny v kapitole 4. V empirické části práce 

bych ráda zmapovala, co vztah sourozenců ruší a co jej podporuje. Odpovědi na výše 

vytyčené výzkumné otázky budu hledat ve sděleních samotných sourozenců. Věřím, že se 

mi podaří upozornit na to, že situace zdravého sourozence v rodině s dítětem s postižením 

je specifická, a že může rodina, přátelé a vůbec společnost podpořit vývoj zdravého 

sourozence a sourozenecký vztah. 
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2. SOUROZENECKÝ VZTAH 
 

2.1. Součást rodinného systému 
 

Ve 20. století ovlivnila zkoumání rodinných vztahů teoretická koncepce známá pod 

názvem systémový přistup. Dle Sobotkové (2001) je systémový přístup nejvhodnější 

přístup umožňující pochopit rodinu a její fungování, Skasková (2005) dokonce upozorňuje 

na jeho přínos v psychologickém poradenství pro rodiny s dítětem s postižením. Přínos 

tohoto přístupu spočívá především v „odlišném přístupu k chápání příčinnosti: od lineární 

kauzality nastal posun k cirkulární kauzalitě.“ (Sobotková, 2001, s. 18) Tento přístup 

popisuje rodinný systém propojením tří sub-systémů: subsystém partnerský (rodičovský), 

subsystém rodič-dítě, a sourozenecký subsystém. Subsystémy se vzájemně ovlivňují, nelze 

porozumět žádnému bez pochopení celku (Sobotková, tamtéž). Je tedy důležité si 

uvědomit, že nelze vyčlenit sourozenecký vztah ze systému rodiny a snažit se ho pochopit 

bez rodinných vazeb. Sourozenecký vztah je součástí rodinných vazeb, a proto rodinné 

prostředí má na tento vztah velký vliv. Proto i v této práci pojímáme sourozenecký vztah 

jako součást rodinného systému. 

2.2. Sourozenecký subsystém 
 
Sourozenecký subsystém je pojem vyjadřující vztah dětí v jedné rodině – vztah 

sourozenců. „Je to zvláštní, výlučný a zajímavý vztah. Nevolíme ho, nezasloužíme se 

o něj, ale je nám dán málem by se řeklo osudově.“ (Novák, 2007, s. 9) Osudovost se 

netýká jen faktu, že máme sourozence, ale je nám dána i příslušnost k určitému pohlaví 

a rovněž je dána i sourozenecká konstelace – tedy pořadí narození. Alfred Adler se jako 

první zabýval pořadím narození sourozenců. „První dítě je zpočátku jedináček, takže se 

stává středem pozornosti.“ (Adler, 1999, s. 13) V případě narození druhého dítěte je 

jedináček sesazen z trůnu, nelíbí se mu, že o moc přišel.  „Druhorozený se nachází ve zcela 

jiné situaci než první dítě: vždy pro něj existuje někdo, kdo mu stanovuje laťku“. (Adler, 

1999, s. 14) A to je někdy motivem pro celoživotní soutěžení. Tato konstelace ovlivňuje 

naši osobnost.  

Specifická situace nastává v rodině, do které se narodilo dítě s postižením. Blažek 

a Omlrová (1988) upozorňují, že „starší sourozenec může být pro dítě s Downovým 
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syndromem velmi prospěšně stimulujícím faktorem, stává se jeho ochráncem a jeho 

příležitostným (či později statutárním) pečovatelem. Mladší sourozenci se zase brzy stávají 

staršímu dítěti partnery, samozřejmě jen do doby, kdy jej ve vývoji předstihnou.“ (Blažek, 

Olmrová; 1988, s. 86). Na tento fakt upozorňuje i Dan (1997) zabývající se problematikou 

vlivu pořadí sourozenců na vlastnosti osobnosti: „Situace druhorozeného se může výrazně 

změnit, když je prvorozený nemocný a vyžaduje péči. Mladší pak často přebírá roli  

prvorozeného.“ (Dan, 1997, s. 6)  

Současně Blažek a Olmrová (1988) hovoří o tom, že mladší sourozenci obvykle snášejí 

přítomnost dítěte s postižením hůře, než sourozenci, kteří jsou vůči nemocné/mu 

sestře/bratru starší. 

Dan upozorňuje na zjištění z výzkumů, které byly věnovány interakcím mezi 

sourozenci: „Ve věku od tří do pěti let stráví sourozenci spolu více než dvojnásobek času 

stráveného s rodiči.“ (Dan, 1997, s. 7) To potvrzuje blízkost sourozenců k sobě 

navzájem. Vágnerová hovoří o tom, že „sourozenci mohou sloužit jako alternativní zdroj 

sociální stimulace.“ (Vágnerová, 1996, s. 103 ) Na druhou stranu ale upozorňuje také na 

specifickou situaci v rodině s dítětem s postižením:  „Sourozenci bývají soupeři i spojenci, 

ale postižené dítě nemůže být soupeřem, protože tomu neodpovídají jeho kompetence, 

a navíc rodiče takový projev zdravého dítěte klasifikují jako špatné chování, jako 

přestupek.“ (Vágnerová, 1999, s. 2)  

Je důležité rovněž zmínit, jak upozorňuje Vančurová-Fragnerová (1966), že vztah mezi 

sourozenci ovlivňuje kromě věku, pořadí narození a pohlaví rovněž povaha dětí a rodinná 

situace. „Nelze nikdy dost zdůraznit skutečnost, že soužití sourozenců je v každé rodině 

trochu jiné.“ (Vančurová-Fragnerová, 1966, s. 71) 

Krejčířová obecně shrnuje, že „v rodinách, kde je přítomný sourozenec, jsou děti ve 

vývoji sociálních dovedností rychlejší, začínají dříve rozumět psychice druhých lidí, 

začínají dříve vnímat hledisko druhého člověka, což je později základem jejich sociální 

inteligence“. (Krejčířová, 2000, s. 1) 

 

2.3. Specifika vztahu sourozence zdravého a sourozence s postižením 
 

Studie Aksoy a Yildrim (2008) upozorňuje, že na sourozenecký vztah má vliv jak 

diagnóza sourozence, tak i stupeň postižení. „Pokud jde o postižení, které je viditelné, je 

snadnější mu porozumět, a tím intenzivnější pak bude vztah mezi dvěma sourozenci. 
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Intenzivní vztah a interakce přispívají kladným způsobem do života obou dětí.“ (Aksoy, 

Yildrim, 2008, s. 775). I stupeň postižení považují za důležitý faktor pro vztah sourozenců. 

„Čím vyšší je stupeň postižení, tím je vztah sourozenců méně pozitivní.“ (tamtéž) Toto 

stanovisko obhajují vysvětlením, že „zdravé dítě pozná, že jeho sourozenec s postižením je 

„neschopný“ jak v rodině, tak ve společnosti a nemá ve společnosti perspektivní 

budoucnost. Proto je obtížné akceptovat sourozence jako osobu s postižením.“ (tamtéž) 

Důležité také je vidět sourozenecký subsystém z hlediska genderu, neboť i příslušnost 

k určitému pohlaví je nám dána. „Větší dopad má, když je postižený sourozenec stejného 

pohlaví.“ (Blažek, Olmrová; 1988, s. 39). Australská studie dokonce píše: „Sourozenci 

stejného pohlaví mohou spíše cítit rozpaky, a mohou se setkat s většími obtížemi při tvorbě 

vlastní identity.“ (Smith, 2007,  s. 38). Blažek a Olmrová (1988) rovněž upozorňují na to, 

že  rozhodnutí dát sourozence s postižením do ústavu snášejí hůře chlapci, naopak některá 

děvčata to mohou cítit jako úlevu. Vadasy, Fewell a kol. (1984) upozorňují, že největší 

zátěž nesou starší sestry a jsou zároveň nejvíce zranitelné. 

Stonemanová (2001) uvádí, že vědci se domnívali, že sourozenecký vztah, kde jeden ze 

sourozenců má postižení, je méně vřelý a méně pozitivní. Překvapivě však většina studií 

odhalila přesný opak. „Sourozenecký vztah, který zahrnuje dítě s postižením byl shledán 

pozitivnějším, než mezi běžnými sourozenci.“ (Stonemanová, 2001, s. 135) 

Shrnutí 
V této kapitole jsem se snažila popsat, že vztah sourozence s postižením je ovlivněn 

stejnými faktory jako vztah zdravých sourozenců: sourozenecký subsystém je součástí 

rodinného systému, charakterizuje ho osudovost, danost pohlaví, konstelace, věk. Roli 

hraje také osobnost obou dětí a rodinná situace. Sourozenci si jsou blízcí, jsou si 

navzájem zdrojem stimulace, mohou být spojenci či soupeři. Sourozenectví dle 

Krejčířové (2000) podněcuje dřívější rozvoj sociální inteligence.  

Zároveň jsem se snažila upozornit na specifika ovlivňující vztah sourozenců, z nichž 

jeden má postižení. Roli sehrává diagnóza sourozence a stupeň postižení. Pohled 

z hlediska genderu ukázal, že největší zátěž v rodině s dítětem s postižením nesou starší 

sestry. Avšak znovu zmiňuji poznatek Stonemanové (2001), že vztah sourozence zdravého 

a sourozence s postižením byl zhodnocen jako pozitivnější než vztah běžných 

sourozenců.  
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3. VÝVOJ SOUROZENECKÉHO VZTAHU 

3.1. OD NAROZENÍ ZDRAVÉHO DÍT ĚTE PO BATOLECÍ V ĚK  
aneb změna spočívá v konkurenci ne v normalitě 

 

Sourozenecký vztah začíná narozením obou dětí. V případě, že zdravé dítě je starší, 

jedná se po určitou dobu o jedináčka, do té doby, než se mu narodí sourozenec – v tomto 

případě tedy sourozenec s postižením. Čtyři starší sourozenci, kteří mi poskytli rozhovor, 

popsali, že nevnímali svého sourozence s postižením jako „jiného“ či „nenormálního“, ale 

že mu záviděli péči a čas, který jim věnovali rodiče.  Na druhou stranu se shodli, že 

závidění péče je „normální“ – tedy že tak to probíhá i u zdravých sourozenců. Postižení 

sourozence nebylo to, kvůli čemu starší dítě žárlilo, ale byla to samotná existence 

sourozence – tedy to, že starší dítě bylo v adlerovské terminologii (1999) „sesazeno 

z trůnu“ a pozornost všech nebyla upnutá jen na něho samého. 

Žárlila jsi někdy na sourozence? 

„No, při začátku, můžu říct, že ano. To jsem žárlila.“ 

Proč? 

„Protože… No, bylo to asi z důvodu, že je malej. Že se o něj člověk prostě musel starat. Prostě 

sourozenec! Taková ta menší konkurence…“  (Martina) 

 

Je však možné, že zdravé dítě je v pořadí až druhé či třetí dítě. Ani tak zatím 

sourozenci nevnímali, že starší sourozenec je „jiný“, „postižený“. 

„Mn ě to prostě přišlo přirozený. Úplně přirozený, protože já jsem se do toho jakoby narodila.“ 

(Tereza) 

 

V tomto věku nehraje pro zdravé dítě postižení sourozence významnou roli. 

Krejčířová k této problematice poznamenává: „V kojeneckém věku je pro dítě význam 

sourozence poměrně malý. V této době je druhé dítě jen jedním ze zajímavých podnětů, ale 

o rovnocenných vztazích nelze vůbec mluvit.“ (Krejčířová, 2000, s. 2)  

Z výpovědí informantů vyplynulo, že toto období je pro ně velice těžko uchopitelné, 

neboť si „nevzpomínají“, tzn. mají minimálně zážitků v explicitní paměti, nebo tyto 

zážitky úplně chybí. 
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V této kapitole zmíním rovněž narození dalšího sourozence bez postižení. Čtyři 

sourozenci z pěti informantů, kteří mají pouze jednoho sourozence s postižením, popsali, 

že by rádi měli ještě jednoho zdravého sourozence: 

„Bylo by asi lepší, kdybychom měli ještě jednoho sourozence. Mohli bychom si víc pomáhat a bylo 

by víc srandy.“ (David) 

„Takže si třeba i někdy říkám, jakoby i teďka, že bych prostě chtěla mít ještě jako někoho, kdo by 

třeba zase podpořil nebo prostě s kým by si člověk mohl popovídat a takle, no.“  (Lenka) 

 

Zbylí dva informanti jsou vlastní bratři a mají sestru s postižením. Oba shodně 

potvrdili, že bylo výhodou mít kromě sestry s postižením ještě zdravého sourozence. 

„…Takže jsme byli jako… dva bylo dobrý, no, právě jako z toho důvodu, že se to v uvozovkách 

otravný hlídání prostě dalo takle aspoň takle rozdělit.“  (Prokop) 

 

Stejný poznatek zmiňuje Štěpánová a Blatný „Kromě rodičů jsou důležití i další zdraví 

sourozenci, kteří dokáží vzájemně sdílet situaci v rodině i pocity, které z takové situace 

vyplývají.“ (Štěpánová, Blatný; 2009, s. 252) 

 

3.2. PŘEDŠKOLNÍ V ĚK aneb co/kdo je „normální“? 
 

Zejména v předškolním věku tráví zdravý sourozenec mnoho času s rodiči a se svým 

sourozencem s postižením, neboť primární socializace je zajišťována ještě stále nejvíce 

rodinou (Langmeier, Krejčířová; 2006). Rodina s dítětem s postižením je spíše uzavřenější 

v sociálním kontaktu s okolím. To potvrzují i novější zahraniční studie: „Život vedle 

člověka s postižením může u rodiny vyvolat pocit izolovanosti, osamělosti, a to zejména 

tehdy, když je v sociálních setkáních posilován názor rodiny, že člověk s postižením je 

někdo neplnohodnotný.“ (Burke, 2004, s. 12) Zdravé dítě se pohybuje tedy převážně 

v kruhu rodiny a i když ví, že má sourozence s postižením, považuje tuto situaci za 

běžnou. Informanti neuvedli, že by postižení sourozence hrálo do cca 3-4 let věku 

zdravého dítěte ve vnímání sourozeneckého vztahu ze strany zdravého sourozence 

významnou roli. Domnívám se, že příčinou může být buď, že si sourozenci z této doby 

mnoho vzpomínek nevybavují, nebo že jejich sociální zkušenost v té době byla tak malá, 

že považovali sourozencovo chování za normální. „Zatímco předškolní děti nemohou 

vyjádřit jejich hněv vůči postižení či onemocnění sourozence, může se jejich hněv 

a frustrace objevit jako reakce na nedostatek času, které mu věnují rodiče.“ (Smith, 2003, 

s. 8) 



 8 

Pocity žárlivosti a závisti 
Už v předškolním věku, ale především v období mladšího školního věku se u zdravých 

sourozenců také objevují první pocity žárlivosti.  

„Ano, záviděla jsem sestře, že kolem ní rodiče skáčou, něco provede a nic a mně mamka vynadala 

za každou maličkost. To mě hodně trápilo…. V určitém věku mi přišlo, že se rodiče starají víc 

o sestru než o mě. Že mě přehlížejí.“ (Klára) 

 

Tento poznatek se shoduje s Vágnerovou, která uvádí, že „zdravé dítě si uvědomuje, že 

jeho sourozenec je více privilegován, jeho projevy bývají generalizovaně tolerovány, 

i když s jeho vadou vůbec nesouvisejí.“ (Vágnerová, 2004, s. 169) 

Mladší sestra Tereza na otázku, zda sourozenci někdy něco záviděla, odpověděla: 

„Já jsem jakoby hrozně chtěla chodit do tý jeho pomocný školy. Jakoby že tam měli skvělý hračky 

a všecko. A tak no. A pak v tý základní škole to mě jako moc nebavilo a tak.“ (Tereza) 

 

Pocity závisti či žárlivosti zdravého sourozence mohou tedy pramenit z pocitu, že 

sourozenec s postižením je zvýhodňován – a to zejména rodiči. Smith však upozorňuje i na 

další skutečnosti, jež mohou být zdrojem závisti: „Většina sourozenců vyrůstá v rodině, 

kde se bez ohledu na věk sourozence většina rodinných zdrojů, rodičovská pozornost, 

ale i profesionální služby zaměřují na dobu neurčitou na druhé dítě (tj. sourozence se 

zdravotním postižením).“ (Smith, 2007, s. 21).  

 

Mám sourozence s postižením 
Důležitý okamžik však nastává tehdy, kdy rodiče sdělí zdravému sourozenci, že jeho 

bratr/sestra má postižení. Do té doby zdravý sourozenec nemusí zaznamenat žádné 

zvláštnosti. Všichni sourozenci souhlasně potvrzovali, jak podstatné pro ně bylo, zda 

rodiče s nimi celou situaci rozebírali a zda měli možnost se rodičů ptát. „U sourozenců se 

mohou vyskytovat pocity úzkosti, které mají důvod v nepochopení podstaty či projevů 

postižení. Proto je důležité, aby rodiče začali s nepostiženým dítětem o mentálním 

postižení jeho bratra/sestry mluvit co nejdříve.“ (Strnadová, 2008, s. 16) Lobato dokonce 

uvádí, že „už ve věku kolem tří let zdravý sourozenec může rozpoznat speciální problémy 

bratra či sestry.“ (Lobato, 1990, s. 216) 

„Naši mi řekli, že má Luboš postižení. Hodně jsme si o tom s našima povídali. Mě zajímalo, co 

bráchovi je.“ (Lenka)  

„ Řekla mi to máma. My s mámou máme spolu jako dobrej vztah, takže si o tom povídáme.“ 

(Martina) 
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 Z obsahové analýzy rozhovorů jednoznačně vyplynulo, že je přínosem pro 

sourozenecký vztah, když zdravý sourozenec ví, co obnáší dané postižení a jak 

k sourozenci přistupovat.  

„Tak já si myslím, že jsem to docela jako pochopil i sám, že s Danem něco je. Ale jako potom, když 

jsme si o tom povídali, jako že jsme si všichni dohromady sedli a povídali si, tak jako… dozvěděl 

jsem se, čeho se ta nemoc týká a jaký má Dan problémy a jak potřebuje pomoct. A tak jsem se snažil 

no. A myslím, že se mi to docela povedlo.“ (David) 

 

„Porozumění problému postiženého sourozence je závislé na aktuální vývojové úrovni 

dítěte. Děti mladšího  školního věku akceptují jeho odlišnost stejně realisticky jako cokoliv 

jiného.“ (Vágnerová, 1999, s. 1) To se shoduje s poznatky z rozhovorů, které jsem vedla se 

sourozenci. Dále Vágnerová upozorňuje, že ve středním školním věku se pochopení váže 

především na potřebu stejnosti – tedy že porozumění usnadňuje podobnost sobě samému. 

Z mých respondentů byla pouze jedna sestra výrazně starší než její bratr, ale její výpověď 

se shodla s poznatky Vágnerové.   

„Já můžu říct, že já mám také postižení. Já mám skoliózu, už ve třech letech jsem byla operovaná, já 

mám skoliózu páteře. Silnou skoliózu páteře. Tak jako svým způsobem to chápu.“  (Martina) 

 

Nástup do mateřské školy – první kontakty se zdravými dětmi  
V momentě, kdy dítě nastoupí do mateřské školky, začíná si tvořit první kamarády. 

I volný čas netráví pouze s rodiči, ale venku s dětmi a také se svým sourozencem. V této 

době může dojít k prvnímu setkání s neporozuměním okolí: 

„…samozřejmě, že v dětství jsem se setkávala potom s věcma, že prostě děti se třeba i smály, jako 

proč tvůj brácha ještě nemluví, když my máme stejně starýho sourozence a ten prostě už mluví, jo, a 

já nevím, takle, no.“  (Lenka) 

 

Sourozenci znovu zdůrazňovali, jak důležité pro ně bylo, že si o tom mohli s rodiči 

povídat. „Sourozenci dítěte s postižením potřebují cítit, že oni sami nejsou diskriminováni, 

musejí být seznámeni s problémy jejich sourozence, protože často čelí poznámkám 

ostatních dětí.“ (Pipeková, 2006, s. 42) 

 

Již před nástupem do školy tak dojde ke střetu zdravého sourozence s „normalitou“. 

Zjeví se tedy problém: Co je normální? Jak je to s mým bratrem? S mojí sestrou?  
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3.3. MLADŠÍ ŠKOLNÍ V ĚK aneb není toho všeho najednou moc? 
 

Mladší školní věk začíná zahájením školní docházky ve věku 6 let a trvá do 11, 12 let. 

(Langmeier, Krejčířová; 2006). Nástup do školy znamená velkou změnu pro všechny děti. 

Vše je nové – prostředí, nároky, paní učitelka, ale také noví spolužáci. Spolužáci, kteří 

nevědí, že někdo může mít doma sourozence s postižením. Velmi mě překvapilo, že nikdo 

ze sourozenců na základní škole nemluvil s kamarády o tom, že má sourozence 

s postižením. 

„Pro mě byl vždycky hroznej problém v tý škole to říct, jo, jako. Ze začátku. Teď už s tím prostě 

nemám nějak problém, ale jako ze začátku prostě jsem si připadala, prostě jak kdybych měla na 

sobě nějakou nálepku prostě jo: Já mám postiženýho bráchu! A nechtěla jsem o tom radši moc 

mluvit. Vždycky to pro mě vlastně byl docela problém. (Lenka) 

Z přátel ze základky o tom nikdo nic nevěděl. Já jsem se tím nikdy nechlubil, že mám postiženou 

ségru. Ani na střední.“ (Petr) 

 

Postupem času si zdravý sourozenec vytváří trvalejší kamarádství. Začne si vodit 

sourozence domů a tak mu nezbývá, než kamarádům říci, že má sourozence s postižením. 

„No, někteří spolužáci se vyptávali, někomu se to nezdálo, jiní mi nadávali. Mně přijde, že o tom nic 

nevěděj a že se toho bojej, no. Spíš to neříkám, že mám postiženého bráchu. Tak dvěma, třema lidem 

a čekám, co se bude dít.“ (David) 

 

U některých dětí se sourozenci nesetkají s pochopením. Téměř všichni popsali, že 

zažili posměšky, nepochopení. Pak už o postižení sourozence nemluvili vůbec. 

„…když jako byly takový ty negativní reakce, tak já už to jakoby s nima moc neřeším, no. Jako asi to 

není dobrý, jako já ale fakt jako úplně… protože spíš… já si třeba myslím, že kdybych to třeba víc 

jako řešila, tak oni by jakoby v tý svý prostotě řekli ještě nějaký věci, který by mě jakoby trápily 

a tak…“ (Tereza) 

 

Dvě děvčata zmínila, jak pro ně bylo důležité, že znala rodiny, které mají také dítě 

s postižením, a že se stýkaly s ostatními zdravými sourozenci dětí s postižením. Tato 

potřeba najít plné pochopení, sdílet svoje problémy není ojedinělá.  

Problematika hlídání 
V mladším školním věku zdravého sourozence usoudí rodiče, že je zdravé dítě schopno 

hlídat vlastního sourozence. 

„…takže myslím, že v podstatě už když mi bylo osum, devět, tak si myslím, že mě naši třeba už klidně 

nechali doma, když potřebovali něco jako, tak takže to.“ (Lenka) 
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Všichni sourozenci souhlasně potvrdili, že žádná z rodin nevyužívá možnost asistence. 

Maximálně v zařízení, které navštěvuje postižené dítě, či na rodinném pobytu, kde 

asistenci zajišťuje občanské sdružení, které pobyt pořádá.  

Ze začátku hlídali sourozenci krátkou dobu a méně často, takže většina sourozenců se 

shodla, že jim to ze začátku příliš nevadilo.   

„Tak mně to nikdy nijak nevadilo, jo, spíš pak jako samozřejmě ta puberta, to byl takovej zlom, jo, 

že mi přišlo že všechno je prostě na obtíž a takle.“  (Lenka) 

 

Větší problémy ohledně hlídání se vyskytly v pubertě (viz kapitolu 3.4.). 

 

Prarodiče a nejbližší rodina 
Když jsou děti nemocné nebo mají prázdniny a rodiče nedostanou dovolenou, vznikne 

potřeba mít někoho na hlídání. V případě rodiny se zdravými dětmi se nejčastěji jedná 

o prarodiče či hodné tetičky, strýčky. V rodině s dítětem s postižením není situace tak 

zřejmá. Čtyři sourozenci ze sedmi uvedli, že rodině s hlídáním sourozence nepomáhají ani 

prarodiče ani nikdo z rodiny. Důvodem je ve třech případech nepochopení od rodiny.  

„No, jakoby oni jakoby ti příbuzní obecně kromě jako asi tří lidí má z něho jakoby… prostě… že oni 

to jakoby nepochopili…že prostě oni vědí, že se bojí těch psů, nebo že nějaký věci se mu prostě 

nelíběj, jo, ale jako oni prostě se třeba nepřizpůsoběj, nebo i když jakoby že oni třeba, i když jako by 

třeba bez Tomáše, jo, mamka třeba by s těma sourozencem jakoby chtěla udržovat ten vztah, dobře, 

tak Tomáše jakoby prostě nepřenesou přes srdce, ale oni jakoby… Ono i třeba mamka s nima 

jakoby moc ani nemá téma hovoru, jo…“  (Tereza) 

„…Jenomže potom tam vlastně byl takovej konflikt mezi mamkou a babičkou, protože babička řekla, 

ať dáme Kristýnku do ústavu. A to se mamce nelíbilo, takže tam byly nějaký takový hádky. Takže 

jsme se vlastně od nich odstěhovali.“  (Klára) 

„No, tak u nich bylo hrozně těžký, že strašně těžce snášeli, že se Pavla vůbec narodila. Takže hodně 

dlouho si to vůbec nepřipouštěli, že to takle je a dneska už to asi tak nějak berou, ale že by ji hlídali, 

to vůbec, to ne. Už to jako berou, že to prostě tak je, tím to pro ně asi končí, no.“ (Petr) 

 

V jednom případě pomáhali prarodiče s hlídáním jen za přítomnosti i zdravého 

sourozence.  

„Protože naši hodně často o těch prázdninách prostě nemůžou mít tolik dovolený, ale brácha 

v podstatě celý prázdniny nemá školu, žejo. Teďko jako co, žejo. Musí se to prostě nějak rozdělit, no. 

Babičky, ty nikdy neměly moc… teda babička teď nedávno umřela, ale jako vlastně babička s dědou 

z taťkový strany jako tak ty pro tohle neměli jako nikdy moc pochopení, ty ani nikdy nehlídali, to 

bylo prostě jako mě, mě chtěli, ale bráchu, to bylo vždycky jako jo, když už nás měli hlídat, tak jsem 

u toho musela bejt já. Takže jsem se vo bráchu v podstatě starala jen já a voni jako jo… .“  (Lenka) 
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Tři sourozenci zažili protěžování ze strany prarodičů. 

„To jsem prostě pro ně byla já jako vnučka a jako že existoval brácha, to skoro jako ne, jo.“ 

(Lenka) 

 
Na druhou stranu jsou i prarodiče, kteří se věnují oběma dětem a spravedlivě.  

„Ale babička brala ségru hrozně jako přátelsky, ona byla vždycky hrozně ráda, když jsme přijeli, jo 

a Pavlínce půjčila nějaký starý hračky a ukazovala jí, co tam mají zajímavýho za hračky, jo, 

a pohoštění… no prostě takový vesnický, no. No a to je tak asi babička.“  (Prokop) 

 

Prarodiče možná často ani neví, jakými způsoby mohou rodině pomoci. Nejde jen 

o hlídání dítěte s postižením, existují i další formy pomoci, které by rodina mohla přijmout. 

Stačí snaha o komunikaci, projevit zájem o rodinu, neobracet se zády.  

„A pak vlastně jakoby taťkovi rodiče, teda jakoby rodiče z mamčiný strany, ty nám jakoby opravdu 

hodně pomáhaj. A jakoby že i když babička třeba jakoby nám jako… že prostě už se o něj nemůže 

jakoby nějak starat a pomáhat s tou péčí, tak nám třeba jakoby hodně ulehčí, že třeba jakoby na ten 

víkend na tu chalupu nám třeba uvaří, jo. Což je jakoby hodně dobrý, protože vlastně mamka se 

může věnovat Tomášovi a večer může jít spát, protože on třeba jakoby vstává hodně brzy.“ (Tereza) 

  

Prarodič může být i tím, kdo tráví volný čas se zdravým sourozencem a snaží se mu 

vynahradit to, že rodiče soustředí péči spíš na postižené dítě. 

„Nebo takový ty výlety různý rodinný, jo, tak to nám právě suplovala babička, jo, protože s Pavlou 

a kočárkem to bylo vždycky hodně složitý, žejo.“ (Prokop) 

 

3.4. RANÁ ADOLESCENCE aneb já mám také právo na přátele 
a „normální“ život! 

 
V současné literatuře se mluví častěji o rané adolescenci, avšak ve starších publikacích 

najdeme spíše termín puberta. Vágnerová mluví o pubertě jako o „přechodné době mezi 

dětstvím a dospělostí“ a vymezuje toto období mezi 11. a 15. rok. „Puberta představuje 

snad nejdynamičtější, komplexní proměnu v životě jedince, která nějakým způsobem 

modifikuje všechny složky osobnosti“. (Vágnerová, 1996, s. 237)  

Z obsahové analýzy rozhovorů, které jsem vedla se sourozenci, vyplynulo, že 

sourozenci o pubertě jako „bouřlivém“ období vyjma jedné sestry nemluví. Dokonce se 

jedna starší sestra domnívá, že toto období u ní proběhlo rychleji než u běžné populace – 

„dospěla rychleji“.  Stejně tak píší Pešová a Šamalík: „Děti s postižením se učí od svých 
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sourozenců kulturně kodifikovaným hodnotám a postojům. Pod vlivem této role bývají 

sourozenci postižených dětí lépe adaptovaní, zralejší a odpovědnější. Bývají rovněž 

tolerantnější a více ochotni pomáhat druhým.“ (Pešová, Šamalík, 2006, s. 32 )  

„Jak říká moje teta: „Brzo jsi dospěla!“ Protože jak jsem se o něj musela starat, když chodila 

mamka do práce, tak jsem vlastně musela jakoby dospět. Takže jsem vlastně tak brzo nějak 

dospěla.“  

Jak se to projevilo, že jsi brzo dospěla? 

„Že jsem se jako musela víc prostě zařídit, že musím vstát, abych mu pomohla s oblíkáním, a prostě 

abych mu prostě, abych ho dovedla do tý školky. A pak vlastně ze školy dojít, jak jsem přišla od 

vlaku, dojít pro něj.“ (Martina) 

 

„Starší literatura charakterizovala celé období dospívání – zvláště pak jeho prvou část 

pubescenci – nejčastěji jako období emoční lability…. Projevy citových konfliktů bývají 

velmi silné a tak nápadné, že daly podnět k označení celého období jako období „bouří 

a krizí“. (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 147) Je to období složité i pro zdravé dítě. 

Sourozenec dítěte s mentálním postižením má před sebou úkolů mnohem víc. 

 

Hlídání  
Čím je zdravý sourozenec starší, tím „kompetentnější“ je v očích rodiče v roli 

„hlídače“ sourozence. Sourozenci shodně popisovali, jak si rodiče snadno zvykli, že stačí 

říct a sourozenec ochotně dítě s postižením ohlídá. S tím se samozřejmě váže mnoho 

problémů, na které sourozenci upozornili: 

 

•••• Hlídání - ztráta volného času 

Každý člověk potřebuje svůj volný čas, potřebuje mít čas na relaxaci, čas na přátelé, 

čas pro sebe. Zdravý sourozenec chodí již většinou na poslední stupně základní školy, kde 

je celé dopoledne a část odpoledne. Přijde domů a místo odpočinku musí např.: 

vyzvednout sourozence u autobusu, který ho přiveze z jeho speciální školy nebo s ním píše 

úkoly, nebo je požádán, aby hlídal sourozence, protože si rodiče potřebují něco zařídit. 

A když jsi hlídal Pavlu, nebral jsi to jako časové omezení? 

„No, tak párkrát asi jo. Asi určitě, protože jsem chtěl jít taky třeba s klukama ven, dělali jsme 

kraviny, byli jsme v pubertě, tak jako vobčas se mě to dotklo, ale nebylo to zas tak často, jo.“ (Petr) 
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Z obsahové analýzy rozhovorů se ukázalo, že se starší sestra o svého sourozence jeden 

čas starala dokonce více než matka. 

„Protože máma chodila jednu dobu do práce, tak jsem ho vodila i do školky, když chodil. Tak jsem, 

tak jsem tak trochu s ním byla víc než máma.“ 

A vadilo ti to proč?V čem to bylo? 

„Neměla jsem čas pro sebe. Protože jsem se tak nějak starala o něj a pak jsem ten čas měla takovej 

menší, míň než jsem byla před tím zvyklá. Prostě přišel sourozenec, tím pádem se musí, čekalo se, že 

se prostě o něj taky budu občas jako starat.“ (Martina) 

 

•••• Hlídání - omezení vztahu s přáteli 

Z toho, že sourozenci chybí volný čas, takže si nemůže domluvit nějaké schůzky 

s kamarády či s kamarádkami, protože je nutné hlídat sourozence, plyne to, že se zdravé 

dítě může stát terčem posměchu pro své kamarády. 

„A chtěla jsem jít prostě s dětma normálníma ven a naši třeba fakt jako nemohli nebo prostě si 

potřebovali vodskočit jenom něco koupit, jo, žejo, ale to dítě, teda bráchu, jsme tam prostě 

samotného nechat nemohli, žejo. Takže jsem tam většinou zůstala třeba já nebo takle,jo, takžeto zase 

to, no.“ (Lenka) 

 

Sourozenci vnímají jako horší situaci, když musí kvůli hlídání sourozence rušit svůj 

předem domluvený program. 

„…třeba když mamka někam šla, tak jsem se ségrou byla doma nebo třeba když taťka někde byl… 

Vždycky vím, že třeba když holky chtěly někam jít, tak potom se mi třeba smály, že prostě nikam 

nemůžu a bylo to takový… 

A jak jsi to tehdy brala? Co jsi prožívala? 

„No, mně to přišlo prostě divný, že se mi smály. Já jsem to pak prostě ignorovala, vlastně chodila 

jsem s nima ven, když jsem mohla, no a potom mně to přišlo takový prostě… nevim no. Mně to 

nepřišlo jako divný prostě, mně to přišlo, že takový ty lidi jsou, že se asi nezměnění, a tak… a tak 

jsem to brala takový, jaký to je. Tak jako asi mi to zrovna nebylo příjemný. No tak ale co s tím 

člověk nadělá, žejo, v těhlech letech.“ (Klára) 

 

Zdravý sourozenec díky tomu může prožívat řadu negativních pocitů: nespravedlnost, 

lítost, vztek, apod. A tyto své negativní pocity může zaměřit i vůči rodičům či postiženému 

sourozenci. 

•••• Hlídání je náročné 

Je možné, že si rodiče ani neuvědomí, že pro zdravé dítě může být hlídání sourozence 

velmi obtížné. Když jsou dvě zdravé děti spolu samy doma, mohou si spolu hrát nebo je 
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každý sám a dělá si zrovna to, na co má chuť. Starší dítě pak garantuje, že se nestane nic, 

co by se rodičům nelíbilo. U hlídání sourozence s postižením je to jinak, což věrně dokládá 

odpověď Prokopa na otázku Jak jsi vnímal hlídání sourozence?: 

„Bral jsem to spíš jako… samozřejmě mě to netěšilo. To je jasný. A proto třeba říkám, že to je 

taková jako věc, která lidi nenapadne, jako že to je tak obtížný, ale je to hodně obtížný. Prostě když 

to je jako fakt docela často, tak tě pak začne štvát, že musíš bejt třeba doma, jo, že furt musíš třeba 

bejt v tom stejným prostředí, jo. Že třeba jakoby… zas když byla fakt jako maličká, tak si člověk 

nemohl říct: hele, já jdu do obýváku, ona bude v pokojíku… Ne, to musíte bejt ve stejný místnosti, 

žejo. To prostě kdyby přijela mamka a viděla, že já jsem nahoře… Nebo to bych si ani já prostě 

nelajsnul, protože si řekneš tak jako… že tam spadne, žejo, bouchne se, nebo tak, jo, nebo bude 

kousat do nějaký hračky nebo tak a teďka  jako co jako… to prostě nemůžeš…“ (Prokop) 

 

Dítě s postižením není pro zdravého sourozence partnerem, jak uvedli informanti, nelze 

s ním hrát hry odpovídající věku zdravého dítěte, nelze si s ním povídat o filmu v kině, 

nelze se mu svěřit s problémy, s konflikty, které může mít zdravé dítě třeba i s rodiči. 

Tento problém velmi dobře popsala Lenka: 

„Tak mně hlídání nikdy nijak nevadilo, jo, spíš pak jako samozřejmě ta puberta, to byl takovej zlom, 

jo, že mi přišlo že všechno je prostě na obtíž a takle. No a tohle ještě bylo umocněný tím, že prostě, 

že jsem třeba nějaký hry, jako co já jsem si s ním chtěla hrát a normálně bych se sourozencem třeba 

mohla, tak von prostě nechápal. Žejo nechtěl si to hrát, nebo nechtěl, prostě nechápal to ty hry, 

takže to bylo takový, že jsem prostě v tomhle nižším věku jsem si říkala, no, to prostě to…. Jak 

říkám, mně chybí takový to hodně …hm… co třeba vidím u kamarádky, která má mladší ségru nebo 

bráchu prostě, že spolu si jdou někam nakupovat, bavěj se spolu normálně, můžou si prostě jít, tak 

jako já taky můžu jít s bráchou do kina, anebo prostě někam si sednout, ale jo, je to prostě, je to 

jiný, žejo. Těžko říct.“  

Myslíš, že problém je jakoby nejvíc v tom, že tu aktivitu spolu příliš nesdílíte? 

„No. Jde mi jakoby o to, že von třeba jakoby konkrétně nemluví, jo. Prostě se s ním vo tom nemůžu 

bavit, nebo prostě mít… jako samozřejmě že nějakou zpětnou vazbu mám jako. Ale spíš jsou to… je 

to prostě omezenej kruh prostě věcí, o kterejch se s ním bavit, žejo. Prostě určitý věci se s ním prostě 

řešit nedaj, žejo. Takže tak.“ (Lenka) 

•••• Hlídání je automatické 

Z obsahové analýzy rozhovorů vzešlo, že ve čtyřech případech se sourozencům zdálo, 

že rodiče vnímají hlídání dítěte s postižením zdravým sourozencem za automatické.  

Oceňují rodiče, že hlídáš bráchu nebo spíš to berou automaticky? 

„No, jako nechci říct automaticky, ale někdy je to… no, spíš takle. Teď mi přijde, že některý věci… 

jakoby se cejtim ukřivděná až jakoby teďko, jo třeba. Protože mi někdy přijde, že rodiče to fakt 

berou jako tak, že si na to zvykli. Vědí, že já jako ho mám ráda a že prostě s ním klidně budu jako, 
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jo. Nebo jako prostě si na to zvykli a mně to přijde někdy takový jako že prostě už nevim no jako.“ 

(Lenka) 

„Protože ono to pak už bylo – ze začátku třeba ještě ne – ale potom už třeba po těch třech, čtyřech 

letech, to začali brát jako samozřejmost a prostě to mně na tom vadilo asi nejvíc. Že jsem se pak 

cejtil nedoceněnej, protože já jsem jim vyšel vstříc a oni mně pak třeba už ne, no, když já jsem pak 

zase něco potřeboval.“ (Petr) 

 

Ukazuje se, jak je problematické pro zdravé děti mluvit o tomto problému s rodiči.  

A zkusil jsi s ní o tom třeba někdy mluvit? 

„Hm, určitě. Ale to už pak opravdu bylo v tý době, kdy jsem se cejtil nedoceněnej a nevím, no.“ Co 

jsi říkal? 

„To už si fakt nepamatuju.“ 

Nebo jakým způsobem ten rozhovor probíhal, co ti vlastně na to máma řekla?  

„To už si právě nepamatuju. Ale určitě to nebylo nic příjemnýho, že jo. Bylo to spíš jako že jsme se 

kvůli tomu i pohádali, no. Protože já jsem si to pak už tak nepředstavoval a prostě to tak bylo, no.“  

(Petr) 

 

Pro sourozence není snadné hlídání odmítnout. Všichni informanti se shodli, že 

vnímali, že rodiče pomoc potřebují. Na druhou stranu většina sourozenců se pokusila 

hlídání i odmítnout: 

Co by se stalo, kdybys Dana pohlídat prostě nechtěl? 

„Myslím, že by to nedopadlo dobře.Ve stylu jako že máma by nic nedělala, nešla by tam, ale až bych 

potřeboval něco já, tak ona by se na mě taky vybodla. Takže tady prostě funguje princip: neuděláš 

to ty mně, tak až přijdeš, tak neudělám nic já tobě.“  (David) 

 

Jedna sestra si zatím odmítnout hlídání nedovolila: 

„Já nevím. Já si myslím prostě, že by mi asi vynadala, mamka. A snažila by se mě nějak asi 

přemluvit, nebo abych prostě zůstala doma. Ona by mi to potom asi nakázala, možná. Nevim, no. 

Nezkoušela jsem to.“  

Netroufla sis? 

„No, netroufla jsem si. Jsem poslušná.“ (Klára) 

 

Sourozenecký vztah velmi podpoří, když rodiče umějí poděkovat, pochválit nebo 

přivezou nějakou drobnost za odměnu.  

„Jako poděkujou mi. A mamka vlastně vždycky dělala, když jsem byla menší, že mi něco za to 

přivezla. Že třeba mi za to přivezla čokoládu nebo nový tričko, když někde byla, tak asi tak, no.“ 

(Klára) 
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Zajímavá je problematika hlídání sourozence za peníze. Mezi sourozenci se vyskytují 

rozdílné názory. Jedna strana přivítá hlídání za peníze s chutí – jedná se pro ně o snadnější 

o pohodlnější výdělek, než kdyby šli na brigádu. Navíc udělají radost rodičům a mohou být 

doma.  

„Teď vlastně já jsem chtěla na příští prázdniny, až mi bude patnáct, si sehnat brigádu, ale mamka 

říkala, že mi radši bude platit za hlídání ségry. Prostě jako aby nemusela nic shánět, tak asi… nějak 

to dopadne, no.“ (Klára) 

 

Druhá strana naopak nechce odebírat peníze za hlídání sourozence, analýza 

identifikovala dva důvody, a to: sourozenec chce trávit čas jinak, než jen s bratrem 

a hlídání sourozence za finanční odměnu neschvalují – „sourozenci se prostě za peníze 

nehlídají“.  

 „Ale prostě setkala jsem se už i jako s tím, že třeba naši mi jako říkali, ať prostě nechodím do tý  

radši s bráchou, že jim tím víc pomůžu. Jenomže to mě zase jako ne vadilo, ale měli jsme v tomhle i 

jako spory a hádky, že prostě já jsem zase říkala, že prostě chci tu práci, jo, jako budu mít nějakou 

praxi, mám možnost si vydělat peníze, čímž voni mi argumentovali, že by mi za to přece něco dali. 

Ale jako já říkám: mami, já prostě nebudu hlídat bráchu za peníze, jo, já prostě ho budu hlídat 

normálně, žejo. Jo prostě, tohle jsou spíš takový spory, co teďko, jo.“ (Lenka) 

 

•••• Občasné hlídání jako prima záležitost 

Je pravda, že sourozenci popisují problémy, které mají s hlídáním. Na druhou stranu 

z obsahové analýzy rozhovorů vyplynulo, že všichni zdraví sourozenci mají své bratry či 

sestry s postižením rádi, a proto jim občas nevadí, když hlídají. 

„M ě to i bavilo chvílema, protože s ní byla docela sranda ze začátku. Prostě ona mě zatahala za 

triko, hrály jsme si spolu jako dobrý, ale tak jako, nevím, no. Byla to zas taková jiná… jakoby 

zpestření toho života. Bylo to úplně něco jinýho než třeba s těma lidma ze školy, no.“ (Klára) 

 

Sourozencům hlídání vadí tím méně, čím lehčí má bratr/sestra postižení a vyžaduje-li 

jen občasný dohled. Těžší postižení znamená více péče, náročnější hlídání. 

Jaké to je být s bráchou sám? 

„Tak brácha si poslouchá nejčastěji rádio, protože von má rád písničky hodně, tak si poslouchá 

rádio nebo se tady dívá na pohádku a já dělám nějaký svoje věci nebo se dívám na televizi taky.“  

Takže brácha se zabaví sám? 

„No.“  

Vadí Ti někdy, že musíš hlídat bráchu? 

„Ne, tak to mně rozhodně nevadí. Je to rozhodně v pohodě. Dyť je to brácha.“ (David) 
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Petr zmínil, že hlídání pro něho byla rovněž zkušenost.  

„Ne, pro mě to spíš byla zkušenost, jo. Do budoucna. Jako celkově. Tak vono člověk nad tím vobčas 

tak přemějšlí a říká si, že opravdu ta zkušenost se hodila. Člověk chce mít taky jednou děti a tak 

dále, že jo, tak… takže spíš tak jsem to bral, no.“ (Petr) 

 

Specifická situace nastává, jestliže je dítě s postižením v celoročním či týdenním 

zařízení. Tereza tak tráví se sourozencem pouze víkendy. Péče o jejího sourozence je tak 

náročná, že s bratrem nikdy nebyla sama doma. O víkendech chodí nejčastěji na 

procházky, protože se jedná o nejlepší způsob, jak sourozence zabavit. 

A ty s ním někdy býváš sama doma? 

„To nejsem, protože on má asi o třicet kolo víc než já a měří o čtyřicet centimetrů víc než já, takže 

jako nikdy jsem s ním nebyla doma sama, no.“  

Jak trávíte čas o víkendu? 

„Takže většinou jdu já s taťkou jdeme, jdeme s Tomášem na procházku. Většinou chodíme, my 

bydlíme pod Strahovem, takže chodíme do Strahovské studentské menzy, kde si něco koupíme 

a vlastně jako Tomáš to má jako cíl výletu, protože ty autisti potřebují nějaký cíl. A většinou když 

jsme v Praze, tak s dědečkem jezd na Karlovo náměstí nebo takle po městě. Když jsme o víkendu na 

chalupě, tak tam je to s ním, jednodušší, takž stačí, když s ním jde jakoby jeden na procházku. 

A jinak… my teda Tomáše jsme naučili, že s ním hodně chodíme na procházky, protože když je 

doma, tak on jakoby se moc nedokáže zabavit, i když my se mu samozřejmě snažíme věnovat.“ 

(Tereza) 

 

Přátelé 
V souvislosti s pubertou hovoříme o hledání sama sebe, hledání norem. Dospívající už 

není tak závislý na rodičích, dokonce často jejich postoje kritizuje, revoltuje. Dospívající 

obrací svůj zájem na vrstevníky, přátele. „Hlavním vývojovým úkolem této etapy je 

uvolnění přílišné závislosti na rodičích, zároveň navazování diferencovanějších 

a významnějších vztahů s vrstevníky obojího pohlaví.“ (Langmeier, Krejčířová; 2006, 

s. 152) 

I sourozenci dětí s postižením si hledají trvalejší přátelství než v mladším školním 

věku. Obsahová analýza ukázala, že se setkávají většinou se dvěma druhy přátel: 

a)  „Potenciální přítel – odmítající, nechápající“: takové děti, které nechápou, co 

znamená mít sourozence s postižením a ani to pochopit nechtějí. Dávají to najevo 

nemístnými urážkami zdravých sourozenců.  

b)  „Přítel – který prošel kontrolou“ : je kategorie zahrnující ty, kteří dokážou být 

„opravdovými přáteli“ i přes to, že kamarádí s člověkem, který má sourozence 
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s postižením (a zde nejde jen o přijmutí faktu postižení, ale i o řadu omezení způsobených 

postižením sourozence, které jsou zdravým dítětem vnášeny do přátelství). Podrobnější 

analýzu těchto kategorií viz v kapitole 5.3. 

 

Ostatní lidé 
Zdravý sourozenec se vyskytuje poměrně často na veřejnosti se svým bratrem či se 

svou sestrou s postižením. Jedná se o společné rodinné výlety ale i běžné aktivity jako 

cesty na nákup, do školy apod. Někdy jsou přítomni rodiče, ale může se také stát, že jsou 

sourozenci sami. Pro zdravého sourozence pak může být velmi těžké, když se sourozenec 

s postižením chová nevhodně. „V tomto období chce být jedinec sám sebou, a tak může 

zažívat pocity studu a neochoty doprovázet sourozence – ať už pro to, že nechce, aby jej 

kamarádi viděli, nebo pro to, že má jiné zájmy.“ (Štěpánová, Blatný; 2009, s. 246) 

„I když jsme třeba takle někam jezdili, tak někdy jsem jako bráchu okřikovala, už jako i před tím, 

když jsem věděla, že chce na někoho šáhnout, žejo, tak jsem říkala: ne nech toho, protože jsem se 

jako podvědomě, jsem si podvědomě říkala, ježiš, tak to na mě budou koukat, žejo, lidi, no a jako teď 

to bude vypadat blbě…“  (Lenka) 

 

Informanti popisují, že lidé mají často nějaké průpovídky, sledují každý pohyb dítěte 

s postižením i zdravého sourozence. Někteří dokážou i nadávat, vyčítat, kroutit hlavou, 

podivovat se nad „nevychovaností“.  
„Jako spíš mě zaráží, že jako dvacet let po revoluci, že… před tím vlastně ty děti byly v ústavech, tak 

že prostě důchodci jsou úplně v šoku, jo. Nebo taky nám říkaj, že si myslej, že ty postižený jsou 

jenom jakoby na vozejku, jo… Že nevím, jestli o ni se jako o to oni nechtěli jako zajímat, nebo se 

jako tvářej, že tyhlety lidi neexistujou, nebo jo… I když jakoby my třeba jdem po ulici a voni 

jakoby… on se vůbec jakoby… nebo já se na to tak dívám, že on se nechová nějak jako špatně, on si 

prostě jde a povídá si ty svý povídačky o těch domácích zvířatech a o těch pár svejch oblíbenejch 

tématech, jo, on má jakoby dva metry, žejo, takže jakoby lidi jsou úplně v šoku, takovejhle velkej 

kluk, prostě žejo řeší si nějaký řeči dvouletého dítěte, no. Taky jako samozřejmě maj nějaký 

průpovídky.“ (Tereza) 

 

3.5. ADOLESCENCE aneb pohled do budoucna a pohled zpět 
 

Strnadová (2008) upozorňuje, že adolescence u sourozenců dětí s postižením může 

znamenat období pocitů nejistoty a obav z budoucnosti. Týká se to zejména dvou témat: 

volby partnera a volby povolání. Ani jedno není snadná záležitost i pro běžné adolescenty, 

natož pro sourozence dětí s postižením. 
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Volba partnera 
Obsahová analýza ukázala, že sourozenci si chtějí najít partnera či partnerku, 

který/která alespoň toleruje sourozence s postižením. 

A co kdyby sis našel přítelkyni, která by s Danem nevycházela? 

„No, tak to je těžký si představovat, protože předpokládám, že takovou přítelkyni bych asi nechtěl. 

Protože to je nejhorší, bejt s někým, kdo toho druhého nemůže vystát a vy vlastně s ním jste skoro 

celej život, tak to bych asi ne…“ (David) 

 

Dívky vnímají výběr partnera ještě fatálněji. Buď jejich partner bude mít rád oba, nebo 

žádný vztah nebude. 

Když budeme mluvit do budoucna, je pro Tebe hodně důležité, jaký bude mít přístup tvůj partner 

k Tomášovi? 

„No jako takle, kdyby on měl negativní přístup, tak jako já bych si s ním asi neměla moc co říct 

jako. Protože nevím, třeba mám moc vysoký požadavky, a že mi prostě zbyde prázdná množina, jo, 

ale že jakoby že když chce mít rád mě, tak musí toho Tomáše jako nějak aspoň brát, jo.“ 

Je pro Tebe hodně důležité, aby tvůj přítel/manžel měl k bráchovi dobrý vztah? 

„To je určitě důležitý, no. A v podstatě teď mám jako přítele a brácha ho teda úplně jako miluje, jo. 

To prostě si docela padli do oka. Ale je to pro mě hodně důležitý, jo. Většinou když jsem s někým 

takle začala chodit, tak jsem to řekla hned na rovinu prostě a jakoby chtěla jsem, aby se s ním 

seznámil a bylo to pro mě vždycky hodně důležitý. A musím říct, že se mi, jednou se mi fakt stalo, že 

když se to ten kluk dozvěděl, tak prostě šel pryč. A já jsem si tehdy… jako brala jsem to tehdy fakt 

jako hrozně, že jsem si říkala: Ježiš! Tak to je jako fakt supr (ironicky), jako tím, že mám bráchu, tak 

prostě nebudu mít jako vůbec žádnýho přítele, všichni se toho zaleknou, jo… prostě brácha mi 

ukáže, jo, tak tenhle kluk je dobrej, toho se drž, jo, nebo takle, jo.“  (Lenka) 

 

Volba povolání 
Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že není pravidlem, že by si sourozenci vybírali 

povolání v pomáhajících profesích. To se liší od závěrů Blažka a Olmrové (1988), kteří 

konstatují, že zdraví sourozenci si často zvolí takové povolání, jehož podstatou je výchova 

či služba lidem. Je pravda, že zvláště dívky popisují, „že mají rády děti“, ale jen jedna 

uvažuje o učitelské profesi. 

Co chceš dělat po maturitě? 

„Buď bych šla jakoby studovat historii na filozofický fakultě anebo zubařství.  Asi spíš na tu historii 

to vidím, no. Nebo nějakej takovej obor. Nebo andragogiku, jo. Jakože já třeba vím, že nějaký ty 

sourozenci dětí s postižením spíš studujou tu speciální pedagogiku, že jsem se taky jako u některých  

setkala… Jako ne že bych já něco proti těm dětem měla, jo. Já proti těm dětem jako nic nemám, ale 

zas se chci rozvíjet nějakým jiným směrem.“ (Tereza) 
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Reflexe 
V tomto věku jsou sourozenci již schopni podívat se zpět s odstupem. Jsou schopni 

hodnotit, porovnávat. Jak mě ovlivnilo, že mám sourozence s postižením? O co jsem 

přišel? Co mi to dalo? Jaké by to bylo mít zdravého sourozence? 

•••• Jak mě ovlivnilo negativně, že mám sourozence s postižením? 

Čtyři sourozenci odpověděli ihned, že nevědí, jak by je to mohlo negativně ovlivnit. 

Možná je to i proto, že „negativní věci se spíše zapomínají“, jak uvedla Tereza. Ale 

nakonec téměř každý informant některý negativní vliv zmínil. Dvě sestry popsaly, že si 

myslí, že jsou díky tomu uzavřenější, méně důvěřují lidem. Martina uvedla, že musela 

vyspět příliš brzy, což hodnotí pozitivně i negativně. Pro Terezu znamená postižení 

sourozence omezení ve výběru partnera.   

„No nevim. Že bych… no fakt mě nenapadá nic jako…jako že by mě to ovlivnilo negativně ve smyslu 

že bych byl jako kvůli tomu nespokojenej, nebo tak… Spíš jako stejně člověk jakoby přemejšlí nad 

tím, co by, kdyby, žejo. Žejo jako jak bychom se měli, neměli… Tak to vobčas akorát tak člověku 

zkazí náladu.“ 

Přemýšlel jsi o tom, že mít ségru s postižením může být handicap? 

„No jako je to handicap, žejo. Prostě ty si nerozhoduješ o svým životě nebo o všech věcech ve svým 

životě.“  (Prokop) 

 

„Studie prokázala statisticky významný, přesto velmi malý negativní vliv sourozence 

s postižením na normální vývoj zdravého sourozence.“ (Rossiter, Sharpe; 2001, s. 76) Dále 

autoři upozorňují, že to závisí na mnoha okolnostech: rodiče, sourozenci, vzdálenější 

rodina, skupina kamarádů, socioekonomický status atd.  

 

•••• Jak mě ovlivnilo pozitivně, že mám sourozence s postižením: 

Z obsahové analýzy rozhovorů vyplynuly daleko diferencovanější odpovědi. 

Sourozenci považují za pozitivní vliv to, že „se na svět dívají jinak“ – tedy že jejich 

hodnoty jsou jiné, než hodnoty ostatních lidí. Na první místo stavějí zdraví, rodinu. Dále 

popisují, že jsou tolerantnější nejen k lidem s postižením, ale vůbec. Jsou trpělivější, 

starostlivější, vnímavější vůči ostatním lidem. Jsou rozumnější než jejich vrstevníci, váží si 

zdraví, „nekouří, nepijí, neriskují“. Jsou psychicky odolnější. Někteří dokonce říkají, že 
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když zvládli tohle, tak už překonají všechno. Někteří z nich jsou dobrovolníci, snaží se 

pomáhat. Kladně hodnotí zejména zkušenosti, které získali díky péči o sourozence. 

„Já si myslím, že se chovám jinak, určitě. Protože i vlastně třeba lidi říkaj, že jsem rozumnější než 

prostě jiný lidi v mým věku třeba, prostě oni kouřej, pijou a já si to nedovolim jako jo, prostě vím, že 

to zdraví je nejdůležitější, takže neriskuju prostě nějak, abych dělala nějaký kraviny, takže… asi tak, 

no. Že prostě to zdraví a to, že člověk chodí je prostě přednější než nějaký prostě večírky, výlety 

a takovýhle věci, no.“  (Klára) 

 

„Bylo by velkou chybou vytvořit závěr, že sourozenci jsou nepříznivě ovlivněni 

přítomností handicapovaného dítěte v rodině. Je pravda, že ne všichni sourozenci obstojí 

bez jizev. Ale bylo také zjištěno, že sou jsou plní vřelosti a péče vůči své/mu 

handicapované/mu sestře/bratrovi a někdy jsou pozitivním zážitkem ovlivněni natolik, že 

i své povolání zaměří na pomoc dětem či dospělým s postižením.“ (Seligman, 1983, s. 531) 

Vadasy, Fewell a kol. na toto téma píší: „Okolo 45% sourozenců dokáže těžit z toho, že 

mají sourozence s postižením. Mezi klady počítají: lepší porozumění ostatním, více 

tolerance a empatie, cenění si vlastního zdraví a inteligence.“ (Vadasy, Fewell, Meyer, 

Schell; 1984, s. 156) Štěpánová a Blatný identifikovali dvě široké oblasti přínosů: „přínosy 

v oblasti interpersonálních vztahů (tolerance, citlivost, respekt k hodnotě druhých…) 

a přínosy v oblasti osobního růstu (netradiční prožitky, nadhled, emoční obohacení, 

zodpovědnost…).“ (Štěpánová, Blatný; 2009, s. 257) 

 

•••• Jaké to je mít sourozence s postižením? 

Je to zkušenost, má to svoje výhody i nevýhody a může to být obtížné. Naučí to 

člověka dívat se na svět jinak, vidět svět z jiné stránky. 

„Samozřejmě není to nic jako do toho života jako extra pozitivního… Na druhou stranu tě to dokáže, 

řekněme, že tě to naučí dívat se na některý věci, naučí tě to dívat se na ten svět trošku třeba jinejma 

vočima, ale je to v mnohých ohledech zase psychicky dost náročný. Pro celou rodinu. No nejen 

psychicky. Prostě náročný, jo, časově, taky určitě. Ale co si třeba myslím, že ta komunita lidí, kteří 

mají jako nějakýho toho člověka s postižením v rodině, tak si myslím, že je taková jako poměrně 

přátelská. Myslím si, že třeba ty různý akce nebo tak, tak že člověk vidí zase ty emoce z trošku jiný 

stránky a že i tak jako, třeba jako dokáže být daleko víc překvapen, co ty děti dokážou a dovedou. 

Takže i z týhletý stránky to dokáže asi bejt obohacující.“ (Prokop) 

 

Sourozenec nemůže být sobecký, musí se uskromnit. V mnoha věcech to člověka 

obohatí a samozřejmě v něčem se zase o něco přichází. 



 23 

Sourozenectví je závazek, od kterého nejde se oprostit.  

„Je to prostě určitá jako věc, určitej závazek jako prostě, kterej se musí pořád jako prostě splnit. Já 

bych to shrnula: je to určitě velkej přínos, je to zodpovědnost, jsou to starosti, ale na druhou stranu 

je to krásný.“ (Lenka) 

Shrnutí  
V této kapitole jsem chtěla upozornit na situace, které sami sourozenci dětí 

s postižením označovali za problematické, složité. Poznali jsme, že je nutné dívat se na 

problematiku komplexně – tedy ve vývoji, neboť každé období přináší své specifické 

oblasti, které jsou pro zdravého sourozence náročné. 

Jednotlivé názvy kapitol jsem nazvala dle tradičních vývojových stádií známých 

z vývojové psychologie, ale součástí názvu bylo i sousloví začínající „aneb“, kde cílem 

bylo vystihnout, co je pro toto období charakteristické pro zdravého sourozence dítěte 

s mentálním postižením.  

Zjistila jsem, že od narození do batolecího období nemá postižení sourozence téměř 

žádný význam. To, co naše společnost považuje za normální, hraje roli v předškolním 

věku, kdy se dítě setká s prvními zdravými dětmi. Zároveň je to období, kdy rodiče určitou 

formou zdravému dítěti sdělí, že jejich sourozenec má postižení. Mladší školní věk je 

ovlivněn školou, prvními kamarády, prvními požadavky rodičů na hlídání, ale dítěte se 

týkají i vztahy s prarodiči, kteří ne vždy dokážou být vstřícní, hodní, spravedliví. Raná 

adolescence je období nasměrované spíše k přátelům než k rodině, takže zdravému 

sourozenci může přijít, že je „handicapován“ vlastním sourozencem. A adolescence se 

typicky zabývá budoucností – partnerem, povoláním; ale i minulostí: nezměnilo mě to 

nějak, že vyrůstám vedle sourozence s postižením? 
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4. EMPIRICKÝ VÝZKUM 

4.1. Příprava na výzkum a průběh výzkumu 
 

Výběr vzorku  
V začátku plánování tohoto výzkumu jsem chtěla zkoumat problematiku sourozenců 

dětí s postižením. Vzhledem k tomu, že můj bratr chodí do denního centra v Pardubicích, 

neměla jsem obavy z toho, že bych měla nedostatek informantů. Po vstupu do „terénu“ mi 

však bylo jasné, že moje představa, jak odhalím všechny strasti a radosti sourozeneckého 

vztahu, bude muset být odložena na diplomovou práci a možná i celoživotní práci. 

Musela jsem se nejprve rozhodnout, jakým typem postižení sourozence se budu 

zabývat, neboť každé postižení vytváří zvláštní nároky na rodinu, sourozence, na péči atd. 

Díky bratrově mentálnímu postižení nebylo mé rozhodování příliš složité – zvolila jsem 

sourozence s mentálním postižením. Dále jsem se musela zaměřit na zdravé sourozence 

v určitém věku. Nakonec jsem zvolila věkovou skupinu 14-18 let a skupinu 19-23 let. 

Doufala jsem, že zdraví sourozenci budou schopni reflexe svého dětství, starší skupina 

i období rané adolescence, v kterém jsem očekávala „nejzajímavější“ informace. 

Oslovila jsem nejprve Školu Svítání v Pardubicích. I přes velkou snahu paní ředitelky, 

jsem zde získala jen 5 informantů. Dále jsem oslovila paní ředitelku Denního centra 

Svítání v Pardubicích, která mi rovněž vyšla vstříc a dovolila mi opět prostřednictvím 

informačního letáku oslovit rodiče klientů. Od rodičů se mi ovšem nedostalo žádné 

odezvy. Dále jsem oslovila přátele a kolegy asistenty, kteří jezdí na rekreace rodin s dětmi 

s postižením. Celkem jsem získala 9 informantů, s nimiž jsem vedla rozhovor. Z toho dva 

jsem použila jako pilotážní rozhovor. 

Rodiče i samotné sourozence jsem oslovila, jak jsem již uvedla, informačním letákem, 

kde jsem je seznámila s důvodem, proč chci toto téma zkoumat, jaký mám výzkumný 

záměr a časový plán. Součástí byly i kontakty na mě. Čtyři informanti mi pak sdělili, že mě 

kontaktovali pouze díky tomu, že jsem uvedla, že rovněž mám sourozence s postižením. 

Většina pak sdělila, že by se buď rádi dozvěděli o sourozeneckém vztahu více, nebo že by 

rádi pomohli výzkumu.  

I přes to musím konstatovat, že více než polovina oslovených (ať už rodičů či přímo 

sourozenců) účast na výzkumu odmítla – mně z blíže neznámého důvodu.  

S ohledem na etické zásady jsem si vyžádala od respondentů informovaný souhlas. 

Informantům jsem z důvodu  zachování anonymity změnila jména. 
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Sběr dat 
Sběr dat probíhal od února do června 2010. Do výzkumu jsem použila data od 

7 informantů. V níže uvedených tabulkách jsou sourozenci seřazeni ve světle šedé barvě 

skupina od 19 do 23 let v pořadí nejprve sestry následně bratři. Tmavě šedou barvou je 

zobrazena skupina sourozenců od 14 do 18 let řazená dle stejného systému. Tab. 1 popisuje 

postavení zdravého sourozence v rodině. Tab. 2 v prvním sloupci popisuje sourozence 

s postižením a v druhém sloupci povolání sourozence a zda bydlí spolu s rodiči a  dítětem s 

postižením. 

Tab. 1: Informanti a jejich postavení v rodině 

 

Tab. 2: Povolání a bydliště informanta, jeho sourozenec 

INFORMANT  POHLAVÍ  VĚK POČET 
DĚTÍ V 
RODINĚ 

POŘADÍ 
NAROZENÍ  

VZTAH 
K POSTIŽENÉMU 
DÍTĚTI 

LENKA Ž 21 let 2 1 Starší sestra 

MARTINA Ž 19 let 2 2. Starší sestra 

PETR M 23 let 3 1. Nejstarší bratr 

PROKOP M 21 let 3 2. Starší bratr 

TEREZA  Ž 18 let 2 2. Mladší sestra 

KLÁRA Ž 14 let 2 1. Starší sestra 

DAVID M 15 let 2 2 Mladší bratr 

INFORMANT  JMÉNO, VĚK, TYP 
POSTIŽENÍ SOUROZENCE 

POVOLÁNÍ, BYDLIŠT Ě 
SOUROZENCE 

LENKA Luboš, 19, autismus, MR Studentka VŠ, bydlí sama 

MARTINA 
Mirek, 8, řečové postižení, 
intelektové opoždění 

Studentka SŠ,  bydlí s bratrem a rodiči 

PETR 
Pavla, 15, Downův syndrom, 
těžká MR 

Zaměstnán, žije sám 

PROKOP 
Pavla, 15, Downův syndrom, 
těžká MR 

Studuje VŠ, bydlí sám 

TEREZA 
Tomáš, 21, autismus, MR, 
epilepsie 

Studentka gymnázia, bydlí s rodiči 
(bratr v týdenním zařízení) 

KLÁRA 
Kristýna, 12, MR, ochrnutá na 
pravou část těla, epilepsie 

Studentka gymnázia, žije se sestrou a 
rodiči 

DAVID 
Daniel, 16, Downův syndrom, 
lehká MR 

Student SŠ, bydlí s bratrem a rodiči 
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Setkání s informanty ve skupině do 18-ti let probíhala přímo v rodinách, s ostatními 

v jejich oblíbené kavárně či čajovně nebo v jejich bytě. V místnosti jsme vždy byli sami. 

V případě kavárny jsem se snažila zajistit co největší soukromí. Většinou jsme se 

sourozencem strávili 1,5 až 3 hodiny. 

 

Použité metodologické postupy 
Na základě prostudování odborné literatury, a to jak metodologických postupů, tak 

i sourozenecké problematiky, jsem se rozhodla užít metodu polořízeného 

(semistrukturovaného) interview. Problematika sourozeneckých vztahů je totiž těžko 

uchopitelná díky velkému množství faktorů, které mohou sourozenecký vztah ovlivňovat: 

sourozenecká konstelace, pohlaví sourozenců, počet sourozenců, vztah rodičů, zda 

sourozenci vyrůstají společně atd. Navíc díky tomu, že téma není v odborné literatuře příliš 

zmapováno, jevila se mi metoda semistrukturovaného interview jako nejvýhodnější. 

Miovský (2006) o této metodě hovoří jako o ideálním nástroji pro oblast aplikace většiny 

výzkumných plánů a upozorňuje na výhodu doplňujících otázek, které nám pomohou 

dosáhnout vyšší výtěžnosti.  

Mým cílem bylo zodpovědět tyto výzkumné otázky: 

•••• Co ovlivňuje vývoj vztahu mezi zdravým sourozencem a sourozencem 

s mentálním postižením? 

•••• Které faktory sourozenecký vztah podporují a které faktory vztah narušují? 

 

Průběh semistrukturovaného interview 
První dva rozhovory byly pilotážní. Cílem pilotáže bylo připravit se na průběh dalších 

rozhovorů, najít vhodné formulace a vhodný sled otázek pro sourozence. Data 

z pilotážních rozhovorů sloužila pouze pro účely výzkumníka, proto nejsou součástí této 

práce. 

Jádro interview bylo stejné pro všechny informanty. Tam, kde bylo potřeba upřesnění, 

vysvětlení, jsem o ně požádala. Díky pilotážním rozhovorům jsem zjistila, že výzkumník 

získá mnohem více informací, reaguje –li přímo na odpovědi informanta (popř. klade 

doplňující otázky), i za cenu toho, že se odkloní od kostry rozhovoru.  

Jádro interview obsahovalo tyto otázky, které jsem přizpůsobila danému sourozenci: 

1. Můžete mi nějak představit nebo popsat vaši rodinu? (kolik je komu let, co kdo dělá, 

zda bydlíte odděleně) 
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2. Máte nějaké společné činnosti s rodinou, které všichni děláte rádi? 

3. Co děláte ve svém volném čase? 

4. Váš sourozenec má mentální postižení. Myslíte, že máte dostatek informací? Mluvíte 

o tom spolu s rodiči? (Ano – Jak konkrétně? / Ne. Proč? ) 

5. Vzpomenete si na nějaké situace, kdy jste byl/a rodiči upřednostněn/a, zvýhodněn/a 

před sourozencem?  

6. Vzpomenete si naopak na situace, kdy jste se cítil/a znevýhodněn/a, odstrčen/a? 

7. Kolik času trávíte se sourozencem? Co spolu děláte? 

8. Je něco, s čím musíte sourozenci pomáhat? Co by se stalo, kdybyste mu nepomohl/a?  

9. Co máte na sourozenci rád/a? V čem je dobrý? 

10. Stalo se naopak někdy, že byste se za sourozence styděl/a? 

11. Je normální, že se sourozenci občas pohádají. Hádáte se spolu také někdy? Kvůli 

čemu? 

12. Jak byste popsal/a svůj vztah k sourozenci? 

13. Jaký myslíte, že má Váš sourozenec vztah k Vám? 

14. Měl/a jste někdy jiný vztah k sourozenci než máte teď? Vyvíjí se ten vztah nebo je 

pořád stejný? 

15. V čem si myslíte, že by byl Váš vztah se sourozencem jiný, kdyby byl zdravý?  

16. Jaké to je mít … jméno sourozence…? 

17. Myslíte si, že sourozenec ovlivňuje vaše vztahy s přáteli? Jakým způsobem? 

18. Vnímají Vás ostatní lidé jinak proto, že máte sourozence s postižením? Jak reagují, 

když zjistí, že máte sourozence s postižením? Setkáváte se s pozitivními 

i negativními reakcemi? Co při tom prožíváte? 

19. Jaký vliv to má na Vás, že Váš sourozenec má postižení? Cítíte se být jiný/á nebo 

naopak stejný/á jako všichni ostatní sourozenci? 

20. Přemýšlel/a jste, že mít sourozence s postižením může mít pro Vás i nějaký přínos?  

21. Co byste naopak popsal/a jako nevýhody? 

22. Když se podíváte zpětně na dětství, které jste prožil/a se sourozencem, je něco, co 

byste změnil/a tak, aby Váš vztah byl lepší, hezčí? 

23. Jak vidíte svou budoucnost? Chystáte se studovat? Co na to říkají rodiče? 

24. Mluvili jste už s rodiči o tom, kdo se bude do budoucna starat o (jméno sourozence)? 

25. Umíte si představit, že byste se kvůli škole/partnerovi/práci přestěhoval/a do jiného 

města dál od rodiny? 

26. Je něco, co byste ještě chtěl/a říct? Co nezaznělo? 
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Zaměřila jsem se tedy na tyto tematické okruhy: 

Ad 1., 2., 3.: Jde o úvodní otázky na seznámení se s rodinou, s jejím fungováním, s její 

strukturou. Současně šlo o otázky nenáročné s cílem navázat kontakt a nastolit příjemnou 

atmosféru. 

Ad 4.: Tato otázka byla směřována do oblasti informovanosti sourozence o mentálním 

postižení. V mnoha výzkumech je totiž doloženo, že sourozenci o postižení informováni 

nejsou. Zajímalo mě, jestli je to v „době  internetu“ jinak. 

Ad 5., 6.: Tyto otázky se týkají vztahu zdravého sourozence s rodiči. Zajímalo mě, zda 

zdravým sourozencům připadá, že jsou rodiče k dětem stejně spravedliví, nebo je některé 

z nich upřednostňováno. Vágnerová upozorňuje na oba extrémy: „Jednou z krajností může 

být koncentrace pozornosti a zájmu na postižené dítě a odsunutí zdravého sourozence do 

pozadí. Druhou extrémní variantou je koncentrace jednostranného zájmu na zdravé dítě.“ 

(Vágnerová, 1999, s.  2) 

Ad 7., 8.: V těchto otázkách jsem se zaměřila na to, jak se projevuje sourozenectví 

v denních běžných aktivitách, zda se nebudou objevovat nějaká specifika. Zajímalo mě, 

kolik spolu sourozenci tráví času a snažila jsem se sourozence nasměrovat k problematice 

hlídání dítěte s postižením. 

Ad 9., 10.: Otázky pojímání sourozence. Mají sourozenci rádi dítě s postižením? Jak se 

o něm vyjadřují? Styděli se někdy za něho? Jak o tom mluví? Jak prožívají daný vztah? 

Ad 11., 12., 13., 14., 15., 16.: Percepce vztahu sourozenců. Otázky týkají toho, jaký je 

vlastně vztah sourozenců, z nichž jeden má postižení, z pohledu zdravého sourozence. 

Zajímalo mě, v jakých termínech tento vztah popisují. Vyvíjí se jejich vztah? Dokážou 

vývoj reflektovat? Existují mezi nimi konflikty? Vnímá zdravý sourozenec, že se jeho 

vztah se sourozencem s postižením liší od běžného sourozeneckého vztahu? 

Ad 17., 18.: Tyto otázky se týkaly nejbližších přátel zdravých sourozenců a cizích lidí, 

jejich reakcí na dítě s postižením. Zajímalo mě, jak tyto situace prožívá zdravý sourozenec. 

Ad 19., 20., 21.: Toto jsou otázky na sebereflexi a sebepercepci. Uvědomuje si zdravý 

sourozenec, že ho vyrůstání vedle dítěte s postižením nějak ovlivnilo? Kladně či záporně? 

Dokáže to nějakým způsobem reflektovat? Odváží se mluvit i o nevýhodách? Jak vidí sebe 

zdravý sourozenec? 

Ad 22.: Zajímalo mě, zda jsou zdraví sourozenci sami schopni zhodnotit, co by zkvalitnilo 

jejich vztah se sourozencem s postižením. 



 29 

Ad 23., 24., 25.: Zaměřila jsem se rovněž na anticipaci budoucnosti, neboť autoři 

upozorňují často na to, že sourozenec je ovlivněn dítětem s postižením ve výběru povolání, 

partnera apod. Navíc mě zajímalo, zda rodiny nějakým způsobem řeší, kdo se bude 

v budoucnu o dítě postižením starat. Mají sourozenci obavy z budoucnosti? 

Ad 26.: Je možné, že by bylo potřeba něco doplnit. 

 

4.2. Prezentace dat 
 

Dle metody zakotvené teorie (Strauss, Corbinová; 1999) od první kategorizace zvané 

otevřené kódování, kterou jsem provedla výše roztříděním otázek do tematických okruhů, 

přecházím nyní ke kódování axiálnímu. Dříve než přistoupím k hlubší analýze dat 

získaných z rozhovoru, přiblížím odpovědi sourozenců na otázky, které jsem již výše 

roztřídila do těchto kategorií: vztah zdravého sourozence s rodiči, informovanost 

zdravého sourozence o postižení bratra/sestry, projev sourozenectví v běžných 

aktivitách, pojímání sourozence s postižením, percepce sourozeneckého vztahu, 

přátelé zdravého sourozence, cizí lidé, sebepercepce a sebereflexe, faktory přispívající ke 

zkvalitnění vztahu, doplnění.  

Tyto tematické okruhy jsou pro přehlednost uspořádány do řádků tab. 3 a tab. 4. 

V prvním sloupci tab. 3 jsou uvedena jména informantů v kategorii od 19 do 23 let nejprve 

sestry následně bratři (Lenka, Martina, Petr, Prokop). V prvním sloupci tab. 4 jsou uvedena 

jména informantů v kategorii od 14 do 18 let nejprve sestry následně bratr (Tereza, Klára, 

David). Obsah tabulky tvoří stěžejní informace uváděné informanty. Z důvodu stručnosti 

a přehlednosti jsem parafrázovala nejdůležitější informace do tabulky. Kompletní přepis 

rozhovorů je dostupný na přiloženém CD, v příloze č. 1 uvádím pro ukázku přepis dvou 

rozhovorů (Lenka, Prokop). 
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Tab. 3: Parafrázovaná data získaná ze semistrukturovaného rozhovoru (skupina 19 – 24 let)  

 
JMÉNO LENKA MARTINA PETR PROKOP 
Vztah zdravého 
sourozence s 
rodiči 

Rodiče mají stejný přistup k oběma. 
V něčem má výhody bratr, v něčem Lenka. 
Rodiče mají velké nároky na Lenku 
v odpovědnosti za sourozence. Rodiče 
Lenku podporují, pomáhají jí s těžkostmi. 

S matkou má vztah dobrý. Má doma 
více povinností než bratr, ale zvykla si. 

Rodiče mají stejný přístup ke všem 
sourozencům. Sestra nemá výhody. 

Vztah s matkou dobrý, matka 
upřednostňovala sestru zejména v čase, 
ale snažila se to Prokopovi vynahradit i 
jinak.  

Informovanost 
sourozence 

Rodiče jí vysvětlili, že má bratra 
s postižením. Hodně si o tom povídali. 

O postižení se dozvěděla od matky. Ale 
i z internetu. O postižení s rodiči 
nemluví, ale přiznává, že by byla raději, 
kdyby mluvili. 

Hodně informací získal od matky. Jinak si 
o postižení sestry moc nepovídají. 

Informace získal od matky. Doma ale o 
postižení nikdy nemluvili. 

Projev 
sourozenec-tví 
v běžných 
aktivitách 

Lenka musí hlídat bratra hodně často, cítí se 
ukřivděná, neboť to rodiče berou jako 
samozřejmost. Bere jí to čas, omezuje ji to 
ve vlastních aktivitách. 

Hodně často musela bratra hlídat. Ze 
začátku jí to vadilo, protože neměla čas 
pro sebe. Po čase si zvykla. 

Sestru hodně často hlídal, nelíbilo se mu, 
že to rodiče brali automaticky. Hlídání ho 
omezovalo, cítil se nedoceněný. 

Sestru hlídal občas a rozhodně ho to 
netěšilo. Spíše mu to vadilo, považuje to 
za hodně náročnou činnost, která je málo 
doceněná. 

Pojímání 
sourozence 
s postižením a  
percepce vztahu 
sourozenců 

Ze začátku brala bratra jako velký problém, 
styděla se za něho. 
Ze začátku ji hodně mrzelo, že má bráchu 
s postižením. Nyní už toto překonala, tráví 
s bratrem hodně času, mají se rádi. Pomohli 
jí ostatní sourozenci děti s postižením. Její 
puberta bylo pro ni nejhorší období. Bratr 
sestru poslouchá víc než rodiče. 

Má bratra ráda, i když ze začátku jí 
přišlo líto, že má sourozenec postižení. 
Za bratra se styděla jednou. 
Občas se s bratrem „pošťuchují“, ale 
mají se rádi. Ze začátku na bratra žárlila 
– měl výhody, byl konkurencí.  

Vztah má k sestře dobrý, kdyby se něco 
stalo s matkou, o sestru se postará.  
Když se sestra narodila, vnímal ji jako 
„normální“. Nyní si zvykl, že má 
postižení, už by ji za zdravého sourozence 
nevyměnil. Sestra má Petra ráda. Snaží se 
jí ve všem vyhovět. 

Prokop vnímá sestru stále jako dítě. 
Nestyděl se za ni, ale říct ostatním lidem 
o sourozencově postižení stále nedokáže. 
Když se sestra narodila, Prokop ji dlouho 
nevnímal jako jinou. Sestra má Prokopa 
ráda, bere ho málo autoritativně a neví, 
kde jsou hranice. Sestra Prokopa 
neposlouchá. 

Přátelé  Bála se o postižení sourozence mluvit. 
Přátelé se jí hodně smáli. Připadala si, že 
má nálepku: Já mám postiženého 
sourozence. Nyní skrz bratra posuzuje 
přátelé i přítele. 

Přátele měla jen ve škole, mimo školu 
ne a ani s těmi školními se nestýkala, 
takže ji postižení sourozence nijak 
neomezovalo. 

Před přáteli ve škole o tom nemluvil. 
Přátelé z vesnice reagují na sestru 
pozitivně. Má partnerku, která vychází se 
sestrou dobře.  

Přátelům nic neříkal, neboť vše, co bylo 
jiné, bylo nežádoucí. Řekl to až ve starším 
věku pouze „rozumným“ kamarádům. 
Přítelkyně Prokopa má s postižením 
sestry problémy. 

Cizí lidé Cizí lidé např. v tramvaji nikdy nepochopili, 
že má bratr postižení. Posmívají se. 

S bratrem trávila hodně času a byla 
výrazně starší. Ostatní lidé jí říkali, že je 
máma svého bratra.  

Bydlí na vesnici, kde všichni vědí, že 
sestra má postižení. S posměchem se 
nesetkal. 

Nezažil výsměch cizích lidí, se sestrou 
nikam nechodil a na vesnici je každý znal. 

Sebepercepce/ 
sebereflexe 

Lenka má jiný náhled na svět, dělá 
dobrovolníka, získala mnoho zkušeností a 
potkala mnoho milých lidí. Na druhou 
stranu je uzavřenější.  

Brzo dospěla díky tomu, že se musela o 
bratra postarat, což považuje za 
pozitivní i negativní faktor. Musela mít 
více trpělivosti. Ale pozitivní bylo, že 
se dokázala s celou situací vyrovnat. 

Pozitivně vidí zkušenosti s péčí o sestru. 
Je si jist, že ho to změnilo osobnostně. 
Není si vědom, že by ho postižení sestry 
ovlivnilo negativně. 

Prokop reflektuje, že nalezl jiné hodnoty 
než peníze a úspěch. Je zvyklý se dělit, 
obětovat vlastní pohodlí pro někoho 
jiného. 

Zkvalitn ění 
vztahu 

Chtěla by ještě zdravého sourozence, aby 
s ním mohla sdílet zážitky, problémy, radost 
i starost. 

Víc času.  Víc prostoru pro to, aby se mohli hlouběji 
poznat. 

Určitě víc času, který by mohli sourozenci 
být spolu. Velkou pomocí bylo, že má 
bratra a nebyl na sestru sám. 

Anticipace 
budoucnosti 

Bratr má o rok prodloužený pobyt v denním 
stacionáři, co bude ale dál, to Lenka neví.  

Budoucnost je hodně nejistá. Nic 
naplánované není. 

Málo plánují, budoucnost je nejistá. 
Uvažují o chráněném bydlení. 

O budoucnosti se nemluví, jen 
v náznacích. 

Doplnění Prarodiče nikdy moc nepomáhali, hlídali 
bratra pouze v přítomnosti Lenky. 

Babička s dědou nepochopili 
sourozencovo postižení. 

Babička s dědou špatně snášeli, že se 
sestra vůbec narodila. 
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Tab. 4: Parafrázovaná data získaná metodou semistrukturovaného rozhovoru (skupina 14 – 18 let) 
 
JMÉNO TEREZA KLÁRA DAVID 
Vztah zdravého 
sourozence s 
rodiči 

Vztah otevřený, rodiče mezi sourozenci rozdíly nedělali. 
Zvýhodňují Terezu pouze prarodiče. Díky rodičům má 
Tereza i dobrý vztah k sourozenci. 

Nyní už vztah s rodiči dobrý. Dříve jí přišlo, že sestra je 
zvýhodňovaná (finančně, domácími pracemi). 

Otevřený, s rodiči tráví mnoho času, lepší vztah s matkou, 
i když ho otec upřednostňuje před bratrem. 

Informovanost 
sourozence 

O postižení Tomáše se dozvěděla nejspíš od rodičů, 
nepamatuje se, neboť jí postižení sourozence přišlo 
„normální“. 

O postižení se dozvěděla od rodičů. O postižení sourozence se dozvěděl od rodičů, u nich hledá 
i odpovědi na své otázky. 

Projev 
sourozenec-tví 
v běžných 
aktivitách 

Se sourozencem a otcem chodí na společné procházky. Se 
sourozencem sama nebyla, nezvládla by ho fyzicky. 

Sestru musela hlídat dost často, vadilo jí to kvůli tomu, že 
se jí přátelé posmívali.  

S bratrem je doma často sám, bratr je ale samostatný. 

Pojímání 
sourozence 
s postižením a 
percepce vztahu 
sourozenců 

Bylo jí líto, že má sourozence s postižením. Kdyby byl 
zdravý, mohli by cestovat a mít společné zájmy. Za bráchu 
se styděla jen před cizími lidmi, ale teď už je to neřeší. 
Svého sourozence má ráda. Postižení sourozence jí přišlo 
přirozené. V pubertě se to začalo „lámat“, ale sourozenec 
odešel do týdenního zařízení, takže s bratrem tráví jen 
víkendy. Na bratra žárlila, že chodí do pomocné školy a že 
mu rodiče kupují mnoho oblečení, které stejně zničí. Bratr 
sestru poslouchá více než rodiče. 

V pubertě brala sestru jako přítěž. Teď ji má ráda, říká, že 
je to nejlepší sestra, jakou může mít. 
Sestru vnímala jako „normální“. Hrála si s ní. Postupně jí 
vadilo, že sestra je zvýhodňovaná a že se na ni musí brát 
ohled. Záviděla sestře rodičovskou péči.  

Za sourozence se nestyděl. Bere ho „prostě jako bráchu“. 
Se sourozencem má dobrý vztah. Rozumějí si. Někdy 
bráchovi záviděl jejich kluby, dárky apod. Dan má Davida 
rád, poslechne ho víc než matku. 

Přátelé  Před přáteli o tom zkoušela mluvit, setkala se s lítostí nebo 
s podezřením, zda „také není divná“. Spíše negativní 
reakce, nepochopení, nemluví o bratrovi. Nechce partnera, 
který by neměl rád Tomáše. 

Od přátel zažila výsměch. Teď už to ignoruje. Před přáteli o bratrovi příliš nemluvil, vodí si domů jen ty 
přátelé, kterým o postižení Daniela řekl a vědí to delší 
dobu. 
Přítelkyni, která by nevycházela s bratrem by nechtěl. 

Cizí lidé Setkala se s nadávkami, ponižováním, posmíváním, 
pohoršenými výrazy. Naučila se si toho nevšímat. 
Reflektuje, že je lepší bydlet na vesnici, protože tam 
všichni vědí, že Tomáš má postižení. 

Někteří lidé se posmívají, mají hloupé poznámky, někteří ji 
litují. 
 

 

Setkal se s posmíváním, s litováním od ostatních lidí. Nyní 
už to neřeší a myslí si o druhých, že jsou hloupí. 

Sebereflexe Od vrstevníků se liší tím, že některé problémy, které řeší, 
považuje v souvislosti postižení svého sourozence za 
banální. Bratr ji ovlivňuje převážně pozitivně, pouze výběr 
partnera jí dost zužuje. 

Domnívá se, že je rozumnější než vrstevníci, za největší 
hodnotu považuje zdraví, dbá o něj. Dokáže si vážit výhod, 
který mají lidé bez postižení. Zároveň je bojácnější, 
nedůvěřivější vůči lidem.   

Myslí si, že ho postižení sourozence změnilo k lepšímu, je 
vnímavější a chápavější vůči potřebám ostatních. 
Neuvědomuje si, že by ho to mohlo změnit k horšímu. 

Zkvalitn ění 
vztahu 

Kdyby byli ostatní lidé chápavější. Další zdravý 
sourozenec. Víra jí pomohla. 

Přála si dalšího sourozence,  myslí, že by to bylo lepší. 
Spravedlivý přístup rodičů, vstřícnější přátelé. 

Ještě jeden sourozenec. Společný čas. 
K tomu, že je jejich vztah tak dobrý, přispěla hodně matka. 

Anticipace 
budoucnosti 

Zatím je sourozenec v zařízení, kde může být do 26 let. Co 
dál konkrétně nevědí, doufají, že mu zařízení pobyt 
prodlouží. 

Budoucnost neplánujeme, nevíme, co bude s Kristýnkou, 
až dochodí školu. 

Společné bydlení v domě, kde by měl David i svůj vlastní 
salón. Matka a bratr by mu pomáhali s provozem. 

Doplnění Od rodiny s postižením se odvrátila celá širší rodina, 
kromě prarodičů. 

Měli konflikt s babičkou a dědou, který se vyhrotil 
odstěhováním. 

Babička s dědou se snaží pomáhat. 
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Shrnutí  

V této kapitole jsem provedla základní analýzu dat získaných z rozhovorů se sedmi 

informanty. Sourozence dětí s mentálním postižením jsem roztřídila pro přehlednost dle 

věku. Informace, které jsem od sourozenců získala jsem uvedla v tabulce podle témat 

stanovených v kapitole 4.1.. Témata uvedená v tabulce jsem již charakterizovala v kapitole 3, 

která popisovala vývoj vztahu sourozence s postižením. Daná témata jsou součástí věkových 

období zdravého dítěte, kde samotný sourozenec popsal, že hrají nejdůležitější roli. Tento 

rozbor a začlenění témat do věkových stádií umožnil emergenci faktorů ovlivňujících 

sourozenecký vztah, o kterých nyní blíže pojednám. 
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5.  FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ VÝVOJ SOUROZENECKÉHO 
VZTAHU Z POHLEDU ZDRAVÉHO SOUROZENCE DÍT ĚTE 
S POSTIŽENÍM 

 
V průběhu rozhovorů se sourozenci jsem zaznamenala, že existuje velké množství 

faktorů, které ovlivňují sourozenecký vztah. V průběhu analýzy dat jsem zjistila, že tyto 

faktory nejsou zcela náhodné a individuální, ale mají určité společné znaky. Jestliže 

sledujeme vývoj sourozeneckého vztahu tak, jak jsem si předsevzala v teoretické části této 

práce, zjistíme, že toto pojetí je velmi přínosné v tom, že za prvé zjistíme vlivy, které působí 

na sourozenecký vztah kontinuálně v průběhu celého dětství a dospívání, a za druhé odhalíme 

vlivy, které ovlivňují sourozenecký vztah výrazně v určitém věkovém období a v jiném 

ustupují do pozadí či nepůsobí vůbec. A na tyto faktory – tedy na to, co sourozenecký vztah 

ruší a co jej podporuje, se zaměřím v této kapitole.  

Mým cílem není popsat faktory, které ovlivňují běžný sourozenecký vztah obecně – např. 

sourozenecká konstelace, pohlaví, genetické vlivy apod. Tato specifika jsem charakterizovala 

výše – viz kapitolu 2 Sourozenecký vztah. Není rovněž mým cílem snažit se zmapovat obecně 

veškeré rušivé a podporující vlivy. Zaměřím se především na ty faktory, které mohou rušit 

a podporovat vztah sourozence zdravého a sourozence s postižením a které za důležité 

považují sami zdraví sourozenci. O výčet všech působících vlivů se pokusila Stonemanová 

(2005) – viz graf č.1, avšak sama dodává, že je ještě mnoho neznámých vlivů, které se 

nestaly předmětem žádné studie. Originální schéma Stonemanové viz přílohu. Graf zobrazuje 

vlivy, které jsou zorganizovány v soustředných kruzích. Blížeji středu jsou vlivy, které 

nejvíce ovlivňují sourozenecký vztah, dále od středu jsou vlivy, které ovlivňují sourozenecký 

vztah méně. 

Jednotlivé zjištěné vlivy jsem neřadila náhodně, ale inspirovala jsem se pojetím 

Stonemanové (tamtéž). Jednotlivé vlivy nerozděluji na podporující a rušivé, neboť je nutné si 

uvědomit, že stejný faktor může být pro jednoho sourozence podporující a pro druhého rušivý 

(např.víra).  
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Graf č. 1: Faktory ovlivňující sourozenecký vztah (upraveno dle Stonemanové, 2005) 

 

5.1. Významná role rodičů 
 

Ve vývoji vztahu zdravého sourozence k sourozenci s postižením hrají důležitou roli 

rodiče obou dětí. Mohou vztah podporovat i narušovat podle toho, jak k oběma dětem 

přistupují. Rodiče vystupují jako hlavní faktor ovlivňující sourozenecký vztah, a to zejména 

v dětství, kdy se sourozenecký vztah formuje, ale pak i v dospívání zdravého dítěte. Z mého 

výzkumu vyplynulo, že přínosem pro sourozenecký vztah je, když rodič plní role, které od něj 

zdravé dítě očekává. Podařilo se mi zjistit 5 rolí rodiče, které v různém věkovém období mají 

pro zdravého sourozence větší či menší důležitost: 

 

1. Rodič v roli přítele 

Rodič v roli přítele je takový rodič, za kterým může zdravý sourozenec přijít a postěžovat 

si na nespravedlnosti, které se mu dějí – jak ze strany cizích lidí, přátel, sourozence 

s postižením, ale i ze strany samotných rodičů. Je to rodič, který dítě povzbudí, podpoří, 
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pohladí. Rodič, který se nezlobí na dítě, když je mu líto, že má sourozence s postižením, když 

ho chce vyměnit za jiného atd. 

„Rodiče se snažili mě prostě tak nějak povzbudit, no. Že prostě jako, že zase mám hroznou výhodu 

v tom, že prostě brácha mě bude mít jako vždycky prostě hrozně rád, žejo a nebude mít jako žádnou 

nějakou prostě třeba nějaký ty sourozenecký hádky, jo, prostě.“  (Lenka) 

 

Rodič – přítel je i takový rodič, který pozná na dítěti, že má nějaký problém, že se něco 

děje a citlivě s ním o tom rozmlouvá. Vadasy a Fewell a kol. upozorňují: „Zdraví sourozenci 

nemají někdy chuť jít za rodičem a řešit s ním své pocity a problémy. Jejich pocity a 

problémy jsou zastíněné problémy handicapovaného sourozence.“ (Vadasy, Fewell, Meyer, 

Shell; 1984, s. 156) 

Role rodiče – přítele je velice důležitá zejména v období předškolním, mladšího školního 

věku, a i když v rané adolescenci ustupuje do pozadí, svůj význam má vlastně celoživotně. 

V kojeneckém věku a batolecím se tato role rodiče – přítele objevuje ve formě člověka, který 

dítěti poskytuje absolutní bezpečí v Eriksonově pojetí (2002) pocit bazální důvěry.  

 

2. Rodič v roli spravedlivého soudce 

Spravedlivý rodič je takový, který měří oběma sourozencům stejnou měrou. Což je velmi 

těžké a někdy to ani nelze, jak přiznávají sami zdraví sourozenci v rozhovorech. Zdravý 

sourozenec bývá někdy znevýhodněn v čase, který s ním rodiče tráví, v domácích činnostech 

(uklízení, mytí nádobí) – které nemocný sourozenec často vůbec nedělá, i když by v určité 

míře mohl.  

Mluvil jsi o tom upřednostňování, že mamka někdy upřednostnila Pavlu. V čem hlavně myslíš? 

„V čase. Není to jako… nebylo to nikdy jakoby morálně, jo, ve smyslu, já nevím: jí něco koupim a tobě 

ne. Jo, to rozhodně ne. To si… ale je to o tom, že jakoby v mnoha případech se musí člověk jakoby 

časově podřídit.“ (Prokop) 

 

V pozdějších letech jsou zase záviděny ze strany zdravého sourozence velké finanční 

investice do sourozence s postižením. 

„Nebo mi ještě přišlo, že do ní investujou hodně peněz. Že jí vlastně kupujou kočárek, třeba, i když ho 

jako hradí pojišťovna. Tak mi prostě přišlo, že má drahý věci a já jsem neměla nic jakoby proti tomu 

množství, že jo.“ (Klára) 
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Na druhou stranu sami zdraví sourozenci připouštějí, že někdy byli rodiči zvýhodňováni 

oni: 

„Právě naopak mi spíš přijde, že tím jako, jak brácha nevyžaduje určitý věci, který by normálně chtěl, 

žejo, jako já nevím, třeba kluk v jeho věku by chtěl nosit asi značkový oblečení a já nevím, co všechno 

a jemu to je v podstatě jedno, jo. Neříkám, že naši by ho nějak odbejvali, jo, ale jako kupovali mu prostě 

normální oblečení. Čímž pádem já jsem si mohla i někdy dovolit, jo…“ (Lenka) 

 

„Záleží na rodičích, jakým způsobem takovou zátěž zvládnou, aby žádné z jejich dětí 

nebylo přehlíženo, nepřiměřeně zatěžováno a vystavováno nesplnitelným nárokům.“ 

(Vágnerová, 1999, s. 6) 

Z výpovědí sourozenců vyplynulo, že spravedlnost hraje pro dítě roli zejména v mladším 

školním věku, i když připouští, že má tato role spravedlivého rodiče význam po celý život. 

 

3. Rodič zajišťující budoucnost 

Rodič zajišťující budoucnost je ten, který plánuje a který se nespoléhá na to, že o nemocné 

dítě se v budoucnu postará zdravý sourozenec. V každé rodině sourozenců, s nimiž jsem 

mluvila, je vyřešena aktuální situace: dítě s postižením navštěvuje nějaké zařízení, kde tráví 

den. Ovšem co bude dál, neví přesně žádná rodina. Ve většině rodin existuje nekonkrétní 

představa, kam by mohl sourozenec s postižením chodit, až mu skončí docházka ve škole, 

denním zařízení, stacionáři. Ale konkrétněji se budoucnost řeší, až když se stane přítomností. 

„My nějak moc budoucnost neplánujem, protože to se prostě nedá.“ (Klára) 

„No, on je teď v tý Diakonii a tam může být do 26, ale my doufáme, že mu to prodlouží. Museli bychom 

hledat celoroční zařízení kdyby ne…. Doma by to bylo hodně náročný…. Mamka by určitě musela 

přerušit práci.“ (Tereza) 

„No, málo, málo plánujeme. Jako vobčas pár slov jsme vo tom prohodili, ale že bysme to úplně jako 

probírali, co doopravdy teda bude, tak to ne.“ (Petr) 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že v rodinách s dítětem s postižením se plánuje málo. Je důležité 

si uvědomit, že „mlčení o rodinných plánech vyvolává ve zdravých sourozencích úzkost.“ 

(Blažek, Olmrová; 1988, s. 37) Většina sourozenců si nedokáže představit, že by žili 

dohromady s  bratrem/sestrou s postižením. Leda krátkodobě, přechodně. 

Plánování hraje pro zdravého sourozence velkou roli již v pubertě a zejména pak v dospívání, 

kdy sám hledá partnerství, chce se osamostatnit a nevyřešená situace sourozence může být pro 

něho tíživá.  
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4. Rodič mající adekvátní nároky  

Vhledem k tomu, jak je péče o postižené dítě náročná, je pochopitelné, že rodiče někdy 

potřebují, aby jim někdo s péči pomohl – nejčastěji je to zdravý sourozenec. Pomoc s péčí se 

týká zejména hlídání. Problematiku hlídání sourozence s postižením jsem rozebrala 

podrobněji v kapitole 3.4. Raná adolescence, neboť respondenti uváděli, že v tomto období 

hlídali sourozence nejčastěji. Zdravému dítěti nevadil ani příliš fakt hlídání jako to, že rodiče 

vnímali hlídání automaticky, často zapomněli poděkovat a potřebu ohlídat sourozence 

nadřazovali aktivitám zdravého dítěte apod. Naopak někteří sourozenci popsali, jak rodiče 

byli vděční za hlídání, že zdravému sourozenci často přivezli i drobný dárek. Z rozhovorů 

vyplynulo, že vděčnost, pochvala a poděkování podporuje sourozenecký vztah, neboť zdravý 

sourozenec pak nevnímá hlídání a potažmo sourozence jako obtíž. 

„Jako poděkujou mi. A mamka vlastně vždycky dělala, když jsem byla menší, že mi něco za to přivezla. 

Že třeba mi za to přivezla čokoládu nebo nový tričko, když někde byla, tak asi tak, no.“ (Klára) 

 

Neadekvátní nároky se netýkají pouze hlídání. Na otázku, v čem mají rodiče na Tebe 

přílišné nároky, odpověděla Lenka: 

„No tak jako my teďka docela řešíme docela jako věc, že jsme řešili, kdo bude jakoby opatrovníkem pro 

bráchu, jo. A právě jako naši říkali, že sebe dávat jakoby už prostě nechtěj, že jako ne že by teď měli 

jako umírat, jo, to ne, ale že prostě samozřejmě by byli radši, kdyby to byl někdo mladší. Že si jakoby 

myslej, že není dobrý, když jsou jakoby rodiče tím opatrovníkem, jako že by to měl bejt někdo mladší. 

Což voni… Já jsem to i vlastně říkala, že bych ráda byla jakoby bráchovým opatrovníkem, ale zase je to 

na druhou stranu prostě teďko takovej pocit, že si prostě říkám, jestli to budu vůbec zvládat, jo.“ 

(Lenka) 

 

Adekvátní nároky je třeba uplatňovat na každé dítě a nelze to omezit ani na konkrétní 

věkové období. Nejvíce se ale tato potřeba projevila u sourozenců v rané adolescenci, a to 

právě v souvislosti s problematikou hlídání a nadále v adolescenci (opět v souvislosti 

s problematikou osamostatnění se zdravého sourozence) 

 

5. Rodič jako vzor 

Sourozenci v rozhovorech velmi často uváděli, jak důležité pro ně bylo, jak se choval 

samotný rodič k dítěti s postižením.  

Čím to je, že máte s Danem tak dobrý vztah? 

„Asi výchovou mámy. Myslím, že to bylo výchovou mámy, protože ona mě furt vedla k tomu, abych 

jako… abysme se spolu hodně stýkali, abysme se bavili a takle, jo. Že to nebylo takový jako: dělej si, co 
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chceš. A takle. Že spíš se jako snažila, abychom měli jako celá rodina nějakou společnou aktivitu 

a takle.“ (David) 

 

Tento fakt dokládají i Blažek a Olmrová: „Postoje zdravých sourozenců jsou značně 

ovlivněny tím, jaký vztah zaujímají k postiženému dítěti rodiče.“ (Blažek, Olmrová; 1988, 

s. 39). Zároveň si všímají i opačné vazby, tedy toho, že pozitivně může ovlivnit i zdravé dítě 

rodiče. 

 

5.2. Přítomnost dalšího sourozence 
 

Již výše jsem zmínila, že čtyři sourozenci ze sedmi uvedli, že by rádi měli ještě jednoho 

zdravého sourozence. Domnívají se, že by to byl další faktor, který by mohl podpořit 

sourozenecký vztah. Tento fakt nezávisle na sobě potvrdili dva vlastní zdraví bratři. 

„…Takže jsme byli jako… dva bylo dobrý, no, právě jako z toho důvodu, že se to v uvozovkách otravný 

hlídání prostě dalo takle aspoň takle rozdělit.“  (Prokop) 

 

Stejný poznatek zmiňuje Štěpánová a Blatný „Kromě rodičů jsou důležití i další zdraví 

sourozenci, kteří dokáží vzájemně sdílet situaci v rodině i pocity, které z takové situace 

vyplývají.“ (Štěpánová, Blatný; 2009, s. 252) 

Stejně tak Blažek a Olmrová popisují: „Větší počet sourozenců napomáhá v rodinách 

s postiženým dítětem navodit něco jako atmosféru normálnosti.“ (Blažek, Olmrová; 1988, 

s. 38)  

 

5.3. Přátelé 
 

Již výše jsem krátce popsala kategorie, které vyplynuly z obsahové analýzy rozhovorů. 

Jedná se o možné role, které mohou přátelé zdravých sourozenců zastávat: „Potenciální 

přítel – odmítající, nechápající“ je kategorie pro ty, kteří ohrožují a narušují sourozenecký 

vztah svými poznámkami, svou nevraživostí, hloupými otázkami. „Přátelé – kteří prošli 

kontrolou“, je kategorie zahrnující ty, kteří dokážou být „opravdovými přáteli“. Zde uvádím 

podrobnější charakteristiky těchto kategorií: 
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•••• „Potenciální přítel – odmítající, nechápající“ 

Jsou takoví lidé, kteří nikdy nepochopí, že člověk s postižením je také člověk jako oni 

sami, a kteří budou mít stále negativní poznámky. „Zdravé děti jsou doslova chycené v rámci 

své vlastní rodiny v tom smyslu, že postižení sourozence znamená jasný rozdíl od ostatních 

dětí. Zdravé děti mohou mít potíže při setkání s jejich vrstevníky, kteří budou ptát: Proč jsi ty 

ten šťastnější ze sourozenců?“ (Burke, 2004, s. 12) Stejně tak Říčan a Krejčířová upozorňují, 

že „sourozenci mohou mít obtíže ve vztazích s dětmi mimo rodinu, často musí svého 

sourozence bránit proti necitlivým urážkám a poznámkám okolí.“ (Říčan, Krejčířová; 2006, 

s. 71) 

Styděla ses někdy za Tomáše před kamarády? 

„Jako u mě to spíš vyvolalo takovou reakci, že já jsem to jakoby řekla prostě, že to mám a když jako 

byly takový ty negativní reakce, tak já už to jakoby s nima moc neřeším, no. Jako asi to není dobrý, jako 

já ale fakt jako úplně… protože spíš… já si třeba myslím, že kdybych to třeba víc jako řešila, tak oni by 

jakoby v tý svý prostotě řekli ještě nějaký věci, který by mě jakoby trápily a tak… Jakoby: A proč si ho 

nedáte do ústavu? No…“ (Tereza) 

 „No, tak ze začátku je to třeba zaskočilo, prostě nevěděli v tu chvíli, co maj dělat v tu chvíli. Tak prostě 

jsem jim řekla, ať to neřešej, že to je prostě moje ségra, že jako… nemusej to nějak řešit.“ (Klára)  

 

Sourozenci mohou tyto situace prožívat velmi těžce. Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že 

zdraví sourozenci potřebují podporu, potěšení, povzbuzení, je důležité, aby tu pro ně vždy byl 

vnímavý rodič, který vyslechne, co sourozence trápí a podpoří je. 

„No, já jsem taková poměrně docela citlivá. Nebo prostě taková, že se jako hodně snadno rozbrečím. 

Takže tohle je takovej můj, jako je to blbá vlastnost a myslím si, že to mám jako do teďka, jo. Že prostě 

když fakt někdo na mě dá nějakou velkou křivdu, tak jsem taková slabá, že prostě hned běžím do kouta 

a radši se tam jdu vybrečet. Takže tohle bylo hodně blbý. Protože fakt takle jako když začal někdo 

urážet, tak já jsem ani neměla slova na obranu, což teďka už jako, teď už jako jo v tomhle případě. Ale 

dřív prostě ne. Protože jsem jako nevěděla, jak se bránit, jo.“ (Lenka) 

 

•••• „Přítel – který prošel kontrolou“ 

Všichni sourozenci uvedli, že přátelé mají. Jsou spokojení a nikdo z nich neřekl, že by 

současně bylo jejich přátelství omezeno díky postižení sourozence. Lenka popsala, že vlastně 

svého bratra používá k vytříbení lidí, „kteří za něco stojej“. Na skutečnost, že sourozenci 

často posuzují své přátelé dle reakcí na jejich handicapovaného bratra či handicapovanou 

sestru, upozorňují i Blažek a Olmrová (1988). Strnadová (2008) dokonce uvádí, že 

sourozenec s postižením funguje jako „barometr“ vztahů s vrstevníky. 
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„No jako párkrát se mi stalo, že prostě taky prostě jsem znala lidi, neříkám, že to teda byli vyloženě 

kamarádi nebo jako fakt dobrý přátelé, ale jako spíš ti spolužáci, no, který takle jako měli nějaký 

narážky na bráchu, jo, a takle. A vím, že tehdy jsem prostě řekla, jako dost. A už jsem se s nima 

nebavila. A teďka, když se na to zpátky podívám, tak fakt zjistím, že to byli i lidi, který jako fakt za moc 

nestáli, jo. Byli to lidi spíš takový falešný, jo, který prostě hráli tak na sebe, jo, a že v podstatě možná 

i jako jo, no. Že v tomhle je to docela dobrý, no. Že když člověk má ty brejle, a myslí si jako, že všechno 

je růžový a krásný, tak takle zjistí, jako že… v podstatě je to možná takový, že tím vytříbím ty lidi, který 

jako za něco stojej a který za nic nestojej jako jo. I naši mi to vždycky říkali, že prostě je možný, že 

prostě brácha mi ukáže, jo, tak tenhle kluk je dobrej, toho se drž, jo, nebo takle, jo. Nevím.“ (Lenka) 

 

Jsou i takoví přátelé, kteří se dobře vyrovnali s tím, že jejich kamarád má sourozence 

s postižením. Zdravý sourozenec se pak nebojí je přivést domů a přátelé se nebojí přijít. 

Jak reagují tvoji kamarádi, na ségru, když si je přivedeš domů? 

„No tak většinou pozitivně, jo, jako jo. Smějou se s ní, protože vona ségra, když přijde někdo, především 

nějakej můj kamarád, tak vona má prostě hrozně ráda chlapy, jako prostě chlapy, takže s nima tak jako 

nemůžu říct flirtuje, jo, protože to zas na to není ještě tak dospělá, ale prostě takovým tím stylem, že se 

na něj usmívá, prostě, začne do něj pošťuchovat jen tak ze srandy, jo, jen aby ho trochu poškádlila.“ 

(Petr) 

 

Lenka a Tereza měly možnost setkat se s dalšími sourozenci dětí s postižením. Obě 

uvedly, že to pro ně byla velice dobrá zkušenost. Lenka se dokonce vyjádřila, že až 

v rozhovorech se sourozenci saturovala svou potřebu sdílení starostí.  

„No, možná mi pomohlo spíš jako, že jsem se seznámila, když jsme jezdili na tábory, když jsem byla 

starší, že tam právě byli taky jako sourozenci, který na tom taky jako… který měli vlastně taky, žejo, 

postiženýho bráchu nebo ségru. Takže jakoby i s nima si třeba o tom popovídat. Nebo prostě takle, tak 

to si také myslím, že mi jako hodně pomohlo, no. Nebo že můžeš s někým sdílet tu starost. No prostě, že 

tě někdo pochopí, no. Že třeba normálně lidi to moc jako nechápou, žejo. Co teda jako to je, co to 

obnáší.“ (Lenka) 

 

Na tuto potřebu upozorňuje i Matějček (1992), který v deseti bodech radících rodičům dětí 

s postižením, má sedmý bod nazvaný „Nejsme sami!“, kde upozorňuje rodiče, že je potřeba 

sdílet svoje zkušenosti, neizolovat se. Obsahová analýza potvrdila, že lze rozšířit toto 

doporučení i na zdravé sourozence. Stejně tak „normální sourozenci potřebují vědět, že nejsou 

jediní, kteří vyrůstají vedle postiženého dítěte.“  (Fischer, Roberts; 1983, s. 401) Stejní autoři 

doporučují zřízení skupin, kde by sourozenci měli možnost získat rady od instruktorů, ale kde 

by mohli i sdílet svoje zkušenosti.  
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5.4. Blízká rodina a širší společenský kontext 
 

Sourozenecký vztah jednoznačně podporuje, jestliže se prarodiče, sourozenci rodičů 

s jejich rodinami nedistancují od rodiny dítěte s postižením. Toto téma jsem již rozebrala výše 

v kapitole 3.3. Zde bych ještě chtěla zdůraznit pozitivní vliv setkávání celých rodin, které 

mají jednoho člena s postižením.  

„Ale jako myslím, že hodně nám pomáhaj Ti naši i jakoby známí s těma postiženejma dětma, který maj 

taky ty zdravý sourozence, za kterejma jako, s nima se taky vlastně jakoby stýkáme, což jakoby ti nám 

vlastně nahrazují jakoby tu rodinu, která vlastně se jakoby s námi nebaví a tak. Jakoby že maj 

i pochopení pro toho Tomáše, jako i proč se tak chová.“ (Tereza) 

 

Ráda bych rovněž zdůraznila význam toho, jak reaguje společnost na lidi s postižením. 

Pohledy cizích lidí jsou dle výpovědí informantů překvapené, výraz obličeje vyjadřuje šok, 

někdy zděšení nad nevychováním, nad vzhledem dítěte s postižením, což vytváří nedůstojné 

situace a způsobuje stud rodiny dítěte s postižením  a následnou izolaci rodin s dětmi 

s postižením. 

„Jako spíš mě zaráží, že jako dvacet let po revoluci, že… před tím vlastně ty děti byly v ústavech, tak že 

prostě důchodci jsou úplně v šoku, jo. Nebo taky nám říkaj, že si myslej, že ty postižený jsou jenom 

jakoby na vozejku, jo…“ (Tereza) 

 

5.5. Společný čas a dostatek komunikace 
 

Za významný považuji výsledek obsahové analýzy, která prokázala, že čtyři sourozenci 

v odpovědi na otázku zaměřenou na faktory, které by mohly zlepšit sourozenecký vztah, 

uvedli právě faktor společně tráveného času se sourozencem.  

„No, to se těžko říká, možná jako víc času, kterej bych s ní jako strávil.“ (Prokop) 

„No určitě, kdybych s ní byl víc, no. Určitě. Určitě bychom si vybudovali nějakej ten ještě víc 

přátelském vztah, jo... Určitě by to bylo o tom, že by mě líp znala a já ji.“ (Petr) 

 

Většina informantů popsala, že tráví nebo trávila se sourozencem i velkou část prázdnin 

(což je spojeno i s tím, že zdravý sourozenec dítě s postižením hlídá). Obsahová analýza 

prokázala, že nejde o rušivý faktor za těch podmínek, koná -.li zdravý sourozenec tuto činnost 

dobrovolně a má –li rovněž dostatek času pro sebe a pro své aktivity. Pak zdraví sourozenci 

hodnotí čas strávený s bratrem či sestrou s postižením za přínosný a podporující jejich vztah. 



 42 

„Se ségrou chodíme na procházky v létě třeba docela často, že vlastně jdeme s kočárkem a jsme třeba 

dvě hodiny venku. Nebo máme venku houpačku, tak se houpem na houpačce. Nebo někdy… no. Co se 

namane zrovna.“ 

Takže ten čas o prázdninách trávíš hlavně se sestrou? 

„No jak kdy. Protože prostě stane se… Jezdím na týden na tábor většinou, potom jedeme třeba do 

Chorvatska jsme jezdili, nebo na chalupu, takže je to jak kdy, no. Třeba na tom táboře jsem samozřejmě 

sama, zas na tý dovolený jsem se ségrou, je to takový vyvážený, a tak je to super.“ (Klára) 

 

Další významný faktor popsaný samotnými sourozenci, který se týká společně tráveného 

času, je i dostatek komunikace se sourozencem s postižením.  

Co myslíš, že přispělo vašemu vztahu, že je tak dobrý? 

„No, já myslím, že je to ta komunikace, že jsem se nebál s ním mluvit, že jsem se ho nestranil a takle. Že 

právě kvůli těm kamarádům jsem se nebál s ním mluvit. A že jsem s ním, právě naopak, jsem se s ním 

snažil bavit, abych zjistil, jestli se může se mnou bavit, nebo co bude říkat a takle.“ (David) 

5.6. Svět podpory 
 

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že důležitým zdrojem informací je rovněž internet. 

Zdravý sourozenec touží vědět, jaké postižení má sestra/bratr, a pokud se mu nedostane 

odpovědí od rodičů, volí cestu internetu.  

Internet však neslouží jen jako informační zdroj, ale může poskytnout zdravým 

sourozencům i prostor, kde mohou vyslovit svůj příběh, kde mohou sdělit svá trápení. I za 

tímto účelem vznikly australské webové stránky organizace Siblings Australia1  věnované 

sourozencům dětí s postižením. Internetové stránky sourozenců handicapovaných dětí2 

v České republice rovněž existují. Devatenáctiletá Bára (autorka webových stránek) na 

otázku, proč mají zdraví sourozenci svůj web odpovídá: „Možná, protože to máme prostě 

doma těžší a jsme malinko jiní. Rodiče řeší problémy s psychology, navštěvují spoustu akcí, 

zatímco my se nesetkáme s vrstevníkem, který by vůbec věděl, co je autismus nebo jiná 

porucha. Právě proto většina z nás nezná nikoho, kdo by měl podobný problém a byl zhruba 

stejně starý.“ Což potvrzuje potřebu sourozenců stýkat se s těmi, kteří jsou „na tom stejně 

jako oni“. A zároveň to lze chápat jako výzvu pro odborníky, aby vznikly rovněž podpůrné 

programy pro sourozence. 

Ze zahraničních výzkumů je zřejmé, že „zážitky zdravého sourozence ze soužití s bratrem 

či sestrou s postižením jsou jedinečné a je to těžko pochopitelné běžnými lidmi.“ (Smith, 

2003, s. 40) Stejná studie zjistila, že „že sourozenci dětí s postižením tíhnou více 

                                                 
1 http://www.siblingsaustralia.org.au/default.asp  
2 www.zvlastnisourozenci.wz.cz 
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k psychickým problémům než zbytek společnosti.“ Zároveň autoři uvádějí, že pokud se tito 

sourozenci cítí podpořeni, mohou ze vztahu těžit a vyvinout si vlastnosti, které obohatí jejich 

život. „Sourozenci zakusí zkušenost ztráty, úzkosti a izolace, navíc ještě zrcadlí zážitky 

a zkušenosti svých rodičů, ale často tyto pocity sourozenců zůstávají bez povšimnutí rodičů 

a odborníků.“ (Sibs, 1990, str.1). Proto zejména australské a americké studie a články doslova 

apelují na odborníky, ale i rodiče dětí, aby se zdravým sourozencům věnovali více 

a podporovali otevřenou komunikaci.  

V zahraničí jsou velmi rozšířené diskusní skupiny sourozenců3. Australské terapeutky 

Strohm a Nesa (2006) vytvořily dokonce podpůrný terapeutický program4 pro zdravé 

sourozence. Nejsou první, další terapeutické programy vypracovali i Meyer a Vadasy5 (1990), 

kteří pokládají za podstatné setkávání zdravých sourozenců, sdílení zážitků, zkušeností, 

možnost relaxace. „Podpůrné programy pro sourozence dětí s postižením mohou napomoci 

tomu, aby zdraví sourozenci měli více informací o postižení bratra či sestry a mohou být 

zdrojem podpory a porozumění.“ (Smith, 2007, s. 38). Sourozenci v zahraničí mají možnost 

jet společně na tábory, využít speciální chat pro sourozence dětí s postižením nebo dokonce 

i linku, kam mohou sourozenci zdarma zavolat a svěřit se odborníkům se svými pocity. 

V zahraničí vychází i mnoho příruček, ať už odborně zaměřených, či autobiografické příběhy 

sourozenců dětí s postižením.  

Z obsahové analýzy rozhovorů vyplynulo, že dvě sestry mají přátelé mezi sourozenci dětí 

s postižením, ale zbylí informanti se s ostatními sourozenci nestýkají. Proto tento faktor jako 

jediný pouze na základě literatury označím za faktor podporující vztah sourozenců.  

 

5.7. Víra 
 

Tereza zmínila jako kladný vliv na sourozenecký vztah svou víru.  

„Já myslím, že jakoby jako že spíš ten Tomáš nás na tu víru jakoby přivedl. Že třeba jako rodiče, teda 

mamka byla jako věřící už před tím. Ale pak nějak v tý pubertě, za komunistů jako moc se to jakoby, jo, 

a taky jakoby… takže ona už za těch studií na tý vysoký škole už jako moc nebyla, ale pak vlastně si 

jakoby… se narodil Tomáš, tak si začla jakoby pokládat otázku, proč to Bůh chtěl a proč se jako 

nenarodil někomu jinýmu a jako pak došla k názoru, že se jí narodil proto, že vlastně kdyby on se 

narodil nějakejm jinejm rodičům, tak oni by ho třeba dali do ústavu, a že Bůh prostě věděl, že to takle je 

a to, no.“ 

                                                 
3 Viz stránky  http://www.sibs.org.uk/ 
4 Více o tomto programu - viz stránky: http://www.siblingsaustralia.org.au/sibworks.asp  
5 Více o tomto programu – viz stránky: http://www.siblingsupport.org/workshops/index_html  
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A tobě osobně to nějak pomohlo? 

„Já myslím, že asi jo. Myslím, že nás všecky ta víra jako hodně posiluje a tak, no. Jako taťka ten je 

nevěřící, jo ale jinak jakoby zbytek rodiny je.“ (Tereza) 

 

Smith upozorňuje: „Děti aktivně hledají způsoby zvládání jejich negativních pocitů 

a zážitků. Zatímco náboženství může přinést pocit bezpečí a úlevy, rodiče musí dbát na děti, 

které se modlí za zázračné léky nebo hledají odpuštění u Boha, aby se nějakým způsobem 

vypořádaly se svými pocity zlosti, závisti, strachu.“ (Smith, 2003, s. 12)  

Zde je nutné být opatrný v zobecnění, že víra má vliv podporující na sourozenecký vztah. 

Pro někoho ano, jak potvrdila Tereza, ale pro někoho ne, neboť i samotná víra může být 

stigmatizující.  

 

5.8. Životní prostor  
 

Z obsahové analýzy vzešlo zajímavé zjištění, že ač ze statistických výzkumů (Centrum 

pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, 2003) vyplývá, že lidé ve 

městech jsou tolerantnější, tři sourozenci uvedli, že pro život rodiny s dítětem s postižením je 

lepší žít spíše na vesnici. Zdravý sourozenec pak nemusí tak často čelit poznámkám cizích 

lidí. 

„A zas lidi na vesnici, který třeba nechodili na gympl, tak ty zas o tom (myšleno o postižení sestry) 

věděli a jak to brali oni, tak to teda nevím, ale jako nikdy, že by se mi kvůli tomu posmívali nebo něco 

takovýho. Co třeba tak jako někde běžně zaslechneš, že se jako někomu za tohle posmívali, tak to ani 

náhodou.“  (Prokop) 

Říkala jsi, že hodně chodíte s Tomášem na procházky. Setkala ses někdy s reakcemi cizích lidí na Vás? 

„No, jakoby my třeba na tom venkově jakoby moc ne, protože tam ty lidi jakoby, tam jako oni nás 

jakoby znaj, protože my chodíme pořád jakoby po těch vesnicích, protože ty autisti furt chtěj ty svý 

stejný trasy, žejo. A tak jako voni si možná něco jakoby myslej, jo, ale jakoby nějak moc navenek to 

nedávaj najevo. Ale jako tady v Praze, tak to vždycky jdeme a nějaký ty důchodci jsou úplně v šoku.“ 

(Tereza) 

 

Rovněž Blažek a Olmrová (1988) připouštějí, že pro rozvoj společných sourozeneckých 

vztahů se osvědčil menší prostor (chata, rekreační bydlení), kde známí převažují nad cizími, 

nedochází k netaktnostem, agresi okolí.  
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5.9.  Volný čas, koníčky zdravého sourozence a prostor pro sebe 
 

Zdravý sourozenec potřebuje trávit čas tak, aby mohl „přijít na jiné myšlenky“. Potřebuje 

mít svoje vlastní aktivity, které nejsou závislé na sourozenci s postižením, potřebuje mít svůj 

volný čas.  

Vnímal jsi to jako omezení svých aktivit, že máš postiženou ségru? 

„No ale já jako tím, že jsem těch aktivit měl fakt dost, tak mně to ani zas tak nepřišlo, jako. Protože v tu 

dobu jsme s klukama na vesnici dost hráli fotbal, takže to bylo jako… že jo ty tréninky. Pak když jsem 

skončil hrát fotbal, nebo respektive začal jsem chodit do sboru. A tudíž ten fotbal tak jako upadal, ale 

zase jsem měl jinou aktivitu, jo. No takže potom jsem skončil ve sboru, ale začal jsem pracovat. Dělal 

jsem v outůčku, … v outůčku jsem skončil před maturitou, potom jsem měl maturitu, potom jsem měl 

prázdniny, ve kterejch jsem zase byl aktivní, no, takže prázdniny jsem v podstatě taky skoro neměl, taky 

jsem měl pořád něco, no a potom, teď jsem tady (Praha). Takže jako jsem se nezastavil. Ani mně to 

nikdy jako nepřišlo, a tím že jakoby, když jsem něco chtěl, tak jsme šli s tou babičkou, tak mně nikdy 

nepřišlo, že bych toho já osobně měl nedostatek.“ (Prokop) 

 

Na tento fakt upozorňuje rovněž Pipeková (2006), která kromě volného času a kontaktu 

s přáteli zmiňuje dokonce, že zdravý sourozenec potřebuje svobodu, aby se pro něho jeho 

sourozenec s postižením nestal zátěží.  To, že každý sourozenec tráví čas i jinde než se svým 

sourozencem s postižením, jednoznačně posiluje sourozenecký vztah.   

„A to asi bylo taky takový, že ve chvíli, kdy jsem doma netrávil tolik času, tak aspoň jsem tam jakoby, 

jako že tam i brácha měl víc klidu pro sebe a ségra taky, jo. Že kdybychom tam byli v pokoji  furt jako 

všichni tři, tak to by jako bylo k zbláznění.“  (Prokop) 

 

S tím souvisí i možnost mít vlastní soukromí. Klára uvedla, jak moc byla vděčná za to, 

když dostala vlastní pokoj, což ve většině rodin ani není možné.  

„No štve mě třeba když ráno na pokoji… ona totiž hrozně brzo ráno vstává.  Ona je schopná třeba v pět 

se probudit a začne tady dělat bordel. Takže to já teda nesnáším, já prostě chci mít svůj klid, aspoň do 

těch sedmi spát. Takže tím mě dokáže naštvat.“ (Klára) 

Shrnutí 
V této kapitole jsem popsala faktory, které dle sourozenců ovlivňují/ovliv ňovaly vývoj 

sourozeneckého vztahu nejvíce. Obsahová analýza prokázala, jak důležité je, že spolu 

sourozenci tráví společný čas a mohou spolu dostatečně být v kontaktu, komunikovat. Mnoho 

sourozenců si přeje ještě dalšího zdravého sourozence a domnívá se, že by to rovněž přispělo 

ke zlepšení sourozeneckého vztahu. Velký vliv mají také rodiče a jejich působení na zdravé 

sourozence - jak obstojí v roli přítele, spravedlivého soudce, zajišťovatele budoucnosti, jak 
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dokáží být vzorem a navíc takovým, který má adekvátní nároky. Důležité jsou vlivy i blízké 

rodiny, přátel a lidí ve společnosti. S tím souvisí i životní prostor, kde sourozenci vyrůstají, 

pročež menší vesnice se prokázala jako prostředí výhodnější. Jako faktor podporující vztah je 

sourozenci posuzován i internet, který v České republice sourozenci využívají zejména 

k vyhledávání informací. Výzkumy ze zahraničí potvrzují, že je internet užíván sourozenci 

i ke komunikaci přes chat (Meyer, Vadasy; 1990). V České republice však takový chat zatím 

neexistuje. Do světa podpory zahrnuji ještě vliv podpůrných programů a psychologické 

pomoci pro zdravé sourozence, který má podporující vliv na vztah sourozenců. Jedna sestra 

zmínila i svou víru v Boha, která je pro ni posilujícím faktorem. Zanedbatelným faktorem 

není ani možnost mít volný čas a trávit ho jinak než se sourozencem s postižením. Stejně 

důležité bylo pro sourozence i soukromí.  
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6. DISKUZE 
 

Vztah zdravého sourozence a sourozence s postižením je v mnohém velmi podobný 

vztahu dvou sourozenců, z nichž oba jsou zdraví. Na druhou stranu je zřejmé, že i vztah 

zdravého sourozence a sourozence s postižením má svá specifika, na která je nutné zaměřit 

výzkumný zájem a tato specifika zmapovat. K tomuto cíli se snažila přispět i tato práce, 

přičemž hlavním tématem zde byl vývoj sourozeneckého vztahu a dále faktory, které tento 

vztah ovlivňují - ať kladně či záporně. Práce vycházela z analýzy rozhovorů vedených se 

sourozenci dětí s postižením. 

Ve výpovědích sourozenců je možné pozorovat vývoj vnímání vztahu se sourozencem 

s postižením. Nelze generalizovat natolik, abychom došli k tvrzení, že vyrůstat vedle 

sourozence s postižením je těžké, náročné. Ve vývoji vztahu se objevují složitá období (např. 

puberta), složité situace (např.hlídání sourozence s postižením), které jsou specifické a pro 

většinu sourozenců jsou obtížné. Sami sourozenci reflektují, že vyrůstání vedle dítěte 

s postižením je ovlivnilo i negativně. Na druhou stranu všichni sourozenci našli i pozitivní 

ovlivnění, dokonce jich bylo více, než těch negativních. To potvrzují výsledky Lobato (1990), 

která z pozitivních charakteristik sourozence zmiňuje: vyšší odpovědnost, vyzrálost, 

altruismus, smysl pro blízké vztahy v rodině, toleranci.  

Analýza rozhovorů ukázala ve shodě se Stonemanovou (2005), že lze stanovit faktory, 

které mohou kladným či záporným způsobem ovlivňovat sourozenecký vztah. Ve shodě 

s autorkou také poukazuji na to, že je ještě mnoho neznámých vlivů, které se nestaly 

předmětem žádné studie nebo byly zpracovány pouze okrajově (vliv hodnot, představ 

o postižení, náboženství).  

Zde se otvírá prostor také pro otázky, které mohly vzniknout v průběhu čtení této práce. 

První otázka se může týkat výzkumného vzorku. Ten jsem rozdělila na dvě skupiny: 

mladší adolescenty (14-18 let) a starší adolescenty (19-23 let), neboť jsem se domnívala, že 

by se mohly vynořit nějaké rozdíly. Avšak po analýze dat jsem nedospěla k signifikantním 

rozdílům. Domnívám se, že to bylo zapříčiněno dřívější vyzrálostí sourozenců. Na dřívější 

vyzrálost zdravých sourozenců upozorňuje jak Lobato (1999), tak i jedna sestra zmínila svou 

dřívější dospělost.  

Závěry výzkumu ovlivňuje také metodologie výzkumu. Domnívám se, že metoda 

semistrukturovaného interview byla vhodně zvolena, neboť se mi podařilo získat mnoho dat. 

Ne všechna témata rozhovoru jsem mohla reflektovat a podrobit hloubkové analýze, což 
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považuji za omezení tohoto výzkumu. Analýza všech dat by však již byla nad rámec 

bakalářské práce. Kvalitativní analýza navíc dovolila hlubší porozumění dané problematice 

a kvalitnější interpretaci prožívání sourozenectví informanty. Přínosná by byla i kvantitativní 

analýza, avšak ta je prozatím dle mého názoru v této oblasti velmi obtížně možná díky 

nedostatečnému zmapování problematiky v České republice a zejména díky malému množství 

informantů ochotných mluvit o svém soukromí.  

Čtenáře možná napadne otázka, jaký smysl má tato práce a zda má nějaké využití. Je 

pravda, že jsem začala psát práci s cílem pomoci hlavně zdravým sourozencům a vůbec 

rodinám, které mají postižené dítě a s tímto cílem jsem volila i výzkumné otázky. Tato práce 

však nestačí k odhalení všech specifik, které jsou charakteristické pro  sourozenecký vztah, 

kde jeden ze sourozenců má postižení. Ale závěry (viz kapitolu 7) odpověděly na zvolené 

výzkumné otázky, které mohou mít uplatnění v poradenské psychologii, či mohou být 

přínosem i pro rodiče a samotné zdravé sourozence.  

Výzkum ve mně vyvolal i další otázky, zejména co se týká zjištěných faktorů, které 

sourozenecký vztah ovlivňují. Jak s nimi mohou pracovat rodiče? Jakým způsobem jsou 

schopni naplňovat výzkumem identifikované role? Jak mohou s faktory pracovat samotní 

sourozenci? Jak by hodnotili sourozenectví ještě starší informanti, kteří se nacházejí v období 

střední/pozdní dospělosti a stáří? A mnoho dalších otázek.  

Samotní sourozenci mi po rozhovorech říkali, jak moc je překvapilo, že se někdo chce 

zabývat jimi a ne sourozencem s postižením. Byla bych tedy ráda, kdyby tato studie podnítila 

zájem odborníků o toto téma, neboť v teoretické i empirické části jsem se snažila upozornit ve 

shodě se Smithem (2003), že zdravý sourozenec může těžit ze vztahu se sourozencem 

s postižením, pokud má podporu jak ze strany rodičů, tak ze strany odborníků.   
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7. ZÁVĚR 
 

Tato práce se zaměřuje na sourozence dítěte s mentálním postižením jako součást 

sourozeneckého subsystému rodiny. Zabývá se vztahem sourozence zdravého a sourozence 

s postižením z pohledu zdravého dítěte. 

Konkrétními cíli této práce bylo odpovědět na tyto výzkumné otázky: Co ovlivňuje vývoj 

vztahu mezi zdravým sourozencem a sourozencem s mentálním postižením? Které 

faktory sourozenecký vztah podporují a které faktory vztah narušují? 

Teoretická část vychází z odborné literatury české i zahraniční, je věnovaná vývoji vztahu 

sourozence zdravého a sourozence s mentálním postižením. Teoretické poznatky z literatury 

jsou ilustrovány ukázkami z rozhovorů, které jsem vedla se zdravými sourozenci.  

V empirické části práce předkládá, co vztah sourozenců ruší a co jej podporuje. Odpovědi 

na výše vytyčené cíle čerpají z hloubkové analýzy sdělení samotných sourozenců.  Právě díky 

ochotě informantů  mluvit o svém vztahu k sourozenci s postižením, mluvit o vývoji tohoto 

vztahu, o svých kladných i záporných pocitech vůči sourozenci s postižením, byly 

zodpovězeny výše stanovené výzkumné otázky. 

Závěrem je, že vývoj vnímání sourozeneckého vztahu je specifický, lze v něm 

pozorovat těžké chvíle i radostné okamžiky. Takto by mohl být jistě charakterizován i běžný 

sourozenecký vztah. Avšak tato práce upozorňuje na problémy, které v kontextu života vedle 

sourozence s postižením nabývají nový charakter. Z těch nejpalčivějších jmenujme 

problematiku hlídání, pocity studu za sourozence, pocity žárlivosti, omezení vztahů s přáteli. 

Ale je nutné zmínit vlivy, které působí i po vyvázání z vazeb rodiny s dítětem s postižením - 

tedy volba partnera, volba povolání atd. Důležitým zjištěním také je, že se sourozenci 

domnívají, že je možné ovlivnit pozitivními faktory sourozenecký vztah – významnou roli 

v tom sehrávají rodiče. Kapitola 5.1. se snažila upozornit na konkrétní situace, v kterých 

mohou rodiče vztahu pomoci: plánování budoucnosti, otevřenost vůči zdravému sourozenci, 

atd. Sourozenecký vztah ovlivňují také přátelé, blízká rodina a vůbec širší sociální kontext, 

ale i volný čas sourozence a svět podpory, který zahrnuje přístup informacím, podpůrným 

programům. Svou roli sehrává pro některé sourozence i víra v Boha. Tyto vlivy mohou hrát 

svou roli v pozitivním i negativním smyslu. 

Pokud bych uvažovala o uplatnění této práce v poradenském systému, považuji za 

významné zjištění vycházející z analýzy rozhovorů, že zdraví sourozenci potřebují, aby mohli 
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o svých problémech hovořit, aby se jim dostalo ne lítosti ale pochopení, ne soucitného 

pohledu ale podpory. 
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Příloha č.1:  
 
LENKA, STARŠÍ sestra, 21 let, studentka VŠ, bydlí sama v bytě 
 
 

• Úplná rodina, otec, matka, 2 děti 
• Mladší bratr Luboš (19): Autismus, MR 
• Luboš navštěvuje denní centrum 

 
Můžeš mi nějak představit sebe, Vaši rodinu, říct pár slov, abych si o vás udělala představu? 
Tak začnu teda sebou. Tak já nevím, co chceš slyše, nějaký zájmy, nebo… 
 
Zájmy, co studuješ… 
Jo, jasně. Takže studuju teda Zemědělskou Univerzitu v Suchdole, provozně ekonomickou 
fakultu, obor veřejná správa, regionální rozvoj. Jsem teda teďko ve druhém ročníku. A zájmy 
mám… především jsou to děti, mám ráda děti, zvířata, koně. A proto jsem, já nevím, v roce 
2004 začala dělat dobrovolníka v Občanském sdružení Zajíček na Koni, kde vlastně děláme 
hipoterapii pro handicapované děti a pořádáme různý integrační tábory pro ně. A akce 
a takový. Snažíme se hlavně o integraci právě handicapovanejch a zdravejch dětí. A jinak 
ráda sportuju, mám ráda přírodu jako turistiku a takový. No a teďka teda o naší rodině. Tak 
mám skoro devatenáctiletého bráchu, ten má teda autismus a mentální retardaci. Narodil se 
s autismem už od narození a ještě vlastně se při porodu málem udusil, byl přidušeném, takže 
se to samozřejmě jako zhoršilo, že to mohlo bejt na lepší úrovni. V podstatě – jako dá se 
s ním komunikovat, ale moc nemluví. Říká jakoby základní slova, ale rozumí v podstatě 
všemu, co se mu řekne. A jinak vlastně dá se s ním komunikovat – trochu se ve škole učil 
makaton a vlastně i trochu znakovku, takže vono je to smíchaný, navíc von některý znaky si 
třeba i vymejšlí sám, jo. Takže třeba v průběhu zjistíme, že dělá nějakej další znak a až po 
delší době zjistíme, co to znamená, protože si to sám vymyslel. Ale Ale jako dá se s ním 
komunikovat na takový tý úrovni, co potřebuje a takle. A jinak von se pak rád baví vo věcech 
jako jsou kalendáře, furt plánuje dopředu, co se bude dít, co kdy bude. Hrozně rád má 
popeláře, takže to je jeho věčný, jako zapisuje si, kdy jezděj popeláři a pořád s tím otravuje 
ostatní. Takže na tohle je, takovýhle věci von má rád. No a kalendáře, to je jeho, to prostě von 
je schopnej říct skoro kdy kdo má narozeniny a takový, svátky a všechno vyjmenovat, jo. No 
a jinak rodiče, je jim 46 a jinak teda naši s bráchou bydlej nedaleko od Prahy, takže já tady 
bydlím v tomhle bytě teďko sama momentálně. Nebo s přítelem částečně. Takže ty maj 
baráček  
 
A původně jste bydleli tady? 
Původně jsme bydleli tady, vlastně když já jsem začala chodit na vejšku, tak jsme se 
přestěhovali, jinak jsme bydleli na Praze 6. A tam jsme vlastně – brácha chodil do stacionáře, 
a já jsem chodila normálně tam do základky a když jsme se stěhovali, tak chvilku tady a naši 
pak vlastně dělali ten barák, takže pak se přestěhovali tam. Už asi tři roky tam jsou no. 
A jinak brácha tady navštěvuje kousek vlastně asi 5 minut odtud je Diakonie ČCE, takže tam 
chodí jako do speciální školy. A tam teda chodí, no, v podstatě už by tam neměl chodit. Ale 
ještě mu povolili ještě, že by tam byl ten jeden rok, no, ale co bude dál, to se teď jako snažíme 
aktuálně tak nějak vymejšlet, no. 
 
Děláte rádi jako rodina nějaké činnosti společně? 
Tak hodně vlastně díky tomu, že se brácha narodil s postižením, tak hodně jsme jezdili právě 
na tábory, který byly rodinný, žejo, který byly právě uspořádaný pro handicapovaný děti, to 
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znamená většinou na tábory, kde hodně jako byly takle jakoby rodiny, který měly 
handicapovaný dítě. Takže to bylo. To jsem hodně často jezdili. Jestli můžu jmenovat, tak 
jsme třeba hodně jezdili na YMCA Živá rodina, což teda, to byl jeden, to jsem teďka zrovna 
řekla, to byl teda tábor, kde byly hlavně zdravý rodiny, ale pár třeba tam bylo taky takhle… 
Pak jsme jezdili hodně do Bělče, to právě bylo taky… A hodně s dětma s Downovým 
syndromem jsme jezdili. No a jinak… No a teďka hlavně díky tomu, že dělám u toho Zajíčka, 
tak tam jsem jako zatáhla rodinu celou. Brácha jezdí na koni tam, a teďko vlastně děláme ty 
tábory. To už vlastně asi čtvrtým rokem tam jezdím s bráchou nebo jede i mamka s taťkou 
podle toho, jak maj práci nebo to. Takže to jezdíme takle na tábory, no. Tam většinou je 
hlavním jakoby programem – to jsou ty jízdy na koni, plus nějaká muzikoterapie, arteterapie 
a tak, pro ty děti, aby se vyřádili.  
 
Zajímalo by mě, jak ses dozvěděla, že tvůj bratr, Luboš, má nějaké postižení? 
No dozvěděla… tak samozřejmě, že asi když jsem byla menší, tak mi to asi nějak tak zvlášť 
nepřišlo. Postupem času… no v podstatě to je taková otázka… no, to tak prostě vyplynulo, 
no. Naši mi pak jako začali říkat, nebo jsem to taky i sama nějak pochopila, žejo, jako 
samozřejmě, že v dětství jsem se setkávala potom s věcma, že prostě děti se třeba i smály, 
jako proč tvůj brácha ještě nemluví, když my máme stejně starýho sourozence a ten prostě už 
mluví, jo, a já nevím, takle, no. Jako to jo no, ale tak prostě postupem času, ale mamka mi 
pak, to, jako samozřejmě, že jsem se i zajímala víc, proč vlastně, že on brácha, jako on má 
diagnostikovaném autismus, jo, ale von v mnoha věcech tomu prostě vůbec jako neodpovídá, 
jo. A zase v některejch věcech je to v tý diagnóze… No ale celkově ten autismus, to je prostě 
hrozně širokej pojem, žejo. A je to to, jo. Takže v podstatě ani naši, když tehdy zjišťovali, 
chodili po doktorech, jo, tak ani oni tehdy nebyli schopní říct, co to vlastně je. Takže to je 
takový to, no. Složitý. No ale tak snažili jsme se. Právě i s tím autistikem jsme jezdívali, s tím 
sdružením, tak tam jsme taky jezdili na různý tábory. Nebo pak právě brácha jezdil i s nima 
sám jo  takle, no. 
 
Povídali jste si s rodiči o tom postižení? 
No určitě. Vlastně protože pak mě, žejo, když jsem byla starší, tak mě zajímalo, co teda 
v podstatě bráchovi je a takle, takže o tom jsme se určitě bavili a jak říkám, v podstatě takový 
jako úplně detaily, to jako, hodně těžko zjistitelný, no. Jako co teda za tím bylo… Vím, že 
mamka mi vždycky říkala, že byl těžkej i ten porod, jako, že tehdy právě kdyby to možná 
vzali císařským řezem a on se tam skoro jakoby neudusil, tak možná to mohlo bejt jiný, žejo, 
většinou ti autisti mluvěj některý jako jo. Takže to třeba bylo taky zase ovlivněný, jo, ale 
těžko říct jako jo. Mohlo, nemuselo… Jako to prostě těžko říct.  
 
Už jsi mluvila o svých kamarádech, že ses nesetkala moc s dobrými reakcemi. Můžeš mi to 
přiblížit konkrétněji? 
No tak v podstatě úplně jako kamarádi asi mí nejbližší, který jsem třeba znala od dětství, tak 
ty v podstatě jakoby žili jak se mnou, tak vlastně i bráchu znali od malička. Jo takže ty 
opravdu jako praví kamarádi, který jsem měla, když jsme bydleli ještě na tý šestce, co jsem 
vlastně na tom sídlišti, tak tam jsme se docela znali. Tak ty třeba jako ne, ty už, ti prostě 
věděli, jak to je, žejo. Ale potom třeba spíš jako né kamarádi ale třeba spolužáci, jo, který 
nevěděli, jo. Pro mě byl vždycky hroznej problém v tý škole to říct, jo, jako. Ze začátku. Teď 
už s tím prostě nemám nějak problém, ale jako ze začátku prostě jsem si připadala, prostě jak 
kdybych měla na sobě nějakou nálepku prostě jo: Já mám postiženýho bráchu! Jo, prostě, jo. 
A nechtěla jsem o tom radši moc mluvit. Vždycky to pro mě vlastně byl docela problém.  
Ale spíš mi vadilo, potom když jsme třeba s rodičem nebo když pak sama, když jsem pak byla 
starší, když jsem jako někam jela s bráchou, jo, tak prostě ty lidi v tý tramvaji. Von je jako 
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naopak hrozně jako, to ani autisti nejsou, tak on je ale hrozně jako komunikativní jako 
a přátelském, takže jako musel každého zdravit prostě jako v autobuse jo, tak prsotě to 
samozřejmě některý lidi nechápou, jo. Když prostě najednou je někdo chytne za ruku a jako 
jo, začne jim tam něco to… Tak to je jako jasný, že ty lidi nevědí, no. Takže tohle bylo 
takový jako někdy… 
 
S jakými reakcemi ses tedy setkala? 
No tak von je třeba takovej, že se třeba bojí, když vystupujeme z autobusu, tramvaje, z metra, 
tak se bojí, že se ty dveře zavřou. Takže je hodně takovej průbojnej, jo, vždycky chce rychle 
vyjít, aby tam náhodou třeba nezůstal, žejo. Aby já jsem třeba náhodou nevyšla dřív a on tam 
třeba nezůstal, jo. Takže prostě vobčas do někoho třeba strčí, jo, nerad, ale ty lidi prostě 
hnedka začnou: Ježišmarjá! Co děláš ty blbe! Ne jo. Teď kór když je starší, tak je to zase víc 
jako umocněný, jo. I když přijde mi, nebo je možný, že jsem to i dřív vnímala víc, jo, ale jako 
že teďka je to už třeba trošku lepší, že někdy ty lidi opravdu jako pochopěj a třeba jako nic 
neříkaj, ale to taky asi záleží na inteligenci těch ostatních lidí, jako jak zhodnotěj situaci, jo. 
Pokud se s někým takovým už setkali, tak vědí, jak se zachovat nebo tak. Ale na druhou 
stranu von brácha, pokud nezačne dělat nějaký ty svoje posunky, a von se snaží, jako jak 
nemluví, žejo, tak se snaží upozorňovat že dělá eh,eh,eh. Ono na něm v podstatě není poznat, 
že by byl nějak handicapovaný, jo. Což je další věc, že to na něm není vidět, tak je to težko 
poznatelný pro ty lidi, kteří nevěděj, žejo. Že to není tak očividný jako třeba Downův 
syndrom nebo tak. Tak vo tom už je třeba jako větší ponětí, tak si lidi řeknou, a už vidí 
dopředu. Ale tohle je takový zaseto, no. Jinak další reakce… 
 
Setkala ses třeba s pozitivními reakcemi naopak – namyslím teď na bráchu, ale spíš na Tebe? 
No, tak jako na ulici, prostě tak to asi ne, ale měla jsem, to mě hodně potěšilo, když právě teď 
už nevím, kolik mi mohlo bejt, no, to mě mohlo bejt asi sedmnáct a právě naši měli hodně 
práce a já jsem jela v podstatě s bráchou sami jsme jeli, nebo šestnáct možná dokonce, jsme 
jeli s tím sdružením Downovýho syndromu, nebo klubem, jsme jeli právě na nějakou rekreaci, 
a byli jsme tam vlastně asi na čtrnáct dní a tam jsem se vo něj starala prakticky po celou dobu 
já. A tam ty rodiče jako říkali, že to je jako supr, že má takovou sestru, že ty jejich starší děti, 
by takle s tím jejich dítětem nejeli, že by se vo něj třeba neuměli postarat tak to mě docela 
potěšilo. Ale jinak vyloženě třeba takle na ulici, tak to nevím. Jako samozřejmě se najdou lidi, 
který s ním jsou, který komunikujou třeba, který pochopěj tu situaci, a třeba se ho na něco ptaj 
jako, jo. A normálně se s ním bavěj, jo. Třeba v metru von hrozně rád čte ty stanice, jo, že 
třeba bude I.P.Pavlova, jo a tak vždycky. Prostě jako takže todle třeba když pochopěj, tak je 
to takový milý, no, že podpořej. Hodně jsem se setkala jako že cizinci jsou prostě velmi 
vstřícní. Že prostě pochopěj, jo, a třeba i mluvej anglicky, jo, ale prostě jo, to jsem si vždycky 
říkala, že je zvláštní. Jsem si vždycky říkala, že to vypadá, jak kdyby jim brácha třeba 
rozuměl, jo. Že jako by tam asi není nějaká ta bariéra v podstatě jazyková, žejo, jemu je 
v podstatě jako jedno, jestli na něj někdo mluví nebo ne, v podstatě tak nebo tak, tak mně 
vždycky přijde, jako kdyby jim rozuměl. Takže to je takový to, no. Jako fakt si myslím, že ty 
cizinci. Jako vono celkově mi přijde, že v tom zahraničí je na todle celkově úplně jinej 
pohled, jo. Takže asi tak, no. 
 
Styděla ses někdy za bráchu? 
No, jako v podstatě bohužel musím říct, že jo jako, i když nerada, ale to tak jako no. I když 
jsme třeba takle někam jezdili, tak někdy jsem jako okřikovala, už jako i před tím, když jsem 
věděla, že chce na někoho šáhnout, žejo, tak jsem říkala, ne nech toho, protože jsem se jako 
podvědomě, jsem si podvědomě říkala, ježiš, tak to na mě budou koukat, žejo, lidi, no a jako 
teď to bude vypadat blbě a todle no a jako teď už je mi to v podstatě fakt jedno, že si dycky 
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říkám, tak ať si myslej, co si myslej ty lidi, jo. No tak už to tak nějak jako je, ale jsem s tím 
tak nějak to, no. Ale samozřejmě tydle věci spíš někde takle to, no… 
 
V kterém věku jsi tohle nejvíc řešila? 
No, ta puberta, no. Těch patnáct, čtrnáct, no. To bylo asi takový nejhorší, no. Tak to jsem 
s ním třeba jako nějak nechodila, jako jo, jezdili jsme taky hodně sami, ale třeba i když jsme 
jeli s rodičem někam, jo, tak voni samozřejmě, jak už na to byli navyklí, tak dyť voni s tím už 
žijou celej život jako, jo, tak jim je to už v podstatě fakt jako jo, že prostě ho nechaj a já jsem 
mamce vždycky říkala: ježiš, mami, tak prostě ať to nedělá, jo, ať jako… tyjo, dyť ty lidi na 
nás koukaj, jo, třeba. To jsem pak říkala a todle, jo. Jako samozřejmě todle mi jako vadilo, no.  
 
Jak na to reagovali rodiče? 
No, tak říkali, že to prostě nemůžu tak řešit, že prostě ty lidi jsou právě jako teda jako hloupí, 
že prostě takle reagujou jako a že si s tím nemám dělat hlavu, že prostě holt to tak jako je, tak 
ať to prostě beru tak, jak to je. Takže jako spíš takle mně jako poukazovali na to, že právě ty 
lidi jako to. A dycky jako rodiče hodně říkali, že je to zase pro mě hrozná zkušenost, jo, že 
prostě tím v životě něco, to, nebo že prostě jako lidi, kteří nemají tu zkušenost, se do toho 
těžko dostávaj, žejo. Já mám zkušenost s tím a mám zkušenost i normálně, jo, takže o to jsem 
jakoby bohatší, když mám tu zkušenost. Tak v podstatě jako tohle.  
Ale když to má člověk prožívat, je to takový to, no. Říkala jsem si… jako spíš mě vždycky 
hodně mrzelo, že třeba mám fakt jakoby bráchu, jo, že jsem vždycky třeba chtěla aspoň 
jednoho sourozence, právě jako že zdravýho jako, aby sem třeba měla jako nějakou podporu, 
jo, v tom sourozenci. 
 
V čem myslíš, že by to bylo ještě jiné, kdybys měla dalšího sourozence? 
No, jako nevím, jestli jako mladšího… No tak kdyby byl – voni jako naši uvažovali ještě vo 
dítěti po bráchovi, ale pak mamka se docela bála, jako že už, to bylo… vono jí bylo už nějak 
ke čtyřiceti, tak jako nechtěla nějak riskovat. Takže nakonec se rozhodli, že ne. Ale myslím si, 
že takový prostě jakože to bratrský, jako já si s ním v podstatě… jako můžu popovídat, ale 
takový to prostě klasický jako jo, nějaký abych prostě si mohla postěžovat třeba na rodiče 
žejo. To když jsem byla menší, tak jsem to tak vnímala, žejo, že jsem měla pocit, že to 
nemám jakoby komu říct, jo. I když já jsem třeba, když jsem třeba byla menší, tak vím, že 
jsem chodila za bráchou a normálně jsem mu to povídala, i když jsem třeba věděla… byl za 
prvý menší, žejo, takže tomu nerozuměl, ale prostě jsem ho měla jako že tam stál a já jsem 
mu to říkala, jo. I když jsem se jako nedozvěděla žádnou odpověď, ale tak jako bylo to jako 
dobrý. No ale prostě i teďko prostě cejtim, nebo teď mě to mrzí v podstatě, že třeba i si říkám, 
že teďka bych ještě jako měla někoho, kdo by jako třeba mohl jako nějak pomáhat s ním 
i jako i ten další sourozenec třeba, jo. Protože já třeba vím, že rodiče ač jakoby nechtěli, ale 
tak samozřejmě spíš i jako já jsem chtěla, že jsem třeba častěji jakoby musela hlídat než… 
teda to samozřejmě je jako i když jsou mladší sourozenci, jo, ale jako vo toho bráchu se 
člověk musí starat fakt jakoby až i teď, pořád ho brát jako dítě malý, žejo. Teď už vlastně 
kdybych měla bráchu osmnáctiletého, tak je to dospělej člověk v podstatě, žejo. To záleží. Ale 
staral by se o sebe sám, žejo. A já teďka ho prostě taky chodím vyzvedávat do školy, žejo. Je 
to prostě určitá jako věc, určitej závazek jako prostě, kterej se musí pořád jako prostě splnit 
a jako to, no. Takže si třeba i někdy říkám, jakoby i teďka, že bych prostě chtěla mít ještě jako 
někoho, kdo by třeba zase podpořil nebo prostě s kým by si člověk mohl popovídat a takle, 
no. 
 
Od kolika let jsi vlastně hlídala Luboše? 
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No, tak tyjo. Já si myslím, že už jako, já nevím, my jsme o dva roky, takže myslím, že 
v podstatě už když mi bylo osum, devět, tak si myslím, že mě naši třeba už klidně nechali 
doma, když potřebovali něco jako, tak takže to. Jako já jsem vod malička, já jsem prostě 
takovej ten typ, že já mám prostě ty děti fakt hrozně ráda, jako jo prostě. Kdekoli se naskytne 
nějaký dítě, tak já prostě hned jsem u něj, jo, prostě takže mě tohle i bavilo se o něj starat. 
Jako vždycky když byl malej nebo to. Tak mně to nikdy nijak nevadilo, jo, spíš pak jako 
samozřejmě ta puberta, to byl takovej zlom, jo, že mi přišlo že všechno je prostě na obtíž 
a takle. No a tohle ještě bylo umocněný tím, že prostě, že jsem třeba nějaký hry, jako co já 
jsem si s ním chtěla hrát a normálně bych se sourozencem třeba mohla, tak von prostě 
nechápal. Žejo nechtěl si to hrát, nebo nechtěl, prostě nechápal to ty hry, takže to bylo takový, 
že jsem prostě v tomhle nižším věku (takovejch těch jedenáct, dvanáct) jsem si říkala, no, to 
prostě to. A chtěla jsem jít prostě s dětma normálníma ven a naši třeba fakt jako nemohli nebo 
prostě si potřebovali vodskočit jenom něco koupit, jo, žejo, ale to dítě, teda bráchu, jsme tam 
prostě samotného nechat nemohli, žejo. Takže jsem tam většinou zůstala třeba já nebo 
takle,jo, takžeto zase to, no. Ale nechci jako nějak jako říkat, že rodiče by se nesnažili, to 
vůbec jako. To prostě voni vždycky se jako snažili. Právě naopak jako abych měla co nejmíň 
práce, žejo a nebyla jsem jako bita na to, že nějak jako je tam vo trošku víc starostí než 
normálně. Jako to zase vůbec, jo. To ne. 
 
Takže bylo i období, kdy jsi prostě bráchu hlídat nechtěla… 
No tak určitě. Tak to si myslím, že je možná období, že i kdyby byl zdravej, jo, to prostě to 
vůbec jakoby není asi vázaný na to, že je jako postiženej. To prostě asi je takový to, že prostě 
člověk si chce jít lítat po venku s kamarádama, žejo prostě, a zrovna nechce hlídat toho 
sourozence, no. Jo a to si myslím, že je u všech, jo. Jako pokaždý stejný, no. 
 
Co by ti řekli Vaši, kdybys jim řekla, že bráchu hlídat nechceš? 
Co by mi řekli? No, já myslím, že jsem jim to tehdy možná  i řekla, jako že nechci a to. Ale 
nevim, no. 
 
Nepamatuješ si, jak reagovali? 
No, to už nevím, no. Jako spíš třeba teďkon, když už se domlouváme, když třeba fakt jako 
mám pro něj chodit já nebo tak jako. Tak třeba teď už mi rodiče, já taky totiž chodím do 
práce, jo, a voni teď tady v tý škole vlastně zkrátili tu družinu, že se tam prostě může bejt jen 
do čtyř, jo. Což prostě pro rodiče je docela problém, když mamka prostě do čtyř, do půl pátý 
pracuje, žejo. A jako dostat se sem, no, tak jako no. Takže se prostě snažíme nějak to 
prostřídat, má třeba i asistentku, která s ním chodí na kreslení s Máme Otevřeno. Takže snažej 
se to tak nějak to, abych nemusela pořád já, protože mám samozřejmě i školu, třeba teďka 
mám rozvrh i blbě, že fakt mám každý vodpoledne, takže to je takový taky jo. Ale prostě 
setkala jsem se už i jako s tím, že třeba naši mi jako říkali, ať prostě nechodím do tý práce, ať 
jsem radši s bráchou, že jim tím víc pomůžu. Jenomže to mě zase jako ne vadilo, ale měli 
jsme v tomhle i jako spory a hádky, že prostě já jsem zase říkala, že prostě chci tu práci, jo, 
jako budu mít nějakou praxi, mám možnost si vydělat peníze, čímž voni mi argumentovali, že 
by mi za to přece něco dali. Ale jako já říkám: mami, já prostě nebudu hlídat bráchu za 
peníze, jo, já prostě ho budu hlídat normálně, žejo. Jo prostě, tohle jsou spíš takový spory, co 
teďko, jo. Že prostě někdy… jako snažím se to nějak tak jako vykompenzovat, abysme to 
prostě tak nějak zvládali jako tak nějak pokrčit a neměli jsme žádný stresy, že nestíháme 
a tohle. A hlavně aby na to nedoplácel brácha, žejo, že prostě člověk se mu nevěnuje, nebo 
takle, jo. Tak jako nějak se to daří, a teď spíš řešíme tak nějak ten hlavní problém, co bude 
vůbec dál, žejo. Jestli teda kam, protože rozhodně ho nechceme jako dát do nějakýho ústavu, 
jo. Nebo takle, to prostě vůbec nepřipadá v úvahu, jo. Jako nejradši bysme prostě sehnali jako 
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nějaký dobrý chráněný dílny, nebo něco takovýho, kam by mohl prostě přes tejden chodit 
a mít tam nějakou činnost. Ale voni jako tyhlecty organizace jsou dost jako… my jsme právě 
byli… chodil do Š… u K..., je tam jakoby něco na bázi chráněnejch dílen, ale moc to tam 
právě nefunguje ten ředitel jako. Totálně no. Takže teď právě táta má takovou ideu, že by 
právě chtěl založit něco sám jako jo, ale uvidíme, jak se to bude to… Já že bych tam 
v budoucnu třeba mohla i pracovat nebo takle, jo. Takže máme takovej jako určitěj projekt, 
ale uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, no jako. Takže uvidíme. 
 
O ústavu jste neuvažovali proč? 
Jako zatím fakt ne, že by tam jako byl natrvalo, to fakt ne. Já bych to zatím nechtěla jako ani 
prostě a myslím, že ani rodiče. Jako je možný, že nás to prostě k tomu jako donutí, jo. Když 
prostě se nic jinýho nenajde… Ale fakt bysme byli radši prostě, kdyby mohl chodit takle 
někam do nějakejch těch chráněnejch dílen. Do nějakýho toho chráněného bydlení, žejo, 
a měl tam prostě ten svůj pokojíček, byl tam přes ten tejden a na ty víkendy, prázdniny nebo 
prostě takle žejo: Velikonoce, Vánoce, prostě by byl u nás. Určitě jako jo. Nebo třeba i v tom 
tejdnu tady, kdyby se to i stíhalo, jo. Nebo prostě že by tam třeba nemusel ani přespávat, ale 
prostě aby měl jakoby přes ten den nějakou jakoby činnost. To si myslím, že je hodně 
důležitý, aby ty lidi prostě něco pracovali, dělali a nějak měli voni sami pocit, že jsou něčím 
užitečný, no. Protože to von jako brácha je zas hrozně šikovném na nějaký ty výtvarný věci, 
jako na nějaký lehký manuální práce, to jako von, vono ho to baví, jo. Třeba tady s tou školou 
chodili jako rovnat knihy. Měli nějakou smlouvu s Portálem a prostě rovnali ve skladu knihy. 
A to von z toho byl úplně prostě nadšenej, jako takový ty monotónní práce, ty ho jako bavěj, 
no. Když se mu řekne: tohle jako přenášej z jednoho místa na druhý, tak to jako von zvládá 
velice dobře.  
 
Umíš si představit, že by brácha žil v budoucnu s Tebou? 
No, tak jako samozřejmě že nevím, jak se bude vyvíjet můj život, kdy budu mít rodinu, 
nebudu mít jako žejo, ale po pravdě nedovedu si nějak moc představit, jako že bych měla 
rodinu jako ty malý děcka a jako třeba bych k tomu ještě měla jako bráchu, jo. Protože prostě 
von i když bude starší, stejně prostě vždycky bude… on je… on je v podstatě na úrovni – jako 
jak  v čem – ale jako tím chováním, jako jak se k němu chovat, tak je na úrovni toho 
pětiletého dítěte jako jo, zhruba. Samozřejmě některý věci třeba i jako víc, ale jakoby tak to 
pětiletý dítě, jo. Tak to znamená prostě představa, že mám nějaký svoje dítě, malý, jo, starám 
se vo něj, teď plus ještě vo bráchu, tak to nevím, no. Samozřejmě taky záleží, jakýho budu mít 
manžela, jak se k tomu postaví von, žejo, ale jako nevím, no.  
 
Je pro Tebe hodně důležité, aby tvůj přítel/manžel měl k bráchovi dobrý vztah? 
To je určitě důležitý, no. A v podstatě teď mám jako přítele a brácha ho teda úplně jako 
miluje, jo. To prostě si docela padli do oka. Ale je to pro mě hodně důležitý, jo. Většinou 
když jsem s někým takle začala chodit, tak jsem to řekla hned na rovinu prostě a jakoby chtěla 
jsem, aby se s ním seznámil a bylo to pro mě vždycky hodně důležitý. A musím říct, že se mi, 
jednou se mi fakt stalo, že když se to ten kluk dozvěděl, tak prostě šel pryč. A já jsem si 
tehdy… jako brala jsem to tehdy fakt jako hrozně, že jsem si říkala: Ježiš! Tak to je jako fakt 
supr (ironicky), jako tím, že mám bráchu, tak prostě nebudu mít jako vůbec žádnýho přítele, 
všichni se toho zaleknou, jo. Nebo prostě budou na mě koukat! Ale pak jsem si spíš řekla, že 
v podstatě je to možná takový, že tím vytříbím ty lidi, který jako za něco stojej a který za nic 
nestojej jako jo. I naši mi to vždycky říkali, že prostě je možný, že prostě brácha mi ukáže, jo, 
tak tenhle kluk je dobrej, toho se drž, jo, nebo takle, jo. Nevím.  
 
Myslíš, že tenhle výběr funguje i s tvými přáteli? 
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No jako párkrát se mi stalo, že prostě taky prostě jsem znala lidi, neříkám, že to teda byli 
vyloženě kamarádi nebo jako fakt dobrý přátelé, ale jako spíš ti spolužáci, no, který takle jako 
měli nějaký narážky na bráchu, jo, a takle. A vím, že tehdy jsem prostě řekla, jako dost. A už 
jsem se s nima nebavila. A teďka, když se na to zpátky podívám, tak fakt zjistím, že to byli 
i lidi, který jako fakt za moc nestáli, jo. Byli to lidi spíš takový falešný, jo, který prostě hráli 
tak na sebe, jo, a že v podstatě možná i jako jo, no. Že v tomhle je to docela dobrý, no. Že 
když člověk má ty brejle, a myslí si jako, že všechno je růžový a krásný, tak takle zjistí, jako 
že… Samozřejmě jsou i lidi, kteří umějí dobře předstírat. Že jako maj zájem a pak člověk 
zjistí, že to bylo úplně jinak, jo. Ale s tím jsem se nějak nesetkala, jo. Zatím. Musím zaklepat. 
Že fakt, když už to byl nějakej jako člověk, s kterým fakt jako nestálo za to se tak nějak jako 
bavit nebo prostě byl to někdo, kdo vím, že by mi třeba ublížil, nebo potom mi ublížil, jo, tak 
většinou to bylo tak, že toho bráchu moc jako nemusel, no. Takže v tomhle je to takový 
zajímavý docela, no.  
 
Jak jsi prožívala tyto situace? 
No, já jsem taková poměrně docela citlivá. Nebo prostě taková, že se jako hodně snadno 
rozbrečím. A jsem taková prostě to, jo, to i jako u filmů jako jo, cokoliv se tam něco děje, 
zabijou nějakýho pejska nebo já nevím co, tak prostě hned brečim, jo. Takže tohle je takovej 
můj, jako je to blbá vlastnost a myslím si, že to mám jako do teďka, jo. Že prostě když fakt 
někdo na mě dá nějakou velkou křivdu, tak jsem taková slabá, že prostě hned běžím do kouta 
a radši se tam jdu vybrečet. Takže tohle bylo hodně blbý. Protože fakt takle jako když začal 
někdo urážet, tak já jsem ani neměla slova na obranu, což teďka už jako, teď už jako jo 
v tomhle případě. Ale dřív prostě ne. Protože jsem jako nevěděla, jak se bránit, jo. Takže pro 
mě to bylo spíš takový, že když se fakt někdo do něj začal vopírat, jo prostě, a začal mu 
nadávat, tak jsem jako fakt sklopila uši a šla se někam vybrečet, jo. A prostě jsem nic 
nedělala, takže to bylo takový. No jako nerada na to vzpomínám, bylo to fakt takový jako 
nepříjemný, no. Ale jako říkám, je to taky tak nějak jako asi tou mojí povahou, no, že jsem 
takovej cíťa, no. Třeba jako vostatní to můžou cejtit jinak, jo, ale vím, že jsem to neměla ráda, 
no, jako. Vím, že jsem se tomu tak nějak neuměla bránit, no. Nevěděla jsem jak, v podstatě. 
 
Povídala sis o tom s Vašima? 
No určitě. Jako mluvila jsem s nima o tom. Oni se snažili prostě tak nějak povzbudit, no. Že 
prostě jako, že zase mám hroznou výhodu v tom, že prostě brácha mě bude mít jako vždycky 
prostě hrozně rád, žejo a nebude mít jako žádnou nějakou prostě třeba nějaký ty sourozenecký 
hádky, jo, prostě. Potom třeba nějaký jako fakt, když už to vemu, tak vim, že se hodně 
sourozenců rozhádá pak když se řeší dědictví a takový, jo. Což je nejhlavnější spor. Tak že 
brácha prostě jako tohle vůbec nebude řešit, jo, že von prostě, já budu prostě pro něj ta jeho 
ségra, von mě bude mít vždycky rád. No, tak tohle je takový hezký prostě vědět, no.  
 
Vybavuješ si, že by rodiče bráchu někdy upřednostňovali? 
No, to si myslím, že nikdy nebylo. Samozřejmě že asi jako když jsem byla menší, tak jsem 
měla pocit, samozřejmě když se narodil, žejo. Ale to je klasický, to má úplně každej, žejo, že 
prostě to miminko přijde, tak vím, že mi naši říkali, že jsem ho chtěla hodit do popelnice, 
chtěla jsem, aby ho sežrala moucha, tak to asi jako tohle, ale to je jako vždycky tohle. Jinak 
jako myslím vůbec. Právě naopak mi spíš přijde, že tím jako, jak brácha nevyžaduje určitý 
věci, který by normálně chtěl, žejo, jako já nevím, třeba kluk v jeho věku by chtěl nosit asi 
značkový oblečení a já nevím, co všechno a jemu to je v podstatě jedno, jo. Neříkám, že naši 
by ho nějak odbejvali, jo, ale jako kupovali mu prostě normální oblečení. Čímš pádem já jsem 
si mohla i někdy dovolit, jo, tohle mi někdy právě i říkali jako příklad toho, ať si zase 
nemyslím a tohle, že právě brácha díky tomu, že nevyžaduje nějaký věci, jo, nebo třeba 
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nechtěl hrát fotbal a takový věci, tak třeba zase mohl mít jiný kroužky, jo, ale zas na druhou 
stranu von zase potřeboval věci, který taky jako stály víc peněz třeba, jo. Takže vono je to 
takový prolejvání jo a ne, žejo. Je prostě plno věcí, který se zase musej kupovat a normální 
děti je nepotřebujou a zase obráceně, žejo. To je prostě takový jo a ne, no. 
 
Takže spíš myslíš, žes by někdy upřednostněná ty? 
Spíš tak až. Že mi to někdy, jsem si až říkala: tyjo, tak jako jo! že prostě naši – jako – 
neříkám, že by byl třeba rozdíl v tom, jak by mi naši kupovali dárky, jo, jako že mně třeba víc 
nebo takle. Ale jako že jsem v tom viděla trochu jako rozdíl, s tím, že jsem si pak říkala, jo, 
jakože brácha na něčem tratí a já na tom, jakoby že on nic nechce, tak já to jakoby mám, jo. 
Takže jako spíš, jako nějakou takou křivdu jako že trvalo asi dýl to, že když byl opravdu 
malej, tak jako delší dobu než u normálního dítěte samozřejmě byla jako ta pozornost na něj, 
žejo. Protože to bylo pořád jako aby někam nespad, žejo, aby náhodou třeba, protože když se 
narodil, tak doktoři i říkali, že by mohl mít nějaký záchvaty a takle. A mamka s ním hodně 
dlouho cvičila, toho Vojtu a tyhlencty metody, také prostě jako samozřejmě, to jsem tam 
viděla, jo, ale jako těžko říct. Nepamatuju si, že bych to v dětství měla , jako že bych s tím 
měla nějaký problémy, že bych si říkala, že to…  Jo, to ne, to tam samozřejmě bylo. Ale spíš 
teď když to vidím zpátky, tak jako nemám problém s tím, že bych nějak… měla míň lásky od 
rodičů, že mnohem víc upřednostňovali bráchu, to jako rozhodně ne. 
 
A žárlila jsi někdy na bráchu? 
No já nevím, já si myslím, že ani ne jako. Já spíš já si fakt myslím, že jako naopak, jo, že jsem 
si prostě vždycky říkala, že mám fakt štěstí, jo. Spíš co jsem si říkala, než žárlila, že jsem si 
říkala, že tím, že brácha jako je jakoby handicapovanej, postiženej, tak naši, že já jsem jejich 
jediný jakoby zdravý dítě. Takže oni do mě vkládaj až moc třeba některý jako… důvěru, a že 
na mě prostě valili tu zodpovědnost jako víc, no. Že jsem si prostě říkala, že brácha, i když to 
je možná daný tím, že jsem zase jako starší, že by to možná taky bylo stejný, kdyby jako to, to 
zas nemůžu porovnat, nevím, žejo, nemám zdravého sourozence, nevím, jak to chodí jakoby 
normálně, žejo. Ale že na mě byla kladena jako velká… že rodiče na mě byli víc opatrní 
třeba. Nebo že… teď to řeknu, ale někdy mi to tak i fakt přišlo, že prostě na mě dávali pozor, 
any se i jako se mnou něco nestalo, jo, aby prostě jo, že vždycky to bylo takový. 
 
V čem konkrétně myslíš tu zodpovědnost? 
Zodpovědnost jakože za toho jako bráchu. Samozřejmě i v tom hlídání jako. Jo, že prostě tam 
bylo samozřejmě malý dítě a teď ještě jakoby dítě, který má ještě nějaký problémy prostě, jo, 
musí se víc jako to, prostě chtěli, abych se mu víc věnovala a takle. Teda zas jako já nevím, 
nemůžu soudit, jak je to normální, jo, ale tak jsem z toho měla prostě pocit někdy, no, třeba.  
 
Jak myslíš, že tě ovlivnilo to, že má brácha postižení? (třeba ve volbě povolání, školy..) 
Jako rozhodně si myslím, že tím, že mám bráchu, tak mám takovej náhled na to jinej, žejo, 
určitě, že prostě jsem si vždycky--- no jako už jenom to, že jsem se prostě vždycky snažila 
vyhledávat jako právě i to, že třeba dělám jakoby toho dobrovolníka, jo. Jako nevím, jestli 
bych se k tomu dostala, třeba kdybych bráchu neměla, jo. Protože to bylo, jsem ten inzerát 
našla v novinách a i díky tomu, že mám bráchu, jsem se tam prostě chtěla přihlásit, jo. 
Protože zas jsem si říkala, bude moct jezdit na těch koních, žejo, a i taky kvůli tomu, že mám 
ráda koně. Takže jsem vždycky jezdila a tohle mě lákalo, protože jsem si říkala, no, tak tam 
budu moct bejt u koní, budu ještě s dětma prostě a ještě brácha bude moct jezdit. Tak to bylo 
takový jako všechno jako při jednom, jo. Ale těžko říct no. Samozřejmě jsem potkala plno 
lidí, který bych nepotkala, kdybych jako bráchu neměla, žejo. Prostě i zkušenosti, celkově, jo. 
Jako myslím si, že mi to spoustu věcí zase jako to, přidalo pro život jo. A jako třeba ve výběru 
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školy, to si nemyslím. Střední škola, to jako určitě ne, to má gympl, takže jako to prostě ne. 
A jako že jsem šla na Suchdol, na tu zemědělku, tak to taky jako nějak ne, no.  
 
Myslíš, že i nějak jinak Tě to ovlivnilo? Třeba i povahově… 
No tak rozhodně mě to ovlivnilo v tom, že mám jakoby… prostě úplně jinej pohled celkově 
na ty handicapovaný lidi, žejo, že prostě vím, o co jde, protože do toho vidím a snažím se 
třeba pomáhat nebo takle, jo. Prostě jako příklad je to, že my třeba jezdíme na tu zemědělku 
a tam vlastně zastávka před tím je nějakej ústav, já teďka nevím, jak se jmenuje. A tam teďka 
pár lidí jelo z toho ústavu na tu zastávku , jo, měli tam nějaký ty vedoucí a teďka vystupovali 
a jeden starší pán nevím, kolik mu mohlo bejt, tak třicet asi, no, právě měl ten Downův 
syndrom a špatně slyšel asi a teď voni na něj volali a von neslyšela seděl tam a normálně by 
ho tam, protože byla pořádně nacpaném autobus, a prostě asi by tam zůstal sedět a jel dál. 
A všichni jako koukali, ale všichni slyšeli, že prostě jo jako. No a tak já jsem normálně šla 
a řekla jsem mu, ať teda se zvedne, že na něj volaj, že už vystupujou. No a vodvedla jsem ho 
k těm dvěřím a všichni koukali prostě, jo. No tak je to takový, že člověk prostě, nevím… 
Přijde mu to úplně normální. Asi tak no. 
 
Takže myslíš, že jsi i jakoby víc vnímavější? 
Je to možný, no, prostě. Lidi to možná… tyhle lidi prostě přehlížej, nebo se je snažej nevidět 
radši jako si myslím. Že to je takový radši je neviděj, aby nemuseli něco řešit, nebo jako dělaj, 
že je neviděj, nevím. Někdy mi to tak úplně přijde jako. A nebo naopak pak jsou teda lidi, 
který si jich všímaj až moc jako. A zdůrazňujou to posměškama, no. Takže to je takový jako 
buď a nebo.  
 
Jaké myslíš, že by to bylo, kdybys měla bráchu zdravého? 
No tak jako samozřejmě bych chtěla radši zdravýho bráchu, ale na druhou stranu bych ho 
nevyměnila tohohle bráchu prostě jo, protože…Prostě nevím, jaký by to bylo, těžko jako říct. 
Jak říkám, mně chybí takový to hodně …hm… co třeba vidím u kamarádky, která má mladší 
ségru nebo bráchu prostě, že spolu si jdou někam nakupovat, bavěj se spolu normálně, můžou 
si prostě jít, tak jako já taky můžu jít s bráchou do kina, anebo prostě někam si sednout, ale jo, 
je to prostě, je to jiný, žejo. Těžko říct. 
 
Myslíš, že problém je jakoby nejvíc v tom, že tu aktivitu spolu příliš nesdílíte? 
No. Jde mi jakoby o to, že von třeba jakoby konkrétně nemluví, jo. Prostě se s ním vo tom 
nemůžu bavit, nebo prostě mít… jako samozřejmě že nějakou zpětnou vazbu mám jako. Ale 
spíš jsou to… je to prostě omezenej kruh prostě věcí, o kterejch se s ním bavit, žejo. Prostě 
určitý věci se s ním prostě řešit nedaj, žejo. Takže tak. 
 
Myslíš, že tě ovlivnilo i nějakým způsobem negativně, že máš bráchu s postižením? 
Myslíš i na vlastnostech? Jako myslím si, že možná negativně, ale to zase spíš bude, že jsem 
jakoby taková jako trošku mi přijde, že jsem uzavřenější díky tomu, jo. I když nevím, jestli 
díky tomu, možná bych to měla normálně, ale že jako v některejch věcech mi trvá delší dobu, 
než prostě se jakoby otevřu těm lidem. Možná je to i tím, že když jsem byla malá, tak jsem se 
i jakoby bála prostě říkat, já mám tohohle bráchu, jo, tak možná i proto. Že jsem měla jakoby 
s tímhle problémy, no.  
 
Jak myslíš, žes to překonala? 
No, tak překonala… Možná to mám do teďka někdy jako jo.  
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Ale tak v čem nastal ten zlom, kdy už pro Tebe nebylo tak hrozné říct, že máš bráchu 
s postižením? 
No, to jo, to už jsem překonala. Ale nevím, v čem nastal ten zlom. Prostě asi bych řekla, že je 
to spíš tou dýlkou a asi i tím, jaak se člověk vyvíjí. Jako prostě když jsem byla mladší, tak 
jsem to prostě viděla jako spíš že to je nějakej hroznej problém, tak teď už spí jako… takle… 
člověk se… No, možná mi pomohlo spíš jako, že jsem se seznámila, když jsme jezdili na 
tábory, když jsem byla starší, že tam právě byli taky jako sourozenci, který na tom taky 
jako… který měli vlastně taky, žejo, postiženýho bráchu nebo ségru. Takže jakoby i s nima si 
třeba o tom popovídat. Nebo prostě takle, tak to si také myslím, že mi jako hodně pomohlo, 
no. Nebo že můžeš s někým sdílet tu starost. No prostě, že tě někdo pochopí, no. Že třeba 
normálně lidi to moc jako nechápou, žejo. Co teda jako to je, co to obnáší.  
 
Říkala jsi, že jsi byla s bráchou hodně i o prázdninách, nevadilo Ti, že jsi s ním tolik času? 
No tak jako jo, vadilo mi to. Když jsem byla menší, tak ne, to bylo takový, že jsem stejně 
jezdila s rodičema, ale to spíš, když jsem pak byla větší, no. Protože… ale třeba i někdy teď 
se musím přiznat, jo. Protože naši hodně často o těch prázdninách prostě nemůžou mít tolik 
dovolený, ale brácha v podstatě celý prázdniny nemá školu, žejo. Teďko jako co, žejo. Musí 
se to prostě nějak rozdělit, no. Babičky, ty nikdy neměly moc… teda babička teď nedávno 
umřela, ale jako vlastně babička s dědou z taťkový strany jako tak ty pro tohle neměli jako 
nikdy moc pochopení, ty ani nikdy nehlídali, to bylo prostě jako mě, mě chtěli, ale bráchu, to 
bylo vždycky jako jo, když už nás měli hlídat, tak jsem u toho musela bejt já. Takže jsem se 
vo bráchu v podstatě starala jen já a voni jako jo… . To jsem prostě pro ně byla já jako 
vnučka a jako že existoval brácha, to skoro jako ne, jo. No a z mamčiný strany, tak babička 
umřela jako hodně brzo, když jsem vlastně začala chodit do první třídy. A ta teda byla hodná, 
ta prostě vždycky jako nás hlídala. To mi říkala mamka, já už se na to v podstatě moc 
nepamatuju. Ale takže jako ta, kdyby tu byla dýl, ta by asi byla jako nějaká výpomoc nebo 
prostě měla by jako zastání, bylo by v ní zastání. Ale jakoby rodiče z taťkový strany, ty jako 
nikdy moc, jo, ty prostě to brali vždycky jako že brácha, ten je po mamce, žejo, za to může 
mamka jako že je takovej, jo a prostě to bylo vždycky, jo. To prostě Oni to prostě nikdy 
nepochopili, jo. Ale zase jako nemůže se člověk na ně zase jako zlobit, jo. Ale jako 
nepomáhali v tomhle, určitě jako ne, jo. Takže to byl vždycky problém. Samozřejmě, když 
jsme u nich byli, tak jsem tam musela bejt já, takže v podstatě jsem jakoby byla s bráchou já, 
takže to jako…  
 
Jak jsi to vnímala, tento jejich přístup? 
No mě tohle vždycky jako celkově… Voni maj hodně… Nebo babička měla a děda má jako 
blbý vztahy s mamkou, jo. Takže celkově to bylo vždycky takový, že já jsem z tohohle měla 
v dětství docela jako jo, protože voni třeba byli schopný jako když jsem tam byla, tak voni 
prostě pomlouvali mamku přede mnou. A takovýhle, takže já jsem z toho vždycky měla, 
prostě brečela jsem zase někde doma v koutě jako. Bavila jsem se o tom i s rodiči, ale 
v podstatě jako nevím, v tomhle byli takový jako to… nevyzpytatelný. Nebo voni si třeba 
mysleli, že je neposlouchám nebo že tomu nerozumím jako jo, tomu co říkaj. Ale jako jo, 
bylo to prostě takový divný. Na tohle prostě nemám dobrý vzpomínky. Bylo to takový to, no. 
No ale teď jak říkám, jsou takový problémy jako pořád s tím, kdo bude hlídat, jako hlavně ty 
prázdniny. To je problém, protože já taky samozřejmě chci jet někam s kamarádama a chci 
prostě si chodit do práce, žejo a v tom létě je toho víc, mít nějaký… prostě si vydělávat 
peníze, abych pak mohla někam jet nebo takhle, no. A samozřejmě je tady jakoby to, že 
s bráchou. Takže se vždycky snažím to nějak udělat, že prostě aspoň já jsem s ním třeba půlku 
dne a pak ho odvedu třeba mamce do práce, kdy vona si dopoledne udělá tu hlavní práci, pak 
brácha je s ní v práci chvíli, něco si tam kreslí, je na počítači a vona si to dodělává nebo takle. 
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Takže se snažíme nějak prostřídat. Nebo dřív jezdil právě i s tím Autistikem jakože to 
vyloženě bylo, že tam byl na tejden prostě, ale pak jsme přestali, protože většinou se vrátil 
úplně nemocnej, protože voni třeba já nevím, nechávali je tam, a prostě když bylo třeba 
chladnějc, no, tak já nevím, ale prostě vrátil se vždycky nemocnej a mamka prostě pak už 
nechtěla, aby tam jezdil. Bylo prostě vidět, že nějak moc extra péče tam vo ně nebylo no. 
Takže mamka pak říkala, že už ne. Tak teďko jsou různý ty tábory nebo tohle, ale to většinou 
je stejně, že tam jedu buď s ním nebo tam jede mamka, žejo. Takže to jako to, no. Vlastně 
teďko bude zase další věc, jak se to to… Vloni se to třeba vyřešilo, že já jsem ho na tejden, 
čtrnáct dní měla, jezdili jsme po nějakejch výletech, jo a takle, snažila jsem se mu udělat 
nějakej program, jo, protože zase chápu, že jako bejt zavřenej tady v Praze, žejo, i když teda 
normálně jsou za tou Prahou jakoby, takže není furt v Praze. Ale zase se mi nechtělo bejt furt 
na jednom místě, tak jsme vždycky jezdili na nějaký vejlety nebo tak. Takže jsem se mu to 
snažila to, no. Ale je to takový…No ale ty prázdniny jsou prostě vždycky hroznej problém, 
jak to udělat, no. Ale zase fakt jako ho někam dávat na dýl jako, to je takový… Vždycky se 
snažíme, aby měl ty prázdniny a ne aby byl někde zavřenej, no.  
 
Oceňují rodiče, že hlídáš bráchu nebo spíš to berou automaticky? 
No jako nechci říct automaticky, ale někdy je to… no, spíš takle. Teď mi přijde, že některý 
věci… jakoby se cejtim ukřivděná až jakoby teďko, jo třeba. Protože mi někdy přijde, že 
rodiče to fakt berou jako tak, že si na to zvykli. Vědí, že já jako ho mám ráda a že prostě 
s ním klidně budu jako, jo. Nebo jako prostě si na to zvykli a mně to přijde někdy takový jako 
že prostě už nevim no jako. To samozřejmě prostě já bych ho nenechala to, aby prostě jako 
byl někde, když vím, že rodiče si tu dovolenou prostě nemůžou vzít, jo na celý prázdniny, no 
tak s ním prostě budu, žejo. Ale jak říkám, pak to třeba vyjde blbě, jako že já můžu, když 
rodiče maj zrovna volno, žejo, že třeba maj míň práce a můžou si tu dovolenou vzít a mně to 
pak třeba vyjde… Nebo jsme třeba domluvený a teď mi něco do toho… mám třeba nějakou 
nabídku někam jet, žejo, a to pak je takový, to si říká člověk: nojo, no, tak to holt prostě 
odmítnu, no. A jako to, no. Samozřejmě plno akcí by se dalo s ním dělat, jo, že prostě když 
jsem třeba měla jet ke kamarádce na chatu, tak prostě jsem jela s bráchou, jo. A jako taky to 
šlo. No, to pak zase záleží na tom, jako co to je, žejo, no. Takže tak. A zase jako jak říkám, 
záleží pak na těch lidech a tak. Takže se vždycky nějak snažím, abych z toho měla já nějakej 
užitek, nebo aby se to jemu líbilo, aby on byl rád a já jsem byla ráda a tak, no. Nějak se to 
musí vždycky takle prokombinovat, no.  
 
Jaký myslíš, že má vztah brácha k Tobě? 
No tak jako myslím si, že mě má fakt jako rád a hlavně jako… já si myslím, že mě poslouchá 
víc než rodiče jako jo. Protože prostě jak oni mu už dali nějakou tu laťku, jako že už možná 
rezignovali na to, a já jsem spíš jako mírná, tak von si třeba ke mně, když někam jedeme, tolik 
nedovolí to, co k rodičům, jo. Že já prostě hrozně pozoruju, když jedeme někam všichni, nebo 
prostě ho vidím s mamkou, tak vona prostě, vono už je jí to jedno, vona prostě si už nakupuje, 
jo, von jí někam uteče, začne tam brát něco z regálů, jo a vona už prostě tak jako… Zase na 
druhou stranu to chápu, že jako prostě už celej život za ním lítala a takle, tak ho prostě nechá, 
no. Ale já prostě v tomhle, teď už to není z toho, že bych se nějak jako já nevím styděla za to, 
že něco dělá, ale spíš tak jako si říkám, že prostě jako že to je, že ho tak nějak jako… Ale von 
už to ani nedělá prostě se mnou. On už ví, že jsem mu to vždycky nějak tak v podstatě 
zakazovala, jo aby něco bral támhle,takže von už prostě se mnou ani jako…  Už si prostě 
zvyknul jako že to a už prostě jako ne,no. Takže já si myslím, že jako von mě v některejch 
věcech poslouchá líp. No a samozřejmě takový to, že já s ním někdy blbnu, jo a pošťuchuju 
ho, jo, tak to je takový to, že se na mě vždycky těší a jako takhle, no. A hlavně vždycky je 
problém o těch prázdninách, že von si zvykne, že jsem pořád s ním a potom vlastně přes ten 
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rok to není jakoby tak častý, žejo, nebo se tolik nevidíme, tak to vidím, že se na mě vo 
víkendu třeba těší nebo takle, když tam za nima jezdim, Takže jako to je takový to, no. 
 
 
 
Myslíš, že se mu stýská? 
No já si jako myslím, že určitě když se jako delší dobu nevidíme jako jo. Von právě, třeba 
nevím, když jsem byla teďko i na horách, je, nebo minulej rok jsem s nima byla na horách, 
právě to bylo letos hezky poznat, a von prostě, to má ten autistickej rys, že si prostě vždycky 
vsugeruje, že tahle věc je a musí se dělat takle stejně pořád tak, jak to je. Takže von si 
pamatoval, že prostě vloni jsme byli na těch horách všichni, letos chtěl jet zase znova, žejo, to 
už tátovi říkal, že jako ať zavolá pánovi, jo, že pojedem na hory. No a pak prostě když já jsem 
pak nemohla jet, kvůli škole, no a von tam prej celou dobu prostě jako mluvil jako vo mě, že 
pořád říkal Leni, Leni, jakože todle, a kde jako jsem. Nebo spíš ukazoval no. Ale jo, že prostě 
byl zvyklej na to, že jsem tam s nima minulem rok byla, teď tam nejsem, tak to bylo takový…  
Jako myslím si, že určitě. 
 
Co na to říká tvůj přítel, když trávíš s bráchou tolik času nejen o prázdninách? 
No, tak já vlastně teďka toho přítele, co mám, tak s ním jsem od listopadu. Takže on ještě 
takový to, že vo prázdninách sem s bráchou, tak to ještě nezažil, jo. Ale ten třeba můj bývalý 
přítel, tak ten právě to nějak extra jako ne nechápal, ale von jako chodil do práce, žejo, takže 
když si bral prostě dovolenou, když jsme byli spolu, žejo, tak to jsme byli jako spolu, no 
a v podstatě já jsem pak většinou třeba o víkendech, když jsem byla… chtěla jsem za bráchou 
nebo takle… No, ale prostě bylo to takový, že říkal: no, ty zase musíš s bráchou a teď jako já 
mám volno zrovna a ty prostě nemůžeš třeba jako. No tak bylo to prostě takový, jako že jsem 
to v tom trošku cejtila, jako že tam jo. I když taky jako docela vycházel s bráchou. Ale jako 
přijde mi, že toho současného má brácha radši, jo, že nějak mu víc asi sedne, no.  
 
Přece jen jsou to na toho sourozence dost velké nároky, to už jsi zmiňovala. V tom hlídání asi 
nejvíc. V čem myslíš že ještě? 
No tak jako my teďka docela řešíme docela jako věc, že jsme řešili, kdo bude jakoby 
opatrovníkem pro bráchu, jo. A právě jako naši říkali, že sebe dávat jakoby už prostě nechtěj, 
že jako ne že by teď měli jako umírat, jo, to ne, ale že prostě samozřejmě by byli radši, kdyby 
to byl někdo mladší. Že si jakoby myslej, že není dobrý, když jsou jakoby rodiče tím 
opatrovníkem, jako že by to měl bejt někdo mladší. Což voni… Já jsem to i vlastně říkala, že 
bych ráda byla jakoby bráchovým opatrovníkem, ale zase je to na druhou stranu prostě teďko 
takovej pocit, že si prostě říkám, jestli to budu vůbec zvládat, jo. Že prostě někdy mám 
i takový stavy, že si prostě říkám, tyjo, kdybych jako měla ještě toho sourozence, tak prostě 
bysme mohli bejt na to dva, žejo. A prostě todle no. To je pro mě takový jakoby asi nárok, že 
na jednu stranu mi ty rodiče jakoby ne jako přikazujou, abych byla, jo, já samozřejmě chci, jo. 
Ale furt je tam takovýto, že mě do toho prostě ženou. A na jednu stranu si říkám jako jo 
prostě! A na druhou stranu: No… (rozpačitě). Je to takový těžký jako co to, no.  
 
To chápu, že je tlak hodně velký.  
Myslíš, že mít sourozence s postižením má nějaký přínos? 
Přínos je opravdu to, že prostě člověk dostane úplně jako jiný zkušenosti než jako… takový 
prostě nedostane člověk, kterej takovýho sourozence nemá. Samozřejmě, že může člověk 
normální se zajímat o handicapovaný, může prostě k tomu nějak tíhnout i nějak víc než potom 
člověk, co má právě to doma, že už to má tolik jako to… Tak už se o to třeba tolik nezajímá, 
nebo v tom nepracuje, jo. Ale myslím si prostě, že to je přínos v tom, že člověk má ten 
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nadhled na to, no. Vidí do toho, jak to funguje a jaký to je a takle, no. To si myslím, že je jako 
přínos určitě.  
 
Co bys ráda dělala do budoucna? 
No, to je těžká otázka. No tak jako já jsem vždycky nějak tak měla ne sen nebo jak to říct… 
Asi ne vždycky, nebo spíš bych teď docela jako chtěla pracovat v nějaký týdle jako sféře. 
Třeba v těch chráněnejch dílnách nebo něco takle jako rozvíjet…Jako tím, že taťka má ten 
plán, že bychom něco takovýho zrealizovali, tak bych šla do toho prostě taky jako a zkoušela 
bych se tam nějak angažovat v tom jako… Nebo fakt jako v nějakejch těch neziskovkách, 
nebo tak něco, no, k tomuhle mě to vždycky tak nějak táhlo, Tíhla jsem k tomu. Prostě je 
jasný, že z tohohle nikdy jako nebudou nějaký extra peníze, ael spíš fakt jako že bych to 
chtěla dělat prostě, no. Tak těžko říct, kam mě co zavane, jo.  
 
Takže bys asi nezůstala věrná škole? Tvůj obor se přece příliš netýká sociální oblasti, že? 
No, tenhle obor přímo ne. Já jsem původně chtěla jít na hospodýřský a kulturní studia, který 
byly právě zaměřený i na neziskový organizace, ale jakoby ten náš obor… taky tam jako to 
trošku k tomu sklouzává nebo takle, jo. Ale tam jako těžko říct, co bude a co nebude, no. To 
nevím, no. Může to být nakonec úplně jinak.  
 
Máš nějaké přání teď, do budoucna? 
No teď mám fakt jako přání, abychom prostě vyřešili, co bude teďka s bráchou, protože to je 
vždycky takový jakože člověk si říká, že neví, jak to bude a je to na mě takový jakože… 
nevim, no. Já si fakt říkám, abych prostě zvládla všechno, co si na sebe chci vzít. Žejo prostě, 
chci se vo něj postarat, nechci, aby byl  někde v ústavu nebo tak.To fakt nechci. Abysme 
nějak vyřešili, kde by byl a aby tam byl šťastnej. Asi tak. 
 
Budu držet palce, aby se ti to splnilo. 
Poslední otázka: Jaké to je mít bráchu s postižením? 
Já bych to shrnula: je to určitě velkej přínos, je to zodpovědnost, jsou to starosti, ale na 
druhou stranu j to krásný. 
 
Tak pokud nechceš ještě ty sama něco říct mně…. 
Ne. Myslím, že jsme všechno řekli.  
 
Tak ti děkuji za rozhovor. 
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PROKOP, starší bratr, 21 let, studuje VŠ, doma nežije 
 

 
• Rodina, matka měla 2 děti, otec jim zemřel. Matka si našla nového přítele, s ním měla 

dceru, Pavlu 
• Prostřední dítě: bratr, zaměstnán 
• Nejmladší sourozenec Pavla (15): Downův syndrom, těžká mentální retardace, 

navštěvuje Základní a Praktickou školu Svítání v Pardubicích, kam jezdí s matkou 
 
Poprosila bych Tě, jestli bys mi nejprve řekl něco o sobě, o tvojí rodině, představil mi členy 
rodiny, sebe… 
Dobře. Já teda nevím přesně, jak si to představuješ. Ale tak dobře. Takže moje jméno znáš. 
 
Znám, Prokop S.. 
Jo. Je mi asi tak, no, bude mi 22, což už je hrozný, v současnosti studuju v Praze, tudíž doma 
moc nejsem, respektive v podstatě se dá říct, že člověk už se cítí víc doma v Praze než 
v B….Ale zase na druhou stranu musím říct, že ten můj věk už je takovej, že v podstatě na 
tom není nic divnýho. No narodil jsem se v P…, bydlel jsem nejdřív 4 roky na D…, ne šest, 
šest roků. No, mám bráchu, který je o dva roky starší. A mám ségru. O tý později. Když mně 
byly čtyři roky a bráchovi 6 roků, tak nám umřel táta. A dva roky jsme v podstatě, nebo já si 
to moc nepamatuj, protože jsem byl jako malej, no a to jsme teda bydleli jako sami. Pak si 
maminka našla přítele a vlastně v tom roce 1994 jsme se odstěhovali z D… na vesnici do B…  
Úžasný. Do úžasného B… (ironicky). No a tam jsem teda vlastně vyrůstal a vlastně žil jsem 
tam až do tý doby než jsem se odstěhoval na vysokou školu nebo v podstatě do Prahy na 
vejšku. Tak. Kdybych měl tak jako popsat ty jednotlivý členy rodiny, tak třeba z lidí, který 
mě… tak samozřejmě mamka mě hrozně ovlivnila a jako ona je Kozoroh a i když jako na 
horoskopy až tak moc nevěřím tak jí to jako… nebo jako racionálně smýšlející člověk si 
nemyslím, že by to bylo nějaký jako moc určovací, kdy a v kterej den se narodíš, navíc v těch 
horoskopech prostě když řekneš 5 faktů, tak se prostě ve dvou trefíš, ale to co se o těch 
Kozorozích píše, že jsou oddaný rodině a partnerovi a tak, tak to prostě u mamky platí. A že 
jsou perfekcionisti v mnohých věcech, tak to o ní právě hodně platí a vlastně celou dobu se to 
potvrzuje. No, tak brácha. Brácha se jmenuje Petr. Je vlastně teda o ty dva roky starší. 
A tudíž, když jsme byli malí, tak jsme se samozřejmě hrozně hádali a prali. A on samozřejmě 
jako starší měl vždycky pocit, že mně jako mladšímu je nadržováno, to bych si dovedl docela 
představit. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak extra. Je pravda, že si nemyslim, že bysme 
k sobě měli někdy tak nějak hodně… myslím, že jsme nikdy neměli k sobě nějak blízko, 
protože jsme každém povahově trošku jiný lidi. Co se týče třeba jako… já nevím, tohle se dá 
asi cejtit hodně pocitově, ale nevim jestli to jako úplně dokážu ještě popsat slovama. Ale mně 
třeba vždycky brácha trochu připadal jako flákač. Jako rebel. Trošku víc táhne k takovýmu 
cholerickýmu typu člověka. Neříkám že nějak extra moc, ale řekl bych, že jako v mnohých 
situacích jedná daleko víc impulsivněji než já. Já jsem daleko víc jako racionálnější, klidnější, 
což má taky svoje nevýhody jako, samozřejmě. No takže to by bylo k bráchovi. A pak… Pak 
ještě určitě musím zmínit babičku. A to babičku z tátovy strany. Teda tátovu maminku. 
Protože u ní jsme trávili v tom dětství hroznou spoustu času. Zvlášť o víkendech, a myslím si, 
že to bylo tím, že jakoby svým způsobem nám toho tátu jakoby suplovala, jo…. Že věděla, že 
mamka to má hodně těžký, že prostě jakoby se nám snažila poskytnout, to co prostě ona jako 
sama nemohla třeba nám poskytnout, třeba mluvím o různejch výletech, jo, nebo prostě 
chození se koupat v létě nebo prostě, tak ona byla vlastně takovou tou správnou aktivní 
babičkou. A to si myslím, že třeba mě jako dost jako otevřelo oči a třeba si myslím, že z toho 
důvodu jsem tak aktivní nebo mám rád třeba cestování a takový věci. Tak to si myslím, že 
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mám práce od babičky. No, brácha ten k tomu nikdy nijak jako extra netíhnul, a nevím, jestli 
si to nějak jako moc uvědomuje. No, tak. Chceš se na něco ještě konkrétního zeptat? 
 
Takle mi to stačí, ale ještě bych chtěla, abys mi řekl něco víc o ségře. 
Jo, jo. To samozřejmě. Tak jo, tak sestru. No takže sestřička se narodila v roce 1994, vlastně 
krátce po té, co jsme se nastěhovali do B…. 
 
Takže tobě bylo asi 5? 
No, šest, no. Mně bylo šest a vlastně to bylo tak, že já jsem ten rok, kdy se ona na rodila, tak 
já jsem ten rok ještě nechodil do školy. A ten další jsem už začal chodit do školy. Takže 
vlastně jakoby… sice jsem byl poměrně, žejo, malej, ale víceméně ten první rok jsme jakoby  
tak nějak jako jsem byl furt doma, žejo stejně jako mamka, vlastně se ségrou. 
 
A jak jsi to prožíval, že se ti narodila ségra? 
Kluci to asi tak neprožívají jako holky. Ale vono je to takový jako já… já to ani nedovedu 
jako nějak říct, protože my jsme… já jsem v tu chvíli byl jako víc zblbnutej tím, že jsme na tý 
vesnici. A teďka prostě tam bylo spousta novech lidí a kamarádů a chodili jsme hrát fotbal a 
tak a třeba nikdy mi jako nepřišlo, žejo, ségra byla malá, to znamená že v tu chvíli, na začátku 
jako, člověk ani nepociťoval… jako samozřejmě, mamčin zájem se obrátil směrem k sestře, 
žejo, to je, to je jasný. Ale jako nemyslím si, že bych někdy měl pocit, že nějak… že nemám 
jakoby nějakou pozornost nebo tak. To ani ne. Ale zas to bylo tím, že prostě my jsme trávili 
ten čas venku hlavně, s těma kamarádama a prostě jsme blbnuli tak, jako malý děti blbnou, jo. 
Což asi i hodně ovlivnilo to, že mamka se hodně věnovala ségře, tudíž nás jako držela víc 
jako na volnější ruce. Že to sice bylo jako „v tolik a v tolik doma“, ale nebylo tak jako třeba si 
myslím, že v normálních rodinách ten chlap jako drží ty otěže a tak, no… Jinak teda Pavly 
táta je Franta. Ten se teda… kvůli němu jsme se teda přestěhovali na vesnici. A no, nevím, 
jestli o něm mám něco říkat. 
 
Záleží na tobě. 
No, myslím, že se nebudu rozčilovat. Nebo tak jako něco řeknu… Já jsem jako s ním nikdy 
jako nějakej velkej problém neměl. Jako třeba si myslím, že brácha asi jo. Mohlo to bejt 
způsobený tím věkem, že brácha byl o dva roky starší v tu dobu, což už v tomhle věku je 
hrozně moc, na to jak člověk přemejšlí nebo tak. A já jsem s ním v tý době jako nikdy 
problém neměl. Co se děje teď je jiná věc. (mimo diktafon mi pak Prokop sdělil, že Franta 
dostal rodinu do velkých dluhů, odešel za přítelkyní a rodinu nechal být. Později, když se 
z něho stal později skoro bezdomovec, tak ho mamka vzala na milost a i přes nelibost obou 
synů se Franta nastěhoval zpět do domu) 
Takže to jsme se vlastně přestěhovali do B… a vnímal jsem samozřejmě, že ségra má jakýsi 
handicap, ale nemyslím si, že bych tehdy, když jsem byl jako takhle malej a ona byla tak 
malá, tak že bych to vnímal nějak extra. 
 
A vy jste to věděli od narození, že bude Pavla postižená? 
No nevěděli… Já samozřejmě si moc jako nevzpomínám na tohle detailně. A nevím třeba, jak 
to věděla mamka nebo nevěděla. Tam vím, že byl nějakej problém v tom, že v podstatě ještě 
v tý době neexistovaly tak detailní prostě prohlídky, jo, prostě teďka žejo, mamka byla docela 
stará, když porodila Pavlu, protože ona je ročník 1963, takže jí bylo třicet jedna, což v tý době 
bylo hodně roků jako žejo. Jako na porod. Teďka už je to v podstatě normální, ale žejo 
musíme se na to podívat, že to je prostě žejo patnáct let zpátky. Takže tehdy se to tak jako… 
Takže tehdy tam prostě asi…aspoň z takovejch těch náznaků, co se tak mezi řečí, tak mi 
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přišlo jako, že ty kontroly nebyly tak jako poctivý, protože to by samozřejmě jako… a nebyly 
na takový úrovni, aby se to dalo odhad…jak se to říká? 
 
Odhalit? 
Odhalit, no. Odhalit. Krom toho my teda víme, žejo, že teda ještě v rodině máme jednu 
jako… myslím taky, že je to holka, slečna s Downovým syndromem. Ta je myslím starší, ale 
nevím, jestli je to s mamkou nějak jako pokrevně, ale myslím, že ne. Nejsem si teda jistej. Že 
to jakoby od mamčiný ségry, tak jakoby z tamtý strany… Od mamčiný ségry a od jejího 
manžela. Za tamtý strany, myslím, že to nějak tak je. No ale už i to je jako zajímavý, takže 
jako vím, že až já budu mít děti, tak tohleto se bude muset dost jako hlídat, protože… protože 
jako to už působí zvláštně. A jako ten člověk nikdy neví, jako. Kdysi jsme na to narazili 
a vím, že jako mamka říkala, že jako to bude potřeba tohleto si to jako prostě… tyhle všechny 
kontroly udělat jako, že nikdy nevíš, co v těch genech a jak to tam jako funguje. 
 
No a pak jak jsi byl starší, tak jak jsi Pavlu vnímal? Ten vztah se nějak určitě vyvíjel, že? 
No tak nejdřív ona byla takový, byla takový jako miminko, žejo. Tak to člověk vnímá 
v podstatě jako normální miminko, prostě. V podstatě jako nějakou panenku. Člověk tak.. 
jako když se zpětně dívá na ty videa, který máme, z tý doby, tak jako možná jsem si 
i uvědomoval ten pokrok, žejo, protože mamka třeba se ségrou jako cvičila, žejo a takový ty 
různý věci, co se dělá, jezdila k nám asistentka, ne tomu, se neříká asistentka, já nevím jak se 
tomu říká, prostě taková paní, která s Pavlou a mamkou cvičila a natáčela její pokroky. Já 
nevím, jestli to má nějaký jméno… Prostě asi z nějakého centra nebo podobně. To si 
nepamatuju. No vím, jak ta paní vypadá, protože to se mi nějak zafixovalo. 
No ale abych se vrátil k tý otázce. Tak jako… já jsem právě takovej jako víc benevolentní, 
mně i přišlo, že s tou Pavlou třeba brácha, když něco provedla nebo tak, tak brácha se 
vždycky, si myslím, od určitého věku víc držel jakousi takovou pevnou ruku. Zatímco… a to 
se projevilo i jako později, když už třeba, já nevím, když mně bylo16,17 nebo tak, tak že jako 
jsme se, že třeba jsme se se ségrou jen tak ze srandy bouchali, ale jako ze srandy, že jsme se 
jen tak prali nebo tak, no a Pavla mě nikdy moc právě jako se mnou dost bojovala, že věděla, 
ona jako ví, že si může vůči mně jako spoustu věcí dovolit a já si to v podstatě jako nechám 
líbit. A to si myslím, že v tom vztahu zůstalo, že jako od určitý doby to prostě jako zůstalo až 
doteď. Že prostě… zatímco brácha když na ni křikne, že prostě se bude večeřet a tak, tak jako 
kdybych to udělal já, tak ona řekne: Prokope, běž pryč! A jako je konec jako. Tak jako já s ní 
nic moc nezmůžu. Tak to je takovej rys, kterej si myslím, že je tam furt. 
Ale jinak si nemyslím, že bych jako, že by se extra něco změnilo, jo. Že by něco v tom 
vztahu… já nevím, co máš na mysli.. jako jestli něco konkrétního… 
 
Ne, to ne. Ptám se a řekni mi, co Tebe k té otázce napadá. 
Proud vědomí… 
 
Pokud bys chtěl otázku víc konkretizovat, tak mě zajímá, jestli se objevily období, kdy ti bylo 
nepříjemné, že máš ségru s postižením, nebo období, kdy ses za ni styděl… 
Jo, jo, jasně. Dobře. No, co se týče jako nějakého vztahu k ní, tak takovýhle období si 
naprosto nepamatuju. A nemyslím si, že bych vůči tomu měl nějakej problém. Tak jako 
někteří lidi maj jako problém – no to ještě pak jako upřesním ve vztahu k jinejm lidem. Ale že 
bych jako já někdy… ono je to prostě taky tím, že prostě já ji svým způsobem beru pořád jako 
dítě. Nebo aspoň si… jako víš, že to je… je to prostě moje ségra, přeci jenom, jo, že… že to 
nemůžu brát jako kdyby byla dospělej člověk, ale vím, že prostě, že to je furt takový hra s ní, 
jako… Přestože člověk řeší jako nějaký věci, který nejsou jako hra, třeba každodenní cestu do 
školy nebo tak, tak jako nikdy mi nepřišlo, že by mi jako někdy vadila, nebo že by mě třeba 
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vadilo, že se dává víc pozornost na Pavlu než na mě. To říct nemůžu. Navíc mamka, co se 
týče toho, tak mně taky jako hodně obětovala. A něco jinýho ovšem je, si myslím, že to… 
jako říct to okolnímu světu, že mám postiženou ségru. Že jakoby todle já asi moc nedokážu. 
Že mně přijde, ale není to jako kvůli mně, je to kvůli tomu, že vím… že spousta jinejch…že 
ty vostatní  lidi jako tohle nechápou, jo. Protože se s tím nesetkali. Teďka jako v týhle době, 
když už je takle jako dost dětí, tak že už je to jako o dost lepší než to bylo před těma patnácti 
lety. Že teďka prostě jako jdeš po ulici a kolikrát potkáš vozíčkáře nebo skupinu vozíčkářů 
nebo v Praze i v Pardubicích žejo, Svítání je hrozně aktivní, tak s tím máš jako kontakt. 
Zatímco tehdá to bylo takový…jo. Takže si myslím, že třeba dřív mně to dělalo daleko větší 
problém někomu tohle říct, zatímco teďka, už to prostě beru daleko jako – samozřejmě je to 
asi i tím, že jsem starší a rozumnější bych měl bejt, ale přijde mi, že o tom dokážu mluvit 
daleko víc otevřeněji než tehdy když jsme byli třeba – já nevim dvanáctiletí caparti 
v uvozovkách nebo desetiletý, žejo. Tak prostě mě přišlo… tehdy měl člověk takový zábrany, 
protože to bylo takový: jsme v partě, jo a všechno, co je v uvozovkách divný, se nenosí, žejo. 
Jo, prostě. Všichni musej bejt jako takoví…jo. Takže to si myslím, že se trošku jako 
pozměnilo. 
 
Mluvil jsi o tom upřednostňování, že mamka někdy upřednostnila Pavlu. V čem hlavně 
myslíš? 
V čase. Není to jako… nebylo to nikdy jakoby morálně, jo, ve smyslu, já nevím: jí něco 
koupim a tobě ne. Jo, to rozhodně ne. To si… ale je to o tom, že jakoby v mnoha případech se 
musí člověk jakoby časově podřídit. Ale, třeba žejo na začátku právě, je to o tom, bylo to 
o tom, že zaprvé se muselo věnovat spoustu času – já nevím, tomu cvičení, nebo tak, zároveň 
to bylo asi i tím, že třeba právě jsem chtěl chodit ven, žejo a těžko jako bude chodit mamka 
s malou ségrou ven taky, což jako si myslím, že mě problém… nebo takový ty výlety různý 
rodinný, jo, tak to nám právě suplovala babička, jo, protože s Pavlou a kočárkem to bylo 
vždycky hodně složitý, žejo. Protože jako: zaprvé, nejdřív mamka neuměla řídit: nebo 
respektive měla řidičák a nejezdila, takže nejdřív se do toho taky musela trošku… začít řídit, 
jo, a i tak tahat se se ségrou, tehdy ještě ani nebyla tak těžká, teďka to je samozřejmě jako, 
nebo teďka zas už jako, že víme, že jí jako nevadí chodit, jako od auta někam nějak extra 
moc, ale tak jako žejo, jedno období to bylo jako těžký, žejo, protože zas vona když si řekne 
že nepude i jako teďka, tak prostě váží žejo dost jako kilo.Takže v tomhletom smyslu už to 
jako dítě není. No na druhou stranu já jsem měl třeba hodně aktivit, a zvlášť po tom, co jsem 
přešel ze základky na gympl, tak jsem chodil do sboru, pěveckého, do Bonifantu, no a tak 
jednu dobu jsem měl šest zkoušek týdně. To jsem měl volnej jenom čtvrtek, takže zas mamka 
pro mě dost často jezdila, takže se to nedá sumarizovat ten čas, že by mi ten čas nedala. 
A taky jí to stálo samozřejmě peníze, takže jako zas z pozdější doby vím, že i když jsme jako 
na tom byli finančně třeba dost špatně, tak mamka třeba sáhla do těch rezerv a ty peníze, 
abych mohl jet třeba na nějaké zahraniční turné, tak jako dala. Což třeba jsem v tu dobu jako 
nevěděl, žejo. Ale když se to tak člověk dozví, tak jako ví, že prostě když už ten čas, tak třeba 
měla na něco jinýho, tak mě aspoň tímhle způsobem podpořila. 
 
A vzpomněl by sis třeba ještě na nějaký situace, kdy jsi byl upřednostněnej ty? Ještě něco 
kromě toho sboru? 
Spíš to je vždycky o tom jako cestování, protože žejo, z toho B… do toho města, tak ono taky 
není pořád příjemný, když musíš furt řešit: jako mám dojet pro to dítě na nějakej ten koníček 
a teďka přívízt ho zpátky, tak to je prostě, takže to je cesta tam, zpátky, ale to je… tak jako za 
prvé jsou to peníze za ten benzín, a za druhý jsou to… je to ten čas, kterej třeba můžeš 
věnovat… Jo to jsem vlastně ještě neřekl k tomu, žejo, mamka byla hodně dlouhou dobu 
doma se ségrou. Kdy začala chodit zpátky do práce, to ti neřeknu. To si nepamatuju. Jako ani 
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orientačně bych to asi nedal dohromady. Ale samozřejmě byla jako dlouho se ségrou doma, 
žejo. Takže třeba. Třeba zas na druhou stranu tím, že byla doma, taj zas takový věci, který 
spousta ženskejch jako když přijdou domů z práce, tak to, uvařit, uklidit a aby doma byla 
takováto jako fakt domácká atmosféra, tak to u nás jako samozřejmě všechno bylo, protože 
právě mamka na to takhle svým způsobem měla čas, žejo. Tím že třeba byla jako doma kvůli 
tý ségře. A to upřednostnění, to mě jako nic konkrétně nenapadá. Ono to jako můžou bejt 
samozřejmě nějaký maličkosti, ale něco takovýho jako že bych řekl, jako že třeba dala 
nějakou jako hodně velkou oběť nebo… Ono to taky nějak tak moc nejde, žejo. Protože prostě 
takovýhlemu dítěti nemůžeš říct prostě: tak, teďka zas jednou uděláme něco ve prospěch 
sourozence, protože to jako samozřejmě nemůže chápat, žejo. Takže vono zas se to nedá nijak 
jako… nevím teďka jako, jak to mám jako vysvětlit… Ale… samozřejmě nejde jako furt 
ustupovat, jo, ale dupnout si jako taky úplně nefunguje. 
A hlavně já jsem měl hodně těch svejch jako různejch aktivit, že jsem se jako od určitého 
věku fakt zabavil sám. A v podstatě jediný, co jsem potřeboval byly nějaký ty, řekl bych 
docela drobný peníze na nějaký ty koníčky. A to přivážení a odvážení z toho města. Takže já 
jsem třeba na gymplu, jsem jeden den domů fakt jako, že jsem byl v podstatě od sedmi od 
rána do… řekněme i do osmi do večera ve městě a to bylo teda jako až v pozdějším věku, 
jako teda takle v pozdním věku… jako… 
 
Když už jsi byl starší. 
No, když už jsem byl starší, že jakoby jsem v podstatě už na tý vesnici skoro ani nebyl. Že 
jsem to fakt bral: jedu si do B… přespat, jo. A tím pádem jsem se ségrou přicházel jako 
daleko míň kontakt než třeba brácha, protože brácha byl doma furt, žejo. Protože on zase tak 
nějak úplně extra velkej koníček neměl, a tudíž když mamka jela do města, třeba na nákup 
a potřebovala pohlídat ségru, tak většinou byl po ruce brácha, což samozřejmě mi bylo 
častokrát tak jako bráchou vytýkáno svým způsobem jakoby, že jako zas musí hlídat on, jo. 
Což jako, no vono to není moc k smíchu jako, ono právě to hlídání je jako si myslím jedna 
z takovejch věcí, která normálním lidem jako, který se s tím nesetkaj, tak je jako ani 
nenapadne, jak je tohle jako třeba psychicky náročný, jo, když prostě potřebuješ třeba na 
nákup jako dvakrát tejdně, jo, plus třeba zařídit něco ve městě nebo prostě jo, tak jako bejt 
k dispozici a bejt jako dvakrát třikrát tejdně odpoledne doma, to jako no… A teďka žejo když 
byla ještě Pavla hodně malá, tak ji jako nechtěli moc s námi nechávat jakoby samotný, jo, to 
až pak od určitý jako doby a už vůbec ne samozřejmě jako přes noc. To znamená… nebo jako 
pozdě večer, to znamená, jako jít někam na zábavu nebo tak, tak to mamka moc jako 
nemohla, žejo. 
 
A tak můžeš mi popsat, jak jsi trávil čas se ségrou? Hlídal jsi ji? 
Jo, to jo. Protože samozřejmě taky jsem byl někdy doma já a ne brácha, i když si myslím, že 
zas jako on ji hlídal víc času než já. Právě jako díky těm časovejm možnostem a díky jako 
zájmům, ale že by jako… nikdy jsem ho s ní netrávil něják jako extra jako aktivně ve 
smyslu… Vezmem si tady nějakou hru a tak… protože to jako ani nějak moc nešlo, jo. A ani 
mi nikdy nepřišlo, že by po tom nějak extra prahla. Že ona si vzala jako ty svoje panenky 
a hrála si s nima, zatímco já jsme si vzal třeba svoje hračky, jo, spíš takový ty klučičí, jo, 
a hrál jsem si s nima jako na svý posteli, jo. Než že bychom si řekli… nebo než že bych si 
řekl tak jako budem si hrát tak nějak společně. Ono, ani mně tak nějak nepřišlo, že by jako 
bylo něco, tím neříkám, že bychom si nějak jako vůbec nehráli nikdy, to zas úplně ne, ale 
rozhodně to nebylo nějak jako obvyklý. No a vlastně od určitý doby jako… to, se Pavla dost 
začala dívat na televizi. A vlastně tím pádem u tý televize jako trávila toho volnýho času, 
když řekněme jako pak začala chodit do školy, jo, tak jakoby díváním se na nějaký, žejo… 
Nejdřív to byly, že se dívala sama na sebe. Protože byly ty nahrávky právě, který vznikaly 
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teda když byla jako maličká, tak se na to dívala. Tak to jako nejdřív ji asi dost bavilo se na to 
dívat, samozřejmě postupně nám z toho všem začalo hrabat. Protože furt poslouchat to 
samý… Ale prostě nevim jako jestli je to obecnej rys jako u lidí s nějakým mentálním 
postižením, ale že maj rádi jako ty svý rituály a pevný věci a právě ty jako známý filmy, na 
který se dívá, tak to jako vím, že je pro ni v životě dost podstatný a bere to jako takovou 
složku, kterou prostě musí mít. Že jako zrovna když se chce dívat na tohle tak jako vypnout jí 
to, to je jako špatný, jo. 
 
Zajímalo by mě, jak jsi tenkrát bral to hlídání? Nebo co by se stalo, kdybys tu ségru tenkrát 
pohlídat nechtěl? 
Bral jsem to spíš jako… samozřejmě mě to netěšilo. To je jasný. A proto třeba říkám, že to je 
taková jako věc, která lidi nenapadne, jako že to je tak obtížný, ale je to hodně obtížný. 
Protože žejo, když máš malý miminko, tak todleto musíš žejo, já nevím kolik, pár roků prostě 
jenom, dokud tomu dítěti nejsou čtyři, pět, jo a i v těch pěti už sním jako můžeš běhat po 
zahradě, ale tady, jako to je ten vývoj zpomalenej, tak to trvá všechno hrozně dlouho. A to si 
třeba myslím právě, že to je na tom to náročný, no. Prostě když to je jako fakt docela často, 
tak tě pak začne štvát, že musíš bejt třeba doma, jo, že furt musíš třeba bejt v tom stejným 
prostředí, jo. Že třeba jakoby… zas když byla fakt jako maličká, tak si člověk nemohl říct: 
hele, já jdu do obýváku, ona bude v pokojíku… Ne, to musíte bejt ve stejný místnosti, žejo. 
To prostě kdyby přijela mamka a viděla, že já jsem nahoře… Nebo to bych si ani já prostě 
nelajsnul, protože si řekneš tak jako… že tam spadne, žejo, bouchne se, nebo tak, jo, nebo 
bude kousat do nějaký hračky nebo tak a teďka  jako co jako… to prostě nemůžeš… Když 
byla jako menší, tak to prostě nešlo jo. To znamená bejt ve stejný místnosti, to znamená žejo 
samozřejmě poslouchat to, co… to, jak si hraje vona… Teď jako člověk si chtěl buď hrát sám 
nebo jako něco dělat, tak to úplně tak jako dohromady šlo jako dost těžko. 
 
A mluvil jsi o tom s mamkou o tom hlídání, že ti to není příjemné? 
No, mě jako nikdy nenapadlo, že bych řekl ne. Jako něco jinýho to bylo, když jsme tam byli 
já a brácha. A bylo to takový to neutrální: pohlídejte ségru. A teďka někdo přišel z kamarádů: 
hele jdem ven hrát něco, jo. Tak to samozřejmě jako, tak jako trošku zavánělo tím: tak hele, ty 
budeš anebo já budu. A tam to většinou bylo tak, že jako: hele, já jsem hlídal tuhle a ty jsi 
hlídal tady. Ale samozřejmě nikdy by nás nenapadlo ji jako nepohlídat. To že jsme jako na 
sebe s bráchou byli v uvozovkách voškliví, že to bylo: hele pohlídej ji ty nebo tak, to jo, ale… 
 
Ale vyříkali jste si to s bráchou a na ségru to nemělo dopad, chceš říct? 
No, to ne, to určitě nemělo. Prostě todle jako bylo jenom prostě o tom, kdo ji bude hlídat 
a samozřejmě s tím, jak já jsem často nebyl doma, tak potom naopak, když už jsem doma byl, 
tak jsem hlídal samozřejmě spíš já než brácha. I když najít chvíli, kdy jsem byl doma já a ne 
brácha, bylo taky spíš docela tak jako náhodnější. 
 
Mluvil jsi o tom, že bylo pro Tebe v určitém věku těžké, sdělit kamarádům, že máš ségru 
s postižením. Věděli to? 
Jo, to určitě. To samozřejmě věděli jako. Aspoň ty jako z vesnice, žejo. O těch ostatních nějak 
jako moc nemluvím, protože ty ani jako… tam… aspoň co jsem byl nejdřív malej a byl jsem 
jako na základce, tak to samozřejmě, tam jsem byl jenom na první stupeň, potom jsem byl na 
gymplu a tam jsme to taky nějak extra neřešili. Tam mi to přišlo, že bych třeba zbytečně jako 
ty lidi třeba, že by na to jako mysleli, víš. Že jakoby… třeba by si řekli… tak třeba by viděli, 
že mám blbou náladu, tak by si to dělali jako na něco jinýho nebo tak… Je to asi něco 
podobného jako s tím tátou, víš. Že jakoby říkat někomu, že ti umřel táta, je taky jako blbý. 
A myslím si, že je to dost srovnatelný. Že se to může zdát jako srovnatelný. Že třeba 
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v určitým věku jsou lidi, kterejm to v pohodě řekneš, protože víte, že jste na stejný vlně, ale 
zas jsou lidi, který nejsou tak tvoji blízcí přátelé, a těm do toho za prvé nic není a za druhý 
takovýhle věci se neříkaj na ulici, žejo. 
Ale spíš si myslím, že ten problém by byl v tom, že si myslím, že ne že by se mi jako třeba 
posmívali nebo něco takovýho, to ani ne. I z toho důvodu, že jsem spíš byl mezi těma 
inteligentnějšíma dětma než jako...  A zas lidi na vesnici, který třeba nechodili na gympl, tak 
ty zas o tom věděli a jak to brali oni, tak to teda nevím, ale jako nikdy, že by se mi kvůli tomu 
posmívali nebo něco takovýho. Co třeba tak jako někde běžně zaslechneš, že se jako někomu 
za tohle posmívali, tak to ani náhodou. 
 
Takže ses v podstatě nesetkal s reakcemi cizích lidí na ségru? 
Ne, fakt ne. 
 
Chodili jste třeba spolu ven? 
No ono se to právě tehdá moc nedalo, no. Protože aby nás mamka pustila ven s kočárkem, tak 
to ani náhodou, žejo. Srazilo by tě auto prostě a to si vona, mamka v tuhletom prostě od určitý 
doby viděla všechno a tak jako co se stane ještě, jo, co za tragédii se ještě stane, jo, takže to 
jako nepřipadalo v úvahu. Takže jako že bychom zas nějak extra s Pavlou chodili ven, to se 
říct jako nedá. 
 
Takže v podstatě jsi ani neměl příležitost setkat se s těmi reakcemi, že? 
Přesně no. Jo, 
 
A jak na to reagovali tvoji kamarádi, když jsi jim to řekl? 
Tak těm, co jsem to řekl, tak to už spíš bylo jako v takovým tom věku jako když už je člověk 
trošku rozumnější, nebylo to prostě v deseti letech nebo tak, jo. A von má každém jako nějaký 
svoje trable třeba, nebo žejo třeba, rozpad rodinnejch vztahů a takže si myslím, že když jsme 
tohle třeba nějak řešili, tak že to bylo jako naprosto v pohodě a že jsme se spíš potřebovali 
všichni jako vypovídat nebo tak. Nebylo to, jo, že by to brali nějak… No samozřejmě nemůžu 
za ně mluvit, ale mně nikdy nepřišlo, že by to brali nějak extra nenormálně. Samozřejmě není 
to jako obvyklej fakt, ale nebylo to: Ježiš hele, von má postiženou ségru! A ani jsem zas 
neviděl ani opačném extrém jako: Ježiš, von má postiženou ségru, tak na něj budem hodný, 
jo. Nebo tak. Ani to ne, jako. Nikdy jsem nic takovýho jako nevnímal, no. 
 
A stalo se ti, že ses někdy styděl za ségru? 
Spíš třeba v tomhle smyslu by se to dalo říct, kdybych o tom měl právě vykládat nějakejm 
lidem, který by mi nebyli tak blízký, tak to bych se jakoby styděl, protože bych nevěděl, 
neznal bych tu jejich reakci, jo. A nevěděl bych, co oni si o tom myslej, protože prostě je 
neznám a říkám si… žejo, prostě tak jako ty reakce můžou bejt různý, a to jsem tomu jako 
právě takle předešel tak, že jsem o tom s nima nikdy jako nemluvil, nebo tak, jo. Což 
samozřejmě teda souviselo i s tím, a to teda … že jakoby když říkáš lidem, že musíš hlídat 
ségru a říkáš to tolik let, tak spoustě lidem už to žejo, jakoby dojde a říkaj: a prosím tě kolik jí 
je, žejo… Tak tam většinou došel jakoby ten moment, kdy řekneš: no, vono je jí tolik, ale 
vona má Downův syndrom, jo. Ale taky jsem se nikdy nesetkal s tím, že jakoby to. Ale může 
to bejt jako fakt tím spektrem lidí, který jsem jako já, s kterejma jsem přišel do styku. No ale 
to je třeba jako ten moment, kdy se to třeba většina jako nějakejch těch lidí, který třeba jako 
nebyli tak blízký, jako nějak dozvěděli, jo. 
 
A bylo ti někdy líto, že máš ségru s postižením? 
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No prostě to je… Z prvé si myslím, že člověk tím potom přijde i na jiný hodnoty, než jenom 
třeba peníze, úspěch, nebo tak, protože … samozřejmě nemluvím o nějakejch jako ve 
smyslu… já myslím spíš takový ty dlouhodobější nálady, to že je vobčas člověk naštvanej, ale 
to by byl na toho zdravého sourozence naštvanej stejně, jako. To nehraje jako roli to, jestli 
je… jestli má Downův syndrom nebo jo… Spíš si myslím, že mě to jako, jo, a společně s tím 
teda i sbor, nevím jestli to jde úplně jako… že člověk byl jako ve víc lidech. Stejně jako doma 
jsme byli já, brácha a ségra a jako že jsme se museli jako furt o něco dělit. Nebo pak v tom 
sboru. Takže mě to jako naučilo takový jako… Jako že jsem se vždycky řídil spíš tím, že co 
nechceš, aby dělali jiní tobě, tak nedělej jim, žejo. Protože to přesně na to jako sedí. Ale to je 
zas jako…To je zas jako stejně jako kdybych měl jinou… No, nevim, jestli to je stejně jako 
kdybych měl jinou ségru. Kdybych měl…To je otázka. Možná jsem se na ní snažil bejt třeba 
jako hodnější, to k tomu trošku svádí, žejo. Protože s jinou ségrou bych se asi jako daleko víc 
hádal, jako třeba s bráchou, ale… no. Ale že bych toho litoval jako ve smyslu že bych si říkal: 
Ježiš marjá, kdybychom ji neměli, tak to by bylo! Na kdyby se prostě nehraje a žejo, zvlášť 
v tom našem rodinným životě by bylo těch kdyby prostě hrozně moc.No a pak přicházejí další 
a další kdyby a… no, ale to by bylo na delší povídání. 
 
Změnilo tě nějak nebo ovlivnilo, že máš ségru s postižením?A můžeš pozitivně i negativně, 
pokud to půjde. 
Tak když to vezmu z tý pozitivní stránky, tak to je především to, co už jsem říkal jako teďka. 
Takovýto, že jakoby ne vždycky jako jde o něco jenom hodnotového, co jde vyjádřit nějakým 
hmatatelným statkem. A to, že někdy člověk třeba obětuje kus svého pohodlí nebo tak, což 
třeba souvisí s tím hlídáním, nebo tak, jo. Ale ještě zkusím popřemejšlet. Ale že bych třeba 
měl nějakej… samozřejmě mám třeba trošku jinej pohled než člověk, kterej se s tím jako 
nikdy nesetkal, tak i na ostatní lidi, který maj jako nějakej handicap. Na druhou stranu si 
myslím, že jakoby i tak je vnímám jinak než ségru. Že jakoby třeba vím… žejo, mamka se 
setkává s těma handicapovanýma lidma každej den, žejo. Tudíž takový ty různý projevy… 
jako prostě toho chování, víš. Že prostě takový samozřejmě nespořádaný, nebo takový hodně 
emocionální nebo… že prostě jo, takže třeba… že jakoby u ségry cejtim, nebo jako prostě 
vím, co mám čekat, jo. A i když provede tu největší hloupost, takový, že třeba dostane nějakej 
záchvat a fakt třeba roztříská všechno kolem a shodí hrnec s gulášovou polívkou tak, že se 
musí vymalovat, a to fakt celá kuchyně, nebo tak, že na ní ležej tři lidi a prostě tak tak ji 
udržíme, tak jako i tak si říkám, že jako si tohleto všechno můžu… vnímám to prostě tak jako 
v pohodě. Jako že to se stane. Ale třeba u těch ostatních třeba jako úplně nevím, jak se mám 
chovat, když přijedu třeba s mamkou jako ke škole, ke Svítání, i když jsem s ní třeba jezdil 
ráno, nebo teďka když mě, třeba když jedu, i když to se moc nestává, že jedu až v pondělí, 
nebo tak jako, ale jako když mě třeba veze a vidím tam ty lidi, tak jako furt jsem tak jako 
trošku… že se snažím držet odstup, protože nevím, co jako od nich můžu čekat. Takže vidím 
v tom jako docela rozdíl. A i třeba ten… žejo, Svítání má ples. Tak i tam jsem se cítil jako 
dost nesvůj. Že jakoby u tý ségry prostě fakt vím, co mám čekat. A vím, co je jakej projev 
a vím, třeba i když jako pořádně nevyslovuje, žejo, tak vím, co tím myslí. A jakou má náladu, 
jo. A tak. Ale jako u těch lidí, který neznám, tak jako jsem takovej, že jsem úplně… a to třeba 
vidím u mamky, že vona jako, vona to asi nedokáže, jako že prostě ona vůbec jako 
nerozlišuje, že ona je na to tak extrémně zvyklá, že jakoby jí, když někdo udělá nějakej 
skřehotavej zvuk prostě, tak vona se skoro ani neotočí. Nebo to bere jako tak… jako 
dennodenní rutinu, prostě. Ale mě to ještě furt jako vyleká. 
 
No a dokázal bys říct i jak tě to ovlivnilo negativně? 
Negativně… tím myslíš jako povahově? 
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Ano, povahově, ale i pokud tě napadne něco dalšího… 
No nevim. Že bych… no fakt mě nenapadá nic jako…jako že by mě to ovlivnilo negativně ve 
smyslu že bych byl jako kvůli tomu nespokojenej, nebo tak… Spíš jako stejně člověk jakoby 
přemejšlí nad tím, co by, kdyby, žejo. Žejo jako jak bychom se měli, neměli… Tak to vobčas 
akorát tak člověku zkazí náladu. Nebo tak, ale jako že by mě to nějak dlouhodobě… jako že 
bych se cejtil jako ukřivděnej, nebo že bych si říkal, jako že třeba nevím, že na mě byli lidi 
lakomí, nebo že na mě byli hnusní, tak i tím, že jsem se nikdy  s takovouhle nějakou věcí 
nikdy nesetkal, tak ne, tak mě nic nenapadá, jako… 
 
No a jaký teda myslíš, že by to bylo, kdyby ségra byla zdravá? 
No tak jako já v tomhletom dost jako nemyslím na sebe, ale myslím na mamku. Protože 
myslím si, že se hodně trápí, i když si to asi jako… i když ona je prostě taková bojovnice, tak 
si myslím, že se jako trápí. Jo, že v podstatě musí bejt taky jako… odpoledne když přijede 
z práce, tak musí bejt jako doma, žejo, tak jako vobčas ségru někdo pohlídá, František, 
řekněme taky, no. Ale prostě přestože ona to nevnímá jako oběť, tak je to jakoby celoživotní 
oběť. A žejo ona už hodně dlouho třeba uvažovala o tom, že by jela k moři. V létě a i teda se 
ségrou. Jenomže to si musíš taky jako uvědomit prostě: letět v letadle s takovýmhle dítětem, 
to není jenom tak prostě. A žejo, jet sní takovou dálku až k moři autobusem, to taky není 
taková zábava. Takže jako jediná možnost je jet autem. A to jako fakt jenom s někým, kdo je 
zkušenej řidič a na koho je Pavla zvyklá. Takže teďka jako jedině s Frantíkem, víš co jako… 
Ale prostě oni jsou to jakoby takový ty sny, kdy si člověk jako hledá nějakou idylku a myslím 
si, že právě přestože mnohokrát je určitě šťastná třeba, jako třeba i v tý škole byla jako 
šťastná, že prostě jako tam učí, tak učí, to je pro ni jako svým způsobem dost zajímavý 
a zábavný a je ráda, že tím může jako někomu pomoct. Ale… a bere to prostě tak, jako že si 
myslím, že by jako ani v normální škole učit nemohla. Ale třeba si myslím, že by jako chtěla 
cestovat, nebo prostě něco víš, že ten její život je strašně stereotypní. A vono je to jako těžký, 
no. A víš a já teďka jako ani nemám třeba časový prostředky, abych řekl: hele, tak já budu teď 
víkend doma, tak si jeď třeba někam, tak si leť třeba jako do Londýna nebo nedej Bože … dyť 
klidně i tady po Čechách, jeď si do Prahy se podívat třeba, já nevím, do divadla, jo…. 
Že prostě když jsem byl jako menší, tak mně to třeba ani moc nedocházelo, že by třeba jako 
po tomhletom mohla toužit, ale myslím jako, že třeba čím jsem starší, a byl jsem na jejím 
místě, tak by mě to víc…. Prostě to možná beru tak, že kdybych byl na jejím místě, tak 
tohleto by mně třeba chybělo. 
Takže si myslím, že… Navíc jako tím, že jsem z tý vesnice, tak teďka vypadnu a už si 
v podstatě žiju svůj vlastní život, než to… Takže spíš myslim na to, že ona svým způsobem 
jako trošku může trpět. Takže pokud bych hledal někoho, komu to mohlo nějakým 
negativním způsobem ovlivnit život, tak bych to spíš já nebyl. 
 
Takže myslíš, že Tebe to třeba nijak neomezuje? Nebo i dřív? 
Dřív tím hlídáním, ale nebylo to ve smyslu jako… Ne, ne, nic jinýho mě nenapadá. 
 
Hodně jsi mluvil o babičce, že jste dělali společné výlety, ale spíš sami. Jako celá rodina jsi 
říkal, že jste společné činnosti spíš nedělali. Nevadilo ti to někdy? 
Že by mi vadilo, že jsme jako nedělali žádný velký výlety, to asi ne. Pokud ale bereš fakt, že 
máme handicapovaného sourozence, tak jako od toho se odvíjí, že společný aktivity nejsou 
úplně tak možný, jo. Že prostě jakou aktivitu? Nemůžeš tím, jo…jako… no. 
 
Rozumím, co myslíš. Spíš mě ale zajímá, jak jsi to vnímal. 
Jako ve smyslu, že bych si řekl: tyjo, kdybychom neměli handicapovanou ségru, tak bychom 
mohli jít do divadla třeba? Nebo tak… jako daleko jednodušejc. No ale já jako tím, že jsem 
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těch aktivit měl fakt dost, tak mně to ani zas tak nepřišlo, jako. Protože v tu dobu jsme 
s klukama na vesnici dost hráli fotbal, takže to bylo jako… že jo ty tréninky. Pak když jsem 
skončil hrát fotbal, nebo respektive začal jsem chodit do sboru. A tudíž ten fotbal tak jako 
upadal, ale zase jsem měl jinou aktivitu, jo. No takže potom jsem skončil ve sboru, ale začal 
jsem pracovat. Dělal jsem v outůčku, byl jsem na těch linkách 1188, když to zřídili. Tak tam 
jsem pracoval dva roky, což taky bylo zajímavý. Potom už byla vlastně… v outůčku jsem 
skončil před maturitou, potom jsem měl maturitu, potom jsem měl prázdniny, ve kterejch 
jsem zase byl aktivní, no, takže prázdniny jsem v podstatě taky skoro neměl, taky jsem měl 
pořád něco, no a potom, teď jsem tady. Takže jako jsem se nezastavil. Ani mně to nikdy jako 
nepřišlo, a tím že jakoby, když jsem něco chtěl, tak jsme šli s tou babičkou, tak mně nikdy 
nepřišlo, že bych toho já osobně měl nedostatek, jo nějakejch věcí, ale vono zas žejo když 
jdete jako nějakým rodinným počtu čtyři, pět, tak to zas jako omezuje, jako kam můžete jít 
nebo nemůžete jít, jo. 
Takže to mně taky jako úplně nepřišlo, že… jako samozřejmě jsem vnímal, že když jako něco 
chci, tak jako to není úplně tak jednoduchý, jo. Spíš třeba: máme koncert, tak to musím říct 
mamce dlouhou dobu jako třeba tejden dopředu, jo, nebo i víc, abych měl zajištěný, prostě, že 
mě tam někdo hodí autem, jo. Nebo… jo? Tak tohlecto člověk musel prostě se naučit čas 
organizovat a jako vědět, že když chce teda někam jet nebo tak, tak i když ví, že to nejde pro 
všechny, tak musí to zařídit, musí to říct tak, aby to šlo aspoň pro tebe. 
A tím že jako s tou ségrou toho fakt jako moc dělat nešlo… tak tak. 
 
A jak bys popsal svůj vztah se ségrou? 
Já myslím, že jsme se vždycky jako tak furt špičkujem, a tím, že ví, že si ke mně může jako 
dost dovolit, ví, že já jí nic neudělám, tak jako zneužívá a prostě jako… jako myslím si že mě 
jako fakt bere spíš jako bráchu, jako takovou prostě… tak jako když fakt už, tak do sebe 
vobčas jak šťouchnem nebo tak. Zatímco toho bráchu spíš bere jako autoritativněji. Že mě 
bere spíš jako tak nějak na svoji úrovničce a pomalu ty mě jako nemáš co říkat o tom… já 
nevim, jestli si mám něco oblíknout nebo tak, jo. 
 
A vyhovuje Ti to tak? 
No! (pronesl tónem ve smyslu, že mu to vadí dost)…Ne, to jsem myslel spíš ze srandy. 
Protože jako Pavla vobčas nezná míru, žejo. Prostě nemá takovej jako cit, takže třeba když se 
jako špičkujem, tak člověk cejtí, že se mu najednou nehty zarejvaj třeba jako do krku, jo, nebo 
tak. Ale tak jako… Ale spíš šlo o to, že třeba když jsem hlídal ségru já, tak tím, že mě jako 
moc extra neposlouchala, tak zas tam byl takovej jako… mamka ji se mnou třeba nechtěla 
nechávat tak jako, jo? Ale já nevím jako vztah, jak bych… Vono tohleto se totiž jako hrozně 
blbě definuje, žejo… Víš jakoby žejo… vztah k nějakýmu člověku, s kterým si můžeš 
povídat, můžes docela dobře definovat na základě toho, jaký máte společný zájmy, jaký máte 
prostě společný, já nevím, prostě o tom o čem se dokážete bavit. Zatímco todleto je takový, že 
tam třeba tahleta věcná stránka jako taková, ta jo jako chybí, no. Že to je furt jako spíš takovej 
vztah jako s dítětem, jo, než jako vztah s plnohodnotným člověkem v uvozovkách jako. 
 
Popsal bys ten vztah jako rodičovský? 
To úplně ne. To ne, rodičovskej ne. To je spíš takovej vztah jako s tvojí hračkou, ale 
nemyslím v tom smyslu jako hegemonským, jako že já si s tebou hraju, ale já si hraju s tebou 
a ty si hraješ se mnou, jo? A jako... jo, že prostě… tak jo, jste teďka jako na jednom místě, jo, 
a tak jako jste tady, ale není to jako: ty bude dělat tohle a tak…. 
 
Myslím, že rozumím, jak to myslíš. Asi to nejvíc vystihla ta věta, že ségru vnímáš stále jako 
dítě nebo ne? 
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No, prostě tak. A myslím si, že to se jako už nezmění. Že i přes to, že jí je teďka prostě žejo 
šestnáct skoro, takže pro mě zůstane ségrou prostě v tom jakoby děstským smyslu. Prostě to 
i souvisí s tím, že prostě, já nevím, jestli takovýmhle lidem můžeš říkat, že jsou dospělí v tom 
slova smyslu, že prostě pro mě dospělý pro mě prostě znamená daleko víc rozumný a tak, jo. 
A prostě to se k tomu jako nehodí, ačkoliv třeba na to mají věk nebo tak, tak prostě to 
rozhodování je furt dětský. A asi proto i to tak asi vnímám, že prostě pro mě to je furt jako 
prostě ségra, jako nehledě na to, jestli mně bude třicet, jo, za osum let nebo kolik, tak pro mě 
to furt bude jako ségra, tak jako třeba před pěti lety. 
 
Mluvíte nebo mluvili jste doma o tom, že má ségra postižení? 
Nikdy mi nepřišlo, že by nějak obzvlášť, že bychom to nějak jako řešili ve smyslu jako… 
třeba si nikdy nepamatuju, že by nám mamka jako někdy vysvětlovala, co ten Downův 
syndrom nějak tak extra je, jo. Jo že prostě to si člověk spíš tak nějak pak třeba jako si to sám 
pořádně někde našel, když už byl větší nebo tak, jo. A potom, to už byl internet, tak to i tak 
nějak šlo. Ale… nebo tak mamka samozřejmě něco řekla, jo, ale nebylo to jako ve smyslu, že 
bychom to řešili nějak jako… 
No tohle si spíš myslím, že jsme tak nějak jako vnímali spíš automaticky. Že jakoby… ani 
třeba vím, že mamka si o tom pak určitě načetla, když byla ségra malá, spoustu knížek, jako 
a vobčas z toho jako něco řekla, jo, ale…Ale nemyslím si, že bychom jako někdy s mamkou 
řešili, jako, já nevím, čeho ti lidi jsou schopný v dospělým věku nebo něco takovýho nebo jo, 
jak vůbec třeba dlouho vydrží žít, jo, protože jako většina má komplikovanější zdravotní stav, 
a tyhlenty věci jsme nikdy jako neřešili… 
 
A vadilo Ti to? Chybělo ti to? 
Ani ne, jako tím, že jsem tu ségru vnímal jako ségru, ně jako něco, za co bych se měl jako 
právě úplně nějak extra stydět, nebo bylo by to nějak extra nenormální, jo…Jenomže moje 
slečna s tím má docela jako problém, že jako taky neví, co má jako čekat, žejo, a tím že ona 
jako nemá ve svým okolí nikoho s takovýmhle mentálním handicapem, tak jako vim, že 
z toho má dost jako takovej strach. Zatímco třeba já u těch cizích lidí sice jako mám strach, 
ale jenom nad tím, že si říkám: hele, musíš dávat pozor, jako nikdy nevíš prostě, žejo, nikdy 
jako nevíš, můžou dostat nějakej afekt, prostě a mlátit kolem sebe rukama tak jako prostě 
jsem spíš na pozoru jako než…jo. Zatímco si myslím, že třeba, jo, že… že mě třeba prostě… 
já na ségře jako nevidím nic nenormálního jo, že prostě ji beru takovou, jaká je, ale jako… no. 
Ne, nevím, už mě teďka nic nenapadá,co bych k tomu řekl. 
 
A mluvíte doma o tom, co bude do budoucna? Co bude se ségrou? 
To já právě… jako žejo, vona chodí furt do školy. Ono já teda neznám úplně ten systém toho 
školství a ani nejsem schopnej to odhadnout, ale myslím si, že třeba nějaký ty, nerad bych to 
jako třeba nějak, jako já to zas až tak odhadovat neumím, protože třeba nikdy jsem 
v chráněnejch dílnách nebo žejo tak jako, že bych jako studoval, co tam chodí za lidi, jestli 
jsou schopný se jako ještě udržet při jako nějaký takový motorice nebo to, tak to nikdy ne. Co 
vim, tak mamka mnohdy mluvila o tom, že by žejo v současný době, že by se to jako 
chráněný bydlení, že by se prostě, jako v podstatě tím, že máme v B…poměrně velkej barák 
a je tam jakoby nová část a stará část, ta stará část je jakoby fakt hodně stará. Prostě ta jsou 
kamenný zdi a takle jo, takže když by se na to sehnaly nějaký dotace, tak se z toho dá určitě 
udělat samostatná bytová jednotka. A vím, že mamka mluví o tom, že jakoby pokud by to šlo, 
tak by se tam vybudovalo třeba nějaký takovýhle chráněný bydlení. Jo, s tím že jde, že by to. 
Jo… já to jako úplně nepobírám, jakým způsobem, jo, jako kam až se ségra dokáže posunout 
jakoby v tom, v tý péči o sebe sama. To že nikdy nebude asi schopná samostatný péče na 
prostě plný úrovni, to je jasný, jo. Prostě nějakého jako vaření nebo tak, kde jsou věci, který 
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jsou prostě řekněme v uvozovkách nebezpečný, jo, protože si sama udělá šťávu, jo, nebo 
vezme jogurt, jo, tak to jo. Ale prostě nějaký vaření jako takový, tak to asi není úplně jako 
možný. Nicméně teda o tom chráněným bydlení a o tom, že jako by to šlo třeba nějak takhle 
aspoň částečně osamostatnit, jo, tak o tom jsme teda jako spíš tak v náznakách mluvili než že 
bychom seděli večer nad večeří a tohle rozebírali. 
 
Umíš si představit, že by ségra žila jednou s Tebou? 
No, dost nedovedu. Ale nemyslím si, že by to bylo… takle, nemyslím si, že by to bylo 
nemožný. Jako ve smyslu, kdyby to bylo jo špatný, jako třeba že prostě, nevím, třeba… kdyby 
se třeba mamce něco stalo nebo tak, anebo třeba muselo by se asi stát i něco bráchovi, tak ale 
prostě když by to tak jako bylo, tak vim že prostě bych ji asi rozhodně nedal do nějakýho 
ústavu nebo tak. To v žádným případě. A v tu chvíli by se to asi nějak začalo řešit. V tuhle 
dobu existuje už samozřejmě jako spousta věcí, ale dovedu si představit, že v krajním případě 
by to šlo. Co je na tom jako to, že já přece jenom mám jako trošku takovej způsob života a až 
dostuduju, tak nevím, jestli můj způsob života bude s tímhle úplně slučitelném, jo. Ještě teda 
nevím, co přesně ze mě bude, ale… víš, že to bude určitě jako dost náročný. 
 
Můžeš mi to víc přiblížit, já přece jen nevím, jak tvůj život probíhá… 
No tak prostě… že jo, to, co studuju, to je takový, v podstatě i po dostudování, to je nějaká 
řekněme dost jako kreativní a prostě psychicky náročná práce, žejo. Prostě něco vymejšlet, 
protože studuju tu fyziku, žejo. Takže to je prostě bez ohledu na to, čím nakonec se budu 
zabývat, to teďka právě řešim, no tak, za prvé to asi bude znamenat bejt v Praze, a taky je to 
dost časově náročný, myslím, jako co se týká denní doby, jako žejo, některý lidi pracujou na 
směny, tak tohle je spíš takovej způsob jako, že v podstatě je to tak, že většinou do práce 
můžeš, kdy chceš. Jenomže někdy se ti pracuje líp, někdy hůř a jakoby někdy musíš v tý práci 
zůstat celý den, nebo víš, že máš prostě rozdělanej nějakej úkol nebo třeba ti to zrovna prostě 
jde, prostě chceš v tý laborce nebo v něčem takovým zůstat co nejdýl, žejo. A asi řekl bych, 
že u mnohejch experimentů si nemůžeš říct jakoby tak a teďko půjdu domů a zejtra ráno to 
dodělám, jo. Navíc s tím souvisí i ježdění na různý konference, což je dost jako velkej 
problém jakoby a vzhledem k tomu, že určitě s tím bude i souviset nějaký studium 
v zahraničí, nedej Bože doktorát, to nevím, jestli mě to bude bavit, ale že jakoby zvlášť třeba 
si myslím některý ty konference a výjezdy jako budou nebo jo, nebo nějaký prostě takovýhle 
věci, a to je s tím dost neslučitelný, protože žejo nemůžeš prostě tý ségře furt to prostředí 
nějakým způsobem měnit, žejo. Jo, to není moc jako dobrý. Jako abychom třeba nějak, třeba 
já s bráchou si ji nějak jako přehazovali, to je prostě nesmysl. Protože jako je to furt zásah do 
jejího prostředí, a to víme, že je jako špatný. I když třeba, když jsem se odstěhoval do Prahy 
v podstatě, tak maminka jako předělala úplně pokojíček, protože brácha se odstěhoval 
nějakou dobu před tím, takže teďka už není můj pokojíček nebo můj a bráchův, ale už je to 
Pavlínčin pokojíček, takže teďka když přijedu, tak já jsem na návštěvě v pokojíčku. No… 
takže… a to se jí třeba jako dost líbí, že má vlastní pokojíček, jako co si budem namlouvat, to 
se líbí každýmu. 
 
Takže spíš si to nedovedeš představit, že byste bydleli společně. 
Neumím si to představit ne z toho, že bych to třeba nezvlád, neumím si to představit spíš 
z mejch profesních důvodů než osobních. Jak by to třeba nesla moje slečna, to je něco jinýho. 
To nedokážu ani já jako odhadnout. To nevím. Ale jak říkám, krizový situace, to jsou jako… 
no, žejo. 
 
A myslíš, že tvojí slečně by to vadilo? 
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To nevím. Myslím, že by si asi musela zvyknout. A… ale vona je taková starostlivá a jako 
hodná a má moc ráda děti a takže asi by to nebylo nijak jako hrozný, ale tím, že teďka je to 
pro ni jako dost nezvyklý, tak si myslím, že by to pro ni jako byl asi ze začátku dost šok. No 
a hlavně tam jsou jako takový ty věci, kdy to dítě prostě třeba dostane nějakej ten záchvat, tak 
prostě, žejo, člověk kterej to někdy zažil tak ví, co má čekat a prostě ho to tolik nerozhodí, ale 
jako některý … ale prostě ten, kdo se s tím nikdy nesetkal, tak by se určitě jako hrozně 
polekal a vůbec by… třeba u mojí ségry, ona má prostě neuvěřitelnou sílu a to si nedovedeš 
představit jako když do toho přijde tak to jako fakt, říkám, my na ní ležíme tři, žejo. 
 
Myslíš si, že je něco, co by mohlo Váš vztah s Pavlou v dětství vylepšit? 
No, to se těžko říká, možná jako víc času, kterej bych s ní jako strávil. Ale to je takový, že 
jako to nevíš. To je jen takovej jako neurčitej parametr, kterej jako může samozřejmě 
vylepšit, ale jako že by to třeba byla nějaká moje změna, změna mýho postoje, tak to 
v žádným případě, protože to si myslím, že tam jako jsem se nikdy nechoval nějako jako 
nekorektně nebo že bych se musel za něco stydět nebo že bych si někdy něco vyčítal, to 
v žádným případě. Ani si nemyslím, že jako by mě Pavla někdy něco jako provedla, jako že 
bych jí něco nemohl odpustit, to v žádným případě. Jako jediný co, tak to je prostě… ono je to 
hrozně těžký jako těm dětem neustupovat v těch věcech, a to vím, že to je prostě pro všechny 
jako složitý a u nás to taky jako samozřejmě u všech je, jako že těch ústupků bylo hrozně moc 
a je moc, protože to tak prostě je. Ale to není jako konkrétně k našemu vztahu, to je vůbec 
jako k tomu vývoji toho, co to dítě jako dělá, nebo tak, no. Tak leda míň jako ústupků, ale to 
je… jo, ono zas jako na druhou stranu, to je takový to, že míň ústupků může vést k tomu, že 
to dítě může bejt kvůli tomu daleko bouřlivější a tím to může bejt ještě jako horší, spíš. Než 
jako ustoupit a… Ale radši to nechat nějak jako nebo … tak dát ještě nějakou tu dobrotu k tý 
televizi, než… 
 
A jaké to tedy je mít ségru s postižením? 
Rozhodně mě napadá, že by se za to člověk neměl nějak stydět. Že to není nic jako … 
samozřejmě není to nic jako do toho života jako extra pozitivního… Na druhou stranu tě to 
dokáže, řekněme, že tě to naučí dívat se na některý věci, naučí tě to dívat se na ten svět trošku 
třeba jinejma vočima, ale je to v mnohých ohledech zase psychicky dost náročný. Pro celou 
rodinu. No nejen psychicky. Prostě náročný, jo, to je časově, taky určitě, prostě jak říkám 
mamka kvůli tomu všechno, většina jako jejích nějakejch zálib, tak se jakoby asi dost smrskla 
nebo jako nebo tak, žejo. Že to je prostě ten… je to určitě omezující. Musím popřemejšlet, 
jestli mě napadne nějaký vhodný slovo, nebo… Mamka taky si myslím i přišla o hodně přátel, 
když se ségra narodila. 
Ale co si třeba myslím, že ta komunita lidí, kteří mají jako nějakýho toho člověka 
s postižením v rodině, tak si myslím, že je taková jako poměrně přátelská. Myslím si, že třeba 
ty různý akce nebo tak, tak že člověk vidí zase ty emoce z trošku jiný stránky a že i tak jako, 
třeba jako dokáže být daleko víc překvapen, co ty děti dokážou a dovedou. Takže i z týhletý 
stránky to dokáže asi bejt obohacující. 
 
Co máš na Pavle rád? 
Co na ní mám rád? To, když se směje. Protože to je fakt jako dobrý. Nebo takle: když má 
dobrou náladu, abych to řekl přesnějc. Protože ona třeba jednu dobu mě hrozně ráda lechtala. 
Ale takovým prostě způsobem, takovým až jako mučícím, víš, že jako… že prostě se tomu 
sama řehtala, tomu, jak já se řehtám a jako, a to si myslím, že mně přišlo vždycky jako fajn. 
Nebo prostě fakt to laškování s ní asi je takový, takový, já nevím, třeba si nedovedu 
představit, že bych v uvozovkách s normálním dítětem jako, jako nebo sourozencem, dokázal 
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takle jako laškovat a to, jo. Nebo tím, že třeba s bráchou jsme se spíš hádali, jako takhle nebo 
nějak, tak s ní asi spíš naopak to bylo takovýhle… 
 
A je něco, čím tě Pavla fakt naštve? 
Tak to je fakt spíš…tak ta prostě tvrdohlavost a neústupnost, za kterou ona fakt jako zas až 
tolik nemůže, jako no. To je prostě rys, kterej má a s tím se nedá bohužel nic udělat. Že prostě 
ve chvíli, že můžeš mít seberacionálnější argumenty, proč řekněme, já nevím, třeba jsem 
měl… moje postel byla u televize, takže vona seděla na posteli a dívala se na telku. A můžeš 
mít seberacionálnější argument, že prostě chceš ležet, ale když ona se dívá, nebo se chceš 
prostě teďka podívat na něco jinýho, žejo celej den tam běželo něco jí, nebo celý odpoledne, 
žejo a teďka se chceš na něco podívat ty, jo, třeba na nějakej sport nebo tak, tak prostě to 
nevysvětlíš. To je to, kdy prostě nevíš, co jako… s tím prostě stejně nemůžeš nic udělat, jo, to 
tě může fakt akorát jako štvát, že… 
 
A myslíš, že to byla pomoc, že jste jako sourozenci byli dva? 
Určitě. Ještě teda, to nevím, jestli ti brácha říkal, my jsme ještě, žejo, František má syna 
a dceru, a dost dlouho s námi ten syn žil, asi tak do jeho patnácti let, si myslím, že tak nějak 
po patnácti, a von je asi tak osmdesátej čtvrtej ročník, myslím, že byl o dva roky nebo o tři 
starší než brácha, takže jako ty první, no, on s námi tak jako střídavě bydlel, střídavě nebydlel, 
ono to bylo takový zamotaný, protože voni se nějak s Františkem jako nemuseli, jako s tátou 
jeho, no takže jednoho dne se prostě pohádali a on prostě odešel. A to už i před tím byly jako 
nějaký problémy. Ale chvíli u nás jako bydlel a tak jako i to bylo jako… Ale k tý otázce… 
byli.. takže jsme byli jako… dva bylo dobrý, no, právě jako z toho důvodu, že se to 
v uvozovkách otravný hlídání prostě dalo takle aspoň takle rozdělit. No zas na druhou stranu 
jsme měli jakoby společnej, s bráchou společnej pokoj, ségra byla žejo, dlouhou dobu měla 
prostě postel v tom, v ložnici a jakoby svůj pokoj neměla, jo. Žádnou… žejo, ani stůl 
nepotřebovala na psaní, nebo něco takovýho, takže v tu chvíli, když už člověk třeba jako by si 
řekl, tak jako ségra byla někde s mamkou nebo tak, tak že už je sám a má aspoň trochu klid, 
žejo, tak tam zas byl brácha. Takže zas, tohle bylo ještě zas, že nás bylo pohromadě víc nebo 
jsme byli prostě v tom malým pokojíčku, když tam prostě byla i ségra přes den, tak jsme tam 
byli tři, žejo. Tak to bylo jako… a hlavně ten pokojíček, ten byl jako samozřejmě, nebo je asi 
4,5m krát 4 metry, takže nic velkýho, a do toho tam máš žejo, věci pro jako dva docela starý 
kluky a ještě hračky i jako pro ségru. Takže to bylo takový, že tam bylo fakt jako málo 
prostoru. A to asi bylo taky takový, že ve chvíli, kdy jsem doma netrávil tolik času, tak aspoň 
jsem tam jakoby, jako že tam i brácha měl víc klidu pro sebe a ségra taky, jo. Že kdybychom 
tam byli furt jako všichni tři, tak to by jako bylo k zbláznění. 
 
Měli jste kvůli tomu s bráchou nějaký výhody, že jste tu ségru hlídali? 
Výhody ve smyslu… něco za to. Občas. Nebylo to pravidlo ve smyslu, ty hlídáš, tady za to 
něco dostaneš, ty nehlídáš, tak nedostaneš. Ale vobčas to bylo jako: mamka jede na nákup, 
tak že jste hlídali, tak já jsem vám přivezla čokoládu. Tak to jako bylo, vobčas, neříkám, že 
furt, to by si toho člověk stejně ani nevážil, kdyby to bylo automatický. Ale jako nebylo to 
tak, že by, jako myslím, že jsme docela cejtili, že je nám mamka za to vděčná. Samozřejmě že 
jako ve chvíli, kdy byl nějakej problém a třeba ani jeden jsme nechtěli hlídat, protože jsme 
něco měli, tak samozřejmě maminka vytáhla takovou nějakou jako zbraň ve smyslu: no, 
a když budeš hlídat, tak dostaneš něco, jo, jako ale to spíš byli výjimky než že by… 
 
Babička taky někdy hlídala Pavlu? 
No, spíš až když mamka začla chodit do práce, tak oni tam jako měli schůze, nějaký, žejo. No 
a já jsem už prostě chodil do tý práce, víceméně to bylo tak ty poslední roky na gymplu, no, 
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nebo teďka no a brácha, ten jako taky, prostě měl školu, žejo, nebo tak, tak prostě mamka 
dávala Pavlu třeba na to odpoledne, v úterý, žejo, kdy měla ty schůze, tak Pavlu dávala 
k babičce. Ale nebylo to jako by ve smyslu, že by jako pravidelně ji tam takle dávala, spíš 
jako když to bylo nevyhnutelný a bylo to kvůli něčemu jako právě ta schůze, nebo: hele, já 
bych si potřebovala dojít na úřad a kluci prostě nemůžou hlídat, jo. Nebylo to ve smyslu: já si 
dojedu na nákup, jo, to ne. Bylo to spíš, jako když bylo něco vážnějšího: potřebovala bych 
k doktorovi, pohlídáš mi ji chvilku? 
 
A babička to vnímala jak? 
Mám odpovědět za ni, jo? 
 
Ne, řekni, jak ty si myslíš, že to vnímala babička? 
No, myslím, že babička tohle zrovna nebrala nijak extra moc… že jo, protože ségra pokrevně 
s touhle babičkou nijak nebyla, jo. Na druhou stranu zas jako… věděla, že prostě mamka si 
potřebuje taky někdy oddechnout a něco zařídit a má to prostě těžký, jo. Takže když to bylo 
nutný, tak to jako prostě… tak to tak šlo, no. Tak prostě žejo, i přestože s Pavlou nebyla nijak 
v žejo… pokrevním vztahu, tak prostě dárky k Vánocům jí stejně dávala a prostě brala ji 
v podstatě jako by byla její vlastní babička. Krom toho, žejo, druhou babičku – teda z tý 
mamčiný strany, tak tu máme v Polabinách. No a ty třeba ségru jako nikdy moc nehlídali. Oni 
teda vždycky jako měli psa, oni teda maj jako chalupu u Opočna, takže přes léto a to, bývají 
tam a v zimě teda bejvaj v Polabinách v bytě. Ale tím… maj pejska, žejo, takže to bylo 
složitější, nebo jako takový špatný, protože u těch psů… prostě žejo, tyhle děti dělaj prostě 
rychlý pohyby vobčas,  házej s věcma a vono to není nic moc jako dobrýho. Takže tam si 
myslím, že byl třeba jako takovejhle problém, jako pozor, že se jako tak báli, ale samozřejmě 
v noci jako taky pohlídali. No a pak samozřejmě babička Pavly z tátovy strany. Tak ta… 
vlastně tam děda umřel někdy před pár rokama, ale jezdili jsme tam docela často. To je… 
vesnice Praskačka, u Hradce, tak tam jako jsme jezdili za babičkou. A potom, tam 
samozřejmě pohoštění, žejo, vlastně to bylo jako, prostě měli pole, asi někde tam, kde je teď 
ta dálnice mimochodem, jo, takže tam. No ale tam to nebylo na to hlídání, žejo, protože to 
bylo daleko. Ale tam babička brala ségru hrozně jako přátelsky, ona byla vždycky hrozně 
ráda, když jsme přijeli, jo a Pavlínce půjčila nějaký starý hračky a ukazovala jí, co tam mají 
zajímavýho za hračky, jo, a pohoštění… no prostě takový vesnický, no. No a to je tak asi 
babička. 
 
Jak si myslíš, že vnímá Pavla Tebe? 
To já moc nevím, samozřejmě. A přiznávám, že si to nedovedu ani nijak moc jako představit. 
Vůbec jak jako ty děti vnímaj ten okolní svět. Ještě je zas jako těžký, že Pavla zas má ty 
problémy s očima, protože měla šedej zákal a v jednom voku, žejo, vůbec nemá čočku, 
protože tu jí tehdá odsáli, žejo kvůli tomu šedýmu zákalu a tehdá se nedávaly ještě, prostě 
nebyly… kdyby se jí to stalo… kdyby to měla teďka, tak v podstatě by asi se současnejma 
lékařskejma metodama by viděla prostě normálně, ale tehdy prostě tam neměli žádnou čočku, 
kterou by jí tam mohli dát, takže ji nechali bez čočky a vono se to tam zpětně, prostě je to 
hroznej risk a stejně by to prostě jako nefungovalo, protože ta díra na tu čočku je zarostlá. 
Takže vona na tom jednom voku vidí hodně špatně a na tom druhým oku vidí tak jako spíš na 
blízko, jo, dobře. Ale do dálky… Takže vona když se dívá na televizi, tak se dívá jako fakt 
z takovýhle vzdálenosti, jo (cca 20 cm) A s tím souvisí i to, že má tím pádem problém jako 
s orientací na schodech a kdekoliv. Prostě třeba na tomhle koberci by určitě – jak je támhleten 
práh, tak by určitě viděla, že je tam nějaká šmouha a našlapovala by hrozně opatrně, víš. Že 
prostě když je takle přechod koberec – něco jinýho, nebo tak, tak jako… takže to vnímání 
toho světa… těžko říct. Nehledě na to, že ta tvoje otázka byla spíš mířená na to, jak vnímá asi 
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z tý vztahový stránky, žejo, no. Ale to… to jako vůbec netuším samozřejmě. A jak říkám, já 
můžu akorát prostě říct, co si.. jak to vnímám já. Ale vobráceně, to jde velmi těžko. 
I odhadovat prostě. 
 
No a chtěl bys mi taky ty něco říct, co myslíš, že je důležité, a ještě jsme o tom nemluvili… 
Já myslím, že to, co jsem třeba… já ještě se zamyslím teda, ale to, co mě třeba napadlo, když 
jsem sem šel nebo tak, tak že to už jsme do nějakejch těch otázek nacpali. Leda kdyby tě 
napadlo nějaký téma konkrétní… Tak že by mě třeba něco napadlo, ale… 
 
Trávili jste společně se sourozenci prázdniny? O prázdninách Pavla nemohla chodit do školy, 
že? 
No a ze začátku nechodila vůbec. Vlastně do školy začala chodit až po nějaký době, ale to ti 
teda taky neřeknu kdy, ale to bys musela někde najít, nebo se zeptat maminky, napsat jí e.mail 
nebo tak, ale… No ale třeba mě v týhle oblasti něco napadne. Třeba jsme jezdili na Kraskov 
u S…., to je tam, protože táta dělal v chemingu a strejda, to je jeho brácha, ten tam později 
dělal generálního ředitele než to… Takže tam má cheming chatu nebo respektive takový tři 
malý chatičky. A tam jsme jezdili jako dost. Jezdili jsme vlastně, za prvé mamka tam jezdila 
myslím ještě před tím, než jsme se narodili nebo v podstatě my jsme byli hodně malí. A my 
jsme tam potom byli s bráchou a s babičkou ve chvíli, kdy teda umřel táta, tak … a vlastně 
myslím, že to byly ty prázdniny před tím, než jsme se nastěhovali do B…, takže to vím, že si 
nás vzala, že pojedem na Kraskov zas. Jako že si mamka oddechne a že udělaj prostě jako že 
koupili ten barák… tak to. Já jsem si tam, já jsem tam měl otřes mozku, protože jsme se tam 
s bráchou, tam je takový malý koupaliště, no a my jsme tam běhali a prostě klouzali jsme se. 
A já jsem samozřejmě uklouzl, takže jsem spadnul na hlavu. Si pamatuju, že babička tenkrát 
mamce ani nevolala, a maminka se to dozvěděla tenkrát až když si pro nás přijeli, jako že 
pojedem domů, no tak ten den mě zrovna pustili z nemocnice. No ale právě na ten Krakov 
jsme jezdili potom i jako v podstatě celá rodina. No a tam teda jako, tam jsme jezdili 
samozřejmě v létě, i teda jako se ségrou. Ale samozřejmě ségra si tak jako spíš hrála tam 
kolem tý chatičky a byla tam houpačka, tak v tý houpačce, jo, anebo že se dala na trávu deka 
a vona tam měla hračky a hrála si na dece venku. Ale zase to nebylo takový nějaký,  jako že 
bychom my byli vzájemně jako v nějakým aktivním hraní. To když už jsme tam zase začli 
jezdili  zpátky, po těch letech, tak to už jsme zas byli jako docela starý, jo. Takže to jsme tak 
s bráchou  spíš tak něco, protože tam je rybník, tak jsme tam jezdili na lodičce. No, byla tam 
i zábava. 
Třeba ty prázdniny mně přišlo, když Pavla takle zase změnila prostředí, a bylo to takový 
pohodovější prostředí, jo, nebo třeba jako sezení u ohně, tak jako, tak že třeba to sezení 
u ohně a hraní a zpívání a vůbec, jo, tak žejo, vona samozřejmě zas jako moc zpívat nemůže, 
žejo, je to takovýto zpívání, žejo… jako není to pořádně vyslovovaný a je to spíš takový 
halekání ve stejným jako nějakým tom… Ale i to ji prostě i u toho ohně hrozně bavilo. 
A kytara, vůbec… No, takže to pro ni bylo vždycky určitě jako přínosný, tam zrovna jsme 
někam jako vyjeli a mohli jsme sedět večír u toho ohně a to vždycky… No a potom jsme 
vlastně ještě jezdili na jednu chatu k Hradci. A to byla taky nějaká roubena v nějakým lese, já 
vůbec nevím, jak se to tam jmenuje. Už jsem to zapomněl. To jsme tam byli asi tři roky po 
sobě a to byl zase takovej stejnej způsob, že prostě ségra si mohla hrát někde na dece a to jí 
jako zas úplně vyhovovalo. Ona nemá moc ráda, jako když si hraje, tak když jí člověk do toho 
zasahuje. Že třeba i teďka, když přijedu domů a ona si chce hrát, tak ona není moc ráda, když 
jsem ve stejný místnosti. Že je radši, když si zabouchne dveře a povídá si tam s těma 
panenkama, co voni dělaj, ale ve chvíli, když já tam jako sedím a byť na ni i jenom koukám, 
tak vona řekne: Prokope, běž pryč, jo. Protože ve chvíli, kdy chce mít ten svůj svět s těma 
hračkami, tak prostě nestrpí, aby prostě někdo se na ni takle koukal, jo. No. Jo a to je stejný 
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jako u tý televize třeba. Ty prostě chceš jenom sedět u počítače a něco dělat, ale prostě 
nemůžeš, protože se musíš podřídit v tomhlentom, no. 
 
Lidé s postižením jsou handicapovaní. To všichni vědí. Ale přemýšlel jsi o tom, že mít ségru 
s postižením může být handicap? 
No jako je to handicap, žejo. Prostě ty si nerozhoduješ o svým životě nebo o všech věcech ve 
svým životě. Jo, je to, jak jsem říkal, třeba mamka když někam, když by chtěla jít do divadla, 
tak musí nejdřív vyřešit, co se ségrou a pak teprv může jako něco podniknout, žejo. Je to i ten 
důvod, proč já se tady v tý Praze cejtim dobře, že třeba jsem najednou daleko volnější, 
protože ať už jsem v Pardubicích limitovalo to. že jsem musel bydlet na vesnici nebo že jsem 
musel pořád hlídat tu ségru nebo se na to furt ohlížet, takže tady jsem jako konečně takovej 
jako … Takže když si řeknem se spolubydlou, že jdem ve 23:50, že jdem do Tesla pro 
zmrzlinu, tak jdem a je hotovo. Jo, takže handicap to je, no. Ale zas si nemyslím, že by to 
bylo nějak, že to vždycky závisí na tom, jak si ten čas uspořádáš, že třeba v současný době, 
nevím, jak třeba v Pardubicích, ale myslím si, že v Praze existuje spousta center, který třeba 
když budeš chtít jít do divadla nebo do kina v nějakým rozumným čase, tak tam to dítě můžeš 
na ty dvě tři hodiny dát. Já si myslím, že to tak je, ne? V Pardubicích tohle samozřejmě není, 
protože to je moc malý městečko na todle jako asi. Že tam jsou prostě tak ty školy, no možná 
prostě… možná tam jsou… nevim, jestli tam jsou nějaký takovýhle služby, asi nejsou. 
 
I v Pardubicích jsou tyto služby. 
No, ale to je o tom, že třeba moje mamka nikdy nic takovýho nevyužila, víš. A že to je prostě 
o tom, že ve chvíli, kdy to v těch Pardubicích třeba nebylo, na začátku, jo, tak jako 
samozřejmě to udělat nemohla a teďka už ji to ani nenapadne, že by… že vona třeba není jako 
zvyklá, že by si řekla… tak, je sobota, a já bych jela někam na výlet. Ne. Vona se už ohlíží na 
to, pojedeme autem, pojedeme se ségrou a bude to něco, co bude ségru bavit. Není to, já bych 
chtěla se podívat já nevím, do Krkonoš, a tak si uděláme odpolední výlet a ségru dáme 
někam. Ji to už ani nenapadne, protože tím jakoby tímhle tím břemenem jako už je tak 
ovlivněna, že prostě na to ani ty myšlenky nemá, jako že by, jo. I když jako vobčas řekne, že 
by něco chtěla, že by někam chtěla jet a že ji mrzí, že nemůže. Tak kdyby chtěla, tak to prostě 
jde, jo. Já vobčas řeknu, vobčas řeknu jak jsem zvyklej: tady v Praze a řeknu nějaký místo 
a vona řekne, no, to já samozřejmě nevím, kde to je, to jako žejo, a to řeknu třeba na Národní, 
jo. My jsme byli jako na Čekání na Godota, tak jsem říkal, že jdeme do Národního, ale ne do 
Národního ale vedle do Laterny Magiky, jo. A vona, že jako neví, kde to je, že vona by sice 
chtěla do divadla, ale že nemůže, jo. Jako ale to není o tom, že nemůžeš, to je o tom, že si to 
jakoby nedokážeš zařídit. Víš? Já si myslím, že kdyby bráchovi řekla: pohlídáš odpoledne 
ségru, my pojedem do Prahy do divadla. Tak to brácha udělá. Nebo i na mě, jako, kdybych 
zrovna byl doma. Jenomže ono ji to ani nenapadne. Přestože si myslím, že třeba… když se 
vrátíme k tomu kdyby jako to tak nebylo… tak si myslím, že by třeba jako daleko víc žila 
nějakým tím kulturnějším životem. Nebo tak, jo. Ale jak si na tohleto odvykneš, tak ti to 
potom asi ani nechybí. 
 
Dobře. Já už jsem vyčerpala asi všechno, co jsem se chtěla zeptat, takže se ptám ještě Tebe, 
jestli Tě napadlo, co bys mi ještě řekl… 
Kdyby mě ještě něco extra napadlo, tak já ti to ještě pošlu e-mailem, jo? 
 
Tak jo. Děkuji za rozhovor. 
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Příloha č.2: Research of Stoneman (2005) organized according to the rings, with issues more 
proximal to the sibling relationship considered first and more distal influences considered 
thereafter.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


