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Příloha A 

Přepis rozhovoru s matkou 12leté dcery. Hovořily jsme nejprve o obecných věcech, 

poté jsme se zaměřily více na období dospívání a s ním spojené obavy rodičů. 

1. Jaký je věk a pohlaví Vašeho dítěte?  

 Dceři je12 let. Je to dívka, teda ženské pohlaví. 

2. Jakou navštěvuje Vaše dítě školu? 

Chodí do základní školy speciální, jsme spokojeni, malé se tam líbí, myslím, že se 

naučila i dost věcí, co tam chodí. 

 3. Jaké máte zkušenosti s pomocí odborníků směrem k Vám? Můžete se na někoho 

obrátit v otázkách dospívání, sexuality, intimity? 

Dobré, pomáhá nám naše paní psycholožka a také naše paní terapeutka z SPC.  

 4. V kolika letech se u Vašeho dítěte začaly objevovat první známky dospívání 

(ochlupení, růst prsou, menstruace apod.)? Jak jste svou dceru připravovala na tyto 

změny? 

Začalo to už v 10, narostly jí chloupky na přirození, pořád to prozkoumávala a ptala 

se proč vlasy? Pak přišla první menstruace, to jí bylo asi 10, 5. Strašně jsem se toho 

bála, ptala se svý doktorky, jak jí to mám vysvětlit, co udělat….hned napoprvé malá 

brečela a vyndavala si pořád vložku, nechtěla ji mít. Pak už to bylo dobrý, neměla 

žádný velký bolesti, tak jsme to nějak zvládly. Problém je, že to každýmu chtěla 

vyprávět, teda tím svým mluvením, ono jí není moc rozumět, ale ona je schopná to i 

ukazovat. O menstruaci věděla díky vložkám na záchodě, reklamě, ode mě.  

5. Zaznamenali jste v rodině změny chování vašeho dítěte s DS v období dospívání? 

No jéje, teda ona byla vždycky dost úzkostlivá a často brečela, nevím, kdo přišel 

s tím, že tyhle děti jsou usměvavý sluníčka? Naše X teda né, to by Vám mohla 

potvrdit i paní učitelka, jak se na malou někdo ošklivě koukne, už bulí. A když přišla 

do puberty, ještě víc se to projevilo, a ke všemu je ještě příšerně tvrdohlavá. 

Odmlouvá a pořád se uráží. Vůbec to s ní není lehký. 
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6. Vím, že pracujete a X má staršího bratra. Jak zvládáte svou situaci a jaké vidíte 

rozdíly v chování Vašich dětí v období dospívání? 

No někdy si připadám dost uštvaná, ale pomáhá mi manžel a taky moji rodiče občas 

pohlídají, ale ona je X stejně nejradši doma s náma. Víte sama, jak to je, i když je 

velká, stejně je pořád naše malý děťátko. Nebyla ještě třeba nikdy sama doma, 

protože buhví, co by provedla. Prostě se musíme s manželem vystřídat, když někam 

chceme jít, oba najednou jít nemůžeme, ale zvykli jsme si, co taky jinýho. A rozdíly 

v chování dětí? To se ani nedá srovnávat, její bratr v tomhle věku už nás vůbec 

nepotřeboval, sportuje, byl pořád někde. My jsme klukovi ani moc nevysvětlovali, co 

a jak, když začal mutovat nebo mu rostly na těle chloupky, on to tak nějak vzal, něco 

mu řekli asi kamarádi, manžel si s ním promluvil o onanování a o tom, že až bude 

mít holku, musí se chránit při sexu. To bylo všechno. Nikdy s ním nebyly žádný velký 

problémy. On je hodnej, ví, že toho máme s X až nad hlavu, tak se snaží nám 

nepřidělávat starosti. 

X je s pořád s náma. Její vrstevníci mají úplně jiné zájmy než ona, ještě pořád si 

hraje s panenkama, s kočárkem. Nezajímá jí móda nebo televizní hvězdy jako stejně 

staré dcery mých kamarádek.  

7. Jak vnímáte intimitu a problematiku sexuality u osob s mentálním postižením? 

Bojíte se něčeho? 

Bojím se jejího chování na veřejnosti, malá je bezprostřední, v každém vidí tetu, 

nenapadne jí, že by to mohl být zlý člověk, nebo že by toho člověka mohla svým 

chováním obtěžovat. Je mi jasný, že ten cizí dospělý musí být hodně překvapený, když 

se k němu vrhne dítě a mluví nějakou nesrozumitelnou řečí. Co si asi tak má myslet? 

Jenže tohle moje dítě vůbec netrápí, ona třeba chce tomu dotyčnýmu něco ukázat 

nebo jen se mu na něm něco líbí. Taky se bojím obtěžování, mluví se o tom v televizi, 

zdravýmu dítěti to vysvětlíte, ale tohle dítě musíte hlídat, nevím, jak by se zachovala, 

kdyby jí někdo někam lákal. Mám strach ze zneužití jinou osobou, přece jenom se 

naše děti dají lehce umluvit k čemukoliv. 
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8. Můžete nějak popsat rozdíly v osamostatňování dětí s postižením a dětí bez 

postižení? Plánujete třeba samostatné bydlení vašeho dítěte, nějaké pracovní 

uplatnění? 

Zatím ještě nevím, pořád si říkám, že je času dost…. Ale bylo by to pro ni asi dobrý, 

kdyby dokázala být samostatná, někde spokojeně žila, neumím si to ale moc 

představit (v očích matky se objevily slzy). Nevím co víc říct…Prostě se jen bojím, 

co bude. 

9. Jaký je váš výhled do budoucnosti, co od ní očekáváte? Co od ní asi očekává 

Vaše dítě? 

Co bude v budoucnosti? Nevím, co bude zítra. Dcera je stále ještě dítě, chtěla by si 

jenom hrát. Žije napůl ve světě pohádek, zatím je nedokáže odlišit od reality. Nejvíc 

ji zajímá: bude nanuk a kdy? Já bych si hlavně přála, aby byla co nejvíc zdravá, 

nezlobilo jí srdíčko a taky aby byla šťastná. Aby jí nikdo neubližoval. 

10. Je možné říci, že s věkem dítěte jsou starosti a obavy Vás rodičů větší? 

Pořád se bojím, od doby, co se malá narodila, a řekli nám diagnózu. Ale samozřejmě 

jak roste a je víc vidět ten rozdíl, tak máme větší strach, aby se jí nesmáli, aby se 

naučila pěkně mluvit, aby sama zvládla obyčejný věci, a taky kvůli našemu věku. 

Kolik toho ještě zvládneme? Když ale víte, že musíte, tak člověk zvládne všechno. 

Smířila jsem se, že náš ani její život nikdy nebude takovej, jakej jsme si přáli, ale 

snažíme se, aby to bylo pro nás všechny co nejlepší. Nevím, někdy mám pocit, že se 

nám to nedaří a někdy žijeme jako všechny ostatní rodiny. 

Děkuji velice za rozhovor a Váš čas.  
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Příloha B 

 

Obrázek 1- Dospívající děti s DS ve škole (zleva 10, 13, 12 let) 

 

        Obrázek 2- Na výletě (dívka s DS 10 let) 
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Obrázek 3- Při vyučování 

 

                   Obrázek 4- Při hodině čtení  Obrázek 5- Hodina tělesné výchovy 


