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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na situaci pečujících osob v rodině s dítětem s dětskou 

mozkovou obrnou. Práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována popisu 

onemocnění dětská mozková obrna. Druhá část je zaměřena na rodinu s dítětem s dětskou 

mozkovou obrnou a ve třetí části je popisován život rodiny se sedmnáctiletým chlapcem, 

který má dětskou mozkovou obrnu. Pro pochopení této životní situace byla využita osobní 

anamnéza chlapce, rozhovory s jeho rodiči a prarodiči a také osobní zpověď jeho sestry, 

která je autorkou této bakalářské práce. Cílem práce je popsání každodennosti konkrétní 

rodiny s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

dětská mozková obrna, rodina dítěte s dětskou mozkovou obrnou, pečující osoba, rodiče 

dítěte s dětskou mozkovou obrnou, prarodiče dítěte s dětskou mozkovou obrnou, 

sourozenci dítěte s dětskou mozkovou obrnou, vliv diagnózy dítěte s dětskou mozkovou 

obrnou na jeho rodinu 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

 

This bachelor thesis focuses on the situation of caregivers in the family with a child with 

cerebral palsy. The thesis is divided into three parts. The first part is devoted to description 

of cerebral palsy as a disease. The second part focuses on the family of a child with 

cerebral palsy, and the third part describes family life with a seventeen-year old boy, who 

has cerebral palsy. To understand this life situation, a personal anamnesis of the boy, 

interviews with his parents and grandparents, and also a personal confession of his sister, 

who is the author of the thesis, were used. The aim is to describe the everyday life of  

a particular family with a child with cerebral palsy. 
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou života rodinných příslušníků 

pečujících o děti s dětskou mozkovou obrnou. Toto téma jsem si vybrala, protože mám 

s danou problematikou vlastní zkušenosti. Jsem sestrou sedmnáctiletého chlapce s dětskou 

mozkovou obrnou, o kterého doma pečuji společně s rodiči a prarodiči. 

První část této práce je věnována popisu onemocnění dětská mozková obrna. Na 

základě zvolené literatury uvádím její obecnou definici, výskyt a etiologii. Dále se 

zabývám dělením forem dětské mozkové obrny dle různých autorů. Dělení forem 

v odborné literatuře totiž není totožné, nýbrž se liší. Na konci kapitoly se věnuji také 

přidruženým příznakům dětské mozkové obrny. 

Ve druhé části se zabývám rodinou dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Nejprve zde 

uvádím proces vyrovnávání s postižením dítěte. Také zde popisuji specifika rodin  

a styly výchovy dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Dále se věnuji partnerství a manželství 

rodičů dítěte s dětskou mozkovou obrnou a změnám, které v nich mohou nastat. V této 

kapitole se zabývám nejen rodiči, ale i dalšími pečujícím osobami v rodině, jako jsou 

sourozenci dětí s dětskou mozkovou obrnou a jejich prarodiče. Popisuji, jaký vliv může 

mít tato diagnóza na pečující osoby, a nastiňuji plánování budoucnosti v těchto rodinách. 

Ve třetí části uvádím použitou metodu výzkumu a osobní anamnézu mého bratra 

s dětskou mozkovou obrnou. Dále je zde uveden rozhovor s naší matkou a s dědečkem. 

Rozhovory s naším otcem a babičkou je možné nalézt v přílohách. Na konci kapitoly je 

uvedeno vyhodnocení všech rozhovorů na téma reakce na zjištění diagnózy, náročnost 

každodenní péče, přínos této péče a budoucnost. Ke konkrétním tématům připojuji své 

osobní vyjádření. 

Informace pro svou bakalářskou práci jsem čerpala z literárních a internetových 

zdrojů, z vlastních zkušeností a ze zkušeností členů mé rodiny. Cílem mé práce je popsání 

každodennosti konkrétní rodiny s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. 
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2 Dětská mozková obrna (DMO)/Mozková obrna1 

2.1  Definice pojmu dětská mozková obrna 

Dětská mozková obrna byla s určitými odlišnostmi definována již mnoha autory. Pro 

tuto práci byla vybrána níže uvedená výstižná definice. 

„Dětská mozková obrna patří mezi nejčastější neurovývojová onemocnění. Je 

neprogresivním, leč ve svých projevech nikoli neměnným postižením vyvíjejícího se 

mozku. Postihuje motorický systém, descendentní nervová vlákna z motorické kůry a často 

se spojuje s neurokognitivními, senzorickými a senzitivními lézemi.“ (Kraus a kol., 2005, 

s. 21) 

 

2.2 Výskyt dětské mozkové obrny 

Dětská mozková obrna postihuje jedince jak ve vyspělých, tak v rozvojových 

zemích. Dle Vágnerové (2014) se DMO vyskytuje přibližně u 0,5 % dětské populace. 

U 0,1 % dětské populace se jedná o postižení závažné. 

 I přes určité pokroky v prevenci a léčení známých příčin DMO vzrostl za 

posledních 30 let počet osob s touto diagnózou. Tato skutečnost se přičítá intenzivní 

neonatologické péči, která umožňuje přežít stále většímu počtu nedonošených a jinak 

vážně ohrožených novorozenců. Nicméně mnoho z těchto dětí má různé vývojové 

problémy včetně poruch vývoje nervového systému nebo u nich může dojít k jeho 

druhotnému poškození (Neurocentrum © 2011). 

 

2.3 Etiologie dětské mozkové obrny 

Dětská mozková obrna bývá způsobena celou řadou vlivů. Poškození mozku 

způsobující DMO může nastat v prenatálním, perinatálním a postnatálním období. 

 V prenatálním období může způsobit poškození mozku nitroděložní infekce plodu 

(toxoplazmóza, zarděnky), fyzické a toxické škodliviny (rentgenové záření, užívání léků  

a návykových látek) nebo metabolické poruchy matky (jaterní poruchy, diabetes). 

                                                 
1 Dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: MKN-10: desáté 

revize: aktualizované druhé verze (2008) byl termín dětská mozková obrna nahrazen termínem mozková 

obrna. Z důvodu ustáleného používání termínu dětská mozková obrna odbornou veřejností, je používán daný 

termín i v této bakalářské práci. 
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V perinatálním období je mozek dítěte ohrožen nitrolebním krvácením, bakteriální 

meningitidou, bakteriální encefalitidou, hypoxicko-ischemickou encefalopatií, 

metabolickou a bilirubinovou encefalopatií. Dalším rizikovým faktorem je také 

nedonošenost plodu nebo jeho přenošenost. V postnatálním období může nastat poškození 

mozku dítěte v důsledku poranění lebky a mozku, bakteriální meningoencefalitidy, virové 

encefalitidy, toxické a metabolické encefalopatie nebo tonutí (Kraus a kol, 2005). 

 

2.4 Formy dětské mozkové obrny 

„Z klinického hlediska nejsou projevy a příznaky DMO neměnné. Změny nastávají 

především v muskuloskeletální oblasti. Zejména v období kojeneckého a raného dětského 

věku jsou patrné změny svalového tonu a pohybových funkcí. Z tohoto důvodu je mnohdy 

třeba se stanovením formy DMO vyčkat až do věku 3-4 let. U některých případů se to týká 

i stanovení vlastní diagnózy. Tyto charakteristiky souvisejí s manifestací mozkových 

poškození, jež se mohou projevit až v době, kdy se poškozená část mozku stává funkční.“ 

(Kraus a kol., 2005, s. 67) 

 Dělení forem DMO různými autory není totožné, nýbrž se liší. Vágnerová (2014) 

dělí formy DMO na spastickou (diparéza, hemiparéza a kvadruparéza), dyskineticko-

dystonickou (extrapyramidovou) a ataktickou (mozečkovou). Avšak dle Jankovského 

(2001) a Kudláčka (2012) se DMO dělí na formu spastickou (diparetická, hemiparetická, 

kvadruparetická) a na formu nespastickou, kam je řazena dyskinetická a hypotonická 

forma. 

 

2.4.1 Spastická forma 

 Tato forma je nejčastější variantou a vyskytuje se přibližně u 60-70% osob s DMO. 

Základním příznakem je trvale zvýšené svalové napětí. Spasticita je způsobena postižením 

centrálního motoneuronu a pyramidové dráhy. Lehčí forma poruchy bývá diagnostikována 

mezi 10. a 18. měsícem života dítěte, závažné postižení je zřejmé dříve. Spastická forma se 

dělí do tří kategorií dle lokalizace postižení pohybového aparátu na diparézu, hemiparézu  

a kvadruparézu (Vágnerová, 2014).  
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V případě diparézy se jedná o postižení dolních končetin různého stupně. Rozlišuje 

se forma lehká a těžká. Většina osob s touto formou DMO se narodila předčasně. 

Typickým znakem diparézy je tzv. nůžkovitá chůze (Jankovský, 2001). 

U hemiparézy je charakteristické postižení hybnosti jedné poloviny těla, přičemž 

horní končetina bývá postižena závažněji. Typické pro tuto formu je flekční držení ruky 

(Jankovský, 2001). 

Kvadruparéza postihuje horní i dolní končetiny. Charakterizuje ji oboustranná 

spasticita a postižení bulbárního svalstva. Porucha hybnosti svalů úst, jazyka a měkkého 

patra se může projevit dysartrií, sliněním a také obtížemi v polykání. Kvadruparéza bývá 

často kombinována s mentálním postižením (Vágnerová, 2014). Dle Krause a kol. (2005) 

tvoří kvadruparéza pouze 5 % všech případů osob s DMO. Osoby se spastickou 

kvadruparézou jsou závislé na pomoci pečujících osob a péče o ně bývá velmi náročná.  

 

2.4.2 Dyskineticko-dystonická (extrapyramidová) forma 

 Jedná se o vzácnější formu, která postihuje přibližně 10-20 % osob s DMO. 

Základním problémem je neschopnost řídit a provádět volní pohyby, koordinovat 

automatické pohyby a také udržet vzpřímené postavení těla. Tato forma se projevuje 

mimovolními, záškubovitými, pomalými a kroutivými pohyby různých svalových skupin. 

V zátěži či v napětí bývají tyto pohyby intenzivnější. Daná forma DMO se projevuje mezi 

5. a 10. měsícem věku dítěte. S mentálním postižením kombinována nebývá, určitý 

problém však představuje narušení řečového projevu (Vágnerová, 2014). 

 

2.4.3 Ataktická (mozečková) forma 

 Tato forma se projevuje samostatně relativně vzácně, trpí ji přibližně 5-10 % 

nemocných. Častěji bývá kombinována s další formou DMO. Postihuje především 

pohybovou koordinaci. Mnohdy se objevují obtíže s udržením rovnováhy a souhrou 

rychlejších pohybů. Daná forma bývá zřejmá až mezi 1. a 2. rokem věku dítěte. Vyskytuje 

se zde určité riziko paralelního mentálního postižení, které závisí na závažnosti postižení 

mozečku a kombinaci s další formou DMO (Vágnerová, 2014). 
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2.4.4 Hypotonická forma 

U této formy je charakteristické celkové ochabnutí svalstva, avšak během vývoje 

dítěte, se forma může změnit v některou ze spastických forem nebo ve formu 

dyskinetickou. Pokud se forma nezmění, má dítě těžké postižení s malformacemi na mozku 

(Kudláček, 2012). Dle Jankovského (2001) se u hypotonické formy DMO vyskytují 

přidružené poruchy intelektu a také epilepsie. 

 

2.5 Přidružené příznaky dětské mozkové obrny 

K diagnóze dětské mozkové obrny bývají přidružené různé problémy, poruchy  

a případně také další onemocnění. 

 

2.5.1 Změny emočního prožívání a chování 

 Více než čtvrtina osob s DMO má problémy v emoční oblasti a v chování. Postižení 

mozku je příčinou neschopnosti kontrolovat a ovládat všechny reakce. Intenzivnější citové 

prožitky se mohou projevovat ztuhnutím svalů nebo zvýšením mimovolních záškubů 

jedince. Tyto osoby bývají labilnější, dráždivější a jejich emoční projev nemá vždy 

adekvátní intenzitu nebo délku trvání (Vágnerová, 2014). 

Poškození mozku také zvyšuje citlivost vůči vnějším stresorům. Je příčinou 

neschopnosti udržet rovnováhu mezi aktivací, která bývá často spojená s napětím,  

a uvolněním. Nápadnosti v chování však mohou být i důsledkem nevhodného výchovného 

přístupu. V tomto případě se může jednat o zbytečnou nesamostatnost a nedostatečnou 

sociální zkušenost (Vágnerová, 2014). 

 

2.5.2 Změny kognitivních funkcí 

 DMO může být spojena s narušením vývoje rozumových schopností. Děje se tak  

u 30-50 % pacientů s touto diagnózou. Snížená inteligence bývá častější spíše  

u kvadruparetické formy spastické poruchy či u mozečkové formy. U dětí se závažným 

postižením motoriky, může být vývoj poznávacích schopností narušen i z důvodu 

nedostatečné stimulace a omezené příležitosti k učení (Vágnerová, 2014). 

Dle Vágnerové (2014) se u osob s DMO mohou vyskytovat poruchy percepce, 

dysgnózie, problémy s vizuomotorickou koordinací, poruchy fonematického sluchu, 
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narušení zrakové a sluchové diferenciace, analýzy a syntézy. Paměť osob s DMO bývá 

ovlivněna zvýšenou unavitelností a zhoršenou pozorností. Častěji se vyskytují i specifické 

poruchy učení, které vznikají jako důsledek poškození určitých oblastí mozku. Kraus a kol. 

(2005) uvádí, že především děti s hemiparetickou formou DMO mají větší sklon ke 

specifickým poruchám učení. 

 

Mentální postižení u dětí s DMO 

 Dle Bazalové (2014) lze mentální postižení charakterizovat jako snížení intelektu, 

které se projeví v kognitivní, řečové, motorické a sociální složce osobnosti. Nejvíce je 

zasažen proces učení, poznávání a orientace ve světě. Dělí se na lehkou mentální retardaci 

(IQ 69-50), středně těžkou mentální retardaci (IQ 49-35), těžkou mentální retardaci  

(IQ 34-20) a hlubokou mentální retardaci (IQ pod 20). 

Až dvě třetiny dětí s DMO mají určitým způsobem snížený intelekt. Z toho u jedné 

třetiny se jedná o lehkou mentální retardaci, u další třetiny o středně těžkou mentální 

retardaci a u zbývající třetiny o těžkou až hlubokou mentální retardaci. Mentální postižení 

se nejčastěji vyskytuje u dětí se spastickou kvadruparézou. V tomto případě je míra hybné 

poruchy nejtěžší, což koreluje s těžkým poškozením i jiných částí mozku  

(Neurocentrum © 2011). 

 

2.5.3 Porucha exekutivních funkcí 

Dle Vágnerové (2014) mohou mít osoby s DMO také potíže v koncentraci, 

přesouvání a rozdělování pozornosti. Dále se hůře soustředí, jejich pozornost je 

krátkodobá, ulpívavá a celkově nezralá. Poruchy se projevují i neschopností rozlišovat 

mezi podněty a reagovat na ně. Dále se objevují problémy také v regulaci vlastní aktivity. 

Jedinci mají tendenci reagovat impulzivně, nedokončit započatou činnost a místo toho 

začít jinou aktivitu. 

 

2.5.4 Poruchy řeči 

 Přibližně 75 % osob s DMO trpí poruchou řeči. Jedná se především o vývojovou 

dysartrii nebo vzácněji anartrii, která vzniká v důsledku postižení motoriky mluvidel  

a jejich koordinace. Dále dochází i k narušení dechové koordinace, tonace, modulace, 
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tempa a hlasitosti. Dysartrie a anartrie způsobuje obtíže ve verbální a neverbální 

komunikaci. U osob s DMO se lze setkat také s dysfáziemi, které bývají většinou 

expresivního typu. Narušený vývoj řeči má negativní vliv na vývoj poznávacích procesů, 

kvalitu komunikace a sociální adaptaci (Vágnerová, 2014). 

 

2.5.5 Smyslové poruchy 

 U osob s DMO se mohou vyskytovat i poruchy zraku. Objevuje se amblyopie, 

refrakční poruchy, hemianopie, strabismus a nystagmus. V některých případech dochází 

k výraznému snížení zrakové ostrosti (Jankovský, 2001). 

 Dle Jankovského (2001) se objevují poruchy sluchu zvláště u osob trpících 

dyskinetickou formou DMO. Poruchy sluchu mají negativní vliv na socializaci těchto 

osob.  Je vždy zapotřebí zjistit, jestli není porucha tvorby a porozumění řeči způsobena 

nedoslýchavostí. 

 

2.5.6 Epilepsie 

„Epilepsie je chronické postižení mozkové tkáně, které se projevuje opakovanými 

záchvaty různého charakteru, spojenými se změnou v prožívání a chování, motorickými 

projevy a často i s poruchami vědomí.“ (Vágnerová, 2014, s. 126) 

Během života se epilepsie projeví u zhruba poloviny všech osob s DMO. 

Epileptické záchvaty se dělí na generalizované tonicko-klonické a na parciální záchvaty. 

Generalizované tonicko-klonické záchvaty začínají zpravidla výkřikem, následovaným 

ztrátou vědomí. Nejprve se objevují tonické křeče (propínání trupu  

a končetin), které jsou následovány klonickými křečemi (viditelné záškuby svalů trupu, 

končetin i svalů mimických a žvýkacích). Parciální záchvaty se dělí na simplexní  

a komplexní. Při simplexním parciálním záchvatu se vyskytují lokalizované příznaky, jako 

jsou záškuby některých svalových skupin, žvýkací pohyby, ochabnutí některé části těla  

a poruchy citlivosti. Při komplexních parciálních záchvatech je charakteristická kvalitativní 

porucha vědomí. Parciální záchvat se někdy může plynule rozvinout v generalizovaný. 

Tento stav se nazývá sekundární generalizace (Neurocentrum © 2011). 
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3 Rodina s dítětem s dětskou mozkovou obrnou 

 Dle Matějčka (1986) je rodina malá sociální skupina, jejíž základní charakteristikou 

je vzájemná součinnost všech jejích jednotlivých členů. Ti jsou navzájem spjati řadou 

vztahů, mezi nimiž jsou nejdůležitější vztahy citové. Jelikož každý člen rodiny je 

jedinečnou osobností, je i rodina, kterou tvoří, originálním a neopakovatelným 

společenským organismem. 

 Rodina s dítětem s postižením by se dala charakterizovat dle obecné definice rodiny 

uvedené výše, avšak na rozdíl od rodiny dítěte bez postižení je tato rodina častěji 

vystavena různým problémům, které mohou snáze ohrozit její vnitřní soudržnost. Tyto 

rodiny trpí častěji vnitřním rozvratem a také se mnohdy rozpadají. Situaci a také 

individualitu jednotlivé rodiny dítěte s postižením ovlivňuje věk dítěte a jeho vývojová 

úroveň, rozsah postižení, samotná osobnost dítěte a výchovné postoje pečujících osob 

(Matějček, 1986). 

Soudržnost rodiny, kterou lze chápat jako pocit sounáležitosti a emocionální 

blízkosti, vede k nižší míře prožívaného stresu rodičů a také k vyšší manželské 

spokojenosti. Soudržnost rovněž silně souvisí se schopností řešit problémy. Také rodiny, 

které vykazují vyšší míru psychické odolnosti, využívají lépe strategie zvládání dané 

situace a mají vytvořenou větší podpůrnou vztahovou síť, než rodiny, které vykazují nižší 

míru psychické odolnosti (Scorgie, Wilgosh, McDonald, 1998b in Vančura, 2007). 

 Osobami pečujícími o dítě s postižením nemusí být pouze rodiče, ale i prarodiče, 

sourozenci nebo další příbuzní. Záleží na tom, s kým dítě bydlí ve společné domácnosti, 

v jaké vzdálenosti žijí jeho příbuzní a také zda jsou rodinní příslušníci ochotni a schopni  

o něj pečovat. Primárními pečujícími osobami však většinou bývají matky dětí  

s postižením. 

 

3.1 Proces vyrovnávání s postižením dítěte 

Rodiče a ostatní rodinní příslušníci by měli projít několika fázemi důležitými pro 

úspěšné přijetí dítěte s postižením. Dané fáze mohou prožívat jak rodiče dětí s dětskou 

mozkovou obrnou, tak rodiče dětí s jiným zdravotním postižením. V této práci jsou nejprve 

stručně uvedeny fáze dle Matějčka. Dále je zde podrobně popsán proces vyrovnání 

s postižením dítěte dle Vágnerové. 
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Dle Matějčka a Dytrycha (1994) bývá prvotní reakcí na zjištění diagnózy dítěte šok. 

Po této fázi následuje fáze sebelítosti a deprese, která je spojena se sebeobviňováním. Dále 

přichází fáze obviňování druhých, především zdravotnického personálu nebo partnera. 

Poté následuje fáze hledání pomoci pro potomka s postižením. Po dlouhé době nastává 

fáze smíření. Smíření v některých případech nemusí být faktické, ale pouze povrchní. Dle 

Matějčka (1992) by se rodiče neměli stydět nebo protestovat proti skutečnosti, že mají dítě 

s postižením, ale měli by ji přijmout jako svůj životní úkol. 

Vágnerová rozděluje proces vyrovnávání s postižením dítěte na fázi šoku a popření, 

fázi bezmocnosti, fázi postupné adaptace a vyrovnávání s problémem, fázi smlouvání  

a fázi realistického postoje. 

 

3.1.1 Fáze šoku a popření 

 Poznání a definitivní potvrzení diagnózy dítěte může být lokalizováno do různě 

dlouhého časového úseku, jehož délka ovlivňuje reakci rodičů a také způsob zpracování 

této informace (Vágnerová, Strnadová a Krejčová 2009). Dle Vágnerové (2014) 

představuje šok prvotní reakci na zjištění skutečnosti, že dítě není zcela zdravé. Projevuje 

se strnutím a neschopností jakékoli další reakce. Samotné popření zatím nepřijatelné 

informace je projevem obrany psychické rovnováhy člověka. V této fázi často nechtějí 

rodiče slyšet žádné informace o možnostech další péče o jejich potomka, protože se dosud 

nesmířili se samotnou existencí jeho postižení. 

 Dle Vágnerové, Strnadové a Krejčové (2009) se rodiče, kteří truchlí nad ztracenou 

iluzí, že jejich dítě nebude zdravé, často ptají, proč se to stalo právě jim. Období truchlení 

nad ztrátou, kterou prodělali, obvykle trvá v řádu několika dnů až týdnů. V této fázi je 

třeba poskytnout rodičům hlavně emoční podporu. Rodiče potřebují, aby jim někdo 

naslouchal a projevil pochopení pro jejich situaci. 

 

3.1.2 Fáze bezmocnosti 

 Rodiče, kteří se dozvěděli, že má jejich dítě určité zdravotní postižení, se v této 

situaci cítí bezradní a bezmocní. Obvykle nevědí, co přesně daná diagnóza znamená a není 

jim jasné, co by měli dělat, protože se většinou s podobným problémem ještě nesetkali  

a nedovedou ho řešit. V této fázi, kdy se jedná o zpracování stresující informace a truchlení 

nad ztrátou představy zdravého potomka, se objevují obranné reakce, které mají určitý 
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význam. Reakce pomáhají rodičům udržet psychickou rovnováhu a přijatelné 

sebehodnocení v oblasti vlastní role rodiče. Rodiče mají tendenci hledat příčinu, proč daná 

situace nastala, přemýšlejí o péči zdravotníků, o průběhu těhotenství a o vlastním chování. 

Označení viníka v jejich okolí jim umožní se zbavit tenze a nepříjemného pocitu vlastního 

selhání (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 Rodiče, zejména matky, v tomto období však obviňují i sami sebe. Matky cítí vinu, 

která se vztahuje k dítěti, s navazující potřebou své předpokládané zavinění nějak odčinit, 

například tím, že o ně budou pečovat takovým způsobem, aby mu veškerou újmu 

vynahradily. Někteří rodiče trpí pocity hanby, které se vztahují k reakcím jiných lidí. 

Někdy se cítí i méněcenní ve srovnání s rodiči zdravých dětí, protože mají pocit, že 

v něčem podstatném selhali. Rodiče také očekávají od ostatních lidí určitou pomoc, ale 

zároveň se bojí odmítnutí a zavržení (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 

3.1.3 Fáze postupné adaptace a vyrovnávání s problémem 

 Pro toto období je typické zvýšení zájmu rodičů o další informace o postižení jejich 

potomka. Rodiče chtějí vědět, jakým způsobem vzniklo konkrétní postižení, jaká je jeho 

podstata, jak by měli o dítě nejlépe pečovat a jaká by mohla být jeho budoucnost. Rodiče 

se však také často cítí zahlceni zmatenými a protichůdnými emocemi, nejasností významu 

postižení i jeho prognózy. Stále přetrvávají negativní emoční reakce, kdy se jedná 

především o prožitky smutku, které se vztahují k nepříznivé situaci a zklamanému 

očekávání. Dále přetrvávají i prožitky úzkosti a strachu týkající se nejisté budoucnosti  

a pocity hněvu na vlastní osud nebo předpokládaného viníka, které se objevují v případě 

nového oživení problému (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 Dle Vágnerové, Strnadové a Krejčové (2009) může být fáze vyrovnání spojena  

i s pocity závisti. Matky dětí s postižením mohou závidět matkám zdravých dětí. Matky 

dětí s postižením mají tendence srovnávat svého potomka s jinými, většinou nějakým 

způsobem znevýhodněnými vrstevníky. Rády by, aby bylo jejich dítě v nějaké dovednosti 

lepší než oni nebo aby se jim alespoň vyrovnalo. 

 Strategie zvládání této náročné životní situace mohou být buď aktivní, nebo 

pasivní. Aktivní způsob zvládání se projevuje především tendencí bojovat s nepřijatelnou 

situací. Může jít o hledání pomoci, např. jiného lékaře. Únikovou variantou zvládání 

situace je popírání daného problému nebo jeho bagatelizace. V tomto případě se rodiče 
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chovají tak, jako by potíže dítěte byly pouze dočasné nebo dokonce bezvýznamné. Někdy 

se tímto způsobem chovají jen před určitými lidmi (Vágnerová, 2014). 

 V této fázi nastává také hledání řešení vzniklé situace. Rodiče si často nedovedou 

představit, jak se bude jejich potomek vyvíjet. Potřebují tedy informace o další léčbě, 

speciálně-pedagogických postupech apod., které by jim mohly pomoci udržet naději, že se 

situace může v určitých oblastech zlepšit. Rodiče, kteří se mohou podílet na rehabilitaci 

svého dítěte, mívají realističtější pohled na jeho postižení a také se zlepšuje jejich důvěra 

ve vlastní schopnosti. Na základě toho může dojít ke snížení stresu z dané situace 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 Rodičovská touha pomoci dítěti, aby se rozvinulo co nejlépe, funguje jako účinný 

motivační stimul. Někteří rodiče mají v tomto období stále ještě naději na zásadnější 

zlepšení, které se sice v dané době jeví jako nereálné, ale oni věří, že by se mohla situace 

časem změnit. Tato naděje může zlepšit aktuální náladu rodiče, ale rovněž může zpomalit 

proces vyrovnávání s postižením jejich potomka (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 

3.1.4 Fáze smlouvání 

 Tato fáze je přechodným obdobím, kdy rodiče již přijali skutečnost, že má jejich 

dítě postižení, ale chtějí dosáhnout určitého zlepšení, když už není možné, aby se zcela 

uzdravilo. Například dítě bude schopno chodit alespoň s berlemi nebo bude schopno 

částečně vidět a slyšet. Smyslem takového uvažování je získání určité naděje, která by 

nebyla zcela nerealistická. Toto uvažování lze chápat jako signál přijetí dříve zcela 

odmítané skutečnosti (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

Dle Vágnerové, Strnadové a Krejčové (2009) se v tomto období mění také 

charakter zátěže pečujících osob a to především rodičů. Již se nejedná o emoční trauma 

jako na počátku vzniklé situace, ale spíše o dlouhodobý stres. Tento stres je spojen 

s únavou a vyčerpáním, které jsou součástí náročné péče o potomka. Únava může posilovat 

pocity bezvýchodnosti a minimální efektivity vynaloženého úsilí, od něhož rodiče 

očekávali mnohem více. Intenzivní nasazení v péči o dítě může vést k přetížení a vyčerpání 

pečující osoby, která se o dítě stará v největší míře, což bývá většinou matka. Přetížení  

a vyčerpání může vést až k samotnému vyhoření pečující osoby. 
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3.1.5 Fáze realistického postoje 

V této fázi se rodiče postupně smíří se skutečností, že má jejich potomek zdravotní 

postižení a přijímají ho takového, jaký je. Začnou se chovat způsobem přiměřeným k dané 

situaci a jejich plány se stanou reálnější a splnitelnější. Ke smíření s postižením dítěte 

bohužel nedochází u všech rodičů. Postoj rodičů se také může měnit v průběhu vývoje 

dítěte a s ním spojených nově vzniklých problémech (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 

2009). 

 

3.2 Styly rodinné výchovy dítěte s dětskou mozkovou obrnou 

 Rodiče vychovávají svého potomka s dětskou mozkovou obrnou různými způsoby, 

které mohou vypovídat o zvládnutí procesu vyrovnávání s postižením dítěte a o jeho přijetí 

ze strany rodičů. 

Dítě s postižením vychovávané v rodině na sebe soustřeďuje mnoho pozornosti. 

Pokusy o příliš intenzivní doučování, které přesahují jeho kapacitu, může být 

neurotizováno. Naopak pokusy o vynahrazení omezení dítěte přehnanou péčí může být 

rozmazlováno (Matoušek, 1993). 

Slowík (2007) řadí mezi styly rodinné výchovy dítěte s postižením výchovu 

protekcionistickou, perfekcionistickou a realistickou. Přinosilová in Opatřilová, Nováková 

(2012) zařazuje mezi styly výchovy nejen výchovu protekcionistickou  

a perfekcionistickou, ale i výchovu zavrhující, zanedbávající, rozmazlující a úzkostnou. 

V této práci je podrobněji rozvedeno dělení stylů výchovy dle Slowíka. 

V mnoha rodinách dítěte s postižením bývá uplatňována protekcionistická výchova. 

Dítě je v daném případě protežováno vzhledem ke svému postižení a nedostává od rodičů 

přiměřené kompetence. Rodina o dítě nadměrně pečuje a vykonává za něj činnosti, které 

by mohlo zvládnout samo (Slowík, 2007). 

V některých rodinách se však uplatňuje perfekcionistická výchova. V tomto případě 

klade rodina na dítě s postižením nepřiměřené nároky, které není schopno samostatně 

zvládnout. Rodina se také snaží dítě nadměrně stimulovat k překonávání handicapu  

a vlastní stigmatizace (Slowík, 2007). 
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Pro výchovu dítěte s postižením je nejvhodnější realistická výchova. Dle Slowíka 

(2007) je dítě v dané rodině motivováno k dosahování maximálních hranic svého rozvoje. 

Zároveň jsou respektována nepřekonatelná omezení vyplývající z jeho postižení. 

Výchova dítěte s DMO má svá určitá specifika, která vyplývají z omezení 

lokomoce a v některých případech i sebeobsluhy. Výchovu ztěžuje případné mentální 

postižení, obtíže v komunikaci, nesoustředěnost, zvýšená unavitelnost a sklon k afektivní 

dráždivosti. V krajním případě se dítě stává zcela závislé na pomoci pečujících osob. Aby 

matka zvládla náročnou výchovu potomka s DMO, měla by se snažit být trpělivá, statečná, 

tolerantní, empatická a optimistická. Také by neměla příliš podléhat skepsi a smutku 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

Matky mohou mít na výchovu svého potomka s DMO různé názory. Některé jsou 

přesvědčeny, že ho musí vychovávat stejně, jako kdyby byl zdravý nebo ještě přísněji, aby 

ho všemu potřebnému naučily. Na druhé straně je mnoho matek, které kladou důraz spíše 

na pochopení potomka a respektování jeho možností. Také cíle výchovy dítěte s DMO 

mohou být různé. Pro některé matky je důležité, aby se jejich dítě co nejvíce naučilo  

a něčeho dosáhlo, zatímco pro jiné je podstatnější, aby se cítilo spokojené a šťastné 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 

3.3 Partnerství a manželství rodičů dítěte s dětskou mozkovou obrnou 

Pro rodiče přináší diagnóza DMO jejich potomka mnoho různých problémů. Dítě 

bývá většinou částečně či zcela závislé na péči jiné osoby. Proto se mu musí přizpůsobit 

život celé rodiny. Vzhledem k tomu se přinejmenším jeden z rodičů nemůže dostatečně 

seberealizovat. Ve většině případů zůstává s dítětem v domácnosti matka a otec se stává 

jediným živitelem rodiny (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 Dle Vágnerové, Strnadové a Krejčové (2009) je kvalita manželství nebo partnerství 

a opora partnera jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují zvládání zátěže 

spojené s narozením dítěte s postižením a jeho následnou výchovou. Způsob, jakým ženy  

a muži prožívají náročné životní situace a jak se s ní vyrovnávají, však může být rozdílný. 

 Narození dítěte s postižením bývá traumatem nejen pro matku, ale i pro otce, od 

kterého se očekává navíc úloha poskytnout matce psychickou podporu. Pokud otcové 

nezvládají tuto roli, může to vést ke zhoršení stavu jejich partnerky (Matějček, 1994). 

Většina mužů nedovede o svých pocitech mluvit tak otevřeně jako ženy a s projevy 
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smutku, úzkosti i zoufalství u svých partnerek si nevědí rady. Jelikož muži tímto způsobem 

své emoce spíše neprojevují, není jim jasné, jak by se měli za daných okolností chovat 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). V krizových situacích obvykle nehledají oporu 

ani pomoc, a pokud je nejsou schopni zvládnout, mají tendenci se stáhnout do sebe, uzavřít 

se nebo z rodiny odejít (Rentinck et al., 2006). 

 Pro ženy je důležité, aby partner vnímal jejich pocity. Očekávají od mužů oporu  

a pomoc, ale ne vždy dokáží formulovat, v čem by měla spočívat. Stažení partnera a jeho 

neochotu mluvit o problémech, vnímají ženy jako projev nezájmu, i když tomu tak ve 

skutečnosti nebývá. Případný odchod partnera mohou v této situaci považovat za zradu 

(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

Dle Vágnerové, Strnadové a Krejčové (2009) jsou mnohé matky přesvědčeny, že se 

po narození dítěte s DMO jejich manželství příliš nezmění. Obvykle se z něj stane určitý 

stereotyp, kdy oba partneři přijímají veškeré povinnosti tak, jak přicházejí, a dělají, co je 

potřeba. Důležitým poutem je v takových rodinách citový vztah k dětem a snaha o jejich 

zajištění. Některým rodičům se může manželství i zlepšit díky této události. Vztah stmelí, 

když jsou rodiče schopni řešit problémy společně. Rodiče se v tomto případě také 

vzájemně podporují a sdílejí veškeré příjemné zážitky i problémy. Někdy se však 

manželství může změnit i k horšímu. Taková rodina sice může běžně fungovat, ale není již 

tak uspokojující z partnerského hlediska. Rodiče spolu obvykle zůstávají kvůli dítěti  

a pouze jeden vedle druhého žijí. Zhoršení manželství může někdy vést až k jeho rozpadu. 

V některých případech otec nezvládne na něj kladenou velkou zátěž a rodinu opustí. Dle 

Strnadové (2008) se v ojedinělých případech stává, že tuto zátěž nezvládne matka dítěte 

s postižením a odejde od rodiny. Tehdy bývá dítě svěřeno do péče otce. Vágnerová, 

Strnadová a Krejčová (2009) uvádí, že některá manželství mohou být špatná již od začátku 

a narození dítěte s DMO pouze urychlí jejich rozpad. 

 

3.4 Sourozenci dítěte s dětskou mozkovou obrnou 

Přítomnost jednoho nebo více zdravých sourozenců kladně ovlivňuje celkovou 

atmosféru rodiny. Nicméně dítě s postižením může být zátěží nejen pro rodiče, ale i pro 

sourozence. Největší zátěží bývá sourozenec s postižením pro svou nejstarší sestru, která 

na sebe v určitých situacích bere roli matky (Blažek, Olmrová, 1988). Sourozenci však 
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díky péči o svého bratra nebo sestru s postižením získávají bohaté zkušenosti pro budoucí 

vlastní rodinu. 

Postoje sourozenců dětí s postižením jsou ovlivněny tím, jaký vztah a přístup 

zaujímají rodiče k sourozenci s postižením. Důležitá je míra otevřenosti, s jakou se  

v rodině hovoří o dané situaci. Sourozenci však mohou také zpětně působit na rodiče  

a ovlivnit tak jejich postoje. (Blažek, Olmrová, 1988). 

Sourozenci dětí s postižením bývají většinou zodpovědnější, tolerantnější  

a ochotnější pomáhat druhým než jejich vrstevníci. Přítomnost sourozence s postižením 

v rodině často vede jeho zdravé sourozence i k tomu, že si volí povolání, jehož podstatou je 

výchova nebo služba lidem. Zdraví sourozenci, kteří jsou v těsnějším kontaktu se svým 

sourozencem s postižením, mají většinou ve svém hodnotovém žebříčku snahu přispět 

společnosti a lidstvu umístěnou výše než jejich vrstevníci. Nejsilněji bývá takto ve volbě 

svého povolání ovlivněna nejstarší sestra (Blažek, Olmrová, 1988). 

Zdravý sourozenec většinou přijímá dominantně ochranitelskou roli, jejíž součástí je 

podpora a ochrana sourozence s postižením. Rodiče bývají obvykle k sourozenci 

s postižením tolerantnější a nekladou na něj takové nároky, jako tomu bývá u zdravých 

sourozenců. Ze strany sourozence bez postižení může být toto jednání považováno za 

nespravedlivé a matoucí. Dále se stává, že rodiče soustředí svůj zájem buď na dítě 

s postižením a nemají dostatek času a energie se věnovat jeho sourozenci, nebo naopak 

soustředí svou pozornost hlavně na zdravého sourozence. V obou případech se jedná  

o jednostranné výchovné působení ze strany rodičů, které ovlivňuje vztah mezi sourozenci 

(Přinosilová in Opatřilová, Nováková, 2012). 

Pro dospělé sourozence osob s postižením bývá velmi náročný okamžik, kdy mají 

opustit rodiče se sourozencem s postižením. Někteří sourozenci však mohou pociťovat 

spíše úlevu. Dospělí sourozenci později mohou stát před rozhodnutím, zda převezmou péči 

o svého sourozence s postižením po nemocných nebo právě zemřelých rodičích (Blažek, 

Olmrová, 1988). 

Někteří sourozenci osob s dětskou mozkovou obrnou mohou mít obavu z toho, že po 

nich budou jejich rodiče požadovat, aby se postarali o jejich sourozence, až toho nebudou 

rodiče schopni. Při představě úplného převzetí péče se někteří sourozenci mohou bát 

skutečnosti, že danou situaci nezvládnou jak fyzicky, tak psychicky. Dále se někteří z nich 

mohou obávat toho, že se nebudou moci seberealizovat podle svých představ a nenaleznou 
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partnera, který by byl případně ochoten pomáhat v péči o jejich sourozence. Také mohou 

mít strach z toho, co se s jejich sourozencem stane v případě jejich vážné nemoci či smrti. 

Být sourozencem jedince s dětskou mozkovou obrnou bývá náročnou, ale také 

obohacující životní zkušeností. 

 

3.5 Prarodiče dítěte s dětskou mozkovou obrnou 

Prarodiče dítěte s dětskou mozkovou obrnou jsou důležitými členy rodiny. Po 

narození dítěte s postižením mohou sehrát významnou roli z hlediska podpory matky  

a otce. Prarodiče většinou prožívají podobné fáze při sdělení diagnózy dítěte jako jeho 

rodiče. Mohou cítit šok, smutek i vztek a také mohou popírat danou situaci (Strnadová, 

2008). Někteří prarodiče nejsou schopni se s touto situací smířit a od výchovy vnoučete 

s DMO se distancují. Jiní prarodiče však úspěšně přijmou své vnouče a učiní rozhodnutí, 

že budou pomáhat nejen jemu, ale i celé jeho rodině (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 

2009). Dle Blažka a Olmrové (1988) se však někteří rodiče bojí prarodičům přiznat 

diagnózu svého dítěte. Obávají se především jejich reakce na zjištění této skutečnosti  

a také jejich následného chování. 

Dle Matějčka a Dytrycha (1994) je reakce a chování manželovy matky jedním  

z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje adaptaci matky dítěte s postižením na zjištění 

jeho diagnózy. Pokud se tchyně vyjadřuje o dítěti hanlivě nebo se s ním dokonce nechce 

stýkat, může to mít za následek zhoršení psychického stavu matky i zhoršení vztahu  

s otcem dítěte. Jestliže se tchyně rozhodne, že bude v péči o dítě s postižením pomáhat, 

vede to k rychlejší adaptaci matky na danou situaci. 

Míra ochoty prarodičů pomoci rodině s dítětem s postižením bývá ovlivněna 

vzájemnými vztahy v rodině, především vztahem k partnerovi jejich dítěte, hodnotami  

i postoji uznávanými prarodiči a dalšími příbuznými, jejich zkušenostmi a také osobní 

vyrovnaností. Postoj prarodičů k vnoučeti s postižením ovlivňuje také charakter postižení 

dítěte, jeho vzhled a projevy chování (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

Prarodiče mohou pomáhat rodině dítěte s postižením různými způsoby. Především 

jsou schopni poskytovat velmi důležitou oporu a útěchu rodičům. Dále mohou v případě 

potřeby hlídat vnouče s postižením a pomáhat mu v každodenních činnostech, jako je 

oblékání, hygiena, příprava jídla apod. Někteří prarodiče vypomáhají také finančně svým 

dětem, které mají potomka s postižením. V případě pomoci při poskytování péče vnukovi 
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s postižením je třeba myslet na to, aby se prarodiče příliš nepřetěžovali vzhledem ke svému 

věku a zdravotnímu stavu. 

 

3.6 Vliv postižení dítěte na pečující osoby 

 Pro rodiče může znamenat péče o dítě s postižením komplexní zátěž, která je může 

frustrovat v různých oblastech. Neschopnost zplodit zdravé dítě snižuje jejich 

sebehodnocení a sebevědomí, jelikož může být společností chápána jako selhání. Role 

rodiče dítěte s postižením přináší mnohá omezení, ztráty možnosti volby a také do značné 

míry předurčuje náplň jejich života (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). 

 Osoba trvale pečující o dítě s DMO, které potřebuje neustálou celodenní péči, je 

nucena často odejít ze zaměstnání a vzdát se vlastní kariéry a seberealizace. Kvůli 

nedostatku času ztrácí také kontakt s přáteli a známými, což může vést k sociální izolaci. 

Náročná a mnohdy stresující celodenní péče o dítě s DMO může zanechat negativní 

následky, jak na psychickém, tak i fyzickém zdraví člověka v podobě únavy, vyčerpání až 

po vznik nejrůznějších nemocí nebo úrazů. 

Péče o dítě s DMO zatěžuje také rodinný rozpočet. Rodina vydává finanční 

prostředky na léky, dopravu, kompenzační a didaktické pomůcky. Situaci často ztěžuje 

snížený rodinný příjem z důvodu odchodu jednoho z rodičů ze zaměstnání (Blažek, 

Olmrová, 1988). 

 Osoby, které trvale pečují o dítě s DMO, jsou také častěji ohroženy syndromem 

vyhoření2. Dle Kallwas (2007) vyžaduje výchova dítěte s postižením v rodině mnoho 

energie a odhodlání. Rodina se musí reorganizovat a hledat způsoby, jak se vyrovnat 

s danou situací. Nezbytným předpokladem k tomu však je, aby rodiče nezavírali oči před 

vnějšími ani vnitřními těžkostmi a potížemi. Rodiče mohou být ohroženi pocity viny, 

smutkem, úzkostmi a zlobou. Chtějí-li se stát opravdu dobrými rodiči, měli by se starat 

také sami o sebe jako o dvojici. Měli by se naučit uvolnit se a věnovat se svým duševním 

potřebám. Vhodné je také navštěvovat svépomocnou skupinu rodičů dětí s postižením, kde 

rodiče zjistí, že nejsou se svými problémy sami a že lze nalézt možnosti, jak svou situaci 

zlepšit. 

 

                                                 
2 Kallwas (2007) popisuje syndrom vyhoření jako stav extrémního vyčerpání, vnitřní distance, silného 

poklesu výkonnosti a různých psychosomatických obtíží. 
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3.7 Plánování budoucnosti v rodinách osob s dětskou mozkovou obrnou 

Snaha ochránit své děti je charakteristickým rysem rodičovství, který se nemění ani 

s věkem dítěte. V rodinách osob s mentálním postižením se často stává, že ochranitelské 

postoje a obavy rostou s věkem potomka. Ne všichni dospělí jsou schopni soběstačnosti  

a nezávislé samostatné volby v různých oblastech života. Většina z nich však chce žít 

nezávisle a bez rodičovského dohledu (Černá, 2015). 

Rodičovství matek a otců osob s dětskou mozkovou obrnou a přidruženým 

mentálním postižením trvá po celý život dítěte. V případě těchto rodičů má rodičovství 

jinou podobu než u jiných rodičů. Zatímco někteří lidé s touto diagnózou žijí v chráněném 

bydlení, jiní zůstávají se svou rodinou až do dospělosti a někdy i do stáří. Někteří rodiče 

plánují budoucnost svých potomků tak, aby mohli co nejdéle žít v prostředí své rodiny, kde 

je jejich domov. Stárnoucí rodiče, pečující celý život o svého potomka, čelí mnoha 

těžkostem, mezi které patří zdravotní problémy jak rodičů, tak jejich potomků. S touto 

situací se pojí starost rodičů o to, co se stane s jejich potomkem, až se o něj nebudou moci 

postarat (Strnadová, 2009). 

Dle Strnadové (2009) odkládá řada těchto rodin úvahy o budoucnosti svého dítěte až 

na nejzazší dobu. Někdy bohužel donutí rodiny k definitivnímu rozhodnutí až krize 

v rodině, vážné onemocnění nebo úmrtí jednoho z rodičů. V takových případech může být 

potomek umístěn do nevyhovujícího prostředí. V ideálním případě by plánování 

budoucnosti mělo být součástí celého života těchto rodin. Vhodné je plánování 

budoucnosti společně se sourozenci nebo jinými pečujícími osobami a také s potomkem, 

pokud je na takové mentální úrovni, aby toho byl schopen. 

Rodiče by se měli již dopředu dohodnout, koho by chtěli za opatrovníka pro své dítě 

a domluvit se s ním. Nejčastěji bývá opatrovníkem jmenován sourozenec potomka. 

V případě, že potomek nemá žádného sourozence, bývá požádán někdo z příbuzných nebo 

dlouhodobých přátel (Strnadová, 2009). 

  Možnosti bydlení pro dospělé osoby s dětskou mozkovou obrnou mohou být různé. 

Rodiče se mohou domluvit s někým z příbuzných nebo se sourozenci potomka o úplné 

převzetí péče v případě onemocnění nebo úmrtí rodičů. Dalšími možnostmi je chráněné 

bydlení nebo bydlení v domově pro osoby s kombinovaným postižením. Co se týče 

finančního zabezpečení, rodiče buď odkáží peníze a nemovitý majetek svému dospělému 
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potomkovi s postižením, nebo někomu z jeho příbuzných s tím, že je využije ve prospěch 

jejich potomka (Strnadová, 2009). 

Dle Blažka a Olmrové (1998) dochází v některých rodinách k tiché nebo výslovné 

dohodě, že sourozenci plně převezmou péči o svého bratra nebo sestru s postižením, až to 

bude zapotřebí. Tato skutečnost však může vést k pocitům úzkosti u sourozenců nebo 

k rodinným konfliktům. 

Je třeba, aby rodiče brali ohled na sourozence potomka s dětskou mozkovou obrnou, 

po kterých chtějí, aby se o potomka postarali v případě nemoci nebo úmrtí rodičů. 

Sourozenci mají právo na svůj vlastní svobodný život a také mají právo na své vlastní 

rozhodnutí, zda chtějí v budoucnu o svého sourozence pečovat v takové míře jako rodiče. 

V případě, že rodiče začnou uvažovat nad budoucností svého dítěte a plánovat ji, je 

třeba, aby zaujali realistický postoj. Východiskem všech dalších kroků by měly být 

preference, zájmy a potřeby osoby s dětskou mozkovou obrnou, které se proces týká. 

Rodiče by měli zvážit, jaké typy služeb by byly pro potomka nejvhodnější. Vybrané 

poskytovatele těchto služeb by rodiče měli navštívit nejlépe spolu se svým potomkem. Čím 

dříve začnou rodiče zvažovat toto téma, tím lépe mohou budoucnost svého potomka 

připravit a spolu s ním i s rodinou dané téma prodiskutovat (Strnadová, 2009). 
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4 Náš život s Martinem 

V této kapitole je popisován život rodiny se sedmnáctiletým chlapcem Martinem, 

který má dětskou mozkovou obrnu. Pro popis dané životní situace byla využita osobní 

anamnéza Martina, rozhovory s jeho rodiči a prarodiči a také osobní zpověď sestry, která 

je zároveň autorkou této bakalářské práce. 

 

4.1 Použitá metoda výzkumu 

Diagnostické metody se rozlišují na metody klinické (pozorování, rozhovor, 

anamnestické metody, analýza výsledků činnosti) a metody testové. Klinické metody 

umožňují poznat konkrétního jedince z hlediska dynamiky jeho vývoje, komplexnosti  

a jedinečnosti jeho osobnosti (Přinosilová in Opatřilová, Nováková et al., 2012). 

Rozhovor je formou přímé interakce s respondentem a jeho prostřednictvím by měly 

být získány informace o jeho názorech, postojích, obavách a přáních. Rozhovor může 

probíhat buď jako řízený nebo neřízený. Neřízený rozhovor není předem připravován  

a respondent si sám volí téma rozhovoru. Samotná volba tématu rozhovoru však bývá 

diagnosticky významná. Řízený rozhovor může být standardizovaný, částečně 

standardizovaný nebo volný. Standardizovaný rozhovor má předem vypracované schéma  

i otázky, jejichž formulaci ani pořadí nelze měnit. Částečně standardizovaný rozhovor má 

předem daný cíl, záměr a oblasti otázek, avšak jejich formulace i pořadí nemusí být 

dodržena. Volný rozhovor má stanoven pouze cíl, ale není předem vypracován způsob, jak 

tohoto cíle dosáhnout (Přinosilová in Opatřilová, Nováková et al., 2012). 

Dle Ferjenčíka (2000) závisí množství a kvalita získaných informací prostřednictvím 

rozhovoru na volbě, znění a také pořadí kladených otázek. Otázky se dělí na otevřené  

a uzavřené a také primární a sekundární. Otevřené otázky jsou formulované takovým 

způsobem, aby neohraničovaly možnosti odpovědí respondenta. Tyto otázky umožňují 

podrobnější vysvětlování vlastních názorů. Uzavřené otázky nabízí možnost vybrání jedné 

z předem připravených odpovědí. Primární otázky jsou otázky, které si předem připravil 

tazatel se záměrem získat co nejvíce informací týkající se dané oblasti. Kdežto sekundární 

otázky napadají tazatele až v průběhu samotného rozhovoru. 



28 

 

 Před rozhovorem by měla proběhnout přípravná etapa. Samotný rozhovor se dělí na 

úvodní etapu, jádro a závěr. Po ukončení rozhovoru by mělo proběhnout jeho vyhodnocení 

(Ferjenčík, 2000). 

V přípravné etapě by měl dotazující formulovat téma a v případě standardizovaného 

či částečně standardizovaného rozhovoru připravit sérii konkrétních otázek. Dále je vhodné 

získat předběžné informace o respondentovi. Nakonec by se měl dotazující rozhodnout, 

kde, za jakých podmínek a jak dlouho se bude rozhovor konat, jaký slovník volit a také jak 

zabezpečit, aby v průběhu rozhovoru nikdo nevyrušoval (Ferjenčík, 2000). 

Dle Ferjenčíka (2000) by měl dotazující v úvodní etapě rozhovoru srozumitelně 

vysvětlit cíl, smysl a obsah rozhovoru a také navodit optimální emocionální klima, 

umožňující respondentovi poskytnout požadované informace. 

Primárním cílem jádra rozhovoru je získat tzv. jádrové informace. Způsob, jakým je 

možné tyto informace získat, závisí na tématu a na vybraném typu rozhovoru. Respondent 

by neměl tušit z otázek nebo reakcí dotazujícího, co si o tématu myslí. Jednou 

z nejčastějších chyb je tendence k verbálnímu hodnocení výpovědí respondenta. 

Všeobecně platí, že pro efektivní uskutečnění rozhovoru je důležité pozorné naslouchání, 

projevení zájmu, pozornosti a akceptace respondentovi (Ferjenčík, 2000). 

V samotném závěru rozhovoru je vhodné sumarizovat přehledně hlavní témata,  

o kterých byla řeč, čímž se kontroluje, zda dotazující zachytil všechny základní informace 

a zda jim porozuměl tak, jak byly míněny. Dále je třeba poděkovat respondentovi a ocenit 

jeho ochotu zúčastnit se rozhovoru (Ferjenčík, 2000). 

Dle Ferjenčíka (2000) je důležité po provedení rozhovoru provést jeho vyhodnocení, 

ve kterém je třeba získaná data utřídit, analyzovat a vyhodnotit. Základním předpokladem 

pro práci s daty je jejich přiměřená registrace. Data lze zaznamenat písemným záznamem, 

záznamem přes magnetofon, diktafon nebo videokameru. 

Výzkum pro tuto bakalářskou práci probíhal v konkrétní rodině formou 

standardizovaných rozhovorů. Rozhovory vedla autorka práce s matkou, otcem, babičkou  

a dědečkem chlapce s DMO. Matce je 44 let, je v domácnosti a pečuje o svého syna 

s DMO od jeho narození. Před narozením syna pracovala jako sekretářka v papírně ve 

vedlejším městě. Otci je 45 let a momentálně pracuje na městském úřadě. Babičce je 75 let, 

již je v domácnosti a pobírá starobní a invalidní důchod. Dříve vykonávala profesi účetní  

v papírně. Dědečkovi je 72 let, také je v domácnosti a pobírá starobní důchod. V minulosti 
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pracoval jako vedoucí oddělení zavádění systému do výroby v papírně. Rozhovory  

s respondenty byly vedeny individuálně v průběhu měsíce března roku 2016 v domácím 

prostředí zúčastněných. Data byla zaznamenána na diktafon a následně přepsána. 

Respondenti se zúčastnili výzkumu dobrovolně a povolili zveřejnění všech informací 

sdělených formou rozhovoru. V této kapitole jsou uvedeny rozhovory s matkou  

a dědečkem. Rozhovory s otcem a babičkou lze nalézt v přílohách. 

 

4.2 Osobní anamnéza 

Martin se narodil jako zdravý novorozenec v 36. týdnu těhotenství. Průběh 

těhotenství i porodu byl bez komplikací. Pouze po porodu měl lehkou novorozeneckou 

žloutenku. Doma, 6. den po narození, se u něj projevila horečka, začal být více spavý, 

přestal se budit na kojení a nesál. Rodiče s ním tedy jeli do nemocnice, kde bylo zjištěno, 

že onemocněl purulentní meningitidou. V nemocnici strávil měsíc, během kterého byl 

léčen antibiotiky. Během pobytu absolvoval vyšetření CT, které ukázalo ischemické změny 

a postmalatické pseudocysty v mozku. Postupně byla stanovena diagnóza dětská mozková 

obrna – spastická kvadruparéza, středně těžká mentální retardace s převahou ve složce 

receptivní, konvergentní strabismus a o mnoho let později se připojila i epilepsie.  

U Martina se vyskytuje také myopie, která je v současnosti korigována brýlemi. 

Od jeho 2. týdne s ním rodiče začali cvičit Vojtovu metodu3. Během pobytu  

v lázních v Teplicích přidala matka ještě metodu dle Bobatha4. Později začali cvičit také 

Bodovou cvičební metodu dle MUDr. Kleplové5. Rodiče s Martinem jezdili také na 

plavání, hipoterapii a ergoterapii. 

 V listopadu 2004 byl Martin na operaci SDR6 (selektivní dorzální rizotomie). Díky 

ní došlo ke zmírnění spasticity horních i dolních končetin. Došlo také k výraznému 

zlepšení jemné i hrubé motoriky, zcela u něj vymizel konvergentní strabismus a slinotok. 

                                                 
3 Metoda dle MUDr. Václava Vojty. Jedná se o metodiku reflexní lokomoce, kam patří reflexní otáčení a 

reflexní plazení. Podrážděním, tlakem nebo tahem dítě fixované v určité poloze reflexně provede 

fyziologický pohyb, kterému klade odpor (Opatřilová, Nováková, 2012). 
4 Metoda manželů Bobathových, která se opírá o poznatky z vývoje zdravého jedince. Cílem je získání 

senzomotorické zkušenosti a její začlenění do funkce (Opatřilová, Nováková, 2012). 
5 Jedná se originální reflexní techniku MUDr. Kleplové. Dle autorky konceptu lze z jednoho, nebo více bodů 

vyvolat následný pohyb, který uvádí do funkce oslabené svalové skupiny a uvádí v soulad práci svalových 

skupin celého těla (Pohybové studio © 2016). 
6 Jedná se o způsob neurochirurgické léčby, kterým lze u některých osob s převážně spastickou nebo 

smíšenou formou DMO výrazně a trvale zmírnit jejich spasticitu i rigiditu, což následně umožní dosažení 

lepších výsledků intenzivní a systematickou rehabilitací (Neurocentrum © 2011). 
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Vzhledem k diagnostikované kvadruparéze s výraznějším postižením 

pravostranných končetin nedokáže Martin samostatně stát ani chodit, ale dokáže se 

s oporou postavit a ujít několik kroků. V interiéru se pohybuje většinou lezením po čtyřech 

či chůzí s oporou a v exteriéru používá mechanický vozík. Co se týče horních končetin, 

používá Martin k činnostem více levou horní končetinu, u které je pouze lehce narušena 

jemná motorika, kdežto u pravé horní končetiny je značným způsobem narušena jemná  

i hrubá motorika. 

Martin má v důsledku své diagnózy problémy i v emoční oblasti a v chování. Je 

labilnější a dráždivější než jeho vrstevníci. Pokud s něčím nesouhlasí, začne se vztekat, 

křičet, bouchat ostatní osoby nebo je kousat. V krajních případech začne i plakat nebo se 

sebepoškozovat. Na druhou stranu je emotivnější i v radostných situacích. Velmi rád 

objímá, hladí, nebo dává polibky blízkým osobám a to jak v rodině, tak ve škole. 

Od 5 let navštěvoval Martin speciální třídu v běžné mateřské škole ve Štětí. Zde 

měl k dispozici svou osobní asistentku. V 8 letech začal navštěvovat Základní školu 

speciální ve Štětí. Nyní chodí již 10. rokem do této školy a má zažádáno o prodloužení 

školní docházky o 1 rok. Martin je vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu  

a využívá služeb asistenta pedagoga. Do školy za ním také 1x týdně dochází 

fyzioterapeutka, která s ním cvičí. Do školy chodí rád, snaží se učit v rámci svých 

možností a dostává dobré známky. 

 Martin je hodný, veselý a většinou klidný hoch. Je také velmi zvídavý a mnoho 

faktů si dobře pamatuje. Kvůli diagnostikované vývojové dysfázii expresivního typu byl 

schopen se naučit vyslovovat pouze několik slov (já, mami, tati, Kaki, babi, děda, jo, ne, 

tady, ham, auto). Dokáže však vyjmenovat téměř všechna písmena z abecedy, která se 

naučil ve věku od 5 do 7 let. Dále pro kvalitnější komunikaci používá alternativní  

a augmentativní komunikaci, konkrétně výměnný obrázkový komunikační systém 

(VOKS)7 a základní gesta jazykového programu Makaton8. Mezi jeho zájmy patří počítač, 

na kterém hraje výukové i zábavné hry, pouští si pohádky a hudbu. Rád se dívá na různé 

pohádky a pořady i v televizi. Během dne si nejčastěji hraje s puzzle nebo se stavebnicí. 

                                                 
7 Systém teoreticky vychází z principů metody The Picture Exchange Communication System (PECS). Je 

založen na principu vysoké motivace, účelné výměny obrázku za věc nebo činnost, podporu iniciativy klienta 

a podporu jeho nezávislosti (Knapcová a Jarolímová, 2006). 
8 Jedná se o jazykový program, který vytvořili Margaret Walker, Katy Johnson a Tony Cornfroth. Základním 

rysem slovníku je strukturování do jednotlivých stupňů, které obsahují jádro slovní zásoby i okrajovou slovní 

zásobu. Znakování by mělo být doprovázeno běžnou gramatickou řečí a odpovídajícím výrazem obličeje 

(Šarounová a kol., 2014). 
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Dále rád hraje karty a pexeso se členy rodiny. Martin má také vlastní tablet, který používá 

ke komunikaci a ke hraní výukových her. 

 Martin žije na vesnici se svými rodiči, sestrou, prarodiči a strýcem ve velkém domě 

se zahradou. Na péči o něj se podílí rodiče, prarodiče a sestra. Nejdůležitější pečující 

osobou je jeho matka, která se o něj stará většinu dne. Ráno mu chystá snídani, vypravuje 

ho a odváží do školy, poté připravuje oběd a přiváží ho ze školy. Odpoledne si s Martinem 

hraje a poté mu zapne pohádky v televizi nebo počítač. Večer mu přichystá večeři, po které 

s ním jde do jeho pokoje, kde mu přečte pohádku a uspí ho. Během celého dne se také stará 

o jeho osobní hygienu, kdy ho přebaluje. 

Martinův otec jezdí každý všední den do práce, ale když se vrátí, pomáhá Martinovi 

ve velké míře. Odpoledne si s ním hraje hry na počítači, poslouchá hudbu nebo kouká na 

pohádky. Každý večer ho umývá, čistí mu zuby, přebaluje ho a obléká do pyžama. Martin 

si s otcem dobře rozumí. Oba mají zálibu v autech, proto spolu rádi sledují pořady nebo 

hrají hry na počítači s auty. Také spolu občas jezdí na různé výlety po okolí. 

Martinova sestra se rovněž spolupodílí na péči o něj. Protože ve všední dny jezdí do 

školy, pomáhá mu v tyto dny spíše odpoledne a večer a o víkendy po celý den. Matce 

pomáhá s přípravou jídla pro Martina a s úklidem. Sestra s Martinem spolu rádi tráví volný 

čas. Během něj si hrají hry na počítači nebo na tabletu, kreslí, staví puzzle, hrají karty  

a pexeso nebo se dívají na pohádky či jiné pořady v televizi. Sestra ho také ráda učí novým 

faktům. 

Na péči o Martina se podílí i jeho prarodiče. Dědeček mu pomáhá ráno, když vstává 

do školy. Obléká ho, provádí ranní hygienu a čte mu knížky u snídaně. Nejraději si spolu 

čtou knížky o dopravních prostředích a o zvířatech. Dědeček mu také pomáhá ráno při 

nastupování do auta, odpoledne při vystupování z auta a s přechodem do bytu. Je velikou 

pomocí maminky během všedních dnů, kdy tatínek jezdí do práce dříve, než Martin vstává 

do školy. Dědeček si ho občas také bere do své dílny nebo spolu chodí na pole a na 

zahradu. Martin má krásný vztah i se svou babičkou. Spolu chodí na zahradu, kde Martin 

rád pracuje s hlínou a sklízí vypěstované ovoce a zeleninu. V bytě spolu rádi hrají karty  

a skládají puzzle. Občas babička také uvaří nebo upeče jídlo pro celou Martinovu rodinu. 

V případě potřeby ho babička také odveze i přiveze autem do školy i ze školy. 
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V Martinově rodině je uplatňována realistická výchova. Rodinní příslušníci se ho 

snaží vést k co největší samostatnosti, ale zároveň myslí i na jeho omezení a v případě 

potřeby mu určitou činnost pomohou vykonat nebo vykonají za něj. 

 

4.3 Rozhovor s matkou 

 

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

skutečnost? 

„Tak, poprvé jsem se vlastně dozvěděla tuto diagnózu: stav po prodělané 

meningitidě v novorozeneckém období. Řekla mi to dětská lékařka v nemocnici v Ústí nad 

Labem na dětském oddělení, když byly synovi 2 týdny. Ani mě tak nepřekvapilo to, co mi 

říká za diagnózu, ale spíš ten způsob, jakým mi to řekla. Věděla jsem, že syn prodělal vážné 

onemocnění, ale šokovalo mě na tom to, když mi hned v druhé větě po oznámení diagnózy 

sdělila, že jestli chci, přinese mi papíry se žádostí o umístění syna do kojeneckého ústavu. 

Mě samotnou to přitom vůbec ani nenapadlo. Ale ten tón, jakým mi to sdělila, byl naprosto 

lhostejný, jako kdyby mi říkala, že jde do obchodu, jestli chci přinést housky, nebo rohlíky. 

Ta lhostejnost a tón v jejím hlase mě šokoval mnohem více než samotná diagnóza.“ 

 

Co tě vedlo k rozhodnutí vychovávat syna doma? 

„Když jsem se vzpamatovala ze šoku, jakým mi to ta lékařka sdělila, a že to 

pravděpodobně bude závažnější než pouhá nemoc, napadlo mě, že udělám vše proto, co 

bude v mých silách, abych synovi pomohla. Volala jsem to manželovi a ten za námi přijel 

do nemocnice a podpořil mě v mém rozhodnutí pečovat o syna doma. Myslím, že na mé 

rozhodnutí, mohly mít vliv následující životní zkušenosti. Krátce po mém narození mi 

zemřela má biologická maminka a tatínek musel řešit, jak se postarat o mé tři další 

sourozence a zároveň chodit do zaměstnání. Údajně bylo sociální pracovnicí navrženo mé 

umístění do kojeneckého ústavu. Můj tatínek navrhl a domluvil se svoji maminkou 

(učitelkou v mateřské škole), aby si mě vzala a vychovávala mě na dobu potřebnou. A tak 

jsem díky ochotě a laskavé péči vyrůstala několik prvních let mého života u mojí babičky, 

než si tatínek našel novou maminku a já se tak mohla vrátit domů ke svým sourozencům. 

Když si náš tatínek vzal novou maminku, získali jsme i novou babičku s dědečkem. Tato 
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babička žila v Mladé Boleslavi, kde pracovala jako zdravotní sestra v jednom dětském 

domově, kde byly i děti s mentálním postižením. Když jsem povyrostla, tak si mě tam 

brávala s sebou. Bylo to myslím, po celou dobu mé docházky na základní škole. Trávila 

jsem tam s dětmi pravidelně i část svých letních, jarních i vánočních prázdnin. V létě jsem 

s nimi jezdila na tábory a v zimě na lyžařské výcviky a sdílela s nimi také všechny jejich 

radosti, starosti ale i trápení. Akorát s tím rozdílem, že já jsem se pak z prázdnin mohla 

vrátit domů, ale ony se bohužel většinou neměly kam vrátit. Jen některé děti si rodiče 

výjimečně brali domů.“ 

 

Jak a kdy ses vyrovnala s touto situací? 

„Nejprve jsem dostala kontakt od předsedkyně svazu tělesně postižených místní 

organizace na Středisko rané péče Diakonie ČCE v Praze a domluvila si schůzku. Od té 

doby, to bylo synovi 9 měsíců, k nám začala jezdit poradkyně ze střediska na pravidelné 

měsíční návštěvy, až do synových 6 let. Během tohoto období mi pomáhala se zorientovat  

v problematice péče o dítě s kombinovaným postižením, nároků na příspěvky, 

kompenzačních pomůcek a také se vyrovnat s jeho handicapem. Kdy přesně jsem se s tím 

vyrovnala, to nevím, jednalo se o postupný proces.“ 

 

Jak náročná je péče o tvého syna? 

„Péče o mého syna je velmi náročná. Má uznaný 4. stupeň péče, tedy úplnou 

závislost na pomoci druhé osoby. Potřebuje pomoc buď částečnou, nebo úplnou při všech 

každodenních činnostech během dne. Jedná se o pomoc s oblékáním, ranní hygienou, 

přípravou jídla a pití, obouváním, přesuny do auta, odvozem do školy a zpět domů, 

svlékáním, výměnou plen, zájmovými činnostmi, večerní hygienou, čtením knížek  

a ukládáním ke spánku.“ 

 

Co ti tato péče dala? 

„Péče mi dala určitě větší obětavost, trpělivost, lásku a mnoho životních zkušeností. 

Během doby péče o syna bylo potřeba, abych se naučila některé rehabilitační metody, jako 

např. Vojtův princip, Bobathův koncept a techniku bodu dle MUDr. Kleplové. Také jsem 

absolvovala kurz aromamasáže dětí a kojenců, kurz Makaton, kurz VOKS, kurz první 
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pomoci od Českého červeného kříže a ještě kurz asistenta pedagoga. Dále jsem se naučila 

řídit osobní automobil, komunikovat s úřady ohledně žádostí příspěvku na péči, příspěvku 

na nákup motorového vozidla, průkazu ZTP apod. Dále také psát na nadace žádosti 

ohledně doplatků na kompenzační pomůcky, které synova zdravotní pojišťovna nehradí 

zcela, ale jen částečně, nebo vůbec. A hlavně ve vypjatých krizových situacích, když šlo 

synovi opakovaně buď o život, nebo zdraví, schopnost zachovat klid a poskytnout mu ihned 

první pomoc a zajistit mu včasnou lékařskou péči.“ 

 

Co ti tato péče vzala? 

„Dobré zdraví, které jsem měla ještě před narozením syna, iluze v péči o dítě  

s postižením, zaměstnání a dříve sociální kontakty s okolím.“ 

 

V čem podle tebe spočívá role pečující osoby? 

„Role pečující osoby podle mne spočívá v tom, pro co se ta pečující osoba 

rozhodne dělat.“ 

 

Co vše vykonáváš v rámci své role pečující osoby? 

„Ráno spolu vstáváme a ve všední dny nám s oblékáním a ranní hygienou chodí 

pomáhat Martínkův dědeček. Já Martínkovi zatím připravím snídani a svačinu do školy. 

Do školy vozím syna autem, kde je celé dopoledne. Já se zatím vracím domů a uvařím 

oběd. Pak jedu pro syna a doma obědváme. Stačí, když mu dám polévku do misky a syn se 

nají sám. Druhé jídlo mu nakrájím a rovněž je schopen se lžící najíst sám. Po obědě si 

povídáme pomocí sešitu VOKS, co bylo ve škole a on si tam sám vybere, co bude chtít 

odpoledne dělat. Martin rád hraje společenské hry a staví puzzle s malou dopomocí. Někdy 

chce v televizi pustit své oblíbené pořady nebo zapnout počítač. Tady stačí jen dohled nad 

tím, co si hraje, ale jinak se zabaví i na čas sám. Po večerním umytí čtu synovi pohádky  

a poté vyžaduje, abych byla s ním, než usne.“ 
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Co vše prožíváš v rámci své role pečující osoby? 

„Těch pocitů bylo mnoho. Určitě na začátku radost z narození syna, poté smutek  

z toho, že prodělal meningitidu i s jejími následky, zoufalství až bezmoc, když jsem se 

časem dozvěděla diagnózu DMO. Snahu a nadšení pro všechny možné léčebné metody, 

radosti z jeho pokroků, ale i zklamání, z toho, že sám ještě nezačal chodit. Mnoho radosti 

mi však dělá to, když vidím, kolik se toho už naučil.“ 

 

Jaký vliv má role pečující osoby na tvůj život? 

„Role pečující osoby mi přinesla mnohá omezení, například jsem po ukončení 

mateřské už nenastoupila do zaměstnání a od té doby pečuji o syna. Ale protože jsem 

během let poznala, že nemohu jenom pečovat o syna a potřebuji dělat i něco jiného, tak 

pracuji externě na Městském úřadě. Péče o dítě s kombinovaným postižením s sebou také 

přináší mnohá omezení, co se týká využití mého volného času. Pokud se chci věnovat sobě, 

nebo někam potřebuji odjet, je potřeba nejdříve domluvit Martinovo hlídání. Je to jako  

u malého dítěte, akorát s tím rozdílem, že to trvá už 17 let. Mé kamarádky vrstevnice mají 

děti buď větší, které se o sebe už dokáží postarat, anebo už jim odešly z domova. Mnohdy 

jsem pocítila, že nemám takovou svobodu, abych mohla odjet, kdy chci a kam chci.“ 

 

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

„Tato role není stejná. Vyvíjí se s tím, jak roste můj syn. Na začátku, když byl ještě 

malý a potřeboval zvýšenou péči, tak jsem měla potřebu se o něj více starat. Co přišel do 

puberty, cca tak od 14-15 let a začal se prosazovat sám, jsem i já postupně z této péče 

ubrala a začala se věnovat více sama sobě. Mě osobně ovlivnila také nemoc, kdy bylo 

třeba péči o syna přerozdělit mezi více osob. Časem se ukázalo, že nám tento způsob 

vzájemné spolupráce více osob v péči o syna vyhovuje nejlépe.“ 

 

V čem tě nejvíce omezuje synovo postižení? 

„Nejvíce mě omezuje asi jeho celková závislost na pomoci druhé osoby.“ 
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Co tě nejvíce trápí v péči o syna? 

„Nejspíš to, že sám nechodí a vzhledem k tomu, že už je větší než já, tak to, že už ho 

sama nevezmu tak, jako dříve např. na kolo ven. Nebo také to, že se s vozíkem nedostaneme 

tam, kde jsou bariéry. Takže musím vždy dopředu myslet na to, co potřebuji zařídit, nebo 

kam potřebujeme jet a jestli se tam dostaneme vozíkem. Dříve mi to však vadilo více, teď 

bych řekla, že jsem s tím už vyrovnaná.“ 

 

V čem si myslíš, že tě tato zkušenost změnila? 

„Myslím, že jsem se naučila být více trpělivá a neočekávat výsledky hned, ale 

radovat se z každých malých pokroků u syna a přijmout i to, co změnit sama nemohu. 

Naučila jsem se milovat syna takového, jaký je a neklást na něho nereálné požadavky.“ 

 

Jaké máš očekávání do budoucna, co se týče tebe? 

„Chci se začlenit zpátky do společnosti, najít si zaměstnání a žít svůj vlastní život.“ 

 

Jak vidíš budoucnost svého syna? 

„Ráda bych, aby mohl žít v nějaké komunitě, podle jeho možností a schopností, 

společně s vrstevníky.“ 

 

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

„Během předchozích let jsem postupně navštívila různá zařízení nabízející sociální 

služby pro osoby s postižením. Jednalo se o sociálně terapeutické dílny, denní stacionáře, 

týdenní stacionáře a zařízení s celoročním provozem. Zatím mapuji dostupnost sociálních 

služeb v našem a přilehlých regionech. Syn je tento a ještě příští rok na základní škole 

speciální, kde je o něho dobře postaráno. Po ukončení základní školy mám pro něho 

vyhlédnutý denní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením v Litoměřicích. Myslím, 

že jeho osamostatňování by mělo probíhat pozvolným nenásilným způsobem, tak jak to 

bude možné.“ 
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Na co se těšíš ohledně budoucnosti? 

„Asi na to až budu vědět, že je o něho dobře postaráno i v jiném prostředí než jen 

doma a on tam bude spokojený.“ 

 

Čeho se obáváš ohledně budoucnosti? 

„Jen té změny pro nás oba v přechodném období zvykání si na něco nového.“ 

 

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

„Ano, určitě se cítím být hrdá na to, že jsem matkou svého syna s dětskou mozkovou 

obrnou.“ 

 

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

„Asi to, že dítě potřebuje ze všeho nejvíce lásku svých rodičů, ale ne sebeobětování. 

Proto by rodiče měli myslet i na to, že pokud už se o něho rozhodli pečovat v domácím 

prostředí, ať se snaží tu péči přerozdělit na více osob v rodině, nebo využít dostupných  

a vhodných sociálních služeb. Pečující osoby by také měli hlavně myslet sami na sebe, na 

své potřeby a možnosti využití volného času, aby tak načerpali dostatek energie a sil. Také 

by měli milovat dítě takové jaké je a dovolit mu rozvíjet se podle jeho možností  

a schopností. Měli by se setkávat v organizacích s rodiči dětí s postižením a sdílet s nimi 

zkušenosti. Také by měli věnovat náležitou lásku a péči sourozenci nebo sourozencům 

dítěte s postižením. A hlavně by měli myslet včas na budoucnost a zajistit tak dítěti tu 

nejvhodnější následnou péči, která jim pomůže překonat strach z toho, co bude s dítětem, 

až o něj nebudou moci pečovat.“ 
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4.4 Rozhovor s dědečkem 

 

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

skutečnost? 

„Dozvěděl jsem se to od manželky, které to řekla snacha. Nechtěl jsem tomu uvěřit, 

myslel jsem si, že to nebude takové těžké. Utěšoval jsem se, že se to dá nějakým způsobem 

spravit, protože jsem neměl zkušenost s touhle nemocí. A trochu mě nahrávalo to, že se 

Martínek zlepšoval, když se s ním jezdilo cvičit.“ 

 

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

doma? 

„Já jsem s tím souhlasil, protože kdyby se tak nerozhodli, tak bych byl proti tomu. 

Vím, jak to vypadá v ústavech, a myslím, že kdyby tam byl, tak by zdaleka nedosáhnul 

takového stavu, jaký má dnes, protože tam na ně nemají tolik času jako my. Dohodli jsme 

se tedy s manželkou, že budeme zkrátka hodně pomáhat. Nejen Martínkovi, ale také celé 

jeho rodině.“ 

 

Jak a kdy ses vyrovnal s touto situací? 

„Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si našel k Martínkovi vztah. Po narození jsem 

ani moc nechodil do bytu k Martínkovi. Když se narodila vnučka, tak jsem za ní chodil 

každý den. Vyrovnal jsem se s tím asi tak po roce tím, že jsem si na to zvyknul.“ 

 

Jak náročná je péče o tvého vnuka? 

„Pro mě osobně to zas tak náročné není. Hlavní břímě nese maminka s tatínkem, já 

s manželkou jen pomáháme. Já z toho mám i radost, když se o něj starám. Činnosti, které 

provádíme, provádíme tak, aby se mu to líbilo. Když ho ráno vypravuji do školy, tak odjíždí 

s dobrou náladou, což potvrzují i učitelky ve škole. Vždycky jsem se snažil ho nějakým 

způsobem zaujmout, aby se odpoutala pozornost od činností, které nemá rád. Například, 

když se ráno nechtěl mýt, řekl jsem mu, že hasiči, které má rád, se také myjí vodou, takže 

nakonec se chce mýt jako ti hasiči.“ 
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Co ti tato péče dala? 

„Uvědomil jsem si, že něco takového vůbec existuje a byl jsem vnitřně rád, že jsem 

mu mohl pomoct. Znal jsem lidi, kteří měli dítě s postižením, tak jsem s nimi začal soucítit 

a více si jich vážit. Začal jsem být také tolerantnější vůči potřebám těchto rodin. Když jsem 

to pocítil na vlastní kůži, tak jsem to mohl procítit do hloubky.“ 

 

Co ti tato péče vzala? 

„Myslím, že mi nic podstatného nevzala, tak abych to citelně pociťoval, ale je to asi 

i tím, že jsem v důchodu a mám na něj dostatek času.“ 

 

V čem podle tebe spočívá role pečující osoby? 

„Spočívá to v péči o blízkou osobu, v mém případě o vnuka. Myslím, že je třeba, 

abych k němu přistupoval s dobrou náladou a ne se špatnou, protože se na něj špatná 

nálada rychle přenáší. A vždy se s ním snažím mluvit pozitivně a v legraci, i když se jedná 

o vážné věci, protože na to snáze zareaguje.“ 

 

Co vše vykonáváš v rámci své role pečující osoby? 

„Když jede vnuk do školy, musím ho přesvědčit, aby vstal a šel se obléknout, 

protože se mu někdy nechce a protestuje. Potom se starám o jeho hygienu, oblékám ho, 

přebaluji ho a během toho se ho snažím přivést ho do dobré nálady a probudit v něm 

zvědavost k tomu, o čem si budeme při snídani povídat. Potom se najíme a dále ho musím 

přimět, aby se bez problémů umyl, vyčistil zuby, učesal se, šel se obout a obléknout si 

bundu. Potom jdeme ven, projdeme se po dvoře a dám ho do auta. Když přijede vnuk ze 

školy, vyndám ho z auta, potom jdeme zavřít vrata, jdeme se podívat na zahradu nebo do 

dílny a také na naší fenku. Potom mu řeknu, jakou budeme mít polévku, kterou většinou 

vařím. Převléknu ho do domácího oblečení a nechávám ho najíst. Potom jdu k sobě do 

bytu a nechávám ho v kuchyni s maminkou, protože když jsem u něj, tak většinou chce, 

abych ho krmil, ale já jsem radši, když se nají samostatně. Když hraje na počítači hru, tak 

mu to živě komentuji a on se tomu směje. Když je potřeba, tak přijdu vnuka během dne 
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přebalit. Dále když někdy nebyli rodiče doma, brali jsme si ho s babičkou k nám do bytu na 

oběd a potom jsme se dívali na televizi.“ 

 

Co vše prožíváš v rámci své role pečující osoby? 

„Jsem rád, že můžu vnukovi pomáhat. Když se vnukovi něco povede, tak z toho 

mám radost. Někdy manželce vyprávím, jak se mu něco povedlo. 

 

Jaký vliv má role pečující osoby na tvůj život? 

„Naučil jsem se dívat na život z jiné stránky, vím, že není v životě jen úspěch  

a radost, ale že někdo má smůlu a postihne ho něco smutného. Myslím, že když to člověka 

nepostihne, tak by si měl uvědomovat, že něco takového existuje. Také jsem se díky tomu 

naučil pečovat o dítě. O mého syna se starala hlavně žena, já se nechtěl moc zapojovat a to 

především do přebalování. Jinak jsem jí občas pomáhal např. s oblékáním, umýváním  

a krmením. Později jsem se to trochu naučil u vnučky, když byli rodiče a žena pryč. 

Myslím, že jsem také trpělivější než dříve. Dříve jsem byl uspěchaný, proto mě to naučilo 

se zklidnit. Poté jsem to začal aplikovat i v jiných oblastech života.“ 

 

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

„Role se změnila. Po narození jsem vnukovi příliš nepomáhal a až tak po roce jsem 

si k němu získal nějaký vztah. Myslím, že jsem se s ním více sblížil, až když začal jezdit do 

školky. Já byl zodpovědný za to, že vstane, oblékne se, nasnídá a odjede do školky. Tak 

jsme se museli spolu víc sžít.“ 

 

V čem tě nejvíce omezuje vnukovo postižení? 

„Pouze v mých časových možnostech, mám o trochu méně času na práci na 

zahradě a na domě, jinak v ničem jiném ne.“ 
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Co tě nejvíce trápí? 

„Trápí mě, že se nezlepšuje Martínkův zdravotní stav. Především tělesně se to 

nezlepšuje, myslím, že duševně by měl na víc, kdyby uměl mluvit a běhat. Je tím tělesným 

postižením hodně omezený.“ 

 

V čem si myslíš, že tě tato zkušenost změnila? 

 „Myslím, že jsem trpělivější, klidnější a tolerantnější než dříve. 

 

Jaké máš očekávání do budoucna, co se týče tebe? 

„Chtěl bych zachovat současný zdravotní stav, jelikož jsem zdravý. Dále bych chtěl 

být aktivní do co nejvyššího věku.“ 

 

Jak vidíš budoucnost svého vnuka? 

„Myslím, že kdyby byl po ukončení speciální základní školy pouze doma, tak by to 

pro něj bylo asi degradující. Z toho důvodu by bylo určitě dobré využívat služeb nějakého 

denního stacionáře.“ 

 

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

„Myslím, že na mně příliš nezáleží, že to je věc rodičů.“ 

 

Na co se těšíš ohledně budoucnosti? 

„Těším se na léto, kdy se mnou Martínek chodí na zahradu a snaží se mi tam 

pomáhat. A také bych byl moc rád, kdyby na mě jednou promluvil. To bych byl v sedmém 

nebi.“ 

 

Čeho se obáváš ohledně budoucnosti? 

„Napadá mě obava, co bude, až se rodiče nebudou moci starat o vnoučka. Bylo by 

vhodné, kdyby domů dojížděla nějaká služba a pomáhala mu, ale nevím, jestli jí rodiče 
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budou schopni zaplatit. Hlavně, aby stát vytvořil lepší podmínky pro takové situace. Ale 

pokud by musel jít do nějakého ústavu, tak se bojím, že by pečovatelé nerozuměli jeho 

potřebám a nestarali se o něj tak dobře jako my. Myslím, že hlavně ten přechod ze dne na 

den do ústavu musí být pro takového člověka drastický. Proto je snad lepší, když si 

postupně zvyká na nějaké zařízení.“ 

 

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

„Jsem spokojený sám se sebou, že se mi daří vycházet s Martínkem a že jsem ho 

dokázal naučit nové věci. Jsem spíše skromný a tuto péči beru jako samozřejmost. Protože 

bych nedokázal, že bych kolem něj jen chodil a nestaral se o něj.“ 

 

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

„Radím jim, aby tuto situaci vzali jako fakt a necítili se ublížení, že se jim to přihodilo. 

A také aby svoje děti nenechali samotné v péči o dítě s postižením. Měli by se snažit jim, co 

nejvíce pomáhat podle svých možností. Hlavně se nedistancovat od této situace a vzít to 

jako společnou záležitost.“ 

 

4.5 Vyhodnocení rozhovorů 

V této podkapitole je uvedeno vyhodnocení rozhovorů s rodiči a prarodiči Martina 

s dětskou mozkovou obrnou, které je rozděleno do 4 oblastí. Ke každé oblasti přidává svůj 

názor také autorka práce, která je Martinovou sestrou. 

 

4.5.1 Reakce na zjištění diagnózy 

Matka se poprvé dozvěděla diagnózu svého syna od lékařky v nemocnici, kde byl 

hospitalizován pro meningitidu. Matku příliš nepřekvapila samotná diagnóza, ale spíše 

přístup lékařky, která ji danou skutečnost sdělovala. Po sdělení diagnózy jí lékařka 

lhostejně řekla, že jestli chce, tak jí hned přinese žádost o umístění syna do kojeneckého 

ústavu, což jí šokovalo. Matku totiž ani nenapadlo, že by ho tam chtěla umístit. Když se 

vzpamatovala z šoku, rozhodla se, že udělá vše proto, co bude v jejích silách, aby synovi 
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pomohla. Dále si matka nepamatuje, kdy se přesně vyrovnala se synovou diagnózu. 

Sděluje, že to byl postupný proces. 

Diagnózu svého syna se otec dozvěděl od své manželky. Když mu tuto skutečnost 

manželka řekla, ani ho nenapadlo, že tuto situaci nezvládne. Ihned se rozhodl, že se o syna 

zodpovědně postará a že svůj život i život celé rodiny přizpůsobí potřebám svého syna. 

Otec také tvrdí, že pro něj bylo přirozené přijmout tuto situaci. Dále pro něj bylo důležité 

pomoci manželce, aby danou situaci přijala. 

Babička se dozvěděla diagnózu svého vnuka od snachy. Sděluje, že se velmi 

polekala, když se tuto skutečnost dozvěděla. Myslela si, že to byla chyba lékařů, kteří 

nepomohli vnukovi v nejbližší nemocnici, ale poslali ho autem s rodiči do vzdálené krajské 

nemocnice. Domnívá se, že by mu tehdy mohl pomoci převoz sanitkou, kde by byla 

k dispozici kyslíková láhev s kyslíkovou maskou. S rozhodnutím rodičů, vychovávat 

vnuka doma, babička souhlasila a plně je v tom podporovala. 

Diagnózu svého vnuka dědečkovi sdělila jeho manželka. Nejdříve této skutečnosti 

nechtěl uvěřit a netušil, že je tento stav tak závažný. Dále doufal v to, že se vnukův stav 

časem zlepší. S rozhodnutím rodičů, vychovávat vnuka doma, dědeček také souhlasil  

a s manželkou se dohodl, že vnukovi i celé rodině budou hodně pomáhat. Dědečkovi trvalo 

zhruba celý rok, než se zcela vyrovnal s diagnózou svého vnuka. 

„Mně bylo 5 let, když se narodil můj bratr. Vzhledem k mému věku jsem si 

neuvědomovala závažnost jeho onemocnění a následné diagnózy. Brala jsem tuto situaci 

jako přirozenou a nijak se nad ní nepozastavovala. Když mi bylo sděleno rodiči, že možná 

nikdy nebude chodit, tak mi to bylo líto, ale pořád jsem měla určitou naději, že třeba někdy 

začne. Postupně jsem se s danou situací smířila.“ 

 

4.5.2 Náročnost každodenní péče 

Dle slov matky je péče o syna velmi náročná. Syn potřebuje pomoc buď částečnou, 

nebo úplnou při všech každodenních činnostech. Jedná se o pomoc s oblékáním, ranní 

hygienou, přípravou jídla a pití, obouváním, přesuny do auta, odvozem do školy a zpět 

domů, svlékáním, výměnou plen, zájmovými činnostmi, večerní hygienou, čtením knížek  

a ukládáním ke spánku. Matka synovi chystá jídlo, odváží ho do školy a přiváží domů, 

hraje si s ním, dohlíží na něj a večer ho chodí uspávat k němu do pokoje, v čemž se střídá 

se svou dcerou. Péče vzala matce její volný čas a určitou svobodu. Dále musela kvůli péči 
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o syna odejít ze zaměstnání. Také se jí kvůli ní zhoršil zdravotní stav. Péče je náročná 

rovněž psychicky, kdy matka prožila smutek ze synova zdravotního stavu a také zklamání, 

že se nikdy nebyl schopen naučit chodit. 

Otec sděluje, že je pro něj péče o jeho syna také velmi náročná. Ve všední dny, kdy 

chodí do práce, se stará o syna pouze odpoledne a večer. O víkendy se však stará po celý 

den. Ráno ho obléká, přebaluje a připraví mu snídani. Během dne se stará o to, aby chodil 

na toaletní židli. Každý večer ho umývá, čistí mu zuby, obléká ho a dává mu plenu. Poté 

ho uloží do postele, a buď mu přečte pohádku, nebo ji pustí na CD přehrávači. Otec také 

uklízí, pere prádlo a umývá nádobí. Péče je pro otce náročná především psychicky, kdy 

musí snášet synovy negativní emoce a agresivní chování. Je náročná také po fyzické 

stránce, protože syn vyrostl a je těžší ho zvedat než dříve. I otcovi vzala péče určitou část 

jeho volného času. 

Babička v rámci své role pečující osoby občas hlídá vnuka, hraje si s ním a čte mu 

knížky. V případě potřeby ho autem odváží do školy a vyzvedává ho ze školy. Dále také 

někdy vaří a peče pro něj a jeho rodinu. Když byla babička mladší, pečovala o vnuka více. 

Nyní, vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu, převzali většinu její péče jiné pečující 

osoby. Péče je pro babičku náročná spíše psychicky, jelikož někdy o samotě prožívá 

smutek z jeho osudu a soucítí s ním. 

Pro dědečka není péče o vnuka příliš náročná. Dědeček se o vnuka stará především 

ve všední dny, kdy otec není ráno a přes den doma. Ráno dědeček vnuka přesvědčuje, aby 

vstal a šel se obléknout, protože někdy nechce a protestuje. Poté s ním provádí ranní 

hygienu, obléká ho, mění mu plenu a přitom se ho snaží přivést do dobré nálady. Poté se 

s ním jde nasnídat, vyčistí mu zuby, učeše ho, obuje ho, oblékne mu bundu a pomůže mu 

s přesunem do auta. Když přijede vnuk ze školy, pomůže mu s přesunem z auta do bytu, 

kde ho převlékne a odveze ho na oběd. Dědeček sděluje, že psychicky pro něj péče není 

příliš náročná. Pouze ho občas trápí, že se vnukovi momentálně nezlepšuje jeho zdravotní 

stav. Péče ho omezuje pouze v jeho časových možnostech.  

 „Pro mě je péče o bratra velmi fyzicky náročná. Bratr potřebuje pomoci při 

přesunech, proto ho vozím venku na mechanickém vozíku a uvnitř ho převážím na toaletní 

židli např. z pokoje do koupelny. Dále potřebuje pomoci při přesunu na přebalovací stůl, 

kdy si dokáže stoupnout, ale někdy potřebuje nazvednout dolní končetiny a trup. Péče je 

pro mě náročná také psychicky. Jsem nucena čelit bratrovým negativním emocím a 

agresivnímu chování, což se snažím zvládat v klidu, ale někdy to pro mě je obtížné. Dále 
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pociťuji určité obavy z bratrovy budoucnosti. Také nemám tolik volného času jako mí 

vrstevníci. Ve svém volném čase totiž pečuji o bratra, abych pomohla v péči mým rodičům 

a prarodičům. O víkendu a během volných dnů také vařím a uklízím, protože chci nechat 

odpočinout mou maminku, která tyto činnosti vykonává, když jsem ve škole. Když se chci 

sejít se svými přáteli nebo jet na výlet, tak se musím domlouvat s rodiči, jestli budou doma 

a jestli jsou momentálně schopni se postarat o bratra.“ 

 

4.5.3 Přínos 

Matce dala péče o syna s dětskou mozkovou obrnou větší obětavost, trpělivost, 

lásku a mnoho životních zkušeností. Během péče o syna se naučila Vojtovu metodu, 

Bobath koncept a techniku bodu dle MUDr. Kleplové. Také absolvovala kurz aromamasáží 

dětí a kojenců, kurz Makaton, kurz VOKS, kurz první pomoci od Českého červeného kříže 

a také kurz asistenta pedagoga. Dále se naučila řídit osobní automobil, komunikovat 

s úřady ohledně žádostí příspěvku na péči, příspěvku na nákup motorového vozidla  

a průkazu ZTP. Také se naučila psát na nadace žádosti ohledně doplatků na kompenzační 

pomůcky. V krizových situacích se matka naučila zachovat klid, poskytnout synovi první 

pomoc a zajistit mu včas lékařskou péči. Matka se také naučila milovat svého syna 

takového, jaký je a neklást na něj nereálné požadavky. 

Otec si osvojil celodenní péči o dítě s dětskou mozkovou obrnou. Naučil se Vojtovu 

metodu, Bobath koncept a techniku bodu dle MUDr. Kleplové. Od manželky přejal 

základní gesta jazykového programu Makaton a také se naučil používat VOKS. 

Babička sděluje, že díky péči o vnuka prožívá bezpodmínečnou lásku, radost, úctu 

k životu a touhu mu pomoci. Dále se naučila pečovat o dítě s dětskou mozkovou obrnou. 

Babička se také stala trpělivější, zodpovědnější a tvořivější, než byla dříve. Péče také 

prohloubila babiččino soucítění a díky ní si uvědomila hodnoty života, které dříve příliš 

nevnímala. Dále se naučila všímat si a oceňovat sebemenší pokroky a co nejvíce vnuka 

chválit. 

Dědeček se díky této zkušenosti naučil pečovat o děti. Také se stal trpělivějším, 

klidnějším a zodpovědnějším než dříve. Dále začal být dědeček chápavější a tolerantnější 

k potřebám jiných rodin se členem se zdravotním postižením. 

„Péče mi dala pocítit velkou lásku ke svému bratrovi a ke své rodině, pocit 

sounáležitosti, větší trpělivost, pochopení a také mnoho životních zkušeností. Také jsem se 
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díky této zkušenosti stala již v dětství zodpovědnější a zralejší než mí vrstevníci. Rovněž 

jsem se naučila používat různé metody alternativní a augmentativní komunikace, např. 

jazykový program Makaton a VOKS. Dále jsem zjistila, že mě opravdu baví pracovat 

s dětmi s postižením a pomáhat jim. Také si myslím, že se dokážu lépe vcítit do potřeb 

těchto dětí a jejich rodin. Domnívám se, že jsem díky této zkušenosti rovněž lépe 

připravena na péči o své vlastní děti v budoucnu a také péči o svou domácnost.“ 

 

4.5.4 Budoucnost 

Matka sděluje, že by byla ráda, kdyby její syn mohl v budoucnu žít v nějaké 

komunitě společně s vrstevníky. Během předchozích let navštívila matka různá zařízení 

nabízející sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Jednalo se o sociálně 

terapeutické dílny, denní stacionáře, týdenní stacionáře a ústavy sociální péče. Syn příští 

rok ukončí povinnou školní docházku na Základní škole speciální ve Štětí, kam nyní chodí. 

Poté má pro něj matka vyhlédnutý denní stacionář v Litoměřicích. Do budoucna by si 

přála, aby osamostatňování syna proběhlo pozvolným a nenásilným způsobem. 

Dle otce se budoucnost jeho syna odvíjí především od stability sociálního systému, 

na kterém je závislý. Pokud to bude možné, rád by syna po ukončení povinné školní 

docházky také dával do nějakého denního stacionáře. Ve volném čase by chtěl otec jezdit 

se svým synem na více výletů než doposud. 

Babička Martínkovi přeje, aby se po ukončení povinné školní docházky našla 

možnost realizace ve společnosti osob s podobným postižením. Ráda by, aby se našla 

nějaká zájmová skupina a činnosti, které by ho naplňovaly, aby nebyl pouze doma, ale 

mohl se dále rozvíjet i v kolektivu. Konkrétní plány do budoucna babička nemá, mluví 

spíše o tom, že by ráda, aby získal novou kompenzační pomůcku. Také chce nechat 

postavit pergolu na dvorku, kam by si mohl chodit její vnuk hrát. 

Dědeček si myslí, že by bylo pro jeho vnuka degradující, kdyby zůstal po ukončení 

povinné školní docházky pouze doma. Z toho důvodu by byl rád, aby vnuk využíval služeb 

nějakého denního stacionáře. Dědeček se dále těší na léto, kdy s ním chodí vnuk na 

zahradu a snaží se mu tam dle svých možností pomáhat. 

„Co se týče budoucnosti mého bratra, tak si přeji, abychom našli tu nejlepší 

možnou variantu pro něj i pro naši rodinu. Byla bych ráda, aby po skončení povinné školní 

docházky mohl můj bratr navštěvovat denní stacionář v Litoměřicích, který je určen pro 
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osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 64 let. Stacionář poskytuje 

výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Myslím si, že by se zde 

bratrovi mohlo líbit. Až bude bratr starší a pečující osoby budou mít méně sil na péči o něj, 

myslím si, že by mohl být vhodnou variantou nějaký týdenní stacionář. Ráda bych, 

abychom již toto léto zkusili využít služeb denního stacionáře v Litoměřicích, abychom 

zjistili, zda by zde byl bratr spokojený.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

5 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou života rodinných příslušníků 

dětí s dětskou mozkovou obrnou. Pro nastínění tématu jsem se nejprve věnovala 

onemocnění dětská mozková obrna z teoretického hlediska, kdy jsem uvedla její definici, 

výskyt, etiologii, formy a přidružené příznaky. 

Pro rodiče i ostatní rodinné příslušníky může představovat zjištění diagnózy dětské 

mozkové obrny jednu z nejnáročnějších situací v jejich životě. Ačkoli bývá náročné 

vyrovnat se s touto situací, je třeba úspěšně projít tímto procesem a vyrovnat se 

s diagnózou svého dítěte. Proto jsem v teoretické části své práce popsala proces 

vyrovnávání s postižením dítěte. Dále jsem se zabývala specifiky rodin a styly výchovy 

dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Také jsem se věnovala pečujícím osobám a to rodičům, 

sourozencům i prarodičům. Popisovala jsem vztahy mezi těmito rodinnými příslušníky, 

prožívání této životní situace a pozitivní i negativní vliv diagnózy dítěte na jejich život. Pro 

mnoho rodičů a dalších rodinných příslušníků může být velmi náročné také plánování 

budoucnosti dítěte s dětskou mozkovou obrnou. Z tohoto důvodu jsem se věnovala na 

konci teoretické části i tomuto tématu. 

V praktické části jsem se zabývala životem konkrétní rodiny s dítětem s dětskou 

mozkovou obrnou. Nejprve jsem nastínila danou problematiku, dále jsem popsala použitou 

metodu výzkumu a poté jsem uvedla osobní anamnézu sedmnáctiletého chlapce s dětskou 

mozkovou obrnou, který je mým bratrem. V rámci výzkumného šetření jsem vedla 

rozhovory s našimi rodiči a prarodiči, které se týkaly tématu péče o mého bratra. 

V praktické části jsem uvedla rozhovory s matkou a dědečkem. Zbylé rozhovory s otcem  

a babičkou jsou obsaženy v příloze. Na konci praktické části jsem uvedla vyhodnocení 

rozhovorů, ve kterém jsem se zaměřila na reakce pečujících osob na zjištění diagnózy, 

náročnost každodenní péče, přínos této péče a budoucnost. K daným tématům jsem 

připojila také své osobní vyjádření. 

Díky této práci jsem dospěla k následujícím závěrům. Po zjištění Martinovy diagnózy 

byli nejprve rodiče i prarodiče překvapeni, ale postupně tuto skutečnost přijali. Všichni se 

shodli na tom, že ho chtějí vychovávat v rodině. Dle slov většiny rodinných příslušníků je 

péče o Martina náročná jak psychicky, tak fyzicky. Péče je ochuzuje také o volný čas  

a určitou svobodu. Díky této zkušenosti si rodiče, prarodiče i sestra osvojili péči o dítě 

s dětskou mozkovou obrnou. Také se stali obětavější, trpělivější a tolerantnější než dříve. 
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Martinovu budoucnost vidí jeho rodiče, prarodiče i sestra velmi podobně. Byli by rádi, aby 

mohl Martin po ukončení povinné školní docházky navštěvovat denní stacionář a trávit čas 

smysluplně v kolektivu svých vrstevníků. 

Jako cíl své práce jsem si určila popsání každodennosti konkrétní rodiny s dítětem  

s dětskou mozkovou obrnou. Dle mého názoru jsem tento cíl splnila. Byla bych ráda, aby 

se má práce stala pomocníkem, inspirací a oporou rodinným příslušníkům dětí s dětskou 

mozkovou obrnou. Domnívám se, že by tato práce mohla být přínosem také pro odborníky 

z hlediska lepšího pochopení života rodin s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. 
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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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


