
Posudek bakalářské práce Pavly Šínové: Život s dítětem s mentálním 
postižením 
 
Co vlastně znamená být rodičem a co člověk coby rodič očekává? Rodič si přeje, aby jeho 
dítě žilo v souladu s hodnotami a přáními jeho, eventuálně rodiny, očekává, že dítě dospěje 
v samostatného člověka, který převezme rodinnou štafetu, a touží po satisfakci, již pocítí, až 
jeho dítě coby dospělý jedinec se sám stane rodičem. Hodnota zdraví na těchto prvních 
místech není jmenována, a pokud si lidé přejí „hlavně ať je zdravé“, říkají to proto, že nemoc 
by zde stála jako překážka k dosažení jmenovaných očekávání a cílů. (Z mého pohledu není 
zdraví to nejdůležitější, život lze naplňovat i s ubývajícím zdravím.) Když se v rodině narodí 
nemocné dítě, např. s vrozenou vývojovou vadou, následující období se pro rodiče většinou 
stává zápasem, neboť pocítí ohrožení těchto základních očekávání. V tom zápase se 
odhodlávají k přijetí svého dítěte a k přijetí všeho, co s tím souvisí. Člověk má s přijetím 
údělu zprvu problém, ale protože v polovičatém nebo provizorním stavu dlouho žít nemůže, 
tak své dítě většinou přijme a svůj úděl zvládá. Ba dokonce, není až tak výjimečné, když 
rodiče vyjádří, „že by neměnili“, neboť jim život s postiženým dítětem přinesl ještě něco 
jiného, neočekávaného, co za to stálo. Toto vyznání a údiv nad ním se stalo tématem 
bakalářské práce Pavly Šínové, kterou navíc inspirovala osobní známost s mladou dámou, 
která se narodila s vrozenou vadou zvanou Downův syndrom (DS).  
 
Standardně je práce rozdělená do dvou částí, teoretické (30 stran) a praktické (25 stran). 
V první části autorka zpracovává teorii podle základní literatury (20 knih a několik 
internetových odkazů). Jde o poměrně důkladné zpracování otázky mentální retardace obecně, 
a pak konkrétněji u dětí s DS, dále přes specifické charakteristiky DS, psychické i somatické,  
k povahovým rysům, až po  zpracování situace, v níž se nacházejí rodiny a rodiče postižených 
dětí. Text je velmi pěkný, obsažný, přehledný. Autorka stanovuje výzkumný problém. Píše 
(str. 34), že prožité trauma může u člověka způsobit proměnu  hodnotového systému, a tato 
proměna v kognitivní a emocionální oblasti umožní tzv. posttraumatický růst, jenž navzdory 
negativním zážitkům osobu nasměruje pozitivně. Cílem je proniknout do toho, jaký je život 
s dítětem s DS a jak rodiče svůj život a svou zkušenost hodnotí, čímž zahajuje v části 
praktické malý terénní výzkum. Výzkumná metoda je v tomto případě kvalitativní, s využitím 
polostrukturovaných rozhovorů  s šesti respondenty, jimiž jsou rodiče dětí s DS, pět maminek, 
jeden tatínek. Rozhovory byly nahrány a přepsány. Stanovila si čtyři zkoumané okruhy, tři 
z nich jsou víceméně popisné (přijetí dítěte, proměna sociálních vztahů a co obnáší péče o dítě 
s DS), pojednávají o praktických záležitostech, v nichž má čtenář možnost nahlédnout, s čím 
se rodiče potýkají. Tyto tři okruhy jsou předstupněm ke čtvrtému, jenž má vyústit ve 
zhodnocení celkové zkušenosti života s dítětem s DS. Hlavní proud výpovědí respondentů se 
nese v duchu, který potvrzuje hypotézu výzkumu, určité odchylky autorka analyzuje a hledá 
jejich příčinu.  
 
Hodnocení: Studentka se pustila do tématu, o jehož náročnosti neměla asi předem tušení. 
(Ale právě pro složitost věcí se do jejich řešení pouštíme.) Ukázalo se, že pro interpretace a 
analýzy výpovědí rodičů se těžko hledala slova, šlo o příliš citlivé záležitosti, kde i slova jsou 
příliš těžkopádná, a stačí málo a mohou vyznít jako nepravdy, a mohou i ublížit. Právě pro 
velmi citlivé zacházení se slovy lze celkový výsledek hodnotit jako zdařený, i když i  tady 
byly rezervy. Ne vždy  se vystačí jenom s opatrností, někdy je potřeba větší kuráže a 
v některých závěrech uplatnit více fantazie, nebo dokonce i filosofičtějšího nadhledu. Zde 
mám na mysli tu filosofii, která nás učí vidět, podle jakých pravidel se ubírá náš život. Víme 
přeci, že filosofie pomáhá porozumět osudovosti, pomáhá rozpoznat metafyzickou vinu od 
neviny, pomáhá při hledání pravé naděje a smyslu konání. Více té odvahy by si žádal hlavně 



ústřední moment této bakalářské práce: jak se naplňuje to, co se tak těžko vyslovuje (nebo 
píše černě na bílém), aby se to nezakřiklo nebo nepřivolalo, že totiž bolest učí člověka 
dosáhnout vyšších životních kvalit. Čtenář čte ale pouze až moc obecné fráze, či laciné 
návody jako např. „přehodnotit hodnoty a priority“, „ve všem hledat pozitiva“, „být se svým 
životem spokojen“ (str. 49).  
Jinde např. matka vypovídá, že lpět na nějakých nadějích a očekáváních se nevyplácí, ty že se 
rozplývají. Nějaké očekávání a doufání ale člověk k životu nutně potřebuje. Kde je tito rodiče 
nacházejí, když zároveň vyslovují, že jsou se svým životem spokojeni? Není chyba ve 
výpovědi „nedělám si naději, ale jsem spokojen“, ale je chyba v její interpretaci. Jako by tu 
něco chybělo. Čteme odpověď, že naději nacházejí ve druhém zdravém dítěti, v rodině, 
přátelích (str. 43), nebo že nemají čas přemýšlet o tom, co je trápí, proto je to netrápí. Ale není 
taková odpověď trochu vyhýbavá? To, co chybí, může mít například podobu, že se 
nespokojují s efemérní nadějí, ale že svou pozornost upřeli k naději jiné, trvalejší. (Lidé 
většinou ani nevědí, že jejich přístup je náboženské povahy.) Nebo by se mohl hledat rozdíl 
mezi nadějí a ambicemi, apod. Na str. 41 problém s akceptováním sdělení o narození 
postiženého dítěte je složitější, než jak je zde vysvětleno, a vysvětlení jako necitlivost lékařů 
v komunistické éře je trochu zjednodušující.  
Práce má mnoho silných a působivých momentů. Například matka dosáhla vrcholu ve smíření 
se svým údělem, který prověřuje představou smrti. Ta děsí matku dítěte s DS stejně jako 
každou jinou matku, ani ona si  nedokáže představit život bez svého dítěte.  Viditelně a pěkně 
je popsáno, že cit hraje v životě člověka vedoucí roli a rodiče shodně potvrzují, že se v životě 
nesetkali s výraznou negativní odezvou, či nepřátelskou reakcí, naopak jejich okolí bylo 
většinou zdrojem podpory a porozumění.  
Po formální stránce lze výzkumu vytknout nedostatky ve výběru vzorku, sama autorka to 
akceptuje a odůvodňuje, proč je vzorek tak malý (6 respondentů), nebo nestejnorodý (hlavně 
ve věkovém rozpětí). K výhradám bych přidala ještě jednu. Chybí zde nějaký konfrontační 
pohled, a krásně se nabízí pohled ze strany otce. Do vzorku respondentů se jediný otec dostal 
spíše náhodou, ale ukázalo se, že by mohl otcovský pohled na problematiku přinést 
zajímavější výsledky, a to otec nejen jako muž, který se neuzavřel před realitou vně rodiny, 
nebo ten, který unikl mateřské dovolené, ale otec, především určen otcovstvím, v němž 
spočívá podstata rozdílného pohledu na postiženého potomka. Například je psáno, že matky 
cítily závist vůči zdravým dětem, ale otec ji necítil (str. 42), nebo že délka času ke smiřování 
otce byla oproti matkám kratší (str. 44). Nepochybně velmi zajímavé by bylo zjistit, je-li toto 
postoj konkrétního jednoho otce, nebo zda by se v postoji našlo něco obecnějšího, týkajícího 
se i jiných otců.  
Trochu nevhodně vyznívá věta na str. 47, že „odborná literatura charakterizuje tyto děti jako 
sluníčka“. Pokud je literatura odborná, mělo by být užito slovo méně metaforické. Esteticky 
narušuje plynulost textu zbytečně dlouhé internetové odkazy (v teoretické části).  
 
Díky rozhovorům čtenář mohl nahlédnout do niterných prožitků rodičů dětí s DS.  Kromě 
zklamání zažívají rodiče o to intenzivnější radost a štěstí. Rodiče většinou dokážou úděl 
převést z negativního na pozitivní hodnocení, může to jít ještě dále, až k většímu porozumění 
a empatii vůči druhým. Bakalářská práce přicházející s tímto sdělením je přínosná, doporučuji 
ji k obhajobě, a  navrhuji hodnotit ji známkou dvě.  
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