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Abstrakt 

Bakalářská práce „ Život jedince s diagnózou svalové dystrofie a její vliv na 

psychiku a rodinu“ pojednává o životních změnách způsobených diagnózou. 

V teoretické části práce jsou uvedeny informace o zařazení, příčinách vzniku a 

možnostech léčby tohoto onemocnění. Dále popisuje vliv diagnózy na jednotlivá 

odvětví života a zaměřuje se na vztahy v rodině. Empirická část si klade za cíl 

zmapovat život jedince před stanovením diagnózy a vliv diagnózy na život. Snaží 

se zjistit, zda stanovení diagnózy ovlivnilo sebepojetí jedince, jeho vztahy a 

budoucnost. 
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Abstract 

This Bachelor Thesis named „ Life with Diagnosis of Muscular Dystrophy and 

Influence on Psyche and Family“ refers changes in life caused by this diagnosis. 

In the theoretical part of this thesis there are information about an inclusion, 

causes and options of the treatment. This part describes influence of diagnosis on 

different parts of life and it focuses on relationships in a family. The empirical 

part maps a life of an individual before this diagnosis and how it influences life 

of a patient and his family.One of the goals is also to find out how diagnosis 

affects conception of himself, his relationships and his future. 
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ÚVOD 
 

Téma práce jsem volila s ohledem na mé dosavadní studium a zaměření. Přišlo 

mi jako zajímavé propojení obou oborů – psychologie a speciální pedagogiky. 

Téma svalové dystrofie se v mém životě vyskytuje různým způsobem přes 12 let 

a během této doby jsem se setkala s řadou odborníků. Ovšem žádný z těchto lidí, 

ani odborná literatura mi nedokázali zodpovědět některé mé dotazy. V žádné české 

literatuře jsem se nesetkala s rozsáhlejším a uceleným rozborem této nemoci či 

podrobnějším popisem vlivu na psychiku pacienta. Právě proto jsem se rozhodla 

téma prozkoumat hlouběji a zajímat se o něj nejen na laické úrovni. Jelikož se 

jedná o onemocnění progresivního typu, tedy o onemocnění, které mění stav 

pacienta v průběhu času, považuji náhled na psychiku jedince se svalovou dystrofií 

za velice důležitý. 

 V teoretické části práce, jsme se zaměřily na popis a přesné zařazení svalové 

dystrofie a snažily jsme se o srozumitelné vysvětlení příčin jeho vzniku. 

Podrobněji jsme se věnovaly jedné formě onemocnění, která by měla sloužit pro 

lepší představa života jedince s touto diagnózou. Vybraly jsme nejvíce 

prozkoumanou, a zároveň nejzávažnější formu dystrofie – Duchenovu dystrofii. 

Za důležité považujeme způsoby diagnostiky a následné léčby, tedy částečné řešení 

onemocnění. V závěru teoretické části se snažím popsat vliv této diagnózy na 

jednotlivé oblasti života a rodinu. 

Empirická část pracuje s kvalitativním výzkumem. K našim účelům jsme využily 

semistrukturovaného rozhovoru a dotazníku. Tento způsob byl nejvhodnější 

k zmapování života slečny, která má dystrofii od dětství. V rozhovoru jsme se 

zaměřily na život s touto nemocí, na jednotlivá odvětví a na to, co onemocnění 

vzalo či naopak přineslo. Díky dotazníku jsme dosbíraly potřebné informace od 

dalšího člena rodiny. 
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1. Neuromuskulární onemocnění 

 

V úvodní kapitole považujeme za důležité stručně popsat nadřazenou 

skupinu, pod kterou spadají svalové dystrofie. Právě dle World Health 

Organisation (dále jen WHO) jsou svalové dystrofie1  řazeny pod nemoci nervové 

soustavy neboli neuromuskulární onemocnění. S tímto označením pracuje i mnoho 

českých autorů, například Haberlová, která onemocnění popisuje jako: 

„různorodou skupinu nemocí postihující některou z částí periferního nervového 

systému, tzn. periferní nerv, sval nebo nervosvalovou ploténku. Společným 

klinickým příznakem je svalová slabost.“ (Haberlová in Hájková, 2011, s. 19) 

Jankovský (2001) rozšiřuje tuto definici o další výčet klinických příznaků jako 

je periferní paréza, hypotonie, atrofie svalové hmoty, bolesti svalů, změna 

konzistence svalu, poruchy čití a již zmiňované poruchy chůze. 

Haberlová a Jankovský se shodují v tom, že neuromuskulární onemocnění jsou 

onemocnění závažná, z velké části vrozená, progredujícího charakteru, se zvyšující 

se svalovou slabostí a atrofií. Léčba existuje pouze kauzální, tudíž se snaží 

zmírňovat a odstraňovat následky. Ovšem za hlavní je považován fakt, že všechna 

daná onemocnění významně ovlivňují kvalitu života. 

Pokud se onemocnění projeví již po narození, může docházet k opožděnému 

psychomotorickému vývoji a dá se předpokládat i pozdní nástup samostatné 

lokomoce. Typickým příznakem všech forem je slabost kosterního svalstva, 

zejména v oblasti pletenců dolních a horních končetin.  

Pacientům činí problémy chůze ze schodů a do schodů, často zakopávají o špičky 

nohou a s problémy se setkávají i při denních činnostech jako je oblékání či česání. 

                                                           
1
  Název pochází ze složení dvou řeckých slov:  Dys – abnormální či vadný; a Trophe – výživa. 

První domněnky o vzniku tohoto onemocnění se vztahovaly ke špatné výživě svalového vlákna. 

(EMERY, Alan; Muscular Dystrophy: The Facts. 2. Edition, New York: Oxford University Press, 

2000, 166 s. ISBN 0192632175)

 

 



4 
 

Velice často je při neuromuskulárním onemocnění poškozena i jemná motorika 

(Haberlová in Hájková, 2011). 

Vzhledem k rozsahu této práce a její tématice, se dále zaměřujeme pouze na 

svalovou dystrofii a její specifika. 

 

2. Svalová dystrofie 

 

Svalové dystrofie patří mezi nejčastější svalová onemocnění v populaci. Na 

tento fakt poukazuje Jankovský (2001) a odkazuje se na práci Tichého a kolektivu 

(1998), kteří zmiňují výskyt až v 50% ze všech případů svalových onemocnění. 

Uvedené tvrzení je ve shodě s prací Bednaříka (2004), který ovšem nemluví o 

dystrofiích obecně, nýbrž zmiňuje konkrétní typ a to Duchenovu dystrofii. 

Částečně s oběma tvrzeními souhlasí i Haberlová (2011), jež ve své práci popisuje 

skupinu dystrofií jako vzácné diagnózy a pouze dystrofinopatií2, neboli 

Duchenovu dystrofii označuje za nejčastější z této skupiny. 

 Předešlý text pouze poukazuje na fakt, že v dostupné literatuře i široké 

veřejnosti je stále problém s chápáním pojmu svalové dystrofie, pod kterým mají 

v současnosti mnozí zakódovaný pouze nejtěžší typ – dystrofinopatii. 

Dystrofie je různorodým onemocněním, jež se může projevit v dětství, 

v adolescenci či v pozdním dospělém věku. Některé typy postihují pouze mužskou 

populaci a ženy jsou u těchto forem přenašečkami. Rozsah postižení závisí na typu 

dystrofie a věku, ve kterém se projevila.  

 

 

                                                           
2
   Obecný název pro Duchenovu svalovou dystrofii (DMD – Duchene muscular dystrophy)
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Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1860 francouzským neurologem 

Guillaumem Amandem Duchenem. Od té doby se diagnostika dystrofií a následná 

léčba dále rozvíjí, zejména díky posunu v biochemické a molekulární analýze. Ta 

nejen že napomáhá určit přesnou diagnózu, ale zároveň dává možnost prevenci, 

kterou je prenatální diagnostika a rodinná anamnéze (Hegde, 2012).  

U pacienta se svalovou dystrofií je primárně postižen sval. Dochází zde 

k poškození svalového vlákna, u kterého nenásleduje dostatečná regenerace. 

Svalové dystrofie neboli muskulární dystrofie je popsána jako: „skupina geneticky 

podmíněných myopatií charakterizovaných klinicky progredující svalovou slabostí 

a atrofií s typickým histologickým obrazem, který prokazuje kolísání svalových 

vláken, jejich nekrózu a v pokročilém stádiu náhradu svalových vláken fibrózní 

tukovou tkání“ (Bednařík, 2004, s. 1).  

Ambler (2004) uvádí, že se postižení ve většině případů projevuje dříve na dolních 

končetinách, konkrétně na proximálních pletencových svalech. Nejčastěji se jedná 

o postižení oboustranné a symetrické. 

 

2.1. Genetika 

Již při první diagnostice svalové dystrofie bylo jasné, že se nejedná o infekční 

onemocnění a tudíž má jinou příčinu. Tento objev proběhl před více než sto lety. 

(Emery, 2000)  

Každý člověk má čtyřicet šest chromozomů, dvacet tři párů dostane od matky a 

stejný počet od otce. Dvacátým třetím párem jsou pohlavní chromozomy X a Y, 

které určují pohlaví jedince. Ženy mají kombinaci XX a muži XY. Všechny 

chromozomy mohou být samostatně identifikovány a prozkoumány. Chromozomy 

nesou geny a tím kódují veškeré informace o našem těle. Určují například barvu 

očí, vlasů, ale také stavbu svalů a jejich následnou sílu. V každé buňce našeho těla 

je identická informace a chromozomy jsou po celém těle totožné. Záleží pouze na 

buňce a jejím zaměření, kterou informaci z chromozomu potřebuje, a tu si vezme 

pro svou funkci  
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 Vědní obor zabývající se zkoumáním genů a chromozomů se nazývá 

molekulární genetika. Díky dosavadním poznatkům je tento obor schopný 

prozkoumat jednotlivé geny a chromozomy a objevit mezi tisíci jeden abnormální 

či zmutovaný gen. Molekulární genetika slouží k určování typu nemocí, napomáhá 

k stanovení prognózy i k objevení nové léčby. Bohužel stále neexistuje způsob jak 

určit, proč se svalové dystrofie či jiná onemocnění vyskytují v jedné rodině více 

než v druhé, a způsob jakým se dá tato nemoc vyléčit (Emery 2000). 

Svalové dystrofie jsou vrozená onemocnění, která jsou v drtivé většině případů 

dědičná a jen výjimečně vznikají mutací či abnormalitou genu. Poměrně nedávno, 

v roce 1986, objevili vědci gen, jež je defektní a způsobuje Duchenovu svalovou 

dystrofii. O rok později byl určen a pojmenován svalový protein, neboli bílkovina, 

který je spjat s tímto genem – dystrofin ( children.webmd.com). 

 

2.1.1 Dystrofin 

Dystrofin se v těle vyskytuje v  kosterním a srdečním svalstvu. V Bednaříkově 

(2004) práci je zmínka o tom, že je největším genem v těle člověka a lokalizuje se n 

krátkém raménku chromozomu X. Díky své velikosti je velice náchylný ke spontánním 

mutacím, které tvoří až 30% z jeho mutací celkově. 

„Dystrofin je součástí dystrofin-glykoproteinového komplexu, jež má 3 strukturální 

části: extracelulární, membránovou a subsarkolemální. Defekty jednotlivých 

komponent jsou zodpovědné za jednotlivé typy svalových dystrofií“ (Bednařík, 2004, 

s. 138). 

Funkce tohoto proteinu nebyla doposud přesně objasněna. Pravděpodobně se účastní 

svalového stahu, při kterém během kontrakce a relaxace napomáhá stabilizovat 

sarkolemu3 (Bednařík, 2004).  

 

                                                           
3
  Sarkolema: cytoplazmatická membrána na povrchu svalových vláken (ABZ slovník)
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Díky mutacím genu je sníženo množství dystrofinu ve svalu, nebo zde zcela chybí. Při 

jeho absenci dochází k poškození schopnosti provádět stah. Svalová vlákna tak 

nezvládají regenerovat a dochází k nevratnému poškození a následnému nahrazení 

svalu pojivovou tkání. 

Díky výše popsaným objevům a rozvoji technologie, se během posledních dvaceti 

let podařilo detekovat i další defektní geny u velké části dystrofií. K  objevům došlo 

skrze molekulární genetiku, na základě studií prováděných u rodin zatížených 

svalovou dystrofií (Hegde 2012). 

U všech svalových dystrofií, které byly prozkoumány, se potvrdila X – vázaná 

dědičnost. Což znamená, že defekt se nachází na raménku chromozomu X, přenáší se 

z matky na syna či dceru a z otce na dceru. Některé typy se projevují pouze u mužů 

(Duchenova dystrofie), u tohoto typu jsou ženy přenašečkami a nemoc přenesou na 

své syny, aniž by ony samy měly její symptomy. Ve velice vzácných případech se 

Duchenova dystrofie projeví i u dívek, v tomto případě musela být genetická zátěž u 

obou rodičů (children.webmd.com). 

2.2.  Projevy 

Pokud se dystrofie nevyskytla v rodině již dříve a rodina není s  diagnózou 

obeznámena, může docházet k přehlédnutí příznaků a pozvolného nástupu 

onemocnění. Rodina zachytí onemocnění až při výraznějším projevu jako je problém 

s chůzí. Ve většině případů se odborná pomoc vyhledá při prvních náznacích 

neobvyklé chůze tzv. kachní chůze. Pacient se díky oslabenému svalstvu v oblasti 

pánve a pletenců pohybuje houpavým pohybem v kyčlích, a zároveň plácá ploskami 

kvůli oslabeným flexorům (Jankovský, 2001). Problémy nastávají i v již zmiňované 

chůzi do schodů a ze schodů. S progresí onemocnění se zvyšuje počet pádů, které jsou 

způsobeny oslabením svalstva pánevního pletence a stehenního svalu, ale i 

zakopáváním o špičky. Při zasažení ramenního pletence se objevují komplikace při 

zvedání a pohybu horních končetin. Častá je snížená svalová síla při stisku či oslabená 

jemná motorika ruky.  
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V oblasti obličeje může docházet ke zhoršené mimice, většinou pouze na jedné straně. 

Pro dystrofické pacienty je typické, že nejsou schopni nafouknout balonek, hvízdat či 

nafukovat tváře. Při cenění zubů či úsměvu se objevuje jednostranné oslabení. Mnoho 

pacientů se též potýká s problémem dovírání očních víček. Při těžších formách 

svalových dystrofií nastávají komplikace s polykáním potravy či se sáním z brčka. 

(Emery, 2000) 

Změny nastávají i na páteři, často se objevují skolióza a bederní lordóza. Při rovném 

stoji jsou pacienti prohnuti v zádech, mají vystrčené břicho a hýždě. Při tomto stoji 

mají pacienti propnutá  kolena a klenba plosky nohy je vtočena dovnitř. 

Problémy se objevují i při zvedání z dřepu, sedu nebo lehu. Při zvedání si pacienti 

napomáhají rukama a mají propnutá kolena. Trup zvedají za pomocí rukou, které 

opírají o nohy nebo okolní předměty, jedná se o tzv. myopatický šplh či Gowersovo 

znamení (Bednařík, 2004). 

  

2.3.   Dělení svalových dystrofií 

S větším množstvím poznatků o tomto onemocnění, začala vznikat klasifikace a 

skupiny dystrofií. V původní klasifikaci dle Wlatona a Nattrasse se vyskytovalo pouze 

šest typů dystrofií. Byly rozřazeny na základě fenotypu, tedy distribuci svalové 

slabosti, a typu dědičnosti. V současnosti užívaná klasifikace je založena na lokalizaci 

a charakteru genetického defektu a z velké části stále na fenotypu (Bednařík, 2004). 

V Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených zdravotních problémů 

MKN 10 je onemocnění vedeno pod označením G71 – Primární poruchy svalů.   

Konkrétněji je svalová dystrofie zařazena pod  G71.0 – Svalové dystrofie.  (MKN 10, 

1993) Je zde záměrně použit výraz skupina onemocnění, jelikož se jedná o několik 

diagnóz, pravděpodobně stejného původu, které mají jinou příčinu vzniku, odlišné 

projevy a průběh.  
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Do této skupiny řadíme zhruba třicet druhů dystrofií, ovšem většina z nich je velice 

vzácná, proto se dle WHO uvádí deset hlavních forem: 

o Duchenova svalová dystrofie (těžká) 

o Beckerova svalová dystrofie (benigní) 

o Dystrofie Bederního pletence 

o Facioskapulohumerální dystrofie 

o Okulofaryngenální dystrofie 

o Emery – Dreifusova (benigní skapuloperoneální s časnými kontrakturami) 

o Oční svalová dystrofie 

o Autozomálně recesivní dystrofie 

o Distální svalová dystrofie 

o Scapuloneurální dystrofie 

 

Každá z daných forem má svůj specifický projev, tedy svalové partie, na kterých se 

dá zaznamenat nejdříve. Většina svalových dystrofií získala pojmenování dle místa, 

kde se projeví nejprve. Díky přesné diagnóze a určení správného typu dystrofie, lze 

odhadnout průběh onemocnění a zvolit i vhodnou léčbu či způsob zmírnění následků. 

Jak už bylo popsáno výše, je kolem 30 druhů dystrofií, ovšem u většiny z nich není 

zjištěna příčina a umístění na genu. Je to zejména proto, že se některé druhy vyskytují 

v populaci výjimečně a nemohou tak probíhat studie na více pacientech. I díky tomuto 

faktu se u mnohých autorů setkáme pouze s omezeným výčtem dystrofií. (Hegde, 

2012)  
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Konkrétně se čeští autoři zaměřují na  Duchenovu dystrofii, která patří k těm 

nejtěžším, nejčastějším a je zároveň nejvíce prozkoumanou dystrofií z genetického 

hlediska a z hlediska následků. Z dalších forem se obecně v populaci vyskytují nejvíce 

pletencové myopatie4 a třetí nejčastější formou je facioscapulohumerální typ. 

2.3.1 Duchenova svalová dystrofie 

 

Dle Bednaříka (2004) je Duchenova svalová dystrofie (DMD) nejčastější a 

nejzávažnější dědičnou svalovou chorobou dětského věku. V jeho materiálech se 

setkáme s frekvencí výskytu 1:3500 novorozených chlapců, ovšem dle Hegde (2012) 

je prevalence vyšší, konkrétně 1:3000 narozených chlapců.  

,, V databázi pacientů s DMD, jež slouží pro světový výzkum účinné terapie, je 

v současné době zaregistrováno 170 lidí z české republiky a Slovenska, včetně 

přenašeček. Odhaduje se ovšem, že v ČR je kolem 400 pacientů, nicméně velká část 

z nich může být vedena pod špatnou diagnózou či pod obecnou diagnózou myopatie.“ 

(Opařilová in Hájková, 2011, s. 51.). 

 Tento typ dystrofie se vyskytuje pouze u chlapců a jedná se o nemoc s recesivní x- 

váznou dědičností. Dívky jsou přenašečkami a nenesou vnější projevy 

 Haberlová popisuje typologii dívek – přenašeček takto:  

 První typ: Nejčastěji jsou dívky bez známek svalové slabosti. Hladiny 

svalových enzymů v krvi jsou v normě. 

 Druhý typ: Dívky mají lehce zvýšené svalové enzymy v krvi, ale klinicky jsou 

bez známek svalové slabosti 

 Třetí typ: Lehce zvýšené svalové enzymy v krvi. Mají klinicky časté křeče 

dolních končetin a eventuálně trpí lehkou svalová slabostí. 

                                                           
4
  Myopatie : ,,Jako myopatie se označují poruchy různých příčin, které primárně funkčně 

nebo strukturálně postihují kosterní svaly. V klasifikaci myopatií je svalová dystrofie řazena pod 

hereditní typ.“ (Ambler, 2004, s.135)
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U všech typů je možnost srdeční vady (In Hájková, 2011, s. 23). 

Haberlová uvádí, že Duchenova svalová dystrofie je způsobena narušenou funkcí 

dystrofinu nebo úplnou absencí této bílkoviny. 

Bednařík ovšem zmiňuje, že DMD je způsobena pouze úplnou absencí proteinu, 

zatímco jeho částečný deficit: ,,se klinicky manifestuje širokým spektrem svalových 

symptomů od myalgie5, dilatační kardiomyopatii6 až po Beckerovu chorobu. (Bednařík, 

2004, s. 138) 

Jak uvádí Maříková (2004), výskyt Duchenovy svalové dystrofie u novorozence je 

výjimečný, ale projevuje se novorozeneckou hypotonií či opožděným motorickým 

vývojem. Ve většině případů se navzdory tomu, že protein chybí již od narození, narodí 

naprosto zdravý jedinec.  I jeho časný psychomotorický vývoj je v normě. (Haberlová, 

2011) 

Bednařík, Haberlová, Jankovský a Hegde se rozcházejí v časovém určení první 

manifestace příznaků, ale všichni se pohybují v rozmezí mezi 2-5 rokem života. 

V tomto období se dle autorů začne vyskytovat ,,kachní chůze“, myopatický šplh, časté 

pády a problémy s chůzí do a ze schodů. Typickým znakem je chůze po špičkách, jenž 

je důsledkem zkrácení Achillových šlach. Významně jsou postižené pletence 

ramenního a pánevního svalstva a svaly trupu.  

Znakem dle kterého lze odhalit Duchenovu dystrofii při běžném vyšetření je 

pseudohypertrofie7 lýtek. 

Zlomovým obdobím u chlapců s dystrofií je věk kolem 10 let. V tomto věku dochází 

k úplné ztrátě schopnosti chůze a nejpozději od 13 let jsou chlapci nuceni užívat 

invalidní vozík. Přibližně ve stejném období se začínají vyskytovat první problémy se 

srdcem a dýchacím ústrojím. (children.webmd.com) 

                                                           
5 Myalgie – bolest svalů 

6 Dilatační kardiomyopatie: srdeční onemocnění, jež způsobuje sníženou funkci jedné či obou 

srdečních komor. 

7 Pseudohypertrofie – zdánlivé zvětšení svalové tkáně 
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I Maříková (2004) popisuje řadu zdravotních komplikací spojených s DMD. Tyto 

komplikace jsou následkem progresivity onemocnění. U pacientů mladších 18 let se 

vyskytuje postižení srdce u 1/3, u starších se to týká zhruba jedné poloviny. Srdce 

postihuje fibróza8 levé komory nebo degenerativní změny v převodním systému – 

arytmie -  ty ovšem nejsou typické, ale i tak se často vyskytují.  

Díky zhoršujícímu se stavu dýchacího ústrojí se snižuje vitální kapacita plic, jež má 

za následek hypoxii organismu a s tím spojený nárůst oxidu uhličitého v krvi. Velice 

časté jsou recidivující respirační infekce a problémy při odkašlávání a řeči. 

Opařilová (2011) tvrdí, že nedostatek či úplná absence dystrofinu pravděpodobně 

způsobuje nedokonalý přenos informací v mozkové kůře a mozečku. Tato skutečnost 

má negativní vliv na kognitivní funkce, zejména na rychlost a správné zpracování 

informací. Dále bylo prokázáno snížení krátkodobé sluchové i vizuální paměti, či 

zhoršená sluchová percepce. Negativní dopad na zvládání školní docházky a učiva má 

i špatný vývoj řeči.  Chlapci mají problém s opožděným vývojem porozumění řeči a 

užití jazyka.  

Dle jiných výzkumů dochází i ke snížení IQ: ,,IQ u většiny chlapců s DMD je průměrné 

a jen u 30-35% odpovídá pásmu lehké mentální retardace. Přičemž složka verbální je 

slabší než nonverbální. Až u 40% případů byla diagnostikována dyslexie“ (Catlin, 

Hoskin in Hájková, 2006, s. 13).  Tuto skutečnost potvrzuje i Bednařík (2004) jež 

zmiňuje, že IQ pod koeficientem pětasedmdesát má zhruba jedna třetina nemocných. 

S přibývajícím věkem se zvyšuje riziko úmrtí. Pacienti s DMD umírají během druhé 

dekády života. Díky postupu medicíny a novým prostředkům, se tato hranice posunula 

až ke třetí dekádě života. Nejčastější příčinou úmrtí jsou respirační potíže či problémy 

spojené se srdcem (Haberlová 2011).  Bednařík (2004) uvádí, že v  90% případů je 

smrt způsobena důsledkem respiračního selhání. Život lze prodloužit pouze umělou 

plicní ventilací a to až dvojnásobně. Ovšem u pacientů s plicní ventilací posléze 

nastává kardiomyopatie, jež je limitujícím faktorem pro život. 

                                                           
8
  Fibroza – zmnožení či zhuštění vaziva ve tkáni. 
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Opařilová diagnózu Duchenovi svalové dystrofie popisuje jako: ,, náročnou životní 

situaci, která vytváří zvýšené nároky na adaptaci a tím i jistá nebezpečí pro psychický 

vývoj. Vztah jedince k jeho postižení a chorobě se však s věkem vyvíjí“ (Opařilová 

2004, s. 61). 

 

3. Diagnostika 

 

Diagnostika u svalových dystrofií je složitá, a proto většinou trvá delší dobu. Je 

tomu tak zejména kvůli vzácnosti onemocnění, množství variací a potřebě určit přesný 

typ pro stanovení prognózy. U progresivních a dědičných onemocnění obecně platí, že 

čím časnější je diagnóza, tím lépe. Při včasné diagnóze lze oddálit mnohé komplikace 

a zároveň seznámit pacienta a rodinu s průběhem onemocnění. 

Jen malá část svalových dystrofií se projeví v dospělém věku a právě proto je 

spolupráce s rodinou u mladších pacientů velice důležitá. Ve většině případů jsou to 

právě příbuzní (nejčastěji rodiče), kteří si všimnou nějaké komplikace a začnou situaci 

řešit.  

Zcela prvním vyšetřením je návštěva pediatra, který by měl vyloučit jiná onemocnění 

a snažit se blíže specifikovat svalovou slabost, jež je průvodním jevem svalových 

dystrofií. Toho lze dle Amblera dosáhnout pomocí sedmi otázek: 

1) Je slabost skutečná nebo subjektivní? 

2) Je slabost konstantní, fluktuující nebo epizodická? 

3) Je slabost fokální nebo difuzní? 

4) Je slabost náhodným, vedlejším nálezem? 

5) Jaký je časový vývoj, začátek, průběh? 

6) Je rodinná anamnéza pozitivní? 

7) Jsou další doprovodné příznaky?   

(Ambler, 2004) 
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Po klinickém vyšetření se provádí vyšetření EMG (Elektromyografie)9 a EEG 

(Elektroencefalografie) 10. EMG a EEG využívají elektrod, jež jsou přiložené na svaly 

a testují funkci svalu a nervu. Tato metoda umožňuje zjistit, zda se skutečně jedná o 

ochablost svalovou či je oslaben nerv (children.webmd.com). 

Jedním z nejdůležitějších vyšetření je krevní obraz a určení množství svalových 

enzymů v krvi. U svalových dystrofií se objevuje vyšší hladina kreatinkinázy, 

bílkoviny, jejíž zvýšené množství značí poruchu svalu. Porucha může být způsobena 

zánětem nebo svalovým onemocněním. Pro vyloučení zánětu, se provádí svalová 

biopsie, při níž se odebere vzorek svalové tkáně a blíže se prozkoumá. Duchenova 

svalová dystrofie způsobuje úplnou absenci dystrofinu a u ostatních typů dystrofií 

dochází k jeho špatné funkci či sníženému množství (Bednařík, 2004).   

Pro přesnější určení typu dystrofie se využívá genetického testu (molekulární 

genetiky), jež specifikuje vadu a její umístění na genu. Popis umístění a genetický 

vznik byl popsán v jedné z výše uvedených kapitol. Zjištění přesného umístění vady 

je velkým přínosem pro osoby se svalovou dystrofií zejména kvůli  prenatální 

diagnostice a následnému poradenství celé rodiny. 

 

3.1.  Prenatální a preimplantační diagnostika 

Během posledních dvaceti let bylo v oboru molekulární genetiky učiněno mnoho 

pokroků a nových objevů. Rodiny, ve kterých se vyskytují dědičná onemocnění tak 

dostávají naději na početí zdravého jedince a „vymýcení“ onemocnění z rodinné 

anamnézy.  

 

3.1.1 Prenatální diagnostika 

Prenatálně diagnostické vyšetření je způsob, jak se dá zjistit zdravotní stav dítěte 

ještě před jeho narozením. Je nabízeno ženám, které mají pozitivní rodinnou 

                                                           
9Elektromyografie -  zkratkou EMG, je vyšetřovací metoda, která se používá pro měření elektrické 

aktivity svalu a nervu, který daný sval řídí 

10 Elektroencefalografie je neurologická vyšetřovací metoda, pomocí které lze sledovat aktivitu 

mozku.  
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anamnézou na výskyt dědičného onemocnění či jsou přenašečkami. Vyšetření se 

nejčastěji provádí mezi desátým a třináctým týdnem gravidity. V současné době lze 

v České republice uměle přerušit těhotenství, při kterém byla diagnostikována 

genetická zátěž, do čtyřiadvacátého týdne gravidity. Tuto skutečnost upravuje zákon 

č.66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství.  

3.1.2 Preimplantační diagnostika 

„Preimplantační genetická diagnostika je vyšetření molekulárně genetickými a 

molekulárně cytogenetickými metodami, které umožňuje najít vady v genetické výbavě 

embryí brzy po jejich vzniku, než se před vznikem gravidity zanoří do děložní sliznice“. 

(Knoepffler in Kočová, 2004, s. 35).  Kočová ve své práci dále zmiňuje, že by vyšetření 

mělo být prováděno pouze jako prevence. Z etického hlediska se totiž usmrcení plodu 

na základě prenatální diagnostiky nepovažuje za přípustné.  

 Dříve popsané vyšetření je jedním z možných řešení pro založení rodiny bez rizika 

přenosu genetické vady. Metodu využívají ženy, v jejichž rodině se vyskytuje dědičné 

onemocnění nebo ženy, které chtějí předejit umělému přerušení těhotenství. Celý 

proces oplodnění se děje in vitro, tedy mimo tělo ženy. Embrya projdou molekulárním 

vyšetřením a poté se do těla ženy zavedou pouze ta, jenž nemají genetickou zátěž.  

 

4. Léčba a prevence 

Stejně jako zdravý člověk, i člověk s postižením chce dosáhnout maximální míry 

integrace ve společnosti a být společností přijímán. U lidí s postižením je 

nejdůležitějším krokem směřujícím k tomuto stavu přijetí vlastního handicapu. 

K dosažení tohoto cíle napomáhá u pacientů se svalovou dystrofií ucelená rehabilitace. 

Tento pojem vnímá Jankovský (2001) nejen jako zdravotnickou aktivitu, ale hlavně 

jako interdisciplinární obor, jež zahrnuje léčebné, pedagogické, sociální a pracovní 

prostředky. 
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Léčba svalových dystrofií je v současné době pouze symptomatická, což znamená, 

že není schopna léčit příčinu onemocnění, ale snaží se zmírnit následky. Snaha je 

zaměřena na zvýšení kvality života a zároveň prodloužení jeho délky. Dle Voháňky 

(2011) je přínos symptomatické péče zřetelný na průměrném věku dožití u chlapců s 

Duchennovou formou dystrofie. V 60. letech byl průměrný věk dožití kolem šestnácti 

let věku, v současnosti se hranice dožití přibližuje k třicátému roku života.  

4.1. Léčebná tělesná výchova 

U svalových dystrofií se provádí léčebná rehabilitace, která je dle Votavy (2005) 

horizontální, což znamená, že je dlouhodobá a řeší závažná funkční poškození 

chronického charakteru. Cílem rehabilitace je zapojit jedince s onemocněním do 

aktivního života s co nejvyšší možnou kvalitou a stupněm samostatnosti.  Největší 

podíl při rehabilitaci pacientů se svalovou dystrofií má bezesporu fyzioterapie.  

 

4.1.1.  Farmakologie 

Farmakoterapeutická léčba využívá kortikoidů, jež jsou v současnosti jedinou 

léčbou, která oddaluje pokles svalové síly u Duchennovy formy. S jejich podáváním 

se začíná u chlapců mezi třetím a osmým rokem života. Kortikoidy vedou k oddálení 

neschopnosti chůze až o tři roky a zlepšují funkci plic. Podávání těchto léčiv je třeba 

zvážit s ohledem na možné vedlejší účinky, mezi které patří diabetes, obezita, 

osteoporóza či zástava růstu (Voháňka, 2011). Další farmakoterapeutická léčba je 

zaměřena na léky, které částečně nahrazují funkci dystrofinu. 

 

4.1.2. Fyzioterapie 

V případě svalových dystrofií se nejvíce využívá oboru fyzioterapie, kde je zásadní 

pochopit individuální potřeby pacienta a skloubit je s fyzioterapeutickými postupy. 

Jsou zde kladeny vysoké nároky na fyzioterapeutovy znalosti svalové dystrofie a 

zdravotního stavu a možností pacienta. Vacek popisuje hlavní úskalí 

fyzioterapeutického procesu u pacientů s dystrofií takto:„ Na straně jedné sval, který 

není pravidelně zatěžován, postupně slábne a atrofuje. Na straně druhé, přetížíme-li 

myopatický sval, dochází k jeho poškození.“ (Vacek, 2005, s. 302) 
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Z tohoto textu vyplývá, že je velice důležitá komunikace s pacientem, díky které se 

dá předcházet poškození svalové tkáně a získání informací o aktuálním stavu pacienta, 

jež napomáhá správné indikaci fyzioterapeutického postupu. 

V rehabilitaci svalových dystrofií se nejčastěji využívá metoda inhibice, tedy útlumu 

zvýšeného svalového napětí. Nejvhodnější je Vojtova metoda reflexní lokomoce, 

jejímž základem je reflexní plazení a otáčení, či metodika manželů Bobathových 

(Jankovský, 2001). 

 

Vacek, Jankovský i Bednařík se shodují, že součástí rehabilitace je léčba a prevence 

kontraktur. Pro tyto účely se využívá protahování svalů zejména ve flexorových 

skupinách, dlahování, stavěcích stolů či termoterapie. U slabších forem svalových 

dystrofií jsou používány posturomedy a jiné balanční plochy, masáže a elektroléčba. 

Doporučují se i vodoléčebné procedury, hlavně kvůli malé zátěži kloubů a efektivnosti 

svalového zapojení. Nejdůležitější součástí fyzioterapie u pacientů s Duchennovou 

svalovou dystrofií je respirační cvičení. Dle Vacka slouží ke snížení respiračních 

obtíží, které jsou nejčastější příčinou úmrtí u této formy.  

 

4.1.3. Genová a buněčná léčba 

Genová i buněčná terapie jsou zatím obě pouze ve fázi klinického testování. Nejdále 

se kauzální terapie dostaly do 3. fáze klinické studie. Hlavní překážkou v jejich 

úspěšné aplikaci je autoimunitní reakce lidského organizmu či rychlý zánik 

implantovaných buněk.  

Genová léčba spočívá v zavedení funkčního genetického materiálu, který působí 

proti vlivu defektu, jež způsobuje svalové dystrofie. Ambler (2004) zmiňuje další 

možnost, kterou je umlčení genu nebo zabránění translace11.  

                                                           
11 Translace -  přenos  genetického kódu do pořadí aminokyselin. 
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Při buněčné terapii jsou do postiženého svalu implantovány progenitorové buňky12 

nahrazující zaniklou svalovou tkáň novými svalovými vlákny. Voháňka (2011) uvádí, 

že prozatím největšího pokroku dosáhla strategie „exon13 skypping“ díky níž dochází 

k produkci částečně funkčního dystrofinu. Strategie funguje na principu přeskočení 

deletovaného14 exonu. 

4.2.  Psychoterapie 

Psychoterapie by měla být nedílnou součástí léčebného procesu u osob se svalovou 

dystrofií. Vzhledem k progresivitě tohoto onemocnění se jedinec potýká se stále se 

měnící fyzickou zdatností. To je provázeno nárůstem omezení v každodenním životě. 

Jedinec je díky tomu vystaven náročným životním situacím. Musí se vyrovnat se 

ztrátou soběstačnosti a odkázáním v některých činnostech na další osobu. Zároveň 

dochází k narušení sebepojetí díky změně tělesného vzhledu a fyzické zdatnosti. 

 Možnost narušení sebepojetí a identity jedince je nejkritičtější v období puberty a 

adolescence. Hlavním cílem psychoterapie je tedy dosažení celkové vyrovnanosti, 

soužití s onemocněním a obnovení integrity.  Smékal (1998) uvádí tři hlavní cíle 

psychoterapie: 

 Odstranit symptom nebo se s ním naučit žít 

 Pomoci pacientovi najít, co se za symptomem skrývá, uvést to do pohybu 

 Pomoci člověku rozhodnout se a nést důsledky svého rozhodnutí a 

odpovědnost za ně 

(Smékal in Jankovský, 2001) 

 

                                                           
12Buňky mající schopnost se neustále množit 

 

13 Kódující část v genu

 

14 Ztráta sekvence DNA v chromozomu
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Psychoterapie by se neměla týkat pouze pacienta s postižením, ale jedná-li se o dítě, 

je zapotřebí pracovat i s jeho rodiči a celou rodinou. Při psychoterapii s těmito pacienty 

se užívá individuální, skupinové a rodinné terapie. Příkladem psychologického směru, 

jež se využívá u lidí se zdravotním znevýhodněním  je psychosomatika. ¨ 

 

4.3. Pedagogická rehabilitace 

Výchova je celoživotním procesem, přesto je pedagogická rehabilitace 

nejvýznamnější v období dětství a dospívání. Výchovným cílem u dítětem s 

postižením je dosažení vyspělé a vyrovnané osobnosti v rámci daných možností. 

Klíčem k úspěchu pedagogické rehabilitace je znalost potřeb a možností jedince. 

S těmito informacemi je třeba umět vhodně pracovat. Díky správně zvoleným 

postupům lze dítěti s postižením umožnit rozvoj a zároveň nepoškodit jeho sebepojetí. 

Důležitý je v těchto případech zcela individuální přístup, díky kterému se můžou 

podmínky přizpůsobit potřebám jedince. 

Výchovný proces je složitým a komplexním úkolem, na kterém se podílí celá řada 

odborníků z oblasti zdravotnictví, psychologie a pedagogiky. Jednu z hlavních a 

nezastupitelných roli má však rodina, ve které probíhá prvotní výchova a budují se v ní 

předpoklady pro další vývoj (Matějček, 2001). O funkcích rodiny se budu podrobněji 

věnovat v jedné z dalších kapitol. 

Jesenský (1995) rozlišuje působení pedagogické rehabilitace dle toho, zda je 

postižení získané v pozdějším věku, či je přítomno od narození. U jedinců s postižením 

projevujícím se od narození může docházet k zaostávání schopností za vrstevníky 

z intaktní populace, čemuž se snaží skrze rehabilitaci předejít. Při postižení získaném 

v pozdějším věku se pedagogická rehabilitace zaměřuje na zpětné upevnění identity a 

návrat k původnímu cílevědomému rozvoji osobnosti. Jde o návrat k normálnímu 

vývoji osobnosti skrze odbourávání odchylek způsobených postižením. Tomuto 

procesu na pomáhá v posledních letech integrace15 dětí se zdravotním znevýhodněním 

do klasických škol. Proces integrace je ovšem náročný nejen po finanční stránce, ale 

hlavně z hlediska nároků na pedagogy.  

                                                           
15 Integrace – proces začlenění jedince se znevýhodněním do intaktní společnosti. 



20 
 

Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace se snaží utvářet materiální a ekonomické podmínky umožňující 

samostatný život jedince. Patří sem například přiznání invalidního důchodu a dalších 

příspěvků dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Užívá metody 

reedukace, kompenzace a akceptace, jež umožňují jedinci s postižením dosáhnout 

podobné kvality života a možností jako intaktní populaci (Jankovský, 2001). Tyto 

procesy probíhají v nejrůznějších institucích, jako například ve zdravotnických 

zařízeních, ústavech sociální péče, speciálních školách, ale především v rodině. 

Kvalita života a míra socializace se odvíjí od rodinného života a zázemí člověka 

s postižením.  

V sociální rehabilitaci jsou rozpracovány programy, jež berou v potaz druh a stupeň 

postižení. Pracují s takzvaným rehabilitačním inženýringem. Jankovský uvádí, že 

rehabilitační inženýring: „Výrazně ovlivňuje úspěšnost sociální rehabilitace, ať už se 

jedná o kompenzační, reedukační a protetické pomůcky, technická vybavení 

rehabilitace a zejména pak eliminace nejrůznějších architektonických bariér, ale 

například i nevhodné organizace práce“ (Jankovský, 2001, s. 24). 

5. Vliv dystrofie na život 

 

Stejně jako jiná onemocnění i svalová dystrofie neovlivňuje pouze tělesnou schránku 

jedince, ale má vliv I na další aspekty v životě, zejména na psychiku. Matějček ve své 

knize uvádí že: „Tělesné postižení nebo nemoc nevytváří samy o sobě nové zvláštní 

vlastnosti člověka, připravují mu však náročnější životní situaci. Taková životní situace 

přináší zvýšené nároky na přizpůsobení a následkem toho ovšem i určitá specifická 

nebezpečí pro psychický vývoj postiženého jedince“(Matějček, 2001, s. 7). 

O důležitosti spolupráce s psychologem jsme psaly již v jedné z předešlých kapitol. 

V kapitole následující podrobněji popíšeme aspekty ovlivňující psychiku a zdravý 

vývoj jedince. Jelikož člověk nežije v sociálním vakuu, ale rodí se do sociálního 

prostředí, zaměřily jsme se na prostředí, kde dochází k prvním sociálním interakcím a 

to je rodina. 
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5.1Rodina 

Rodina má pro vývoj člověka nezastupitelný význam. Ovlivňuje celkový rozvoj ať už 

v oblasti tělesné, sociální nebo duševní. Rodina, jako samostatná jednotka by měla dle 

Langmaiera a Krejčířové plnit základní čtyři funkce: 

1. Reprodukční – Rozšiřování rodiny je důležité nejen pro jedince a jeho 

nebližší, ale také pro společnost. 

2. Hospodářská – Napomáhá ekonomickému růstu společnosti a zároveň se 

stává důležitým spotřebitelem.  

3. Emocionální – Rodinné zázemí umožňuje jedinci zažívat pocit bezpečí a 

sounáležitosti. Dále má sociálně podpůrnou funkci. 

4. Socializační – Uvádí dítě do lidské společnosti a umožňuje předávání 

kulturních statků. 

 (Langmeier, Krejčířová, 2006) 

 

Vágnerová (2011) popisuje vědomí rodinné identity jako samozřejmou jistotu, jež 

umožňuje jedinci adaptovat se v novém prostředí a zvládat role, které mu život přináší. 

Ovšem to platí pouze tehdy, že je dítě a jeho postižení přijato. Rodinná identita může 

být narozením dítěte s postižením výrazně narušena hned z několika důvodů. Samotné 

narození je plné očekávání. Langmaier s Krejčířovou (2009) řadí narození dítěte mezi 

jednu z nejvíce stresových událostí v životě člověka. Rodina si utváří své vlastní 

představy o tom, jak by dítě mělo vypadat a plánuje jeho budoucnost. Vkládá do ještě 

nenarozeného potomka své touhy a přání, v případě že se narodí dítě s postižením, 

zažívá šok a veškeré představy jsou narušeny. Těžkou zkouškou prochází nejen 

partnerský vztah, rodinný život, ale zejména identita rodiče. 

 Vítková (2006) tento problém spojuje s tzv. copingem neboli vyrovnáváním se 

s faktem, že dítě vybočuje z normálu a nemůže naplnit očekávání, jež do něj byla před 

jeho narozením vkládána. Neplatí to pouze při postižení vrozeném, ale vztahuje se i 

k postižení získanému v období dospívání. Jedinec i rodina se musí vyrovnat s odlišnou 

životní situací, jež neočekávaně nastala. 
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Této problematice se věnovala americká psycholožka E. Kübler-Ross, jež prvotně 

popsala fáze vyrovnávání se se smrtí. Ty byly později aplikovány na další zatěžující 

životní události. Jedná se o pět následujících stádií: 

1. Popření/šok – 

Přímou reakcí na narození dítěte s postižením či sdělení nové diagnózy je šok. Je 

způsoben setkáním se s neočekávanou realitou a rodiče / jedinec se následně snaží 

popřít nové skutečnosti. Zároveň nechtějí opustit své představy, a proto hledají další 

odborníky v očekávání příznivější diagnózy. 

2. Hněv/agrese – 

Během druhé fáze rodiče obviňují sami sebe nebo jeden druhého. Snaží se hledat 

viníka celé situace a často ventilují svou agresi vůči zdravotnickému personálu. 

Objektem agrese může být i samo dítě. Nejčastěji si zlobu vybíjejí na nejobětavějších 

a nejvnímavějších jedincích. 

3. Smlouvání – 

Ve třetí fázi se rodiče / jedinec stále nechtějí smířit s nastalou situací a snaží se udržet 

naději, že ještě mohou změnit diagnózu nebo najít nový lék. Většinou se v této fázi 

uchylují k alternativním směrům léčby či smlouvají s „vyšší mocí“. 

4. Deprese – 

Při čtvrtém stádiu dochází k mísení pocitů viny a selhání, s výčitkami svědomí a 

sebeobviňováním. Pocit selhání může vystřídat stud za dítě, který v mnoha případech 

vede k sociální izolaci nebo k zavrhnutí dítěte.  

 

5. Smíření – 

Během této fáze dochází k akceptaci dítěte s postižením (či postižení samotného) a 

hledání dostupných řešení pro budoucnost. Tato fáze vyžaduje reorganizaci rodiny, 

hodnotového systému a schopnost nalezení rovnováhy. 

(Kočová in Hájková, 2011) 
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Průběh jednotlivých fází nemusí být stejně dlouhý nebo ve stejném pořadí, 

některá fáze se dokonce nemusí objevit vůbec. Je ovšem důležité, aby si jimi jedinec 

prošel. Jankovský (2001) popisuje tento proces jako mimořádně složitý a pokud se 

nezvládne, může vyústit v trvalou frustraci, tápání, ambivalentní vztah k dítěti, útěk 

od problému, popřípadě odmítnutí dítěte.  

 K odlišnostem může docházet i ve výchově. Proces výchovy dítěte s postižením je 

v mnoha směrech náročnější než výchova dítěte bez postižení. Na straně rodičů se 

častěji objevují tendence k nevhodným výchovným stylům. Velice často se uchylují 

k hyperprotektivnímu výchovnému stylu, kdy dítě nemá možnost se samo rozvíjet. 

Rodiče jsou příliš ochranářští a dítě izolují od okolí. Snaží se ho chránit za každou 

cenu, činí za něj rozhodnutí a může docházet i k naprosté izolaci. Dalším výchovným 

stylem, ovšem na opačném pólu je výchova zavrhující, kdy se rodiče nejsou schopni 

srovnat s postižením svého dítěte. Matějček (2001) upozorňuje, že tyto postoje se 

objevují i u rodičů zdravých dětí, avšak ve vztahu k postiženému dítěti jsou nejen 

častější, ale i nebezpečnější.  

 

5.1.1 Rodiče a partnerský vztah 

Role rodiče je náročný úkol sám o sobě. Po narození dítěte se mění nejen denní 

režim, ale i dosavadní chod celé rodiny. Ke změnám dochází i v partnerských vztazích 

kdy matka věnuje více pozornosti novorozenému dítěti a partner se tak může cítit 

odstrčen. Po narození dítěte s postižením prochází partnerský život daleko větší 

zkouškou. Život s postiženým dítětem obnáší nejen větší emoční vypětí, ale také 

vyžaduje vyšší ekonomické výdaje. Mnohé manželské páry tuto zkušenost neustojí a 

manželství se posléze rozpadá. 

Konfrontace rodiče s postižením dítěte může dle Vágnerové (2004) způsobit tzv. 

krizi rodičovské identity. Rodič je vystaven netypické situaci, kdy pociťuje vinu za 

neschopnost zplodit zdravé dítě. Tlak může vycházet nejen z jeho vlastních pocitů, ale 

i z okolí. U dědičných onemocnění, kdy je „viník“ jasně prokazatelný, může být tento 

pocit ještě silnější. 
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Dalším z problémů se kterým se často rodiny s postiženým dítětem potýkají, je 

syndrom vyhoření. Rodiče pečující o dítě mají často tendenci přepínat své síly, 

nevnímat únavu a upozaďují své potřeby. Postupně omezují své aktivity a svůj čas a 

pozornost soustředí na nemocné dítě. Celý tento proces vede k sociální izolaci jak 

dítěte, tak i rodiče či celé rodiny. 

 Rodiče mají tendenci chránit své dítě nejen před okolním světem, ale i před 

nepříznivou diagnózou. Tuto snahu často podpoří tím, že se o nemoci nemluví 

v představě, že díky tomu problém zmírní nebo přestane existovat (Kulhánková, 2013). 

5.1.2 Sourozenci 

Nejen partnerský, ale i sourozenecký vztah může, ale nemusí být postižením 

vážně narušen. V literatuře se setkáváme se dvěma případy. Intaktní sourozenec může 

mít pocit, že se mu rodiče dostatečně nevěnují, že je odstrčen. Narušený sourozenecký 

vztah může vést až k hostilitě vůči dítěti s postižením. Druhý případ je opakem. Díky 

postižení jednoho ze sourozenců dojde k posílení upevnění sourozeneckého pouta. 

Postoj sourozenců je výrazně ovlivněn postoji rodičů a blízkého okolí, věkem obou 

dětí a často i pořadím sourozenců v rodině. (Vančurová, 1966) 

 

5.2 Jedinec s postižením a jeho psychika 

 Ve společnosti jsou obecně uznávány normy tělesného vzhledu a zdatnosti, 

se kterými je jedinec neustále konfrontován. Jedinec si je vědom svého postižení a 

s ním spojeným omezením pohybu. Zejména u jedinců se znatelnou odchylkou ve 

vzhledu může tento fakt způsobovat úzkostné stavy a pocity méněcennosti. Postižena 

není pouze tělesná schránka, ale celá osobnost. 

 Vývoj zdravých dětí a dětí s postižením se řídí stejnými zákonitostmi. Je zde 

ovšem podstatný rozdíl u dětí s postižením, kde se navíc uplatňuje specifický vliv 

různých činitelů, jež vytváří překážky zdravému vývoji osobnosti. Na základě 

psychologických studií bylo zjištěno, že až polovina jedinců s tělesným postižením 

vyspěje a přizpůsobí se životním okolnostem stejně dobře jako většina jejich 

vrstevníků bez postižení. Tyto studie zároveň připomínají, že se mezi tělesně 

postiženými objevuje znatelně více bázlivých, odtažitých, nevraživých a lítostivých 

jedinců, s podlomeným nebo naopak přepjatým sebevědomím (Matějček, 2001).  
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Psychický stav dítěte s postižením je výrazně spojen s rodinným zázemím a 

přijetím jeho osoby širokým okolím. Stejně tak jako u zdravých jedinců, jsou i 

osobnosti dětí s postižením stejně individuální. Z největší části je narušeno zejména 

sebepojetí dítěte. „Je zřejmé, že se nejedná o tak naléhavý problém do období, než si 

dítě začne uvědomovat svou identitu, a to i ve vztahu k ostatním lidem, v tomto případě 

zejména vůči svým vrstevníkům.“ (Jankovský, 2001, s. 56). Právě vývoj identity 

probíhá dle teorie Eriksona zásadním způsobem ve věku dvanácti až dvaceti let. Dítě 

je v tomto věku vystaveno mnohým změnám, v oblasti fyzické, sociální či psychické. 

Snaží se nalézt a následovat své vzory, které v první řadě hledá ve svých rodičích. Dítě 

s postižením ovšem stojí před ještě složitějším úkolem. 

 

Stejně jako rodina, tak hlavně samo dítě se musí vyrovnat se svým postižením, což 

bývá zdlouhavý a nelehký úkol. To jak se jedinec postižením či onemocněním 

vyrovná, závisí dle Kulhánkové (2011) na mnoha faktorech. Kromě věku, rodinného 

zázemí a reakcí okolí, ovlivňuje tento proces i temperament, hodnotová orientace či 

intelekt.  

 

Existuje řada studií zabývajících se otázkou určení optimálních podmínek pro vývoj 

dítěte. Vedle socio-ekonomických faktorů studie zkoumají interakce, obzvlášť mezi 

matkou a dítětem (Matějček, Langmeier, 2011). Schopnost interakce je získána již 

v prenatálním období a jedinec tak přichází na svět s dispozicí pro sociální kontakt. 

Veškeré aktivity prováděné mezi matkou a dítětem, např. přebalování či koupání, 

přispívají k vzájemnému vztahu. Postižení dítěte může tento vztah výrazně narušit 

(Vítková, 2006). Pokud se jedná o postižení svalovou dystrofií, narušení interakce 

probíhá až v pozdějším období, zejména při vývoji lokomoce. Jak uvádí Jankovský 

(2001), je z hlediska ontogenetické psychologie období novorozence a kojence 

považováno za bezproblémové, s ohledem k vyrovnávání se s postižením. Tato období 

jsou klíčová pro navázání vztahu s matkou a utváření dalších mezilidských vztahů. 

Pokud se postižení začne projevovat až v pozdějším věku, může náhlá změna způsobit 

potíže v již vybudovaných vztazích. Díky postižení a postupné ztrátě dovedností se 

mění sociální role postiženého a jeho postavení ve společnosti.  

.  
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U dětí s postižením dochází velice často k frustracím, zejména kvůli interakci se 

zdravými vrstevníky při snaze o integraci či inkluzi. Matějček v tomto kontextu 

zmiňuje pojem frustrační tolerance, kterou definuje jako: „Stupeň odolnosti vůči 

zátěžím, které nervovému systému člověka přináší opakované frustrace.“ (Matějček, 

2001, s. 21)  

Dalším činitelem, jenž může výrazně ovlivnit psychiku je fakt, že se jedná o vrozené 

neboli dědičné onemocnění. Hraje roli ve vztahu rodič – dítě, jelikož v mnoha 

případech mají rodiče pocit viny. Tyto negativní pocity mohou být jistým způsobem 

přenášeny později i na dítě. Zejména díky nejasné prognóze a bez určení přesného 

vývoje onemocnění do budoucna se jedinec potýká s pocity nejistoty a strachu 

z budoucnosti. Měnící se zdravotní stav ho nutí neustále se přizpůsobovat novým 

podmínkám. Tyto okolnosti vedou v častých případech k depresím a výjimkou není 

ani dobrovolná izolace či suicidní stavy. 

Svalovou dystrofii lze díky jejímu průběhu přirovnat k nádorovým onemocněním. 

Kulhánková (2011) ve své publikaci uvádí strategie zvládání, které jsou cíleným 

jednáním při střetu s problémem. 

1. Odmítnutí nemoci – jedinec se ke své nemoci staví racionálně, nezanedbává 

léčbu, ovšem nemoc vnímá jako něco negativního, s čím musí bojovat. Snaží se 

uchovat co nejvíc ze svého předchozího životního stylu. 

2. Přijetí nemoci jako součásti sebe – Léčba je v tomto případě přijata jako 

nutnost. Jedinec se snaží za těchto okolností dostat ze života co nejvíce a vnímá nemoc 

jako příležitost ke změně. Dříve běžné věci vidí zcela jinak a mnohem intenzivněji, 

snaží se o hlubší pochopení života. 

3. Ignorování nemoci – Jedinec o nemoci ví, ale zakazuje si na ní myslet, o svém 

zdravotním stavu hovoří jen minimálně. Vše se snaží zachovat tak, jak tomu bylo před 

vznikem nemoci. 

4. Přetvoření nemoci – Svůj čas chtějí využít co nejpřínosněji, proto se pouští 

do dlouhodobých, odvážných projektů a plánují. Není pro ně důležitý výsledek, ale 

síla prožitku. Díky tomu zapomínají na realitu a nemoc. 
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Se získaným postižením se jedinci změní pohled na vlastní život. Mnohdy postižení 

převrátí jeho hodnoty a i přes nejasnou budoucnost může být nemoc v určitém smyslu 

vnímána jako přínos (Kulhánková 2011) 
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EMPIRICKÁ ČÁST 
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V teoretické části práce se snažíme o správné vymezení pojmu svalové dystrofie, její 

rozdělení a zařazení dle WHO. Následně se věnujeme popisu příčiny vzniku a pro lepší 

představu o průběhu tohoto onemocnění jsme podrobněji popsaly nejtěžší a nejvíce 

známou formu – Duchenovu svalovou dystrofii. V dalších kapitolách byl ponechán 

prostor pro seznámení s možnostmi léčby, ať už se jedná o fyzikální terapii, 

fyzioterapii či vzhledem k rozsahu postižení a jeho náročnosti na psychiku, 

psychoterapii. Závěr teoretické části práce byl věnován dopadům diagnózy na život 

jedince se svalovou dystrofií a jeho nejbližší okolí.  

 

1. Cíle výzkumu, výzkumné otázky  

 

Cílem výzkumu bylo zaznamenání vlivu diagnózy svalové dystrofie na život 

jedince, jeho vývoj a sebepojetí. Zajímal nás i vliv jeho postižení na okolí a nejbližší 

rodinu. Snažily jsme se zmapovat celý průběh před, během a po stanovení diagnózy. 

Nevyhnuly jsme se popisu každodenních činností, jež se díky diagnóze výrazně 

komplikují, stejně jako sociálních vazeb a interakcí všech členů rodiny a jejich 

vzájemných vztahů. Jedním z cílů bylo zjistit, jak jedinec vnímá sám sebe, své 

možnosti do budoucna a zda mu onemocnění něco vzalo, či ho naopak o něco 

obohatilo.  

Výzkumné otázky stanovené na základě cíle výzkumu byly: 

 Jaký probíhal vývoj jedince před stanovením diagnózy a jaký mělo její 

stanovení vliv na život. 

 Zda diagnóza ovlivnila sebepojetí jedince, a jaký měla dopad na jeho vztahy, 

rodinu a plány do budoucna. 
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2. Metodologie 

Jelikož práce pojednává o jedinci s onemocněním, jež je v České republice 

poměrně vzácné, měly jsme omezený počet respondentů. I z tohoto důvodu jsme 

přistoupily ke kvalitativnímu výzkumu, který nám umožní podrobněji prozkoumat 

život jedince se svalovou dystrofií. Ke sběru dat jsme využily semistrukturovaného 

rozhovoru a u jedné respondentky dotazníkovou formu.  

Před zahájením rozhovorů jsme zformulovaly výzkumné otázky a stanovily 

mezníky, od kterých se odvíjely další otázky. Tyto mezníky jsou následující: 

1) Život před stanovením diagnózy 

2) Stanovení diagnózy 

3) Život a změny po stanovení diagnózy 

Po určení těchto okruhů následovalo sestavení přibližných otázek a informací, 

které jsme chtěly od respondentek získat. Tyto otázky sloužily jako osnova při 

vedení našich rozhovorů, ovšem vzhledem k citlivosti tématu byly některé 

následně měněny či zcela vynechány. 

Zde jsou námi vytvořené otázky: 

 Jaký byl vývoj před stanovením diagnózy? 

 Co vedlo k návštěvě odborníka? 

 Jaký byl průběh stanovení diagnózy? 

 Jaký byl proces přijetí diagnózy nemocným jedincem a jeho okolím? 

 Jaké změny nastaly po stanovení diagnózy? 

 Jak ovlivnila diagnóza život dítěte a jeho rodiny? 

 Jaký vliv má diagnóza na sebepojetí a vnímání budoucnosti? 

 Co nemoc vzala a co dala? 

 Po ukončení byly rozhovory přepsány a následně podrobeny bližšímu rozboru. 

Primární analýza rozhovoru spočívala v roztřídění získaných informací dle dříve 

stanovených časových mezníků. Při sekundární analýze byly jednotlivé výpovědi 

utříděny dle společné tématiky a podrobeny bližšímu zkoumání. Přepisy rozhovorů 

lze nalézt v příloze této bakalářské práce. 
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3. Respondenti 

Pro účely naší práce se nám podařilo sehnat dvě respondentky ochotné na 

práci spolupracovat. Oslovené respondentky byly různých věkových kategorií. Obě 

splňovaly základní kritérium, tedy že u nich byla diagnostikována svalová 

dystrofie během dospívání. Před provedením rozhovorů byly řádně informovány o 

účelu práce a nakládání se získanými údaji. Bohužel ještě před zahájením 

rozhovorů jedna z respondentek umřela na selhání srdce. Nepodařilo se nám sehnat 

dalšího respondenta ochotného o své situaci hovořit. Z těchto důvodů jsme 

s vedoucí práce přistoupily k podrobnější studii u zbylé dívky. 

 Oslovily jsme tedy její rodinu a podařilo se nám získat rozhovor s  matkou a 

následně i informace od její sestry. Všechny ženy se rozhovoru obávaly, jelikož o 

postižení moc nemluví, ale nakonec svolily všechny, až na sestru, že rozhovor 

podstoupí. U sestry jsme přistoupily k písemné formě – námi vytvořenému 

dotazníku. 

První rozhovor s respondentkou, jež má svalovou dystrofii byl rozdělen do dvou částí 

s ohledem na její zdravotní stav a únavu. Každý z rozhovorů trval kolem hodiny a 

půl. Ze začátku byla respondentka velice nervózní, ale s postupem času se cítila 

uvolněně a víc se otevřela. Rozhovor s matkou byl veden s delším časovým 

odstupem od rozhovoru s její dcerou a trval přibližně hodinu a půl. Díky informacím 

získaným rozhovorem s dcerou jsme mohly otázky přizpůsobit tak, abychom 

doplnily chybějící informace potřebné pro cíl naší práce. Jako třetí jsme oslovily 

sestru respondentky pomocí dotazníku. 

Ten byl strukturován dle předem stanovených okruhů a poskytl nám pohled na téma 

z třetí strany a posloužil k ucelenému obrázku o chodu rodiny v době diagnostiky a 

následně po ní.  
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3.1 Petra 

Petra je 19 letá dívka, která žije v bytě sama s matkou. Její rodiče jsou rozvedení a 

žijí odděleně. Petra se narodila jako třetí dítě do úplné rodiny. Má dvě starší sestry – 

jednu o deset a druhou o dvanáct let. Od narození se vyvíjela zcela normálně a 

vzhledem k negativní rodinné anamnéze nebylo žádné podezření na toto 

onemocnění. 

Kolem šestého roku života se Petře začala zhoršovat chůze. Na tento fakt upozornil 

její děda, při letním pobytu na chatě. Matka zpočátku nic nezpozorovala, a proto se 

rozhodla vyčkat a sledovat další vývoj. Když se po měsíci Petra nelepšila, rozhodla 

se pro návštěvu pediatra, který je odkázala do neurologické ordinace. Tam pojali 

podezření na svalovou dystrofii a pro potvrzení diagnózy poslali Petru s matkou do 

Motola na další vyšetření. Zde obě strávily týden plný různorodých vyšetření, která 

potvrdila diagnózu pletencové svalové dystrofie.  

Petry zdravotní stav se s přibývajícím věkem začal zhoršovat i přes usilovnou 

rehabilitaci. Petra zvládala čím dál tím kratší úseky pro chůzi a přestávala chodit ven. 

Pro delší vzdálenosti používala vozík i jako prevenci před pádem. S nástupem 

dvanáctého roku života byla na invalidní vozík odkázána zcela. V tomto období také 

navštívila psychoterapeuta, jelikož mluvila o smrti a sebevraždě. Doporučenou 

medikaci odmítla a do současné chvíle nic nebere.  

V tomto období také došlo k rozvodu jejích rodičů a následnému přestěhovaní Petry 

a její matky do jiného města. Petra začala navštěvovat střední školu Obchodní, která 

má specializované třídy. Petra však navštěvuje třídu s intaktními žáky a má 

k dispozici asistentku během celého dne. Ta jí pomáhá s přesuny, toaletou a občas se 

zaznamenáváním učiva. Zároveň má ve škole individuální vzdělávací plán, který jí 

umožňuje navštěvovat fyzioterapeuta a krátit výuku dle její únavy. Školu jinak 

zvládá bez větších problémů. 

Ze zdravotního hlediska má Petra problémy v oblasti dolního a horního pletence. 

Nezvedne ruce nad hlavu a nepředpaží. Je schopná se sama namalovat a z části i 

učesat. Má zachovanou jemnou motoriku i mimiku obličeje. S přesuny, hygienou a 

oblékáním Petře pomáhá matka, se kterou žije. Ta ji vozí a vyzvedává ze školy. 

Kromě problémů s pohybem má lehkou srdeční arytmii a sníženou vitální kapacitu 

plic. 
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 Petra sama nevyhledává přítomnost ostatních lidí a naopak se jim straní. V současné 

chvíli dokončuje studium na obchodní škole a připravuje se na maturitu. Zatím se 

nerozhodla, zda bude pokračovat ve vzdělání na vysoké škole, ale ví, že by chtěla 

pracovat na tokové pozici, kde je minimální kontakt s lidmi. 

 

4. Analýza získaných dat 
 

Informace které jsme získaly semistrukturovaným rozhovorem a dotazníkem, 

budou v následujících podkapitolách členěny do tří předem stanovených časových 

mezníků. Poté se mezník dělí pro větší přehlednost dle různé tématiky. 

 

4.1. Život před stanovením diagnózy 

4.1.1 Ranné dětství 

Vzhledem k tomu, že v rodině nebyl nikdo s tímto postižením diagnostikován 

a Petry starší sestry se vyvíjely zcela v normě, nikdo neočekával, že u Petry by tomu 

mělo být jinak.  

Petra se do šesti let věku vyvíjela dle normy. Její matka nepozorovala žádné 

odchylky ve vývoji od ostatních vrstevníku ani od vývoje jejich dvou starších dcer. ,, 

Když se Peťula narodila, tak bylo všechno v pohodě. Těhotenství, porod, všechno 

v normě. Na všech kontrolách prospívala normálně, pásla koníčky, prostě jako holky 

předtim. Lezla kdy měla a pak i chodit začala v normě, dokonce i trochu dřív.“ 

Sama Petra si na toto období nepamatuje a má informace pouze z doslechu od matky. 

„No já si to nepamatuju, ale podle toho, co mi říkala máma, tak to začalo, když mi 

bylo šest. Do tý doby jsem neměla žádný problémy. Chodila jsem normálně, běhala, 

prostě bylo všechno dobrý, no.“ 

Její sestra popisuje období před prvním zaregistrováním problému obdobně. „Běhaly 

jsme spolu na zahradě, dělaly všechno možné v létě na chatě.  Nikdo by nepoznal, že 

je nemocná. Až kolem 7 roku začala mít potíže a pak se to dál zhoršovalo.“ 
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I přesto, že se jedná o vrozené onemocnění, tedy že je přítomno již při narození 

jedince, může se projevit až v pozdějším věku. To byl i Petry případ. Nástup 

onemocnění byl pozvolný a Petra do té doby zvládla všechny činnosti jako její 

vrstevníci. Matka a rodinní příslušníci si mohli nástupu onemocnění všimnout dříve, 

kdyby bylo toto onemocnění zaznamenáno v rodině již předtím. „Pokuď vim, tak 

genetiku nedělali. A v rodině právě nevíme, jestli to někdo měl. Ale asi ne.“  Ani po 

zjištění diagnózy u Petry, neproběhla genetická vyšetření v rodině, tudíž dodnes 

netuší, zda jedna z dalších dcer není přenašečkou. Ani Petry starší sestra se nenechala 

při zakládání rodiny vyšetřit na toto onemocnění. „… tím že to v rodině nemá a 

neměl nikdo jiný, tak jsme si to asi s manželem nepřipouštěli a nijak to neřešili.“  

  

4.1.2 Nástup onemocnění 

Toho, že je zřejmě něco špatně, si v Petřině případě všimnul až její dědeček, 

který se s dívkou nevídal tak často. Častěji si určité abnormality všímají lidé, kteří 

nejsou s jedinci v každodenním kontaktu. „…trávili jsme všichni léto na chatě a můj 

táta za mnou přišel, že bych měla asi s Petruší někam jít, že se mu nezdá, jak chodí 

do schodů.“  Až do té doby si Petry matka ničeho nevšimla. „Já jsem si toho 

nevšimla nebo jsem to spíš nevnímala. Nenapadlo mě, že je něco špatně.“  Její reakce 

na jeho poznámku byla odmítavá. „Pamatuju si, že  jsem se na něj strašně rozčílila, 

že nevim o čem mluví,  a  že s ní není nic špatně.“   

Výše popsanou situaci, kdy matka reagovala na nepříjemnou informaci popuzeně a 

snažila se najít vysvětlení pro změnu dceřina zdravotního stavu, popsala americká 

psycholožka  Kübler-Ross jako jednu z fází vyrovnávání se se zatěžující životní 

událostí. 

 

Matka se snažila přijít na to, proč Petra najednou chodí tak špatně. Našla hned 

několik možných příčin její vadné chůze. „Pořád mi to vrtalo hlavou, přemýšlela 

jsem jestli předtim třeba někde nespadla. Víc jsem jí sledovala. Myslela jsem, že to 

můžou být plochý nohy nebo něco s kyčlí. To měla kamarádky dcera a bylo to dřív 

docela běžný.“  U matky docházelo k popření nové informace a snažila se najít pro 

ní schůdná vysvětlení. Jedním z nich je i nalezení diagnózy, kterou už někdo prošel, 

tedy nalezení někoho, s kým by mohla problém sdílet 
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4.2. Stanovené diagnózy 

 

Z předcházející kapitoly je patrné, že Petra byla v době stanovení diagnózy 

malá a okolnosti z té doby si nepamatuje. „Tak já si jedině pamatuju, že jsme chodily 

po doktorech, pořád mě prohlíželi a já ani nevim proč. Všechno s nima řešila máma, 

já byla malá. Asi jsem to moc nevnímala a ani jsem nevěděla co se děje. Vždycky 

jsme šly na nějakou kontrolu, tam mě prohlídli a tím to pro mě končilo.“   

Petry matka si na období mezi prvním poznatkem že je něco jinak a 

návštěvou lékaře pamatuje dobře. Vzhledem k tomu, že nevěděla, o co se jedná, 

navštívila první pediatričku z jejich obvodu, která je odkázala dál. Sama uvedla, že 

se k návštěvě musela nějakou dobu odhodlávat. „Samozřejmě jsem měla strach, 

vůbec jsem netušila, co to může být, co nás čeká.“ 

 

4.2.1. Diagnostika 

V případě onemocnění svalovou dystrofií je proces určování diagnózy 

dlouhým procesem. Jedinec musí absolvovat celou řadu vyšetření pro vyloučení 

dalších možností a pro určení přesného druhu tohoto onemocnění. Diagnostika by 

měla být ucelenou spoluprací odborníků z několika oborů. Pro usnadnění tohoto 

procesu byla Petra s matkou poslána do pražského Motola pro potvrzení diagnózy. 

„Už předtím nám pediatrička něco naznačila. Řekla, že to je pravděpodobně od 

svalů. Ale až v Praze řekli přesnou diagnózu, tedy svalovou dystrofii.“   

Celá diagnostika trvala týden a Petře v té době provedly nespočet vyšetření. 

„…strašný koloběh vyšetření, kde u půlky ani nevíte k čemu to je. Píchali do ní jehly, 

pořád brali krev a moč. Byla i na různých dalších vyšetření a ptali se mě na spoustu 

věcí ohledně těhotenství a jejího vývoje. No přišlo mi to šílený.“ 

Z řad odborníků se matce nedostávalo potřebného vysvětlení a ona si připadala 

ztracená. „Nikdo nám nic konkrétně neřekl a my jen čekaly a z pohledů se dalo tušit, 

že to nebude nic dobrýho. Já měla pocit, že na mě mluví jinym jazykem. Jako  trochu 

nám vysvětlili o co jde, ale já stejně nic nevěděla.“ 

Tento výrok poukazuje na problém, se kterým se setkává většina pacientů. 

Neschopnost odborníků vysvětlit laikovi v čem spočívá jeho diagnóza, o co se jedná. 
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Mnohdy chybí zejména ohled k rodičům, kteří prožívají nelehké období při čekání na 

určení diagnózy. 

K prvnímu střetu s realitou a necitlivému sdělením prognózy došlo již během 

pobytu v nemocnici. „Jeden doktor dokonce řekl, že to není žádná sláva, že se máme 

připravit na nejhorší. Vůbec jsem nechápala, o čem mluví. Já se dívala vedle sebe a 

tam seděla úplně normální, zdravá holčička. Běželo mi hlavou: Jaký nejhorší? Vůbec 

jsem nevěděla, co tim myslel, vůbec.“  Z výroku je patrné, že si matka až do té doby 

nepřipouštěla, že její dcera má nějaké postižení. Díky nenarušenému tělesnému 

vzhledu jí považovala za zcela zdravou. Až ne příliš citlivé podání lékaře jí donutilo 

na dítě nahlížet jinak.  

 

 

4.2.2 Reakce na sdělení diagnózy 

 

Vzhledem k množství druhů svalových dystrofií a jejich vzácnému výskytu, je 

těžké stanovit přesný průběh a dopady u každého jedince. Ani u Petry se přesně 

nevědělo, co všechno nemoc zasáhne a jak rychle bude postupovat. Petra vzhledem 

k věku stanovení diagnózy neprožívala nějak významně. „Asi jsem to moc nevnímala 

a ani jsem nevěděla co se děje. Vždycky jsme šly na nějakou kontrolu, tam mě 

prohlídli a tím to pro mě končilo. Moc si z tý doby nevybavuju.“ 

V tomto období bylo Petřině sestře šestnáct let a celý proces vnímala jinak než 

sama Petra. „…po určení diagnózy si nikdo z nás nedovedl představit, kam až to dojde. I 

poté, co nám řekli, o co jde, byla Peťka docela dlouho v pořádku, až tak za 4 roky se začala 

rapidně zhoršovat.  Takže ty první roky jsem to moc nevnímala,  a když nastal ten zlom, tak 

jsem o ní samozřejmě měla strach.“  Pocity strachu a úlevy pociťovala i matka. „Neměla 

jsem vůbec tušení, o co jde a co nás čeká. Na jednu stranu jsem byla ráda, že zjistili 

co to je, ale na druhou jsem měla strach. Člověk vůbec nemá představu.“ 

Výše popsaný jev je po sdělení závažné diagnózy naprosto běžný. Rodiče mají 

strach o své dítě, jeho budoucnost a mají strach se změn, které nemoc do jejich života 

přinese. Na druhou stranu prožívají pocit úlevy, že znají příčinu problémů a že 

mohou přistoupit k dalšímu kroku – hledání řešení. 
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U matky, která celou diagnostiku prožívala s Petrou, byla reakce po propuštění 

z nemocnice popsána následovně. „ Pamatuju si, že jsem myslela na to, jak přijedu 

domu a tam bude hora prádla. Musela jsem prostě normálně fungovat i pro zbytek 

rodiny, nebyl čas na hroucení.“ 

V tomto úryvku je vidět jakési popření reality, snaha o návrat do běžného procesu a 

tím pokračovat v tom, jak to bylo dříve, beze změny. Pro matku to byl způsob, 

kterým se snažila s nepříznivou diagnózou vyrovnat. 

Vzhledem k tomu, že u Petry byly v období stanovení diagnózy problém s hybností 

jen minimální, samotné určení diagnózy na chodu rodiny nic nezměnilo. „Když 

zjistili co to je, tak se nic nezměnilo. Až později kdy začala mít víc problémů s chůzí a 

posléze když skončila na vozíku.“  

 

4.3. Život a změny po stanoví diagnózy 

4.3.1 Změny zdravotního stavu a omezení plynoucí z diagnózy 

 

Po návratu domů se nemoc během čtyř let pomalu zhoršovala. Petra popisuje 

progres nemoci a sama vypichuje pro ní nejdůležitější složku – chůzi. Zároveň je to 

nejvíc znatelné omezení, jež je onemocněním způsobeno. „Do schodů jsem postupně 

začala chodit hůř a pak jsem lezla po čtyřech. A postupem času se to ještě víc 

zhoršovalo…já to asi nejvíc vnímala na tý chůzi. Ostatní bylo celkem v pohodě. Teda 

ještě se mi trochu hůř dýchalo a těžko se mi zvedaly ruce, ale jinak to bylo všechno 

dobrý. Ta chůze byla nejvíc znát. Taky byla nejvíc otravná…Dost často jsem 

zakopávala a padala“  

Omezení nastalo i ve vzdálenostech, které byla Petra schopná ujít. Pro delší 

úseky začaly využívat vozík. Ovšem první zmínku o užívání vozíku pro přesuny 

Petra nesla těžce. „ A tam nám řekli, že jednou budu na vozejku – ono je lepší někdy 

nevědět. To jsem mámě pak brečela.“ Její matka uvedla, že pro ni samotnou, bylo 

nejhorší to, když Petra kvůli zhoršené schopnosti chůze začala padat. „To jsem 

pokaždý trnula a mrzelo mě, že jí nemůžu nějak pomoct.“   
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S přibývajícím časem Petra odmítala chodit ven. „Já se strašně styděla. Pak 

jsem už ani moc nechtěl chodit ven. No a pak jsem vlastně radši jezdila na tom 

vozíku, jen abych nepadala a nevypadal divně. Když jsem měla ten vozík, tak lidi tak 

nekoukali.“ Na tomto výroku je vidět, že Petra vozík nakonec i přijala, jelikož 

usnadnil život nejen jí z hlediska přesunů, ale i její matce. Zároveň jí zbavil 

nepříjemného pocitu z její chůze a získala dojem, že jí lidé méně sledují. 

Se zhoršujícím se zdravotním stavem nastaly změny nejen v jejím životě, ale i 

v chodu domácnosti a jak uvádí její sestra, i se zapojením jednotlivých členů. 

„…musely jsme víc pomáhat a taky se trochu přizpůsobil byt. Musely jsme trochu 

přizpůsobit naše denní rituály, ale to nám po čase přišlo normální. …obecně jsem 

třeba pomáhala Péťce s česáním, oblékáním a při procházkách venku jsem jí dělala 

doprovod.“ 

Vzhledem k tomu, že Petra přestala zcela chodit a začala využívat vozík po celý den, 

začala být odkázaná na pomoc další osoby. Touto osobou v jejím případě byla matka. 

„Pokaždé když odjela do lázní, tak se nám máma věnovala víc a byla klidnější. 

Myslím, že byla ráda, že si může chvíli odpočinout a ví, že je o Peťku postaráno.“  

Z této sestřiny výpovědi je znát, že dcery měly pocit, že se matka více věnovala 

jejich sestře. Ovšem z následujícího příspěvku je znatelné, že to nevnímaly 

negativně, ba naopak. „V současné chvíli je plně odkázaná na pomoc dalšího 

člověka, naštěstí naše máma funguje perfektně a již od začátku jí i Peťku velice 

obdivuji za to, jak to zvládá. Nedovedu si vůbec představit, co bych dělala já na jejím 

místě.“  

 

4.3.2 Rodina, sourozenecký vztah a přístup okolí 

Postižením dítěte, ať už vrozeným či získaným, jsou ovlivněny všechny vztahy 

v rodině. Nejtěžší zkouškou prochází vztah rodičů, ten partnerský. Nejinak tomu 

bylo i v rodině Petry. „Rodiče se také začali víc dohadovat a otec poté odešel.“  S 

jejím přechodem na invalidní vozík došlo dle slov matky na lámání chleba.  

Obě sestry byly v tomto období již dospělé a s Petrou a matkou bydlela už jen 

jedna z nich. Ta také hovořila o rozdílu ve výchově, kterého si všimla. „Rodiče se o 

Peťku víc báli. Nenechali jí chodit nikde samotnou – nebo jen velice zřídka. Měli o ní 

větší strach než o nás dvě.“   ¨ 
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V rodinách, kde je dítě s postižením, dochází častěji k nevhodným výchovným 

stylům. Na základě informací z rozhovorů a dotazníku vyplývá, že u Petry zřejmě 

dochází k hyperprotektivní výchově. Jedním z dalších ukazatelů na tento výchovný 

styl je fakt, že v rodině se o jejím onemocnění skoro nehovoří. Petra to zmínila 

během rozhovoru hned několikrát. „Nevim, asi je to pro mámu těžký nebo to prostě 

nechce řešit, a když se o tom nemluví, tak to asi neexistuje. Já fakt nevim. Ale 

nebavíme se o tom, no. Prostě to tak je.“   

Na tomto úryvku je vidět, že Petra by se o svém stavu možná ráda s matkou 

pobavila, ovšem má pocit, že je to pro matku těžké, proto se o nemoci baví pouze se 

sestrou a matku z hovorů vynechává. 

Několikrát během rozhovoru použila Petra vtip, aby odlehčila situaci. Při 

dotazu proč tomu tak je, odpověděla následovně. „U nás se o tý nemoci moc nemluví, 

teda alespoň přede mnou. Takže tohle byl jedinej způsob, jak to nějak dostat ven, 

abychom se o tom alespoň nějak bavily.“ 

Matka na otázku, zda spolu o nemoci hovoří, odpověděla následovně. „Moc často ne, 

nevidím důvod, pokud nezačne ona sama. Já jí tím zbytečně nechci zatěžovat. Jednou 

je to daný a už se to nezmění.“  Je tedy patrné, že díky vyhýbání se hovorům na téma 

postižení, mají obě pocit, že ochraňují tu druhou před nepříjemnými pocity.  

Partnerský vztah Petřiných rodičů se sice rozpadl, ale ostatní vztahy, ať už s její 

matkou či sourozenecké, se naopak posílily. Sama Petra má pocit, že nejbližší vztah 

má s matkou. „Já mám nejblíž asi k mámě, ta to celý se mnou prošla. Jako že tu 

prostě byla a ví o všem co se dělo, ale jinak se o tom s nikym nebavim.“   

Petra vnímá to, že matka s ní vše prožívá od začátku, sama i uvedla, že si pamatuje, 

jak jednu dobu byla z její nemoci hodně špatná a že se v té době chovala divně. 

Vzhledem k tomu, že Petra byla v období stanovení diagnózy malá, vše zařizovala 

její matka. Veškerou dokumentaci, kontroly a vyšetření sháněla a organizovala ona. 

Petra ani po dosažení plnoletosti nemá snahu zjistit o nemoci více či se zajímat o 

nějaká řešení do budoucna. Dokonce ani neví přesnou diagnózu. Vše stále nechává 

na matce. „Já jsem nikdy nic nehledala. Myslim, že v papírech mám tu pletencovou 

dystrofii, ale nevím to jistě. Já jen každej týden chodím cvičit a pak jednou za rok na 

kontrolu. Tam mi kontrolují plíce a srdce. A vždycky dají papíry mámě. Ta má o tom 

asi přehled.“  Pravděpodobně se zde projevuje naučená bezmocnost, která byla 

podpořena chováním matky, jež chtěla Petru od všeho ochránit.  
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Je to patrné i na několika jejich výrocích, kdy obě svorně konstatovaly, že je něco již 

dané a nedá se s tím nic dělat.  

V širokém okolí se Petra a její matka setkávají se soucitem, zvědavostí, ale i snahou 

o pomoc. „Široké okolí, veřejnost, se samozřejmě často otáčí, sledují a občas se i 

vyptávají co se Peťce stalo. Občas odvrací pohledy, protože nevědí jak se chovat a co 

dělat.“  Matka i sestra se shodly na tom, že rodina přišla i o pár dobrých přátel, to 

ovšem nemuselo být nutně způsobeno jejich nezájmem, nýbrž odtažením Petry a její 

matky. Obě se totiž kolem Petřiných patnáctých narozenin odstěhovaly a matka se 

začala plně věnovat pouze Petře. „…je pravda, že prostě večer už nemám na nic sílu. 

Nejradši vypnu a čtu si třeba knížku.“ Matka zcela zasvětila život péči o dceru a své 

potřeby upozadila. Starší sestra v dotazníku uvedla. 

„Máma tu její nemoc celkově nenese dobře, ale Peťce to nedává nikdy znát. Jednu 

dobu si to dávala za vinu a hodně to obrečela, ale nikdy ne před Péťou.“ Pocit vinny 

může být jedním z hnacích sil toho, proč se matka vzdala svého osobního života a 

věnuje se plně pouze Petře. Jelikož se jedná o dědičné onemocnění, je zde 

předpoklad, že jeden z rodičů toto onemocnění Petře předal. Výčitky svědomí, pocity 

vinny a obětování se, jsou v takových případech zcela běžné. 

Stejně jako matka, tak i Petra žije v určité izolaci od okolního světa. 

 

4.3.3 Smiřování s diagnózou a změny v chování 

Vyrovnávání se s nepříznivou diagnózou, která nemá jasnou prognózu je velice 

těžký úkol. V Petřině případě, měla nemoc pozvolný nástup a okolí tak mělo 

příležitost, zvykat si na nové okolnosti postupně. I sama matka během rozhovoru 

poznamenala, že tato okolnost napomohla k tomu, že se s tím všichni určitým 

způsobem dokázali sžít. Nejtěžším obdobím byl pro celou rodinu Petry přesun na 

vozík. V tomto období matka zaznamenala výrazné změny v Petřině chování. „V té 

době byla Peťule strašně vzteklá, naštvaná až bych řekla, že občas agresivní. Ale to 

bylo asi jen tři čtvrtě roku.“  

Stejné změny zaznamenala i Petra samotná. „Co si pamatuju, tak jsem byla i hodně 

zlá. Pořád naštvaná. Všem jsem nadávala a strašně mě to tu štvalo. Ale fakt to bylo 

těžký.“ Petry agresivita byla pravděpodobně ventilem negativních emocí, kterých se 

nemohla zbavit jiným způsobem, jelikož hovory na toto téma neprobíhaly. 
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Tato, pro celou rodinu nelehká situace vyústila v Petřiny hovory o sebevraždě. 

Ona sama to popisuje následovně. „Když jsem začala hodně padat a nohy mi 

nesloužily, tak jsem byla hodně smutná. Já jsem i řikala, že se chci zabít. A chtěla 

jsem se zabít, jako ne že bych to udělala, na to bych asi neměla, ale hodně jsem na to 

myslela.“  Pro Petru bylo těžké smířit se s nastalou situací a s počínající závislostí na 

další osobě. S pochopením se setkala u setry, která s ní v tomto období navázala 

nejužší vztah. Matka se v rozhovoru svěřila, že toto období pro ni nebylo vůbec 

snadné, ale že naprosto chápala Petry pocity. 

 

„Pro mě jako pro mámu to taky nebylo snadné. Neměla šanci na normální dospívání 

a zážitky…Když si vezmu, že z někoho, kdo všechno zvládá sám, se během několika 

let stane v podstatě dítě závislé na něčí pomoci. To určitě není snadné. Zvlášť když je 

to kolem nástupu puberty.“   

Matka proto pro Petru zařídila sezení s psychologem.„…on se pořád ptal co doma, 

jestli jsem nešťastná z rozvodu rodičů a jestli se doma naši hádali. Pak se zeptal na 

něco ohledně těch mejch pocitů, ale já mu na to vůbec nechtěla odpovídat. Přišlo mi, 

že ho to vůbec nezajímá.“ 

Psycholog ovšem nezískal Petry důvěru a ona se mu neotevřela. Proto už s ním v 

dalších sezeních nepokračovala. 

Agresivní chování po určité době Petru opustilo, ale její sestra zaznamenala i 

dlouhodobější změny v jejím chování a povaze. „Dřív byla víc komunikativní a 

veselá. Ráda byla středem pozornosti a chodila ven. Se zhoršujícím se stavem začala 

být velice negativní a přestala se smát. Postupně přestala chodit mezi lidi a 

v současnosti chodí jen do školy a pak pokud to není opravdu nutné, ven nevyrazí. 

Tráví hodně času učením a hlavně u počítače. Komunikuje více přes mobil a 

facebook a tráví hodně času na různých chatech. Stal se z ní introvert a  “stará“ 

Peťka je jen když je doma mezi námi či s kamarádkou.“  Tento výrok nám potvrzuje 

domněnku, že Petra začala po určité době vyhledávat samotu, ústraní a začala se 

vyhýbat lidem. Sama sebe označuje za introverta, ale ze sestřina výroku je patrné, že 

tomu tak nebylo vždy. Je více než pravděpodobné, že jí v tomto směru ovlivnilo její 

onemocnění. 
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I přes to, že se Petra téměř stáhla do ústraní, chodí do školy se svými 

vrstevníky. Ve škole mají specializovanou třídu, ale ona dochází do třídy s intaktními 

spolužáky. „No ale třeba ve škole, kde jsem mezi zdravejma dětma, tak je to těžký. 

Spoustu věcí nemůžu dělat, tak jako oni anebo to musim dělat jinak.“ V těchto 

každodenních situacích si plně uvědomuje svá omezení. Její sestra uvedla, že Petra 

prochází v tomto směru určitými výkyvy. „… vím, že byla a je nešťastná, že nemůže 

dělat věci co její vrstevníci. Rozhodně se s postižením nesrovnala. Občas je lítostivá 

a má toho všeho dost, ale zároveň je strašně silná a snaží se, jak jen může.“  

Petra chce ve škole dělat co nejvíce věcí sama. „No právě že já to chci všechno 

zvládat sama, ale nejde to. Nezvládám všechno, bohužel. Ale člověk se musí pořád 

překonávat. Proto se snažim všechno dělat sama. Už stačí to, že mě musí dávat na 

záchod. Já jsem prostě nerada závislá.“  Kvůli svému zdravotnímu stavu má ve 

škole individuální vzdělávací plán, ale využívá ho pouze minimálně. Odůvodnila to 

tím, že nechce být výjimka.  

Během rozhovoru poznamenala, že nejlépe se cítila v Hamzově odborné 

léčebně v Luži. „To v Luži, tam mi bylo dobře. Pamatuješ, jak jsme vždycky šli na 

zmrzlinu a byly tam všichni, někdo měl vozík, někdo blbě chodil, někdo byl na hlavu. 

No a ty lidi na to byli zvyklý, takže jim to nepřišlo divný a nikdo se neotáčel. To bylo 

fajn.“  Z výše uvedeného je jasné, že Petra pociťuje rozdíly, které jsou mezí ní a 

jejími vrstevníky a špatně snáší pohledy ostatních lidí. „…já jsem si nepřipadal jiná. 

Jak když jsem mezi svejma. Každej tam měl něco a brali tě takovou, jaká si. Proto 

jsem tam jezdila ráda.“  Petra se mezi dalšími dětmi s určitým omezením necítila 

zvláštní, měla pocit, že jsou na tom všichni stejně a že je vše naprosto normální, 

tudíž že zde není ta výjimka. 

  Ke smířování s onemocněním nedocházelo pouze Petry, ale vyrovnat se s ním 

musela i její rodina. Nejtěžším úkolem to bylo zřejmě pro Petry matku. 

„Je to těžké, ale je to moje dítě a prostě se nedá nic dělat. Žádná máma nechce, aby 

její dítě bylo nemocné, natož aby bylo na vozíku. Ale taky jako máma udělá pro svoje 

dítě všechno. Tak jsem to brala i já. Musím fungovat a pomoct jí jak nejvíc můžu. Tak 

to prostě je a vždycky jsem to tak brala. Vlastně my všichni. Pro mámu to je asi o 

něco složitější, ale to je život. Vím, že jsem se často sama sebe ptala, jak se to mohlo 

stát, čím to je a kde se stala chyba.“ 
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Tento úryvek ukazuje to, jak matka přistupuje celou dobu k nemoci. Je patrné, že 

nemoc své dcery těžce nese a je to pro ni velice citlivé téma. Proto zaujala racionální 

přístup a vše bere tak, jak to je. Je odhodlaná dělat vše pro Petru, protože je to to 

jediné, co se dá dělat. Poslední její věta dokládá to, že jelikož se jedná o dědičné 

onemocnění, matka má pravděpodobně pocit vinny i přes to, že není prokázána 

příčina. Jedním ze způsobů vyrovnávání se s tímto faktem může být i obětování se 

pro druhého. 

 

.  

4.3.4 Vidina budoucnosti a přínos diagnózy 

Petry sestra několikrát v rozhovoru uvedla obavu o Petřinu budoucnost ve 

smyslu nalezení partnera a založení rodiny. Sama Petra se o své budoucnosti v tomto 

směru vyjádřila takto. 

„Chtěla bych mít partnera a rodinu. Ale s dítětem asi ne kvůli tý nemoci. Aby to 

nemělo, to by bylo blbý. Spíš by bylo fajn, kdyby ten partner už měl děti. Bylo by to 

jednodušší.“  I přes její věk je z úryvku patrné, že nad tímto tématem přemýšlela. Je 

znát i její obava z přenesení onemocnění na dítě a to i přes to, že se v rodině nikdy 

neprováděla genetika a není tedy zcela jasný původ. V příspěvku je také vidět, že 

Petra považuje nemoc za komplikaci a problém. 

Vzhledem k nejasné prognóze Petřina onemocnění je budoucnost téma velice 

citlivé a stejně tak jako o její nemoci obecně, se na toto téma doma nebaví. „Já nad 

tímhle nerada přemýšlím. Doktoři mi kdysi naznačili, jak by to mohlo vypadat, ale to 

je všechno ve hvězdách.“    

Sama Petra se prý vzhledem k neustále se zhoršujícímu stavu matky ptala pouze na 

to, zda zemře. „nevim, jestli mi lhala nebo to fakt neví, ale řekla, že ne…jak se to 

horšilo, tak jsem si myslela, že to tak může dopadnout.“  Úryvek znovu odráží fakt, 

že Petra nemá o nemoci skoro žádné informace a ve všem spoléhá na matku. Zároveň 

ukazuje nejistotu, ve které Petra žije, jelikož neví, jak se nemoc může vyvíjet dál. Při 

hovoru na toto téma působila odevzdaně, až bez zájmu. Její sestra nám ovšem 

potvrdila naši domněnku, že se Petra budoucnosti trochu bojí. 

 „ Bohužel nikdo neví, jak se to bude vyvíjet dál a obavy jsou taky ohledně Petry a 

její budoucnosti co se týká rodinného života…mám pocit, že má z budoucnosti trochu 

i strach – moc o ní nemluví.“    
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 Všech tří žen jsme se během rozhovorů a v dotazníku zeptaly, zda by mohly říct, co 

jim nemoc vzala či naopak dala. Petry sestra zaznamenala změny v náhledu na život, 

vnímání okolí a Petry onemocnění mělo vliv i na její roli matky. 

„Jsem daleko tolerantnější a všímavější k okolí. Když vidím člověka s nějakým 

postižením, snažím se mu pomoci. Jsem také klidnější jako matka a rozhodně se 

snažím víc si užívat každý den s mým synem. Díky Peťčině případu si víc uvědomuji, 

že se všechno může v okamžiku změnit i když to předtím bylo všechno v pořádku. Její 

nemoc mi otevřela oči a donutila mě neřešit každodenní hlouposti.“ 

Podobné změny zaznamenala i matka a zmínila i rozdílný vztah ke svým dcerám.  

„Vzala mi asi ten volný čas a rozhodně hodně energie. Ale naučilo mě to víc 

plánovat, rozhodně mám o hodně bližší vztah s Peťulí než s holkama… že mi to 

přineslo vidět kolem sebe a v lidech to pěkný. Jak nám občas někdo pomůže a já to 

vůbec nečekám. Že mě lidi občas mile překvapí.“ Poprvé v rozhovoru uznala, že 

nemoc výrazně ovlivnila její život a že se v jistém směru musela omezit.  

 Sama Petra vnímá přínos nemoci ve změně hodnotového žebříčku a přiznala, že jí 

onemocnění během těch let zformovalo a ovlivnilo její povahu.  

„No vzala mi sport, to nemůžu dělat. A dalo mi to jinej pohled na svět. Peníze nejsou 

důležitý, nejdůležitější je to zdraví. Kdyby to šlo, tak bych si přála, aby všichni byli 

zdraví a tyhle nemoci hnusný nebyly. Díky tý nemoci mám asi i lepší povahu.“ 

Všechny tři ženy v předchozích příspěvcích zmínily více positivních vlivů než těch 

negativních. Pokud už zmínily negativní vliv, jednalo se o vlivy vnější, povrchové, 

které jsou na první pohled patrné i nezasvěcenému člověku. Může to být znovu 

způsobeno tím, že se snaží negativní stránky přehlížet, nemluvit o nich a vytlačovat 

je tak ze života. Naopak u positiv všechny zmiňovaly změny, ke kterým docházelo 

“zevnitř“. Změny jejich vnímání, uvažování a postojů  k lidem. 
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DISKUZE 
 

V této části práce chceme porovnat námi zjištěné informace s teoretickou částí 

práce a  literaturou.  

V následujícím textu se budeme zabývat potvrzením či vyvrácením výzkumných 

otázek. Z praktické části nám vyšel závěr, že diagnóza skutečně výrazně ovlivňuje 

sebepojetí jedince a má dopad na další stránky jeho života. Sebepojetí u naší 

respondentky bylo výrazně narušeno kvůli upoutání na vozík. Vnímala samu sebe 

jako určitou výjimku a v kolektivu dětí bez postižení se necítila dobře. Pokud to 

nebylo nutností, nechodila mezi lidi a nejraději byla doma s knížkou. Docílila tak 

dobrovolné izolace od vnějšího světa, se kterým komunikovala skrze sociální sítě 

či mobilní telefon. Tedy způsoby, při kterých nedochází k přímému kontaktu 

s druhou osobou a není tak vystavena konfrontaci s jejím postižením.  

Z rozhovorů nám dále vyplynulo, že jak sourozenecké vztahy, tak vztah matka 

– dítě s postižením, byly po stanovení diagnózy upevněny. V dostupné literatuře se 

dozvíme, že to je jeden z možných případů, ale že postoj sourozenců, je ve velké 

míře ovlivněn zejména postoji rodičů (Vančurová, 1966). Tato informace se nám ve 

výzkumu potvrdila. Obě dcery přistupovaly k postižení stejně jako jejich matka. 

V našem případě dozajista hrál roli i věk starších sester. 

V Petřině případě se bohužel potvrdil i další fakt zmiňovaný mnoha autory a to 

rozpad manželského svazku. K rozpadu manželství došlo v období, kdy Petra 

začala být plně závislá na pomoci druhého člověka. Tedy ve zlomovém okamžiku, 

je ale možné, že tato skutečnost nebylo ovlivněna Petry diagnózou.  

V kapitole věnované rodičům a partnerským vztahům zmiňujeme tendence 

některých rodičů přepínat své síly a následně věnovat veškerý svůj volný čas pouze 

dítěti s postižením. Stejná situace nastala i u Petřiny matky. V rozhovoru hovořila o 

nedostatku energie a večerním vyčerpání. Zároveň nám její druhá dcera 

v dotazníku uvedla, že matka trpí pocity vinny kvůli Petřinu onemocnění. Z jejích 

výpovědí bylo patrné, že se s faktem, že je její dítě postižené stále nesmířila a 

smířit se ani nehodlá. K nemoci přistupuje velice racionálně a snaží se Petře ulehčit 

život, jak je to jen možné.  
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Toto řešení ovšem vede nejen k jejímu totálnímu vyčerpání, ale u Petry k jakému si 

nezájmu o onemocnění jako takové. Ví, že matka má vše pod kontrolou a ona chodí 

pouze cvičit, jakoby se jí nemoc netýkala.  V odborné literatuře je tato strategie 

zvládání nepříznivé diagnózy na pomezí odmítnutí nemoci či její ignorace. 

(Kulhánková, 2011) 

 V otázkách vnímání budoucnosti byly naše poznatky v souladu s literaturou 

a informacemi uvedenými v jedné z kapitol teoretické práce. Petru i její rodinu 

provázely ohledně budoucnosti pocity nejistoty a strachu. Sama Petra přemýšlí o 

své budoucnosti a založení rodiny, ale ví, že to bude komplikované. Sama by byla 

raději, kdyby otázku dětí řešit nemusela a partner by už nějaké děti měl. 

Další zajímavou skutečností, která nám z výzkumu vzešla, a se kterou jsme se 

v literatuře nesetkaly, byl interakční trojúhelník, který v rodině vznikl. Může se 

zdát, že matka je nejsilnějším článkem rodiny, ovšem při podrobnějším 

prozkoumání vidíme, že vše udržuje druhá dcera. Ta byla oporou Petře v jejím 

nejsložitějším období. Zároveň pomáhá matce, která se jí i svěřuje a nepřenáší tak 

negativní myšlenky na Petru. Právě Petry sestra byla pro náš výzkum jednou ze 

stěžejních, jelikož nám poskytla pohled zvenčí a pomohla nám odhalit skutečnosti, 

které by jinak zůstaly skryty. Zároveň je sestra jediným členem domácnosti, se 

kterým se další dvě baví o onemocnění. Matka má pocit, že by tím Petru pouze 

trápila a zatěžovala a Petra si myslí, že matka o nemoci nehovoří, protože pak 

nebude tento problém existovat.  

I druhá výzkumná otázka byla v našem výzkumu zaznamenána a do určité 

míry zpracována. Zcela jistě se nám potvrdilo, že onemocnění svalovou dystrofií 

má velký vliv nejen na jedince, ale i na jeho okolí. Na rozdíl od jiných diagnóz, 

není rozhodující samotné stanovení diagnózy, tedy určení o co se jedná, ale 

důležitější je vývoj nemoci.  

Za zmínku stojí i rychlost diagnostiky, která u Petry proběhla. Díky 

správnému odhadu pediatričky byla ihned odeslána na ucelené pracoviště, kde jí 

byla určena přesná diagnóza. V naší práci zmiňujeme, že rychlá diagnostika je 

podstatným faktorem pro ovlivnění následků diagnózy.  

Odborná literatura a náš výzkum jsou ve shodě v tom, že diagnóza svalové 

dystrofie přináší do života jedince mnoho změn. Ať už se jedná o změny fyzické, ty 
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na první pohled patrné či ty často daleko složitější, psychické. Ovlivněn není pouze 

život samotného jedince, ale diagnóza výrazně zasahuje do života všech lidí 

v rodině. Z našeho výzkumu vyplynulo, že diagnóza změnila vnímání okolí, 

prožívání každodenních okamžiků a mezilidské vztahy. 
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ZÁVĚR 
 

Každé onemocnění v životě staví jedince do složité situace a často před 

nelehký úkol. V případě svalové dystrofie spočívá problém ve vyrovnávání se 

s touto diagnózou z hlediska nemožnosti předvídat průběh a všechny dopady. 

V naší práci jsme chtěly zjistit, jak moc tato diagnóza ovlivňuje psychiku 

jedince a do jaké míry ovlivňuje jeho okolí. Abychom mohly poznatky z této práce 

generalizovat, musel by náš výzkumný vzorek být daleko širší. Závěry našeho 

výzkumu jsou v souladu s prostudovanou literaturou a pouze jí potvrzují. 

V teoretické části práce bylo naším cílem správné zařazení svalové dystrofie, 

sjednocení terminologie a poskytnutí uceleného pohledu na příčiny vzniku svalové 

dystrofie. V navazující části práce jsme se zaměřily na rodinné vztahy a různou 

problematiku vznikající při výchově dítěte s postižením. 

V empirické části, jež byla stěžejní pro celou práci, se nám díky nasbíraným 

datům podařilo potvrdit a zodpovědět výzkumné otázky. Získané informace o 

životu jedince, byly v souladu s teoretickou částí a potvrdily tak informace 

z odborné literatury. 

V rozhovorech se nám odkrylo mnoho témat, který by stála za hlubší 

prozkoumání. I přes citlivost tématu byly všechny respondentky poměrně otevřené 

a poskytly nám tak velké množství materiálu pro zpracování. 

Díky této práci jsem si vyzkoušela vedení rozhovoru na velice citlivé téma a 

následnou analýzu dat. Myslím, že práce splnila to, co si dala za úkol. Zmapování 

vlivu diagnózy na živo jedince a jeho rodiny. 
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PŘÍLOHY 
 

Rozhovor  Petra 

Tak začneme něčím lehčím. Kolik je ti let? 

 To bude potřeba, jsem trochu nervózni. V květnu mi bylo 18. 

 

Proč si nervózní? Je ti ten rozhovor nepříjemný? 

 No, tak trochu. Já radši píšu, než mluvím. I ve škole mám radši psanou formu než mluvenou. Nejsem 

moc komunikativní typ. A ten rozhovor. No je to trochu divný. Já se o tý nemoci moc nebavim, tak se 

trochu obávám, jak to dopadne a na co se mě budeš ptát. Ale snad ti něčim pomůžu. 

 

Určitě, to se neboj. Já tě nechci nějak trápit. Odpovídej jen, na co budeš chtít a pokud ti něco bude 

nepříjemný a radši by si to napsala, tak to potom můžeme tak udělat. Začneme pěkně pozvolna. Co 

studuješ? 

 Pořád střední, ale příští rok končim, maturuju. Tak už se teď na to chystám, musim se hodně 

učit.  

 

A co studuješ Péťo?? 

 Je to obchodka s oborem veřejnosprávní činnost. Chodim sem čtyři roky. A baví mě to. 

 

Ty maturuješ za rok a učíš se už teď? To si dobrá. Je pro Tebe škola náročná? 

 Ani ne, ale mě to baví, ráda se učim. Každej den když přijdu ze školy, tak třeba dvě hodiny 

něco dělám do školy. Já nemám co jinýho dělat (smích) 

 

Máš školu blízko nebo musíš dojíždět? Vy jste se stěhovali, pokud si to dobře pamatuju. 

 Jo, no to už je ale dávno. Já jsem chodila na základku jinde, ale v 15 jsme se s mamkou 

stěhovaly, tak jsem musela měnit i školu, no. Teď bydlíme v severních Čechách. Prostě v klasickym 

panelákovym bytě. Dřív jsme měly hezkej byt ve starším domě, ale teď jsme v paneláku. Ale taky je 

to dobrý, je tu klid, výtah. Jen tu nemůžu mít zvíře. Chtěla jsem králíka, ale toho mi mamka 

nedovolila. 

 

Tak třeba ho dostaneš za maturitu. 

 To si nemyslim. Máma zvíře nechce. 

 

Takže do školy tedy nedojíždíš? 

No jak se to vezme. Máma mě vozí, ale není to daleko. 

 

Pochopila jsem správně že žiješ jen s mámou. Máš ještě nějaké sourozence? Povíš mi něco o 

rodině? 

 Žiju jen s mamkou, ale mám dvě starší ségry. Jedna je o deset a druhá o dvanáct let starší. 

Obě už mají svojí rodinu a žijou jinde. Jsem dokonce trojnásobná teta. Mám tři synovce, samý kluky. 
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Táta s mámou jsou rozvedený. To mi bylo asi 10 nebo 11. Moc si to už nepamatuju. Ale tátu nevidim 

tak často. Bydlí jinde a neni čas. Prarodiče už taky nemám. Takže jsme tu zbyly jen s mámou. 

 

A co nějaký koníčky, máš? Jak trávíš svůj volný čas? 

 Koníčky nemám, já jsem nejradši doma. Po škole se chvíli učim a pak třeba přijde kámoška a 

koukáme na filmy. To mám hodně ráda, filmy, horory. Ale taky koukám hodně na seriály. Třeba 

ordinace. Pamatuješ, na to jsem koukaly spolu v Luži. To zrovna začínalo. To bylo něco. (smích). 

 

Jo to si pamatuju, hrál tam tehdy Prachař s Rybovou. 

No jo, ty už tam nejsou no. Jinak já koníčky nemám. Ještě v Luži jsem chodila na keramiku, to mě 

taky bavilo, ale doma to nedělám.  Ráda teda ještě čtu, romány, to je pravda, že mě baví. Nejradši 

mám ale prostě ty filmy. 

 

Tak i sledování filmů je koníček. Hlavně že tě to baví. Myslíš, že už můžeme přejít k té nemoci? 

 Jo. Zkusíme to.(smích) 

 

Kdy se tvoje onemocnění projevilo poprvé? 

 No já si to nepamatuju, ale podle toho, co mi říkala máma, tak to začalo, když mi bylo šest. 

Do tý doby jsem neměla žádný problémy. Chodila jsem normálně, běhala, prostě bylo všechno dobrý, 

no. Pak si prej děda všimnul, že chodím nějak divně do schodů, tak to řekl mamce a ta mě vzala 

k doktorovi. 

 

Takže děda by první, kdo si toho všiml. Šly jste teda rovnou k neurologovi a tam dostali diagnózu 

nebo to trvalo dlouho? 

 Hele, já myslim, že jsme šly rovnou k neurologovi, protože měli podezření na tuhle nemoc, 

ale to bude vědět spíš mamka. 

 

Vy jste se o tom nikdy nebavily? Jak to bylo a co se dělo? 

 My se o tý nemoci obecně moc nebavíme. Mě to nikdy nezajímalo. Já se jí jen zeptala, jestli 

umřu a nevim, jestli mi lhala nebo to fakt neví, ale řekla, že ne. 

 

Proč tě napadlo, že umřeš? 

 Ani nevim, prostě jak se to horšilo, tak jsem si myslela, že to tak může dopadnout. Já ani 

nevim co to je. 

Nikdy si nehledala informace třeba na internetu? Máš přece nějaký zprávy od doktorů, ne? S 

diagnózou a tak. Nebo ne? 

 No, to měla všechno máma. Já jsem nikdy nic nehledala. Myslim, že v papírech mám tu 

pletencovou dystrofii, ale nevím to jistě. Já jen každej týden chodím cvičit a pak jednou za rok na 

kontrolu. Tam mi kontrolují plíce a srdce. A vždycky dají papíry mámě. Ta má o tom asi přehled. 

Dobře. Takže když se vrátíme k tomu počátku. Co si z toho pamatuješ, nějaký pocity, dojmy, co se ti 

honilo hlavou? Jak si to vnímala? 

 Tak já si jedině pamatuju, že jsme chodily po doktorech, pořád mě prohlíželi a já ani nevim 

proč. Všechno s nima řešila máma, já byla malá. Asi jsem to moc nevnímala a ani jsem nevěděla co se 
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děje. Vždycky jsme šly na nějakou kontrolu, tam mě prohlídli a tím to pro mě končilo. Moc si z tý 

doby nevybavuju. To až pak pozdějc, jak se to horšilo, no. To bylo blbý. Ale počkej, vlastně si 

pamatuju takový to vyšetření s jehlama. Jak do tebe píchaj jehly a ty se musíš hýbat. Myslim, že to je 

EMG. To si teď vybavuju. 

 

A pamatuješ si třeba reakci mamky nebo sester? Ty už v tý době byly přeci jen velký. 

 Jo, ségry mi i pak pozdějc hodně pomáhaly, ale nikdy jsem to s nima moc neřešila. Teda 

s Míšou jo, ale taky až pozdějc. Mamka z toho byla hodně špatná, to si pamatuju. Byla v tý době 

divná. 

 

To pro ni muselo být asi těžký. Nevíš, jestli to u Vás v rodině někdo měl? Nebo nedělali Vám 

v rodině genetiku, třeba než sestry založily rodinu? 

 Pokuď vim, tak genetiku nedělali. A v rodině právě nevíme, jestli to někdo měl. Ale asi ne. 

My jezdily hodně do Prahy na vyšetření, do nějaký nemocnice, už nevim kam. A tam nám řekli, že 

jednou budu na vozejku – ono je lepší někdy nevědět. 

To Vám řekli hned na začátku? Nebo až někdy později? 

 Já myslim, že mi bylo asi osm nebo devět, protože už si to pamatuju. To jsem mámě pak 

brečela. 

 

Muselo být těžký si tohle vyslechnout, jak pro tebe tak mamku.  Hledali třeba příčinu? U mě třeba 

zjistili, že to spustilo očkování proti encefalitidě. Ale říká se, že spouštěč může být i chřipka. Ví se, 

co to bylo u Tebe? 

 Tak to ani nevim, myslim, že to nehledali. Je to důležitý? Já to radši ani vědět nechci. Stejně 

jako o tom co bude, je lepší nevědět. 

 

Ne, důležitý to pro diagnózu neni.  A jak říkáš, možná  je občas lepší nevědět. 

Jak se to vyvíjelo dál? Pamatuješ si to? 

 No pak jsem normálně chodila do školy a jezdila cvičit jednou týdně. Do schodů jsem 

postupně začala chodit hůř a pak jsem lezla po čtyřech. A postupem času se to ještě víc zhoršovalo. 

 

Ty říkáš, že se to postupně zhoršovalo, můžeš to nějak víc upřesnit? 

 No já to asi nejvíc vnímala na tý chůzi. Ostatní bylo celkem v pohodě. Teda ještě se mi 

trochu hůř dýchalo a těžko se mi zvedaly ruce, ale jinak to bylo všechno dobrý. Ta chůze byla nejvíc 

znát. Taky byla nejvíc otravná. 

 

Když jsme se poznaly, tak ti bylo dvanáct, pamatuju si, že si stále chodila ale už dost po špičkách a 

ty schody si taky ještě zvládala sama. 

 No, ten rok co jsme se poznaly, byl vlastně takovej přelomovej. To mi bylo těch dvanáct. 

V Luži už jsem byla po druhý nebo možná po třetí, teď nevim. Ale tehdy jsem ještě chodila. Dost 

často jsem zakopávala a padala, vždyť to znáš. Byla jsem vždycky rychle unavená, ale ještě jsem 

pořád mohla chodit. Vždycky se mi to v Luži zlepšilo, ale pak po příjezdu domu, to bylo zase horší. 

 

A ten zlom nastal rychle nebo přicházel postupně? Bylo něco, co to uspíšilo? 

 Jako nějakej úraz nebo co myslíš? 
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No třeba úraz, nějaká nemoc. 

 Hele to asi ne. Prostě to přišlo samo. Já jak jsem byla unavená, tak jsem přestávala chodit, víc 

jsem odpočívala a postupně začala na delší úseky používat vozík. Až jsem na něm prostě zůstala 

pořád. Ono to nějaký věci i usnadnilo, ale jako bylo to těžký. 

 

Co ti to usnadnilo? 

 Tak třeba přesuny, vždycky mi to trvalo strašně dlouho. Taky mamka byla klidnější, protože 

už jsem tak nepadala. Z vozíku se padá těžko (smích) 

 

Ty si z toho takhle děláš srandu? 

 Teď už jo. I předtim, ale to jen občas, bylo to hodně těžký. 

 

Ono občas nic jinýho nezbývá, než si dělat srandu. Ale je fajn, že to tak máš. Ne každej to umí. 

 No, já to dřív taky neuměla. U nás se o tý nemoci moc nemluví, teda alespoň přede mnou. 

Takže tohle byl jedinej způsob, jak to nějak dostat ven, abychom se o tom alespoň nějak bavily. 

 

Takže ani dneska se o tom s mámou nebavíte? Proč myslíš, že to tak je? 

 Nevim, asi je to pro mámu těžký nebo to prostě nechce řešit, a když se o tom nemluví, tak to 

asi neexistuje. Já fakt nevim. Ale nebavíme se o tom, no. Prostě to tak je. 

Dobře, když se zase vrátíme k těm dvanácti, co probíhalo od tý doby? 

 Jako až do teď? 

 

Přesně tak 

 Aha, no to je docela dlouhý období.(smích) 

To je, ale teď to myslím z hlediska vývoje nemoci, přesnější určení diagnózy, vyšetření. Říkala si, že 

si v Luži byla víckrát a že chodíš každý rok na vyšetření. Tak tohle nějak rozveď, jestli víš něco víc. 

 Jo takhle. No v Luži jsem byla celkem pětkrát. Vždycky tak na tři měsíce a chodila jsem tam i do 

školy. Do tý jejich speciální. Pak jsem taky byla několikrát v Praze, ale to vždycky jen po týdnu na 

nějaký vyšetření. No a od tý doby se na tý diagnóze nic nezměnilo. Jako že by se to nějak upřesnilo 

nebo tak. Jendou do roka jedu do Prahy na vyšetření páteře a měla jsem nosit ten korzet. Teda mám, 

ne měla (smích) 

 

A nosíš? 

 No jak se to vezme.(smích) Nejdřív jsem v tom měla i spát, ale pak mi v Praze řekli, že už to 

nosit nemusim, že jen na půl dne. A pak ještě říkali, že by se to nemělo už horšit, tak že to můžu 

přestat nosit úplně. Že by mě to jen ochabovalo, kdybych to nosila pořád. Tak to mám jen občas, když 

jsem doma. 

 

A co ta další vyšetření - plíce, srdce? 

 To taky jezdim jednou do roka. Ty plíce se jako horšily, ale teď už snad dobrý. Aspoň něco. 

No a srdce snad taky dobrý. Dělali ten zátěžovej test, jenže to já moc neušlapu. Teda vůbec, tak to se 

asi nepovedlo. 

 



56 
 

A co to cvičení, říkala si, že cvičíš jednou týdně. To někam dojíždíš? Nebo za tebou chodí někdo 

domů? 

 Jo to chodim jednou týdně na rehabilitaci. Každý čtvrtek. K takový starší pani. Ona mě 

vždycky protahuje a pak cvičíme toho Vojtu. Jsem po tom ale vždycky unavená. A ještě mám dýchací 

cvičení. Ale zase musim říct, že když cvičím, tak ta únava je lepší. Jako že jsem unavená míň, pokud 

cvičím. 

 

A nemáš cvičit třeba i doma? To ti jednou týdně stačí? 

 Nooo, mám cvičit i doma, ale necvičim. Teda ne moc často. Mě to moc nebaví a nemám na to 

ani čas. Já když přijdu ze školy, tak jsem unavená a šla bych hned spát. Ale pak když usnu a vzbudim 

se, tak jsem taková divná. A je mi divně. A teď do toho ještě cvičit. 

 

Když mluvíš o únavě, nejsi unavená teď? Už spolu mluvíme docela dlouho. Nechceš to přerušit a 

nechat třeba na zítra? 

 To by šlo? Já už toho mám trochu dost. Přece jenom nejsem zvyklá o tom mluvit. Nevadí to? 

 

Ne, to víš že nevadí. Tak to tady teď ukončíme a zítra se k tomu vrátíme. Zatím ti moc děkuju. 

 

Můžeme navázat tam, kde jsme včera ukončily náš rozhovor? 

 Pokud mi připomeneš, kde to bylo, tak jo.(smích) 

 

Končily jsme tím, jak cvičíš, a mluvily jsme o tvojí únavě. Co třeba nějaký léky, bereš nebo máš něco 

doporučeného? 

 Když jsem byla v Luži, tak jsem brala B komplex a koenzym Q10. To by mělo pomáhat 

svalům. Ale jinak jsem nic nebrala. Ještě nám doporučovali nějaký kortikoidy nebo co, ale to má prej 

nějaký špatný účinky na plíce, což já nepotřebuju. Takže to mamka zavrhla. 

 

A co nějaká alternativní léčba? 

 Myslíš jako bylinky a mastě? To fakt ne (smích) 

 

To nejsou jen bylinky a mastě, ale dobře, z tvojí odpovědi chápu, že jste touhle cestou zřejmě 

nešly.(smích) 

Jak jsme se včera bavily o tom přechodu na vozík, tak si říkala, že to byl velkej skok. To muselo být 

hodně těžký pro Tebe, ale i pro Tvoji mamku. Pamatuješ si, jaký to bylo? Co se ti honilo hlavou a 

jak si to prožívala? 

 No.(ticho), pamatuju no. Bylo to špatný. Když jsem začala hodně padat a nohy mi nesloužily, 

tak jsem byla hodně smutná. Já jsem i řikala, že se chci zabít. A chtěla jsem se zabít, jako ne že bych 

to udělala, na to bych asi neměla, ale hodně jsem na to myslela. 

 

A řekla si to někomu? 

 Jo, já jsem to řikala pořád mámě. Co si pamatuju, tak jsem byla i hodně zlá. Pořád naštvaná. 

Všem jsem nadávala a strašně mě to tu štvalo. Ale fakt to bylo těžký. 
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A co mamka, pomohla ti nějak? Vyhledaly jste nějakou pomoc? Nebo jak si se těch pocitů zbavila? 

 V týhle době mi hodně pomohla ségra. Jako dost se se mnou bavila a snažila se dělat srandu. 

No a mamka mi pak sehnala psychologa nebo psychiatra, já už nevim. 

 

A ten ti nepomohl? 

 Ten se spíš ze mě snažil udělat ještě většího debila. Chtěl mi dát prášky, abych se víc smála. 

Mamka mi je teda naštěstí nedávala. 

 

Proč naštěstí? 

 Já nechci bejt moc zvyklá na nějaký prášky. 

 

A bavila si se s tím psychologem o svojí nemoci, o tom co tě trápí? 

 Ani ne, on se pořád ptal co doma, jestli jsem nešťastná z rozvodu rodičů a jestli se doma naši 

hádali. Pak se zeptal na něco ohledně těch mejch pocitů, ale já mu na to vůbec nechtěla odpovídat. 

Přišlo mi, že ho to vůbec nezajímá. Neustále jen opakoval, jak mi po těch prášcích může být líp a další 

takový řeči. 

 

A máš někoho, s kým se o svojí nemoci a problémech bavíš? Někoho, kdo ti je blízko? 

 Já mám nejblíž asi k mámě, ta to celý se mnou prošla. Jako že tu prostě byla a ví o všem co 

se dělo, ale jinak se o tom s nikym nebavim. Teda ještě dřív se ségrou, ale ta má teď jiný starosti – 

rodinu a tak.Já nevim, ono to nikoho asi nezajímá. Každej má něco. 

 

Když jsme se bavily o rodině, co třeba okolí? Setkala si se někdy s výsměchem nebo narážkama na 

to, co ti je? 

 Jako třeba ve škole? Ani ne. Teda vůbec ne. Občas mám pocit, že na mě venku někdo divně 

kouká, ale to se snažim nevnímat. Ve škole se mi nic takovýho nestalo. My tam máme třídy 

s postiženejma, tam jsou takový ty na hlavu. Takže jsou na to lidi asi zvyklý. Ale jako třeba blbej pocit 

jsem měla, když jsem byla mladší a padala jsem. To se za mnou lidi otáčeli, proč chodim tak divně a 

asi si mysleli, že jsem ožralá. No, a když jsem padala, tak mi jen málokdy šel někdo pomoct. Já 

nevim, asi bych to taky tak udělala. I když nevim, já bych asi pomohla. 

 

A jak si se cítila, když se lidi otáčeli? 

 Já nevim jak to popsat. Já se strašně styděla. Pak jsem už ani moc nechtěl chodit ven. No a 

pak jsem vlastně radši jezdila na tom vozíku, jen abych nepadala a nevypadal divně. Když jsem měla 

ten vozík, tak lidi tak nekoukali. To v Luži, tam mi bylo dobře. Pamatuješ, jak jsme vždycky šli na 

zmrzlinu a byly tam všichni, někdo měl vozík, někdo blbě chodil, někdo byl na hlavu. No a ty lidi na 

to byli zvyklý, takže jim to nepřišlo divný a nikdo se neotáčel. To bylo fajn. 

 

No to máš pravdu, člověk si nepřipadal „jinej“ 

 Jooo, to je přesně to, já jsem si nepřipadal jiná. Jak když jsem mezi svejma. Každej tam měl 

něco a brali tě takovou, jaká si. Proto jsem tam jezdila ráda. 

 

Máš doma pocit, že tě tak neberou? 

 Ne, doma ne. I když vim, že je to pro mamku těžký, to je mi taky líto. No ale třeba ve škole, 

kde jsem mezi zdravejma dětma, tak je to těžký. Spoustu věcí nemůžu dělat, tak jako oni anebo to 
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musim dělat jinak. Ale já mám naštěstí kamarády, co to neřeší. Už ví, co můžu a co ne a nemusíme se 

o tom ani bavit. To je fajn. Ale stejně mě to občas mrzí. 

 

Když jsme se dostaly k tomuhle tématu, jak by ses popsala? Máš ráda společnost, ráda jsi ve středu 

dění, jsi ráda mezi lidma? 

 Ježiš, to ne! Já jsem ráda sama nebo jen s jednou kamarádkou. Já moc kamarádů ani nemám. 

Mám jen jednu hodně dobrou kamarádku a pak pár dalších, ale jen s tou jednou se vídám často. Pokud 

nemusim mezi lidi, tak nechodim. Jsem nejradši doma a spim nebo se učim, a nebo koukám na filmy. 

Já prostě nemusim lidi. Jsem takovej introvert. Proto i radši píšu, než mluvim. Hodně času trávim na 

internetu, na Facebooku a chatu. Ráda si s lidma píšu. 

 

A myslíš, že to je kvůli tvojí nemoci nebo prostě taková jsi? 

 Nevim, nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. Já asi taková jsem. I když nevim, teď si mě 

zaskočila. Já mám lidi ráda. Ale nerada mezi ně chodim. Já ani na základce nikam třeba se třídou 

nejezdila. Nikdy jsem nebyla na škole v přírodě, jen jednou v Itálii, ale to bylo ještě na základce. Ale 

je pravda, že třeba s mamou na nákupy taky nejezdim. Jako ani na oblečení, jsem radši, když mi to 

vybere a koupí ona. Má mě už v oku. Ale na kalhoty a boty bohužel musim, tomu se nevyhnu. 

 

Když zmiňuješ nákupy, jak pro Tebe probíhá normální den? 

 No pokuď jdu do školy, tak vstávám v šest. Mamka mi pomůže s oblíkáním, dá mě na vozík a 

odveze mě do koupelny. Tam já už se sama učešu, vyčistím zuby, namaluju se a doladím detaily. 

 

Takže ti jemná motorika pořád slouží?  

 Jako protože se namaluju? Jo to jo, to mi ještě jde. Ale musím si ruce opřít o stůl. Při česání 

se prohýbám do takovýho esíčka. Z toho mě občas bolí i záda. No a jinak při česání mi musí trochu 

pomoc máma, protože nezvednu ruce nad hlavu, to už neudělám. I když mám třeba pravou ruku lepší 

než tu levou, ale jen o trochu. Pravou i píšu. 

 

Aha, a když si teda takhle připravená do školy, tak tě pak máma do ní veze nebo tě někdo 

vyzvedává? 

 No pak mě mamka naloží do auta a jedeme do školy, kde mě předá asistentce. 

 

Ty máš ve škole asistentku? S čím ti pomáhá? 

 Mám no, já mám i individuální plán. Ten mám, kdybych byla unavená, tak můžu jít domu 

spát. Ale využívám ho, jen když máme osm hodin. Takže třeba nejdu ráno hned na první hodinu nebo 

odpoledne na ty poslední. Nechci moc zameškat. A asistentku mám na přesuny a pomáhá mi s věcma, 

co nezvládám. Chystá mi třeba učení a dává mě na záchod. Je jí 27 a já jí i tykám, máme takovej 

kamarádskej vztah. Ono to jinak nejde, je tam se mnou celej den. Sedí se mnou v lavici, a když už 

nemůžu psát poznámky, tak jí to dám. To se ale stává málokdy. Nechci být nějaká výjimka. 

 

Jak výjimka, vždyť ona je tam od toho. Ty se tak cítíš? 

 No právě že já to chci všechno zvládat sama, ale nejde to. Nezvládám všechno, bohužel. Ale 

člověk se musí pořád překonávat. Proto se snažim všechno dělat sama. Už stačí to, že mě musí dávat 

na záchod. Já jsem prostě nerada závislá.  

 

Tak to chápu. A co děláš po škole? 
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 Po škole pro mě přijede máma a odveze mě domů. Pak jde třeba na ten nákup. Já zůstávám 

doma a učim se, nebo jdu spát. Po škole jsem hodně unavená. To přijdu domu a mám oteklý nohy, to 

mi teda strašně překáží, no a často mě bolí záda, ale to se dá přežít. Ty nohy jsou horší. Takže si jdu 

občas lehnout, ale když se pak vzbudim, tak jsem taková divná. A vlastně pokud už nemám učení, tak 

buď přijde kamarádka nebo si čtu. Pak mě večer dá mamka do vany a já se sama umyju. 

 

A máš doma nějaký další pomůcky, nebo tě máma tahá úplně sama? 

 Ne, ona mě musí pořád zvedat. Je dobrá, protože je strašně hubená, ale unese mě. Já mám 

myslim kolem 60 kilo, možná trochu míň, ale pod 55 to nebude. Takže se pěkně nadře. 

 

Péťo, když mluvíme o mamce, jak si myslíš, že to snáší? 

 Já nevim, tím že jsme se o tom nebavily, tak fakt nevim. Ale asi jí to trochu mrzí. Ale nikdy 

mi nic neřekla. 

 

A co táta, ten to nese jak? 

 O tom se moc bavit nechci. 

 

Dobře. Tak mi ještě řekni, jaký máš plány do budoucna, co vysoká, přemýšlela si o něčem? 

 Já moc nevim jak všechno bude. Ale na vysokou bych asi chtěla. 

 

A víš jaký směr? 

 Já jsem o tom ještě nepřemýšlela. Ale učení mě baví. A v tom jedinym jsem dobrá. Jako že to 

je jediný co umim. 

 

A co trochu dál, to jsi přemýšlela, rodina, partner, budoucí práce? 

 Moje vysněná práce je být někde v kanceláři, zavřená, ale ne pracovat s lidma. To ne. 

 

A co ta rodina, přemýšlela si o tom? 

 Jako jo, ale je to těžký. Chtěla bych mít partnera a rodinu, ale.(pauza) 

Ale s dítětem asi ne kvůli tý nemoci. Aby to nemělo, to by bylo blbý. Spíš by bylo fajn, kdyby ten 

partner už měl děti. Bylo by to jednodušší. 

 

Víš třeba jaká šance je, že to budou mít tvoje děti? 

 Ne, já jsem se o tohle ještě nezajímala. Asi protože to ještě neni realný. 

 

Tak taky máš ještě čas. Mám tady poslední otázku. Dokážeš říct, co ti nemoc vzala a najdeš něco, co 

ti dala? 

  (Chvíle ticha) No vzala mi sport, to nemůžu dělat. A dalo mi to jinej pohled na svět. Peníze 

nejsou důležitý, nejdůležitější je to zdraví. Kdyby to šlo, tak bych si přála, aby všichni byli zdraví a  

tyhle nemoci hnusný nebyly. Díky tý nemoci mám asi i lepší povahu.  

 

Děkuju. Snad jsem tě moc netrápila. Myslím, že si to zvládla výborně. Děkuju. 
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Rozhovoru Matka 

Dobrý den, v první řadě Vám chci poděkovat, že jste nakonec přistoupila na náš rozhovor. Vím že 

to pro Vás nemusí být příjemné a o to víc si toho vážím. 

 Není zač. Péťula mě přesvědčila, říkala že to nutně potřebujete a že to nebolí. (smích) 

 

Já jsem s Péťou dělala rozhovor už před delší dobou a jsem moc ráda, že se jí povedlo Vás 

přesvědčit. Platí to stejné, co jsem říkala Péťe. Pokud na něco nebudete chtít odpovídat, tak 

samozřejmě  nemusíte.  

 Dobře.  

Myslíte, že můžeme začít? 

 (silně se nadechla a vydechla) Asi ano. 

 

Dobře. Tak z toho co vím, tak Péťa se narodila jako zdravé miminko bez jakéhokoli podezření na 

svalovou dystrofii. Můžete mi popsat období před stanovením diagnozy? Jak to u Vás vypadalo? 

 Asi jako všude jinde. Já mám celkem tři dcery a všechny se vyvíjely v naprostém pořádku. 

Pěťula je vlastně třetí v pořadí a nebyla moc plánovaná.Spíš vůbec. Prostě se to nějak stalo, holky 

už byly větší. Káča je o dvanáct a Michala o deset. Když se Peťula narodila, tak bylo všechno 

v pohodě. Těhotenství, porod, všechno v normě. Na všech kontrolách prosípavala normálně, pásla 

koníčky, prostě jako holky předtim. Lezla kdy měla a pak i chodit začala v normě, dokonce i trochu 

dřív. 

 

Pamatujete si tedy, kdy přišel ten zlom, kdy jste si řekla, že je nejspíš něco jinak? 

 Pamatuju si to no. Na to pak nemůžete zapomenout. (nahlas vydechla) 

Já jsem si toho nevšimla nebo jsem to spíš nevnímala. Nenapadlo mě, že je něco špatne. V té době 

bylo Petruši skoro sedm, ta nejstarší byla téměř dospělá a s Michalou mlátila puberta.  

A co tedy vedlo k tomu, že jste vyhledaly odbornou pomoc? 

 No, trávili jsme všichni léto na chatě a můj táta za mnou přišel, že bych měla asi s Petruší 

někam jít, že se mu nezdá jak chodí do schodů.  

 

Vy jste sama řekla, že jste si ničeho nevšimla, jaká byla Vaše reakce na jeho radu? 

 Pamatuju si, že  jsem se na něj strašně rozčílila, že nevim o čem mluví  a  že s ní není nic 

špatně.  

 

 A na základě toho, co Vám řekl, jste ji hned vzala k lékaři? 

 Ne, hned ne. Vlastně jsme šly až po nějaké době. Pořád mi to vrtalo hlavou, přemýšlela 

jsem jestli předtim třeba  někde nespadla. Víc jsem jí sledovala. A zhruba až po měsíci nebo dvou 

jsem se s ní někam odhodlala, když se to nelepšilo. 

 

Když říkate : odhodlala. Měla jste v té době představu co jí může být? Měla jste strach? 

 Samozřejmě jsem měla strach, vůbec jsem netušila co to může být, co nás čeká. Navíc ty 

dvě starší neměly nikdy žádné zdravotní problémy, takže jsem ani nevěděla co čekat. Myslela jsem, 

že to můžou být plochý nohy nebo něco s kyčlí. To měla kamarádky dcera a bylo to dřív docela 

běžný. 
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Mohla by jste mi popsat, jak probíhala ta diagnostika? Péťe v té době bylo šest a řekla mi, že si to 

moc nepamatuje. 

  No to je možná dobře, bylo toho spoustu, strašný koloběh vyšetření, kde u půlky ani nevíte 

k čemu to je. Nejdřív jsem jí vzala k naší pediatričce normálně na obvod. Ta nám toho moc neřekla, 

tak nás myslím poslala rovnou do Prahy nebo možná předtím ještě na neurologii  a orotpedii a pak 

do Prahy, teď už si to moc nepamatuju. 

 

To nevadí. Takže Vám diagnozu stanovili až v Praze? 

 Už předtím nám pediatrička něco naznačila. Řekla, že to je pravděpodobně od svalů. Ale až 

v Praze řekli přesnou diagnozu, tedy svalovou dystrofii. 

 

Jak dlouhý byl proces stanovení diagnozy? 

  To nevím přesně, ale v Motole jsme byly skoro přes týden.  

 

A jak k té diagnoze došli? 

 No, dělali Peťuli různé testy. Píchali do ní jehly, pořád brali krev a moč. Byla i na různých dalších 

vyšetření a ptali se mě na spoustu věcí ohledně těhotenství a jejího vývoje.No příšlo mi to šílený. 

Nikdo nám nic konkrétně neřekl a my jen čekaly a z pohledů se dalo tušit, že to nebude nic dobrýho.   

 

 A když Vám řekli, že je to svalová dystrofie, co jste si v tu chvíli pomyslela?Věděla jste o co jde? 

 Vůbec, já měla pocit, že na mě mluví jinym jazykem. Jako  trochu nám vysvětlili o co jde, 

ale já stejně nic nevěděla.Dali nám papíry a poslali nás domů.  

 

To bylo všechno? Nic Vám nedoporučili, žádný další postup, vyšetření, možnosti? 

 Někdo jí doporučil rehabilitaci. Pak říkali, že by měla hodně cvičit, že tím udrží svaly, ale 

že by se zase neměla přetěžovat. Jeden doktor dokonce řekl, že to není žádná sláva, že se máme 

připravit na nejhorší.  

 

Pamatujete si, co se Vám honilo hlavou, jaké jste měla po sdělení diagnozy pocity? 

 Neměla jsem vůbec tušení o co jde a co nás čeká. Na jednu stranu jsem byla ráda, že zjistili 

co to je, ale na druhou jsem měla strach. Člověk vůbec nemá představu. Pamatuju si, že jsem 

myslela na to jak přijedu domu a tam bude hora prádla. Musela jsem prostě normálně fungovat i pro 

zbytek rodiny, nebyl čas na hroucení.  

              

 Když se ještě vrátím k tomu lékaři. Co s Vámi udělala ta věta co řekl: „Připravte se na nejhorší.“ 

 (Chvíle ticha) Vůbec jsem nechápala o čem mluví. Já se dívala vedle sebe a tam seděla 

úplně normální, zdravá holčička. Běželo mi hlavou: Jaký nejhorší? Vůbec jsem nevěděla co tim 

myslel, vůbec. 

 

A po příjezdu domů jste pokračovaly normálním životem? 

 No pro nás se nic nezměnilo. Já jen začala víc zjišťovat a s papírama z Prahy jsme začaly 

obíhat místní doktory.Sehnala jsem Peťuli rehabilitaci a nějaký plavání. Ale jinak se nic nezměnilo. 
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Když mluvíte v množném čísle, myslíte tím manžela? 

 No to vůbec, to je kapitola sama pro sebe. On v tý době hodně pracoval, Peťuli jsem 

zařizovala všechno já. 

 

 A co dalši dvě dcery, jak se k tomu stavěly ony? 

 Tak tam nikdy nebyl problém. Přece jen byly obě starší a Peťule byla dlouhou dobu 

samostatná. Ony naopak pořád chtěly pomáhat. A dost mi pomáhají i teď. Káča se pak docela brzo 

odstěhovala a měla vlastní život.  No a Michala se odstěhovala za školou když jí bylo 19, takže jsme 

pohromadě fungovaly asi 3 nebo 4 roky.  

 

Od Péti vím, že jste s jejím otcem rozvedeni, jak on přistupoval ke stavu Péti? 

 No o tom bych se moc bavit nechtěla.To asi není ani otázka pro mě. Ale rozvedli jsme se 

v době kdy se Péťa zhoršila nejvíc v jejich 12. Prostě došlo na lámání chleba. 

 

Bavily jsme se o tom, jak diagnozu přijaly Vaše dcery. Ale co třeba širší rodina a  okolí?Setkala 

jste se někdy s negativním postojem vůči Pétě? 

 Ne, všichni to prostě bereme tak jak to je a hotovo. Možná to bylo i tím postupným 

nástupem, že měl člověk šanci zvykat si na změny.  

 

Ale ty změny jsou v některých ohledech zásadní.  

 To je pravda. Nebudu lhát, v některých chvílích to bylo hodně těžké a stále je. Taky jsme 

přišli o některé známé, ale na druhou stranu mám pocit, že nás to v mnoha směrech stmelilo. 

 

A reakce okoli? 

 Okolí? (ticho) No lidi jsou lidi. Občas koukají se soucitem, jsou zvědaví, ale to už tak je. Já 

jsem si z toho ze začátku dělala hlavu, spíš teda kvůli Peťuli, ta jednu dobu nechtěla chodit ani ven, 

aby na ní lidi nekoukali. Ale já se od toho odprostila a doufám, že Peťula už taky. 

 Naopak se někdy divím, kolik lidí pomůže když je třeba.  

 Pokuď se vrátíme k tomu co probíhalo po stanovení diagnozy, jak se měnil její stav? 

 Jak už jsem říkala, tak se to zhoršovalo spíš postupně. Diagnostikovali jí to v sedmi letech, 

teda skoro sedmi. Ze začátku měla obtíže jen do schodů, pak už i s chůzí jen tak po rovině. Nejhorší 

bylo, když začala padat. To jsem pokaždý trnula a mrzelo mě, že jí nemůžu nějak pomoct. Postupně 

se to přeneslo i na ruce, takže měla problém s česáním a obecně se zvedáním rukou. No a myslim, 

že když jí bylo 12 nebo 13, tak jsme poprvé začaly používat vozík na delší přesuny. Padala čím dál 

tím víc a byla hodně rychle unavená. Pak se ty úseky, které došla sama, zkracovaly a teď se bez 

vozíku neobejde.  

 Muselo to pro Vás být hodně těžké. Pochopím pokud se o tom nebudete chtít bavit, ale 

nemohla by jste mi popsat jak jste to prožívala? 

 Je to těžké, ale je to moje dítě a prostě se nedá nic dělat. Žádná máma nechce, aby její dítě 

bylo nemocné, natož aby bylo na vozíku. Ale taky jako máma udělá pro svoje dítě všechno. Tak 

jsem to brala i já. Musím fungovat a pomoct jí jak nejvíc můžu. Tak to prostě je a vždycky jsem to 

tak brala. Vlastně my všichni. Pro mámu to je asi o něco složitější, ale to je život. Vím, že jsem se 

často sama sebe ptala jak se to mohlo stát, čím to je a kde se stala chyba. 

 Přistupujete k tomu docela racionálně.  
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 Co jiného mi zbývá? Já se nemůžu hroutit. Péťule to zvládá, tak není důvod proč já ne. 

Samozřejmě, je mi to líto, i jsem to ze začátku obrečela a byla jsem naštvaná, ale nic víc udělat 

nemůžu. 

 

Bavíte se s Péťou někdy o její diagnoze? 

 Moc často ne, nevidím důvod pokud nezačne ona sama. Já jí tím zbytečně nechci 

zatěžovat. Jednou je to daný a už se to nezmění. 

 

Máte pocit, že se Peťule vyrovnala s tím co jí potkalo? 

 Jako s tím že je na vozíku? 

  

Ano, ale i obecně s tou diagnozou, všemi omezeními a životem, který teď má. 

 Já ani nevím jestli se s tím dá vyrovnat. Mám pocit, že to prostě bere tak jak to je. 

Samozřejmě jí asi mrzí, že nemůže dělat spoustu věcí, ale ona je spíš introvert, tak to nedává znát. 

Má pár dobrých kamarádů a ti se jí snaží pomáhat. Taky díky internetu a všem těm vymoženostem 

je to asi trochu snažší. 

 

Říkáte, že je Péťa spíš introvert, máte pocit, že to může být ovlivněno tou diagnozou? Změnila se 

Péťa nějakým způsobem? Mám na mysli třeba právě povahově, komunikačně nebo její psychický 

stav. Řekla mi, že kolem 12 roku navštívila i psychologa. 

 To navštívila. Bylo to v období kdy už nezvládala chodit a byla z toho hodně špatná. Ten 

psycholog jí chtěl dát antidepresiva, protože mluvila i o sebevraždě.  

 

To pro Vás muselo být těžké. 

 Bylo, ale tak nějak jsem to chápala. Když si vezmu, že z někoho, kdo všechno zvládá sám, 

se během několika let stane v podstatě dítě závislé na něčí pomoci. To určitě není snadné. Zvlášť 

když je to kolem nástupu puberty. 

 

Řekla jste že je introvert, bavily jste se v té době o tom? Dávala najevo svoje pocity? 

 Ne, moc ne. Pro mě jako pro mámu to taky nebylo snadné. Naštěstí byla doma Michala a 

měly k sobě blízko, tak to probíraly spolu. Já jí pro jistotu sehnala toho psychologa. V té době byla 

Peťule strašně vzteklá, naštvaná až bych řekla že občas agresivní. Ale to bylo asi jen třičtvrtě roku. 

 

A ten psycholog ji pomohl? Antidepresiva jste prý odmítla. 

 No odmítla, protože jsem neměla pocit, že by je tak nutně potřebovala. Ona byla naštvaná, 

to ano, ale já do ní prostě nechtěla cpát prášky. Naštěstí se to po čase všechno srovnalo, nakonec i 

bez pomoci psychologa. 

 

Máte vůbec nějakou představu, jak se její stav může vyvýjet dál? 

 Já nad tímhle nerada přemýšlím. Doktoři mi kdysi naznačili, jak by to mohlo vyapadat, ale 

to je všechno ve hvězdách. O tom bych se bavit nechtěla. 

 

Dobře.Péťa mi říkala, že jí hodně pomáháte s různými úkony během dne, dokonce jí i zvedáte a 

nosíte. 

 Tak ona má padesát kilo i s postelí. To není tak těžký.(smích) 
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No padesát je stále padesát. Prý žijete jen spolu.Máte čas i sama pro sebe? Jít třeba ven s přáteli? 

 Já nikdy moc ven nechodila a je pravda, že prostě večer už nemám na nic sílu. Nejradši 

vypnu a čtu si třeba knížku. Navíc by ani nebylo moc s kým. My se po rozvodu s Peťulí 

přestěhovaly a všichni známí zůstali v Hradci. Ale jednou za čas se tam vracíme, tak je vidím. 

 

Mám na Vás poslední otázku. Máte pocit, že Vám Péti nemoc něco vzala nebo dala? Nějak Vás 

ovlivnila, ať už v pozitivním či negativním smyslu? 

 (Ticho) Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela. (ticho) Vzala mi asi ten volný čas a rozhodně 

hodně energie. Ale naučilo mě to víc plánovat, rozhodně mám o hodně bližší vztah s Peťulí než 

s holkama. A nic víc mě nenapadá. 

 

Tak v tom případě to odemě bude všechno. Děkuju mockrát za Váš čas a ochotu. 

 Teď mě ještě napadlo...teda to mě napadlo díky tomu rozhovoru, že mi to přineslo vidět 

kolem sebe a v lidech to pěkný. Jak nám občas někdo pomůže a já to vůbec nečekám. Že mě lidi 

občas mile překvapí. 

 

Dotazník sestra 

Věk:28 

Vztah k osobě s postižením: starší sestra 

Jak byste popsala vývoj Vaší sestry před stanovením diagnózy? 

Peťka se vyvíjela naprosto normálně. Běhaly jsme spolu na zahradě, dělaly všechno možné v létě na 

chatě.  Nikdo by nepoznal, že je nemocná. Až kolem 7 roku začala mít potíže a pak se to dál 

zhoršovalo. 

Jak Vás osobně ovlivnilo stanovení diagnózy? 

Nijak zvlášť.Já jsem to moc nevnímala. U nás se z toho nedělala věda. Šla na několik vyšetření a pak 

ležela nějakou dobu v Praze. Když zjistili co to je, tak se nic nezměnilo. Až později kdy začala mít víc 

problémů s chůzí a posléze když skončila na vozíku. 

Jak jste vnímala diagnózu Vaší sestry? 

Bylo mi 16 a po určení diagnózy si nikdo z nás nedovedl představit, kam až to dojde. I poté, co nám 

řekli o co jde, byla Peťka docela dlouho v pořádku, až tak za 4 roky se začala rapidně zhoršovat.  

Takže ty první roky jsem to moc nevnímala  a když nastal ten zlom, tak jsem o ní samozřejmě měla 

strach. Vůbec jsem si nedovedla představit, co musí prožívat a snažila jsem se s ní mluvit a trávit s ní 

víc času. Bylo a neustále mi jí je strašně líto, protože jí ta nemoc strašně vzala. Neměla šanci na 

normální dospívání a zážitky. Zároveň jí to komplikuje i budoucnost a založení rodiny a nikdo ani 

neví, jak daleko to všechno může zajít. V současné chvíli je plně odkázaná na pomoc dalšího člověka, 

naštěstí naše máma funguje perfektně a již od začátku jí i Peťku velice obdivuji za to, jak to zvládá. 

Nedovedu si vůbec představit, co bych dělala já na jejím místě. 

 

Zaznamenala jste změny v chodu Vaší rodiny po stanovení diagnózy? 

Ihned po stanovení diagnózy ne, až později. Rodiče se o Peťku víc báli. Nenechali jí chodit nikde 

samotnou – nebo jen velice zřídka. Měli o ní větší strach než o nás dvě.  Jako rodina jsme nikdy nejeli 

na dovolenou k moři či do zahraničí, protože to bylo s Peťkou moc komplikované. Pokaždé když 

odjela do lázní, tak se nám máma věnovala víc a byla klidnější. Myslím, že byla ráda, že si může 
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chvíli odpočinout a ví, že je o Peťku postaráno. Změny nastaly i v chodu domácnosti – museli jsme 

víc pomáhat a taky se trochu přizpůsobil byt.  

Rodiče se také začali víc dohadovat a otec poté odešel (nemyslím si ale, že kvůli Pétě a jejímu 

zdravotnímu stavu). 

 

Jak vnímala tuto diagnózu Vaše rodina? 

 V rámci mezí dobře. Všichni jsme s tím měli největší problém, když Peťka přestala zcela chodit a 

byla upoutaná na vozík. Mluvila o tom, jak by chtěla umřít a že by jí bylo líp. Máma tu její nemoc 

celkově nenese dobře, ale Peťce to nedává nikdy znát. Jednu dobu si to dávala za vinu a hodně to 

obrečela, ale nikdy ne před Péťou. My jako ségry taky nebyly  rády že je Peťka nemocná, ale jinak 

s ničím nebyl problém. Musely jsme trochu přizpůsobit naše denní rituály, ale to nám po čase přišlo 

normální. Bohužel nikdo neví, jak se to bude vyvíjet dál a obavy jsou taky ohledně Petry a její 

budoucnosti co se týká rodinného života.  

 

Jak vnímalo diagnózu okolí? Měly jste někdy nějakou negativní zkušenost? 

Naše nejbližší okolí vše prožívalo s námi a brali to tak jako my. Bohužel pár přátel odpadlo, ale pár se 

stalo naopak bližšími. Široké okolí, veřejnost, se samozřejmě často otáčí, sledují a občas se i vyptávají 

co se Peťce stalo. Občas odvrací pohledy, protože nevědí jak se chovat a co dělat. Negativní 

zkušenosti jako takové moc nemáme, spíš naopak. Mámě často nabízí lidé pomoc při nakládání Peťky 

nebo vozíku do auta.  

Jak jste vy osobně pomáhala při denních činnostech spojených s péčí o Vaší sestru? 

Já se odstěhovala v 19 letech, tudíž jsem už nebyla doma, když máma potřebovala nejvíc pomoc. Ale 

obecně jsem třeba pomáhala Péťce s česáním, oblékáním a při procházkách venku jsem jí dělala 

doprovod. Teď se jednou za čas mámě snažíme odlehčit, tak si Peťku vezmeme k sobě a to jí 

pomáhám s hygienou, přesuny z a na vozík, oblékáním a česáním. 

Jaký vztah máte s Vaší sestrou? 

Řekla bych, že velice dobrý. Voláme si každý den a jsem asi jediná, s kým se o nemoci a svých 

pocitech baví. Má krásný vztah s mým synem a vídáme se minimálně 1x do týdne. I přes poměrně 

velký věkový rozdíl jsme si dost blízké.  

Řekla by jste že došlo ke změně povahy či chování u Vaší sestry po stanovení diagnózy? 

Určitě. Dřív byla víc komunikativní a veselá. Ráda byla středem pozornosti a chodila ven. Se 

zhoršujícím se stavem začala být velice negativní a přestala se smát. Postupně přestala chodit mezi lidi 

a v současnosti chodí jen do školy a pak pokud to není opravdu nutné, ven nevyrazí. Tráví hodně času 

učením a hlavně u počítače. Komunikuje více přes mobil a facebook a tráví hodně času na různých 

chatech. Stal se z ní introvert a  “stará“ Peťka  je jen když je doma mezi námi či s kamarádkou. Poté 

co zůstala na vozíku, tak byla i trochu agresivní, což nemá v povaze. Myslím si, že jí nemoc hodně 

ovlivnila. Samozřejmě i její uvažování o budoucnosti je trochu jiné a mám pocit, že má z budoucnosti 

trochu i strach – moc o ní nemluví. Na druhou stranu jí to donutilo strašně rychle dospět a má zcela 

jiné hodnoty než její vrstevníci. Myslím si, že si díky nemoci víc váží maličkostí a ty jí dělají každý 

den radost. 

Měla jste obavy při zakládání vlastní rodiny, vzhledem k dědičnosti onemocnění? 

Trochu ano, ale tím že to v rodině nemá a neměl nikdo jiný, tak jsme si to asi s manželem 

nepřipouštěli a nijak to neřešili.  

Máte pocit, že Vás postižení Vaší sestry v něčem změnilo či ovlivnilo? 

Určitě. Jsem daleko tolerantnější a všímavější k okolí. Když vidím člověka s nějakým postižením, 

snažím se mu pomoci. Jsem také klidnější jako matka a rozhodně se snažím víc si užívat každý den 
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s mým synem. Díky Peťčině případu si víc uvědomuji, že se všechno může v okamžiku změnit i když 

to předtím bylo všechno v pořádku. Její nemoc mi otevřela oči a donutila mě neřešit každodenní 

hlouposti.  

 

Jak myslíte, že vnímá postižení Vaše sestra? 

Můžu jen hádat. Ale vím, že byla a je nešťastná, že nemůže dělat věci co její vrstevníci. Rozhodně se 

s postižením nesrovnala. Stydí se chodit mezi lidi a má pocit, že jí všichni pozorují – to nemá ráda. 

Občas je lítostivá a má toho všeho dost, ale zároveň je strašně silná a snaží se jak jen může. Vím, že jí 

trápí budoucnost a to, zda bude mít rodinu, kterou by strašně chtěla. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


