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Příloha 1 – Rozhovor s otcem 

 

Jakým způsobem ses dozvěděl diagnózu svého syna a jaké byly tvé reakce na tuto 

skutečnost? 

„Diagnózu jsem se dozvěděl od manželky, které to sdělila lékařka. Když mi to 

manželka sdělovala, ani mě nenapadlo, že tuto situaci nezvládnu. Rozhodl jsem se, že svůj 

život a život celé rodiny přizpůsobím potřebám svého syna. Bylo pro mě přirozené situaci 

přijmout a necítil jsem, že bych s tím nesouhlasil. Důležité pro mě bylo také pomoci 

manželce, aby to přijala a pochopila.“ 

 

Co tě vedlo k rozhodnutí vychovávat syna doma? 

„Pro mě by bylo nepřirozené, dát vlastní dítě pryč a tím se ho zbavit. Normální je 

nechat si ho a převzít za tuto situaci zodpovědnost.“ 

 

Jak a kdy ses vyrovnal s touto situací? 

„Vyrovnal jsem se s tím přirozeně. Už jsem v životě poznal, že mít neadekvátní 

reakce, jako vztek apod. je zbytečné, protože to člověku nepomůže. Čím dříve se s tím 

člověk smíří, tím lépe.“ 

 

Jak náročná je péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou? 

„Péče je pro mě momentálně hodně náročná. Je náročná především psychicky, kdy 

musím snášet synovy negativní emoce a agresivní chování. Také je náročná po fyzické 

stránce, protože syn vyrostl a je pro mě těžší ho zvedat než dříve.“ 

 

Co ti tato péče dala? 

„Díky této péči jsem poznal, jak náročný je život rodiny s dítětem s dětskou 

mozkovou obrnou, což jsem dříve nevěděl. Díky tomu jsem si také osvojil celodenní péči  

o dítě s touto diagnózou. Naučil jsem se také některé druhy rehabilitačních metod, jako 

např. Vojtovu metodu, cvičení dle Bobath konceptu a cvičení dle MUDr. Kleplové. Od 



 

 

manželky jsem také přejal základní gesta jazykového programu Makaton a také, jak se 

používá VOKS.“ 

 

Co ti tato péče vzala? 

„Tato péči mi vzala asi jen určitou část mého volného času.“ 

 

V čem podle tebe spočívá role pečující osoby? 

„Myslím, že je stejná jako role rodiče, pouze znásobená a prodloužená.“  

 

Co vše vykonáváš v rámci své role pečující osoby? 

„Ve všední dny, kdy chodím do práce, se o synka starám pouze odpoledne a večer. 

O víkendy se o něj starám po celý den. Ráno ho oblékám, přebaluji ho a dávám mu 

snídani. Během dne se starám o to, aby chodil na toaletní židli, a po úspěšném vykonání 

potřeby mu dávám plenu. Dále ho každý večer umývám, čistím mu zuby, oblékám ho  

a dávám mu plenu.  Poté ho uložím do postele, a buď mu přečtu pohádku, nebo jí pustím 

na CD přehrávači. Jelikož je syn poměrně těžký, musím vymýšlet, jak vše dělat snadněji, 

abych se nenamáhal a také jak ho zapojovat, aby ho to bavilo a neprotestoval. Dále také 

uklízím, peru prádlo a umývám nádobí, když je potřeba.“ 

 

Co vše prožíváš v rámci své role pečující osoby? 

„Prožívám škálu přirozených emocí, jak radost, tak i smutek.“ 

 

Jaký vliv má role pečující osoby na tvůj život? 

„Role má pro mě velký vliv. Člověk musí nepřetržitě myslet na svého syna. Jestli má 

co potřebuje, jestli je v bezpečí, kde je a co dělá.“ 

 

 

 



 

 

Je tvá role pečující osoby stejná od synova narození nebo se změnila? 

„Role se změnila. V dětství pro mě bylo jednodušší syna zvedat a přesouvat než 

nyní. Dále se také trochu změnil náš vztah v období puberty, což je ale běžné u všech dětí.“ 

 

V čem tě nejvíce omezuje synovo postižení? 

„Omezuje mě to v tom, že nemůžeme vyjet někam daleko na výlet nebo na 

dovolenou.“ 

 

Co tě nejvíce trápí? 

„Trápí mě, že má můj syn značná omezení ve svých pohybových schopnostech. 

Kdyby se mu tyto schopnosti zlepšily, bylo by to pro všechny lepší.“ 

 

V čem si myslíš, že tě tato zkušenost změnila? 

„Myslím, že mé hodnoty příliš nezměnila. Jen si myslím, že jsem kvůli tomu rychleji 

zestárnul.“ 

 

Jaké máš očekávání do budoucna, co se týče tebe? 

„Očekávání nemám žádná, protože člověk nikdy neví, co se stane.“ 

 

Jak vidíš budoucnost svého syna? 

„Jeho budoucnost se odvíjí především od stability sociálního systému, na kterém je 

závislý.“ 

 

Máš již nějaké konkrétní plány do budoucna, co se týče tvého syna? 

„Až skončí speciální základní školu, tak bych ho rád dával do nějakého denního 

stacionáře. Dále bych s ním chtěl podnikat více výletů.“ 

 

 



 

 

Na co se těšíš ohledně budoucnosti? 

„Moc by mě potěšilo, kdyby se jeho mentální stav zlepšoval, tak jako se zlepšoval 

doposud.“ 

 

Čeho se obáváš ohledně budoucnosti? 

„Obávám se především toho, že ještě více vyroste a tím pro mě bude fyzicky 

náročnější ho zvedat.“ 

 

Cítíš se hrdý na to, co jsi vše zvládl v roli pečující osoby? 

„Jsem spokojený s tím, že i díky mně je jeho stav stabilní a že má výhled ke 

zlepšení.“ 

 

Co bys vzkázal jiným rodičům, kteří se dostali do podobné situace? 

„Důležité je danou situaci co nejlépe přijmout. Tím, že člověk rezignuje, nepomůže 

ani sobě, ani dítěti.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2 – Rozhovor s babičkou 

 

Jakým způsobem ses dozvěděla diagnózu svého vnuka a jaké byly tvé reakce na tuto 

skutečnost? 

„Skutečnost, že má vnouček postižení jsem se dozvěděla od maminky. Když jsem se 

to dozvěděla, velmi jsem se polekala. Uvědomila jsem si, jak výrazně se na jeho zdraví 

podepsali lékaři. Jeho maminka byla před porodem několik týdnů hospitalizovaná, kvůli 

jaterním problémům. Odtud byla poslaná do porodnice v Praze na vyšetření. Došlo tam 

však k porodu a třetí den byla poslána domů. Podle mého názoru měla být vrácena do 

nemocnice, která jí vyslala, a být nějaký čas spolu s dítětem pod kontrolou. Tím se mohlo 

předejít následkům bezvědomí, do kterého vnuk po týdnu doma upadl. Rodiče s ním tehdy 

neprodleně odjeli do nejbližší nemocnice v Roudnici nad Labem, kde bylo rodičům 

doporučeno, aby si sami dítě odvezli do nemocnice v Ústí nad Labem. V té době snad mohl 

pomoci převoz dítěte pod kyslíkem a následky nemusely být tak fatální. S tímto přístupem 

lékařů jsem se nemohla dlouho vyrovnat.“ 

 

Souhlasila jsi s tím, když se syn s manželkou rozhodli společně vychovávat tvého 

vnuka doma? 

„Já jsem to cítila jako správnou věc. Podporovala jsem je v tom. Myslím si, že 

rodiče a celá rodina mu můžou dát nejvíce.“ 

 

Jak a kdy ses vyrovnala s touto situací? 

„Já jsem tuto situaci přijala poměrně rychle, jen mi bylo líto, že vnuka čeká těžký 

život. Ale na druhé straně si člověk uvědomí, že to co nezná, to mu nevadí. Vzhledem ke své 

vrozené vadě kyčlí jsem nemohla například bruslit nebo lyžovat, protože bych měla bolesti.  

A protože jsem nepoznala jaké to je, tak mi příliš nevadilo, že jsem se toho nemohla 

zúčastnit.“ 

 

 

 



 

 

Jak náročná je péče o tvého vnuka? 

„Péče o vnuka je na 24 hodin denně. Většina této práce byla a je na mamince. Do 

vnoučkova 8 měsíců jsem pro rodinu vařila, jelikož bydlíme v rodinném domě, jen  

v jiném bytě. Dále jsem vozila Martínka k lékaři, později do školky a školy, do doby než si 

maminka pořídila auto. Když jsem ho hlídala, tak jsme spolu hráli karty a pexeso, skládali 

puzzle, učili se rozlišovat symboly na hracích kartách a přiřazovali písmenka k obrázkům. 

Dnes umí Martínek skládat puzzle z většího počtu kousků a umí se v nich dobře 

orientovat.“ 

 

Co ti tato péče dala? 

„Péče o Martínka je občasná jako záskok a dává mi prožívat bezpodmínečnou 

lásku, úctu k životu a touhu mu pomoci.“ 

 

Co ti tato péče vzala? 

„Péče poskytovaná s láskou mě obohacuje a užívám si to. Nepociťuji, že by mi něco 

brala.“ 

 

V čem podle tebe spočívá role pečující osoby? 

„Role pečující osoby spočívá v každodenní laskavé péči o dítě. Tuto roli naplňuje 

především maminka, po návratu z práce tatínek a úžasným způsobem sestra Klárka, kterou 

prožívání Martínkova života a snaha mu pomáhat, přivedla ke studiu speciální pedagogiky 

na vysoké škole. Myslím, že z ní bude v tomto oboru profesionálka s velkým srdcem pro 

tuto skupinu dětí.“ 

 

Co vše vykonáváš v rámci své role pečující osoby? 

„Momentálně v rámci své role občas hlídám vnoučka, hraji si s ním a čtu mu 

knížky. V případě potřeby ho autem odvážím do školy nebo ho vyzvedávám ze školy a dále 

také někdy vařím a peču pro něj a jeho rodinu.“ 

 



 

 

 

Co vše prožíváš v rámci své role pečující osoby? 

„Prožívám především radost. Martínek rozumí legraci, tak se spolu hodně 

nasmějeme. Také mám radost z toho, když sám postaví puzzle a raduje se. Dále prožívám 

silný pocit zodpovědnosti. Jelikož se učí nápodobu, chci ho učit správné věci. Dále také 

cítím, že vnoučka ochraňuji. Někdy však o samotě prožívám smutek z jeho osudu  

a soucítím s ním.“ 

 

Jaký vliv má role pečující osoby na tvůj život? 

„Díky této roli jsem se naučila pečovat o dítě s dětskou mozkovou obrnou. Tato 

péče vyžaduje více trpělivosti a jemnosti než péče o zdravé dítě. Stala jsem se díky tomu 

tvořivější, vymýšlím, jak oživit a zpestřit hru s dítětem tak, aby se smálo. Tato role také 

posiluje zodpovědnost, sebeovládání a soustředění.“ 

 

Je tato role stejná od jeho narození nebo se změnila? 

„Dříve jsem se starala více jako pečující osoba, více jsem vařila apod., nyní  

s věkem to již tak často nedělám.“ 

 

V čem tě nejvíce omezuje postižení vnuka? 

„Protože nežijeme ve společné domácnosti s Martínkem, fyzicky mě jeho postižení 

neomezuje. Bolí však soucítění a vžívání se do situací, které jsem poznala na vlastní kůži.“ 

 

Co tě nejvíce trápí v této situaci? 

„Když vidím Martínkovy zdravé vrstevníky, zabolí to, ale honem si uvědomuji, co 

všechno už Martínek dokázal, a věřím, že se bude dále rozvíjet, díky impulzům od rodiny  

a okolí.“ 

 

 

 



 

 

V čem si myslíš, že tě tato zkušenost změnila? 

„Zkušenost, kterou s Martínkem prožívám, je pohled do úplně nového rozměru 

života. Prohloubila moje soucítění, uvědomila jsem si hodnoty života, které jsem až tolik 

nevnímala a naučila mě, všímat si a oceňovat sebemenší pokroky a chválit, chválit a zase 

chválit.“ 

 

Jaké máš očekávání do budoucna, co se týče tebe? 

„Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemám velká osobní očekávání, 

přeju si hlavně zdraví. A totéž přeju i Martínkovi.“ 

 

Jak vidíš budoucnost svého vnuka? 

„Martínkovi přeju, aby se po ukončení povinné školní docházky našla možnost 

realizace ve společnosti lidí s podobným postižením. Třeba aby se našla zájmová skupina  

a činnosti, které by ho naplňovaly, aby nebyl jen doma, ale mohl se dále rozvíjet  

i v kolektivu.“ 

 

Máš již nějaké konkrétní plány do budoucna, co se týče tvého vnuka? 

„Konkrétní plány do budoucna nemám, ale přeju si pro Martínka několik přání, 

která by mohla pomoci jeho rozvoji. Líbila by se mi pro něj „tříkolka“ ve velikosti pro 

dospělé, aby mohl pocítit radost z pohybu. Dále bych chtěla nechat postavit na dvorku 

zastřešenou pergolu. Martínek má radost z toho, když je venku a může pozorovat naše 

štěňátko Elsu při jejím dovádění. Dále se rád venku houpe na houpačce.“ 

 

Na co se těšíš ohledně budoucnosti? 

„Do budoucna doufám, že se objeví nějaká možnost, jak vylepšit Martínkův 

zdravotní stav. To by mě nesmírně potěšilo.“ 

 

Čeho se obáváš ohledně budoucnosti? 

„Obavy si nepřipouštím, negativnímu myšlení se raději vyhýbám.“ 



 

 

 

Cítíš se hrdá na to, co jsi vše zvládla v roli pečující osoby? 

„Moje role pečující osoby byla jistě v různých obdobích přínosem, pomocí  

a samozřejmostí a jsem za to ráda.“ 

 

Co bys vzkázala jiným prarodičům, kteří se dostali do podobné situace? 

„Prarodičům, kteří se dostali do podobné situace, bych přála pevné zdraví, hodně 

trpělivosti, lásky a radosti ze sebemenších pokroků vnoučete. Dále doporučuji se  

s vnoučetem hodně mazlit, oceňovat ho a povzbuzovat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


