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Úvod 

 

Bakalářskou práci na téma Život s dítětem s mentálním postižením jsem se 

rozhodla napsat hned z několika důvodů.  

Již od malička si vytváříme představy o svém budoucím životě. V určité jeho fázi 

začneme uvažovat o potomcích. Asi žádný zdravý člověk nepočítá s tím, že by se jeho dítě 

mohlo narodit vážně nemocné či postižené. Nad tímto problémem se ve svých představách 

nechce ani pozastavovat. Co však prožijí rodiče, jimž se narodilo dítě s handicapem? Dá se 

s tímto „utrpením“ žít? Jak je možné, že se s tak náročnou a traumatizující událostí většina  

z nich dokáže vyrovnat? Osobně si nedokáži představit, že by se mi narodilo dítě 

s postižením. Nejsem si jistá svou reakcí ani tím, zda bych byla schopna se s nastalou 

situací vyrovnat. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla touto problematikou 

podrobněji zabývat.  

Dalším podnětem k tomu, abych se věnovala tématu mentální retardace a Downova 

syndromu, bylo setkání s dívkou, jež je postižena Downovým syndromem.  Doteď si 

vybavuji pocity nejistoty a lítosti, které jsem cítila, když jsem se s ní setkala poprvé. Dříve 

jsem neměla možnost být ve společnosti osoby s postižením, neměla jsem tušení, jak se 

mám chovat a co od ní můžu očekávat. Od našeho prvního shledání uběhla už poměrně 

dlouhá doba, během které se proměnil i můj přístup k ní. Neustále objevuji její kvality.  

Je to člověk, který kolem sebe rozdává radost a životní energii, a já jsem vděčná za to, že 

jsem ji mohla poznat. 

Posledním důvodem je přístup zdravých lidí k osobám s mentálním či tělesným 

postižením. Stejně jako dříve já, vnímá většina zdravých lidí handicap jako neštěstí, osobu 

s postižením litují a soucítí s ní. Jelikož se však postižení nevyskytuje v lidské populaci 

často, mají lidé tendenci současně cítit také hrůzu a odpor, který pramení z nejistoty. 

Postoje, většinou negativní, vycházejí z předsudků a stereotypů. Osoby s postižením jsou 

generalizovány, jejich individuální odlišnosti a kvality se ztrácejí. Měla jsem několikrát 

příležitost sledovat zdravé jedince, kteří se střetli s osobou s postižením. Z jejich výrazů 

čišely smíšené pocity, někteří se dokonce na postiženého dívali, jako by to byl parazit či 

objekt z jiného světa. Odborná literatura poukazuje na skutečnost, že zdravá populace má  
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o problematice postižení velmi málo informací. Proto bych chtěla touto prací poskytnout 

alespoň stručný přehled základních informací o mentální retardaci, Downově syndromu  

a životu s osobami s postižením. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a empirickou. V teoretické části 

se záměrně zaměřuji na zevrubné popsání mentální retardace a Downova syndromu, neboť 

jsem se ve svém okolí poměrně často setkala s neznalostí nejen dané problematiky,  

ale i samotných pojmů. Empirická část sestává z metodiky a z vyhodnocení rozhovorů 

s rodiči dětí s Downovým syndromem. 
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1. Teoretická část 
 

1.1. Mentální retardace 

 

1.1.1. Charakteristika pojmu mentální retardace 

Mentální retardace je pojem, který pochází z latinských slov mens (rozum)  

a retardare (opožďovat se) a v překladu znamená opožděnost rozumového vývoje. 

(Langer, 1996) V literatuře se můžeme setkat s řadou dalších označení, např. mentální 

postižení, oligofrenie, slabomyslnost, duševní zaostalost apod., která většinou bývají 

používána jako synonyma termínu mentální retardace. Také v této práci budou zmíněné 

termíny užívány jako synonyma. 

Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí představuje mentální retardace 

stav, při kterém dochází k zastavení či zaostání duševního vývoje. Zejména je narušena 

oblast kognitivních, řečových, pohybových a sociálních dovedností. (MKN, Psychiatrické 

centrum Praha, 2000). Podstatné je, že se jedná o stav trvalý, tedy neléčitelný, který je buď 

vrozený, nebo částečně získaný. (Říčan, Vágnerová, 1991) 

Osoba s mentální retardací nedosahuje (kvůli svému postižení) takového stupně 

mentálního vývoje, jenž by odpovídal jejímu věku. Má sníženou úroveň rozumových 

schopností, v psychologii označovaných jako inteligence. Termín inteligence postihuje 

velmi širokou oblast, z tohoto důvodu nebyl doposud jednoznačně vymezen. V literatuře se 

můžeme setkat s různými definicemi, například W. Stern definuje inteligenci jako 

„schopnost učit se ze zkušenosti, přizpůsobovat se, řešit nové problémy, používat symboly, 

myslet, usuzovat, hodnotit a orientovat se v nových situacích na základě určování 

podstatných souvislostí a vztahů.“ (Hartl, 2010, s. 224) 

Úroveň inteligence bývá nejčastěji vyjadřována pomocí tzv. inteligenčního 

kvocientu (IQ), který představuje vztah mezi mentálním (výkon v úlohách, jež odpovídají 

určitému vývojovému stupni) a skutečným věkem. Úroveň IQ se zjišťuje prostřednictvím 

inteligenčních testů. První inteligenční test sestavil v roce 1905 francouzský psycholog  
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A. Binet (tzv. Binetův-Simonův test). Postupně tento test prošel několika revizemi a nyní 

je znám pod názvem Standford-Binetův test. (Švarcová, 2006; Říčan, Vágnerová, 1991) 

Existují však další druhy testů a zkoušek, pomocí kterých lze zjistit úroveň inteligence. 

Jsou to například Wechslerovy zkoušky, Stavělova orientační zkouška nebo skupinově 

použitelné neverbální testy (např. Ravenovy zkoušky).  

Inteligenční testy se používají také při určování mentální retardace. V rámci 

klasifikace IQ podle Wechslera bývá mentální retardace diagnostikována, pokud testovaná 

osoba dosáhne úrovně 69 bodů IQ a méně. Používání inteligenčních testů je poměrně často 

terčem kritiky. Zejména se debatuje o tom, zda a nakolik testy skutečně postihují 

schopnost jedince řešit reálné problémy. Nejen z tohoto důvodu by se výsledky 

inteligenčních testů neměly přeceňovat. Sledované výkony totiž mohou být ovlivněny 

celou řadou faktorů (např. výchovou, motivací, osobními charakteristikami, zdravotními 

podmínkami apod.). Dále u dětí s mentální retardací bývají schopnosti postiženy 

nerovnoměrně a děti tak v inteligenčních testech podávají v různých oblastech velmi často 

odlišné výkony. V neposlední řadě informuje hodnota IQ pouze o celkové rozumové 

úrovni jedince a opomíjí kvalitativní zvláštnosti konkrétní osoby. (Říčan, Vágnerová, 

1991; Ruisel, 2000, Svoboda, 1999) 

 

1.1.2. Klasifikace mentální retardace podle Mezinárodní klasifikace 

nemocí 

Podle bodové úrovně dosažené v inteligenčních testech dělí Mezinárodní 

klasifikace nemocí mentální retardaci do šesti kategorií: lehká, středně těžká, těžká, 

hluboká, jiná a nespecifikovatelná. 

 

Lehká mentální retardace (F70) 

Při lehké mentální retardaci se hodnota IQ pohybuje přibližně v rozmezí  

50 až 69 bodů a takto postižený dospělý člověk odpovídá úrovni mentálního věku 

9 až 12 let. Vývoj jedinců je opožděný. Děti s lehkou mentální retardací mívají problémy 

zejména se školní výukou, kde se objevují obtíže se čtením a psaním. Myšlení je typické 
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svou jednoduchostí, konkrétností a stálostí. Učení se běžným dovednostem a návykům je 

mnohem obtížnější a trvá delší dobu. Řeč bývá opožděná a postižení se projevuje 

v různých oblastech (např. slovní zásoba bez abstraktních pojmů, špatná výslovnost, 

agramatismus). V sociální sféře mají tyto děti problém porozumět nárokům okolí  

a nedokáží využít své znalosti v nových podmínkách. Přes všechny zmíněné nedostatky 

jsou jedinci s lehkou mentální retardací v dospělosti schopni vykonávat práci a bez 

problémů udržují sociální vztahy. Většina z nich nakonec dosáhne úplné samostatnosti.  

Dříve byla lehká mentální retardace označována termínem debilita. 

 

Středně těžká mentální retardace (F71) 

 Středně těžká mentální retardace je diagnostikována, pokud se hodnota  

IQ pohybuje mezi 35 až 49 body. Mentální věk koresponduje s věkem mezi 6 až 9 lety. 

V této kategorii jsou obvykle podstatné rozdíly ve schopnostech. Vývoj v dětství je značně 

opožděn. Myšlení je velmi konkrétní, stereotypní a stálé, chápání a užívání řeči je velmi 

omezené, slovní zásoba je chudá, špatná výslovnost přetrvává i v dospělosti. Postiženy 

jsou také motorické dovednosti, charakteristická je celková neobratnost. U některých je 

značně oslabena schopnost starat se sám o sebe. Úplně samostatný život je možný jen 

zřídka. Přesto jsou lidé se středně těžkou mentální retardací schopni vykonávat jednoduché 

manuální úkony (úkoly musí být jasně strukturovány), jsou fyzicky aktivní a podílí se na 

jednoduchých sociálních aktivitách. Mentální retardace bývá u většiny způsobena 

organickým poškozením mozku. Často bývají u těchto pacientů přidruženy tělesné vady či 

pervazivní vývojové poruchy (např. autismus, epilepsie, neurologické vady apod.).  

 Dříve byl pro střední mentální retardaci užíván pojem imbecilita. 

 

Těžká mentální retardace (F72) 

 Těžká mentální retardace se pohybuje v pásmu 20 až 34 bodů IQ a mentální věk se 

nachází v rozmezí 3 až 6 let. Osoby s touto úrovní retardace mají poškozený vývoj 

centrálního nervového systému. Jejich myšlení je na primitivní úrovni a je schopné 

pracovat pouze s reálnými předměty. Řeč obsahuje jen několik špatně vyslovovaných  

a obvykle nesmyslně používaných slov. Učení je velmi omezené, jedinci s těžkou mentální 

retardací nejsou často schopni osvojit si ani základní hygienické dovednosti. Jejich stav 

proto vyžaduje trvalou podporu.  
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Hluboká mentální retardace (F73) 

 Osoby s hlubokou mentální retardací dosahují maximální hodnoty IQ 20 bodů  

a odpovídají mentálnímu věku pod 3 roky. Chápání lidí s touto úrovní retardace je těžce 

omezeno, mají problém porozumět či vyhovět požadavkům okolí. Řeč v podstatě chybí, 

jedinci s hlubokou mentální retardací dokáží pouze vydávat neartikulované zvuky. Většina 

má výrazně omezenou pohyblivost. Takto postižení lidé jsou nesamostatní, nezvládají si 

zajistit ani své základní potřeby a vyžadují tak stálý dohled. Ve většině případů je hluboká 

mentální retardace způsobena organickým postižením mozku. Velmi často jsou přidruženy 

pervazivní vývojové poruchy, zejména atypický autismus. 

 Dříve byl pro hlubokou mentální retardaci používán pojem idiocie.  

 

Jiná mentální retardace (F78) 

 Do kategorie jiné mentální retardace spadají lidé, u kterých nelze obvyklým 

způsobem stanovit stupeň intelektové retardace.  

 

Nespecifikovaná mentální retardace (F79) 

 Nespecifikovaná mentální retardace bývá diagnostikována osobám, u kterých je 

mentální retardace prokázána, ale chybí dostatečné množství informací pro zařazení do 

přesné kategorie.  

(Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize, 2000; MKN – 10, 2008) 

 

1.1.3. Příčiny vzniku mentální retardace 

Zaměříme-li se na etiologii mentální retardace, zjistíme, že může být způsobena 

různými faktory, které se vzájemně ovlivňují. Příčiny se obvykle dělí na vnitřní 

(endogenní) 

a vnější (exogenní), vrozené a získané. Vnitřní příčiny jsou dány geneticky, jedinec se  

s nimi již narodí. Vnější příčiny se mohou z časového hlediska dělit na prenatální, jež 

působí od početí do narození, perinatální, působící těsně před, během a těsně po porodu,  

a postnatální, které působí v raném dětství.  
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V literatuře se jako nejčastější důvody vzniku mentální retardace uvádějí 

následující příčiny: 

- následky infekcí a intoxikací (např. toxoplazmóza, zarděnky, zánět mozku, 

otrava olovem apod.) 

- následky úrazů nebo fyzikálních vlivů (např. mechanické poškození mozku při 

porodu – novorozenecká hypoxie, postnatální poranění mozku nebo hypoxie) 

- poruchy výměny látek, růstu, výživy (např. mozková lipoidóza, hypotyreóza – 

kretenismus, …) 

- makroskopické léze mozku (novotvarem, degenerací) 

- nemoci a stavy způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vlivy  

(např. vrozený hydrocefalus, mikrocefalie) 

- anomálie chromozomů (Downův syndrom) 

- nezralost (stavy při nezralosti novorozence bez uvedení jiných chorobných 

stavů) 

- vážné duševní poruchy 

- psychosociální deprivace (stavy se snížením intelektu vlivem velmi 

nepříznivých sociokulturních podmínek) 

- jiné a nespecifické etiologie 

(Švarcová, 2006) 

Zjednodušeně se dá říci, že od středně těžké mentální retardace převažují organické 

důvody, přesto zhruba u 80 % případů mentální retardace nelze její původ určit. (Švarcová, 

2006; Valenta, Michalík, Lečbych, 2012) 

 

1.1.3.1. Pseudooligofrenie 

Ve výčtu příčin mentální retardace byla zmíněna tzv. psychosociální deprivace 

neboli psychický stav, který vznikne, pokud u jedince dochází k nedostatečnému 

uspokojení některé z jeho základních psychických potřeb nebo pokud toto uspokojení 

neprobíhá po dostatečně dlouhou dobu. (Matějček, Langmeier, 1974)  

V odborné literatuře bývá pro mentální retardaci způsobenou nedostatečným 

působením prostředí na jedince používán termín pseudooligofrenie. Pokud dítě žije 

dlouhodobě v nepodnětné rodině, dojde u něj k zaostání rozumových schopností, kvůli 
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kterému pak dítě vykazuje znaky mentální retardace (opoždění řeči, myšlení, sociální 

adaptace, neosvojení si návyků). (Říčan, Vágnerová, 1991) 

V podstatě můžeme najít dvě formy mentální retardace, jež byla způsobena 

sociálními vlivy. Zaprvé mentální retardaci způsobenou kvantitativním nedostatkem 

podnětů. V tomto případě na dítě nepůsobilo dostatečné množství podnětů, které 

potřebovalo pro svůj zdravý vývoj. Zadruhé mentální retardaci, jež je výsledkem 

nedostatečné kvality podnětů. Dítěti bylo poskytnuto dostatečné množství podnětů, nebyly 

však dostatečně kvalitní. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001) 

Stav takto postiženého dítěte se může zlepšit, pokud bude umístěno do vhodného, 

podnětného sociálního prostředí. Proto není pseudooligofrenie typickou mentální retardací. 

Možnost zlepšení stavu je ovšem ovlivněna věkem dítěte, jeho zdravotním stavem, 

vrozenými dispozicemi a dobou, po kterou žilo v nevhodném prostředí. (Říčan, 

Vágnerová, 1991) 

 

1.1.4. Psychologické zvláštnosti osob s mentální retardací 

Je důležité si uvědomit, že z hlediska psychické struktury osobnosti netvoří lidé 

s mentální retardací homogenní skupinu. Každý jedinec má své individuální zvláštnosti. 

Přesto je možné určit základní společné znaky. 

Pro lehkou a střední mentální retardaci jsou uváděny následující charakteristické 

rysy: 

- zpomalená chápavost, jednoduchost a konkrétnost úsudků 

- snížená schopnost až neschopnost komparace a vyvozování logických vztahů 

- snížená mechanická a logická paměť 

- těkavost pozornosti 

- nedostatečná slovní zásoba a neobratnost ve vyjadřování 

- porucha vizuomotoriky a pohybové koordinace 

- impulzivnost, hyperaktivita nebo celková zpomalenost chování 

- citová vzrušivost 

- nedostatečně rozvinuté volní vlastnosti a sebereflexe 

- sugestibilita a rigidita chování 
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- nedostatky v osobní identifikaci a ve vývoji „Já“ 

- opožděný psychosexuální vývoj 

- nerovnováha aspirací a výkonů 

- zvýšená potřeba uspokojení a bezpečí 

- poruchy v interpersonálních skupinových vztazích a v komunikaci 

- snížená přizpůsobivost k sociálním požadavkům 

a další. 

Také u osob s těžkou a hlubokou mentální retardací nalezneme společné  

i individuální znaky. Typické vlastnosti člověka s těžkou či hlubokou mentální retardací 

jsou však v důsledku velmi omezených schopností, zejména v oblasti komunikace, 

schopnosti vyjádřit pocity a potřeby, těžko rozpoznatelné. Pozoruhodné je, že blízké 

osoby, které se o jedince s touto úrovní mentální retardace starají, dokáží tyto rozdíly 

vnímat. (Švarcová, 2006) 

 

1.1.5. Zastoupení jedinců s mentální retardací v populaci 

 Osoby s mentálním postižením představují jednu z nejpočetnějších skupin mezi 

postiženými. Přesný počet jedinců s mentální retardací v populaci není znám, na základě 

odhadů se však v odborné literatuře uvádí, že v současné době zaujímají takto postižení 

lidé  

v populaci přibližně 3 %. Co se týče hloubky a závažnosti mentální retardace, převládá  

v populaci lehká mentální retardace (zhruba 2,6 %), těžkou a hlubokou mentální retardací 

je pak postiženo zhruba 0,1-0,2 % populace. (Švarcová, 2006) 

 

1.1.6. Výchova dětí s mentální retardací 

1.1.6.1. Výchova dítěte s mentální retardací v rodině 

Nejpřirozenějším prostředím pro výchovu dítěte s mentální retardací je rodina. 

Narození dítěte s handicapem představuje pro rodiče velmi traumatizující událost. Pro 

správný vývoj handicapovaného dítěte je však velmi důležité, aby se rodiče s touto 

skutečností dokázali vyrovnat a vytvořili si k dítěti pozitivní vztah. V praxi existují různé 
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způsoby výchovy, často špatné, o nichž se zmíníme níže. Nejvhodnějším způsobem je brát 

dítě takové, jaké je, a poskytnout mu dostatek lásky a pocit bezpečí. (Švarcová, 2006) 

 

1.1.6.2. Ústavní péče o osoby s mentálním postižením  

 Ještě v 90. letech 20. století panovalo přesvědčení, že osoby (děti i dospělí) 

s mentálním postižením by měly žít v ústavech. Rodiny, které si i přes to ponechaly děti 

s postižením, byly společností velmi často vnímány negativně. V dnešní době se přístup 

k lidem s mentálním postižením mění a důraz se klade na rodinnou výchovu. Přesto 

považuji za důležité zmínit možnosti ústavní péče. 

 V současné době mají osoby s mentálním postižením možnost pobývat v ústavech 

s denním, týdenním a celoročním pobytem. Zaměření denních ústavů je různé, obvykle se 

soustřeďuje na výchovnou činnost, pracovní rehabilitaci, různé druhy terapií, 

volnočasových aktivit apod. Týdenní ústavy kombinují domácí a ústavní péči a jsou velkou 

pomocí pro rodiny dětí s mentálním postižením. Během týdne umožňují rodičům 

„normální život“, to znamená věnovat se naplno zaměstnání a zdravým potomkům.  

O víkendech si pak rodiče mohou dítě s mentálním postižením vzít domů, díky čemuž 

tento potomek neztrácí kontakt s rodinným prostředím. Ústavy s celoročním provozem 

poskytují komplexní péči.  

 V současné době se v péči o osoby s mentálním postižením směřuje od ústavní péče 

k péči v menších zařízeních rodinného typu. 

(Švarcová, 2006)  

 

1.1.6.3. Nové formy péče o osoby s mentálním postižením 

 V České republice upravuje služby sociální péče zákon č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách. Podle tohoto zákona představují sociální služby soubor činností, 

které mají pomáhat osobám zajistit „…jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, 
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kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.“ 

(http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/, 11. 2. 2014) 

 Lidé s mentální retardací mohou využívat zejména následující formy sociální péče: 

- osobní asistence – jedná se o terénní službu, jejíž poskytování není časově 

omezeno; osobní asistent pomáhá osobě v jejím sociálním prostředí a poskytuje 

služby, které klient potřebuje, např. pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění 

stravy, pomoc při zajišťování chodu domácnosti apod. 

-  pečovatelská služba – je terénní nebo ambulantní službou, která je časově 

vymezená; pečovatelské služby jsou poskytovány buď v domácnosti klienta, nebo 

v zařízeních sociálních služeb a mezi základní poskytované činnosti patří např. 

pomoc při osobní hygieně, poskytování stravy nebo pomoc při jejím zajišťování, 

pomoc při zajišťování chodu domácnosti apod. 

- tísňová péče – jde o terénní službu, „kterou se poskytuje nepřetržitá distanční 

hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku 

ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu 

nebo schopností“ (http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-

sluzbach/, 11. 2. 2014); obsahem péče je např. poskytnutí nebo zprostředkování 

pomoci při krizové situaci, pomoc při prosazování práv, sociálně terapeutické 

činnosti apod. 

- podpora samostatného bydlení – je terénní službou, která poskytuje např. pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, pomoc při uplatňování práv, zprostředkovává kontakt 

se společenským prostředím apod. 

- odlehčovací služby – jedná se o terénní, ambulantní nebo pobytové služby, jejichž 

cílem je poskytnout nezbytný odpočinek osobě, která pečuje o klienta; mezi 

činnosti služby patří např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajišťování 

apod. 

- chráněné bydlení – jde o pobytovou službu, v rámci které je klientům poskytnuto 

skupinové či individuální bydlení; asistenti klientům pomáhají např. při zajištění 

chodu domácnosti, při zajištění stravy, zprostředkovávají kontakt se společenským 

prostředím, poskytují vzdělávací a aktivizační činnosti apod. 
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(http://www.uplnezneni.cz/zakon/108-2006-sb-o-socialnich-sluzbach/, 11. 2. 2014; 

Švarcová, 2006) 

Existují samozřejmě ještě další formy péče o osoby s mentálním postižením, v České 

republice však většinou nejsou rozšířeny: 

- pěstounská péče – pěstounská rodina přijme do své péče dítě s postižením,  

o které se jeho vlastní rodina nemůže postarat 

- neformální komunitní péče – rodině v péči o dítě s mentální retardací pomáhá 

komunita (např. sousedé, přátelé) 

- služby dočasné výpomoci – jedná se o služby, které jsou poskytovány osamělé 

pečující osobě (popř. rodině), jež se v důsledku krizové situace nedokáže o dítě 

s mentální retardací starat. (Švarcová, 2006) 

 

1.1.7. Vzdělávání osob s mentální retardací 

Vzdělávání v České republice upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon. Podle něj 

mají děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami právo na takové 

vzdělávání, které odpovídá jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Musí být vytvořeny 

podmínky, které jim toto vzdělávání umožní. Dále mají osoby s mentální retardací právo 

na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení (pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně-pedagogického centra). 

(http://www.uplnezneni.cz/zakon/561-2004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-

vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-skolsky-zakon/, 22. 2. 2014) 

Vzdělávání dětí s mentální retardací může probíhat buď v rámci speciálního 

vzdělávání, nebo prostřednictvím integrace ve školách běžného typu. 

 

1.1.7.1. Předškolní vzdělávání 

Prvními vzdělávacími institucemi, které mohou děti s mentální retardací 

navštěvovat, jsou mateřské školy (běžné či speciální). Zpravidla jsou do mateřských škol 

přijímány děti ve věku od tří do šesti let, přičemž přednost mají děti v posledním roce před 

nástupem povinné školní docházky. 
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 Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVPPV) má 

institucionální předškolní vzdělávání navazovat na rodinnou výchovu, doplňovat ji  

a pomáhat zajistit dětem dostatečné množství odpovídajících podnětů pro správný rozvoj  

a učení. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-

program-pro-predskolni-

vzdelavani?highlightWords=r%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3

%AD+program+pro+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD, 22. 2. 2014) Školský zákon 

uvádí, že úkolem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte ve  

fyzické, psychické i sociální oblasti, vyrovnávat rozdíly ve vývoji dětí před nástupem 

povinné školní docházky a vytvořit u dítěte základní předpoklady pro další vzdělávání.  

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je kladen důraz na maximální 

přizpůsobení podmínek jejich individuálním potřebám a možnostem. RVPPV stanovuje, že 

podmínky (ať už speciálního či integrovaného) vzdělávání dítěte s mentální retardací jsou 

plně vyhovující, pokud: 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy 

a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni 

postižení 

- jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

- je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) 

- počet dětí ve třídě je snížen.“ (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-

vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-

vzdelavani?highlightWords=r%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3

%AD+program+pro+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD, 22. 2. 2014) 

Výhodou mateřské školy speciální je, že kromě speciálního vzdělávání 

zprostředkovává diagnostické, reedukační (rozvoj postižených funkcí s důrazem na 

kognitivní procesy), kompenzační (rozvoj nepostižených funkcí), rehabilitační, 

terapeuticko-formativní (léčebně-výchovné) či respitní služby (pomoc osobám, které se 

starají o handicapované jedince). (Valenta, Michalík, Lečbych, 2012) Pozitiva vzdělávání 

v běžné mateřské škole v rámci integrace spočívají zejména ve skutečnosti, že se dítě 

s mentální retardací přibližuje normálnímu prostředí a zabraňuje se jeho případné izolaci  

a vyloučení ze společnosti vrstevníků. (http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-

vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-
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vzdelavani?highlightWords=r%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3

%AD+program+pro+p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%AD, 22. 2. 2014) 

 

1.1.7.2. Základní vzdělávání 

 Základní vzdělávání dětí je spjato s povinnou školní docházkou, která je devítiletá. 

Základní vzdělávání žáků s mentální retardací se uskutečňuje prostřednictvím 

základní školy speciální, základní školy praktické či formou integrace do běžných 

základních škol.  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání klade důraz na vytvoření takových 

podmínek, které žákům umožní úspěšné vzdělávání a uspokojování speciálních 

vzdělávacích potřeb. Úkolem základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením je 

rozvíjet jejich vnitřní potenciál, vést je k celoživotnímu vzdělávání, připravovat je na 

pracovní uplatnění a podporovat jejich sociální začlenění. 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-

program-pro-zakladni-

vzdelavani?highlightWords=r%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3

%AD+program+pro+z%C3%A1kladn%C3%AD, 22. 2. 2014) 

 Základní škola praktická, dříve zvláštní škola, zprostředkovává vzdělání především 

žákům s lehkou mentální retardací. Jejím cílem je umožnit žákům osvojení si co nejvyšší 

úrovně znalostí, dovedností a osobních kvalit a připravit je na začlenění do společnosti. 

Školní docházka trvá devět let a je rozdělena na první a druhý stupeň. (Švarcová, 2006) 

 Základní škola speciální, dříve pomocná škola, poskytuje vzdělávání těm žákům, 

kteří nejsou schopni vzdělávat se v běžných základních školách ani v základních školách 

praktických. (Švarcová, 2006) Žáci zde místo základního vzdělání dostanou pouze základy 

vzdělání. (Valenta, Michalík, Lečbych, 2012) Vzdělávání trvá deset let a docházka se dělí 

na dva stupně. Tomuto vzdělávání může předcházet přípravný stupeň základní školy 

speciální, který je určen zejména dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, 

se souběžným postižením více vadami nebo s autismem. 

(http://www.uplnezneni.cz/zakon/561-2004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-

vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-skolsky-zakon/, 22. 2. 2014) Přípravný stupeň je 

určen dětem, u kterých se předpokládá, že i přes těžší formu mentální retardace budou 
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schopny absolvovat základní školu speciální nebo alespoň její část. Navštěvovat ho mohou 

maximálně po dobu tří let. (Švarcová, 2006; http://www.uplnezneni.cz/zakon/561-2004-sb-

o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-skolsky-zakon/, 

22. 2. 2014) 

 Alternativou vzdělávání pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením je 

rehabilitační vzdělávací program, který se zaměřuje na osvojení základních vědomostí, 

dovedností a návyků, jež žákovi umožní alespoň částečnou samostatnost a pomohou mu 

v oblasti fyzické a sociální. (Švarcová, 2006) 

 Další možností základního vzdělávání je vzdělávání formou individuální či 

skupinové integrace v běžných základních školách, případně ve školách speciálních 

určených pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení.  

(http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-73-2005-sb-1, 22. 2. 2014) 

 

1.1.7.3. Další vzdělávání a profesní příprava  

 Po ukončení povinné školní docházky mohou žáci s mentální retardací pokračovat 

ve svém vzdělávání na praktických školách nebo odborných učilištích, (méně často) také 

na středních odborných učilištích či středních školách. 

 Praktické školy se liší dobou vzdělávání. Praktická škola jednoletá vzdělává 

absolventy základních škol speciálních či praktických, kteří se kvůli svému zdravotnímu 

stavu z jiných důvodů nemohou vzdělávat jinde. Tento typ školy doplňuje a rozšiřuje 

teoretické i praktické znalosti, zejména připravuje žáky na práci v chráněných pracovištích 

a na pomocné a úklidové práce v sociálních či zdravotních zařízeních apod. Praktická škola 

dvouletá poskytuje vzdělávání absolventům základních škol praktických, kteří ukončili 

základní povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku a nejsou schopni 

pokračovat ve svém vzdělávání na odborných učilištích. Žáci si zde osvojují základní 

pracovní dovednosti, které využijí nejen v budoucí práci ale také v každodenním životě 

(např. ruční práce, příprava pokrmů apod.), zároveň si rozšiřují své dosavadní vzdělání. 

(Švarcová, 2006; Valenta, Michalík, Lečbych, 2012; 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/rvp-pro-obor-vzdelani-prakticka-skola-

jednoleta-a-
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dvouleta?highlightWords=r%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%

AD+program+pro+obor+praktick%C3%A1+%C5%A1kola, 22. 2. 2014) 

 

1.1.7.4. Celoživotní vzdělávání   

 Proces vzdělávání nemusí nutně skončit úspěšným absolvováním školy druhého 

cyklu. Osoby s mentální retardací mohou využít některé z forem celoživotního vzdělávání. 

V současné době mohou navštěvovat večerní školy, kurzy pro doplnění vzdělání  

či aktivizační centra. (Švarcová, 2006) 

 

 



23 
 

1.2. Downův syndrom 

1.2.1. Charakteristika Downova syndromu  

Downův syndrom či nemoc Downova (Morbus Downi) je chromozomální porucha, 

která byla poprvé popsána anglickým lékařem J. L. Downem v roce 1866. Teprve v roce 

1959 bylo zásluhou francouzského lékaře J. Lejeuna zjištěno, že je tato nemoc způsobena 

jedním nadbytečným chromozomem. Downův syndrom však není záležitostí pouze  

19., respektive 20. století. Zmínky o lidech postižených tímto syndromem nalezneme již 

v literatuře z 15. a 16. století.  

Ve starší odborné literatuře bývá Downův syndrom označován termínem 

„mongolismus“, který vznikl na základě specifického fyzického vzhledu osob postižených 

touto poruchou. Dnes se už toto pojmenování nepoužívá, neboť často bývalo zneužíváno 

k hanlivému označení. (Švarcová, 2006)  

Downův syndrom je jedním z nejčastějších vrozených syndromů a současně je 

nejrozšířenější známou příčinou mentální retardace. V populaci osob s mentální retardací 

tvoří lidé s Downovým syndromem zhruba 10 %. Přibližně 1 dítě ze 700 narozených se 

narodí s tímto postižením. Syndrom se vyskytuje ve všech společnostech stejně. Na jeho 

výskyt nemá vliv ani příslušnost k etnické skupině, sociální postavení, místo bydliště či 

životní styl matky. Bylo zjištěno, že určitou roli hraje věk rodičů. Riziko narození dítěte 

s Downovým syndromem se zvyšuje u matek ve věku nad 35 let a u otců starších 50 let. 

(Selikowitz, 2005; Švarcová, 2006) 

 

1.2.2. Vznik Downova syndromu 

Každá buňka lidského těla se skládá ze 46 chromozomů, které jsou uspořádány  

do 23 párů. Downův syndrom vznikne, pokud se na 21. místě vytvoří jeden nadbytečný 

chromozom. Jedinec s Downovým syndromem pak má 22 párů chromozomů a jednu 

trojici.  
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Na základě množství 21. chromozomu a způsobu, jakým porucha vzniká, se 

rozlišují tři druhy Downova syndromu: trisomie 21. chromozomu, translokace  

a mozaicismus. (Selikowitz, 2005) 

 

Trisomie 21. chromozomu 

 Trisomie 21. chromozomu je nejrozšířenější podobou Downova syndromu, trpí jí 

asi 95 % případů. Osoba s touto poruchou má nadbytečný celý 21. chromozom. Nemoc 

vzniká, pokud jeden z rodičů předá skrze své pohlavní buňky (vajíčko, spermii) dítěti 

místo jednoho 21. chromozomu chromozomy dva. K chybě tak dochází již při prvním 

buněčném dělení.  

Bylo zjištěno, že důležitým faktorem pro vznik trisomie 21. chromozomu je věk 

matky. 

 

Translokace 

Translokace se vyskytuje asi ve 4 % případů a příčinou vzniku je nadbytečná část 

21. chromozomu. Při vývoji plodu dojde k odlomení vrcholku 21. chromozomu a současně 

jiného chromozomu, přičemž se zbývající části spojí.   

Jedná se o jediný typ Downova syndromu, který je dědičný. Věk matky v tomto 

případě nehraje žádnou roli. Děti s translokací se fyzicky ani mentálně neliší od dětí 

s trisomií.   

 

Mozaicismus 

 Jedinci postižení mozaicismem zaujímají v rámci populace s Downovým 

syndromem asi 1 %. V tomto případě se nadbytečný 21. chromozom vyskytuje pouze 

v některých buňkách a ostatní buňky zůstávají normální. K chromozomální chybě dochází 

až po vzniku zygoty v rámci intenzivního buněčného dělení.  

 V důsledku toho, že v těle postiženého existují nejen buňky s nadbytečným 

chromozomem, ale i normální, blíží se jedinci s mozaicismem po fyzické i mentální 

stránce průměrné populaci. Přesto jsou případy, kdy takto postižené osoby dosáhnou 

normální úrovně IQ, velmi vzácné. 
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1.2.3. Charakteristické znaky osob s Downovým syndromem 

 Existuje určitý soubor morfologických a fyzických vlastností, které jsou pro 

Downův syndrom charakteristické a které odlišují takto postižené osoby od zbývající 

populace. Důležité ovšem je, abychom si uvědomili, že rozdíly existují také mezi 

jednotlivci s Downovým syndromem.  

V literatuře jsou nejčastěji uváděny tyto společné znaky: 

- menší hlava, jejíž zadní část může být zploštělá (brachycephalia) 

- jemné a rovné vlasy 

- zepředu kulatý obličej s plochým profilem 

- oči mírně zešikmené směrem vzhůru, mezi vnitřním koutkem oka a kořenem nosu 

se může vyskytovat kožní řasa (bilaterální epikantus) 

- menší uši 

- krátký a široký krk, u novorozenců se může na krku objevit volná kůže  

- poměrně malá ústa a větší jazyk, v důsledku toho mívají jedinci s Downovým 

syndromem tendenci jazyk vyplazovat 

- široké ruce s krátkými prsty, na dlaních je většinou pouze jedna příčná rýha, otisky 

prstů se liší od ostatní populace 

- většinou silné nohy se širokou mezerou mezi palcem a ukazováčkem, v důsledku 

nedostatečné pevnosti šlach mají osoby s Downovým syndromem často ploché 

nohy  

- tzv. hypotenie = malý svalový tonus, to znamená, že svaly lidí s Downovým 

syndromem vykazují menší odpor, hypotenie se týká zejména končetin a krku 

- menší vzrůst, ženy dosahují v dospělosti výšky mezi 132-155 cm, muži okolo  

145-168 cm 

Lidé s Downovým syndromem jsou také velmi náchylní k určitým nemocem. Velkému 

množství osob (až 40 %) je diagnostikována srdeční vada. Dále se potýkají například  

s nemocemi respiračního traktu, s neurologickými postiženími (např. epileptické záchvaty), 

hematologickými nádory (leukemie), se sníženou imunitou, s poruchami zraku a sluchu 

apod. Téměř vždy je přítomna mentální retardace. (Strusková, 2000)  

Z důvodu vrozených vad byla pro Downův syndrom charakteristická vysoká 

kojenecká úmrtnost (do jednoho roku zemřelo až 80 % dětí). Dnes je, díky zvyšující se 
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kvalitě zdravotní péče, úmrtnost kojenců s Downovým syndromem mnohem menší. 

Úmrtnost klesá také s vyšším věkem a mění se i příčiny smrti. S přibývajícím věkem 

začínají převažovat vnější příčiny. (Švarcová, 2006; Selikowitz, 2005; Kučera, 1981) 

 

1.2.4. Vývoj dětí s Downovým syndromem 

 Vývoj dětí s Downovým syndromem probíhá v podstatě stejně jako u dětí bez 

postižení. Jedinci s Downovým syndromem se vyvíjejí po celý svůj život, vývoj je však 

pomalejší a není natolik kompletní. Opět je důležité si uvědomit, že tempo, jakým se děti 

vyvíjí, se liší nejen v rámci mentálně zdravé populace, ale také v rámci dětí s Downovým 

syndromem. Některé děti se vyvíjejí rychleji, jiné pomaleji.   

Co se týče vývoje rozumových vlastností, již výše jsme uvedli, že je Downův 

syndrom neodmyslitelně spjat s mentální retardací.  Většina takto postižených spadá do 

kategorie lehké či středně těžké mentální retardace. Jen malá část trpí těžkou či hlubokou 

mentální retardací, popř. nejsou postiženi mentální retardací a svou inteligenční úrovní 

patří do tzv. hraničního pásma (jejich inteligenční kvocient se pohybuje mezi 70-80 body). 

Obecně dosahují vyšší inteligenční úrovně děti, jež jsou vychovávány v rodině, než děti, 

které vyrůstají od raného dětství v ústavech. (Selikowitz, 2005; Švarcová, 2006)  

Zaměříme-li se na tělesný vývoj, nalezneme mezi dětmi s Downovým syndromem 

velké rozdíly. Pohybový vývoj je brzděn nejen mentální retardací, ale také svalovou 

ochablostí či nízkým svalovým tonem, vrozenými vadami apod. Vývoj je možné pozitivně 

ovlivňovat správnou péčí, přesto však děti s Downovým syndromem zaostávají za 

zdravými vrstevníky zhruba o polovinu věku (např. zatímco se zdravé dítě dokáže převrátit 

z bříška na záda zhruba ve 4 měsících, dítě s Downovým syndromem zvládne totéž ve  

4-9 měsících). (Švarcová, 2006) 

Chování dětí s Downovým syndromem neodpovídá ani jejich věku ani jejich 

tělesné zdatnosti. Je proto důležité zvolit vhodný způsob výchovy a poskytnou dítěti 

dostatečné emocionální zázemí. Na základě psychických vlastností dítěte můžeme rozlišit 

zhruba dva typy chování, jež jsou spojeny s motorikou. První typ představují děti, které 

jsou velmi živé až hyperaktivní, nebojácné a zvědavé. Druhá skupina je naopak velmi 
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pasivní a je nutné je k pohybu motivovat. Děti s Downovým syndromem trpí poruchou 

jemné motoriky a potýkají se s obtížemi při zvládání techniky řeči. Řeč si osvojují velmi 

pozdě (až kolem 6. roku) a potřebné jsou návštěvy logopeda. 

(http://www.downuvsyndrom.cz/chovani-deti-s-downovym-syndromem/, 8. 2. 2014) 

 

1.2.5. Léčba Downova syndromu 

 Downův syndrom nelze vyléčit, léčebný postup se proto soustřeďuje na zlepšení 

zdravotního stavu osob s Downovým syndromem a na rozvíjení jejich schopností. Důraz je 

kladen na zajištění odpovídajícího vzdělání a emocionálního zázemí. (Selikowitz, 2005) 

 Výše jsem uvedla, že děti s Downovým syndromem často trpí dalšími zdravotními 

potížemi. Proto by mělo být dítě podrobováno již od narození pravidelným zdravotním 

kontrolám a vyšetřením. Mezi velmi důležitá vyšetření patří zejména vyšetření srdce, štítné 

žlázy, sluchu a zraku. Pro psychické zdraví postiženého hraje klíčovou roli rodina. Jen ta 

dokáže poskytnout dostatečné emocionální zázemí a speciální péči.  

(http://www.downuvsyndrom.cz/lecba-downova-syndromu/, 8. 2. 2014) 

 

1.2.6. Prevence Downova syndromu 

 Jedinou možností, jak v současné době zabránit narození dítěte s Downovým 

syndromem, jsou prenatální vyšetření, při kterých se zjišťuje, zda nemá embryo, respektive 

plod nadbytečný 21. chromozom. Pokud jsou výsledky vyšetření pozitivní, je možné 

podstoupit interrupci. (Selikowitz, 2005) 

 Prenatální vyšetření můžeme rozdělit na neinvazivní a invazivní. Mezi neinvazivní 

metody, díky kterým je možné zjistit vrozené vady, patří rozbor krve matky a ultrazvukové 

vyšetření. Invazivními způsoby vyšetření, pomocí kterých se dá přímo zjistit, zda je plod 

postižen Downovým syndromem, jsou amniocentéza a biopsie choriových klků.  

Amniocentéza představuje prenatální genetické vyšetření plodové vody. Provádí se 

obvykle mezi 16. a 18. týdnem těhotenství ženám, které jsou starší 35 let, nebo jejichž 

krevní rozbory vykazovaly abnormality. V laboratořích se pak prostřednictvím 

chromozomální a biochemické analýzy zjišťuje, zda je přítomna chromozomální odchylka 

způsobující Downův syndrom. Jedná se o velmi spolehlivé vyšetření. Kvůli svému 
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invazivnímu charakteru je amniocentéza spojena s určitými riziky (např. poranění plodu 

jehlou, zavlečení infekce, krvácení apod.), v tom nejhorším případě může dojít 

k samovolnému potratu (zhruba 0,5-1 % případů). 

Biopsie choriových klků je vyšetření, při kterém jsou pomocí tenké jehly nasáty 

klky choria (malé prstovité výrůstky primitivní placenty). Vzorky jsou následně podrobeny 

chromozomální analýze v laboratoři. Provádí se v ranějším stádiu těhotenství, obvykle 

mezi 9. a 11. týdnem. Vyšetření obnáší zhruba obdobná rizika jako amniocentéza, včetně 

možnosti následného samovolného potratu (opět asi 0,5-1 % případů).  

(Selikowitz, 2005; http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=627, 7. 2. 2014; 

http://www.downuvsyndrom.cz/lecba-downova-syndromu/ , 7. 2. 2014) 
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1.3. Rodina a dítě s mentální retardací 

1.3.1. Dítě s postižením jako zdroj stresu 

Většina zdravých rodičů považuje narození zdravého potomka za samozřejmost. Již 

dávno před jeho narozením si vytvářejí představy o tom, jaké bude, vnímají ho jako 

zdravého pokračovatele sebe sama. Narození dítěte s postižením pro ně představuje šok, 

neboť s takovou událostí nepočítali a nejsou na ni připraveni. Jejich plány a představy se 

potvrzením diagnózy bortí a rodiče prožívají krizi rodičovské identity, která souvisí 

s pocitem méněcennosti. Nebyli schopni zplodit zdravé dítě, nedokázali naplnit svoji 

rodičovskou roli. Tato skutečnost bývá společností i samotnými rodiči chápána jako 

selhání. Rodiče se nacházejí v situaci, se kterou nepočítali a se kterou se musí vyrovnat, 

ideálně tak, že si vytvoří nové představy, ve kterých budou dítě přijímat takové, jaké je, 

včetně jeho postižení. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009; Říčan, Vágnerová, 1991) 

Míru stresu, jakou rodič prožívá, ovlivňuje řada faktorů. Velkou roli hraje typ  

a závažnost postižení, doba a způsob, jakým se o postižení dozvěděli, a společenské 

stigma, které je s daným druhem postižení spojováno. Pokud se postižené dítě potýká ještě 

s dalšími zdravotními problémy, úzkost rodičů vzrůstá. Úroveň prožívaného stresu je 

ovlivňována také frustrační tolerancí rodiče, tedy jeho schopností snášet zátěže. Na reakci 

rodičů mají vliv také demografické a psychosociální faktory, např. věk rodičů, počet 

(zdravých) dětí, které již rodiče mají, zralost osobnosti rodiče, zkušenosti s jinými 

životními krizemi apod. Nesmíme opomenout ani zdravotní stav rodičů, jejich osobnostní 

vlastnosti (např. způsob uvažování a reagování) či úroveň sebedůvěry, sebejistoty  

a sebehodnocení. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009; Říčan, Vágnerová, 1991; 

Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001) 

 

1.3.2. Reakce rodičů na narození dítěte s mentální retardací 

Odborná literatura uvádí několik fází, kterými rodiče dětí s postižením či jinou 

nemocí procházejí. Jednotlivá období mohou být různě dlouhá a mohou být prožívána 

různým způsobem, opět záleží na osobních charakteristikách daného rodiče.  
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První fází je šok a následné popření diagnózy. Rodičovská očekávání jsou 

nenaplněna a rodiče zažívají psychický otřes. Situace je pro ně velmi náročná, a aby 

nedošlo ke ztrátě psychické rovnováhy, vzniká obranná reakce v podobě popření diagnózy. 

Říčan rozlišuje primární a sekundární psychické reakce, přičemž primární psychické 

reakce se objevují právě v této fázi, a to při sdělení diagnózy. Zahrnují šok, zármutek, 

rozpaky, hněv, zlost apod. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001; Říčan, Vágnerová, 

1991) 

Ve druhé fázi se rodiče postupně vyrovnávají s problémovou situací a začínají se na 

nemoc dítěte adaptovat. Pro toto období je typické, že se rodiče snaží získat o postižení co 

nejvíce informací. Jejich správnému zpracování však velmi často brání emoční stav rodičů. 

Cítí se zmatení, potýkají se s nejistotou a neschopností odhadnout důsledky vyplývající 

z postižení. Prožívají sekundární psychické reakce, např. strach, úzkost, pocit viny, mají 

nízké sebevědomí atd. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001; Říčan, Vágnerová, 1991; 

Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009)  

Přechodným obdobím je fáze smlouvání. Rodiče už přijali skutečnost, že je jejich 

dítě postižené, snaží se však získat alespoň nějaké zlepšení, když už není možné, aby se 

dítě uzdravilo úplně. Také míra zátěže, kterou rodiče prožívají, se mění. Z traumatu se 

stává dlouhodobý stres, který vyplývá z únavy a vyčerpání způsobené péčí o postižené 

dítě. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001; Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009)  

Poslední fází je smíření se se situací a vytvoření si odpovídajících postojů. Rodiče 

většinou přijmou dítě takové, jaké je a pomáhají mu adekvátně se rozvíjet. Ne všichni 

rodiče jsou toho však schopni, někteří z nich nedokáží respektovat možnosti dítěte  

a vytváří si opět obranné mechanismy, které se projevují v nesprávném přístupu k dítěti. 

Může se jednat např. o ochranitelské postoje, v rámci kterých je dítě v podstatě omezováno 

a to tím, že za něj rodiče vše udělají, dále může být dítě přetěžováno, protože se rodiče 

nesmířili s jeho nedostatky, a v neposlední řadě mohou rodiče na dítě rezignovat či ho 

zavrhnout a umístit ho do ústavní péče. (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001) 
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1.3.2.1. Obranné mechanismy 

Výše jsem několikrát uvedla, že si rodiče v náročných situacích vytváří obranné 

reakce. Jejich cílem je udržet psychickou rovnováhu jedince. Obranu můžeme rozdělit na 

dva druhy, na útok (aktivní obrana) a únik (pasivní).  

Aktivní obranu představují způsoby, jimiž se rodič snaží překonat nepřijatelnou 

událost tak, že se s ní pokouší bojovat, cílem je zvítězit nad postižením. Jedná se zejména  

o hledání náhradního viníka, kterým může být lékař, ale také partner. Dalším příkladem 

aktivní obrany je snaha nalézt způsob, jakým by šlo postižení vyléčit (např. hledání pomoci  

u léčitelů).  

Pasivní obrana umožňuje rodičům uniknout z tíživé situace, kterou nejsou schopni 

zvládnout. Nejextrémnější pasivní obranou je odložení dítěte. Další možností je trvale 

popírat nastalou situaci, v tomto případě se rodiče chovají, jakoby dítě bylo zdravé či 

nemocné pouze dočasně. Racionalizace je tendence rodičů interpretovat realitu 

přijatelnějším způsobem, avšak ne zcela správně (např. pomalejší vývoj postiženého dítěte 

vnímají jako výhodnější apod.). Rodiče unikají také do své fantazie, většinou si 

představují, co by si přáli. Náročnou situaci mohou řešit tzv. substitucí, tedy tím, že své 

touhy uspokojí jiným způsobem (např. aktivita ve sdružení, alkohol apod.).  Mohou 

rezignovat a vzdát se svých cílů a představ (např. rezignují na možnost zlepšit stav dítěte). 

Regrese je způsob pasivní obrany, při níž si rodič hledá autoritu (např. lékaře, pedagoga, 

léčitele), která by převzala zodpovědnost za další vývoj situace. Rodič se také může 

izolovat od vnějšího světa a zůstávat doma. 

(Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2001) 

 

1.3.3. Partnerské a přátelské vztahy v perspektivě postižení 

1.3.3.1. Partnerství a manželství 

Narození dítěte s postižením vždy nějakým způsobem ovlivní partnerský vztah. 

Náročná situace může partnerství posílit či naopak narušit a vést tak k jeho rozpadu. 

V důsledku stresující situace se mohou objevit staré, nevyřešené problémy či opomíjené 

partnerské konflikty.  
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Partneři spolu sdílejí společné trauma a měli by si být navzájem oporou, velmi 

často se však liší jejich způsob prožívání a zvládání této náročné situace a také očekávání, 

která vůči sobě mají. Ženy velmi často očekávají od svých partnerů nejen ekonomické 

zajištění a pomoc při péči o postiženého potomka, ale také emoční oporu. Potřebují sdílet 

svoje pocity a mluvit o problémech. Naopak muži se většinou uzavírají do sebe, o svých 

pocitech mluvit nedokáží a nevědí, jak partnerce pomoci. Oba se tak mohou cítit 

nepochopení a osamělí. K rozpadu manželství může vést také tendence mužů utíkat od 

problémů či přílišná péče matek o postižené dítě. Denní program se musí přizpůsobovat 

potřebám dítěte, což velmi často vede k tomu, že na sebe nemají partneři dostatek času, 

nesdílí společné zážitky a vztah zabředne do každodenního stereotypu. Rozpad partnerství 

může být zapříčiněn také tím, že se rodič nedokáže vyrovnat s nastalou situací a dítě 

s postižením odmítne. K odmítnutí dochází obvykle jen u jednoho z rodičů (většinou otce). 

Zpravidla se tak stává, pokud rodič zažívá pocity viny, v důsledku čehož se dítěti vyhýbá  

a nevytvoří si k němu citové pouto. Partneři se od sebe mohou odcizit také kvůli 

neustálému hledání viníka. Agresivní pocity, jež vyvolává postižené dítě, pak jeden 

z rodičů přenáší na druhého partnera. Traumatizující událost se může odrazit i v sexuálním 

soužití, jež je bolestnou připomínkou početí postiženého dítěte. V literatuře se uvádí, že 

k rozpadu partnerství či manželství většinou dochází, pokud byl vztah nějakým způsobem 

narušen již před narozením postiženého dítěte. Také míra rozvodovosti těchto manželství 

je v porovnání s ostatními manželstvími menší.   

Pro fungující partnerský vztah je důležité vyrovnat se s nastalou situací, dokázat 

sdílet a řešit problémy společně, otevřeně mezi sebou komunikovat, vzájemně si pomáhat  

a podporovat se, sdílet své emoce apod. 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009; Říčan, Vágnerová, 1991; Švarcová, 2006; Říčan, 

Krejčířová, 1997) 

 

1.3.3.2. Příbuzní a přátelé rodičů 

 Narození dítěte s postižením se určitým způsobem dotýká i všech ostatních členů 

rodiny. Pro rodiče dětí s postižením jsou důležitým zdrojem pomoci a opory příbuzní, 

zejména prarodiče. Ti se však mohou potýkat s problémem přijmout postižené vnouče. 
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Jejich postoj k němu je ovlivněn druhem postižení, vzhledem a chováním dítěte, ale také 

společenskými předsudky, které mohou posilovat tendenci distancovat se od postiženého 

dítěte. Velkou roli hraje také informovanost prarodičů. Prarodiče se mohou se zátěžovou 

situací vyrovnávat velmi špatně. Obdobně jako rodiče zažívají pocity smutku, soucitu, ale 

také ponížení a méněcennosti. Na rozdíl od rodičů však většinou nejsou trvale v kontaktu 

s dítětem a emocionální vztah k dítěti se vytváří jen velmi pomalu. Prarodiče, kteří se 

nedokáží smířit se skutečností, mohou být pro rodiče zdrojem stresu (např. pokud hledají 

viníka, jímž se většinou stává matka dítěte).   

 Narozením dítěte s postižením přijímá rodina specifickou sociální identitu. Mění se 

její životní styl, který se musí přizpůsobit potřebám dítěte. Transformují se také přátelské 

vztahy. Kvůli nedostatečné informovanosti přátel, příbuzných i ostatních lidí se rodiče 

mohou setkat také s lhostejností, zvědavostí či s jiným necitlivým chováním. Rodinní 

přátelé často nevědí, jak se mají chovat, jedním z řešení je alespoň dočasné omezení styků 

s danou rodinou. Vztahy s přáteli se mohou měnit a redukovat také kvůli vzájemnému se 

odcizení, neboť u rodičů dochází k postupné proměně postojů, názorů a hodnot a s přáteli 

už nemusí sdílet stejné zájmy, zkušenosti apod. Někteří přátele ze života rodiny odejdou, 

současně však rodina získá i nové přátele, většinou osoby, které mají obdobné zkušenosti 

s výchovou dítěte s postižením. V každém případě jsou přátelé pro rodiče postiženého 

dítěte velmi důležití, představují zdroj opory, optimismu a naděje. (Vágnerová, Strnadová, 

Krejčová, 2009; Marková, Středová, 1987) 

 

1.3.4. Problematika výchovy dítěte s postižením 

Rodiče se k postiženému dítěti chovají jiným způsobem, než k jeho zdravým 

sourozencům, popřípadě než jak by se chovali, kdyby bylo dítě zdravé. Může zde docházet 

k řadě extrémů, které jsme zmínili výše (např. ochranitelský přístup, neboli  

tzv. hyperprotektivní přístup, nebo naopak přetěžování dítěte, rezignace na výchovu 

apod.). Tyto krajní styly výchovy vycházejí zejména z nedostatku informací o postižení. 

Rodiče nedokáží odhadnout, co je dítě schopné zvládnout a co už je nad jeho možnosti. 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009) 
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Výchova dítěte s mentální retardací je mnohem náročnější, rodiče se neustále musí 

vypořádávat s omezeními, která jsou dána postižením. Návyky, znalosti a dovednosti se 

vytváří velmi pomalu a postižené dítě je v porovnání se svými zdravými vrstevníky 

nesamostatné a odkázané na pomoc druhých a to i v činnostech, které zdravé děti běžně 

zvládají zcela samy. O to více si rodiče váží jakéhokoliv pokroku. (Švarcová, 2006) 

Liší se také hodnocení dítěte. Rodiče, kteří se se situací již vyrovnali, mají tendenci 

zdůrazňovat spíše přednosti dítěte než jeho nedostatky a vnímají ho pozitivně. Z emočního 

hlediska pociťují potřebu dítě chránit a poskytovat mu co nejvíce možností k rozvoji. 

Současně omezují kritické vnímání dítěte. Pokud mají rodiče dítě zhodnotit rozumově, cení 

si na něm zejména jeho emocionality a vztahu k blízkým lidem (např. citlivost, veselost, 

ochota pomáhat, stmelující prvek rodiny apod.). Potřeba rodičů vidět na dítěti hlavně 

pozitiva naráží na hodnocení ostatních lidí, kteří zdůrazňují zejména postižení a pociťují 

k dítěti a rodině soucit. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009) 

 

1.3.5. Zkušenost života s dítětem s postižením 

 Dítě s postižením přináší do života rodičů celou řadu krizových situací, s nimiž se 

musí vypořádávat. Pokud se však rodiče dokáží smířit s tím, že je jejich dítě postižené, 

mohou jim právě tyto náročné situace kromě stresu přinést také mnohá pozitiva. Prožité 

trauma postupem času změní hodnotový systém jedince, ten pak hodnotí a prožívá svou 

situaci jinak. V literatuře se můžeme setkat s označením tohoto jevu termínem 

posttraumatický růst. Růst je zde chápán jako „pozitivní změna v kognitivní i emocionální 

oblasti, k níž dochází v průběhu zvládání osobní krize a s ní spojeného stresu, navzdory 

jeho negativním dopadům, a která je výsledkem specifického zpracování traumatických 

zážitků.“ (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009, s. 109) V rámci tohoto růstu chápe 

člověk svou situaci jako alespoň nějakým způsobem přínosnou, jeho emoční stav se 

vyrovnává a kromě smutku začíná zažívat i pocity radosti. Život s postiženým dítětem se 

nezdá jako nezvládnutelný, rodiče začínají své situaci rozumět a zvládat ji. Právě dosažení 

tohoto stavu je naplňuje. Z výzkumů vyplývá, že rodiče, jimž se narodilo dítě s mentálním 

postižením, by ho už za jiné (zdravé) dítě „nevyměnili“. Vnímají ho jako obohacení svých 

životů a zdroj osobního růstu. (Třešňák, 2012) 
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Změna zasahuje i oblast sebepojetí rodičů, sami sebe vnímají jako silnější, více si 

věří, mění se jejich pohled na život, zejména si uvědomují svoji omezenost a zranitelnost, 

respektive neschopnost ovládat svůj vlastní život.  

Zvládnutím náročné situace se transformují nejen hodnoty a postoje, ale také vztahy 

k druhým lidem. Rodiče kladou větší důraz na rodinu a na dobré vztahy, jsou více 

tolerantní  

a empatičtí, mají větší tendenci pomáhat druhým (zejména rodinám, které se potýkají 

s obdobnými problémy). Emocionální pouto, které si rodiče k dítěti vytvoří, vede k tomu, 

že své postižené dítě vnímají pozitivně, jako zdroj radosti a uspokojení a jako prvek, který 

stmeluje celou rodinu. Samozřejmě v průběhu života dítěte se mění také zátěž, již rodiče 

prožívají, kumulující se problémy vycházející z postižení mohou vyrovnanost rodičů opět 

oslabit. Někteří rodiče se se situací nemusí vyrovnat vůbec, důsledkem toho se cítí osamělí  

a izolovaní. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009) 
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2. Empirická část 

2.1. Metodologie výzkumu 

2.1.1. Téma výzkumného projektu, výzkumný problém a výzkumné 

otázky 

Jak již bylo výše zmíněno, má zdravá populace lidí o mentální retardaci a Downově 

syndromu poměrně omezené znalosti, které navíc bývají zatíženy celou řadou předsudků. 

Proto je cílem této bakalářské práce poskytnout základní informace k danému tématu. 

Zatímco teoretická část se zaměřuje na popis problematiky mentální retardace, Downova 

syndromu a rodinného života s dítětem s mentálním postižením, empirická část 

zprostředkovává zkušenosti rodičů dětí s Downovým syndromem.  

Cílem výzkumu bylo porozumět životnímu údělu rodičů dětí s Downovým 

syndromem. Bádání se soustředilo na zkušenost, která pramení právě z narození dítěte 

s tímto postižením. Optikou rodičů se sledovalo, jak prožívali různé situace spjaté 

s narozením handicapovaného potomka, s čím se museli vyrovnávat a jak sami vnímají 

tuto zkušenost. Hlavní výzkumné otázky se zaměřily na to, jaký je život s dítětem 

s Downovým syndromem a jak rodiče vnímají a hodnotí zkušenost, kterou získali 

narozením dítěte s Downovým syndromem. Výzkum sledoval subjektivní vnímání dané 

situace a jeho cílem bylo nastínit ostatním lidem tuto problematiku takový způsobem, aby 

si sami dokázali představit, co by mohli zažívat, pokud by se jim narodil potomek 

s Downovým syndromem. 

 

2.1.2 Výzkumná strategie 

Pro účely získávání dat byl zvolen kvalitativní výzkum.   

Odborná literatura nabízí poměrně velkou škálu definic kvalitativního výzkumu. 

Obecně můžeme říci, že se jedná o metodu, která se vyhýbá statistickým procesům. Jejím 

cílem je porozumět zkoumané problematice a orientovat se v ní. V rámci tohoto přístupu je 

výzkumný problém zkoumán komplexně, včetně kontextů a pravidel, které v dané oblasti 

působí. (Hendl, 2008)  
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Kvalitativní metoda byla pro tento výzkum užitečná zejména svým holistickým 

přístupem, který umožnil pochopit danou problematiku, porozumět tomu, co rodiče 

prožívají a s čím se potýkají. Díky celistvosti bylo získáno značné množství bohatých dat. 

Komplexní povaha výzkumu však současně představovala nevýhodu, neboť sběr dat  

a jejich následná analýza byla časově velmi náročná.  Z důvodu proveditelnosti výzkumu 

musela být upravena velikost výzkumného vzorku (viz níže). 

 

2.1.4 Techniky sběru dat 

Data byla získávána formou polo-strukturovaného rozhovoru. Jedná se o metodu 

vedení rozhovoru, při kterém jsou určené základní okruhy otázek, jejichž pořadí je možné 

v průběhu rozhovoru měnit. Současně je možné pokládat další doplňující otázky  

(tzv. inquiry), prostřednictvím kterých si badatel nechává vysvětlovat, jak informátor svou 

odpověď myslí. (Miovský, 2006) Tato technika sběru dat je velmi výhodná, neboť pomocí 

základních okruhů otázek dokáže udržet strukturu rozhovoru a současně poskytuje 

informátorům dostatečný prostor pro vyjádření svých zkušeností. Skutečnost, že se striktně 

nemuselo dodržovat pořadí otázek a mohly být pokládány další doplňující otázky, 

umožnila přizpůsobit se rodičům a pochopit a interpretovat danou problematiku správně, 

tzn. optikou rodičů. 

Rozhovory s rodiči probíhaly vždy individuálně a byly z nich pořizovány 

audionahrávky, jejichž záznam byl následně přepsán. Díky audionahrávce jsem se mohla 

plně soustředit na vedení rozhovoru a nemusela se zdržovat zapisováním odpovědí. 

Několikeré přehrávání nahrávky napomohlo k odhalení skutečných významů a kontextů, 

které během vedení výzkumu nemusely být zcela evidentní. Výhodou nahrávání rozhovoru 

byla také skutečnost, že zvukový záznam zachytil i doprovodné jevy, např. pomlky, důrazy 

na určitá slova, smích, pláč apod. (Miovský, 2006) 

Pro snazší a přehlednější vedení rozhovoru byla používána osnova rozhovoru, která 

poskytovala přehled, co je ještě nutné probrat. Osnova rozhovorů je k nahlédnutí 

v přílohách bakalářské práce. 
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2.1.5 Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

Rodiče byli ve většině případů osloveni prostřednictvím občanského sdružení 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o. s. Vybíráni byli na základě 

několika kritérií.  

- Muselo se jednat o biologického rodiče dítěte s Downovým syndromem, 

který s dítětem žije (nebo do jeho dospělosti žil) v jedné domácnosti.  

- Důraz byl kladen také na stáří potomka, přičemž jeho minimální věk byl 

stanoven na tři roky. Tato věková hranice měla zajistit alespoň částečnou 

vyrovnanost se skutečností a současně poskytovala jistotu, že si rodič za tu 

dobu musel projít již řadou různých situací, které lze zažít pouze s dítětem 

s postižením.  

Z účastníků byli náhodně (tzv. metodou prostého záměrného výběru) vybíráni ti 

rodiče, kteří zmiňovaná kritéria splňovali nejlépe a souhlasili s účastí ve výzkumu.  

Výzkumný vzorek tvoří celkem šest informátorů. Jak už bylo zmíněno výše, nižší 

počet byl zvolen z důvodu proveditelnosti výzkumu. Samozřejmě velikost tohoto vzorku 

nemůže zaručit naprostou přenositelnost dat, respektive skutečnost, že všichni rodiče dětí 

s Downovým syndromem vnímají a prožívají tuto zkušenost způsobem, který zobrazuje 

výzkum. Pro nástin možných vnímání situace byl však takto velký vzorek dostatečný.  

Místo konání rozhovoru se domlouvalo s každým účastníkem individuálně, 

s důrazem na to, aby se jedinec při rozhovoru cítil dobře.  

 

2.1.5.1. Specifikace výzkumného vzorku  

Výzkumný vzorek tvořilo šest rodičů, pět matek a jeden otec. Vyjma jedné matky 

byli rodiče osloveni prostřednictvím občanského sdružení Společnost rodičů a přátel dětí 

s Downovým syndromem, o. s.  

- Věk rodičů se pohyboval v rozmezí 30 – 54 let, jejich děti s Downovým 

syndromem dosahovaly věkové hranice mezi 4 – 32 lety.  
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- Pět zúčastněných žije trvale v manželství či v partnerství s biologickým 

rodičem dítěte s Downovým syndromem, jedna matka je rozvedená  

(s manželem se rozvedli až v době, kdy potomek dosáhl své dospělosti).  

- Dva rodiče z výzkumného vzorku tvoří jeden manželský pár (tzn., že se zde 

budeme bavit o pěti dětech s Downovým syndromem). 

- Všichni rodiče mají ještě druhé zdravé dítě. Ve čtyřech případech je zdravý 

potomek mladším sourozencem, v jednom případě se jedná o sourozence 

staršího. 

- Čtyři rodiče jsou zaměstnaní, jedna matka je nezaměstnaná z důvodu péče  

o potomka a jedna matka je v současné době na mateřské dovolené 

s mladším sourozencem. 

- Čtyři děti jsou postiženy Downovým syndromem typu trisomie  

21. chromozomu, zbývající dítě má mozaicismus.  

- Všechny děti dochází do nějaké vzdělávací instituce. 

 

2.1.6 Etické otázky výzkumu 

Oblast bádání se zabývala poměrně citlivým tématem, proto bylo důležité zaměřit 

se také na jeho etickou stránku. Zúčastnění byli před začátkem rozhovoru řádně seznámeni 

s povahou výzkumu a se způsobem, jakým bude rozhovor probíhat. Současně byli poučeni 

o svém právu z výzkumu kdykoliv odstoupit. Veškeré důležité informace dostali v písemné 

podobě ve formě informovaného souhlasu, jehož podepsáním stvrdili souhlas s účastí. 

Informovaný souhlas byl vyhotoven ve dvou pare, jedno vyhotovení si rodiče ponechali. 

V rámci výzkumu byla účastníkům zajištěna anonymita změnou jmen a nezveřejňováním 

citlivých údajů, ze kterých by bylo možné zúčastněné poznat. Podepsané informované 

souhlasy, audionahrávky a přepisy rozhovorů jsou uloženy u výzkumníka. Zvýšená 

pozornost byla věnována způsobu vedení rozhovoru, přičemž důraz byl kladen na citlivý 

přístup k informátorům. Také se sledovalo psychické rozpoložení účastníka na konci 

rozhovoru.  
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2.1.7 Analýza dat 

Data byla zpracována metodou otevřeného kódování. Jedná se o analýzu dat, 

během které jsou „údaje rozebrány na samostatné části a pečlivě prostudovány, 

porovnáváním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly, a také jsou kladeny otázky o jevech údaji 

reprezentovaných.“ (Strauss, Corbinová, 1999, s. 43) 

Rozhovory byly nejprve převedeny z audiozáznamu do písemné podoby. Byla 

provedena tzv. doslovná transkripce, to znamená, že získaná data byla přepsána doslovně. 

Během přepisu byl navíc text doplněn poznámkami (např. poznámky o chování účastníka – 

pláč, smích, pomlky). Následně byl přepis rozdělen na jednotlivé tematicky shodné části  

a bylo přikročeno ke kódování a kategorizaci. V takto upravených datech už bylo možné 

hledat společné znaky či naopak rozdíly.  

Výše zmíněným postupem pak byly získány následující kategorie: 

1. Adaptace na situaci narození dítěte s Downovým syndromem 

2. Proměna sociálních vztahů po narození dítěte s Downovým syndromem 

3. Péče a výchova dítěte s Downovým syndromem 

4. Dítě s Downovým syndromem jako životní zkušenost 

Výsledky výzkumu byly pro ilustraci doplněny citacemi z rozhovorů. Některé z citací byly 

částečně upraveny (zejména šlo o úpravy slovosledu). 
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2.2. Vyhodnocení výzkumu 

 

1. Adaptace na situaci narození dítěte s Downovým syndromem 

Narození dítěte s Downovým syndromem pro rodiče znamenalo šok a ochromení, 

pociťovali lítost a byli zmatení, nevěděli, co mají dělat, co si mají pod pojmem Downův 

syndrom představit. Zpočátku rodiče vnímali skutečnost, že se jim narodilo dítě s tímto 

syndromem, jako křivdu či nespravedlnost. Pokládali si otázku „proč my“ a sami sebe se 

ptali, za co jsou potrestaní. Ti ze zúčastněných, jejichž prvorozený potomek je právě 

postižené dítě, se domnívají, že by situaci pravděpodobně prožívali trošku jinak, pokud by 

už předtím měli zdravé dítě.  

„Konec světa v tu chvíli. Hlavně asi bych to brala jinak, když by to nebylo první dítě, ale 

tím, že to ještě bylo první dítě a člověk čeká, že to bude tak hezký s tím dítětem, a teď vám 

něco takovýho oznámí… Takže v tu chvíli konec světa.“ 

Co se týče lékařského přístupu k rodičům po narození postiženého dítěte, můžeme říci, 

že téměř každý z rodičů má nějakou negativní zkušenost. Je důležité upozornit, že 

samozřejmě velmi záleží na povaze a přístupu konkrétního lékaře. Obzvlášť zarážející však 

bylo chování lékařů v komunistické éře, bohužel negativní lékařský přístup k postižení 

přetrvává někde i dodnes. Starší matky zmiňovaly, že od lékařů nedostaly jasné informace, 

co se děje s jejich dítětem, navíc jim byl k němu různým způsobem odepírán přístup  

(např. odvezení dítěte do jiné nemocnice bez vědomí matky, neochota dát dítě matce domů 

atd.). Rodiče mladších dětí se setkali spíše s pozitivním chováním lékařů, někteří lékaři 

dokonce děti s Downovým syndromem vychvalovali a doporučovali rodičům, aby si je 

vzali domů. 

Všichni zúčastnění rodiče neměli do chvíle, než se jim narodilo dítě s Downovým 

syndromem, téměř žádné znalosti o tomto postižení. Tato skutečnost mohla mít vliv na 

vnímání dítěte rodičem a určitě mohla ovlivnit i délku smiřování se s nastalou situací. 

Starší matky poukazovaly na nedostatky informačních zdrojů a dostupnou literaturu 

vnímaly spíše jako zdroj stresu, neboť vykreslovala ty nejhorší možnosti.  
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 „No, ono tehdy nic nebylo. Já jsem si půjčila v knihovně nějakou knížku a už nevím, co to 

bylo, to jsem vědomě vytlačila. Tu jsem si přečetla, prořvala jsem tejden, protože to tam 

bylo vlastně načrtnutý v takový tý nejhorší variantě. Takže jsem knihu odložila…“ 

Mladší rodiče jako zdroj informací vždy uváděli nejdříve lékaře (hlavně pediatra či 

genetika), dále odbornou literaturu, která o dětech s Downovým syndromem píše pozitivně 

a pro rodiče nepředstavuje zdroj stresu, a internet. Získané informace vnímají spíše jako 

nastínění možných situací, které by je mohly potkat. Rodiče se také shodovali v tom, že 

jim velmi pomáhá sdílení svých problémů s jinými rodiči, kteří rovněž mají postižené dítě. 

 „Když se sejdeme s holkama, které mají taky postižený dítě, tak se u toho vždycky 

pobavíme, vyměníme si ty deprese a odcházíme takový jakoby vyčištěný. Říkám si, ono je to 

někde stejný nebo ještě horší.“ 

Někteří rodiče se zabývali myšlenkou, jestli si dítě mají nechat nebo zda ho mají 

dát do ústavu. Nakonec však všichni došli k tomu, že se pokusí s potomkem žít. Horší, než 

se smířit s tím, že je dítě postižené, pro ně byla představa, že by potomka odložili  

a nevěděli, co s ním je.  

„První reakce ježišmarjá, takový dítě nechci! A prostě to ne, já ho dám pryč. Dám ho 

prostě do ústavu. A to bylo hned takový to první, hned ten první, druhej den, že prostě 

nechci a že šup, otěhotním znovu, honem rychle další dítě… A pak jsme si jen tak s mužem 

řekli, no tak to zkusíme. A tím už jsme to pak vlastně vůbec neřešili, že bychom ho někam 

dali nebo tak. Prostě jsme si řekli, tak jo, zkusíme to a u toho to zůstalo, že to zkoušíme.“ 

Za nejnáročnější období považují rodiče zhruba první rok života dítěte 

s Downovým syndromem. Jednalo se o období, kdy s potomkem museli absolvovat řadu 

vyšetření a operací (k Downovu syndromu bývají velmi často přidruženy další nemoci,  

viz podkapitola 1.2.3. Charakteristické znaky osob s Downovým syndromem) nebo s ním 

museli pravidelně cvičit (např. Vojtovu metodu). Navíc pro ně byla situace, ve které se 

nacházeli, stále velmi bolestivá a ještě s ní nebyli vyrovnaní.   

Obtížné pro ně bylo, pokud přišli do kontaktu se zdravými dětmi. Matky uváděly, 

že jiným rodičům zdravé děti záviděly, otce sice takové myšlenky několikrát napadly, ale 

současně odmítl, že by pociťoval závist. Spíš mu přišlo líto, že jeho dítě s Downovým 
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syndromem bude obtížně hledat naplnění života (např. nikdy se nestane rodičem a nebude 

mít svoji rodinu). Také se obával, že s ním nebudou moci dělat to, co by dělali se zdravým 

potomkem. Na otázku, jestli si myslí, že si tento nedostatek nějakým způsobem 

kompenzovali, rodiče odpovídali různě. Část matek i otec odmítli jakoukoliv možnost 

kompenzace. Jedna z maminek uvedla, že velkou kompenzací bylo narození druhého 

zdravého dítěte, další se snažila být super-matkou. 

„Ano, občas jsem si řekla, tak prostě taková je realita a já se budu snažit, budu 

dvojnásobná matka … možná že jsem si to kompenzovala myšlenkou, dělám toho dvakrát 

tolik, co dělají ostatní matky, budu pořádná máma a pořádně ho něco naučím a budu se 

prostě snažit.“ 

Některé matky také uváděly, že si na dítě musely zvyknout, že jim chvíli trvalo, než 

si k němu vytvořily citové pouto.  

K tomu, aby matky kritické období ustály, jim velmi pomáhala skutečnost, že byly 

zaměstnány také jinými problémy (např. stěhování, dokončení studia) a neměly tak čas 

přemýšlet nad tím, co je potkalo.  

K vyrovnání rodičů se situací docházelo postupně, vždy se s něčím malým smířili, 

což je posunulo dál. Nakonec si uvědomili, že trápení nikam nevede a že život 

s postiženým dítětem se dá zvládnout a na dítěti začali vnímat pozitiva. Většina rodičů se 

domnívá, že je se situací plně smířena. Jedna ze zúčastněných matek si myslí, že se s tím 

asi nikdy nesmíří, že jí to vždy bude líto. Nejmladší informátorka uvedla, že je více méně 

smířená, občas však přijdou krizové chvíle. Právě u této matky bylo vidět, že je pro ni  

o tomto tématu ještě těžké mluvit. Obecně se během rozhovorů ukázalo, že některé oblasti 

jsou pro rodiče stále citlivé, některé matky se v průběhu výzkumu rozbrečely. 
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2. Proměna sociálních vztahů po narození dítěte s Downovým syndromem 

Narození dítěte s postižením transformovalo i oblast vztahů. Rodiče se shodli v tom, že je 

postižené dítě stmelilo. Zdůrazňují však, že velmi důležité bylo, že měli dobré partnerské  

i rodinné vztahy ještě před jeho narozením.  

Zaměříme-li se na partnerský, respektive manželský vztah, je pozoruhodné, že v něm 

nedocházelo ke krizím, které by plynuly z narození dítěte s postižením. Pravděpodobně je to 

dáno tím, že žádný z rodičů dětí s Downovým syndromem nebyl proti, aby si toto dítě nechali. 

Zatímco se matky z našeho vzorku s postižením smiřovaly poměrně dlouho, zpovídaný otec 

uvedl, že se s náročnou situací vyrovnal téměř okamžitě. Důležité je však upozornit, že velmi 

záleží na charakterových vlastnostech rodičů. Každý člověk prožívá náročné situace trochu 

jinak. To dokazuje i vyprávění jedné z matek, která v rozhovoru popisovala, že manželovi 

velmi dlouho trvalo, než se s nastalou situací smířil a neschopnost vyrovnat se s tím, že mají 

postižené dítě, řešil únikem do zaměstnání.  

Co se týče vztahu otce k postiženému potomkovi, všechny matky uvedly, že spolu mají 

moc hezký vztah. Některé ho označovaly jako specifický. Také zpovídaný otec potvrdil, že 

má se svým postiženým synem jiný vztah, než s druhým zdravým dítětem, ačkoliv oba dva 

má rád stejně. 

„Můj muž naopak možná trošku víc protěžuje to dítě s Downovým syndromem než to zdravý 

dítě. Má k němu takový lepší vztah, nebo ne lepší vztah, samozřejmě miluje i druhý dítě, ale je 

to takový … mají mezi sebou něco, má k němu takový silný pouto.“ 

„Já jsem kolikrát přemýšlel nad tím, koho mám radši … Asi je má člověk rád oba dva stejně, 

ale ten přístup k nim mám možná malinko jinej. Nemůžu říct, že ho mám radši, ale je ten vztah 

jinej.“ 

Ačkoliv měli někteří rodiče obavy z reakcí příbuzných či přátel a nevěděli, jak jim mají  

o postižení říci, nesetkali se s negativní odezvou. Rodina vzala danou situaci velmi dobře. Je 

pravda, že některé matky se v rozhovorech zmiňovaly o tom, že určitým členům rodiny dělalo 
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problém vyrovnat se s touto skutečností a občas se chovali ne zcela citlivě.  V každém případě 

jim byla rodina důležitým zdrojem opory.  

Také zdraví sourozenci mají s dítětem s Downovým syndromem skvělé vztahy. 

Podíváme-li se na sourozenecký vztah optikou rodičů, zjistíme, že někteří rodiče vnímají 

zdravého potomka jako jakéhosi „inteligenčního tahouna“, který u postiženého sourozence 

přirozeně rozvíjel jeho schopnosti a dovednosti. U rodičů, jejichž zdravé dítě je druhorozené, 

panovaly či stále panují (v závislosti na současném věku potomka) obavy, že by se mohlo za 

svého postiženého sourozence v budoucnosti stydět. 

„Jsem ráda za to, jak se Vašík k Tomáškovi chová, ten ho úplně zbožňuje, fakt se mají hrozně 

rádi. Ale bojím se, aby to vydrželo. Aby se nezačal za bráchu stydět. To se trošku bojím, že až 

bude třeba na základce, tak to třeba možná přijde.“ 

 Všichni rodiče potvrzují, že u nich nedošlo k velkému úbytku přátel kvůli narození 

postiženého potomka. Fakt, že se s některými přáteli přestali stýkat, přičítají zejména změně 

životního stylu, kdy bylo potřeba starat se o dítě (myšleno jako o novorozeně, nikoli speciální 

péče kvůli Downovu syndromu), nebo změně priorit a hodnot. Reakce přátel však byla 

vesměs pozitivní a s rodiči udržují pravidelný kontakt. Obdobně jako příbuzní jsou jim 

zdrojem opory. Rodiče také velmi oceňují, že si díky postiženému dítěti našli nové přátele.  

Děti s Downovým syndromem, o kterých jsme s rodiči hovořili, jsou v kolektivu 

zdravých lidí velmi oblíbené. Je to pravděpodobně dáno jejich povahou, což naznačovali  

i sami rodiče. Jsou velmi přátelské, společenské, milé a upřímné.   

„Můj táta k němu má úplně úžasnej vztah. Má vlastně šest vnoučat … a Danečka miluje úplně 

nejvíc z těch dětí. Prostě není to grázl, je to milý dítě, který se přitulí.“ 

 

 

3. Péče a výchova dítěte s Downovým syndromem 

Rodiče vnímají život s dítětem s Downovým syndromem jako náročný a poměrně 

vyčerpávající, nikoliv však tragický. Všichni se shodovali v tom, že se dítěti s postižením 

musí neustále věnovat a hlídat ho. Matky si stěžovaly, že musí být s tímto potomkem neustále 

ve střehu, neboť by dítě mohlo něco provést.  
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„Ono je to s ní těžký, protože furt jste s ní ve střehu. Je jí jedenáct, ale já jí nemůžu nechat 

doma samotnou, to neexistuje. Je to takovej adrenalin s ní a člověk si odpočine, až když si ona 

lehne a usne. Tak já vím, že si můžu konečně v klidu sednout, jinak jsem furt ve střehu.“ 

„Já matkám závidím takovou tu určitou volnost. Protože já když jdu teď s dětma na hřiště, tak 

prostě u Dana musím pořád stát, aby tam neobjímal nějaký mimino a nezmáčknul ho. Takže 

já jim závidím prostě takový to, že ony si sednou a ty jejich dětičky si hrajou, kdežto já musím 

furt koukat, být ve střehu.“ 

Matka nejstaršího dítěte ze zkoumaného vzorku uvedla, že ačkoliv je už její potomek 

dospělý, starost o něj nekončí. Poukazovala na skutečnost, že ve svém věku už by se měla 

starat o vnoučata, ale přitom v podstatě musí stále pečovat o relativně malé dítě, což je velmi 

náročné. Zde bychom chtěli upozornit, že velmi záleží na schopnostech a míře mentálního 

postižení dítěte. Například matka dívky s mozaikovým typem Downova syndromu mluvila  

o tom, že je dcera v podstatě samostatná a dokázala by se o sebe bez problémů postarat.  

Rodiče také poukazovali na skutečnost, že jejich postižené děti velmi často neposlouchají. 

Jedná se zejména o situace, kdy je dítě zaujaté nějakou určitou činností a rodičovský zákaz 

v podstatě nevnímá. Své potomky s Downovým syndromem popisovali také jako notorické 

útěkáře.  

„… kdyby to bylo trošku jednoduší, kdyby poslouchal, kdybych řekla Tomáši, nedělej to! A on 

by to neudělal. Ne, on má takový nutkání, že prostě můžu křičet Tomáši ne, ne, ne! A on stejně 

jde a udělá to, protože prostě musí, protože má to nutkání.“ 

„… jít s ní na nákup, to je adrenalinový zážitek … Nejde jí prostě naučit, že nesmí odejít nebo 

nesmí tohle. To nejde a je jí jedno, že jí plesknu přes zadek. Prostě musí a dělá to dodneška.“ 

Během rozhovorů jsem se také zaměřila na to, co rodičům na dětech s Downovým 

syndromem nejvíce vadí či s čím měli největší problém se smířit. Mezi fyziologické aspekty 

řadili rodiče vyplazování jazyka a s ním často spojené slintání. Ve výčtu negativních 

vlastností dítěte však převažovala zejména výše zmiňovaná neposlušnost. Problém viděli také 

v pomalejším vývoji. Ačkoliv si plně uvědomují, že se jedná o součást diagnózy, těžko se 

s tím smiřovali. Shodně s odbornou literaturou popisovali rodiče problematiku opožděného 

vývoje. Zatímco zdravé dítě si určité chování osvojuje zcela automaticky, dítě s Downovým 

syndromem se to musí naučit. Vývojové fáze jsou navíc mnohem delší a rodiče se dítěti musí 

věnovat intenzivněji. Každý pokrok však doprovází velká radost. 



47 
 

„No, poprvé jsem se těžce smiřovala, že když byla malá, tak plazila jazýček. Kývala se a tak, 

to byl opravdu takovej moment, kdy někdy působila jako to zvířátko. To není jako ve zlým. 

A pak jsme šly na písek a ona ten písek jedla, seděla tam, rozhazovala a jedla písek a neustále 

z něj utíkala.“ 

 V odborné literatuře jsou často děti s tímto syndromem charakterizovány jako 

„sluníčka“, tedy jako usměvavé, veselé, společenské, přátelské. V našem výzkumu se to 

jedině potvrdilo. Za zmínku ale určitě stojí odlišné vnímání matky a otce nejmladšího dítěte 

s Downovým syndromem z našeho vzorku. Matka s tvrzením, že jsou děti s Downovým 

syndromem sluníčka, nesouhlasila, vnímá to jako bagatelizování problému. Odkazovala se na 

fakt, že ačkoliv je její dítě milé, má řadu negativních vlastností, které rozhodně nejsou veselé. 

Otec naopak tvrdil, že je jejich syn vzorný příklad sluníčka. Z tohoto postoje lze vyvodit, že 

matka ještě stále není zcela smířená se situací. Jinak rodiče shodně vyzdvihovali zejména 

přátelskou a společenskou povahu svých dětí, citové založení, dobrou náladu, veselost  

a radost. 

„Totálně úsměvný dítě, jo je hrozně přátelskej, hrozně milej a mazlivej, strašně všechny 

miluje, to je prostě úplně vidět. Nemá špatnou náladu, prostě opravdu, jakože říkají, že děti 

s Downovým syndromem jsou sluníčka, tak Tomáš sluníčko asi je.“ 

 Rodiče také měli posoudit, zda řeší se zdravým dítětem a s dítětem s Downovým 

syndromem podobné problémy. Rodiče nejmladšího dítěte shodně uvedli, že rané problémy 

jsou v podstatě obdobné, rozdíl spočívá pouze v délce a intenzitě, s jakou je potřeba  

se s danými situacemi vypořádávat. Ostatní výpovědi rodičů se však zcela neshodovaly. 

 Za nejšťastnější životní období rodiče považovali narození druhého zdravého potomka 

či pokroky, které dítě s Downovým syndromem učinilo. Za nejhorší období pak většinou 

pokládali první roky života s dítětem s Downovým syndromem, které byly psychicky velmi 

náročné. Rodiče se shodli v tom, že život s dítětem s Downovým syndromem je náročný  

a vyčerpávající, což s sebou občas přinese menší životní krize, neznamená to však, že by 

neměli sílu pokračovat.  

„Nejhorší byl asi ten moment, kdy jsme se to dověděli. To byl strašnej šok. Jinak pak už si 

nepamatuju jakoby nic výrazně hroznýho. Pak už to bylo jenom takový někdy lepší někdy 

horší.“ 



48 
 

„Nejšťastnější chvíle byly pokroky, to určitě ano. Vždycky je něco strašně na dlouho, než se 

něco naučí, ale pak to přijde najednou ze dne na den a to je jupí, hurá, konečně! Konečně 

něco umí.“ 

 Rodiče se také shodli v přáních týkajících se budoucnosti jejich postiženého dítěte. 

Všichni si přejí a snaží se dítě vychovávat takovým způsobem, aby bylo samostatné. Také by 

byli velmi rádi, kdyby si dítě našlo nějaký smysl života, nějakou práci, která by jej 

naplňovala. U starších dětí by si pak matky navíc přály, aby dcery nezůstaly samy a aby našly 

naplnění i v partnerském životě. 

„V jeho životě, aby byl samostatnej. Aby byl fakt samostatnej, abych věděla, že ho můžu pustit 

ven, že ho můžu pustit koupit si rohlík, že se mi někde neztratí…“ 

 

 

4. Dítě s Downovým syndromem jako životní zkušenost 

Zkušenost, kterou rodiče získali tím, že se jim narodilo dítě s Downovým syndromem, je 

určitě změnila. V rozhovorech uváděli, že se cítí silnější. Náročná životní situace je donutila 

přehodnotit své hodnoty a priority. Uvědomili si, že řada věcí, které zdraví lidé řeší, je 

triviální a nemá cenu se jimi zabývat. Stali se pokornějšími, vnímavějšími a více si váží 

hodnoty zdraví. Navíc získali nové přátele, kteří jsou v obdobné situaci. Všechny tyto změny 

hodnotí jako pozitiva zkušenosti. Negativní stránky vidí rodiče zejména ve skutečnosti, že 

život s dítětem s Downovým syndromem je náročnější a komplikovanější. Někteří také jako 

negativum uváděli finanční stránku. Nelíbí se jim, jakým způsobem funguje sociální podpora 

státu. Podání žádosti o příspěvek na péči představuje podstoupit složitou byrokracii s nejistým 

výsledkem. Rodiče se shodovali v tom, že po porodu jsou děti vnímány jako zcela neschopné, 

obdobný přístup je pak společností zastáván i ve vzdělávací sféře, jakmile však rodiče 

potřebují finanční pomoc ve formě příspěvků na péči, najednou Downův syndromem není 

dostatečným důvodem pro jeho přidělení. 

Všichni rodiče také došli k závěru, že nemá smysl vytvářet si představy o budoucnosti či ji 

nějakým způsobem plánovat. Pokud už mají nějaké plány, jedná se o blízkou budoucnost.  
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„Já jsem se naučila neplánovat, protože to je to nejstrašnější, co může člověk udělat. Protože 

ten skutečnej život tomu nikdy neodpovídá. A nejhorší je, když se člověk na něco těší nebo 

něco očekává a ono to nenastane. To je pak šok, zklamání.“ 

Rodiče se shodli také ve způsobu myšlení, domnívají se, že je velmi důležité hledat si ve 

všem pozitiva. Všichni uvedli, že situace některých jiných lidí je mnohem horší, že oni jsou 

na tom ještě dobře. Se svým životem jsou spokojení. Naplňuje je rodina, přátelé a sdílení 

života s blízkými. 

Ačkoliv zkušenost vnímají spíše pozitivně, někteří rodiče se přiznali, že by ji vyměnili za 

možnost žít život se zdravými dětmi, protože život by byl jednodušší. Některé matky také 

uvedly, že kdyby se o skutečnosti, že jejich dítě bude mít Downův syndrom, dozvěděly během 

těhotenství, šly by na potrat. Všichni rodiče si však život bez potomka s Downovým 

syndromem nedokáží představit, své děti milují a jejich ztráta by pro ně byla zdrcující.  

„Nemůžu říct, že bych nepřemýšlela nad tím, že kdyby umřel, tak by bylo všechno v klidu. Ale 

teď kdybych si měla říct… Ježišmarjá kdyby umřel, jako je mi z toho špatně prostě, protože už 

to dítě natolik miluju, že si nedovedu představit, že by umřel, že by u nás nebyl, že bych ho 

neměla.“ 

Život s dítětem s Downovým syndromem pro ně nepředstavuje žádnou tragédii, přesto se 

domnívají, že druhé postižené dítě by již nezvládli a nechtěli by ho.  

Určitý zdroj útěchy a jistoty mají rodiče ve druhém zdravém dítěti. Toto dítě jim také 

pomohlo smířit se se skutečností, že mají postiženého potomka.  

 

Rodiče by matkám a otcům, kteří stojí před rozhodnutím, zda si dítě s Downovým 

syndromem mají nechat, rádi vzkázali, že život s takto postiženým dítětem je sice náročný, ale 

rozhodně není nezvladatelný. Navrhují jim, aby to s dítětem alespoň zkusili. Samozřejmě si 

uvědomují, že velmi záleží na povaze rodičů, na podpoře širší rodiny a okolí. Vzkazují těmto 

budoucím matkám a otcům, aby zvážili nejen samotné postižení, ale také vše, co dítě 

s Downovým syndromem může přinést, aby počítali s tím, že život bude složitější, bude 

náročnější na psychiku, že může dojít k finančnímu oslabení a řadě osobních omezení. 

Budoucím rodičům doporučují, aby si před tímto zásadním rozhodnutím promluvili s někým, 

kdo už si stejnou zkušeností prošel. 
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2.3. Diskuze 

Jedním z problémů dnešní zdravé populace je velmi malá znalost problematiky 

mentálního postižení. Na toto téma jsme narazili také v rámci rozhovorů. Samotní rodiče 

přiznávali, že svoji první velkou zkušenost s postiženým člověkem získali právě díky narození 

potomka s Downovým syndromem. V okamžiku, kdy jim lékaři sdělili diagnózu, si rodiče 

absolutně nedokázali představit, co mohou od postiženého dítěte očekávat a co bude život 

s ním obnášet. S nedostatkem informací o postižení se pak setkali i ve svém okolí. Proto by 

tato bakalářská práce měla sloužit jako zdroj důležitých informací o mentální retardaci, 

Downově syndromu a o životě rodiny s takto postiženým dítětem.  

 Shrnutím výsledků výzkumu se na tomto místě nebudu zabývat, neboť je uvádím 

v závěru.  

Mám-li reflektovat kvalitu výzkumu, musím přiznat, že bádání mohlo být ovlivněno 

celou řadou faktorů. Už jen má přítomnost mohla mít jistý vliv na výsledky bádání. Každý 

badatel si s sebou nese své subjektivní postoje a názory na dané téma. Proto jsem se snažila 

oprostit se od těchto postojů a co nejvíce eliminovat své subjektivní zásahy. K určitému 

ovlivnění mohlo dojít také ze strany účastníků výzkumu ve formě zatajování informací, 

snahou vypadat v mých očích lépe atd. Aby bylo zkreslení ze strany zúčastněných co 

nejmenší, snažila jsem se navodit co nejpříjemnější atmosféru a přistupovat ke zpovídaným 

velmi citlivě. Výhodou byla má osobní zkušenost s člověkem s Downovým syndromem, díky 

ní jsem byla empatičtější a lépe jsem se do situace rodičů vciťovala.  

Jako problematický by mohl být vnímán také výběr vzorku ať už kvůli své velikosti, 

nebo své různorodosti. Velikost vzorku byla stanovena s ohledem na proveditelnost výzkumu. 

Je důležité si uvědomit, že cílem práce nebylo jasně definovat, jak celá populace rodičů dětí 

s Downovým syndromem hodnotí svůj život. Bádání mělo zprostředkovat subjektivní 

vnímání dané zkušenosti, mělo poskytnout určitý náhled do problematiky a to takovým 

způsobem, aby si čtenář sám dokázal představit, co by mohl prožívat, pokud by se mu 

narodilo dítě s Downovým syndromem. Různorodost výzkumného vzorku pak vnímám spíše 

jako výhodou. V rámci výzkumu se totiž ukázala různá prožívání, což zabraňovalo 

zobecňování a přenášení určitých vzorců na celou populaci rodičů dětí s Downovým 

syndromem. 

Ve zkoumané oblasti existuje celá řada dalších zajímavých témat, které by stály za 

pozornost. Při analýze rozhovorů bylo velmi zajímavé pozorovat rozdíly ve výpovědích 
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zúčastněného manželského páru. Otec si sám byl vědom svých výhod a nevýhod oproti 

manželce. Situaci viděl z jiného úhlu, neboť nebyl v důsledku mateřské dovolené izolován  

a neztratil tak kontakt s realitou, stále chodil do práce, sdílel s přáteli stejné zájmy a na rozdíl 

od manželky nebyl zcela ponořen do péče o potomka s Downovým syndromem. Jistě ale platí 

i to, že otcův nadhled daný větším osvobozením od úmorné každodenní starosti, prospívá  

i matce, neboť jí dodává pocit smysluplnosti jejího údělu. Proto bych určitě doporučila 

zaměřit se na prožívání této náročné životní situace otci a následně prožívání otců porovnat 

s prožíváním matek. Další zajímavou oblastí by bylo vnímání situace zdravými sourozenci, 

kteří život rodiny vidí ze zcela jiné perspektivy než rodiče. 

.   
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Závěr 
Bakalářská práce se zabývala problematikou života rodičů, kterým se narodilo dítě 

s Downovým syndromem. Soustředila jsem se na zkušenost, kterou získali narozením takto 

postiženého potomka.  

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. 

Teoretická část představuje základní termíny, jako je mentální retardace či Downův 

syndrom. Zabývá se také dosud získanými informacemi o životech rodičů dětí s mentálním 

postižením. Jejím cílem je především teoreticky zakotvit zkoumané téma.  

Mentální retardace označuje stav, při kterém dochází k zastavení či zaostávání 

duševního vývoje. Většinou bývá způsobena organickým poškozením mozku, proto ji není 

možné léčit. Vhodnou péčí a výchovou se však tento stav může zlepšit. Osoby s mentální 

retardací mají sníženou úroveň rozumových schopností, které bývají souhrnně označovány 

jako inteligence. Úroveň inteligence bývá vyjadřována pomocí tzv. inteligenčního kvocientu, 

který vyjadřuje vztah mezi mentálním a skutečným věkem. Mentální retardace se mimo jiné 

zjišťuje prostřednictvím inteligenčních testů. Diagnostikovaná je v případě, že testovaná 

osoba dosáhla úrovně IQ 69 bodů a méně. Na základě 10. revize Mezinárodní klasifikace 

nemocí můžeme mentální retardaci rozdělit na lehkou, středně těžkou, těžkou, hlubokou, 

jinou a nespecifikovatelnou. Kritériem pro zařazení do dané kategorie je úroveň IQ a míra 

samostatnosti zkoumané osoby. Mentální retardace může být způsobena celou řadou faktorů. 

Příčiny jejího vzniku můžeme rozdělit na vnitřní, které jsou dány geneticky a jedinec se 

s nimi již narodí, a vnější, které se ještě dále dělí na prenatální (působící od početí do 

narození), perinatální (působící těsně před, během a po porodu) a postnatální (působící 

v raném dětství). Téměř u 80 % případů nelze původ mentální retardace určit. 

Downův syndrom je vrozená chromozomální porucha, která byla poprvé popsána 

anglickým lékařem J. L. Downem v roce 1866. Až téměř za sto let bylo zjištěno, že je tento 

syndrom charakteristický jedním nadbytečným chromozomem. Zdravá buňka lidského těla 

má 46 chromozomů uspořádaných ve 23 párech, člověk s Downovým syndromem má však 

v buňce 47 chromozomů, které tvoří 22 párů a jednu trojici. Na základě množství  

21. chromozomu a etiologie můžeme rozlišit tři typy syndromu: trisomii 21. chromozomu, 

translokaci a mozaicismus. Downův syndrom je jedním z nejčastějších vrozených syndromů  
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a je nejrozšířenější známou příčinou mentální retardace. Lidé s Downovým syndromem 

zaujímají přibližně 10 % z populace osob, které jsou postiženy mentální retardací. Důvod, 

proč Downův syndrom vzniká, nebyl dosud odhalen. Určitá souvislost byla objevena mezi 

četností výskytu a věkem matky. Syndrom bývá obvykle diagnostikován krátce po narození. 

Je charakteristický řadou fyzických znaků (např. šikmo posazené oči, zploštělá zadní část 

hlavy, krátký a široký krk, nižší vzrůst…), postižení jedinci jsou náchylní k určitým nemocem 

(např. srdeční vady, snížená imunita, poruchy zraku a sluchu). Downův syndrom je téměř 

vždy spojen s mentální retardací.  

Odborná literatura se shoduje v tom, že nejpřirozenějším prostředím pro život dítěte 

s mentálním postižením je rodina, neboť jen ta dokáže plně poskytnout pocit bezpečí a jistoty, 

zajistit emocionální stabilitu a dostatečné množství podnětů pro jeho rozvoj. Narození dítěte 

s mentálním postižením však do života rodičů, respektive rodiny přináší značné změny. 

Handicapované dítě představuje pro rodiče, kteří s takovou událostí nepočítali a nejsou na ni 

tedy připraveni, šok. Zažívají úzkost, strach, obavy, pocit studu a často i pocit viny. Problém 

spočívá zejména v nedostatku informací, rodiče často nedokáží odhadnout důsledky postižení 

a potýkají se s nejistotou. Ze společenského hlediska přijímá rodina specifickou sociální 

identitu, jež je společensky hodnocena spíše negativně. Mění se životní styl rodiny, který se 

musí přizpůsobit potřebám dítěte s postižením. Postupně dochází také ke změně postojů, 

názorů a hodnot rodičů. Narození takového dítěte ovlivňuje také partnerský vztah a vztahy 

s okolím (např. v důsledku změny hodnot přichází rodina o část přátel). 

 

Empirická část obsahuje metody vedení výzkumu a jeho následnou realizaci. Cílem 

výzkumu bylo porozumět životnímu údělu rodičů dětí s Downovým syndromem. Optikou 

rodičů se sledovalo, jak prožívali různé situace spjaté s postiženým potomkem, s čím se 

museli vyrovnávat a jak tuto zkušenost hodnotí.   

Narození dítěte s Downovým syndromem pro rodiče jednoznačně znamenalo 

zátěžovou situaci. Shodně s odbornou literaturou nejdříve prožívali šok, k vyrovnání 

docházelo postupně, až se nakonec s realitou všichni smířili.  Nejhorším obdobím pro ně byl 

zhruba první rok života potomka. Situace byla náročná, neboť s dítětem museli kvůli 

přidruženým vadám podstupovat různé operace a cvičení. Navíc se dítěti museli věnovat 

intenzivněji, než je běžné u zdravého potomka. Ke zlepšení náročné situace nepřispíval ani 

fakt, že rodiče nebyli smířeni s realitou. Stresující pro ně bylo zejména, pokud se dostali do 

kontaktu se zdravými dětmi a měli možnost srovnání. Matky shodně uváděly, že jim při 
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vyrovnávání se s realitou velmi pomáhalo, že byly zaměstnány ještě jinými starostmi  

a neměly tak čas přemýšlet nad svou situací. 

V důsledku narození dítěte s Downovým syndromem došlo také ke změně vztahů. 

Obecně se rodiče shodli, že je daná událost jakožto partnery stmelila. Velkou oporou jim byla 

širší rodina, bez které si často nedokáží představit, jak by situaci zvládli.  K transformaci 

vztahů došlo také mezi přáteli. Pokud se rodiče přestali s někým stýkat, bylo tomu tak 

zejména kvůli změnám priorit, s přáteli si najednou nerozuměli. Všichni oceňovali příliv 

nových přátel, kteří mají také dítě s postižením. Rodiče uváděli, že je pro ně velmi dobré, 

pokud mohou své starosti sdílet s někým, kdo má podobné zkušenosti. Můžeme shrnout, že 

také v oblasti vztahů korespondují získaná data s dosavadními výzkumy. 

Život s potomkem s Downovým syndromem vnímají rodiče jako náročný. Vývojové 

fáze mentálně postiženého dítěte jsou delší, řadu věcí si dítě neosvojuje automaticky, nýbrž se 

jim musí naučit. Navíc pokroky přicházejí velmi pomalu, což je pro rodiče psychicky 

vyčerpávající. Rodiče si také stěžovali na skutečnost, že musí být v přítomnosti dítěte neustále 

ve střehu. Děti s Downovým syndromem mají podle nich tendenci utíkat a bývají neposlušné. 

Ačkoliv je pro ně život s dítětem s Downovým syndromem náročný, shodují se, že je 

snesitelný a nejedná se o žádnou celoživotní tragédii. Všichni rodiče si velmi přáli, aby bylo 

dítě v dospělosti samostatné a našlo naplnění v nějaké pracovní činnosti, a proto se ho tímto 

směrem také snaží vést. 

Získanou zkušenost vnímají rodiče pozitivně, ačkoliv někteří uvedli, že by ji raději 

vyměnili za život se zdravými dětmi. Tento názor byl však menšinový, navíc si všichni rodiče 

už nedokáží život bez postiženého potomka představit. Rodiče dále uváděli, že se cítí silnější, 

vnímavější, pokornější. Byli donuceni přehodnotit své priority, jejich pohled na svět se 

změnil. Prožití takto náročné a stresující situace skutečně vedlo k proměně kognitivní  

a emocionální oblasti osobnosti rodičů. Pozitivum této zkušenosti podle rodičů spočívá také 

v nových přátelstvích, jež navázali s rodiči, kteří mají obdobné zkušenosti. Negativa spatřují 

ve skutečnosti, že je vše komplikovanější a náročnější. Podotýkají však, že je důležité hledat 

si ve všem pozitiva. Dlouhodobých plánů a představ o budoucnosti se rodiče vzdali, neboť 

podle nich nemá cenu si cokoliv plánovat. Matky se shodly, že kdyby se o postižení 

dozvěděly již v průběhu těhotenství, šly by na potrat. Stejně tak by rozhodně nechtěly další 

postižené dítě.  
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 Osobně musím přiznat, že mě rozhovory s rodiči donutily přemýšlet nad hodnotami  

a prioritami, které zdravý člověk považuje za důležité. Situace, ve které se rodiče nachází, 

rozhodně není snadná. Byla na nich vidět únava a vyčerpání, současně z nich však čišel dravý 

přístup k životu, snažili se vidět věci z té lepší stránky a o svých dětech mluvili s láskou  

a něhou.  

Ačkoliv většinu rodičů od doby, kdy se dozvěděli, že má jejich potomek Downův 

syndrom, dělí již desítky let, stále se jedná o velmi citlivé téma. Přesto si myslím, že jsou to 

jedni z nejstatečnějších lidí, které jsem měla šanci potkat. Obdivuji je za to, že měli dost sil 

zvládnout takto náročnou životní situaci. Jsem jim velmi vděčná, že byli ochotni se o svůj 

životní příběh se mnou podělit. A myslím si, že by na sebe měli být hrdí za to, co dokázali,  

a že zdraví lidé by si z nich měli vzít příklad.  

Neodsuzuji však ani rodiče, kteří se rozhodli pro potrat či pro odložení dítěte do 

ústavu. Sama totiž nemohu jednoznačně říct, zda bych byla dostatečně silná a situaci zvládla. 

Nyní však už vím, že člověka mohou potkat i horší události a ačkoliv je život s Downovým 

syndromem náročný, láska, kterou Vám takové dítě poskytne, dokáže překonat i ty nejtěžší 

překážky. Osobně jsem poznala, že lidé s Downovým syndromem dokáží rozdávat radost 

nejen svým rodičům, ale i lidem ve svém okolí. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 

Tematické okruhy rozhovoru s rodiči dětí s Downovým syndromem 
 

Obecné informace o rodiči a dítěti (rodič: jméno, věk, povolání, 

manželství/partnerství, počet dětí; dítě: jméno, věk, škola, pořadí mezi sourozenci) 

 

Narození dítěte 

1. Kdy a jak jste se dozvěděl(a), že bude Vaše dítě postižené DS, a jaká byla Vaše 

reakce? 

2.  Zabývala jste se tím, zda si dítě nechat? 

3. Co pro Vás obecně znamenalo narození dítěte s DS? 

 

Vztahy 

4. Jakým způsobem tato událost ovlivnila Váš partnerský vztah?  

5. Zažívali jste v partnerském vztahu krize pramenící právě z narození dítěte s DS, 

pomýšleli jste na rozvod? Myslíte si, že změna k lepšímu nastala díky tomu, že jste se 

oba smířili se situací? 

6. Jaká byla reakce sourozenců, příbuzných a přátel?  

7. Jaký vliv mělo narození dítěte s DS na vztahy?  

 

Prožívání situace 

8. Vyskytly se ve Vašem životě období, kdy jste si myslel(a), že už prostě nemůžete dál? 

9. Co Vás nutilo nevzdávat se? 

10. Trápil(a) jste se tím, že ostatní mají zdravé děti a jsou šťastní? Kompenzoval(a) jste si 

to něčím? 

11. Myslíte si, že už jste se se situací plně vyrovnal(a)? Proč? 

12. Co bylo příčinou vyrovnání? Bylo to spontánní rozhodnutí nebo jste se prostě jednoho 

dne probudil(a) a zjistil(a) jste, že jste s tím smířený(á)? 

13. Přemýšlel(a) jste někdy nad tím, že by byla smrt dítěte vysvobozením? 

14. Jaké období považujete za nejhorší a jaké za nejšťastnější? 

 

Dítě s DS a vztah rodiče k němu 

15. Jak byste charakterizoval(a) své dítě s DS? 

16. Co pro Vás bylo nejtěžší u dítěte s DS přijmout (s čím jste se vyrovnával(a) nejdéle)? 

17. Co je pro Vás v životě dítěte nejdůležitější? 
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18. Co byste si přál(a), aby dítě ve svém životě dosáhlo? 

19. Myslíte si, že řešíte v podstatě stejné problémy jako rodiče zdravých dětí? 

 

Narození dítěte s DS jako životní zkušenost 

20. Jak Vás osobně tato prožitá událost změnila? 

21. Dokážete říct, jaká jsou pozitiva a jaká negativa této zkušenosti? 

22. Kdybyste měl(a) možnost vyměnit tuto zkušenost za život se zdravým dítětem, 

měnil(a) byste? 

23. Myslíte si, že to, co Vás potkalo, mělo nějaký smysl? 

24. Jste se svým současným životem spokojený(á)? Co Vás v životě uspokojuje a 

naplňuje? 

25. Jaké máte představy o budoucnosti? 

 

26. Chcete ještě něco doplnit? 

 

 


