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Abstrakt: 

Chronické ochorenie dieťaťa ovplyvňuje všetkých členov rodinného systému. Zdraví  

súrodenci boli napriek tomu výskumne prevažne prehliadanou skupinou. Niektoré zahraničné 

výskumy ukazujú, že by sa mohlo jednať o skupinu ohrozenú  vznikom psychosociálnych 

problémov. Cieľom diplomovej práce je bližšie preskúmať psychosociálne charakteristiky 

súrodencov detí s ochorením diabetes mellitus 1.typu. Teoretická časť práce sa sústredí na 

prehľad aktuálnej literatúry venovanej problematike súrodencov detí s chronickým ochorením 

a ich rodinám. Realizovaný výskum obsahoval  kvantitatívne a kvalitatívne metódy mapujúce 

psychosociálnych problémy a prosociálneho správanie, sebahodnotenie súrodencov, vnímanie 

ochorenia a rodinné fungovanie. Výsledky zdôrazňujú dôležitosť prepojenia miery 

psychosociálnych obtiaží a sebahodnotenia s individuálnymi a rodinnými charakteristikami. 

Zároveň poukazujú na témy, ktoré sa u súrodencov viažu s pocitmi strachu, smútku a hnevu, 

na uplatňované copingové stratégie a vnímané straty a prínosy ochorenia pre rodinu.  

Klíčová slova:  
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Abstract: 

Chronic illness of a child has an influence over the whole family system. Despite this 

fact healthy siblings have been overlooked by the majority of research. Some foreign studies 

declare that this population is in higher risk of developing psychsocial problems. The purpose 

of this thesis is to conduct a closer study on psychosocial characteristics of the siblings of 

children with diabetes mellitus type 1. The main concern of the theoretical part is the review 

of current literature dealing with the topic of siblings of chronically ill child and their 

families.  

The conducted research included quantitative and qualitative methods exploring 

sibling psychosocial problems and prosocial behaviour, self-esteem, siblings attitude towards 

illness and family functioning.  The results stress out the important relationship between 

sibling adjustment,  self-esteem and individual and family characteristics. The results also 

present the main themes connected with siblings feeling of fear, sadness and anger, with  

applied coping strategies and perceived rewards and costs of the illness for family.  
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Zoznam skratiek 

ADA – Americká diabetická asociácia 

Ang.- anglicky 

DM – diabetes mellitus 

D – sebaposúdenie dieťaťa v dotazníku Strenghts and Difficulties Questionnaire 

HRQOL – Health related quality of life 

PPP – poruchy príjmu potravy 

R – posúdenie rodiča v dotazníku Strenghts and Difficulties Questionnaire 

 RŠS – Rosenbergova škála sebahodnotenia 

SES – Socioekonomický status 

SDQ – Strenghts and Difficulties Questionnaire 

ŠRP – Škála rodinného prostredia 

SPQ – Sibling Perception Questionnaire 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Úvod 

Vďaka rýchlemu pokroku techniky i zdravotníckej starostlivosti sa ľudia 

s diagnózami, ktoré boli kedysi nevyliečiteľnými, dnes dožívajú vysokého veku. Z tohto faktu 

vyvstávajú nové výzvy spojené s celoživotnou starostlivosťou o jedinca s chronickým 

ochorením. Výskyt chronického ochorenia v rodine pôsobí na každodennú realitu všetkých jej 

členov, nielen tých, ktorý samotným ochorením trpia. Zmeny a ich dopady teda nepociťujú 

iba jednotlivci, ale i vzťahy medzi nimi. V závislosti na špecifikách a nárokoch konkrétneho 

ochorenia prichádza k zmenám a úpravám bežného rytmu celého systému. 

 Diabetes mellitus 1. typu patrí medzi jedno z najčastejší detských chronických 

nemocí. Do rodiny vstupuje najmä so svojimi požiadavkami na dodržiavanie režimu a 

pravidelné monitorovanie ale i s hrozbou akútnych a chronických komplikácii. Tieto nároky 

sa stávajú neodmysliteľnými prvkami domácnosti. Domácností, v ktorých sa okrem chorého 

dieťaťa môže vyskytovať i zdravý súrodenec. Práve súrodenci často stoja na okraji pozornosti 

nielen rodičovskej, ale aj výskumnej. V posledných rokoch môžeme zaznamenať postupnú 

vlnu rozširujúcu fokus záujmu od chorého jedinca i na jeho okolie. Najskôr na primárneho 

opatrovateľa, matky, potom otcov a dnes i súrodencov. Súrodenci pomaly začínajú byť 

jedným z dôležitých subjektov výskumného  bádania. Podstatným by bolo vyústenie týchto 

snáh v upevnenie postavenia súrodencov v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti.  

  Jedným s cieľov mojej diplomovej práce je preto prispieť k rozšíreniu poznatkov 

v tejto postupne rozvíjajúcej sa oblasti. Konkrétne sa budeme zameriavať na zdravých 

súrodencov detí s diabetom 1.typu a ich psychosociálne charakteristiky. V teoretická časť sa 

najprv venuje obecnému vymedzeniu chronického ochorenie a následne konkrétne nemoci 

diabetes mellitus –  jej klasifikácii, nárokom liečby, možným komplikáciám 

a psychosociálnemu dopadu na jedinca. Taktiež sa pokúšame priniesť vhľad do života rodín 

s chronickým ochorením a konkrétne s ochorením DM 1.typu. Posledné dve kapitoly 

teoretickej časti prinášajú zhrnutie aktuálnych poznatkov venujúcim sa problematike 

súrodencov detí s chronickým ochorením a s diabetom vyplývajúcich zo zahraničných 

i českých štúdii. Empirická časť nadväzuje na časť teoretickú a kladie si za ciele preskúmať 

psychosociálne charakteristiky súrodencov detí s DM 1.typu v českom prostredí. Činí tak 

prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho exploratívneho výskumu mapujúceho najmä 



 
 

oblasti správania, emocionality, sociálnych vzťahov, vnímania ochorenia a rodiny zo strany 

súrodencov. Výsledky sú v kapitole diskusie konfrontované so závermi iných výskumov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretická časť 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Chronické ochorenie 
V súčasnej dobe sa už len výnimočne stretávame s pojatím chorôb v čisto fyziologickom 

kontexte. Podľa Křivohlavého (2002) sa pacientom stávame. Jedná sa o proces, zmenu 

fyziologickú i psychickú. Autor zároveň popisuje tri rôzne pohľady na nemoc človeka:  

1. Choroba (disease) – organický stav (pohľad  patofyziológie) 

2. Nemoc (illness) – funkčný stav (subjektívne  poznanie pacienta, jeho povedomie 

o tom, že niečo nie je v poriadku) 

3. Nezdravý (sickness) – sociálny stav (pohľad druhých na daného človeka) 

(Křivohlavý, 2002, s. 16). 

Křivohlavý (2002) prichádza i s radením chorôb do troch skupín:  

1. Akútna nemoc; 2. Cyklická nemoc; 3. Chronická nemoc. 

Zatiaľ čo nemoc akútna prichádza náhle, má rýchly vrchol, po diagnostikovaní lekárom je 

ihneď zahájená liečba a v relatívne krátkom čase sa človek vracia do svojho pôvodného 

zdravotného stavu. U cyklickej nemoci sa u chorého striedajú obdobia s akútnou 

symptomatikou, s obdobiami zdravotnej pohody. Nemoc chronická máva často plíživý 

nástup. Človek si preto neuvedomuje jej príznaky, navyše postupuje podľa schémy akútnej 

nemoci a vo veľa prípadoch nerealisticky očakáva skoré vyliečenie. Chronická nemoc 

predstavuje významný zásah do života jedinca a núti ho prispôsobiť sa jej požiadavkám. „Zdá 

sa, že najväčší dopad v psychickej kognitvnej oblasti má chronické ochorenie na sebapojatie 

pacienta – na to ako pacient sám seba vidí, chápe a hodnotí.“ (Křivohlavý, 2002, s. 131). 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, 2014) je chronické ochorenie 

definované nasledovne: „Neprenosné choroby, takisto známe ako chronické choroby, nie sú 

prenášané z človeka na človeka. Majú dlhodobé trvanie a obecne pomalý progres. Medzi štyri 

hlavné typy neprenosných chorôb patria kardiovaskulárne choroby (ako srdcový infarkt a 

mŕtvica), rakoviny, chronické respiračné ochorenia (ako chronická obštrukčná pľúcna 

choroba a astma) a diabetes.“  

S definícou chronických ochorení sa viaže aj snaha o ich kategorizáciu. Bradford 

(2002) ponúka 3 druhy klasifikácii a to podľa jeho etiológie ochorenia, charakteristik 

ochorenia a jeho závažnosti. Dôležitým je i to či je ochorenie statické (liečba alebo deficit je 

relatívne stály) alebo dynamické (mení sa s časom). Závažnosť ochorenia nemusí byť 

definovaná len na základe medicínských objektívnych kritérii, ktoré sa preukazujú často ako 



 
 

irrelevantné vo vzťahu k copingu chorého dieťaťa (Wallander a kol., 1989). V otázke 

závažnosti musíme kalkulovať aj s veličinami ako finančná záťaž pre rodinu, narušenie 

rodinného života či aktivít dieťaťa (Bradford, 2002). Bradford (2002) konštatuje, že jednou 

z najťažších vecí v písaní o chronickom ochorení je jeho definícia.  Autor vyzvihuje niekoľko 

podmienok, ktoré sa opakujú: ochorenie je dlhodobým, môže ústiť v rozlišné dôsledky, od 

očakávanej normálnej dĺžky života až po smrť. Prízvuk v definíciach sa rôzne kladie na 

chronicitu alebo závažnosť ochorenia. 

V opozícii voči klasifikačným snahám sa vynárajú hlasy snažiace sa zastaviť pátranie 

po rozlišnosti dopadu jednotlivých typov ochorení. Prioritou nekategorického prístupu je 

hľadať výzvy a stresory spoločné naprieč rôznymi diagnózami (Stein & Jassop, 1989). 

Vzhľadom  na sociálnu povahu a podstatu našich životov  to nie len jednotlivec, koho 

život sa chronickým ochorením transformuje. „Celkovo je možné povedať, že rodiny, 

v ktorých niekto ochorie sa menia. Zvyšuje sa miera celkovej únavy všetkých členov rodiny 

a pocity depresie..“(s. 134, Křivohlavý, 2002). Podľa Vymětala (2003) sa chronické 

ochorenie týka „vždy a zásadne“ celej rodiny. Prináša do nej obmezenie, pozmeňuje vzťahy 

a ich dynamiku. Nemoc je rušivým elementom, ktorý mení zabehané rodinné rituály, zvyky, 

denný program ale i výhľady do budúcnosti (Matějček, &  Dytrych, 2001). 

Špecifickou je situácia, keď chorým členom je nedospelé dieťa. Matějček (2001) hovorí, 

že po diagnóze choroby prichádza pre rodinu obdobie prebudovávania vzájomných vzťahov 

a spolužitia. Malo by prisť k obratu výchovy a vychovávateľov od pasivity k aktivite. 

Činitele, ktorá zohrávajú u chronických chorôb detí ústrednú rolu podľa Matějčka a Dytrycha 

(2001) sú:  

1. Vývojová úroveň dieťaťa – v súvislosti so špecifickými úlohami jednotlivých 

vývojových období a rozdielnosť ochorenia vrodeného a získaného neskôr 

2. Rozsah postihnutia – časový, estetický, spoločenský 

3. Základná duševná konštitúcia dieťaťa – stupeň odolnosti voči záťaži 

4. Postoj okolia k nemocnému dieťaťu – vyrovnaný, úzkostný, popierajúci, atď.  

Prežívaná závažnosť postihnutia nie je zväčša priamo úmerná jej reálnej závažnosti 

(Matějček, 1986). Každá rodina i rodinný člen sa s ochorením vyrovnáva vlastným spôsobom. 

Rolu zohrávajú aj špecifiká konkrétneho ochorenia. Rozsiahlejšie všeobecné pojednanie nad 

chronickými ochoreniami presahuje možnosti tejto práce, preto v nasledujúcej kapitole  

zúžime pozornosť na popis chronického ochorenia  diabetes mellitus 1.typu.  



 
 

 

 

2. Diabetes mellitus 
 

Cieľom nasledujúcej kapitoly bude stručne pojednať o základných medicínskych 

charakteristikách ochorenia diabetes mellitus a požiadavkách jeho liečby. Tie  sú úzko 

previazanými s psychosociálnymi faktormi ochorenia, ktoré budú v kapitole rovnako 

obsiahnuté. 

2. 1. Vymedzenie ochorenia diabetes mellitus 

„Diabetes mellitus je skupinou chronických, etiopatogeneticky heterogennych 

ochorení, ktorých základným rysom je hyperglykémia.“ (Pelikánová, 2011a, s. 58). 

 Vzniká na podklade nedostatočného účinku inzulínu, v dôsledku jeho absolútneho 

alebo relatívneho nedostatku. Ochorenie je sprevádzané komplexnou poruchou metabolizmu 

cukrov, tukov a bielkovín (Pelikánová, 2011a). Metabolizmus funguje u diabetikov iným 

spôsobom. Nedostatkom inzulínu, alebo neschopnosťou telových buniek ho využívať, 

nemôžu bunky prijímaný cukor premieňať na energiu. Cukor preto ostáva v krvi 

a u neliečeného diabetika sa prejavuje trvalo vysokou glykémiou a nedostatkom energie.   

Medzi klasické príznaky diabetu sa radia: smäd a polydipsia; polyuria, nočné močenie; 

chudnutie pri normálnej chuti do jedla; únavnosť a malátnosť; prechodné poruchy zrakovej 

ostrosti; poruchy vedomia až kóma; dych páchnuci po acetóne. Choroba taktiež spôsobuje 

rozvoj dlhodobých cievnych komplikácii špecifických (mikrovaskulárne: retinopatie, 

nefropatie, neuropatie) a nešpecifických (makrovaskulárne: urýchlená ateroskleróza). 

K diagnostike a klasifikácii diabetu prichádza na základe zistenej hypoglykémie a vyššie 

uvedených klinických príznakov (Pelikánová, 2011a).  

V Českej republike sa v roku 2013 liečilo s týmto ochorením takmer 862 000 

pacientov, čo znamená 8% prevalencie v populácii. Dlhodobo je možné zaznamenávať nárast 

prevalencie tohto ochorenie. Len oproti roku 2012 sa zvýšil počet nemocných o 20 tisíc. 

Rovnako vzrastá počet chronických komplikácii, ktoré sa v roku 2013 vyskytovali u 29% 

pacientov. Prevládajúcim typom diabetu je diabetes mellitus 2. typu. S ktorým bolo v roku 

2013 liečených 789 900 pacientov, čo tvorí 91,7%. Diabetes 1. typu sa vyskytoval u 58 901 

pacientov, tzn. u 6,8%. Trend nárastu prevalencie ochorenia je pozorovateľný najmä o diabetu 

2.typu (Zvolský, 2015).   



 
 

2.2. Klasifikácia ochorenia 

Podľa Americkej diabetologickej asociácie  (American Diabetic Association, 2012)  je 

dnes uznávanou klasifikácia diabetu mellitus na:  

Tabuľka 1. Klasifikácia ochorenia DM 

1. Diabetes mellitus 1.typu 

a. Imunitne podmienený 

b. Idiopatický 

2. Diabetes mellitus 2.typu 

3. Ostatné specifické typy diabetu   

4. Gestačný diabetes mellitus  

 

Priradenie konkrétneho typu diagnózy záleží na aktuálnych okolnostiach prítomných 

v čase diagnózy. Jednotlivec nemusí jednoducho zapadať do jedinej diagnostickej kategórie. 

Dôležitejším ako pridelenie konkrétnej diagnózy je preto pre lekára aj pacienta porozumenie 

patogenéze hyperglykémie a jej efektívna liečba (American Diabetic Association, 2012). 

Bližší popis jednotlivých typov diabetu  uvádza Pelikánová (2011a):  

1. Diabetes mellitus 1.typu 

Tento typ diabetu vzniká deštrukciou β-buniek
1
 vedúcej k úplnému nedostatku inzulínu a tým 

pádom k celoživotnej závislosti na jeho podávaní exogénne.  

A) Imunitne podmienený diabetes 

Za jeho najčastejšiu príčinu býva považovaná autoimunitná reakcia prebiehajúca u osôb 

s genetickou predispozíciou. Spúšťačom tejto reakcie je pravdepodobne vírová infekcia alebo 

styk s iným exogénnym alebo endogénnym agens. V detstve a dospievaní prichádza 

k rýchlemu zániku β-buniek, diabetes sa prejavuje klasickými príznakmi, často rozvojom 

diabetickej ketoacidózy
2
. Tento typ diabetu sa vyskytuje naprieč všetkými vekovými 

kategóriami. V dospelosti a staršom veku sa prejavuje pomalým progresom a nenápadnými 

symptómami, používa sa pre neho vtedy pomenovanie LADA (Latent Autoimmune Diabetes 

of Adults). 

 

1  Bunky Langerhansových ostrovčekov, ktorých endokrínnou funkciou je produkcia inzulínu.  
2 
 Komplikácia diabetu charakterizovaná vysokou hladinou ketolátok, glykémie a acidózy. Bližie v odd.2.3.2. 

Hyperglykémia – Diabetická ketoacidóza. 



 
 

B) Idiopatický diabetes 

Popísaný iba na ázijskej a africkej populácii, nie sú u neho preukázateľné známky 

autoimunity. Jeho etiológia je neznámou.  

2. Diabetes mellitus 2.typu 

V etopatogenéze tohto typu diabetu je pozorovaná progresívna porucha v sekrécii 

inzulínu na pozadí inzulínovej rezistencie
3
. Úbytok inzulínu v tomto prípade nie je spôsobený 

autoimunitou, ale iným mechanizmom, ktorý nevedie k absolútnej strate β-buniek. Za 

rozvojom ochorenia stoja genetické predispozície, ale taktiež exogénne faktory typu obezita, 

stres, fajčenie, nedostatočná fyzická aktivita.  

Tento typ ochorenia má pomalý, plíživý začiatok nevykazujúci klasické príznaky cukrovky 

uvedené vyššie. Jedinci s ochorením nie sú závislí na celoživotnom podávaní inzulínu, 

neobjavuje sa sklon ku ketoacidóze.   

 

3. Ostatné špecifické typy diabetu 

Radia sa sem poruchy podmienené genetickým defektom funkcie β-buniek, genetické 

defekty účinku inzulínu a ochorenia pankreatu vyvolávajúce vznik diabetu (endokrinopatia, 

chemikálie, infekcie, atď).   

 

4. Gestačný diabetes 

Je poruchou homeostázy glukózy vznikajúcou v priebehu tehotenstva. Po jeho skončení 

obvykle mizne alebo je nutné jeho preklasifikovanie. (Pelikánová, 2011a). 

Diabetes mellitus s najčastejším výskytom v detstve je DM 1. typu. Preto bude zvyšok 

tejto kapitoly venovaný špecifikám práve tohoto typu diabetu. Aj keď vzhľadom 

k narastajúcemu počtu detí s obezitou spolu s životným štýlom súčasnej generácie, je iba 

otázkou času, kedy sa aj v miestnom prostredí bude u detí a mladistvých stále častejšie 

vyskytovať aj DM 2.typu (Štechová, & Koloušková, 2006). Na etológii DM 1.typu sa podieľa  

asi z 50% dedičnosť, preto si treba uvedomiť aj to, že z pohľadu súrodencov detí s diabetom 

je 25-násobne vyššie riziko ochorenia ako u súrodenca so súrodencom zdravým (Pelikánová, 

2011a).  

 

3 Jedná sa o stav, keď je efekt inzulínu v cieľových tkanivách znížený.  



 
 

2.3. Liečba DM 1.typu 

Cieľom liečby je umožniť človeku s týmto chronickým ochorením plnohodnotný  

a aktívny život blížiaci sa čo najviac kvalitatívne aj kvantitatívne normálu. „Liečba musí byť 

vždy komplexná, pritom individualizovaná a musí rešpektovať vývojové charakteristiky 

každého dieťaťa.“ (Gregorová, 2001, s.88). 

 Z biologického hľadiska sa jedná o metabolickú kompenzáciu, tzn. vyrovnanosť 

metabolizmu glukózy. Kompenzácia je monitorovaná podľa výšky glykémie a dlhodobo 

podľa glykovaného hemoglobínu
4
 .  

Liečba pozostáva z 3 základných pilierov: inzulínoterapia, diéta, fyzická aktivita. 

Zatiaľ čo inzulín a fyzická aktivita glykémiu znižujú, jedlo a antiregulačné hormóny 

spôsobujú jej zvýšenie. Dôležitým je preto vyvážený pomer inzulín: jedlo: pohyb. Pri 

nerovnováhe prichádza k výkyvom glykémie a akútnym komplikáciám (Pelikánová, 2011a).   

2.3.1. Inzulínoterapia 

Ako už bolo uvedené vyššie, u DM 1.typu je dôležitým aspektom liečby podávanie 

inzulínu. Pre udržiavanie hladiny glykémie je nevyhnutná presná substitučná liečba 

inzulínom, ktorá minimalizuje riziko hypoglykémie. Tým sa zároveň znižuje riziko 

neskorších komplikácii diabetu (Prázný, Šoupal, & Horová, 2012).  

Inzulínový režim je volený spôsobom, ktorý čo najviac napodobuje prirodzenú 

sekréciu inzulínu človeka. Preto je potrebná aplikácia viacerých injekcií počas dňa. Väčšinu je 

volená aplikácia 3 injekcií denne pred hlavným jedlom, a to inzulínu s rýchlym nástupom 

účinku a aplikácia inzulínu s pomalým nástupom účinku pred spaním (Gergorová, 2001). 

K fyziológii sekrécie inzulínu sa snažia priblížiť v súčasnej dobe naďalej vyvíjané 

a zdokonalované inzulínové pumpy
5
 (Prázný, Šoupal, & Horová, 2012). 

Pacient by mal byť schopný samostatnej kontroly diabetu prostredníctvom 

pravidelného merania glykémie, vďaka ktorému môže priebežne podľa potreby upravovať 

dávky inzulínu. „Pacient tak preberá väčší diel zodpovednosti za svoj zdravotný stav a stáva 

sa partnerom lekára v liečbe.“ (Pelikánová, 2011b, s.144 ). Samozrejme u detských pacientov 

je tento nárok prispôsobený dosiahnutému vývojovej úrovni dieťaťa.   

 

4
  Glykovaný hemoglobín - vzniká neenzýmovou reakciou medzi hemoglobínom a glukózou, je dlhodobým 

ukazovateľom kompenzácie diabetu 
5 

  Prístroj určený pre aplikáciu inzulínu prostredníctvom kontinuálnej pokožnej infúzie. Druhou, rozšírenejšou 

a staršou metódou aplikácie inzulínu je inzulínové pero.  



 
 

2.3.2. Diéta (Výživa) 

K základným liečebným prostriedkom diabetu patrí aj diéta. Jej dodržiavanie často 

vyžaduje nemalé zmeny životného štýlu. Aj napriek tomu, že diétny plán, zostavovaný 

v spolupráci s edukačnou sestrou, by mal byť individualizovaný a zohľadňujúci preferencie 

pacienta, rodinné a sociálne prostredie, ekonomické možnosti a pod., jeho dodržiavanie môže 

byť náročné (Pelikánová, 2011b).  

Medzi základné zásady patrí pravidelnosť v stravovaní
6
 a znalosť pomeru medzi 

dávkou inzulínu a príjmom potravy. Zdôrazňovaná je regulácia príjmu energie vo forme 

tukov a vyšší podiel vo forme sacharidov a určitá regulácia príjmu bielkovín. 45-60% 

celkového energetického príjmu by mali tvoriť sacharidy, najmä potraviny bohaté na 

vlákninu. Celkový príjem tukov by mal byť menej ako 35% a príjem bielkovín by sa mal 

pohybovať v rozpätí 10-20%. Doporučená je konzumácia potravín bohatých na antioxidanty 

a dostatočný príjem tekutín. V súčasnej dobe prichádza k prehodnocovaniu striktných 

opatrení z minulosti. Namiesto úplného zákazu sladkostí sa jedlo počíta na výmenné jednotky. 

Jednu výmennú jednotku predstavuje množstvo potravín, ktoré obsahuje 12g sacharidov. 

V rámci jedného dňa je možné sladkého zjesť 10% z celkového počtu výmenných jednotiek. 

(Štechová, & Koloušková, 2006). 

Obecne je preto dôležitým stravovanie pravidelné, dodržiavanie zastúpenia 

jednotlivých živín a oboznámenie sa s vhodnými a nevhodnými potravinami (Jirkovská, & 

Havlová, 2011).  

2.3.3. Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita u diabetikov by mala byť rovnaká ako u rovesníkov, s výnimkou 

adrenalínových a vytrvalostných športov. Aj napriek obavám niektorých rodičov 

z hypoglykémie dieťaťa, športovanie sa doporučuje s dodržiavaním istých pravidiel. Medzi ne 

patria: meranie glykémie pred a po, prípadne počas, športovej aktivity, prispôsobenie dávky 

inzulínu a jedla a nevykonávanie športov s hyperglykémiou. Pohybová aktivita priaznivo 

ovplyvňuje kompenzáciu diabetu
7
, kardivaskulárny systém, pohybový aparát aj psychický 

stav. U diabetikov 1.typu záleží efekt fyzickej aktivity na celkovom zladení liečebného 

režimu a dôkladnej edukácii. Obavy z hypoglykémie pri fyzickej záťaži  môžu viesť ku 

konzumácii prídavných dávok sacharidov. Kompenzácia sa tak fyzickou aktivitou lepšiť 

nemusí, dokonca môže byť miestami horšou. Z dlhodobého hľadiska sa pravidelné zapojenie 

 

6 
 6 dávok jedla denne 

7 
 znížením inzulínovej rezistencie, poklesom glykémie a znížením dávok exogénneho inzulínu 



 
 

športu do liečby diabetika odráža nižším rizikom úmrtia a dlhodobých kardiovaskulárnych 

komplikácii. Dôležité je priebežné monitorovanie hladiny glykémie pri zahájení nového 

druhu športovej aktivita a následná adekvátna úprava dávok inzulínu (Jirkovská, Rušavý, & 

Pelikánová, 2011). 

2.3.4. Edukácia 

Osvojenie vyššie uvededných liečebných zásad a postupov vznáša nárok na dôkladnú 

edukáciu pacientov. Pri liečbe diabetu u detí je potreba voliť špecifický prístup, v ktorom je 

nevyhnutná úzka spolupráca s rodičmi. Deti sú postupne vedené k vyššej miere samostatnosti 

a zodpovednosti. Diabetologický tím by sa teda nemal skladať iba z doktorov a sestier, ale 

mal by zahŕňať aj psychológa a sociálneho pracovníka, ktorý pacientovi a rodine 

sprostredkovávajú sociálne a psychologické dopady diabetu (Frank, 2005). 

 Z požiadaviek liečby vyplýva, že pre jej efektívnosť je nevyhnutnou spolupráca 

a aktívne zapojenie pacienta, sýtené prebratím zodpovednosti za vlastné zdravie. Komplexný 

edukačný program by mal byť v rozsahu aspoň 16-20 vyučovacích hodín a zahŕňať 

nasledujúce témy: samostatná kontrola diabetu, hodnotenie kompenzácie, inzulínová liečba, 

akútne komplikácie, diétna liečba DM, úpravy liečebného režimu podľa situácie (glykémia, 

diéta, športová záťaž, ochorenie...), neskoré komplikácie DM, rizikové faktory aterosklerózy, 

fyzická aktivita, psychosociálne a sexuálne problémy, tehotenstvo (Jirkovská, 2011).  

Psychoedukatívne intervencie sa v praxi pohybujú na rôznorodom spektre – od tých, 

ktoré jednoducho poskytujú písomné alebo online informácie, cez tie, ktoré sa sústredia na 

nácvik špecifických techník, pre zvládanie ochorenia, až po holistické, ktoré neopomínajú ani 

psychosociálne aspekty ochorenia. Celkovo sa javia ako efektívne intervencie tie, ktoré 

pracujú s kognitívne-behaviorálnymi technikami, venujú sa osobnej zdatnosti, self-

manažmentu choroby, rodinnému fungovaniu, psychosociálnemu well-beingu, redukcii 

izolácie, sociálnym kompetenciám a špecifickým úkonom spojeným s konkrétnym ochorením 

(Barlow, Ellard, 2004). 

 V terapii chronicky nemocných detí upozorňuje Langmeier, Balcar a Špitz (2000) na 

princípy tímovej spolupráce ošetrujúceho lekára a klinického psychológa/psychiatra. Zatiaľ čo 

u lekárov je dôležité posilňovanie základného psychologického výcviku, psychológovia 

a psychiatri nesmú opomínať koordináciu psychoterapie s vlastnou liečbou. „Vlastná 

psychoterapia musí vždy v nejakej forme zahŕňať okrem nemocného dieťaťa aj jeho rodičov, 

súrodencov, poprípade ďalšie osoby pre dieťa významné.“ (Langmeier, Balcar, & Špitz,  



 
 

2000, s. 324). Odborníci by mali byť schopní identifikovať špecifické potreby každej rodiny 

a snažiť sa o to, aby boli napĺňané. Tento proces by mal začínať už v okamihu prvého 

kontaktu s ochorením (Wennick, Lundqvist, & Hallström, 2009). 

Glasgow a kol. (1999) upozorňujú na medzeru medzi sľubnými výsledkami výskumov 

a ich chabým uvedení do praxe. Autori poukazujú na to, že glykemická kontrola môže byť 

podporená prostredníctvom intervencií zahŕňajúcich nielen dieťa samotné, ale celú rodinu, vo 

vzdelávaní o diabete, podpore samostatnej starostlivosti, riešení problémov, dobrou 

komunikáciou medzi pacientom a rodinou a sociálnou podporou.  Rovnako bolo preukázané, 

že na rodinu zameraný rehabilitačný program pre súrodencov chronicky nemocných detí 

znižuje prítomné behaviorálne a psychické problémy (Besier a kol., 2010).  

2. 4. Komplikácie diabetu  

 Ochorenie neliečené, respektíve liečené nevhodne, môže viesť k rozvoju komplikácii. 

V prípade diabetu rozlišujeme medzi komplikáciami akútnymi a chronickými. 

2.4.1. Akútne komplikácie 

Akútne komplikácie diabetu sú život ohrozujúcimi. I keď v poslednej dobe ustupujú 

do úzadia, hlavne vďaka dôrazu na edukáciu pacientu a selfmonitoring hladiny glykémie, 

aj naďalej ostávajú významnou príčinou úmrtí pacientov s týmto ochorením (Piťhová, 2006).  

2.4.1.1. Hypoglykémia 

Hypoglykémia je považovaná za jednu zo základných limitácii v úspešnej liečbe 

diabetu. Jedná sa o stav, pri ktorom glykémia klesá pod definovanú hranicu (3,3mmol/l) 

(Saudek, & Pelikánová, 2011).  

Medzi najčastejšie príčiny hypoglykémie sa radia: relatívny nadbytok inzulínu (napr. 

pri vynechaní jedla alebo konzumácii menšej porcie), nedostatok sacharidov (napr. pri 

telesnej aktivite), vplyv alkoholu a niektorých drog. Pri hypoglykémii sa prejavujú príznaky 

ako: tras, búšenie srdca, intenzívny pocit hladu, potenie, parestézie, zmeny chovania, 

dezorientácia, slabosť, zmätenosť, strata vedomia až kóma. Stav hypoglykémie môže 

prebehnúť aj bez akýchkoľvek prejavov. Podľa klinickej závažnosti sa tak hovorí 

o hypoglykémii asymptomatickej alebo symptomatickej. Hypoglykémia sa považuje za 

ľahkú, pokiaľ je pacient schopný zvládnuť ju sám. Ťažká hypoglykémia už vyžaduje pomoc 

inej osoby. Hypoglykémia je liečená podaním sacharidov, ideálne monosacharidov 

a disacharidov, aby sa hladina glykémie, čo najrýchlešie vrátila do normálu (Brož, Urbanová, 

& Janíčková-Žďárská., 2013). Pri ťažšej hypoglykémii, keď prichádza k poruchám vedomia, 

je nevyhnutné podanie roztoku glukózy vnútrožilne. U diabetikov liečených inzulínom je 



 
 

občasná hypoglykémia prakticky nevyhnutnou. Jej výskyt 1-2 krát do týždňa pre pacientov 

bez iných zdravotných komplikácii nie je rizikovým. Edukácia pacienta je základom 

prevencie epizód hypoglykémie. U niektorých pacientov môže byť schopnosť rozpoznania 

hypoglykémie nižšou, preto sa doporučuje častejšie monitorovanie glykémii, obzvlášť pred 

spaním. Vplyvom porúch koordinácie a presného rozhodovania môže byť akútnou 

komplikáciou hypoglykémie napríklad aj spôsobený úraz. Časté hypoglykémie či 

protrahovaná  hypoglykémia s kómou môžu mať za dôsledok ireverzibilné poškodenie mozgu 

(Piťhová, 2006; Saudek, & Pelikánová, 2011). Z pacientov liečených pomocou inzulínu 

prekoná aspoň raz v živote hypoglykemické kóma približne 30%. Úmrtie dôsledkom 

hypoglykémie nastáva v 2-4% (Piťhová, 2006). 

2.4.1.2. Hyperglykémia – Diabetická ketoacidóza 

Hyperglykémia je naopak zvýšením hladiny cukru v krvi. Jedná sa o metabolickú 

komplikáciu spôsobenú nedostatkom inzulínu
8
 a zvýšenou produkciou kontraregulačných

9
 

hormónov. Prichádza k acidóze  vzostupom hladiny ketolátok
10

, významnou hyperglykémiou 

a nedostatkom minerálov a vody.  

Príčiny vzniku diabetickej ketoacidózy sa radia do dvoch skupín:  

- Zanikajúca produkcia endogénneho inzulínu (novovzniknutý DM 1. Typu) a 

nedostatočný prísun inzulínu zvonku (chybná terapia zo strany chorého alebo lekára) 

- Stresogénne podnety – infekcia, vaskulárne príhody, úrazy a operácie 

(Bouček, 2011) 

Medzi prejavy hyperglykémie patrí pocit smädu, polyuria, polydipsia, pri pokročilej 

dehydratácii až slabosť, závrať, ortostatická hypotenzia. Dôsledkom ketoacidózy je 

nevoľnosť, zvracanie až extrémna dušnosť. Medzi neskoré prejavy patria poruchy vedomia, 

ktorých vyústením môže byť až kóma. Vzhľadom na závažnosť týchto symptómov, akútna 

diabetická ketoacidóza si vyžaduje hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. 

Základom liečby je vnútrožilné podávanie inzulínu, doplnenie deficitu tekutín a minerálov. 

Adekvátna liečba ketoacidózy obvykle neprináša ďalšie komplikácie, tie sa môžu vyskytovať 

u pacientov s dlhodobo trvajúcim ochorením a rozvinutými špecifickými prejavmi. V takomto 

prípade sa medzi komplikácie radia: zníženie renálnej funkcie, vaskulárne príhody a infekcie 

 

8 
  Skôr nedostatkom relatívnym ako absolútnym. 

9 
  Adrenalín, rastový hormón, glukagon, katecholamin, kortizol. 

10 
 Produkty rozpadu mastných kyselín. 



 
 

(Bouček, 2011). U tohto typu komplikácii je uvádzaná mortalita až 5% a je považovaný za 

najčastejšiu príčinu úmrtia diabetikov mladších ako 20 rokov (Piťhová, 2006). 

2.4.2. Chronické komplikácie diabetu 

Chronické komplikácie diabetu súvisia s ireverzibilnými zmenami tkanív, ktoré toto 

ochorenie vyvoláva dlhodobým pôsobením zmeneného metabolizmu. Dalo by sa teda hovoriť 

o tom, že chronické komplikácie sú vlastne neskorými prejavmi choroby ako takej (Škrha, 

2011). Riziká tohto ochorenia preto nespočívajú len v jeho akútnych prejavoch, ale aj 

v podobe chronických mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácii, ktoré vplývajú 

na kvalitu života nemocných, ich morbiditu i mortalitu (Fejfarová, & Jirkovská, 2009). 

V detskom veku sú tieto komplikácie málo časté, respektíve sa obvykle prejavujú iba ich 

počiatočné štádiá, preto uvádzame iba ich stručný prehľad. 

2.4.2.1. Mikrovaskulárne komplikcie  

Výsledky výskumov preukázali, že hlavnou príčinou špecifických mikrovaskulárnych 

komplikácii je pretrvávajúca hyperglykémia, nielen chronická, ale aj opakovane akútna. 

Chronické komplikácie môžu postihovať radu orgánov. Ich názvy sa preto odvíjajú od 

zasiahnutej časti tela.  

Diabetická nefropatia – jedná sa o chronické progradujúce ochorenie obličiek. 

Klinicky je charakterizované proteinúriou, hypertenziou a poklesom renálnych funkcií. 

Terminálnym štádiom diabetickej nefropatie je úplné zlyhanie obličiek a potreba ich 

náhradnej funkcie (Bouček, & Bartoš, 2011) 

Diabetická retinopatia – postihnutie očí, ktoré patrí medzi najzávažnejšie komplikácie 

diabetu a zároveň najčastejšiu príčinu slepoty u ľudí produktívneho veku vo vyspelých štátoch 

(Sosna, 2011). 

Diabetická neuropatia – predstavuje poruchu periférnych nervov. Zasahuje senzitívne, 

motorické aj vegetatívne vlákna, má za dôsledok radu klinických prejavov (poruchy 

taktilného vnímania, znížené alebo vyhasnuté reflexy, akútne bolesti, poruchy regulácie 

srdečnej frekvencie a tlaku a ďalšie) (Vondrová, & Bouček, 2011).  

2.4.2.2.Makrovaskulárne komplikácie  

 Makrovaskulárne komplikácie alebo  diabetická makroangiopatie sú pomenovaním 

označujúcim aterosklerotické prejavy na veľkých tepnách diabetikov. Aterosklerotické zmeny 

sa vyskytujú u diabetikov v porovnaní s bežnou populáciou v skoršom veku a častejšie (2-

4krát). Zároveň rýchlejšie progradujú. Ich klinické prejavy sú špecifické a majú 



 
 

komplikovanejší priebeh ako u nediabetikov. Dôsledkom týchto komplikácii je najčastejšia 

príčina zvýšenej úmrtnosti a chorobnosti diabetikov (Pelikánová, & Válek, 2011).  

2.5. Psychosociálne aspekty diabetu 

„Priebeh diabetu je ovplyvňovaný psychosociálnymi faktormi, pretože sa jedná o  

chronické, nevyliečiteľné, progradujúce a často invalidizujúce ochorenie, ktoré chorého 

obmedzuje v rade jeho aktivít a vyžaduje dodržiavanie rôznych zásad a pravidiel. Na druhej 

strane od chorého očakávame, že bude ďalej žiť „normálny“ život.“ 

(Hrachovinová, Jirkovská, & Pelikánová, 2011, s.664) 

Kompenzácia diabetu môže byť narúšaná niektorými psychociálnym faktormi z nej 

vyplývajúcich. A to buď priamo, prostredníctvom hormónov stresovej reakcie, alebo 

nepriamo, ako narušenie spolupráce pacient-lekár. V liečbe sa preto opúšťa od čisto 

biologického modelu a zdôrazňuje sa biopsychosociálna povaha ochorenia a tým pádom aj 

zapojenie psychológa, resp. psychiatra, do procesu liečby (Hrachovinová, Jirkovská, & 

Pelikánová, 2011). Podľa Štechovej, Slabej a Piťhovej (2014) sú hlavné témy, ktorým sa 

venuje odborná psychologická literatúra v súvislosti s diabetom nasledujúce: snaha 

o zefektívnenie edukácie pacienta a rodiny, problematická spolupráca pacienta v adolescencii, 

psychické problémy rodičov, výskyt porúch príjmu potravy (najmä u dievčat s diabetom). 

V nasledujúcej pasáži sa budeme venovať práve témam, ktoré sa vynárajú v procese 

dospievania dieťaťa s diabetom ako aj psychopatologickým javom spojených s týmto 

ochorením. Nemenej dôležitým je proces vyrovnávania sa s diabetom, ktorého nezvládnutie 

môže ústiť až do patológie. Psychické problémy rodičov budú viac rozvedené v kapitole 4. 

Diabetes mellitus a rodina.  

2.5.1. Vyrovnávanie sa s ochorením  

Ochorenie prináša do rodiny diabetika množstvo zmien v závislosti na aktuálnom štádiu 

a komplikáciách ochorenia. Z hľadiska psychociálneho sú podľa Hrachovinovej, Jirkovskej a 

Pelikánovej (2011) u ochorenia DM pozorovateľné 3 fáze:  

1. Zdelenie diagnózy 

V tomto období môžeme hovoriť o tom, že pacient i rodina prechádzajú obdobiami 

popísanými Kűbler-Rossovou (1969) v procese vyrovnávania sa s ochorením onkologickým. 

Týmito fázami sú: 1. Počiatočný šok; 2. Popieranie; 3. Zlosť a agresia; 4. Vyjednávanie; 5. 

Depresia; 6. Prijatie.  



 
 

2. Obdobie bez komplikácii 

Jedná sa o fázu plnej funkčnej aktivity a relatívnej pohody. Problematickým v tomto období 

môže byť práve udržanie motivácie pre pokračovanie v dodržiavaním liečebného režimu. 

Potrebná je reflexia miest pacientových zlyhaní v liečbe.  

3. Obdobie neskorých komplikácii 

Zhoršenie zdravotného stavu je sprevádzané aj silnými emočnými reakciami. Frustrácia  môže 

byť externalizovaná v podobe hnevu voči zdravotníkom či internalizovaná do podoby pocitov 

viny a vlastného zlyhania. Z psychopatologických prejavov sú častými u týchto pacientov 

depresie a úzkosti. 

2.5.2. Psychosociálny vývoj dieťaťa s DM 1.typu 

Psychický vývoj detí s chronickým ochorením sa riadi rovnakými zákonitosťami ako 

vývoj detí zdravých (Matějček, 2001). Výzvy a míľniky, s ktorými sa deti s diabetom 

stretávajú v svojom vývoji môžu byť variované špecifickými prekážkami a rizikami. 

Ochorenie prináša so sebou stresory, ktoré sa v životoch zdravých detí nevyskytujú ako 

napríklad: prispôsobenie sa striktnému manažmentu ochorenia, používaniu technológii 

(glukomer, izulínová pumpa) a monitorovanie závažných a nečakaných hypoglykémii 

a hyperglykémii.  

Výzvy spojené s ochorením sa menia aj v závislosti na veku dieťaťa. V období 

kojeneckom a batoľacom je pre deti rozhodujúci postoj rodičov. Ich adekvátna adaptácia je 

spojená so spĺňaním režimových opatrení a dobrou spoluprácou. Dieťa vo veku 1-3 rokov 

nerozumie svojmu ochoreniu, ale je schopné si osvojiť určité stereotypy spojené s diabetom. 

Vo veku predškolskom (3-6r.) sú pre deti rozhodujúce pravidlá a ich dodržiavanie. Na 

základe motivácie trest-odmena sú deti rovnako schopné dodržiavať požiadavky režimu. Učia 

sa pichať do prstu a merať glykémiu pod dozorom rodiča. V tomto období je dôležité 

začlenenie dieťaťa do kolektívu, spolupráca s predškolským zariadením či informovanosť 

okolia. V školskom veku sa dieťa postupne učí samo zvládať niektoré aspekty svojej 

cukrovky: rozpoznanie a zahlásenie hypoglykémie, používanie glukometru, aplikácia 

inzulínu. Pre dieťa je v tomto období dôležité začlenenie do kolektívu a neskôr identifikácia 

s rovesníckou skupinou, ktoré môžu byť komplikované nepochopením ochorenia zo strany 

spolužiakov, častejšími školskými absenciami dieťaťa a pocitmi izolácie a odlišnosti 

(Čermáková, & Neugebauerová, 2001). Freeborn a kol. (2013) vo svojom výskume na 

základe výpovedí samotných detí zistili, že ako náročné sa javia práve tieto aspekty: nízka 



 
 

hladina glukózy, starostlivosť o samého seba, pocity odlišnosti a/alebo samoty. Obdobie 

pubescencie (12-15r.) je časom, kedy dieťa postupne preberá väčšinu manažmentu ochorenia, 

zároveň sa však jedná i o obdobie komplikované z hľadiska kompenzácie či prijatia ochorenia 

(Čermáková, & Neugebauerová, 2001). Výkyvy v metabolizme sa dajú z časti pričítať  

fyziologickým zmenám a inzulínovej rezistencii príznačným pre túto vývojovú periódu. 

Nezanedbateľnú rolu ale zohrávajú aj faktory psychosociálne. Mladý človek sa v období 

pubescencie a adolescencie snaží získať autonómiu a nájsť vlastnú identitu. Nedodržiavanie 

liečebného režimu sa tak stáva prostriedkom ventilácie psychických problémov či nástrojom 

revolty proti kontrole zo strany rodičov (Hamilton, & Daneman, 2002).  

2.5.3. Psychopatologické javy 

V súvislosti so zlým prispôsobením sa ochoreniu bývajú v prípade diabetu popisovaný 

i vznik niektorých patologických javov. Hrachovinová, Jirkovská a Pelikánová (2011) 

uvádzajú prevalenciu psychopatologických stavov u ľudí s ochorením diabetu 18% u mužov 

a 24% u žien, pričom sa jedná obzvlášť o zle kompenzovaných pacientov. Ako psychiatrické 

ochorenia spájajúce sa s DM spomínajú:  

- depresia s úzkosťou alebo bez nej 

- poruchy príjmu potravy- mentálna anorexia a bulímia 

- fóbie z inzulínových injekcií, selfmonitoringu 

- obsedantné neurózy. 

Medzi okruhy najčastejších problémov vznikajúcich maladaptáciou dieťaťa na 

cukrovku patria najmä depresia, poruchy jedálneho chovania a častý výskyt ketoacidózy 

v súvislosti s nedodržiavaním liečebného režimu (Delamater a kol., 2001). U mladých dievčat 

s diabetom sa vyskytujú poruchy jedálneho chovania až s dvojnásobne vyššou frekvenciou 

ako u ich rovesníčok. Vynechávanie dávok inzulínu je pritom uvádzané ako najčastejší 

prostriedok úmyselného znižovania váhy. U respodentiek s poruchou príjmu potravy bola 

zistená vyššia hladina glykovaného hemoglobínu. Nedodržiavaný režim u diabetičiek s PPP 

teda môže viesť k zvýšenému riziku mikrovaskulárnych komplikácii (Jones a kol., 2000).  

Podobne, výskyt symptómov depresie je u populácie detí s diabetom dvojnásobne 

vyšší ako u zdravých detí. Výskyt depresie sa spája so zlou kompenzáciou, čo môže byť 

spojené aj s neschopnosťou dieťaťa v daných psychických podmienkach dodržiavať nároky 

diabetického režimu (Hood a kol., 2006; Hrachovinová, Jirkovská, &  Pelikánová, 2011). So 

zhoršenou metabolickou kontrolou sa ďalej asociuje aj nízke sebapojatie či úzkosť (Anderson 



 
 

a kol., 1981). Výskumy poukazujú aj na mierne kognitívne nedostatky a znížené celkové 

inteligenčné fungovanie u detí s diabetom (Naguib a kol., 2009). Výskyt ketoacidózy sa 

rovnako zvyšuje v období dospievania a môže byť prejavom rodinnej dysfunkcie alebo zlých 

vyrovnávacích stratégii dospievajúceho (Frank, 2005).    

Diabetes a jeho dopady na dieťa nemusia byť vždy negatívny. Život s chronickým 

ochorením, môže mať zásadný vplyv na formovanie osobnosti v podobe väčšej 

zodpovednosti, lepšej vnímavosti voči ostatným či početnejšieho okruhu opornej siete 

(Davidson a kol., 2004).  

2.6. Zhrnutie 

Diabetes mellitus je chronickým ochorením prejavujúcim sa najmä zvýšenou hladinou 

cukru v krvi a poruchami metabolizmu. Pod toto ochorenie sa radí viacero heterogénnych 

skupín chorôb, z ktorých v detskom veku je najrozšírenejšou diabetes mellitus 1. typu. Medzi 

základné prvky liečby patria: inzulínoterapia, zdravá výživa  a pohyb. Ochorenie DM sa spája 

s vysokou mortalitou i morbiditou. Pacienti sa musia vyrovnávať s komplikáciami akútnymi 

(hypogykémia a hyperglykémia) i chronickými. V rámci biopsychosociálneho modelu 

ochorenia je dôležitým vnímať nielen fyziologické prejavy ochorenia, ale aj jeho vplyv na 

psychiku a sociálne vzťahy. Medzi pacientami s ochorením DM zaznamenávame zvýšený 

výskyt depresií, úzkostí či v porúch príjmu potravy. U detí je potrebné zohľadňovať ich 

aktuálne vývojové štádium a jeho nástrahy v súvilosti s ochorením, najmä v období 

adolescencie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Chronické ochorenie a rodina 

 Nasledujúca kapitola sa snažím osvetliť to, akom môže chronické ochorenie pôsobiť 

na rodinu, aké nároky z neho vyplývajú a akým spôsobom sú spracovávané. 

V pohľade na rodinu dnes prevláda systémové paradigma zdôrazňujúce cirkulárnu kauzalitu.  

Vychádzajú z axiomu „celok je viac ako len suma častí“, zhodnocujeme, že rodinu nie je 

možné poznať na základe analýzy vlastností jednotlivca, ale je potrebné porozumieť 

rodinnému systému ako celku. Rovnako problémy jednotlivca je potrebné chápať v rámci 

systému, v ktorom vznikajú i pôsobia (Sobotková, 2007).  

 V rámci systémového ponímania rodiny je možné naraziť na 7 základných charakteristík: 

1. Nonsumatívnosť – rodina je celkom, ktorý je viac ako jednoduchá suma svojich častí. 

2. Cirkulárna kauzalita – každá akcia jedného člena vyvoláva reakciu ostatných. 

3. Ekvifinalita – tá istá príčina môže ústiť v rozlišné výsledky  a tie isté výsledky môžu plynúť 

z rôznych príčin. 

4. Komunikácia – informatívna i vzťahová. 

5. Rodinné pravidlá – pravidlá rodinných interakcii v explixitnej aj implicitnej forme. 

6. Homeostáza – rodina pôsobí určitými homeostatickými mechanizmami (normami), ktoré 

garantujú udržiavanie stabilného stavu. 

7. Morfogenéza – popisuje vývinové charakteristiky rodiny – časový faktor a flexibilita. 

(Koteková, Šímová, Gecková, 1998). 

Dôležitou je schopnosť transformácie a vývoja rodiny, otvorenosť voči okoliu, 

interakcie, pravidlá a poriadok. Pravidlá garantujú funkčnosť rodiny a určité hierarchické 

usporiadanie. V strete so stresovou situáciu je dôležitá vyrovnanosť medzi mierou 

organizovanosti a adaptability rodiny (Sobotková, 2007, Vymětal 2003).  

Zatiaľ čo tradičný medicínsky model kládol dôraz na dyádu pacient – lekár ako vzťah 

vyznačují sa charakteristikami autorita-poslušnosť, kde rodina bola vnímaná iba ako 

doplnkový zdroj anamnézy, prípadne starostlivosti.  Moderné medicínske uvažovanie sa 

vyznačuje bioekopsychosociálnym prístupom. Človek je tvor žijúci v neustálej interakcii 

s okolím, pričom ústredným je pre neho hlavne vplyv rodiny.  

„ … pacientom nie je výlučne tzv. identifikovaný pacient, teda nositeľ obtiaží, symptómov, 

nemoci, ale rodina jako celok.“ (Vymětal, 2003, s. 89).  



 
 

3.2. Nároky chronického ochorenia na rodinu 

V priebehu času sú pozorovateľné zmeny v účasti rodiny na starostlivosti o jej chorého 

člena. Zatiaľ čo v minulosti prebiehala väčšina starostlivosti priamo v rámci rodiny, postupne 

prišlo k prechodu, kde je táto požiadavka prenesená skôr na zdravotnícke zariadenia. 

V súčasnej dobe hovoria Bártlová a Mutulay (2009) o akejsi renesancii rodiny.  

„ ... rodina zohráva významnú úlohu v otázke zdravia a nemoci jedinca a oprávnene sa 

predpokladá existencia rady ochorení, ktoré nie je možné uspokojivo liečiť bez prispenia 

rodinného prostredia.“ (Bártlová, Matulay, 2009, s. 81.).   

Otázka či prejavy, ktoré sú pozorovateľné u rodín s členom s chronickým ochorením, 

sú špecifickými pre jedno ochorenie alebo sú nekategorickými, je diskutovanou a prináša 

rozporuplné odpovede. Na úrovni globálnej (stres a obecné copingové stratégie) môžeme 

pozorovať množstvo spoločných prejavov aj naprieč diagnózami (obecný distres, 

starostlivosť, reorganizácia rodiny). Špecifickejšie výstupy (napr. manželská spokojnosť, 

prispôsobenie súrodenca) hovoria skôr v prospech rozdielu medzi ochoreniami (Kazak, 

Nachman, 1991). Výzvy špecifické pre jednotlivých členov a konkrétne pre ochorenie DM 

1.typu budú bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách (4.Diabetes mellitus a rodina, 7. 

Zdraví súrodenci detí s ochorením DM 1.typu). 

Obecne sa ako určujucími javia nasledujúce faktory:   

- Faktor časový – kedy prišlo k postihnutiu, v akej dobe bolo diagnostikované a ako sa 

mení s časom – závisí na ňom najmä adaptácia rodiny  

- Druh a stupeň postihnutia – ovplyvňuje rehabilitačné, výchovnovzdelávacie a 

společenské opatrenia.  

- Príčina jeho vzniku – hereditárne/získané 

 (Prevendárová, 1998). 

Chronické ochorenie stavia pred rodiny a všetkých jej členov unikátne výzvy. Od 

rodičov sa očakáva, že sa naučia zvládať všetky nároky liečebného režimu, čo si môže 

vyžadovať zmeny v ich obvyklých rutinách. Choré dieťa by zase malo v liečbe spolupracovať 

a  upraviť svoje bežné aktivity. Na súrodencov je vznesený nárok prispôsobiť sa týmto 

zmenám a niekedy takisto prijať aj novú zodpovednosť (Knafl a kol., 2013).  

Canam (1993) uvádza zoznam 8 výziev, na ktoré sa rodiny musia adaptovať:  

1. akceptácia ochorenia 



 
 

2. každodenné zvládanie ochorenia 

3. napĺňanie normálnych vývojových potrieb dieťaťa s chronickým ochorením 

4. napĺňanie normálnych vývojových potrieb ostatných rodinných členov 

5. vyrovnávanie sa s prítomným stresom a krízami 

6. pomoc rodinným členom so zvládaním svojich pocitov 

7. edukácia okolia o chronickom ochorení 

8. vytvorenie podporného systému 

Cohen (1999) rozlišuje nároky chronického ochorenia vznesené voči rodinám v podobe 

rôznych stresorov: 

- Obecný vplyv stresorov ochorenia – vrátane záťaže na rodinnú štruktúru a fungovanie 

- „Plus“ faktor nárokov ochorenia – radí sa sem napríklad špecifická záťaž na rodičov 

(finančná, problémy so zdravotnou starostlivosťou, obavy z budúcnosti, apod.) 

a existenciálne témy ako izolácia, ohrozenie integrity, žiaľ. 

- Vplyv rodinného interpersonálneho stresu na chronické ochorenie – tzn. rodinný stres 

môže viesť k horšiemu zvládaniu ochorenia. 

- Stres vyplývajúci z psychosociálnych nárokov ochorenia (napr. obmedzenia 

v aktivitách dieťaťa). 

Nástup ochorenia je pre mnohé rodiny nečakanou a nesmierne stresujúcou udalosťou. 

Rodiny bývajú šokované, vyskytujú sa mechanizmy popretia či obrany (Seiffge-Krenke; 

2001). U iných môžu byť prvotné reakcie na chronické ochorenie obdobné prispôsobovaniu 

sa ochoreniu akútnemu. Príchod ochorenia nezastaví svet okolo. Rodiny sa okrem 

špecifických nárokov ochorenia musia naďalej vysporiadavať aj s záťažou života pracovného 

a rodinného. Až postupom času si rodiny viac a viac začínajú uvedomovať chronicitu a to, že 

relatívne jednoduché a pred tým prirodzené veci ako napríklad návšteva reštaurácie, sa budú 

musieť prispôsobiť nárokom ochorenia dlhodobo (Shepard, Mahon, 2002). Niektoré rodiny sú 

schopné sa rýchlo prispôsobiť a osvojiť si nové vzorce správania, pre iné môže byť zmena 

omnoho náročnejšou. Naďalej nasledujú rovnakou cestou, požívajúc rovnaké stratégie 

výchovy i riešenia problémov ako pred nástupom ochorenia. Otázkou je ako chronicita 

stresorov vyplývajúcich z ochorenia prispieva k dysfunkčnosti rodinného systému  (Seiffge-

Krenke; 2001).  



 
 

Adaptácia na ochorenie a jej priebeh značne závisí na tom ako sa s ním vyrovnáva 

samotný pacient. Ako je schopný prejať za ochorenie zodpovednosť a integrovať ho 

do svojho života. Nemoc môže pre chorého jedinca predstavovať i vplyvný nástroj 

moci voči ostatným členom. Môže prichádzať k regresu na nižšiu vývojovú úroveň – 

vyžadovaniu väčšej starostlivosti okolia. To môže byť v prvých fázach ochorenia 

rodinou tolerované, ale v dlhodobej perspektíve neúnosné. U detí prichádza k regresii 

k infantilnejšiemu správaniu pomerne často. Naopak zdravotníci i rodinu môžu 

vyžadovať chovanie práve opačné – dospelejšie a zodpovednejšie. Tieto dve 

požiadavky produkujú u dieťaťa zvýšené napätie, ktoré môže byť ventilované 

nevypočítateľným spôsobom (Matoušek, 1993). V niektorých rodinách nemusí byť 

ochorenie iba nástrojom dieťaťa, ale aj cele rodiny. Model Minuchina a kol.(1975) 

vychádzajúceho z predpokladov, že niektoré typy rodinných organizácii sú úzko 

prepojené s rozvojom a udržiavaním psychosomatických symptómov u dieťaťa 

a zároveň psychosomatické symptómy dieťaťa zohrávajú významnú rolu v udržiavaní 

rodinnej rovnováhy.  

Podľa tejto teórie sú pre rozvoj psychosomatického ochorenia dôležité tieto faktory:  

- Prítomnosť špecifickej organickej dysfunkcie u dieťaťa 

- Rodina sa prejavuje transakčnými charakteristikami typu:  

o Prepletenie
11

 – vzťahy sú na sebe silne závislé, stierajú sa rozdiely medzi 

jednotlivými osobami, nadmerná súdržnosť,  spoločné myslenie. 

o Nadmerná protektivita – vzniká ako dôsledok prehnaných obáv rodinných 

členov o blaho ostatných.  

o Rigidita – rodina sa snaží zachovať súčasný stav vecí, pretože nové kroky či 

príležitosti sú vnímané ako hrozba. 

o Nedostatok vyriešených problémov – vplyvom predchádzajúcich 3 

charakteristík prichádza k redukcii konfliktu, rodina sa problémom vyhýba 

alebo ostávajú nevyriešené.  

- Choré dieťa hrá významnú rolu vo vzorcoch rodiny. Vďaka nemu sa rodina vyhýba 

konfliktom a táto rola zároveň pôsobí ako silné posilnenie symptómov. Dieťa získava 

prostredníctvom symptómov pozornosť rodiny, ktorá tak príjma príležitosť 

k neriešeniu problémov.  

 

11 
  Z ang. Enmeshment – koncept predstavený Minuchinom, popisujúci rodiny, u ktorých existujú rozptýlené hranice, 

nerozlíšené subsystémy, prílišné obavy o ostatných  



 
 

Tento vzorec správania sa môže objavovať aj u funkčných rodín v časoch zvýšeného stresu 

a napätia. Rozdielom medzi nimi a psychosomatickými rodinami je to, že funkčné rodiny sú 

schopné sa z tohto kruhu vymaniť (Minuchin a kol., 1975).  

Cohen (1999) zhŕňa 4 kľúčové poznatky o požiadavkách chronického ochorenia a zdrojoch 

rodiny nasledovne:  

1. Požiadavky chronického ochorenia prinášajú rodinám množstvom stresorov. 

2. Zdroje, ktorými disponuje celý rodinný systém vplývajú na vývoj ochorenia. 

3. Najvplyvnejšie faktory ovplyvňujúcim pacientovu aj rodinnú adaptáciu sa nachádzajú 

v rámci rodiny ako celku. 

4. Rodinné biopsychosociálne procesy môžu pôsobiť na rodinu a jednotlivca aj negatívnym 

spôsobom.  

Davis (2010) sumarizuje stav poznania o vzťahu medzi psychologickým 

prispôsobením dieťaťa a rodiny voči chronickému ochoreniu a rizikovými psychosociálnymi 

faktormi nasledovne: Druh ochorenia nemá jasný vplyv na fungovanie rodiny. Naopak ako 

dôležitá premenná predikujúca dobré prispôsobenie sa javí viditeľnosť ochorenia. 

Významnejším ako objektívne posúdenie závažnosti ochorenia zo strany lekárov sa javí  

subjektívne vnímanie ochorenia zo strany rodičov. Pohlavie dieťaťa nie je asociované 

s prispôsobením, oproti tomu sa zdá, že miera psychických problémov vzrastá s vekom 

dieťaťa, ako obzvlášť problematické sa javí obdobie adolescencie. Väčšie množstvo 

psychických problémov sa  vyskytuje, pokiaľ ochorenie spôsobuje postupné slabnutie či 

nárast bolesti či má vysokú pravdepodobnosť, že bude fatálnym. Zatiaľ čo socioekonomický 

status, veľkosť rodiny, manželský stav a etnicita nie sú konzistentne spájané s prispôsobením 

dieťaťa ani rodičov, významnú rolu zohrávajú rodinné charakteristiky. Otvorená a čestná 

komunikácia, málo konfliktov, rodinná kohézia, emocionálne vyjadrovanie, rodinná stabilita 

sú prediktormi schopnosti dieťaťa a rodičov vyrovnávať sa a kontrolovať ochorenie. Ďalej sa 

s prispôsobením rodičov spája stres vyskytujúci sa v rámci aj mimo rodinu, sociálna 

a emocionálna podpora. Závažné psychické problémy vyskytujúce sa pred vznikom ochorenia 

sú spojené s horším prispôsobením rodičov. Depresia a zdravotné problémy rodičov zároveň 

predstavujú rizikový faktor pre vznik problémov u dieťaťa.  

3.3. Copingové stratégie a zdroje rodiny, manažment ochorenia 

Starostlivosť o dieťa s chronickým ochorením taktiež zahŕňa starostlivosti o rodinu 

dieťaťa (Turner, Hayman, 2002). Pre klinickú prax je dôležité identifikovať role, ktoré 

v rámci rodiny zohrávajú jednotlivý členovia, ale takisto spoznať aké sú vnímané silné a slabé 



 
 

stránky rodiny ako celku. Intervenujúci odborníci by preto mali zvážiť nielen fakty, nároky 

a požiadavky ochorenia, ale aj zdroje a copingové stratégie rodiny. Nástup ochorenia pritom 

núti rodiny k osvojeniu si istého druhu copingových stratégii. Ich konkrétna podoba nezávisí 

len na povahe udalosti či ochorenia, ale aj na predošlom živote a fungovaní rodiny. Reakcie 

alebo odpovede rodín sa odvíjajú od kvality fungovania rodiny v kontexte ochorenia 

a spôsobov ako integrujú jeho nároky do svojich každodenných životov (Seiffge-Krenke, 

2001). 

 Reiss a Oliveri (1980) popisujú tri dimenzie, ktorými môžu byť popísané copingové 

schopnosti rodín:  

Konfigurácia – schopnosť efektívne čeliť problémom ako skupina. Svet je vnímaný ako 

koherentný, problémy ako riešiteľné. 

Koordinácia – pri vzniku problému sa rodina upiera ku kohézii a kooperácii.  

Uzavretosť – miera otvorenosti k svetu a flexibility pri riešení problému 

Rodiny, ktoré vnímajú svet ako koherentný, sú schopné reagovať flexibilne a ako skupina, 

budú vnímať ochorenie dieťaťa realisticky, ako záležitosť celej rodiny a spoločne sa budú 

vyrovnávať aj s jej zvládaním. Naopak pokiaľ už pred príchodom ochorenia rodina vníma 

svet ako neustály zdroj stresu, nástup ochorenia tento pohľad iba upevní. Rodinné paradigma 

neovplyvňuje len náhľad na ochorenie, ale aj ďalšie kroky v jej zvládaní (Reiss, Oliveri, 

1980). Aj u rodín, ktoré sú flexibilné a funkčné sa môžu prejavovať rigídne v reakcii na 

dlhodobé stresory vyvolané ochorením. 

Cohen (1999) hovorí o dosiahnutí „vyváženého copingu rodiny“. Ten pozostáva 

v celkovej synergii rodinného života, zvládaní ochorenia v rámci rodinných potrieb, 

dosahovanie cieľov spojených s životným cyklom rodiny, ochrana rodinnej integrity, dbanie 

na sebahodnotu a využívanie profesionálnej podpory. Podstatnú rolu zohrávajú aj významy, 

ktoré rodina tvorí a pripisuje situačným faktorom spojeným s ochorením, ale i rodinnej 

identite a kultúre (Cohen, 1999). 

Adaptácia rodiny na ochorenia je určovaná aj kultúrnym kontextom a z neho 

vyplývajúcich predstáv o chorobe a zdraví (Shepard, Mahon, 2002). Dôležitým je napríklad aj 

to, aký postoj rodina zaujíma voči manažmentu ochorenia.  



 
 

Gallo a Knalf (1998) na základe kvalitatívnych rozhovorov s rodinami identifikovali 

nasledujúce typy adherencií: 

1. Striktná – striktné dodržiavanie liečebného plánu a úzka spolupráca so zdravotníkmi. 

Hlavným cieľom je kontrola ochorenia a jeho symptómov. 

2. Flexibilná – spolupracujú so zdravotníkmi na dosahovaní s cieľom kontrolovať ochorenie 

a symptómy, i keď majú tendenciu upravovať liečbu v záujme zefektívnenia liečby a aby ich 

životy boli príjemnejšími, čo je ich hlavným cieľom. 

3. Selektívna – Ich cieľom je taktiež kontrola ochorenia a symptómov, ale na rozdiel od prvej 

skupiny prichádzajú s alternatívnymi spôsobmi liečby a sú nezávislými na zdravotníkoch.  

Konceptom často spomínaným v súvislosti s chronickým ochorením v rodine je 

koncept normalizácie. Normalizácia je jedným z kľúčových faktorov úspešného zvládania u 

mnohých rodín, ktorých dieťa trpí chronickým ochorením (Shepard, Mahon, 2002). Deatrick, 

Knafl a Murphy-Moore (1999) popisujú nasledujúce prvky normalizácie:  

1. Rozpoznanie ochorenia a jeho potenciálnej hrozby voči životnému štýlu. 

2. Osvojenie si „objektívu normality“
12

 v definovaní dieťaťa a rodiny. 

3. Prejavy správania rodičov a rodinné rutiny sú v súľade s touto optikou normality. 

4. Rozvíjanie liečebného režimu, ktorý je v súľade s normálnosťou. 

5. Interakcie s ostatnými zakladajúce sa na videní dieťaťa i rodiny ako normálnych. 

Rodiny schopné takto normalizovať chronické ochorenie, si  zachovávajú i svoje 

rodinné fungovanie (Deatrick, Knafl, & Murphy-Moore, 1999). Podľa konceptu normalizácie 

rodiny na seba nahliadajú ako na normálne osoby, ktoré vedú normálny život. Robinson 

(1993) tento postoj popisuje prostredníctvom metafory objektívu fotoaparátu. Rodiny hľadia 

na svet cez objektív normality a vidia svoj život ako normálny. Pokiaľ niečo nezapadá do tejto 

perspektivy normálnosti, je to umiestnené do pozadia a rodina sa sústredí na ústrednú figuru 

normálnosti. Normalizácia je dôležitou, pretože sa nesústredí na ochorenie a jeho nároky, ale 

venuje pozornosť dieťaťu.  
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S konceptom normálnosti z časti súvisí aj zachovávanie rodinných rutín a rituálov. 

Systematický prehľad tohto fenoménu zostavili Crespo a kol. (2013) a prišli k nasledujúcim 

záverom: Pre jednotlivcov aj rodiny sú dôležitými celorodinné interakcie. Chronické 

ochorenie u jedného člena rodiny narúša frekvenciu aj povahu rodinných rutín a rituálov. 

Rutiny môžu reprezentovať kontinuálny zdroj v rámci zvládania ochorenia,  zároveň sú 

príležitosťou k výmene emocionálnej opory a poskytujú pocit normálnosti voči výzvam 

ochorenia.  Rodinné rutiny a rituály sa spájajú s dobrým zdravím a adaptáciou pacientov aj 

ich rodín. 

Predošlá skúsenosť vo vyronávaní sa so záťažou ako aj vnímané množstvo záťaže hrajú 

taktiež podstatnú rolu. Práve rodiny vyrovnávajúce sa s väčším stresom a dostupným menším 

množstvom zdrojov môžu stáť pred významnejšou výzvou ako rodiny s menším množstvom 

stresorov a viacerými zdrojmi (Shepard, Mahon, 2002).  

Výskumu ukazujú, že niektoré sociodemografické charakteristiky majú vplyv na 

rodinné fungovanie v kontexte chronického ochorenia. Radia sa medzi ne najmä príjem 

a rodinná štruktúra, pričom u rodín s nižším príjom a jedným rodičom bola zaznamenaná 

horšia adaptácia (Brown a kol., 2008; Cadman a kol., 1991; Knafl a kol., 2013).  

Podľa Wallandera a kol. (1989) je adaptácia na chronické ochorenia určovaná 

vzájomným pôsobením faktorov rizika a reziliencie. Prispôsobenie pozorujeme na základe 

relatívnej rovnováhy medzi týmto dvoma typmi faktorov. Podľa ich modelu prítomnosť 

chronicky chorého dieťaťa v rodine nemusí nevyhnutne pre rodinu predstavovať  nepriaznivú 

udalosť. Samozrejmé ostáva, že táto situácia môže zvyšovať množstvo stresujúcich udalostí, 

ktoré môžu viesť k ťažkostiam, pokiaľ nie sú dobre zvládnuté. Model kladie dôraz na rolu 

stresorov a osobných kompetencií (efektívnosť pokusov o zvládanie, ktoré jedinec podniká, 

keď sa ocitá v problematickej situácii) v miere zvládania situácie. Prispôsobenie je funkciou 

miery prežívanej záťaže, ktorá je ovplyvnená povahou prítomných problémov a schopnosťou 

jedinca sa s týmito problémami úspešne vysporiadať. Dôležitú rolu zohrávajú aj faktory rizika 

a reziliencie. Autori identifikujú 3 faktory rizika:  

- Premenné spojené s ochorením alebo handicapom (napr. závažnosť, viditeľnosť, 

zdravotné problémy) 

- Miera funkčnej nezávislosti dieťaťa 

- Psychosociálne stresory (vzťahujúce sa k ochoreniu ale aj k bežnému životu) 

Faktory reziliencie sú nasledovné:  

- Intrapersonálne premenné (napr. temperament a schopnosť riešiť problémy) 



 
 

- Sociálne ekologické (napr. rodinné prostredie, sociálna opora, zdroje) 

- Schopnosti zvládať stres (kognitívne nabudenie a copingové stratégie) 

Tieto faktory vplývajú na prispôsobenie priamo i nepriamo. Predstavovaný model je 

oproti skorším značne komplexnejší, predpokladá prítomnosť mnohých faktorov, 

prispôsobenie je iba jednoduchou funkciou copingových stratégii alebo sebapojatia. Tento 

model zatiať nebol zatiaľ schopný preukázať svoju praktickú platnosť. Zároveň nie je jasné 

zaradenie rodinného fungovania do kategórie faktorov reziliencie, vzhľadom na to, že rodinný 

konflikt či nízka kohézia môžu pôsobiť na prispôsobenie práve opačne (Bradford, 2002).  

Grey, Schulman-Green a Knafl (2014) vypracovali model self- a rodinného manažmentu 

chronického ochorenia. Self-manažment je každodenným procesom, v ktorom jednotlivec 

v interakcii s okolím zvláda ochorenie, jeho symptómy, ale aj napríklad jeho psychosociálne 

dopady. Za rodinný manažment ochorenia je považované úsilie rodiny o začlenenie 

liečebného režimu a špeciálnych potrieb jednotlivca do života celej rodiny. Zvládanie 

ochorenia zo strany jednotlivca a zo strany rodiny sú úzko prepojené a ich vzájomná 

významnosť sa mení v priebehu života (Grey, Schluman-Green & Knafl, 2014; Knafl, 

Deatrick, & Havill, 2012). Jedná sa o model tvorený a revidovaný na základe a pre potreby 

praxe. V rámci obrázku uvedeného nižšie môžeme vidieť revidovaný model (Grey, 

Schulman-Green, Knafl, 2014), ktorý komplexne reflektuje facilitátory aj bariéry, procesy, 

ktoré prebiehajú v rámci jednotlivca i rodiny a výsledky proximálneho aj distálneho 

charakteru.   



 
 

 

Obrázok 1. Self-manažment a rodinný manažment chonického ochorenia (Grey, Schulman-Green & Knafl, 2014, s. 25) 

 

 

3.3. 1. Typológie rodinného manažmentu ochorenia  

Jednou z prvých štúdií snažiacou sa o ustanovenie istej typológie rodín s chronickým 

ochorením je tá od Davisa (1963). Autor popísal dva druhy odpovedí rodiny voči ochoreniu: 

normalizáciu a disociáciu. Tieto dve kategórie ohraničujú akési kontinuum odpovedí. U rodín, 

kde sa vyskytuje stratégia normalizácie prichádza k minimalizácii rozdielov medzi dieťaťom, 

rodinou a okolím a očakávajú, že i okolie bude na ne reagovať tak, ako pred príchodom 

diagnózy. Rodiny so vzorcom disociácie zastávajú presvedčanie, že sú odlišné od ostatných 



 
 

rodín, vyhýbajú sa sociálnemu kontaktu a neočakávajú od okolia, že sa k nim bude chovať 

tak, ako pred tým. 

 

Zaujímavou je aj typológia, ktorú vytvorili Knalf a kol. (1996) na základe 

kvalitatívnych rozhovorov s členmi
13

 63 rodín
14

. Autori rovnako pracujú s konceptom 

rodinného štýlu manažmentu ochorenia definovaného ako:„... konfigurácia vytvorená 

z individuálnej definície situácie každého člena rodiny; správania, ktoré členovia prejavujú 

voči ochoreniu a sociokultúrnym kontextom, v ktorom sa tieto definície a správania 

vytvárajú.“ (Knalf a kol., 1996, s. 316). Na základe rozdielnosti v zásadných aspektoch 

skúsenosti s ochorením (rodinná definícia ochorenia, ciele a prístup k manažmentu ochorenia, 

dôsledky ochorenia) rozlišili 5 štýlov rodinného manažmentu chronické ochorenia:  

1. Prosperujúci – hlavnou témou týchto rodín je normálnosť. Dieťa s ochorením je vnímané 

ako rovnocenné svojim rovesníkom a povzbudzované k zapajániu sa do bežných aktivít. Na 

ochorenie sa nahliada ako na zvládnuteľnú vec v súľade s prístupom „život ide ďalej“. 

Rodičia sú sebavedomí vo zvládaní bežného života aj ochorenia. V riešení problémov sú 

proaktívni a efektívni. V týchto rodinách nie je pozorovateľný žiadny významnejší negatívny 

dopad ochorenia na rodinu alebo jej jednotlivých členov. Rodičia nepopisujú ochorenie ako 

hlavnú tému ani pozadie ich životov či hrozbu do budúcnosti. Okrem zdôrazňovania 

normality, členovia z týchto rodín majú tendenciu vyzdvihávať aj pozitívne prvky, ktoré 

ochorenie prinieslo do ich životov. 

 2. Prispôsobujúci sa – aj v tomto rodinom štýle je dominantnou témou normalita. Na základe 

niekoľkých znakov je pozorovateľné, že tieto rodiny vnímajú svoju situáciu o niečo 

negatívnejšie ako Prosperujúci. Rodiny častejšie uvádzajú náročné aspekty choroby, napr. 

vnímané menšie možnosti dieťaťa. Rodičia dobre zvládajú nároky choroby. I keď väčšinou 

volia proaktívny štýl zvládania, miestami sa vyskytuje i štýl poddajný, zameraný na presné 

nasledovanie pokynov lekára. Otcovia môžu byť menej zapojenými do zvládania ochorenia. 

Rodičia uvádzajú iba málo negatívnych dopadov ochorenia na rodinu. Nejedná sa ani o zdroj 

manželských konfliktov. U niektorých rodín sa vyskytovali obavy z budúcnosti dieťaťa.  

3. Pretrvávajúci– prevládajúcou témou je náročnosť, čo vystihuje negatívny pohľad rodín na 

ich situáciu a obrovské úsilie, ktoré do zvládania ochorenia investujú. Rodičia často videli 
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svoje dieťa ako „tragického hrdinu“, ktorého životné príležitosti sú nenávratne 

zúženévplyvom ochorenia. Rodičovský štýl a filozofia sú protektívnymi. Rodičia zdôrazňujú 

obmedzenia a limity chorých detí. Popisujú sa ako schopní zvládať nároky ochorenia, ale 

zároveň vyvíjajúci obrovské úsilie, aby tak činili. Vo svojom zvládaní sú proaktívnymi, ale 

ochorenia vnímajú ako záťaž. Popisujú, že robia to najlepšie, čo môžu vzhľadom na 

okolnosti. Dopady ochorenia na svoju rodinu vnímajú výrazne negatívne. Nemoc je neustále 

v centre pozornosti ich rodín. V niektorých rodínách sa objavoval nedostatok súdržnosti, 

spojený s rezignáciou a sklamaním z neschopnosti nájsť spoločnú reč. Vyskytli sa aj prípady, 

kde bolo ochorenie vnímané ako budúce hrozba.  

 4. Zápasiaci – ústrednou témou tohto štýlu je rodičovský konflikt ohľadom toho, ako zvládať 

ochorenie. Konflikt pramení z rozlišných pohľadov na ochorenie a rozdielnych vzájomných 

očakávaní. Pričom matky z pravidla vnímajú situáciu negatívnejšie ako otcovia. Zapojenie ich 

partnerov do starostlivosti prežívajú matky ako nedostatočné a zároveň ich vlastnú vyvíjanú 

snahu ako nedocenenú. Tieto faktory prispievajú k pocitu záťaže u matiek, čo im zároveň 

bráni v osvojení si proaktívnych stratégii. Naopak otcovia častejšie ako matky vidia svoje deti 

ako normálne a zastávajú postoj „život ide ďalej“. Zo strany otcov sa objavovuje kritika 

manažmentu ochorenia matiek. Obaja rodičia uvádzajú nedostatok súdržnosti a manželských 

konflikt ako hlavné negatívne dôsledky ochorenia pre rodinu. Objavovaje sa vzájomná 

nespokojnosť ohľadom spôsobu zvládania ochorenia, no ani jeden z partnerov nie je schopný 

prísť s alternatívou. Ochorenie stojí v popredí ich životov. Matky vyjadrovali nespokojnosť, 

že otcovia nerozpoznávajú tento významný vplyv ochorenia na ich životy ani hrozbu, ktorú 

choroba predstavuje pre ďalší život ich detí. Deti v týchto rodinách často vnímali ochorenia 

ako signifikantne zasahujúce do ich životov a ako zdroj neustálych obáv.  

 5. Zmätený – s hlavnou rodinnou témou zmätok. V týchto rodinách prevládajú negatívne 

témy u rodičov, ale nie u ich detí. Rodičia vnímajú svoje deti buď ako „tragické postavy“ 

alebo ako problematické detí (ochorenie spolu s školskými a behaviorálnymi problémami) 

a ochorenie ako hrozivú situáciu alebo nenávidené obmedzenie. Rodičia sa vyznačujú 

neistotou v zvládaní ochorenia, z čoho plynie aj absencia rodičovskej filozofie a postoja voči 

ochoreniu a jeho zvládaniu. Dôsledkom týchto faktorov je ochorenie v rodine zvládaným 

nevhodne. Deti samotné sa opisujú ako relatívne nezapojené do zvládania ochorenia. Dopady 

ochorenia na rodinu sú popisované ako výrazne negatívne. Rodičovská súdržnosť sa 

vyskytuje len zriedka, ochorenie je ústrednou figúrou rodín, budúcnosť je vnímaná ako 



 
 

hrozba. Obecne tieto rodiny vnímajú svoju situáciu ako veľmi negatívnu, bez schopnosti ju 

efektívne zvládať. 

(Knalf a kol., 1996) 

Perspektíva rodinného zvládania rozpoznáva stresory, ktoré môžu zasahovať do 

rodiných životov. Zároveň zdôrazňuje, že rodiny tvoria vlastné, subjektívne definície situácii 

a práve tieto definície majú vplyv na to ako rodiny situácie zvládajú (Deatrick, Knafl 

a Murphy-Moore, 1999). Na základe toho či sa rodina viac zameriava na bežné rodinné 

aktivity alebo na požiadavky ochorenia, rozlišujú Knafl a kol. (2013) štyri vzorce chovania, 

ktoré je opäť možné vidieť v rámci určitého kontinua od zamerania na rodinu k zameraniu na 

ochorenie.  Zameranie na rodinu je spojené s vysokou rodičovskou súdržnosťou a efektívnym 

zvládaním ochorenia, bez toho, aby sa život celej rodiny sústredil na jeho manažment. 

U zamerania na ochorenie je charakteristický pohľad na život dieťaťa ako odlišný od jeho 

rovesníkov, rodiny vyvíjajú značnú snahu pre zvládanie ochorenia, ale pochybujú 

o úspešnosti týchto svojich snáh. Autori rozlišujú dva medzistupne medzi týmito krajnými 

pólmi: mierné zameranie na ochorenie a mierné zameranie na rodinu. Tieto dva rodinné 

vzorce sú slabšou formou  svojich krajných bodov a vyznačujú sa väčšími rozdielmi 

v pohľadoch rodičov. V štúdii Knalf a kol.(2013)  autori referovali o prevahe výrazne 

pozitívneho pohľadu na rodinný život nad tým výrazne negatívnym. Vyjadrené v percentách: 

24% rodín vypovedalo o zameraní na rodinu a 8 % o zameraní na ochorenie. Väčšina rodín 

však spadala do miernejších foriem týchto vzorcov (až 68%), kde sa vyskytoval vyrovnanejší 

pomer pozitívneho a negatívneho vzorca. Mierne zameranie na ochorenie vykazovalo až 35% 

rodín.  

Každá rodina môže role a zodpovednosti spojené s ochorením distribuovať rôznym, no 

rovnako efektívnym, spôsobom. Toto prerozdelenie sa tiež mení s časom, vývojovými 

a enviromentálnymi požiadavkami voči rodine (Shepard, Mahon, 2002). Rodiny 

vyrovnávajúce sa s chronickým ochorením dieťaťa by nemali byť považované za deviantné, 

ale za normálnych ľudí, vyrovnávajúcich sa s abnormálnou situáciou (Perrin, MacLean, 

1988). Zameranie by sa malo preniesť z dôrazu kladeného na maladaptáciu k schopnosti rodín 

zvládať stresory spojené s ochorením, a tak zhodnotení nielen limitácii, ale aj silných stránok 

rodín (Clawson, 1996).   



 
 

3.3.2. Odklon od patologického prístupu 

Z vyššie citovaných zdrojov vyplýva príklon vedeckého skúmania i teórie k zameraniu  

na zvládanie situácie. V literatúre sa ale často stretávame s výčtom problémov, ktoré sa u istej 

konkrétnej populácie vyskytujú. Preto považujeme za dôležité prízvukovať odklon od tohto 

patologického modelu.  

Patologický model predpokladá, že problémy alebo výskyt patológie je bežný a preto 

je úlohou výskumníkov preskúmať ich mieru. Tento prístup pracuje s východiskom, že 

mentálne zdravie dieťaťa je definované absenciou problémov. Jeho pesimistickosť môže viesť 

k prehliadaniu toho, že ochorenie prináša nielen negatíva, ale i pozitíva. Patologický model 

prehliada aj otázku po tom, prečo sa niektoré rodiny úspešne vyrovnávajú s výzvami, ktoré 

v prispôsobovaniu sa chronickému ochoreniu prekonávajú a prečo sa iným darí menej 

(Bradford, 2002). I keď podobný prístup si stále zachováva svoju hodnotu, v nasledujúcej 

pasáži sa budeme viac venovať novším smerom, ktoré by mohli byť inšpiratívnymi vo 

výskume i v praktickej implementácii. 

 Bradford (2002) popisuje dva novšie prístupy k problematike chronických ochorenia 

v rodine a to pediatrickú psychológiu zdravia
15

 a systémovú teóriu
16

 . 

Prvý menovaný sa sústredí na otázky ako : 

Ktoré rodiny alebo rodinný členovia sú vulnerabilný voči stresu vyplývajúceho 

z chronického ochorenia?  

Ktoré aspekty starostlivosti sú obzvlášť náročné?  

Ktoré psychosociálne premenné sa podieľajú na nevhodných copingových stratégiách? 

Ktoré rodiny sa adaptujú na potencionálne stresory a ako to robia?  

Systemické teórie zase prinášajú komplexnejší a integrovaný pohľad na adaptáciu celej 

rodiny. Hoffman (1981) pomenováva hlavné princípy systemického prístupu nasledovne:  

1. Systémy sa skladajú z navzájom previazaných častí. 

2. Zmena jednej časti je spojená so zmenou všetkých ostatných. 

3. Systém udržiavajú obvyklý rovnovážny stav (homeostázu). 

3. Systémy udržiavajú rovnováhu medzi obdobiami zmeny a stability. 

Sledované je ako sa správajú jednotlivci, ale i to ako sa problémy vzťahujú k rodinnej 

štruktúre a organizácii a ako sú tie naopak ovplyvnené širším prostredím. Podľa systemickej 

teórie problém vyskytujúci sa  u každého člena rodiny (napríklad výskyt chronického 

ochorenia) má efekt na ostatných členov a zmeny správania každého prvku systému 
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(napríklad v zaujatí protektívneho postoja rodičov voči dieťaťu) ovplyvňuje ostatných 

(Bradford, 2002). 

Dôležitou úlohou je identifikovať deti a rodiny, ktoré môžu byť rizikové k rozvinutiu 

psychologických problémov a  toho prečo sa jedny rodiny s ochorením vyrovnávajú zatiaľ čo 

iné nie? Bradford (2002) sám zhŕňa nasledujúce 4 faktory, ktoré sú podľa neho pre 

prispôsobenie kľúčové: rodinné interakčné vzorce, komunikácia pacient-lekár, prostredie 

zdravotnej starostlivosti a presvedčenia o zdraví. Autor zdôrazňuje, že zoznam týchto 

faktorov nie je uzavretým, ich aktuálna dôležitosť spočíva najmä v empirickom overení. na 

ich základe skonštruoval nasledujúci model. 

  

Obrázok 2. Model rizikových faktorov, ktoré sa zapajajú do prispôsobenia detskému chronickému ochoreniu (Bradford, 
1996, s. 169) 

 

Podľa autor jednotlivé faktory nevystupujú ako izolované, práve naopak, dôležitým je 

ich vzájomné pôsobenie ako uvádza na príklade:  

„Zlé prispôsobenie dieťaťa by mohlo byť výsledkom zlého rodinného fungovania, kde 

vzorce komunikácie sú posilňované nemocničným systémom, ktorý nie je schopný napĺňať 



 
 

potreby rodiny. Čo by zase mohlo byť výsledkom zlej komunikácie medzi rodinou 

a zdravotníckym systémom, to môže byť prepojené so scenármi a presvedčeniami, ktoré 

rodina o chorobe má. Pokladom, ktorých môžu byť  vplyvy od významných druhých v rodinnej 

podpornej sieti alebo dostupné copingové zdroje.“ (Bradford, 2002, s. 168).  

Autor vyzýva k odvráteniu sa od vyrábania ďalších zoznamov rizikových 

a podporujúcich faktorov, ktoré medzi sebou neinteragujú a od pohľadu na prispôsobenie ako 

absencie patológie. Namiesto toho navrhuje definovať prispôsobenie vo vzťahu k správaniu, 

ktoré dieťa a jeho rodina demonštrujú v procese copingu s ochorením. Pozornosť by tak mala 

byť venovaná  tomu správaniu, ktoré sa ukazuje vo vyrovnávaní sa so špecifickými výzvami 

(Bradford, 2002). 

3.4. Zhrnutie 

Chronické ochorenie jedného rodinné člena sa stáva súčasťou rodinného systému. 

Pôsobí na všetkých členov rodiny a zároveň rodina je prostredím a činiteľom ovplyvňujúcim 

ochorenie. Rodiny sa okrem každodenných stresorov musia vyrovnávať aj so stresormi 

špecifickými pre danú nemoc. Pritom sa zdá, že podstatnejšími v rámci zvládania ochorenia 

ako fyziologické či sociodemografické parametre je percepcia a charakteristiky rodiny. 

Obzvlášť určujúcimi sú rodinná flexibilita, kohézia, spôsob riešenia problémov, predošlá 

skúsenosť, kultúrny kontext, normalizácia a rituály. V kontexte zvládania ochorenia je 

dôležité na individuálnej i rodinnej úrovni prihliadať nielen k bariéram a facilitátorom, ale 

i k procesom, ktoré tieto faktory vyvolávajú a výsledkom v ktoré procesy ústia. Z hľadiska 

manažmentu ochorenia môžeme rozlíšiť niekoľko typológii, kde ako ústredným prvkom 

dištikcie sa javí najmä zameranie na rodinu v konfrontácii so zameraním na ochorenie. V tejto 

kapitole boli zhrnuté súčasné modely pracujúce s rodinami, v ktorých sa vyskytuje chronické 

ochorenie. Dôraz je v nich kladený na systemický prístup a psychológiu zdravia v kombinácii 

so snahou o komplexný prehľad postavený na empirických zisteniach.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Diabetes mellitus a rodina 

Ochorenie DM 1.typu je špecifické hlavne pre jeho vysoké nároky na manažment. 

Tými najvýznamnejšími sú: pravidelná aplikácia inzulínu a kontrola jeho hladiny, pravidelné 

plánovanie a konzumácia jedla, fyzická aktivita a úprava rodinného harmonogramu. Choroba 

môže mať dopady aj na finančnú situáciu rodinu, nielen kvôli požiadavkám výživy 

a zdravotných pomôcok, ale i pre väčšie časové požiadavky na starostlivosť, pre ktoré býva 

jeden z rodičov nútený vzdať sa svojho zamestnania (Seiffge-Krenke, 2001). Rodiny sú 

okrem spomínaných rutinných úkonov liečby vystavené aj situáciám akútneho ohrozenia 

v prípade nízkych alebo vysokých hodnôt glykémie (Streisand, Mackey, Herge, 2010). 

Kompenzácia ochorenia je úzko previazaná s charakteristikami rodiny. Je možné 

pozorovať spojitosť medzi dobrou metabolickou kontrolou dieťaťa a zdravým psychickým 

prostredím  (Frank, 2005). Rodinná kohézia, zhoda ohľadom režimu diabetu a povinností, 

podporujúce správanie a spoločné riešenie problémov sa spájajú s lepšou glykemickou 

kontrolou a zvládaním režimu. Naopak pri konfliktoch a difúzii zodpovednosti sú tieto 

kategórie zhoršené (Anderson a kol., 1981; Delamater, 2009; Miller-Johnson a kol., 1994; 

David a kol., 2001, Wysocki a kol. 2008). 

V literatúre sú uvádzané viaceré riziká rodinného prostredia, ktoré sa u rodín, kde trpí 

dieťa DM 1.typu, vyskytujú vo zvýšenej miere. Jednou z pozorovaných premenných je 

rodinné klíma. Za najpriaznivejšie rodinné klíma sa obecne považuje prostredie vyznačujúce 

sa atmosférou kohézie, nízkym počtom konfliktov, dobrou štruktúrou a organizáciou, 

podporujúce voľnočasové aktivity priliehavé veku dieťaťa. Vo výskume Seiffge-Krenke 

(2001) popisovali adolescenti s DM 1.typu a ich rodičia svoju rodinnú klímu, na rozdiel od 

kontrolnej skupiny, ako štruktúrovanejšiu, s vyššou organizovanosťou a orientáciou na výkon. 

V longitudiálnom výskume bolo preukázané, že menované premenné ostávajú v priebehu 

času menenými. Tieto charakteristiky môžu zohrávať dôležitú rolu vo fáze vyrovnávania sa 

s ochorením, ale v dlhodobom horizonte môžu ústiť v rigidite a pozastavení prirodzeného 

vývoja dospievajúceho (Seiffge-Krenke; 2001).  

Niektoré výskumy poukazujú aj na nižšiu mieru kohézie u rodín s deťmi s diabetom 

(Moreira a kol., 2013). Naopak priaznivejšie výstupy nachádza Missoten a kol. (2012). Autori 

sa sústredili na analýzu rodinnej klímy v rodinách adolescentov s diabetom. Analyzované boli 

4 dimenzie rodinného fungovania (kohézia, kontrola, organizácia, konflikt), na základe 

ktorých boli identifikované 4 druhy rodinných klím:  

1. Kohézivná – stredne vysoká kohézia, stredne nízke až nízke ostatné dimenzie  

2. Balancovaná – vysoká kohézia a organizácia, nízky konflikt 



 
 

3. Konfliktná  – vysoký konflikt, nízka kohézia a organizácia 

4. Kontrolujúca – vysoká kontrola, stredne vysoký konflikt a organizácia, stredne nízka 

kohézia 

Chorí adolescenti v porovnaní so zdravými rovesníkmi referovali častejšie o klíme 

balancovanej, menej o kohézivnej a konfliktnej. Nezávisle na experimentálnej alebo 

kontrolnej skupine sa u adolescentov pochádzajúcich z rodín s kohézivnou alebo 

balancovanou rodinou klímou vyskytovalo menej externalizačných a internalizačných 

problémov (Missoten a kol., 2012).  

Ochorenie a jeho režim môžu vplývať aj na vzorce rodinnej komunikácie. Podľa 

výskumu Seiffge-Krenke (2001) komunikácia rodín, kde sa vyskytuje ochorenie DM 1. typu 

sa vyznačuje nepriamosťou a vyhýbaním sa konfliktom. V rámci konfliktov nachádzajú 

členovia rodiny rýchle, ale nekvalitné riešenia. Zistené boli aj rozdiely v zapájaní otcov 

v porovnaní s kontrolnou skupinou (Seiffge-Krenke, 2002). Otcovia v experimentálnej 

skupine sa podielali menej na zvládaní problémov či už spojených s ochorením alebo 

bežných. Ich komunikácia bola popísaná ako indiferentná a pasívna.  

Blechman a Delamater (2013) predstavuju model efektívnej rodinnej komunikácie, 

konkrétne v spojení s ochorením diabetu. Podľa tohto modelu sú pre efektívnu komunikáciu 

dôležité nasledujúce predpoklady:  

1. „Signály vypovedajúce o dobrej nálade predlžujú kontakt účastníkov komunikácie 

prinášajúci príjemné dôsledky a optimálnu pripravenosť k učeniu a výkonu.“ 

Podľa tohto predpokladu ma pracovník edukačného tímu najväčšiu šancu v edukácii 

nových pacientov uspieť pokiaľ sú účastníci dobre naladení. Rovnako rodiny a deti 

najlepšie zvládajú vykonávanie svojich novosvojených schopností, ak majú dobrú 

náladu. Podľa autorov je preto dôležitá pre tieto rodiny regulácia nálady 

(povzdbudenie samého seba v situáciách zlej nálady), ktorá tak prispieva k lepším 

výsledkom v zvládaní ochorenia.  

2. „Efektívna rodinná komunikácia vzbudzuje dobrú náladu všetkých členov rodiny.“ 

Efektívna komunikácia je copingovou stratégiou umožňujúcou rodinám s diabetom 

uvoľnenie napätia a voľné zdieľanie týkajúce sa ochorenia či jeho zvádania, čím 

podporuje dobrú náladu v rámci rodiny. Schopnosť efektívnej komunikácie je preto 

ďalším dôležitým prvkom, ktorý si rodiny môžu osvojiť s cieľom podporiť schopnosť 

self-manažmentu dieťaťa a rozptýliť pochybnosti a stres ostatných členov rodiny.  

3. „Rodinný členovia, ktorí majú často dobrú náladu sú optimálne pripravenými pre 

zvládanie svojich kompetencii a fyzickú odolnosť.“  



 
 

Vďaka efektívnej komunikácii členovia rodín prežívajú viacero pozitívnych signálov, čo 

v nich poporuje fyzickú odolnosť a kompetenciu. Charakteristiky prepojené zároveň s dobrou 

kompenzáciou diabetu (Blechman, Delamater, 2013).  

Viacero výskumov z poslednej doby sa snaží postihnúť podstatu alebo hlavné 

charakteristiky toho, aké to je žiť s diabetom. Podľa výskumu Marshalla a  kol. (2009), 

založenom na fenomenologickom rozhovore s chorými deťmi a ich rodičmi, bola ústrednou 

témou „normálnosť“. Diabetes rodiny ich činí odlišnými, a to zvyšuje ich úsilie o tom byť 

normálnymi. Ďalšími témami boli prechod, attachment, strata a význam, ktoré reflektujú 

potrebu odpútania sa detí a zároveň silné rodičovské puto, stratu zdravia a pôvodného 

spôsobu života a nachádzanie významu v tom novom. Tieto témy sú v zhode s prirodzeným 

vývojom adolescentov. Prepletajú sa so zvýšenými obavami rodičov z osamostatnenia a self-

manažment ochorenia. Rodičia sa potýkajú nielen s bežnými nástrahami vývoja svojich detí, 

ale i špecifickými, prameniacimi z podstaty ochorenia.  Postupom času sa rodiny natoľko 

stotožnili s podmienkami života s diabetom, že aj napriek riziku nečakaných komplikácii, sa 

stalo normálnym žiť s diabetom, čo bolo spojené so silnou túžbou byť rovnako vnímanými aj 

zo strany okolia (Marshall a kol.2009). 

4.1. Rodičia a diabetes 

Rodičia detí s diabetom sú tými, kto obzvlášť v prvých fázach ochorenia musia 

dohliadať na dodržiavanie požiadavok liečebného režimu a neustále pozorovať správanie 

dieťaťa. Často preberá túto úlohu zodpovedného pozorovateľa matka dieťaťa, rolu aktívnu 

a kontrolujúcu, zatiaľ čo ostatní členovia rodiny stoja v úzadí (Seiffge-Krenke, 2002). 

Vplyvom ochorenia prichádza k zosilneniu interakcie medzi matkou a dieťaťom.  Aj napriek 

tomu, že táto funkcia matiek vyplýva i z toho, že: „Matka je prirodzený výchovným a 

a zdravotníckym expertom rodiny.“ (Matoušek, 1993, s. 92). Matoušek (1993) zdôrazňuje, že 

dobrou adaptáciou rodiny na ochorenie je tá, kde sa na starostlivosti podieľajú obaja rodičia 

a podľa možností aj ostatní súrodenci. Kde rodina je schopná združovať sa pri aktivitách, 

ktoré postihnutie neovplyvňuje. Nasledujúca sekcia sa pokúša bližšie objasniť niektoré 

aspekty rodičovstva detí s DM 1.typu.  

4.1.1. V perspektíve časovej  

„Prvé poznanie, že s dieťaťom nie je niečo v poriadku znamená preto nevyhnutne istý otras 

v postojoch a predstavách rodičov.“ (Matějček, 2001, s.25).  

Pre rodičov, ako pre prirodzených ochrancov svojich potomkov, je zásadným zistenie, 

že ich dieťa trpí nevyliečiteľným ochorením. Táto správa prináša do ich života otras, na ktorý 



 
 

sú viazané silné emócie, ale aj markantné zmeny a životné nároky. Počiatky ochorenia, 

v období prvých symptómov a pred stanovením diagnózy, sú spájané s neistotou (Horner, 

1997). Konečná diagnóza so sebou nesie nové zneistenia vzťahujúce sa k nárokom 

starostlivosti o dieťa a celkovej premeny života jednotlivcov i rodiny. Podľa výskumu 

(Landolt a kol., 2002) až 24% matiek a 22% otcov tesne po diagnóze DM 1.typu u ich dieťaťa 

spĺňalo diagnostické kritériá postraumatickej stresovej poruchy. Subklinickú hranicu tejto 

diagnózy dosiahlo 51% matiek a 41% otcov. Výskum Kovasca a kol. (1985) zaznamenal 

u tejto špecifickej skupiny rodičov iné patologické javy. U matiek to boli subklinické prejavy 

úzkosti a depresii oproti otcom, u ktorých boli obavy nižšie. Do pol roka tieto symptómy u 

matiek pominuli, nebolo narušené ani  ich rodinné a manželské fungovanie.   

Rodičia sa potýkajú s rozličnými problémami v závislosti na štádiu ochorenia. V prvotných 

fázach sú rodičia konfrontovaní s výzvami a problémami akými sú: 

- hrozba voči rodinnej pohode – spojená najmä so silnými emóciami šoku a nedôvery, 

beznádeje, izolácie, defenzívnymi reakciami, stresom a zmenami v bežnom spôsobe 

života. 

- neznalosť – nedostatok informácii a falošné presvedčenia. 

- náročná a invazívna liečba – náročnosť zvládania striktnej kontroly, nutričných 

obmedzení a injekcií inzulínu v spojení s nedostatočnou spoluprácou pacienta 

v prvých fázach ochorenia. 

- stigma – neprimeraná ľútosť , súcit a označkovanie zo strany okolia. 

(Oskouie, & Mehrdad, 2012). 

Podľa Streisand a kol. (2005) prvý rok po stanovení diagnózy diabetu u dieťaťa sa tretina 

rodičovského stresu spája s vnímanou neschopnosťou rodičov dodržiavať stanovený režim, 

zodpovednosťou o manažmet ochorenia a strachom z hypoglykémie.  

Sand a kol. (2015) na základe kvalitatívnych rozhovorov vytvorili nasledujúce schéma 

znázorňujuce zmeny pre celú rodinu z perspektívy rodičov.  



 
 

Obrázok 3. Prebiehajúce rodinné procesy (Sand a kol., 2015, s.43) 

 

Z hľadiska chronicity  a komplexnosti ochorenia DM 1.typu sa rodičia dlhodobo 

potýkajú s časovou a energetickou náročnosťou starostlivosti i pretrvávajúcou neistotou 

a obavami (Dodgson a kol., 2000). Nemoc dieťaťa tak vytvára špecifický „pediatrický stres“, 

spojený so zdravotnou starostlivosťou, komunikáciou (s dieťaťom aj zdravotníckym 

personálom), rodičovskou zodpovednosťou a záťažou a emocionálnym fungovaním viazaným 

na prispôsobenie sa ochoreniu (Streisand a kol. 2001). Vyššia úroveň pediatrického stresu 

nepôsobí negatívne len na fungovanie samotného rodiča, ale aj na ich potomkov v podobe 

horšieho behaviorálneho a emocionálneho fungovania (Drotar, 1997; Frank a kol., 1998; 

Sweenie, Mckey, Streisand, 2014), horšej metabolickej kontroly  (Auslander, 2005) či 

nižšieho zapojenia do starostlivosti o samého seba (Bourdeau a kol., 2007).  

V dlhodobej perspektíve sa môžu rodičia potýkať aj so syndrómom vyhorenia. Podľa 

Lindström, Åman, Norberg (2011) sa vyhorenie spojené s ohorením DM dieťaťa objavovalo 

najmä u matiek a bolo asociované s nízkou úrovňou sociálnej opory, nedostatkom voľného 

času, vnímaným vplyvom ochorenia na rodinu a finančnými obavami.  

4.1.2. V perspektíve vývojovej  

S vekom dieťaťa prichádza aj k zmenám nárokov kladených na rodičov. Malé dieťa 

s diabetom predstavuje pre rodičov výzvu vo viacerých ohľadoch – dieťa rýchlo rastie, s čím 

sa mení aj množstvo potrebného inzulínu, dieťa samo má obmedzenú schopnosť rozpoznať 



 
 

nastupujúcu hypoglykémiu. Rodičia sa preto musia naučiť jeho signály vnímať a správne 

interpretovať (Grey, 2009). Podobné nároky komplexnej starostlivosti môžu následne 

komplikovať napríklad zháňanie pomoci v starostlivosti. Príbuzní, susedia či opatrovateľky, 

ktoré sa starali o dieťa pred diagnózou môžu opúšťať opateru dieťaťa z viacerých dôvodov 

ako napríklad prehnané obavy rodičov, zveriť niekomu choré dieťa či naopak obava 

opatrovníkov z nových nárokov starostlivosti (Ayala, Murphy, 2011; Sullivan-Boyai a kol.,  

2003).  

Nástup dieťaťa do školy môže byť komplikovaný aj zo strany školského zariadenia, 

ktoré nie je ochotné prijať dieťa s podobnou diagnózou. Deti v školskom veku majú taktiež 

potrebu tráviť viacej času v spoločnosti kamarátov a záujomových aktivít. Aby to bolo možné 

musia deti zvládať sami väčšiu časť úkonov spojených s manažmentom diabetu (Silverstein 

a kol., 2005), stále vyžadujú pomoc dospelého v komplikovanejších úkonoch (napr. 

vypočítanie množstva inzulínu) (Ayala, Murphy, 2011). 

 V období puberty a adolescencie sa vynára prirodzená túžba po nezávislosti od 

rodičov. Môže prichádzať k zamieňaniu tejto snahy o nezávislosti s plnou schopnosťou 

zvládať diabetes sám. Mnohí adolescenti ale ešte nemusia byť pripravení a vyspelí natoľko, 

aby sa o svoj diabetes starali výlučne sami (Ayala, & Murphy, 2011). Zdieľanie manažentu 

ochorenia medzi adolescentom a jeho rodičmi má pozitívne dopady na jeho psychické zdravie 

aj metabolickú kontrolu (Helgeson a kol., 2008). Balancovanie a hľadnie správnej rovnováhy 

v starostlivoti a miere kontroly je úzko prepojené s dôverou medzi rodičom a dieťaťom (Ivey, 

Wrigt, & Dashiff, 2009).  

Výchova dieťaťa s diabetom zahŕňa aj kontinuálne hodnotenie pripravenosti dieťaťa 

na prevzatie zodpovednosti za ochorenie. Rodičia sa snažia o vytvorenie krehkej rovnováhy 

medzi zdravotnou bezpečnosťou dieťaťa a jeho zapojením do vývojovo adekvátnych aktivít 

(Ayala, & Murphy, 2011). Rodičovstvo týchto detí je spájané aj s pocitom neustálej 

ostražitosti a strachu, umocňovaných ohromným pocitom zodpovednosti (Grey, 2009; 

Streisand a kol., 2005; Sullivan-Boyai, 2003). V rodičoch nastavujúcich nevyhnutné pravidlá 

a obmedzenia vplývajúce z nárokov ochorenia môžu pociťovať vinu voči svojmu 

dospievajúcemu dieťaťu. Dôležité je poskytnutie priestoru pre rozhodnutia dieťaťa, tam kde 

to je možné a stanovenie jasných hraníc s rešpektom voči dieťaťu (Ayala, & Murphy, 2011).  

Zaujímavým je porovnanie vnímaného stresu zo strany rodičov a ich detí vo veku 

adolescencie (Seiffge-Krenke, 2001). Adolescenti popisujú vlastný život ako normálny, 



 
 

v porovnaní s normou uvádzajú zriedkavý výskyt každodenných starostí. Ich rodičia vo 

svojich životoch naopak popisujú množstvo starostí a záťaže, a to hlavne: neustále obavy 

o zdravie ich dieťaťa, pocit zodpovednosti za všetko, zaťažujúce organizovanie návštev 

lekárov a plánovanie stravovania. Matky uvádzali konkrétnejšie zdroje stresu: rigídny denný 

rozvrh, vplyv diabetu na každodenný život, obmedzenie rodinných aktivít, izolácia, strach 

a obavy o budúcnosť dieťaťa, nárast negatívnych pocitov (konflikty, nervozita, vina,..), 

psychopatologické javy (poruchy spánku, emocionálna labilita,..). Druhým skúmaným boli 

zdroje stresu špecifické pre DM. V tejto kategórii bola pre adolescentov stresujúcou najmä 

aplikácia inzulínu, metabolická nestabilitu, hospitalizácie, zmeny diéty a liečby. U rodičov 

boli ako najvýraznejšie stresory popísané nekontrolovateľnosť diabetu a chronické 

komplikácie ochorenia. Výsledky štúdie poukazujú na to, že zatiaľ čo chorí adolescenti jasne 

rozdeľujú stresory každodenné a špecifické, ich rodičia toto vydelenie nemajú. Stresory 

viazané na ochorenie prestupujú do ich bežného žívota, čo môže pôsobiť zmeny v rodinnej 

klíme aj ich psychickej pohode (Seiffge-Krenke, 2001). 

4.1.3. Perspektíva matiek a perspektíva otcov 

Starostlivosť o dieťa s ochorením obvykle nie je medzi opatrovníkmi rozdelenou 

rovnomerne, preto je dôležité rozlišovať medzi špecifickými vplyvmi na matky a otcov. 

U matiek detí s DM 1. typu bolo zaznamenané zvýšené riziko rozvoja depresívnych 

a úzkostných symptómov (Driscoll a kol., 2010; Jaser a kol., 2008; Horsch a kol. 2007; 

Moreira a kol., 2013; Williams a kol., 2009). Zdá sa, že tieto ťažkosti sú nezávislé na veku 

dieťaťa, aj napriek tomu, že zdroje stresu na môžu líšiť (Anderson, Loughlin, & Goldberg, 

2001). Spracovávanie diagnózy dieťaťa a adaptáciu na manažment ochorenia postupne strieda 

náročné obdobie adolescencie (Moreira, 2013). 

Otcovia zohrávajú v rámci rodiny a vývoja dieťaťa nemenej významnú rolu. Ich 

zapojenie do starostlivosti a pôsobenie je odlišné od toho materského, preto je možné 

pozorovať aj rozdielne dopady ochorenia na ich osobu, napríklad sú viac vystavení vyššej 

pracovnej záťaži spojenej s potrebou finančného zaopatrenia rodiny. Stres otcov podľa 

Mitchell a kol. (2009) dosahuje len miernu úroveň a obvykle je spojený s úzkosťou. Miera 

prispôsobenia otcov je úzko spojená s metabolickou kontrolou detí (Dashiff, Morrison, & 

Rowe, 2008).  Lepšie zapojenie otcov do starostlivosti o choré dieťa predstavuje prínos pre 

rodinný systém. Spája sa so zdravším rodinným fungovaním a nižšou mierou 

psychopatologických symptómov u matiek (Wysocki, Gavin, 2004). Rizikom je, že zatiaľ čo 

systém a matky profitujú a prejavujú nižšiu mieru depresívnych symptómov, s vyšším 



 
 

zapojením otcov do starostlivosti, Hansen a kol. (2012) zistili, že pre samostných otcov toto 

navýšenie starostlivosti predstavuje vyššiu mieru rodičovského stresu a úzkosti. 

Môžeme teda pozorovať, že diabetes dieťaťa predstavuje významný stresor aj pre 

rodičov. Môžu sa u nich vyskytovať obavy, stres, úzkosti, ale aj pocity osamelosti 

a izolovanosti. Niektorí z nich preto vyhľadávajú odbornú psychologickú pomoc, iní sa 

obracajú na neformálne podporné skupiny (Hrachovinová, Jirkovská, & Pelikánová, 2011). 

4.2. Zhrnutie 

Diabetes mellitus 1. typu je chronickým ochorením kladúcim požadavky na dôkladné 

dodržiavanie liečebného režimu a zmenu štýlu celej rodiny. Výzkumy pritom dokazujú jasné 

prepojenie medzi charakteristikami rodinného prostredia a úrovňou metabolickej kontroly 

dieťaťa. V otázke toho či je možné určiť nejaké charakteristiky význačné pre rodiny, 

v ktorých sa DM 1.typu vyskytuje, sa odpovede rozchádzajú. Niektoré závery upozorňujú na 

isté rizikové prvky: väčšia miera štruktúry a organizácia, zameranie na úspech, nepriama 

komunikácia a vyhýbanie sa problémom. Rodičovstvo týchto detí prináša špecifické výzvy  

a to najmä v prvom roku od stanovenia diagnózy. Z hľadiska vývoja dieťaťa je potrebné 

balancovať medzi kontrolou rodičov a autonómiou dieťaťa. Táto bežná vývojová požiadavka 

je pre rodičov náročnejšia vnímanými zdravotnými rizikami, obzvlášť v období puberty 

a adolescencie. U rodičov detí s DM 1.typu je možné pozorovať niektoré patologické javy. 

A to najmä symptómy depresie a úzkosti prevažujúce u matiek, ktoré obvykle zastávajú 

ústrednú rolu v starostlivosti a manažmente ochorenia.  

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Zdraví súrodenci chronicky nemocných detí  
Snahou predošlých kapitol bolo priblížiť pohľad na situáciu v rodinách s chronickým 

ochorením a konkrétne s nemocou diabetom mellitus 1.typu. Na základe tohto literárneho 

prehľadu je možné konštatovať, že chronické pediatrické ochorenie ovplyvňuje celú rodinu 

a že stresory s ním spojené dopadajú na každého člena, vrátane zdravého súrodenca. 

Súrodenci obvykle zdieľajú spoločné prostredie, ale i rodičovský čas, lásku a záujem, čo 

môže byť zdrojom veľkých emócii. Situácia môže byť o to komplikovanejšou, keď do hry 

vstúpi ochorenie chronického charakteru. V literatúre existuje značné množstvo publikácii 

venovaných rozboru detskej a dospelej osobnosti ako funkcie súrodeneckého statusu, poradia 

narodenia a veľkosti rodiny. Aj napriek tomu boli súrodenci často prehliadanou kategóriou 

vo výskume v oblasti zdravia (McKeever,1983). V dnešnej dobe môžeme zaznamenávať 

rozšírenie pozornosti i na túto populáciu. Nasledujúce dve kapitoly sa zamerajú na 

prezentáciu teoretických i praktických poznatkov venovaným súrodencom detí s chronickým 

ochorením.  

Dôvodov prečo by sa súrodenci mohli potýkať s  ťažkosťami je viacero: v čase 

diagnózy dieťaťa sa rodičia investujú väčšinu svojej energie chorému dieťaťu a tým pádom sú 

menej dostupnými pre dieťa zdravé, ktoré sa s týmto faktom musí vyrovnávať prakticky aj 

psychicky. V takejto situácii môžu zdraví súrodenci vnímať, že medzi chorým dieťaťom 

a rodičom sa vyvinul „špeciálny“ vzťah. Rodičia zahltení emóciami aj povinnosťami 

spojenými s chorobou si môžu uvedomovať, že v daných chvíľach nemajú dostatok zdrojov, 

na to aby plne uspokojovali aj potreby zdravých detí, čo v nich môže upevňovať pocity viny. 

S ochorením sa spájajú aj ďalšie faktory, ako napríklad ochrana chorého súrodenca pred 

infekčnými ochoreniami, čo môže obmedzovať kontakt medzi súrodencami, ale napríklad aj 

stretávanie zdravého súrodenca s rovesníkmi. Niektorí rodičia v snahe ochrániť dieťa, zatajujú 

informácie spojené s ochorení, čím vzniká v rodine isté tabu (Walker, 1988). Rodičia môžu 

zdravým súrodencom tajiť informácie hneď z niekoľkých dôvodov: nechcú dieťa zaťažovať, 

snažia sa schovať svoje vlastné obavy a úzkosti, cítia sa v tomto ohľade nepatrične. 

Nesprávne informácie alebo ich nedostatok vyvolávajú v súrodencoch väčšie množstvo 

otázok. Odpovede nachádzané v ich fantázii potom môžu byť často krát hrozivejšie ako 

realita. Jasné vysvetlenie prináša svetlo nielen do pochybností, ale zároveň môže súrodencov 

pomôcť lepšie sa vysporiadať s pocitmi žiarlivosti a nespravodlivosti. Súrodencom môže 

prináša úľavu aj pochopenie pocitov rodičov a toho, že ich dôvodmi ich zlého naladenia nie 

sú oni. Zároveň na súrodencov spadá väčšie množstvo povinností, niekedy môžu preberať až 



 
 

rodičovskú rolu, na ktorú ešte nie sú pripravení, čo môže byť na úkor ich vlastného vývoja 

(Seligman & Darling, 2009).  

 Súrodenci sa potýkajú s množstvom zmien, ktoré sú pre nich často nepochopiteľné. 

Sú zaplavení silnými, často protichodnými emóciami. Miešajú sa u nich pocity hnevu, 

žiarivosti, ale i smútku, strachu, samoty, izolácie (Kárová, Blatný, & Bendová, 2009; Sharpe, 

& Rosiiter, 2002). V nadväznosti na tieto negatívne pocity môžu u súrodencov vznikať pocity 

viny. Súrodenci môžu prežívať i „vinu preživšieho“, pretože oni sú tými, čo unikli osudu 

a ostali zdraví (Bank & Kahn, 1997). Okrem nárokov na starostlivosť môžu byť súrodenci 

zaťažení i požiadavkami na naplnenie vyšších cieľov a predstáv rodičov. Je potrebné zmieniť, 

že množstvo súrodencov detí s chronickým ochorením nevníma ochorenie ako signifikatný 

stresor (Shepard & Mahon, 2002). U súrodencov okrem negatív môžeme často pozorovať aj 

pozitívne prínosy v podobe empatie, sociálenho cítenia, zodpovednosti, nezávislosti, nových 

poznatkov a vedomostí  (Adams a kol., 2009; Herrman, 2010; Nabors, 2014; Smith, 1998; 

Wennick & Huus, 2012; Williams, 1997).  

To či sa u súrodencov vplyvom tohoto usporiadania rozvíjajú niektoré symptómy 

patológie, bude predmetom nasledujúcej kapitoly.  

 

5.1. Prehľadové štúdie venované súrodencom detí s chronickým ochorením  

Jeden z prvých literárnych prehľadov venovaných súrodencom detí s chronickým 

ochorením (McKeever, 1983) sa sústredí na premenné popisujúce situáciu rodinnú i premenné 

vzťahujúce sa priamo na súrodencov, konkrétne:  interpersonálne vzťahy a komunikačné 

vzorce; rodinné ciele, rutiny a zdroje; prejavy choroby; odpovede dieťaťa na ochorenia 

súrodenca, faktory ovplyvňujúce súrodencovu odpoveď. Ukazuje sa, že nezávisle na svojej 

povahe, chronické ochorenie ovplyvňuje kvalitu aj kvantitu komunikácie v rámci aj mimo 

rodiny. Rovnako ochorenie vplýva aj na rodinné zdroje či na miesto, v ktorom bude rodina 

žiť. Podľa autorky literatúra prináša k problematike zmiešané závery, ale väčšina štúdií 

naznačuje, že u týchto detí sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytujú problémy 

s prispôsobením či správaním. Zaznamenané boli aj akademické problémy súrodencov, 

negatívny sebaobraz,  zvýšená miera úzkosti a somatické problémy. Chronické ochorenie tak 

môže pre súrodenca predstavovať komplexný stresor a súrodenci preto reprezentujú 

„populáciu v riziku“.  

Metaanalýza Williamsa (1997) zostavená zo 43 štúdií publikovaných v rokoch 1970-

1995 venovaných súrodencom detí s chronickým ochorením zhodnotila, že 60% štúdií 

objavilo u súrodencov zvýšené riziká, 30% neukázalo žiadne negatívne dôsledky a 10% štúdií 



 
 

hovorilo o dôsledkoch negatívnych i pozitívnych. Negatívne dopady sa prejavovali rôznymi 

spôsobmi, najfrekventovanejšími boli: väčšie množstvo internalizačných a externalizačných 

problémov, nižšia sociálna kompetencia a sebavedomie, horšie rovesnícke vzťahy, 

delikvencia, somatické sťažnosti, pocity samoty, izolácie, úzkosti, depresie, zraniteľnosti, 

hnevu, obáv o chorého súrodenca, zhoršenie školského prospechu. Medzi zistené pozitívne 

dopady patrili zvýšená rodinná kohézia, empatia či osobný rast.  

Sharpe a Rossiter (2002) analyzovali 51 výskumov súrodencov detí s rôznym typom 

chronického ochorenia (astma, epilepsia, diabetes, HIV/AIDS, cystická fibróza) 

publikovaných medzi rokmi 1976 a 2001. Napriek primárnej hypotéze, autori nepreukázali, že 

by novšie výskumy prinášali výsledky vypovedajúce viac v prospech dobrej psychosociálnej 

situácie súrodencov. Povzbudivým je aspoň fakt, že množstvo realizovaných výskumov sa 

s postupom rokov zvyšuje. Výsledky ich metaanalýzy poukazujú na, aj keď mierny, ale 

predsa negatívny efekt vyskytujúci sa u súrodencov detí s chronickým ochorením v porovnaní 

s kontrolnou skupinou alebo normatívnou vzorkou. U experimentálnych skupín sa prejavilo 

vyššie riziko psychologických problémov, najmä depresie a úzkosti, menšie množstvo 

rovesníckych aktivít a horšie kognitívne výsledky. Internalizačné problémy sa spájali s horším 

negatívnym efektom ako tie externalizačné. Výpovede rodičov boli negatívnejšie ako 

výpovede samotných zdravých súrodencov. Neboli pozorované rozdiely v fungovaní 

v závislosti na závažnosti ochorenia. Autori uvádzajú, že ochorenia kladúce požiadavky na 

dodržiavanie režimu, medzi ktoré sa radí aj diabetes, mávajú na súrodencov negatívnejšie 

dôsledky ako ochorenia, ktoré neovplyvňujú každodenné fungovanie (Sharpe, & Rossiter, 

2002). 

Na túto prácu naviazali Vermaes, van Susante a van Bakel (2012) s aktualizovaným 

systematickým prehľadom obohateným o 13 nových výskumov (23%) z rokov 2003-2008. 

Celkovo tak prehľad pracuje s 56timi výskumným správami. Výsledky ukazujú celkový 

signifikantne významný, malý negatívny efekt na súrodencov chronicky nemocných detí. 

Tejto skupine súrodencov hrozí väčšie riziko internalizačných ako externalizačných 

problémov. Autori túto skutočnosť vysvetľujú tým, že súrodenci potlačujú svoje pocity, 

pretože nechcú svojim rodičom pridávať väčšiu záťaž, nedožadujú sa tak pozornosti, ktorú by 

si zaslúžili.  Za varujúce označujú autori zistenie, že u súrodencov nebolo zistené lepšie 

sebapojatie a pozitívne atribúty, ako predpokladali a uvádzali aj predošlé výskumy. Podľa 

autorov výskumu môžu byť tieto závery zdôvodnené tým, že rodičia nie sú schopní zdravým 

súrodencom poskytovať kontinuálne reagujúce prostredie, takže súrodenci devalvujú svoju 



 
 

potrebu pozornosti a nadobúdajú pocity bezmocnosti a nekompetentnosti. Na základe 

nedostatku zistených  

pozitívnych efektov prítomnosti chronického ochorenia v rodine na súrodenca, 

Vermaes van Susante a van Bakel (2011) upozorňujú na to, že táto skupina detí si zasluhuje 

vyššiu mieru pediatrickej starostlivosti.  

Limbers a Skipper (2014) poskytujú prehľad mapujúci kvalitu života súvisiacu so 

zdravím (HRQOL)
17

 u súrodencov detí s chronickým ochorením fyzického charakteru. Dáta 

čerpali dohromady z 9 štúdii
18

. Súhrn ukazuje, že HRQOL dosahuje lepších hodnôt u 

súrodencov zdravých oproti tým, ktorí ochorením sami trpia. Zaznamenaný bol rozdiel 

v pohľadoch jednotlivých hodnotiteľov, kde rodičia súrodencov hodnotili lepšie ako 

súrodenci samých seba. Autori zdôvodňujú  rozdiel tým, že rodičia zameriavajú viac svoju 

pozornosť na choré dieťa a taktiež v porovnaní s nimi hodnotia stav súrodencov ako lepší. 

Porovnanie súrodencov v rodinách s a bez chronického ochorenia dieťaťa prinieslo zmiešané 

výsledky. Jedna štúdia (Packman a kol., 2005) zistila horšiu HRQOL u súrodencov detí 

s chronickým ochorením, ostatné vykazovali skóre HRQOL porovnateľné alebo vyššie pre 

túto skupinu a pre bežnú populáciu. Čo je vysvetlitelné tým, že súrodenci detí s chronickým 

ochorením majú realistickejšie a pozitívnejšie chápanie toho, čo to znamená byť zdravým.  

Citované štúdie naznačujú, že je potrebné skupine súrodencov detí s chronickým 

ochorením venovať pozornosť výskumnú i klinickú. Sharpe a Rossiter (2002) navrhujú, aby 

sa v budúcom výskume prihliadalo na použitie kontrolných skupín, ale tiež priamych 

pozorovaní, dlhodobého a kvalitatívneho dizajnu. Dôležité je zameranie na špecifické 

ochorenia ako aj na  dospelých súrodencov, u ktorých by bolo možné pozorovať dlhodobé 

pozitívne dôsledky života s chronickým ochorením v rodine. Vermaes a kol. (2011) 

podnecujú k bližšiemu preskúmaniu mechanizmov zvyšujúcich riziko a posilňujúcich 

rezilienciu, štúdiom dôležitých intrapersonálnych (napr. temperament, copingové stratégie) 

a socioekologických faktorov (napr. sociálna podpora, rodičovská podpora). Súrodencom 

s vyšším rizikom vzniku psychologických problémov by mala byť následne poskytnutá 

adekvátna starostlivosť.  
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18  Zameraných najmä na súrodencov detí s rakovinou, epilepsiou a cystickou fibrózou. V jednom prípade sa v skúmanej 

vzorke vyskytovali aj súrodenci detí s diabetom (Havermans a kol., 2015) 



 
 

5.2. Premenné asociované s prispôsobením sa súrodencov detí s chronickým ochorením 

 Viaceré štúdie sa snažia preskúmať nielen  psychosociálne problémy súrodencov, ale i 

to aké premenné súvisia s mierou ich rizika a reziliencie. V tomto kontexte sú často 

preverovanými najmä nasledujúce kategórie premenných: sociodemografické, individuálne 

a socioenviromentálne. V nasledujúcej pasáži budeme venovať pozornosť premenným, ktoré 

sa asociujú s dobrou/zlou mierou prispôsobenia súrodenca. Citované štúdie pochádzajú 

z výskumov zameraných na rôzne druhy dlhodobých nemocí (fyzické, mentálne, 

kombinované), prípadne pracujú s zmiešanou vzorkou zahŕňajúcou odlišné typy ochorení.  

5.2.1. Sociodemografické premenné 

Zo sociodemografických premenných je často diskutovaným vplyv veku a pohlavia 

zdravého súrodenca. Viaceré štúdie prinášajú závery, že sestry sú vo väčšom riziku vzniku 

psychosociálnych problémov ako bratia (Houtzager a kol., 2004; Labay, & Walco, 2004) . 

Vyskytujú sa aj poznatky, že zdraví súrodenci sú vystavený rôznemu typu 

psychopatologických javov v závislosti na pohlaví. U chlapcov sa častejšie vyskytujú prejavy 

agresivity a hyperaktivity a u dievčat sú tu naopak symptómy depresie, úzkosti, osamelosti 

(Cowen a kol., 1986; Houtzager a kol., 2004; Thompson, Curtner, & O'Rear 1994). Tieto by 

závery skôr ako  rozdiely v prispôsobovaní sa ochoreniu môžu byť rozdiely patológie vývoja 

v závilosti na gendri (Ramtekkar a kol., 2010). V tomto kotexte je dôležité uvedomiť si 

a rozpoznať to, že problémy vo vzťahoch či v správaní dieťaťa sa mohli vyskytovať už pred 

príchodom diagnózy. Barbarian a kol. (1995) zistili, že v posúdení rodičov malo 12% 

súrodencov detí s rakovinou behaviorálne a emocionálne problémy už pred diagnózou 

druhého dieťaťa. Po stanovení diagnózy prišlo k navýšeniu tohto percenta na 26%.  

Iné štúdie deklarujú, že nezávisle na pohlaví starší súrodenci si viac uvedomujú 

dopady ochorenia a taktiež na nich spadá väčšie množstvom zodpovednosti, čo prináša aj 

obmedzenia do ich sociálnych a každodenných aktivít (Limbers, Shipper, 2014; Vanderwerp, 

2011). Starší súrodenci takisto môžu pamätať na čas pre diagnózou, keď bol ich súrodenec 

zdravým a sú schopní vnímať zmeny, ktoré ochorenie do ich životov prinieslo. Na druhej 

strane starší súrodenci vďaka svojej vyspelosti môžu byť schopní lepšie reflektovať i pozitíva 

ochorenia (Barbarian a kol., 1995). Zase je dôležité prihliadať k odlišnostiam patológie 

v závislosti na veku súrodenca – u starších súrodencov sa prejavuje väčšie množstvom 

emocionálnych problémov, u mladších viac externalizačných (Aderfer, Labay & Kazak, 2003; 

Houtzager a kol., 2004). Ďalšie štúdie argumentujú, že dôležitým okrem veku je poradie 

narodenia súrodenca vo vzťahu k chorému dieťaťu. Pričom väčšie nároky kladené na starších 

súrodencov sa spájajú s horšou mierou prispôsobenia (Alderfer, Labay, Kazak, 2003; Cordaro 



 
 

a kol., 2012;  Houtzager a kol., 2004; Varmaes, van Susante, & van Bakel, 2012). Niektoré 

závery naznačujú, že problematickejšie prispôsobenie sa vyskytuje u starších sestier 

a mladších bratov (Williams, 1997).  

Debaty sa vedú aj o tom, či sa miera prispôsobenia odvíja od konkrétneho typu 

ochorenia. Nekategorický prístup razí teóriu, že druh ochorenia nemá na prispôsobenie 

súrodenca vplyv, pretože chronické ochorenia nezávisle na type prinášajú rovnaké témy. 

Medzi ne sa radí napríklad dlhodobá záťaž, do ktorej je investovaných množstvo zdrojov či 

častejšie návštěvy lekárov (Stein & Jassop, 1989). Naopak iné štúdie ochorenia obecnejšie 

kategorizujú s tým, že pre fungovanie zdravých súrodencov sa javia ako rizikovejšie tie, ktoré 

sú život ohrozujúce (Limbers, & Shipper, 2014; Varmaes, van Susante, & van Bakel, 2012) a 

náročné na dodržiavanie každodenného režimu (Barlow & Ellard, 2006; Sharpe, & Rossiter, 

2002). Výsledky nie sú jednoznačnými ani v otázke vplyvu dĺžky ochorenia. Zdá sa, že 

s najväčšími problémami v prvých mesiacoch po určení diagnózy sa stretávajú najmä 

súrodenci detí s rakovinou (Cohen a kol., 1995; Houtzager a kol., 2004), naopak u diabetu 

tento efekt času zaznamenaný nebol (Jackson, Richer, & Edge, 2008).  

Zo sociodemografických premenných figuruje v prispôsobení súrodenca napríklad aj 

výška rodinných príjmov, kde vyššie socioekonomický status je spojený s menším 

množstvom problémov (Varmaes, van Susante, & van Bakel, 2012; Williams a kol., 2002). 

Finančne dobre zaistené rodiny môžu byť napríklad schopné zabezpečiť si pomocné zdroje 

i mimo rodinu. Naopak finančné problémy produkujú v rodine ďalší stres (Seligman & 

Darling, 2009). 

Zatiaľ, čo vyššie vidíme, že niektoré štúdie reflektujú rôzne súvislosti medzi  

sociodemografických premenných a prispôsobením zdravého súrodenca, rada štúdii medzi 

týmito premennými nenachádza štatisticky významný vzťah (Gardner, 1997; Giallo a kol. 

2012; Hollidge, 2001; Jackson, Richter, Edge, 2008; Sleeman a kol., 2010).  

5.2.2. Individuálne premenné  

  V skúmaní miery psychociálnych obtiaží súrodencov je dôležité reflektovať i niektoré 

individuálne charakteristiky. Medzi ne radíme napríklad copingové stratégie. V procese 

vyrovnávania sa so stresujúcou udalosťou zohráva coping jedinca dôležitú rolu. Houtzager 

a kol. (2004) zistili, že kognitívne copingové stratégie sa viažu na emócie zdravého 

súrodenca. Konkrétne zachovávanie optimistického pohľadu na vývoj ochorenia sa v ich 

výskume spájalo s nižšou mierou úzkosti, neistoty a samoty. Podľa Gold a kol. (2008) sa 

vyhýbajúce copingové stratégie spájajú s väčšou mierou internalizačných a externalizačných 

problémov. Iné štúdie ale medzi copingom a mierou psychosociálneho fungovania 



 
 

súrodencov nenachádzajú významnejší vzťah (Jackson, Richer, & Edge, 2008; Sloper & 

White, 1999) ani v copingových stratégiách u súrodencov detí s chronickým ochorením 

a bežnou populáciou (Madan-Swain a kol., 1993; Sloper &White, 1999).  

Ďalším významným prvkom je sebapojatie súrodencov (Barnett & Hunter, 2012). To ako 

vníma súrodenec sám seba môže vplývať i na jeho vnímanie ochorenia ako aj na mieru 

psychosociálnych problémov. Rolu v prispôsobení zohráva aj vnímaná sociálna podpora, 

ktorá sa súrodencovi od okolia dostáva (Williams a kol. 2002).  

 Distres súrodencov môže byť nižší aj vplyvom väčšieho množstva informácii o 

ochorení (Incledon a kol., 2013; Lobato & Kao, 2005; Williams a kol., 2002). U informácii je 

dôležité nielen ich množstvo, ale i adekvátnosť primeraná veku (Fleitas, 2000; Kárová, Blatný 

& Bendová, 2009). Pre súrodencov je dôležitá i možnosť účasti na procese liečby, čo sa 

ukazuje ako signifikantný protektor pred pocitmi izolácie a osamelosti (Barrera, 2000).  

5.2.3. Socioenviroementálne premenné 

Rodinné charakteristiky sú kľúčovými premenným v množstve štúdii (Williams, 

1997). V ich záveroch bývajú často ako signifikatné prediktory dobrého prispôsobenia 

súrodencov menované nasledujúce: rodinná kohézia (Barnett & Hunter, 2012; Cohen a kol., 

1995; Williams a kol. 2002), efektívna komunikácia (Barnett & Hunter, 2012; Barrera, 

Fleming & Khan, 2004; Cohen a kol., 1995; Giallo & Gavidia-Payne, 2006; Murray, 2002), 

expresivita a copingové stratégie (Gold a kol., 2008), rodinné zdroje (Cohen a kol., 1995)  a 

rutiny (Incledon a kol., 2013). 

 Negatívny vplyv na prispôsobenie má napríklad rodinný konflikt (Dyson a kol., 1989; 

Gold a kol., 2008;  Mandleco a kol., 2003). Súrodenci citlivo reagujú i na reakcie rodičov na 

ochorenie a na ich psychický stav. Rodičovský stres (Jackson, Richer & Edge, 2008; Giallo & 

Gavidia-Payne, 2006), depresia (Cohen a kol., 1995; Williams, 1997) a vnímanie ochorenia a 

jeho zvládanie ako záťaže (Gallo a kol., 1993) sa spájajú aj s horším fungovaním súrodencov. 

Naopak vyššia sociálna podpora matiek prispieva k lepšiemu sebahodnoteniu  a menšej miere 

problémov súrodencov (Ferrari, 1984; Sloper & While, 1996). Svoju rolu zohráva aj 

harmonický vzťah rodičovského páru (Cohen a kol., 1995, Fisman a kol., 2000). 

Rolu vo fungovaní súrodenca môžu zohrávať aj faktory širšieho okolia ako napríklad 

vysoká miera susedskej a komunitnej podpory (Cohen a kol., 1995). Prínosom pre súrodencov 

môže byť i účasť na intervenčných programoch (Incledon a kol., 2013).  



 
 

5.3. Modely  prispôsobenia sa zdravého súrodenca chronickému ochoreniu  

 V literatúre venovanej súrodencom detí s chronickým ochorením sa stretáváme so 

snahou vedcov o konštrukciu modelu vysvetľujúceho súhru premenných figurujúcich 

v prispôsobení súrodenca. Niektoré z nich predstavíme v nasledujúcej časti.  

Tradičný prístup v psychológii sústredí svoj záujem na prežívanie a správanie 

jednotlivca.  V našom texte bol už viackrát prízvukovaný prístup systemický, podľa ktorého 

nie je možné izolovať skúsenosti a prežívanie dieťaťa bez toho, aby sme mali náhľad na jeho 

rodinný kontext. V rámci prispôsobenia súrodencov považujeme preto za vhodné spomenúť aj 

ekologický model vývoja človeka od  Bronfenbrennera (1979, 1986). Tento model vychádza z 

Lewinovej teórie životného priestoru a Vygotského sociokultúrneho pojatia človeka. Na 

individuálny vývoj človeka pôsobia jednotlivé prostredia (od rodiny až po celú spoločnosť) 

ako rôzne vrstvy kotextu. Vrstvy vytvárajú sústredné kružnice, ktoré sú hierarchicky 

usporiadané. Ekosystémy zahŕňajú biologickú aj sociálnu interakciu jedinca, ktorý je v celom 

procese aktívnym činiteľom interakgujúcim s okolím. 

Spomínané systémové oblasti sú rozdelené nasledovne:  

- Ontogenetická úroveň: jedinec 

- Mikrosystém – rodina, príbuzní, rovesníci, aktivity, škola a iné inštitúcie 

- Mezosystém – je sieťou medzi jednotlivými mikrosystémami, napr. interakcie medzi 

rodinou a školou 

- Exosystém – vyššie formálne a neformálne štruktúry – napr. médiá, zdravotná 

starostlivosť 

- Makrosystém – širšie spoločenské inštitúcie – kultúrny kotext, hodnoty, zvyky,.. 

- Chronosystém – sociokultúrne a historické podmienky 

Podobné kontextuálne prístupy zdôrazňujú neoddeliteľnosť osoby a prostredia 

a kontextov, v ktorých žije (Lukšík, Lemešová, 2013). Darling (2007) prízvukuje, že pre 

teóriu ekologických systémov nie je význačným iba zameranie na kontextuálnu stránku 

ľudského vývoja, ale rovnako dôležitou je aktívna rola jedinca v prostredí, fenomenologický 

prístup a rozdielnosť jednotlivých prostredí, ich nárokov a individuí.  Podľa  tejto teórie 

systémy medzi sebou interagujú a to v rámci i mimo rodinu. Ovplyvňujú tak vývoj dieťaťa, 

zvyšujú alebo znižujú pravdepodonosť jeho problémov s prispôsobením. Každý systém v sebe 

zahŕňa faktory rizika i reziliencie. U rodín s chronickým ochorením môže byť obsah a 

interakcie medzi systémami oproti bežným rodinám pozmenený (Bronfenbrenner, 1979; 

Davis, 2010). Graficky je model vývoja a prispôsobenia sa súrodenca zobrazený nižšie.  



 
 

Obrázok 3. Ekologický prístup k vývoju a prispôsobeniu sa súrodenca (Davis, 2010, s. 41) 

 

Na Bronfenbrennera (1979) nadväzuje aj Bellin, Bentley a Sawin (2009), pričom vo svojom 

článku autori ponúkajú upresnenie vyššie uvedeného modelu.  

 

Obrázek 4. Aplikácia socio - ekologického modelu na štúdiu prispôsobenia súrodencov (Bellin, Bentley&Sawin, 2009, s. 4) 

 

 

 



 
 

Tento model je potvrdzovaný v štúdii (Bellin, Bentley &Sawin, 2009), ktorá skúma faktory 

rizika a reziliencie u 224 súrodencov s ochorením rázštepom chrbtice. Zo spomínaného 

modelu sa autori venujú konkrétnym premenným z individuálnej úrovne (postoj voči 

ochoreniu) z rodinnej úrovne (rodinná spokojnosť a kvality súrodeneckého vzťahu) a z úrovne 

postredia (rovesnícka podpora). Prostredníctvom nich sa v regresných modeloch snažia 

vysvetliť tri dimenzie prispôsobenia súrodenca: prosociálne správanie, sebapojatie a 

behaviorálne problémy. Autori zistili, že k týmto trom dimenzám sa viažu odlišné premenné. 

Ich modely boli schopné vysvetliť 27 až 57% variancie. Pre vysvetlenie sebapojatia boli 

důležité charakteristiky rodinnej spokojnosti, rovesníckej podpory, postojov k ochoreniu a 

pohlavie. U behaviorálních problémov to bola rovnako dôležitá rodinná spokojnosť 

súrodenecký konflikt a podpora rovesníkov. A u prosociálneho správania ponúkala 

vysvetlenie rodinná spokojnosť, súrodenecká blízkosť a pohlavie. Záverom autori konštatujú, 

že tieto výsledky potvrdzujú predikovanú dôležitosť premenných z navrhovaného socio-

ekologického modelu.  

Jedným z dôležitých modelov, ktorý býva citovaným v prispôsobovaní sa 

a vyrovnávaní s ochorením je model Lazarusa a Folkmana (1984). Podľa neho je coping 

procesom zloženým z behaviorálnych i kognitívnych snáh vyrovnať sa so špecifickými 

požiadavkami (vonkajšími i vnútornými), ktoré prevyšujú zdroje jedinca. Behaviorálnou 

stratégiou sa jednotlivec môže snažiť zmeniť premennú, ktorá v ňom vyvoláva distres. 

Kognitívnou naopak mení svoje myšlienky a postoje voči stresujúcej situácii, tak aby 

redukoval svoje negatívne emócie. Copingová stratégia je určovaná i typom situácie, v ktorej 

je uplatňovaná. S týmto modelom pracuje aj Houtzager a kol. (2004) venujúci sa súrodencom 

detí s rakovinou. Podľa kolektívu autorov je v situácii, keď je rodina konfrontovaná 

s diagnózou, len minimum vecí, ktoré členovia môžu spraviť, aby situáciu zmenili. 

Súrodencom chýba možnosť priamej kontroly, a teda aj uplatnenia behaviorálnych stratégii. 

Súrodenci často stoja na okraji záujmu, spočiatku sa k nim môžu dostávať len útržky 

informácii, do liečby sa zapájajú najmenej. Môže sa u nich vyskytovať pocit bezmoci a straty 

kontroly a jedinou stratégiou, ktorú majú k dispozícii je tá kognitívno-emocionálna. 

Houtzager a kol. (2004) v tomto kontexte potom zdôrazňujú premenlivosť copingových 

stratégii v priebehu časovej osy ochorenia. okrem copingových stratégii autori vyzdvihujú 

i dôležitosť rodinných premenných. Konkrétne najmä kohézie a adaptácie. Výsledky ich 

výskumu ukazujú ako najdôležitejší prvok rodinného systému ovplyňujúci prispôsobenie 

súrodenca rodinnú adaptabilitu. Svoje závery vysvetľujú autori pomocou teórie od autorov 

Olson, Sprenkle a Russell (1979), podľa ktorej sú vhodnejšou úrovňou kohézie a adaptability 



 
 

miera stredná ako vysoká. Stredná miera týchto charakteristík prináša rodine stabilitu, ale 

i pripravenosť k zmene. Vo výskume Houtzager a kol. (2004) sa skutočne horšia  miera 

prispôsobenia spájala s rodinami, kde adaptabilita bola extrémne vysokou alebo u rodín, ktoré 

sa vyznačovali chaotickosťou. Iné štúdie čiastočne narúšajú jednoznačnosť tejto teórie (Cohen 

a kol., 1994; Horowitz a kol., 1990) pret,ože prichádzajú so závermi, kde sa v rodinách 

s diagnózou rakoviny u dieťaťa spája vysoká úroveň rodinnej adaptability s lepším 

fungovaním súrodencov. Houtzager a kol. (2004) interpretujú tieto disonancie tak, že vysoká 

úroveň adaptability môže byť funkčnou v prvotných fázach ochorenia, keď sa rodina 

prispôsobuje množstvu zmien. Táto charakteristika je riziková ak je zabudovaná v pevnú 

súčasť rodinnej štruktúry. Navrhnutý model adaptačných procesov je možné vidieť na 

obrázku č.5. 

 

Obrázok 5  Adaptačné procesy: Situačné charakteristiky, copingové procesy a výstupy (Houtzager a kol., 2004, s. 593) 

 

 

Veľmi podobným je Transakčný model stresu a copingu  (Thompson a kol., 1993). 

Jeho pôvodnú verziu upravili Gold a kol. (2008) špeciálne pre súrodencov detí s chronickým 

ochorením (obrázok č.6). Pôvodný model bol zameraný na prispôsobenia sa ochoreniu u 

matiek a chorých detí s anémiou. Chronické ochorenie vníma ako potenciálny risk, s ktorým 

sa musia jednotlivci i rodina vyrovnávať. Výsledné prispôsobenie je dané interakciou medzi 

biomedicínskými, vývojovými a psychosociálními procesmi. Gold a kol. (2008) k tomuto 

modelu pridali navyše parametre: rodinné fungovanie, self-efficacy súrodenca, vnímaná 



 
 

sociálna podpora, velkost rozšírenej rodiny. Posledná premenná vychádzala z prispôsobenia 

modelu vybranej vzorke afroamerickej populáre. Na základe nimi realizovaného výskumu 

dokazujú dôležitosť rodinných premenných pre prispôsobenie súrodenca. Zatiaľ čo rodinný 

coping a expresivita sa spájajú s lepším prispôsobením, konflikt je prediktor horšieho 

prispôsobenia súrodenca.  

Obrázok 6 Model prispôsobenia sa chronickému ochoreniu –Model  transakčného stresu a copingu 
adaptácia Gold a kol. (2008, s.493)  z originálneho Thompson a kol. (1993) 

 

Vanderwerp (2011) vo svojej práci uplatňuje sociologický pohľad na problematiku 

súrodencov detí s chronickým ochorením. Konkrétne pracuje s tromi konceptami: stresový 

proces, teória sociálnych rolí a sociálna podpora. Prostredníctvom týchto konceptov sa 

autorka snaží vysvetliť špecifické individuálne a rodinné charakteristiky, ktoré vystupujú ako 

determinanty mentálneho zdravia súrodencov. V procese stresu zdôrazňuje interakciu 

stresorov, moderátorov a výstupov podľa vzoru Pearlina (1989). Stresory (kde autorka radí 

chronické ochorenie) sú životnými udalosťami alebo dlhodobou záťažou, ktoré jedincovi 

bránia sa situácii prispôsobiť. Moderátory (napr. poradie narodenia, vek, počet detí v rodine) 

sú vonkajšie faktory, ktoré buď posilujú alebo oslabujú vzťah medzi stresormi a výstupami. 

A výstupy (napr. depresívne symptómy)  sú premenné, ktoré môžu byť ovplyvnené stresormi. 

Z oblasti sociálnej teórie rolí autorka pracuje s konceptom zmena rolí, vnútorné napätie v roli 

a preťaženie role. Vanderwerp (2011) konštatuje, že súrodenci detí s chronickým ochorením 

sa stretávajú s väčším množstvom zmien rolí, pretože diagnózou ochorenia prichádza 

k zmenám v dynamike domácností a zdravý súrodenec si musí osvojiť niektoré nové 



 
 

povinnosti a úlohy. Niekedy súrodenci zastávajú naraz dve nekompatibilné role – rolu dieťaťa 

a opatrovníka. Vplyvom čoho v nich môže vzrastať vnútorné napätie v roli. Zároveň sú 

k očakávaniam od pôvodnej role dieťaťa pridané nové povinnosti, čím vzniká v súrodencoch 

preťaženie. Túto teóriu autorka potvrdzuje príkladmi výskumov, kde sa preukázalo, že starší 

súrodenci, ktorí častejšie preberajú rolu opatrovníka, a sestry, ktoré majú prirodzenejšie 

sklony starostlivosti čelia väčšej miere vnútorného napätia i záťaže, sa potýkaju s väčším 

množstvom psychických problémov (Labay, & Walco, 2004; Houtzager a kol., 2004). 

Sociálna podpora je vnímaná ako potenciálny mediátor stresorov. Zároveň nachádzame jeden 

z jej hlavných prameňov v rámci rodiny a rodičov. Súrodenci s vyššou mierou sociálnej opory 

sa so situáciou vyrovnávajú lepšie (Barrera a kol., 2004). Otáznym je či sa napríklad väčšia 

rodina dá automaticky považovať za silnejší zdroj sociálnej podpory, výskumy si v odpovedi 

odporujú (Kaminsky, & Dewey, 2002; Labay, & Walco, 2004). Vanderwerp (2011) 

argumentuje tým, že v rámci väčšej rodiny súrodenci môžu zažívať viac sociálnej podpory, 

zároveň na nich ale spadá viacero povinností.  

Na základe literárneho prehľadu empirických štúdii (Williams, 1997) nadväzuje 

Williams s kolegami (2002) štrukturálnym modelom, ktorý sa snaží postihnúť vzájomné 

vzťahy ovplyvňujúce zdravých súrodencov a ich matky. Návrh modelu môžeme vidieť 

na obrázku nižšie. 



 
 

Obrázok 7 Hypotéza štrukturálneho modelu (Williams a kol., 2002, S.413) 

 

 

Model pracuje s 8 premennými:   

1. SKNOW= Znalosti súrodenca o ochorení  

2. SMOOD = Nálada súrodenca – intrapersonálna škála dotazníka SPQ 

3. SATT = Postoj súrodenca voči ochoreniu  

4. SSELF= Sebapojatie súrodenca  

5. SSUP= Sociálna opora súrodenca 

6. SBEHV= Behaviorálne problémy súrodenca 

7. MMOD= Nálada rodiča 

8. COHES= Rodinná kohézia 

A 6timi kovariujúcimi premennými:  

1. AGE= Vek súrodenca 

2. FULL= Celková intervencia 

3. PART= Čiastočná intervencia 

4. DXCYS= Diagnóza cystickej fibrózy 

5. DXSPI = Diagnóza spina bifla 

6. DX CAN= Diagnóza rakoviny 



 
 

Dve premenné boli použité ku konštrukcii latentnej premennej SES: 

1. SES= Socioekonomický status 

2. INCOME= Celkové rodinné príjmy 

3. GRADE= Úroveň vzdelania rodiča  

Autori preverovali svoj model na vzorke 252 (z toho v 34,5% rodín sa vyskytovalo 

ochorenia DM) súrodencov s priemerným vekom 11 rokov. Výsledky ukazujú, že všetky 

predpokládané vzťahy boli štatisticky významné a to i v predpokladanom smere závislosti. 

Zistený bol vzájemný vzťah medzi vnímanou podporou, náladou a sebapojatí súrodenca, tieto 

premenné sa potom vzťahovali k behaviorálnym problémom súrodenca. K behaviorálnym 

problémom sa viaže i vek súrodenca a socioekonomický status rodiny. Autori konštatujú, že 

zatiaľ čo, SES a vek súrodenca sú premenné, ktoré nie je možné ovplyvniť, rodinná kohézia, 

súrodencova nálada, pocity podpory a sebapojatie sú modifikovateľné a ich zmeny môžu mať 

pozitívny dopad na správanie i zdravie súrodencov (Williams a kol., 2002).  

5.4. Výskumy súrodencov detí s chronickým ochorením alebo postihnutím  v Čechách 

Téma súrodencov detí s rôznym typom znevýhodnenia začína čo raz viac rezonovať aj 

v českom a slovenskom prostredí. Jednou z prvých výskumných snáh v tejto konkrétnej 

oblasti je práca Prevendárová (1995), ktorá sa zaoberala vzťahovými a interakčnými 

charakteristikami rodín s dieťaťom s postihnutím z perspektívy rodičov. Zistenia ukazujú, že 

pre tieto rodiny je v súrodeneckom vzťahu typickou jednostranná nevyváženosť, tzn. pomoc 

a podpora či prípadné ústupky prichádzajú len zo strany zdravého súrodenca. Prirodzená 

rivalita medzi súrodencami sa vyskytuje len výnimočne. Vo svojom výskume taktiež odhalila 

vyššiu frekvenciu negatívnych prejavov v súrodeneckom vzťahu ako v bežných rodinách. 

Zdraví súrodenci uvádzali pocity krivdy, zlosti a žiarlivosti. Ďalej rodičia hodnotili psychické 

problémy zdravých súrodencov. Pozorovateľné sú rozdiely v experimentálnej a kontrolnej 

skupine.  

Tabuľka 2.  Rozdiely v experimentálnej a kontrolnej skupine (Prevendárová,1998) 

Experimentálny súbor Kontrolný súbor 

1. Znížené sebavedomie 1. Prílišná živosť  

2. Utiahnutosť, uzavretosť       2. Úzkosť, nervozita  

3. Pocit ukrivdenia       3. Znížená pozornosť 

4. Nervozita       4. Uzavretosť, Nepozornosť 

 

Zaujímavým je zistenie, že zatiaľ čo rodičia detí z kontrolnej skupiny uvádzali ďalej 

problémy aj v oblasti zdravotnej, školskej a rovesníckej, rodičia detí z experimentálnej 



 
 

skupiny tieto druhy problémov nespomínali. Celkovo rodičia z experimentálnej skupiny 

označili ako bez ťažkostí 46,9% zdravých detí v porovnaní s kontrolnou skupinou, kde bolo 

rovnakým prívlastkom označených len 20% detí. Tento rozdiel je štatisticky významným 

a skôr ako o bezproblémovostí detí v experimentálnej skupine môže podľa autorky svedčiť 

o zameraní rodičov na dieťa s postihnutím a skreslenú percepciu problémov ich zdravých 

súrodencov. Prevendárová (1998) tak upozorňuje na špecifické psychosociálne aspekty života 

s súrodencom s postihnutím a na potrebu bližšieho preskúmania tohto fenoménu.  

Problematike života so súrodencom s mentálnym postihnutím  sa venovala aj práca 

Štěpánovej a Blatného (2009). Kvalitatívna štúdia analyzuje príbehy 6 dospelých súrodencov 

a sleduje okruhy kritických momentov, zdrojov zvládania a prínosných aspektov ich životov. 

Identifikované kritické momenty sa vzťahujú k vývojovým obdobiam (narodenia súrodenca, 

adolescencia, budúcnosť), k výchove a rodinnej situácii (úzkostná výchova, nespravodlivý 

prístup k deťom, utrápenosť rodičov, príliš časté povinnosť starať sa o súrodenca, 

nedostatočná informovanosť rodičov o postihnutí), k spoločenskému kontextu (nedostatočná 

informovanosť, predsudky, a pod.) a k negatívnym emóciám (strach, stud, vina). Súrodenci 

boli schopní identifikovať radu zdrojov pomáhajúcim im vyrovnávať sa so situáciou (sociálna 

opora v kontexte rodiny i spoločnosti; osobnosť súrodenca s postihnutím, vlastné osobnostné 

kvality, adaptácia v priebehu času, prístup k informáciám, atď), ale aj pozitíva a prínosy 

sledovanej situácie  v oblasti interpersonálnych vzťahov (nesebeckosť, tolerancia, sociálna 

citlivosť, rešpekt k hodnote druhých, uvedomenie si významu rodinný vzťahov) 

a sebaaktualizácie (nonkonformný život, netradičné prežitky náhľad, tolerancia, 

zodpovednosť, emočné obohatenie, motivácia k zvládaniu životných situácii). Tieto zistenia 

autori v závere diskutujú s konceptom postraumatického rozvoja (Tedeshi, Calhoun, 1996).  

Koncept deklaruje, že situácie, v ktorých čelíme istej traume nás môžu priviezť k rastu tým, 

že nám prinášajú do životov pozitívne zmeny. 

K rozšíreniu pohľadu na danú problematiku prispela aj prehľadová štúdia Károvej, 

Blatného a Bendovej (2009), zameraná na psychosociálne potreby zdravých súrodencov 

onkologicky chorých detí. Autori v literatúre identifikujú dva hlavné zdroje problémov, ktoré 

sa prejavujú v prežívaní zdravých súrodencov onkologicky nemocných detí, a to zmeny 

v živote (napr. neprítomnosť rodičov, zmeny rolí, nutnosť väčšej samostatnosti 

a zodpovednosti, obmedzenie vlastných záujmových aktivít) a zaplavenie silnými pocitmi 

(napr. smútok, strach, osamotenie, odmietnutie, hnev, závisť, žiarlivosť, pocity viny, úzkosť). 

Zhrnuté sú aj faktory, ktoré prijatie zmien uľahčujú: otvorená komunikácia v rodine, 



 
 

informovanosť adekvátna veku, potreba aktívne sa zúčastňovať starostlivosti o nemocného, 

potreba podpory v pokračovaní vo vlastných aktivitách a záujmoch. 

Na túto prehľadovú štúdiu nadväzuje kvantitatívna (Kárová a kol., 2013) a kvalitatívna 

(Blatný a kol., 2012) štúdia zameraná na súrodencov onkologicky nemocných detí. Prvá 

spomínaná pracovala so skupinou 34 zdravých súrodencov vo veku 7-16 rokov v priemere 6 

mesiacov po diagnóze rakoviny súrodenca. Použité boli metódy Sibling Perception 

Questionnaire, Child Behavior Checklist a Minneapolis-Manchester Quality of Life 

Instrument. Výsledky ukázali na dobrú informovanosť súrodencov o ochorení a jeho liečbe. 

V porovnaní s kontrolnou skupinou sa neprejavila zvýšená miera behaviorálnych problémov. 

Mladší súrodenci vyjadrili prianie tráviť viac času so svojimi rodičmi a u adolescentných 

súrodencov detí s rakovinou boli zistená najnižšia miera kvality života. Kvalitatívnej analýzy 

(Blatný a kol., 2012) dotazníku Sibling Perception Questionnaire bližšie približuje strach detí 

o možné úmrtie súrodenca, jeho budúcnosť ako aj možnosť vlastného ochorenie, smútok 

z neprítomnosti súrodenca a z uvedomovanie si ich prežívaného utrpenia, hnev kvôli zmenám 

v rodine, zmenenému chovaniu rodičov a súrodenca a nespravodlivosti. Najčastejšími 

copingovými stratégiami zdravých súrodencov boli rozptýlenie a stiahnutie sa do izolácie. Aj 

napriek dobrej informovanosť súrodencov o ochorení, v ich výpovediach naďalej pretrvávajú 

niektoré mýty.  

V súčasnej dobe vzrástol záujem o tému súrodencov aj v radoch záverečných prác. 

Veľká časť z nich je venovaná súrodencom s mentálnym postihnutím (Fialová, 2012; 

Hortová, 2013; Husová, 2013; Kaňová, 2013; Suralová, 2010) a telesným postihnutím 

(Flašková, 2013; Macháčková, 2013; Malkusová, 2010; Vejrostová, 2013). Ich závery 

ukazujú niektoré charakteristiky situácie zdravých súrodencov akými sú: nároky starostlivosť 

o súrodenca (Fialová, 2012; Husová, 2013), zvýšené očakávania rodičov voči zdravým 

súrodencom (Fialová, 2012; Flašková, 2013), väčšia pozornosť zo strany rodičov venovaná 

súrodencovi s postihnutím (Hortová, 2013; Kaňová, 2013; Flašková, 2013), prevrátenie 

rodinných rolí (Flašková, 2013; Husová, 2013); prispôsobenie voľného času (Kaňová, 2013); 

hyperprotektívna výchova (Fialová, 2012).  

Medzi pozitíva, ktoré im táto situácia priniesla sa radili: sociálne cítenie (Kaňová, 

2013; Suralová, 2010), uvedomenie si hodnoty rodiny a zdravia (Kaňová, 2013; Suralová, 

2010; Husová, 2013), zodpovednosť, i keď miestami hodnotená negatívne (Kaňová, 2013; 

Suralová, 2010; Husová, 2013), tolerania, trpezlivosť (Suralová, 2010).  

Ako naopak negatívne boli uvádzané pocity viny a ambivalencie voči súrodencovi, 

sociálna uzavretosť, frustrácia a potlačovanie pocitov (Husová, 2013), predčasná zrelosť 



 
 

(Husová, 2013; Suralová, 2010), negatívne skúsenosti zo spoločnosti a žiarlivosť (Kaňová, 

2013). Medzi často používané vyrovnávacie mechanizmy a zdroje opory patria: rodičia, 

priatelia, partneri (Suralová, 2010), otvorená komunikácia, kreatívna činnosť (Husová, 2013). 

Respondenti sa veľa krát dotýkali budúcnosti ich súrodencov v podobe obáv, 

opatrovateľských zámerov či vplyvu na ich budúce povolanie, najmä zo strany sestier 

(Fialová, 2012; Hortová, 2013; Kaňová, 2013; Husová, 2013). V českých zdrojoch sme pri 

zostavovaní tohto prehľadu nenarazili na publikáciu venujúcu sa súrodencom detí 

s ochorením diabetes mellitus 1.typu.  

5.3. Zhrnutie 

Prehľadové štúdie  venované súrodencom s chronickým ochorením poukazujú na to, 

že sa jedná o populáciu v možnom riziku, hlavne internalizačných problémov. Uvádzaným sú 

i problémy so sebapojatím, kognitivne a sociálne problémy. Z premenných, ktoré ovplyvňujú 

psychosociálne fungovanie súrodenca bývajú diskutovanými najmä sociodemografické, 

individuálne a socioekologické charakteristiky. Závery v oblasti sociodemografických 

premenných sa javia zatiaľ ako nekonzistentné. Niektoré výskumy naznačujú väčšie riziko 

vzniku problémov u súrodencov starších a ženského pohlavia. Z premenných viazaných na 

ochorenie býva najčastejšie spomínaný negatívnejší dopad ochorení závažnejších či režimovo 

náročných. Iné štúdie vplyv akýchkoľvek  sociodemografických premenných vyvracejú 

úplne. Z individuálnych premenných zohrávajú podstatnú rolu v prispôsobení najmä 

copingové stratégie súrodenca, sebapojatie, vnímaná sociálna podpora, dostatok informácii 

o ochorení alebo podieľ na starostlivosti o súrodenca. Zo socioekologických premenných to 

sú hlavne tie vzťahujúce sa k rodine – kohézia, komunikácia, konfliktnosť, coping, rutiny, 

psychický stav rodičov. Podobné výčty prediktorov prispôsobenia súrodenca sa stávajú 

základom konštrukcii modelov snažiacich sa o objasnenie procesu prispôsobovania sa 

ochoreniu u súrodencov. Pozitívnym je, že v poslednom období je možné zaznamenať nárast 

záujmu o problematiku súrodencov nielen v svetovom ale i miestnom prostredí. Tieto 

publikácie odhaľujú najmä percipované zmeny, ktoré s ochorením prichádzajú do života 

súrodencov ako aj zaplavenie silnými emóciami. Ukazuje, že súrodenci sú schopní nachádzať 

zdroje opory a copigové stratégie a zdanlivo nepriaznivú situáciu, tak môžu premieňať na 

príležitosť k rastu. Z hľadiska hodnotenia prispôsobenia súrodencov detí s chronickým 

ochorením nie je postačujúce zastaviť sa pri hodnotení charakteristík jednotlivca. Naopak je 

potrebné pracovať s ekologickým modelom zohľadňujúcim jedinca, jeho okolie a ich 

interakciu.  



 
 

6. Zdraví súrodenci detí s ochorením DM 1.typu 
Snahou nasledujúcej kapitoly je sprostredkovanie náhľadu do výskumov venovaným 

konkrétne súrodencom detí s diabetom. Ich podrobný rozbor bude slúžiť ako inšpirácia k časti 

praktickej. Štúdie je možné v záujme prehľadnosti rozdeliť do niekoľkých kategórii: zmeny 

v živote, prispôsobenie, možnosti intervencie.  

6.1. Zmeny v živote 

Ako už bolo zmieňované, diagnóza diabetu kladie vysoké nároky na reorganizáciu 

pôvodného štýlu života a v podstate núti rodiny vybudovať si novú normalitu všedného dňa. 

Hneď niekoľko výskumov sa sústredilo na vnímanie týchto zmien z pozície zdravých 

súrodencov.  

Wennick a kol. (2009) sa vo svojej kvalitatívnej štúdii zamerali na každodennú skúsenosť 

rodín 3 roky po pridelení diagnózy diabetu 1.typu. Každého člena rodiny požiadali 

o vyrozprávanie príbehu ich bežného života. Na základe týchto výpovedi autori selektovali 8 

nasledujúcich kategórii:  

1. Vedomosti a zažitá skúsenosť prinášajú zručnosť 

2. Nevypočitateľná hladina cukru 

3. Ambivalentné rodičovstvo 

4. Stresujúce denné plánovanie 

5. Fyzická aktivita ako potešenie a mrzutosť 

6. Strach zo straty kontroly 

7. Osobný a verejný záujem 

8. Potrebná a nepotrebná zdravotná starostlivosť 

Pokiaľ sa zameriame na zdravých súrodencov a ich prežívanie, môžeme pre jednotlivé 

kategórie sledovať nasledujúce tendencie: Zdraví súrodenci sa naučili pomáhať v prípade, že 

boli ponechaní so súrodencom sami. V takýchto chvíľach sa zväčša riadili intuíciou (1)
19

. Aj 

napriek tomu, že nemuseli kontrolovať hladinu cukru chorého súrodenca, cítili, že miestami 

by mali na nich dohliadať (2). Súrodenci ďalej uvádzali, že zatiaľ, čo v prvých rokoch záujem 

o chorého súrodenca zo strany rodičov vzrástol, teraz sa situácia vrátila do normálu (3). 

Zdraví súrodenci uviedli, že v niektorých prípadoch, keď si ich súrodenec zabudol potrebné 

nástroje, zobrali si ich na starosti oni (4). Čo sa týka strachu zo straty kontroly, snažili sa 

zdraví súrodenci sústrediť na prítomnosť a nie na to, čo budúcnosť môže priniesť (6).  
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Pravidelných lekárskych prehliadok sa často zúčastňovali aj súrodenci, v niektorých 

prípadoch netušili význam podobných návštev (8)(Wennick a kol., 2009).  

V ďalšej štúdii Wennick a Huus (2012) zúžili svoj záujem výhradne na prežívanie 

súrodencov detí s diabetom 1.typu. Individuálnych rozhovorov sa zúčastnilo 7 súrodencov vo 

vekovom rozpätí 10-17 rokov. Výsledkami sú kategórie popisujúce situáciu súrodencov 

čerstvo (v období 2 mesiacov po pridelení  diagnózy):  

1. „Žiť inak“ – fyzické zmeny u súrodenca, štruktúrovanejší život, výkyvy nálad chorého 

súrodenca, väčší záujem rodičov o súrodenca s ochorením. 

2. „Mať starosti“ – nedostatok informácii, obavy o bolesť u súrodenca, neustála potreba 

uisťovať sa či sa súrodenec cíti dobre, obavy o budúce zdravie, nenaplnená potreba 

znalostí o ochorení. 

3. „Zúčastňovať sa starostlivosti o súrodenca s ochorením“ – rozdelenie rodiny 

vplyvom hospitalizácie, väčšia miera pomáhania v domácnosti, pomáhanie s meraním 

hladiny glukózy, motivovanie súrodenca k dodržiavaniu režimu celkové zblíženie 

rodiny prostredníctvom spoločnej starostlivosti o súrodenca. 

V závere autorky zdôrazňujú najmä prejavenú vôľu a potrebu zdravých súrodencov 

o zapojenie sa do edukačných stretnutí s lekármi, preto, aby pochopili dôsledky ochorenia 

a zároveň boli schopní svojim súrodencom pomôcť.  

Bilancovanie toho, aké je žiť v rodine so súrodencom s diagnózou diabetu, popisuje aj 

Herrman (2010). Vo svojej štúdii autorka vychádzala z teórie sociálnej výmeny, ktorá 

usudzuje, že naše osobné rozhodnutia a prežívanie situácie vyplývajú zo zvažovania výnosov 

a strát. V kvalitatívnej štúdii realizovanej na 20 detských respondentoch vo vekovom 

rozmedzí 4-16 rokov preskúmavala zisky (najlepšie, najľahšie, pozitívne a dobré veci) a straty 

(najhoršie, najťažšie, negatívne alebo zlé veci) plynúce z diabetu a jeho liečby, pre súrodenca 

a pre rodinu. Uvádzané straty boli rozdelené do troch ústredných tém: 

1. „Bolesť, prerušenia a zmeny“ – vplyv ochorenia na každodenný život – procedúry 

spojené s ochorením, narušenie ich bežného života, zmeny v dennej rutine, problémy 

s prespávaním u kamarátov, reštrikcie v jedálničku 

2. „Stres pre rodinu a súrodenca“ – záťaž pre rodičov, menšia pozornosť venovaná 

zdravému súrodencovi, obava z vlastného ochorenia, invazívne procedúry, možná 

smrť súrodenca, zodpovednosť za spôsobenie ochorenia 

3. „Príliš veľa informácii: Choroba a následky.“ – záťaž v podobe informácii o ochorení, 

správaní v prípade rizika a pod.  

 



 
 

Z ziskov vyplynuli dve súhrnné témy:  

1. „Máme zdravšiu a bližšiu rodinu.“ – rodina spoznala benefity cvičenia, kontrol 

hmotnosti a pozitívnych zdravotných praktík 

2. „Znalosti a zodpovednosť“ – vďaka znalostiam sa súrodenci nielen orientovali 

v problematike diabetu, ale zároveň sa aktívne zúčastňovali na liečbe (Herrman, 

2010). 

Faulkner (1996), na základe výpovedí 6tich súrodencov vo vekovom rozpätí 9-18, 

prišiel so zistením, že u súrodencov detí s diabetom sa vyskytuje spoločná téma, ktorú vo 

svojom výskume pomenoval ako „watchfulness“. Obsiahnutá je v nej neustála potreba 

ostražitosti voči ich súrodencovi. Ako najväčšie narušenie rodinného chodu boli diskutované 

obmedzenia a chýbajúce sladkosti v jedálničku rodiny. 

 Zmeny, prínosy a straty, ktoré ochorenie pre zdravého súrodenca prináša môžu byť 

vnímané inak s odstupom času. Skúsenosti dospelých súrodencov ľudí s diabetom prvého 

typu kvalitatívne analyzoval vo svojej štúdii Smith (1998). Existencionálne-fenomenologický 

rozhovor so 14timi zdravými súrodencami na tému „Aké je to mať súrodenca s chronickým 

ochorením“ priniesol množstvo tém, ktoré autori rozdelili na základe časového rámca – 

minulosť a prítomnosť. Témy z minulosti boli nasledujúce:  

1. Zmeny 

a. v rodinných zvykoch – ostražitosť voči súrodencovi s diabetom, minimalizácia 

diagnózy, spoločná práca a zdielaná zodpovednosť, rutina a udržiavanie 

choroby v rovnováhe, zachovávanie rodinného tajomstva 

b. v súrodeneckom vzťahu – neboli zaznamenané u súrodencov, ktorí boli v čase 

diagnózy mladšími, starší súrodenci hovorili o zblížení aj o väčšej miere 

protektívnosti voči súrodencovi 

2. Premýšľanie nad tým, ako chorý súrodenec ochorel – hľadanie hereditárnych príčin, 

poprípade konštrukcia vlastných teórii 

3. Žiarlivosť a ľútosť – žiarlivosť voči preferenčnému zaobchádzaniu so súrodencom, 

ľútosť voči obmedzeniam, ktoré musel súrodenec podstupovať a takisto rodičom 

4. Prednostné zaobchádzanie s chorým súrodencom – vnímané špeciálne zaobchádzanie 

a láskavosti či zneužívanie ochorenia súrodencom pre vyhnutie sa trestu, kompenzácie 

za ochorenia  

5.  Pocity strachu a samoty – pocity spájané s hospitalizáciou, hypoglykémiou. 

Zmeny, ktoré prináša chronické ochorenie do života zdravého súrodenca zreteľne pretrvávajú 

až do súčasnosti.  Minulé témy pripravili pole pre témy súčasné. Aj napriek tomu, že mnohé 



 
 

témy z minulosti sú transformované v témy aktuálne, zjavné sú rozdiely v ich popise 

a prežívaní. Z aktuálnych tém boli vytvorené nasledujúce kategórie:  

1. Vzťahové zmeny – vnímané pretrvávajúce rozdielne zaobchádzanie so súrodencom, 

pocity empatie voči rodičom 

a. Prevrátenie rolí – prevzatie role opatrovateľa aj napriek tomu, že chorý 

súrodenec je chronologicky starším 

b. Priblíženie vs. Oddialenie – vplyv, ktorý mala choroba na súrodenecký vzťah 

bol popisovaný v oboch smeroch 

c. Zlyhanie súrodenca s diabetom v napĺňaní svojho potenciálu – vnímanie toho, 

že chorí súrodenci sa nikdy kvôli ochoreniu nestali v svojom živote 

samostatnými, ostávali závislí na rodičoch 

2. Obavy alebo zodpovednosť bez moci – obavy súrodencov ohľadom súčasnosti 

i budúcnosti, skorej smrti bez dostatku kontroly nad situáciou. Výsledkom obáv 

a strachu bola často krát nadmerná ostražitosť voči dospelému súrodencovi 

s ochorením.  

3. Empatia, smútok a vina – empatia voči rodičom aj súrodencovi, pociťované vina kvôli 

vlastnému zdraviu.  

4. Záťaž – vyplývajúca s ochorenia súrodenca v podobe investícii vlastného času, 

zdravia, rodiny a kariéry; súrodenci pociťovali aj priame dopady na ich vlastné rodiny.  

5. Nemožnosť hovoriť o pocitoch – obmedzené prejavovanie vlastných emócii sýtené 

z rôznych motívov (nezaťažovať viac, obava zo zmeny vzťahu, narušená 

komunikácia). 

Prínosným je zamyslenie sa autorky nad vzťahom minulých a súčasných tém. „Napríklad, 

účastníci popisovali vzťahové zmeny s ich súrodencami ako začínajúce v minulosti 

a pretrvávajúce do súčasnosti. Premýšľanie dieťaťa je v termínoch dospelého popísané ako 

obavy a zodpovednosť. Detské pocity žiarlivosti a ľútosti sú popísané v termínoch dospelého 

ako empatia, smútok a vina. Detský strach je zobrazený ako záťaž a obavy dospelého. .. 

A nakoniec pocity osamelosti je prenesený do súčasnosti neschopnosťou účastníkov 

vyjadrovať svoje pocity.“ (Smith, 1998, s. 332). 

Na základe tejto úvahy sú súčasné kategórie transformáciou tých z minulosti, ako je 

zobrazené nižšie.  



 
 

Obrázok 8. Porovnanie minulých a súčastných tém súrodencov detí s DM 1.typu (Smith, 1998, s.320) 

 

6.2. Prispôsobenie  

Za druhý významný okruh záujmu vedcov by sme mohli označiť prispôsobenie
20

 resp. 

mieru dobrého prispôsobenia sa špecifickej životnej situácii. 

Výskum zameraný sa prispôsobenie sa zdravých súrodencov diabetu 1.typu. realizovali 

Jackson, Richer, Edge (2008) dotazníkovou formou administrovanou zdravým súrodencom 

(Sibling perception questionnaire, KIDSCOPE) aj ich rodičom (Strengths and Difficulties 

Questionnaire, Parenting stress index, Life stress section, Family support scale). Výskumu sa 

zúčastnilo 41 rodín, vek zdravých súrodencov sa pohyboval v rozpätí od 7 do 16 rokov. 

Výsledky hovoria priaznivo v prospech dobrého prispôsobenia sa súrodencov. V porovnaní 

s normou súrodenci detí s diagnózou cukrovky 1.typu vykazovali signifikantne menej 

behaviorálnych problémov a symptómov hyperkativity. V norme sa pohybovali kategórie 

emocionálnych symptómov, behaviorálnych problémov, prosociálneho správania 

a problémov s rovesníkmi. Štúdia sa zameriavala na hodnotenie faktorov, ktoré hrajú rolu pri 

dobrom resp. zlom prispôsobení sa. Výsledky ukazujú značnú mieru interdependencie 

prispôsobenia jednotlivých členov rodiny. Horšie prispôsobenie zdravých súrodencov sa 

spájalo s ich vyšším vekom, vyššou úrovňou stresu u rodičov, obtiažnejším temperamentom 

súrodencov, horším prispôsobením súrodenca s ochorením a s horším vnímaním ochorenia 

a jeho vplyvu na rodinu. Autori hodnotia svoje výsledky ako uistenie pre rodičov na zníženie 

ich obáv ohľadom, zdravých súrodencov, ktorý sa podľa tohto výskumu javia ako dobre 

prispôsobiví novej situácii.  

 

20   Z ang. adjustment 



 
 

Na psychologické prispôsobenie sa zamerali v svojej štúdii aj Sleeman a kol. (2010). 

Zatiaľ čo vo vyššie uvedenej výskume (Jackson a kol., 2008) autori administrovali rôzne sériu 

dotazníkov zdravým súrodencom a ich rodičom, Sleeman a kol. (2010) sa zámerne sústredili 

na porovnanie hodnotenej miery prispôsobenia sa u týchto dvoch skupín. Preto použili 

u skupín dotazníkovú metódu Strengths and Difficulties Questinnaire (SDQ). Štúdie sa 

zúčastnilo 99 zdravých súrodencov vo veku 10-18 rokov a jeden z ich opatrovníkov, prevažne 

matky (87%). Zdravý súrodenci boli zároveň porovnávaní s kontrolnou skupinou. 

V porovnaní s kontrolnou skupinou, súrodenci detí s diabetom 1.typu nepreukazovali vyššiu 

mieru emocionálnych alebo behaviorálnych problémov ani prosociálneho správania. Rodičia 

hodnotili svoje zdravé deti porovnateľne s normou v oblasti prosociálneho správania, uvádzali 

nižšiu mieru problematického správania, hyperaktivity a problémov s rovesníkmi. 

V porovnaní hodnotenia rodičov a zdravých súrodencov boli zistené nasledujúce signifikantné 

rozdiely: rodičia hodnotili, že ich zdravé deti mali menej emocionálnych a behaviorálnych 

problémov oproti hodnoteniu samotných detí. Celkovo neboli zaznamenané korelácie medzi 

problémami, prosociálnym správaním a demografickými parametrami či parametrami 

ochorenia. Rodičia hodnotili prispôsobenie ako horšie u detí mladšieho veku a ako lepšie pri 

väčšej dĺžke ochorenia. Autori teda opäť konštatujú, že je u zdravých súrodencov detí 

s chronickým ochorením možné dobré prispôsobenia.  

Adams a kol. (1991) skúmali psychosociálne prispôsobenie 30 súrodencov vo veku 8-

18 rokov. Aj napriek tomu, že 55% súrodencov bolo mladších ako dieťa s ochorením, 

pravidelne sa podielali na úkonoch spojených s liečbou. Väčšina súrodencov vykazovala 

dobré prispôsobenie. Nížšie sebavedomie sa prejavilo u jedincov, ktorí nemali pocit, že by 

mohli s rodičmi voľne diskutovať o ochorení (30%), ktorí sa identifikovali ako členovia 

rodiny najčastejšie obviňovaní (33%) a ktorí uvádzali, že trávia viac času doma s rodinou ako 

ich rovesníci (40%). 9 respondentov sa obávalo toho, že by sami mohli ochorieť. Šesť 

súrodencov uvádzalo, pozitívne dôsledky ochorenia, konkrétne rodinné zblíženie. Narušenie 

vzťahov v rodine vplyvom ochorenia naopak neuviedol ani jeden zo súrodencov.  

Na psychologické prispôsobenie súrodencov detí s diabetom sa zameral aj Hollidge 

(2001). Na vzorke 28 detí v rozmedzí od 8-12 rokov bol zvolený koncept skúmaný 

prostredníctvom týchto kategórii: sebaobraz, behaviorálne problémy a kompetencie, úzkosť, 

depresia
21

 a emocionálne problémy, komunikačné vzorce
22

 . Výsledky výskumu  poukazujú 
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 zisťované štandardizovanými testami- Harris Chlidren´s Self-Concept Scale, Achenbach Child Behavioral Checklist, 

Revised children´s manifest anxiety scale, Reynolds Child Depression scale 
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 skúmané prostredníctvom pološtruktúrovaných rozhovorov 



 
 

na dobrú schopnosť súrodencov zvládať ich vonkajší svet. Na druhú stranu upozorňujú na 

internalizačné problémy. Ako najvýraznejší sa javí úzkosť, sýtená najmä obavami (o zdravie 

súrodenca i svoje vlastné) a pocitmi viny. Zjavná je opatrovateľská rola súrodencov spojená 

s vysokými nárokmi na jej plnenie. Neschopnosť tieto nároky spĺňať ústi v symptómy 

depresie a úzkosti. Vo vzťahoch zdravých súrodencov prevládala teda pozitívna rola 

opatrovateľa, negatívne pocity boli vylučované. V rozhovoroch viac ako polovica súrodencov 

priznala negatívne pocity (žiarlivosť, smútok, hnev, negatívne myšlienky a pocity) voči ich 

chorým súrodencom, tieto emócie boli sprevádzané pocitmi viny a hanby. Prevažná väčšina 

respondentov o svojich pocitoch nekomunikovala s rodičmi, čo sa prejavovalo v stratégiách 

stiahnutia sa a izolácie. Zo sprostredkujúcich premenných nebol objavený vplyv veľkosti 

rodiny, poradia narodenia ani pohlavia. Aj keď pohlavie súrodenca štatisticky nepreukázalo 

signifikanciu, u chlapcov boli zaznamenané niektoré výraznejšie položky ako vyššia anxieta, 

nižší sebaobraz, agresívne prejavy, extrémnejšie pocity viny.  

Ako bolo popísané už v situácii súrodencov chronicky chorých detí obecne, aj 

u súrodencov detí s diabetom je možné naraziť na výskum venujúci sa sebaobrazu 

a sebahodnoteniu súrodencov. Ferrari (1987) porovnával sebaobraz u detí s diabetom a ich 

súrodencov. Výsledky ukázali celkový nižší sebaobraz u súrodencov. Najvýraznejšie zníženie 

bolo v položkách intelektuálny a školský status, šťastie a životná spokojnosť. Ako 

najrizikovejšia skupina sa pri tom javia chlapci majúci súrodenca mužského pohlavia 

s diabetom. Podľa autora sa súrodenci s diabetom musia prispôsobiť špecifickým 

podmienkam života s chronickým ochorením, aj keď na rozdiel od ich bratov a sestier 

s ochorením, sa im nemusí dostávať s tým spojeného pocitu výnimočnosti (Ferrari, 1987).  

Gallo a Szychlinski (2003) vo svojom výskume pracovali so vzorkou 135 

respondentov. Z nich 44 malo súrodenca s diabetom, 42 s astmou a 41 malo súrodenca bez 

chronického ochorenia. Vek respondentov sa pohyboval od 6 do 12 rokov. Ich závery 

ukazujú, že v porovnaní s ostatnými dvoma skupinami mala skupina súrodencov diabetických 

detí horší sebaobraz a to konkrétne pre skóry školskej a atletickej kompetencie. 

Najdôležitejším faktorom podporujúcim negatívne dôsledky sú individuálne a rodinné 

charakteristiky. Konkrétne autori prezentujú vzťah medzi pohlavím a sebapojatím. Mužský 

respondenti skórovali nižšie na škále sociálnej kompetencie a celkového sebaobrazu. 

Respondentky ženského pohlavia z diabetickej skupiny zase skórovali nižšie na v škálach 

spojených s rodinným fungovaní a to konkrétne partnerstve a celkovej spokojnosti s rodinným 

fungovaním. V skupine súrodencov diabetikom zistené signifikantné vzťahy medzi aspektami 



 
 

sebapojatia (fyzický vzhľad, správanie, školské kompetencie, celkový sebaobraz,) a rodinným 

fungovaním (Gallo, Szychlinski, 2003). 

Súrodenecké vzťahy medzi diabetickými deťmi a ich súrodencami sú podobné tým 

u zdravých detí (Minagawa, 1997). U detí s diabetom a ich súrodencov bolo zaznamenaných 

viacero interakcií. Aj napriek tomu, že súrodenci sa snažia byť podporujúci a chceli by sa 

dozvedieť viac o diabete, ich chorí súrodenci ich často vnímajú ako nepodporujúcich v oblasti 

striktnej diéty. Vo výskume Minagawa (1997) zistil, že prevažná väčšina rodičov vysvetlila 

diabetes svojim zdravým deťom, zároveň ich vnímala ako podporujúcich a tento prístup 

očakávala aj v budúce starostlivosti.  

Sand a kol.(2015) na základe rozhovorov s 8 súrodencami objavili rozdiely vo 

výpovediach súrodencov v období preadolescencie a adolescencie. Zatiaľ čo adolescenti sa 

vyznačovali väčším množstvom empatie voči dieťaťu s DM, u súrodencov mladšieho veku sa 

viac objavovali tendencie k rivalite, žiarlivosť, súťaživosť, hnev a psychosomatické reakcie. 

Podľa autorov mladšie deti nemali ešte dostatočné kognitívne schopnosti na to, aby popísali 

zmeny, ktoré ochorenie prinieslo do ich rodiny. Adolescenti prejavovali väčšiu schopnosť 

vcítenia sa a pochopenie situácie ich chorého súrodenca.  

6.3. Možnosti intervecie  

Pokiaľ sme doposiaľ hovorili o medzerách vo výskumných prácach zameraných na 

súrodencov, v podobnom duchu je možné diskutovať aj o intervenciách a možnostiach 

pomoci zameraným na skupinu chronicky nemocných detí. Podľa Hollidge (2001) sú 

súrodenci detí s diabetom profesionálmi prehliadanou skupinou hneď z niekoľkých dôvodov: 

- Sú skupinou detí, ktoré sa prezentujú ako vysoko kompetentní. 

- Väčšina ich problémov je internalizačného charakteru, vďaka čomu je obtiažnejšie 

identifikovať ich zraniteľnosť k psychologickým stresorom. 

- Tieto deti majú problém komunikovať a zdielať svoje problémy rodičom a okoliu. 

- Ich rola a kontakt so zdravotníckym zariadeniami je iba doplnkový. 

V intervenciách zameraných na súrodencov je dôležitá edukácia, ale i záujem o ich vlastné 

psychické blaho. Dôležité je zdravým deťom poskytnúť informácie adekvátne veku a umožniť 

im aktívnu účasť na procese liečby, podporiť komunikáciu v rodine a pokračovanie vo 

vlastných aktivitách dieťaťa (Kárová, Blatný,& Bendová, 2009). Súrodenci v rôznych 

štádiách vývoja vyžadujú rôznu úroveň a množstvo informácii o chorobe. Nie je možné 

očakávať, že ani už dospelí, ktorí vyrastali v domácnosti s súrodencom s diabetom, majú 

presné a správne informácie (Smith, 1998). Pokiaľ sa rodičia cítia neistí v zdeľovaní 

informácii ich zdravým potomkom, je na mieste intervencia zdravotníckeho personálu 



 
 

(McKeever, 1983). Okrem informácii je potreba dbať na ich dobrú komunikáciu zo strany 

rodičov. Podľa Smitha (1998) takáto komunikácia musí zahŕňať empatiu a porozumenie, brať 

do úvahy pocity a vnímanie zdravého súrodenca. Otvorená komunikácia môže byť takisto 

krokom k slobodnému prejavovaniu pocitov (Smith, 1998; Hollidge, 2001). Vzhľadom na to, 

že súrodenci sa navzájom často blízko identifikujú a cítia sa zodpovední za blaho toho 

druhého, je dôležité pomáhať zdravému súrodencovi rozvíjať vlastnú identitu a porozumieť 

rozdielom a podobnostiam medzi nimi a ich chorými súrodencami (McKeever, 1983). 

Intervencia by sa mala zamerať na povzbudenie súrodencov k prejavom svojich emócii, 

poskytnutie podpory a identifikáciu prekážok, ktoré môžu stáť v ceste tejto podpore (Nielsen 

a kol., 2012).   

Zdravotnícki odborníci by mali systematicky a rutinne skúmať vplyv ochorenia na 

celú rodinu. U mnohých súrodencov sa nerozvinú symptómy, ktoré by vyžadovali 

profesionálnu intervenciu, čo môže byť znakom ich schopnosť dobre sa adaptovať na stres. 

Tento fakt však neoslobodzuje profesionálov od zodpovednosti zahŕňať súrodencov do ich 

praxe i výskumu (McKeever, 1983). Dôležité je zmapovať psychosociálnu situáciu 

a identifikovať potenciálne miesta záťaže a špecifické potreby týchto detí, aby bolo možné 

zefektívniť prácu s rodinami (Štěpánová, & Blatný, 2009).  

6.4. Zhrnutie 

Súrodenci detí s diabetom 1.typu stoja stále na okraji záujmu, vedeckého 

i intervenčného. Chronické ochorenie akým je diabetes vnáša zmeny do života celej rodiny, 

vrátane súrodencov (Faulkner, 1996; Herrman, 2010; Smith, 1998; Wennick &Huus, 2012).  

Rodinný život je narušený spočiatku hospitalizáciou (Wennick, & Huus, 2012) a následne je 

nutné jeho kompletné prebudovanie podľa nárokov liečebného režimu. Súrodenci negatívne 

prežívajú hlavne diétne obmedzenia (Faulkner, 1996; Herrman, 2010; Minagawa, 1997), 

štruktúrovanosť a obmedzenia v aktivitách (Minagawa, 1997; Smith, 1998; Wennick, & 

Huus, 2012). Ďalej vnímajú väčšiu pozornosť rodičov venovanú dieťaťu s ochorením 

(Herrman, 2010; Smith 1998; Wennick a kol, 2009; Wennick, & Huus, 2012), čo vedie 

k pocitom žiarlivosti (Herrman, 2010; Hollidge, 2001; Smith, 1998) a osamelosti (Smith, 

1998). V rodinách prichádza k obráteniu rolí, súrodenci preberajú vyššiu mieru zodpovednosti 

za svojich chorých bratov a sestry (Herrman, 2010; Wennicka a kol. 2009; Wennick, & Huus, 

2012). Zodpovednosť a participácia v starostlivosti spolu s prežívaným pocitom nedostatku 

kontroly (Herrman, 2010; Smith, 1998; Wennick, & Huus, 2012) zaťažuje súrodencov vyššou 

mierou stresu (Hollidge, 2001; Jackson, Richer, & Edge, 2008) a stavom nepretržitej 



 
 

ostražitosti (Faulkner, 1996; Smith, 1998). Vznikajúce obavy sa netýkajú len zdravia 

súrodenca s ochorením a jeho budúcnosti (Smith, 1998; Wennick, & Huus, 2012), ale aj 

zdravia vlastného (Adams a kol. 2009; Herrman, 2010).  

Dôsledky zmien nie sú výlučne negatívne. Ochorenie a spoločná starostlivosť môže 

zblížiť jednotlivých členov rodiny a zvýšiť či upevniť rodinnú súdržnosť (Adams a kol., 2009; 

Smith, 1998; Wennick, & Huus, 2012). Súrodenci sa stávajú zodpovednejšími, osvoja si nové 

znalosti a zručnosti. Rodina sa stáva aktívnejšou, žije zdravším životným štýlom (Herrman, 

2010).  

Výskumy ukazujú, že psychosociálne prispôsobenie sa tejto situácii u súrodencov je 

prevažne dobré. Súrodenci nevykazujú výraznejšie psychické či behaviorálne problémy 

(Adams a kol, 2009; Jackson, Richer, & Edge, 2008; Sleeman a kol., 2010). Za pozornosť 

však stoja prežívané pocity hanby, nešťastia, viny, úzkosti, smútku, strachu, hnevu, 

zmätenosti emócii (Hollidge, 2001, Minagawa, 1997; Smith, 1998), ktoré nemusia byť 

manifestované navonok, ale naopak obrátené dovnútra (Hollidge, 2001) a vplývať tak aj na 

horší sebaobraz súrodencov (Adams a kol., 2009; Ferrari, 1987; Gallo, & Szychlinski, 2003). 

Dobré prispôsobenie sa odvíja od charakteristík individuálnych i rodinných (Gallo, & 

Szychlinski, 2003) a závisí aj na prispôsobení sa rodičov (Herrman, 2010; Jackson, Richer, & 

Edge, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Empirická časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Predpoklady a ciele výskumu 

7.1. Výskumný problém 

V nadäznosti na poznatky získané v teoretickej časti práce, sme sa zamerali na 

sledovanie  psychosociálních charakteristik súrodencov detí s diabetom 1. typu v českom 

prostredí.  

V rámci literatúry môžeme zaznamenať pomaly vzrastajúci počet výskumov 

venujúcich sa súrodencom detí s chronickým ochorením. Realizované štúdie poukazujú na 

riziko výskytu psychosociálnych problémov u tejto skupiny detí (McKeever, 1983; Sharpe & 

Rossiter, 2002; Vermaes a kol.,2011; Williams, 1997). Zároveň sa zameriavajú  na rozdiely 

v prispôsobení sa na základe rôznych typoch diagnózy. Ukazuje sa, že náročnejšou je situácia 

pre súrodencov v rodinách, kde sa vyskytuje závažnejšie, prípadne smrteľné ochorenie 

a v tých, kde ochorenie ovplyvňuje každodenný život členov domácnosti (Limbers & Skipper, 

2014; Sharpe & Rossiter, 2002; Vermaes a kol.,2011; Williams, 1997). V prevahe stále 

ostávajú najmä výskumy venujúce sa rodinám, v ktorých sa vyskytuje diagnóza rakoviny. 

Diabetes doposiaľ rezonuje len v malom počte výskumom zameraných na súrodencov.  

Aj napriek tomu, že s ochorením diabetes mellitus 1. typu sa spájajú akútne i dlhodobé 

komplikácie, ktoré môžu byť i životohrozujúce, primárna záťaž plynie z chronického 

charakteru tohto ochorenia a z nutnosti dodržiavať pravidelný režim. Tieto nároky prispievajú 

k tvorbe rodinnej klímy, ktorá môže vyznačovať väčšiou mierou štruktúrovanosti, organizácie 

a  v komunikácii vyhýbaniu konfliktov (Seiffge-Krenke, 2001). 

 Ochorenie, jeho výzvy i rodinné prostredie tvoria kontext, s ktorým interagujú všetci 

členovia rodiny. Štúdie venované súrodencom detí s diabetom majú prevažne kvalitatívnu 

povahu. Odhaľujú nám prežívanie súrodencov spojené napríklad s pocitmi žiarlivosti, 

osamelosti, obáv, väčšiou mierou stresu či nastražitosti (Adams a kol. 2009; Faulkner, 1996; 

Herrman, 2010; Hollidge, 2001; Jackson, Richer, & Edge, 2008; Smith, 1998; Wennick, & 

Huus, 2012). Zároveň súrodenci vnímajú rozdiely oproti bežným rodinám či zmeny, ktoré do 

ich rodín ochorenie prinieslo ako napríklad menšia pozornosť rodičov, obmedzenia, 

štruktúrovanosť, nové nároky, viac zodpovenosti (Faulkner, 1996; Herrman, 2010; 

Minagawa, 1997; Smith, 1998; Wennick & Huus, 2012). Na druhej strane súrodenci 

vypovedajú aj o prínosoch ochorenia vo forme väčšej súdržnosti rodiny či zdravšieho 

životného štýlu (Adams a kol., 2009; Herrman, 2010; Smith, 1998; Wennick& Huus, 2012). 

Kvantitatívne výskumy skúmajú prevažne psychosociálne fungovanie súrodencov a faktory 

s ním asociované a vypovedajú o dobrom  fungovaním navonok (Adams a kol, 2009; Jackson, 

Richer, & Edge, 2008; Sleeman a kol., 2010) s vyšším rizikom internalizačných problémov, 



 
 

nižšou mierou sebahodnotenia a zaplavením negatívnymi emóciami (Adams a kol., 2009; 

Ferrari, 1987; Gallo, & Szychlinski, 2003; Hollidge, 2001, Minagawa, 1997; Smith, 1998).  

V empirickej časti tejto práce by sme chceli nadviazať na teoretické základy 

i realizované empirické štúdie konfrontujúc ich závery a medzery v poznaní. V literárnom 

prehľade môžeme pozorovať prevahu kvalitatívnych výskumov. Tie síce prinášajú unikátny 

náhľad do sveta súrodencov, obmedzený počet respndentov však vypovedá iba o skúsenosti 

istej vzorky populácie. Kvantitatívne štúdie venované súrodencom detí s DM 1. typu prevažne 

končia závermi o prítomnosti resp. neprítomnosti patológie v porovnaní s normou. Zámerom 

našej štúdie bude snaha preskúmať psychosociálne charakteristiky súboru súrodencov detí 

s DM 1. typu v českom prostredí v snahe odkloniť sa od patologického modelu a naopak 

prihliadať k východiskám psychológie zdravia a systemických teórii.  

7.2. Výskumný dizajn 

Štúdium literatúry ústilo vo formuláciu výskumných cieľov, na základe ktorých 

prebehla selekcia odpovedajúcich výskumných metód. Tie boli inšpirované prevažne 

zahraničnými štúdiami zameranými na problematiku zdravých súrodencov chronicky 

nemocných detí.  

Výskum sa skladá z kvantitatívnej a kvalitatívnej časti. Má exploratívnu povahu, snaží 

sa zmapovať psychosociálne charakteristiky súrodencov detí s DM 1. typu v českej populácii. 

Konkrétne  sa sústredí na oblasti správania, emocionálneho prežívania, sociálnych vzťahov a 

sebahodnotenia a hľadá sociodemografické, individuálne a rodinné charakteristiky, ktoré sa 

s týmito oblasťami asociujú. Práca taktiež usiluje aj o bližšie kvalitativne preskúmanie vzťahu 

detí k ochoreniu.  

 Zostavená dotazníková batéria bola určená zdravým súrodencom detí s DM 1. typu vo 

veku od 9 do 22 rokov. Batéria sa skladá z dotazníkov mapujúcich psychosociálne 

charakteristiky súrodencov ( Strenghts and Difficulties Questionnaire a Rosenbergova škála 

sebahodnotenia), vnímanie a pocity súrodenca vo vzťahu k ochoreniu, chorému súrodencovi a 

rodičom  (Sibling Perception Quesionnaire)
23

 a rodinné charakteristiky (Škála rodinného 

prostredia) a demografické  údaje respondentov. Pre rozšírenie perspektivy a dôkladnejšie 

posúdenie je časť dotazníkov zároveň adresovaná aj jednému z rodičov (konkrétne Strenghts 

and Difficulties Questionnaire a Škála rodinného prostredia). Zber dát prebiehal najmä 

prostredníctvom združení pre rodiny detí s diabetom, sociálnych sietí a zdravotníckych 

zariadení.   
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 Skladá sa z kvantitívnej a kvalitatívnej časti 



 
 

  Analýza kvantitatívnej časti výskumu bola realizovaná pomocou programu IBM 

SPSS Statistics 20. Kvalitatívne výstupy dotazníka Sibling perception Questionnaire boli 

podrobené obsahovej analýze. Interpretácia dát získaných od respondentov prebiehala 

v nadväznosti na poznatky teoretickej časti práce. Bližší popis jednotlivých výskumných 

cieľov, metód i súboru bude obsahom nasledujúcich oddieľov.  

7.3.  Výskumné ciele a otázky 

Výskum si kladie nasledujúce ciele:  

I. Preskúmať psychosociálne charakteristiky súrodencov detí s diagnózou DM 1.typu 

II.Identifikovať sociodemografické, individuálne a rodinné premenné asociované 

s psychosociálnymi charakteristikami súrodencov.  

III. Analyzovať vnímanie a pocity zdravého súrodenca vzťahujúce sa k ochoreniu DM 1.typu, 

chorému súrodencovi a rodičom 

  

K týmto výskumným cieľom boli priradené výskumné otázky:  

I. Psychosociálne charakteristiky súrodencov detí s DM 1.typu 

1a. Aké je miera psychosociálnach obtiaží a prosociálneho správania u súrodencov 

detí s DM 1.typu (podľa dotazníka SDQ)?  

1b. Existuje štatisticky významný rozdiel medzi výsledkami dotazníka SDQ 

v sebaposúdení detí a v posúdení rodičov?    

 2. Aká je miera sebahodnotenia u súrodencov detí s DM 1. typu (podľa 

Rosenbergovej škály sebahodnotenia)?  

II. Premenné asociované s  vybranými psychosociálnymi charakteristikami súrodencov  detí 

s DM 1.typu 

Sociodemografické charakteristiky 

1. Existuje štatisticky významý rozdiel v miere psychosociálnych obtiaží a 

sebahodnotení v závislosti na pohlaví súrodenca? 

2. Existuje štatisticky významný rozdiel v miere psychosociálnych obtiaží a 

sebahodnotením v závislosti na poradí narodenia súrodenca?  

3. Existuje štatisticky významný vzťah medzi mierou psychosociálnych obtiaží 

a sebahodnotenia a vybranými sociodemografickými charakteristikami (vek, počet detí 

v rodine, pohlavie a vek súrodenca)? 



 
 

4. Existuje štatisticky významný vzťah medzi mierou psychosociálnych obtiaží 

a sebahodnotenia a vybranámi premennými spojenými s ochorením DM 1.typu (dĺžka 

ochorenia, vek respondenta v čase diagnózy, počet hospitalizácii za rok, spôsob 

liečby)? 

Individuálne charakteristiky  

5. Existuje štatisticky významný vzťah medzi psychosociálnymi obtiažami 

súrodencov, sebahodnotením a negatívnymi prispôsobení súrodenca na ochorenia 

(podľa dotazníka Sibling Perception Questionnaire)? 

Socioenviromentálne/ Rodinné charakteristiky 

6. Existuje štatisticky významný vzťah medzi psychosociálnymi obtiažami 

súrodencov, sebahodnotením a charakteristikami rodinného prostredia (pozitívne 

klíma, konfliktnosť, kontrola, organizácia) zisťovanými pomocou Škály rodinného 

prostredia?  

III. Vnímanie a pocity súrodenca voči ochoreniu DM 1.typu, chorému súrodencovi a rodičom 

1. S akými premennými (sociodemografickými, individuálnymi a rodinnými) sa spája 

negatívne prispôsobenie súrodenca na ochorenie (podľa dotazníka SPQ)?  

2. S akými pocitami a myšlienkami sa spája ochorenie u súrodencov?  

a. Čo je obsahom konkrétnych pocitov? 

3. Aké copingové stratégie súrodenci využívajú vo vyrovnávaní sa s týmito pocitmi? 

4. Aké prínosy a straty pre svoju rodinu vnímajú súrodenci v súvislosti s ochorením DM 

1.typu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Použité metódy a metodologické postupy 

8.1. Predvýskum 

Súčasťou zoznámenia sa s problematikou a prípravy výskumného dizajnu bola 

realizácia predvýskumu. Cieľom predvýskumu bol prvotný vhľad do perspektívy súrodencov 

detí s DM 1.typu a identifikácia tém či prípadných problémov pre následné rozsiahlejšie 

skúmanie.  

Predvýskum bol realizovaný na jeseň 2014 v Luhačoviciach v rámci víkendového 

zdravotne-edukačného pobytu (Barevné Diadny v Luhačovicích) organizovaného občianskym 

združením Dítě s diabetem. Udalosti sa zúčastnilo cca 40 rodín a jej priebeh pozostával 

z prednášok a vzdelávacích akcií určeným rodičom a športových a rekreačných aktivít pre deti 

a celé rodiny. Po prvotnom nadviazaní kontaktu s občianskym združením, mi bolo umožnené 

sa akcie zúčastniť pasívne, návštevou prednášok a spoločných aktivít, i aktívne, vlastným 

podielom na programe. V rámci programu som tak mala naplánované 2 stretnutia so zdravými 

súrodencami. Súrodenci a ich rodičia boli prvotne oslovení prostredníctvom členov združenia. 

Kritériom výberu bola diagnóza DM 1.typu jedného dieťaťa v rodine, vek vyšší ako 6 rokov 

a neprítomnosť chronického ochorenia u samotného súrodenca. Nakoniec sa v rámci akcie 

našlo dohromady 10 súrodencov (6 chlapcov a 4 dievčatá), ktorí tieto kritéria napĺňali 

a zároveň boli ochotní na dobrovoľnom programe participovať. Na základe veku boli 

rozdelení do dvoch skupín ( 7-8 rokov, 10-15 rokov). Stretnutia skupín prebiehali samostatne 

v rozdielne dni, náplň programu u skupín bola mierne odlišná, prispôsobená potrebám 

a schopnostiam detí. U skupiny starších detí program pozostával zo predstavenia 

a zoznámenia sa, vyplnenia zostavenej batérie dotazníkov (Test sémantického výberu, 

Strengths and difficulties Questionnaire, Sibling Perception Questionnaire, Rosenbergova 

sebahodnotiaca škála) a skupinovej diskusie. U skupiny mladších detí bol priebeh obdobný, 

s tým, že deti pracovali iba s jednou metódou (Test sémantického diferenciálu). Hlavný dôraz 

bol kladený na spoločnú diskusiu účastníkov.  

Výstupy výskumu boli analyzované kvalitatívne a to za prvé zostavením inviduálnych 

kazuistík jednotlivých účastníkov a za druhé obsahovou analýzou výpovedí všetkých 

respondentov. Závery predvýskumu je možné zhrnúť nasledovne:  

Dominantné témy v rámci diskusie boli najmä:  

 Prvé stretnutie s ochorením – udalosť, ktorú súrodenci popisujú ako zážitok spojený 

s výrazne negatívnymi emóciami. Často si detailne pamätajú popis situácie, keď sa 



 
 

o diagnóze dozvedeli. V tomto období bol pre nich dôležitým dostatok informácii 

najmä zo strany rodičov, menej významný zdroj informácii pre nich reprezentujú 

zdravotníci.  

 Obmedzenia - najmä v stravovaní a rodinných aktivitách (napr. cestovanie).  

 Starostlivosť o súrodenca - v podobe dohliadanie a kontroly súrodenca, vyskytovalo 

sa u súrodencov poradím narodenia starších i mladších.  

 Nečakané komplikácie spojené s obavami a neustálou ostražitosťou. 

Spracovanie individuálnych kazuistík ukazuje na pestrú škálu výsledkov jednotlivých 

respondentov. Od tých s dobrým fungovaním až po tých, ktorí majú obtiaže hneď v rade 

oblastí. Zvýšená miera celkových problémov bola registrovaná u troch zo šiestich 

respondentov. Boli zaznamenané problémy v oblasti správania (najmä hnevlivosť 

a výbušnosť), emocionality (obavy, neistota v novom prostredí), sociálnych vzťahov 

(preferencia samoty), mierne problémy s pozornosťou a hyperaktivitou a sebahodnotením. 

Častý bol rozdiel v hodnotení miery problémov u rodičov a sebahodnotení detí. Z emócii, 

ktoré súrodenci v suvislosti s ochorením prežívali najčastejšie vystupovali do popredia 

smútok, strach, menej hnev. Zároveň ochorenie u súrodencov vyvoláva značné kognitívne 

nabudenie. Priestor pre komunikáciu na túto tému majú deti najmä u svojich rodičov a iných 

dospelých, menej medzi rovesníkmi. U respondentov s výraznejšími interpersonálnymi 

a intrapersonálnymi problémami spojenými s vnímaním ochorenia sa zároveň vyskytovali aj 

zvýšené hodnoty celkových problémov.  

Predvýskum podnecuje k rozsiahlejšiemu preskúmaniu psychosociálneho fungovania 

u súrodencom detí s DM 1.typu, k ich spojeniu s interpersonálnymi premennými (viazanými 

najmä na rodinu) a identifikácii faktorov rizika a reziliencie. Na základe výsledkov prišlo 

k revízii použitých dotazníkov a bližšej špecifikácii cieľov diplomového projektu. Konkrétne 

bol z batérie vyradení Test sémantického diferenciálu, ktorého prínos sme využili najmä 

v rámci analýzy jednotlivých kazuistík. Naopak prihliadajú k významnosti, ktorú respondenti 

pripisovali individuálnym charakteristikám rodiny bol do batérie priradený i dotazník 

mapujúce túto oblasť – Škalá rodinného prostredia. 

Na základe predvýskumu prišlo i k úprave dotazníka SPQ. Z kvalitatívnej časti 

dotazníka bola odobraná otázka: „Když můj sourozenec onemocněl, moji rodiče mi o tom 

řekli. Co mi řekli:...“ Ukázalo sa, že informačná hodnota tejto otázky je nízka, respondenti 

v predvýskume obvykle odpovedali tým, že im rodičia zdelili názov a stručný popis diagnózy. 

Naopak na základe skupinových diskusí i zahraničných štúdii nás zaujímali percipované zisky 



 
 

a straty, ktoré ochorenie prinieslo rodine respondenta. Boli preto pridané dve otázky zamerané 

na tieto oblasti. Ďalšie oblasti, ktoré vystupovali do popredia, boli miera do ktorej sa 

súrodenec podieľa na starostlivosti; množstvo informácii, ktoré o ochorení má; miera obáv 

spojená s akútnymi komplikáciami a vnímaná miera obmedzení. Tieto štyri okruhy boli 

formulované vo forme otázok obdobným ostatným uzavretným otázkam dotazníka SPQ.  

Zároveň sa ukázala potreba upresniť zisťované kategórie sociodemografických 

premenných – pridaný bol napríklad vek diagnózy súrodenca, spôsob liečby, výčet členov 

domácnosti.  

8.2. Popis zberu dát  

Zber dát prebiehal od novembra 2014 do júna 2015. V rámci oslovovania 

respondentov boli kontaktované občianske združenie pre rodiny s dieťaťom s DM 1.typu, 

detské diabetologické centrá a lekári po celej Českej republike, ďalej členovia skupín 

zameraných na diabetes v rámci Facebooku, časopisy a firmy pôsobiace v tejto oblasti.  

Na žiadosť o zapojenie sa do výskumu reagovalo kladne 6 združení. Konkrétne sa 

jednalo o združenia: Diacel (združenie rodičov detí s diabetom a celiakiou so sídlom v meste 

Písek), Dítě s diabetem (Moravskoslezský kraj, sídlo Ostrava), Inzulínek (Olomoucký 

a Zlínský kraj, sídlo Olomouc), Cukříci (Ústí nad Orlicí), Diaklub Nová Paka (kraj 

Královohradecký), Diakamínek (Hradec Králové). Každé zo združení zoskupuje rodiny detí 

s diabetom v rámci daného regiónu. V rámci svojich aktivít združenia organizujú edukačné, 

spoločenské a športové aktivity a pobyty s rôznou frekvenciou v priebehu roka. Týchto akcií 

sa účastnia nielen deti s diabetom a ich rodičia, ale častokrát celé rodiny, vrátane súrodencov. 

Konkrétna forma spolupráce závisela na dohode so združením. V prípade troch združení 

(Diakamínek, Cukříci, Diacel) bola medzi členov združenia rozoslaná pozvánka k výskumu 

a dotazníky v elektronickej podobe. U ostatných združení (Dítě s diabetem, Inzulínek, 

Diaklub Nová Paka) prebiehal zber dát v rámci jednej z akcií organizovaných združením. Na 

akcii bol rodičom a súrodencom predstavený výskum a možnosť sa do neho zapojiť. Niektorí 

účastníci  využili možnosť zapojiť sa priamo na mieste, iní poslali dotazníky dodatočne 

emailom. Prípadne rodičia vyplnili dotazník na mieste a ich zdravé dieťa dodatočne 

elektronicky. Čiastočne boli členovia týchto združení oslovení prostredníctvom elektronickej 

výzvy zaslanej vedením združenia na ich emailové adresy. Aj napriek nadviazaním 

spolupráce s viacerými združeniami, bolo veľmi náročným získať pre výskum samotných 

súrodencov. Zdraví súrodenci sa vyskytovali na akciách v nízkych počtoch, prípadne boli 

mladší od veku požadovaného pre zaradenie do výskumu.  



 
 

Zo zdravotníckych zariadení na žiadosť o zapojenie do výskumu reagovali kladne 

dvaja detských diabetológovia – MUDr. Sýkora z Nemocnice Havlíčkův Brod a MUDr. 

Neumann z Nemocnice Hradec Králové. V prvom prípade boli papierové dotazníky 

preposlané poštou do ambulancie, v druhom mali prísť k sprostredkovaniu kontaktov 

prostredníctvom internetu. Bohužiaľ nakoniec, aj napriek obojstrannej snahe, tieto zdroje 

žiadnych respondentov nepriniesli. Ďalej bol nadviazaný kontakt s Lázeňskou léčbnou Manés 

situovanej v Karlových Varoch. V rámci osobného stretnutia boli sprostredkované informácie 

o výskume matkám, ktoré sa aktuálne účastnili edukačne –liečebného pobytu spolu so svojimi 

deťmi s diagnózou DM 1. typu. S účasťou na výskume súhlasilo 8 matiek, ktoré mali zdravé 

dieťa spĺňajúce kritéria pre zaradenie do výskumu, spätne však nebol doručený žiadny 

dotazník.  

Ako  bolo spomínané vyššie výzva bola publikovaná aj v rámci niekoľkých skupín na 

Facebooku (napr. Cukrovka a my, Dia Mamičky, Život je sladký, Diabetici děti do 18 let, 

atď.). Problematický bolo, že neexistuje skupina alebo miesto elektronického stretávania 

priamo pre súrodencov detí s diabetom. Preto  na výzvu reagovali opäť primárne rodičia, ktorí 

výzvu predali medzi svoje deti. Títo respondenti potom využívali prevažne možnosti 

vyplnenia online dotazníka. 

8.3. Použité metódy 

Vo výskume boli použité nasledujúce dotazníkové metódy: Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) verzia pre sebaposúdenia dieťaťa aj pre posúdenie rodičom; Sibling 

Perception Questionnaire (SPQ); Rosenbergova škála sebahodnotenia (RŠS); Škála rodinného 

prostredia (ŠRP). Na záver dotazníka bola doplnená pasáž zisťujúca sociodemografické údaje 

respondentov. Zisťované boli základné informácie o zdravých súrodencov, o ich rodičoch, 

o súrodencovi s DM 1. typu a jeho ochorení.  

Batéria zostavená pre zdravých súrodencov obsahovala všetky vyššie uvedené 

dotazníky. Rodičom boli adresované iba dotazník SDQ a RŠS. Podrobný popis jednotlivých 

metód je uvedený nižšie. Celu verziu dotazníkov je možné nájsť v prílohách.  

8.3.1. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) je screeningovým dotazníkom určený 

k posudzovaniu psychického prispôsobenia detí a dospievajúcich a indentifikácii porúch 

v niekoľkých oblastiach (Goodman, 1997). Postihuje oblasti správania, emocionálneho 

prežívania, pozornosti a hyperaktivity, sociálnych vzťahov a prosociálneho správania. 

Dotazník je dostupný v niekoľkých verziách pre vekové skupiny 2-17 rokov a posúdenie zo 

strany rodiča, učiteľa aj sebaposúdenie dieťaťa. Pre náš výskum bola uplatnená verzia 



 
 

posúdenia dieťaťa zo strany rodičov pre deti a dotazník sebaposúdenia pre dospievajúcich 

(11-17). Táto verzia je využívaná aj pre starších respondentov (Novotný, 2009), u tých 

mladších v závislosti na úrovni gramotnosti a porozumenia (Goodman, 1997).  

Metóda obsahuje 25 položiek vo forme výrokov. Úlohou respondenta je posúdiť do 

akej miery je toto tvrdenie pravdivé na 3-bodové Likertovej škále za obdobie posledných 

6tich mesiacov. Položky sú rozdelené do piatich kategórii: 

1. Emocionálne symptómy  

2. Problémy so správaním 

3. Hyperaktivita/Nepozornosť 

4. Problémy vo vzťahoch s rovesníkmi 

5. Prosociálne správanie 

O každej kategórii vypovedá 5 položiek. Prvých 5 škál dohromady tvorí škálu Celkových 

obtiaží založenú celkovo na 20tich položkách. Originálny dotazník obsahuje voliteľné 

rozšírenie o časti: 

Príloha dopadov – obsahuje otázky na vnímané problémy, konkrétne na ich chronicitu, mieru 

obťažovania, vplyv na sociálne začlenenie a záťaž na ostatných  

Nadväzujúce otázky – dve otázky určené pre zisťovanie efektivity použitej intervencie.  

Tieto doplnkové časti dotazníku  nebolo v našom výskume využité. Dotazník je voľne 

dostupný na internete (www. sdqinfo.com) v rôznych jazykových verziách, vrátane českej. 

Stránka ponúka aj tabuľku noriem. Tá prináša pre každú z pozorovaných oblastí hodnoty 

vyjadrujúce mieru patológie na úrovniach v podobe troch kategórii  (v norme, hraničný, 

abnormálnym) alebo  štyroch kategórii (blízky priemeru, mierne zvýšený/znížený, 

vysoký/nízky, veľmi vysoký/nízky).  

Dotazník v súčasnej dobe poskytuje normy pre nasledujúce krajiny: Austrália, Veľká 

Británia, Dánsko, Fínsko, Taliansko, Nemecko, Japonsko, Španielsko, Švédsko a USA. 

Overenie psychometrických vlastností dotazníka SDQ obvykle prináša dobré výsledky 

(Goodman, 1999). Dotazník bol porovnávam s iným často vyžívanými metódami ako 

napríklad Child Behavior Checklist (CBCL), Rutter Parent Questionnaire (RPQ), Youth Self 

Report (YSR). Korelácie medzi SDQ a ostatnými dotazníkmi sú uspokojivé (Goodman, 1997; 

Goodman, & Scott, 1999; Janssens, & Deboutte, 2009; Koskelainen a kol. 2001). Navyše 

dotazník poskytuje oproti ostatným dotazníkov hneď niekoľko výhod: menší počet otázok, 

verzia pre rodičov, deti a učiteľov, zameranie na negatívne i pozitívne stránky. Použitie 



 
 

dotazníka SDQ je možné zaznamenať už aj v českom prostredí napr. (Foltová, 2007; 

Novotný, 2009;  Taxlerová, 2007). Pre odhad reliability jednotlivých subškál dotazníka SDQ 

bola v našom výskume Cronbachova miera vnútornej konzistencie. Zatiaľ čo pre jednotlivé 

škály nadobúdalo Cronbachovo alpha nízke hodnoty: problémy so správaním (.39), 

Hyperaktivita/Nepozornosť(.39); Prosociálne chovanie (.63); Problémy vo vzťahoch 

s rovesníkmi (.64); Emocionálne symptómy (.66), škála Celkových obtiaží dosahovala 

hodnotu (.75) vypovedajúcu o dobrej vnútornej konzistencii.  

8.3.2. Sibling Perception Questionnaire (SPQ)  

Siblings Perception Questionnaire (SPQ) (Carpenter, & Sahler, 1991) je metódou 

pôvodne vyvinutou pre výskum súrodencov detí s rakovinou. Dotazník je rozšíreným 

v štúdiách zameraných na súrodencov detí s rakovinou (Blatný a kol., 2012; Havermans, & 

Eiser, 1994; Kárová a kol., 2013), ale bol užitý aj v študiách zameraných na iný typ 

chronického ochorenia, s tým, že slovo „rakovina“ bolo v dotazníku nahradené buď názvom 

konkrétnej choroby alebo ochorením obecne (Fleary, & Heffer, 2013; Guite a kol. 2004; 

Havermans a kol., 2011; Jackson, Richer, & Edge, 2008; Lobato, & Kao, 2002; Taylor, 

Fuggle, & Charman,2001). SPQ sa zameriava sa na vzťah k ochoreniu súrodenca, chorému 

súrodencovi, rodičom a okoliu. Dotazník vypovedá o reakcii súrodenca na ochorenie 

v štyroch dimenziách:  

1. Interpersonálna – interpersonálne reakcie a vzťahy ( 9 položiek) 

2. Intrapersonálna – ako súrodenci vnímajú, že ich ochorenie ovplyvňuje (7 položiek) 

3. Komunikácia – s rodičmi, kamarátmi a inými dospelými (4 položky) 

4. Strach z ochorenia (3položky) 

Bola vytvorená aj verzia pre rodičov (Guite a kol., 2004), v ktorej rodičia hodnotia to 

ako podľa nich zdravý súrodenec ochorenie vníma. Následne je možné porovnanie hodnotenie 

súrodenca a rodiča. Metóda obsahuje 23 položiek s odpoveďami na 5-bodovej Likertovej 

škále. Súčasťou dotazníka je aj 6 otvorených otázok, ktoré slúžia k bližšiemu zmapovaniu 

obsahu emócii spojených s ochorením. Niektoré výskumy zo zahraničia ukazujú dobrú 

vnútornú konzistenciu subškál dotazníka (Carpenter, & Sahler, 1991; Taylor, Fuggle, & 

Charman, 2001), iné nižšiu ( Guite a kol., 2004; Taylor, Fuggle, & Charman, 2001). 

Napríklad Lobato a Kao (2002), reflektujúc túto nízku vnútornú konzistenciu subškál, spojili 

škály vzťahujúce sa k negatívnej odpovedi súrodenca na ochorenie, tzn. Škálu 



 
 

interpersonálnu, intrapersonálnu a škálu strach z ochorenia, čím vytvorili škálu Negatívneho 

prispôsobenia, ktorá sa už vyznačovala lepšou vnútornou konzistenciou (Cronbach alpha = 

0.70). V našom výskume dosahovali Intrapersonálna škála (.53) a Strach z ochorenia (.52) 

hodnoty vypovedajúce o ich nízkej vnútornej konzistencii. U škály Komunikácia bola 

vnútorná konzistencia akceptovateľnou (.65) a Interpersonálna škála sa vyznačovala ako 

jediná konzistenciou dobrou (.75). Vzhľadom na vyššie uvedenú reliabilitu škál bola podobne 

vo výskume Lobato, Kao (2002) vytvorená škála Negatívneho prispôsobenia, pre ktorú bol 

koeficient Cronbachovho alpha .78.  

8.3.3. Rosenbergova škála sebahodnotenia (RŠS) 

Rosenbergova škála sebahodnotenia (RŠS) (Rosenberg, 1965) je subjektívnou škálou 

mapujúcou globálne sebahodnotenie jednotlivca. Pre jasné pochopenie tejto škále je dôležité 

aspoň stručné vymedzenie konceptu sebapojatia a sebahodnotenia. Sebapojatie (self- concept) 

je možné definovať ako: „súhrn predstáv a hodnotiacich súdov, ktoré o sebe človek chová“ 

(Blatný, & Plháková, 2003; s.82). Súčasný pohľad na sebapojatie zdôrazňuje nasledujúce 

charakteristiky: multifacetovosť, hierarchické usporiadanie, dynamika, previazanosť 

procesuálnej a štrukturálnej stránky Ja. Tvorba sebapojatia prebieha v procese socializácie, 

interakciou s okolitým prostredím. Konkrétny obsah sebapojatia je preto pre každého 

špecifickým. Sebapojatie je postojom k sebe, charakterizovaným troma aspektami:  

1. Kognitívny – obsah a štruktúra sebapojatia 

2. Afektívny – emocionálny vzťah k sebe samému, sebahodnotenie 

3. Konatívny – motivačná  a sebaregulačná funkcia 

(Blatný, & Plháková, 2003) 

V našom výskume sa zameriame na konkrétny aspekt sebapojatia a to na 

sebahodnotenie
24

. Sebahodnotenie vyjadruje vzťah k sebe v rámci dimenzie pozitvita-

negativita. Jedná sa o mentálnu reprezentáciu alebo predstavu seba samého z hľadiska 

vlastných kompetencií. Býva tiež označované pojmami: sebaúcta, sebavedomie, sebadôvera 

(Blatný, & Plháková 2003). Sebahodnotenie vzniká ako výsledok sociálneho porovnávania 

a posudzovania na základe pozorovania vlastnej činnosti (Markus, & Wurf, 1987). Základy 

kritérii hodnotenia sa vytvárajú už v detskom veku prostredníctvom rodiny a najmä rodičov 

ich opory, akceptácie, prístupu, limitov (Mruk, 2006). 
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Rosenberg (1965) považuje sebahodnotenie za jednodimenzionálny konštrukt, 

zdôrazňuje jeho globálny charakter. Rosenbergova škála sebahodnotenia je preto 

sebahodnotiacou škálou zisťujúcou vzťah k samému sebe. Tvorí ju desať položiek, 5 

formulovaných negatívne a 5 pozitívne. Odpovede sú uvádzané na 4-bodovej Likertovej škále 

vyjadrujúcej mieru súhlasu/nesúhlasu s výrokom. Vyššie skóre vypovedá o vyššej úrovni 

sebahodnotenia. Škála bola pôvodne dizajnová pre skupinu adolescentov, je využívanou aj 

u iných vekových skupín (napr. Zemanová, 2014) Adaptáciu tejto metódy na české prostredie 

realizovali Blatný a Osecká (1994). RŠS je metódou tradičnou, vnímajúcou sebahodnotenie 

ako jednodimenzionálne a globálna. V literatúre sa vyskytujú polemiky o tom či u nej predsa 

len neni možné rozlíšiť dimenzie – napríklad pozitívne a negatívne sebahodnotenie 

(Machanová, 2009). Od jej vzniku sa objavili nové prístupy, ktoré na sebapojatie nazerajú ako 

na viacdimenzionálny koncept (napr. Tafarodi, & Swann, 1995). Vo výskumoch zameraných 

na hodnotenie sebahodnotenia a sebapojatia súrodencov s diabetom boli použité rozsiahlejšie 

metódy, mapujúce rôzne aspekty sebapojatia – napr. Piers-Harris Children's Self-concept 

Scale (Ferrari, 1984; Hollidge, 2001).  Rosenbergova škála bola zvolená z dôvodov jej 

rozšíreného užitia a časovej nenáročnosti vyplnenia. Škála použitá v našom výskume sa 

vyznačovala dobrou vnútornou konzistenciou (.74).   

8.3.4. Škála rodinného prostredia (ŠRP) 

Škála rodinného prostredia (ŠRP) je sebaposudzovacou metódou určenou 

k diagnostike rodiny. Vychádza zo systémového prístupu k rodine a skúma sociálnu 

atmosféru rôznych typov rodín pričom sa sústredí najmä na popis interpersonálnych vzťahov, 

smery osobnostného rastu a organizačnú štruktúru rodiny (Hargašová, & Kollárik, 1986).  

Metóda bola pôvodne vyvinutá z americkej škály Family Enviroment Scale (Moos, Insel, 

& Humphrey, 1974). Adaptáciu pre československé prostredie vytvorili Hargašová a Kollárik 

(1986).  

Samotný dotazník obsahuje 90 výrokov týkajúcich sa rodinného prostredia. Úlohou 

respondenta je zvážiť nakoľko pre neho daný výrok platí/neplatí. V rámci škály sa rozlišujú 3 

dimenzie a 10 subškál.  

I. Vzťahové dimenzie  

1. Súdržnosť – zisťuje do akej miery si členovia rodiny navzájom pomáhajú, 

podporujú sa a zaujímajú sa jeden o druhého.  

2. Expresívnosť – zisťuje mieru otvorenosti v rodiny vzťahoch, do akej miery je 

členom rodiny umožnené sa úprimne a priamo prejavovať svoje pocity a myšlienky.  



 
 

3. Konfliktnosť- zisťuje mieru otvorených prejavov agresivity, hnevu a konfliktných 

interakcií v rámci rodiny.  

II. Dimenzie osobného rastu 

4. Nezávislosť – zisťuje v akom rozsahu sú členovia rodiny podporovaní 

v samostatnosti, v rozhodovaní a presadzovaní samých seba a riešení vlastných 

problémov. 

5. Orientácia na úspech – zisťuje mieru dôrazu, ktorý rodina kladie na súťaživosť 

a neustále dosahovanie lepších výsledkov 

6. Intelektuálne-kultúrna orientácia – zisťuje záujem rodiny o politické, sociálne, 

intelektuálne a kultúrne aktivity 

7. Aktívna-rekreačná orientácia- zisťuje zapojenie rodiny do rekreačných a športových 

aktivít 

8. Morálne-svetonázorová orientácia – zisťuje rozsah pozornosti venovanej etickým, 

svetonázorovým problémom a hodnotám.  

III. Dimenzie udržiavania systému 

9. Organizácia – zisťuje mieru organizácie a poriadku v rodine, jej nastavené pravidlá 

a povinnosti 

10. Kontrola – zisťuje stupeň kontroly, ktorý členovia prejavujú jeden voči druhému 

a hierarchickosť rodinnej štruktúry.  

(Hargašová, & Kollárik, 1986). 

Ku každej zo subškál prináleží rovnaký počet 9tich výrokov v dotazníku. Škála je 

určená pre všetkých členov rodiny. Jej administrácia je vhodná pre deti od 9tich rokov 

a umožňuje individuálne aj skupinové použitie. Je možné použitie škály k hodnoteniu nielen 

reálnej rodiny, ale aj ideálnej a očakávanej. Celkový čas potrebný k administrácii je cca 20 

minút.  

Analýza a interpretácia škály poskytuje obraz rodinného prostredia konkrétnej rodiny 

a zároveň umožňuje náhľad do rozdielov vo vnímaní rodiny jednotlivých členov. Získavame 

tak skóry jednotlivých škál, z ktorých je možné zostaviť rodinný profil a skór rodinnej 

inkongruencie. Manuál zostavený Hargašovou a Kollárikom (1986) obsahuje normy pôvodne 

americké i slovenské. Identifikácia silných a slabých stránok rodiny ako i základnej dynamiky 

rodiny môže byť užitočnou i v rodinnej terapii a poradenstve. Aj napriek staršiemu dátumu 

vydania je Škála rodinného prostredia dodnes širokou užívanou aj vo výskume (Coufalová, 

2009; Hanousek, 2010;  Moos, 1990; Seiffge-Krenke, 2001; Suh a kol., 2014) .  



 
 

Pre účely nášho výskumu prišlo k redukcii dotazníku a bolo využitých iba 6 jeho 

subškál. Konkrétne sa jednalo o subškály súdržnosť, expresivita, konfliktnosť, orientácia na 

úspech, organizácia a kontrola. Výber škál súvisel s potrebami so zameraním výskumu na 

vzťahové charakteristiky rodín ako i na niektoré fenomény, ktoré by mohli byť špecifickými 

z hľadiska ochorenia DM 1.typu (kontrola, organizácia, zameranie na výkon) a boli 

pozorované i v predošlých štúdiách. Pri testovaní reliability jednotlivých škál sa ukázala 

nedostatočná miera vnútornej konzistencie u škál Súdržnosť (.26) a  Orientácia na úspech 

(.32). Škála Súdržnosti a Expresivity tak boli združené do škály Pozitívna klíma, ktorá sa 

vyznačovala dobrou reliabilitou Pozitívne klíma (.66). Prijateľnou bola vnútorná konzistencia 

škály Kontrola (.58) a dobrou pre škály Konflikt (.66), Expresivita (.64) a Organizácia (.64). 

V rámci analýzy výsledkov sme teda nakoniec pracovali so škála Pozitívne klíma, Konflikt, 

Organizácia, Kontrola a iba s verziou posúdenia dotazníka zo strany zdravých súrodencov.  

8.4. Etické predpoklady výskumu 

Výskum bol realizovaný s ohľadom na základné etické princípy. Výskum i jeho 

priebeh bol najprv predstavený rodičom. Od rodičov bol vyžiadaný súhlas so zapojením 

dieťaťa do výskumu ako aj súhlas s vlastným zapojením do štúdie. Samotní respondenti boli 

rovnako oboznámení s priebehom, cieľmi a princípmi výskumu. Vysvetlenie bolo podané 

primerane veku dieťaťa, písomný súhlas s výskumom bol bližšie vysvetlený  ústnou formou. 

Zdôraznená bola anonymita, dobrovoľnosť účasti na výskumu a možnosť výskum 

kedykoľvek ukončiť. Respondentom bol ďalej objasnený aj spôsob zaobchádzania so 

získanými dátami – anonymizácia  dát a priradenie číselných kódov, použitie dát striktne pre 

účely diplomového projektu a to, že k dáta nebudú prístupné osobám neoprávneným.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9. Výskumný  súbor  

 

Metóda výberu vzorky respondentov bola zámerná. Kritéria výberu boli nasledovné:  

1. Vek respondenta v rozmedzí 10 -20 rokov. Táto pôvodná podmienka bola upravená 

a prišlo k rozvoľneniu kritéria na vekové rozhranie 9-22 rokov. Pri hraničných 

vekových kategóriach sa pritom prihliadalo na schopnosť dieťaťa dotazníky vyplniť (u 

spodnej hranice) a na to či súrodenec ešte stále žije s pôvodnou rodinou v jednej 

domácnosti (u vrchnej hranice).  

2.  Súrodencovi respondenta bol diagnostikovaný diabetes mellitus 1. Typu. 

3.  Respondent samotný netrpel žiadnym chronickým ochorením. 

Dôležitým bol  súhlas respondentov aj ich rodičov s účasťou vo výskume.  

 

Vo výslednom súbore bolo zahrnutých 39 zdravých súrodencov a  35 rodičov. Nižšie 

uvádzame popis charakteristík zdravých súrodencov, rodičov i súrodencov s ochorením DM 

1.typu.  

Tabuľka 3. Sociodemografické charakteristiky respondentov 

Premenná              (N=39) 

 

Vek , M (SD) 14,21 (3,79) 

Vekové rozpätie 9-22 

Pohlavie, N ( %)  

   Ženské 19 (48,7) 

   Mužské 20 (51,3) 

Poradie narodenia v rodine, N ( %)  

   Prvorodený/á 23 (59) 

   Druhorodený/á 15 (38,5) 

   Treťorodený/á 1 (2,6) 

Poradie narodenie vo vzťahu k súrodencovi 

s DM 1.typu, N ( %) 
 

   Starší/ia 26 (66,7) 

   Mladší/ia 12 (30,8) 

   Dvojičky 1 (3,9) 
Počet detí v rodine, N ( %)  
      2 29 (74,4) 

      3 6   (15,4) 

      4 4   (10,3) 

Vek súrodenca 

 v čase diagnózy, M (SD) 
9,72 (4,25) 

Členstvo v organizácii, N (%) 

Člen 

Nečlen 

30 (76,9) 

9 (23,1) 

 



 
 

Výskumu sa zúčastnilo celkovo 39 zdravých súrodencov. Ich vek sa pohyboval 

v rozpätí od 9 do 22 rokov. Pričom priemer vek súboru bol 14,21 roka (SD= 3,79). Pomer 

zastúpenia pohlaví vo výskume bol skoro vyrovnaný (19:20). Medzi respodentami prevládali 

súrodenci prvorodený oproti druhorodeným a treťorodeným (23:15:1) a starší oproti mladším 

(26:12).  Počet detí v rodinách respondentov sa pohyboval od dvoch po štyri. Prevažovali 

rodiny s dvoma deťmi. V čase diagnózy súrodenca mali respondenti v priemere 9,72 roka 

(SD=4,25). Rodiny väčšiny respondentov patria medzi členov organizácie rodín detí 

s diabetom (30:9). V tabuľke uvedenej nižšie je možné vidieť ešte frekvencie a percentuálne 

zastúpenie jednotlivých vekových skupín.   

 
Tabuľka 4. Vek respondentov – frekvencie a percentá 

 Frekvencia  Percentá Kumulatívne 

percentá 

 

9 3 7,7 7,7 

10 5 12,8 20,5 

11 2 5,1 25,6 

12 4 10,3 35,9 

13 5 12,8 48,7 

14 6 15,4 64,1 

15 3 7,7 71,8 

17 3 7,7 79,5 

19 3 7,7 87,2 

20 2 5,1 92,3 

21 1 2,6 94,9 

22 2 5,1 100,0 

Total 39 100,0  

 

V rámci rodiny súrodenca bol vždy oslovený jeden rodič so žiadosťou o zapojenie do 

výskum Nakoniec sa do výskumu zapojilo 35 rodičov.  Z toho sa jednalo v prevažnej väčšine 

o matky dieťaťa (28:7). Priemerný vek respondentov bol 40,06 (SD=3,12). Väčšina 

odpovedajúcich rodičov žila v manželstve (29). Respodenti boli prevažne pracujúcimi (30), 

menšina bola nezamestnaná (3) alebo na materskej (1). Z vzdelania prevládalo stredoškolské 

s maturitou (17), nad stredoškolským bez maturity (10) a vysokoškolským (8).  

 

 

 

 



 
 

Tabuľka 5.  Sociodemografické charakteristiky rodičov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležitým je i popis charakteristík súrodencov s ochorením DM 1.typu.  Ich vek sa 

pohyboval medzi 5 a 15timi rokmi, s priemerom 11,79roka (SD=3,42). Z chorých súrodencov 

bolo 21 dievčat a 18 chlapcov. Priemerný vek chorého súrodenca  v čase diagnózy bol  7,31 

roka. Z toho vyplýva aj čas uplynulý od stanovenia diagnózy, v priemere 4,5 roka. Počet 

hospitalizácii súrodenca kvôli ochoreniu za posledný rok a pohyboval v rozmädzí od 0 do 3. 

Tabuľka 6. Sociodemografické charakteristiky súrodencov s ochorením DM 1. typu 

Premenná Súrodenci 

(N=39) 

Vek , M (SD) 11,79 (3,42) 

Vekové rozpätie 5-15 

Pohlavie, n ( %)  

   Ženské 21 (53,8) 

   Mužské 18 (46,2) 

Vek stanovenia diagnózy,M 

(SD) 

7,31 (3,49) 

Doba od stanovenia diagnózy  

 M (SD) 

4,5 (3,13) 

   Spôsob liečby, N (%)  

     Inzulínové pero 23 (59) 

     Inzulínová pumpa 16 (41) 

Premenná (N=35) 

Vek , M (SD) 40,06 (3,12) 

Vzťah respondentky/ta k dieťaťu, n 

( %) 

 

   Biologická matka 28 (71,8) 

   Biologický otec 7 (17,9) 

 Stav, n ( %)  

   Vydatá/ženatý 29 (74,4) 

   Rozvedená/ý 4 (10,3) 

   Slobodný/á 1 (2,6) 

   Vdovec/vdova 1 (2,6) 

Zamestnanie respondentky/ta, n ( 

%) 

 

     Zamestnaná/ý 30 (76,9) 

     Nezamestnaná/ý / V domácnosti  5 (12,8) 

Vzdelanie respodentky/ta, n ( %)  

     SŠ bez maturity 10 (25,6) 

     SŠ s maturitou 17 (43,6) 

     VŠ 8 (20,5) 



 
 

10. Analýza výsledkov 

Dáta boli zadané do počítača a kódované podľa inštrukcií odpovedajúcich dotazníkov. 

Následne boli spracované v programe Excel a IBM SPSS Statistics 20. U jednotlivých škál 

a subškál bola zisťovaná miera vnútornej konzistencie pomocou Cronbachovho alfa. Jej 

hodnoty sú uvedené v popise metód.  

Pre použitie ďalších štatistických metód bolo nutné zistiť i normalitu rozloženia 

jednotlivých škál a subškál. K tomu slúžila kontrola na odľahlé hodnoty, Shapriro-Wilk test 

a posúdenie šikmosti a špicatosti rozloženia. Podľa týchto zistení sme následne volili 

parametrické (Pearsonov korelačný koeficient, T-test) respektívne neparametrické štatistické 

metódy (Spearmanov korelačných koeficient, Mann-Whitney U test).  

10.1.  Psychosociálne charakteristiky súrodencov detí s DM 1.typu 

Realizované výskumy venované súrodencom detí s chronickým ochorením naznačujú, že 

by sa mohlo jednať o populáciu rizikovú pre vznik niektorých psychosociálnych problémov. 

Prostredníctvom dotazníkov Strenghts and Difficulties Questionnaire a Rosenbergova škála 

sebahodnotenia sme sa preto pokúšali zmapovať určité psychosociálne charakteristiky 

u českej populácie. 

10.1.1. Psychosociálne obtiaže a prosociálne správanie - Analýza výsledkov dotazníka SDQ 

Dotazník Strenghts and Difficulties Questionnaire je screeningovým dotazníkom 

mapujúcim silné a slabé stránky respondentov v oblastiach správania, emócii a sociálnych 

vzťahov.  V našom výskume bol tento dotazník zadávaný samotným súrodencom a zároveň 

ich rodičom. Nižšie je prehľad deskriptívneho spracovania škál a ich posúdenia oboch skupín 

hodnotiteľov. Za týmito výsledkami nasleduje porovanie významnosti rozdielov medzi 

rodičom a dieťaťom a konfrontácia  výsledkov našej štúdie s normami  a výsledkami iných 

študií citovaných v rámci literatúry. 

Tabuľka 7. Popisná štatistika - Škála celkových obtiaží – sebaposúdenie (N=39) 

 Celkové 

obtiaže 

Emocionálne 

symptómy 

Problémy 

so 

správaním 

Hyperaktivita 

Nepozornosť 

Problémy 

vo 

vzťahoch 

Prosociálne 

správanie 

Priemer 12,31 3,54 2,38 4,26 2,38 7,49 

Smerodatná 

odchylka 
4,669 2,281 1,248 2,009 2,073 1,833 

Maximum 2 0 0 0 0 3 

Minimum 23 8 5 8 7 10 

Shapiro-Wilk test ,798 ,014 ,006 ,148 ,000 ,010 

 



 
 

V tabuľke 8 môžeme vidieť popisné štatistky pre jednotlivé subškály dotazníka SDQ ako 

ako aj pre škálu Celkových obtiaži. V tejto škále sme zaznamenali v našom súbore priemernú 

hodnotu 12,31 bodu so smerodatnou odchylkou 4,67. Zároveň sme zisťovali normalitu 

rozloženia jednotlivých škál. Ako normálne sa rozloženie preukázalo v prípade škály 

Celkových obtiaži a škály Hyperaktivita/Nepozornosť.  

 

Tabuľka 8. Popisná štatistika - Škála celkových obtiaží - posúdenie rodiča (N=35) 

 Celkové 

obtiaže 

Emocionálne 

symptómy 

Problémy 

so 

správaním 

Hyperaktivita 

Nepozornosť 

Problémy 

vo 

vzťahoch 

Prosociálne 

správanie 

Priemer 10,00 2,89 1,80 3,29 2,03 7,69 

Smerodatná 

odchylka 
5,785 2,447 1,988 1,723 2,970 1,906 

Maximum 1 0 0 0 2 4 

Minimum 20 9 5 6 7 10 

Shapiro-Wilk 

test 
,079 ,004 ,004 ,031 ,001 ,003 

V ďalšej tabuľke vidíme popis výsledkov dotazníka SDQ v hodnotení rodičov. 

Priemerná hodnota v škále Celkových obtiaží bola 10 so smerodatnou odchylkou 5,785. 

Normálne rozloženie bolo zaznamenané iba v škále Celkových obtiaží.  

10.1.1.1. Porovnanie výsledkov dotazníka SDQ  v sebaposúdení súrodencov a v posúdení rodičov 

 

V náväznosti na predchádzajúce štúdie (Sleeman a kol., 2010) sme sa rozhodli 

porovnať hodnotenie dotazníka SDQ zo strany samotných súrodencov a zo strany rodičov. 

V súbore sa nachádzalo celkom 35 kompletných párov umožňujúcich podobné zrovnanie. 

Sledované boli jednotlivé škály dotazníka SDQ. Pre porovnanie slúžil v prípade škály 

celkových obtiaží párový T-test a v prípade ostatných subškál neparametrický párový 

Wilcoxon.    

Tabuľka 9. Rozdiely v škále Celkových obtiaží v hodnotení súrodencov a rodičov (N= 35) 

 Respondent Priemer Štand. 

odychlka 

    t  p 

 

Celkové 

 obtiaže  

Dieťa 12,60 4,662 
2,693 

 
,010** 

Rodič 10,00 5,785  

          *p<0,01 

 
V porovnaní 35 párov dieťa-rodič môžeme pozorovať signifikatné rozdiely v škále 

Celkových obtiaží dotazníka SDQ (t(34)=2,693, p=,01).  S tým, že z pohľadu rodičov sa u ich 

detí vyskytuje menšie množstvo psychosociálnych obtiaží.  

 



 
 

Tabuľka 10. Rozdiely v subškálach dotazníka SDQ v hodnotení súrodencov a rodičov (N= 35) 

 S>R S<R S=R Z p 

Emocionálne symptómy 20 9 6 -1,579 ,114 

Problémy so správaním 20 10 5 -1,920 ,055 

Hyperaktivita 

/nepozornosť 
20 8 7 -2,606      ,009** 

Problémy vo vzťahoch 

s rovesníkmi 
15 10 10 -1,198 ,231 

Prosociálne správanie 10 16 9 -,900 ,368 

 **p<0,01 

 

Jednotlivé škály boli zrovnávané na základe Wilcoxnoho testu. Výsledky ukazujú 

signifikatne rozdielne hodnotenie rodičov a detí v škále Hyperaktivita/Nepozornosť (Z=-

2,606, p=,009). Kde súrodenci hodnotili, že majú v tejto oblasti väčšie množstvo problémov.  

10.1.1.2.  Porovnanie výsledkov dotazníka SDQ v našom súbore s normami a inými štúdiami 

Rozšírené užitie dotazníka SDQ vo výskume nám umožňuje porovnanie výsledkov 

nášho súboru s normami a výsledkami iných štúdii. Spracovanie porovnania s normami je 

inšpirované dizertačnou prácou Novotného (2009), ktorý delí výsledky respondentov podľa 

noriem dotazníka do kategórii: v norme, hraničné pásmo, mimo normu. Následne zisťuje 

frekvencie a percentuálne zastúpenie respondentov v daných pozíciach. Je vhodné 

poznamenať, že normy pre posúdenie rodičov a detí sú odlišné. A síce normy pre posúdenie 

zo strany rodiča sú nastavené prísnejšie, tzn. že nižšie skóre sa už radí do pásma 

hraničného/abnormálneho.   

Tabuľka 11. Popisná štatistika frekvencií pozícií súrodencov pre oblasti dotazníka SDQ 

Sebaposúdenie (N=39) V norme Hraničné pásmo Mimo normu  

Celkové obtiaže  29 

            74,4% 

7 

                17,9% 

3 

                7,7% 

Emocionálne symptómy 31 

              79,5% 

5 

                12,8% 

3 

                7,7% 

Problémy so správaním 33 

              84,6% 

3 

                  7,7% 

3 

                7,7% 

Hyperaktivita/Nepozornosť 28 

              71,8% 

7 

                17,9% 

4 

              10,3% 

Problémy vo vzťahoch 

s rovesníkmi 

31 

              79,5% 

6 

                15,4% 

2 

                5,1% 

Prosociálne správanie  32 

              82,1% 

6 

                15,4% 

1 

                2,6% 

 



 
 

 V tabuľke č. 11 môžeme pozorovať, že v škále celkových obtiaží sa vyskytuje 

v hraničnom pásme a mimo normu 25,6 % respondentov. Z jednotlivých subškál sa potom 

javí ako najviac problematickou škála hyperaktivity/nepozornosti, kde sa v hraničnom pásme 

nachádza 17,9% a mimo normu 10,3% respondentov, dohromady teda 28,2%. Potom 

nasleduje škála emocionálních symptómov, kde sa v do hraničného pásma hradí 12,8% a 

mimo normu 7,7% a subškála Problémy vo vzťahoch s rovesníkmi s 15,4% a 5,1%. Najlepšie 

prispôsobenie respondenti preukazujú v subškále Problémy so správaním, kde sa za hranicou 

normy pohybuje 15,4% respondentov. U prosociálneho správania vidíme mimo normu 

zastupených iba 2,6 % a v hraničnom pásme 15,4%.   

 

Tabuľka 12. Popisná štatistika frekvencií pozícií súrodencov pre oblasti dotazníka SDQ – posúdenie rodiča 

Posúdenie rodiča (N=35) V norme Hraničné 

pásmo 

Mimo normu  

Celkové obtiaže  24 

               68,6% 

5 

               14,3% 

6 

               17,1% 

Emocionálne symptómy 25 

               71,4% 

1 

                2,9% 

9 

               25,7% 

Problémy so správaním 26 

               74,3% 

4 

               11,4% 

5 

               14,3% 

Hyperaktivita/Nepozornosť 26 

               74,3% 

6 

               17,1% 

3 

                 8,6% 

Problémy vo vzťahoch 

s rovesníkmi 

23 

               65,7% 

5 

               14,3% 

7 

                  20% 

Prosociálne správanie  32 

               85,7% 

6 

               11,4% 

1 

                  2,6% 

 

V hodnotení rodičov spadalo do kategorie hraničného pásma 14,3% súrodencov a 

mimo normu 17,1%, celkovo teda 31, 4% za hranicou normy. Podľa hodnotenia rodičov sa 

javia ako najproblematickejšie oblasť vzťahov s rovesníkmi, kde bolo za hrancu normy 

zaradených 34,3% súrodencov. V kategórii emocionálních symptómov sa potom mimo normu 

nachádza 25,7%  a v hraničnom pásme 2,9%. Problémy so správaním sú videné ako hraničné 

u 11,4% a ako abnormálne u 14,3% respondentov. V subškále hyperaktivita/nepozornosť bolo 

v hraničnom pásme 17,1% respondentov a mimo normu 8,6%. V škále prosociálneho 

správania vidíme mimo normu zaradeného iba jediného súrodenca a v pásme hraničnom 6 

súrodencov.  

Okrem zaradení súrodencov do vyššie uvedených kategórii je možné porovnať i 

priemerné hodnoty skóre nášho súboru a iných súborov, kde bol daný dotazník použitý. 

Konkrétne sme porovnávali škálu Celkových obitží v posúdení súrodencov. Hneď na začiatok 



 
 

je ale potrebné reflektovať rôznorodosť jednotlivých súborov z hradiska veku i počtu 

respondentov. Preto bude nasledujúce zrovnanie skôr orientačné. V prípade normatívneho 

súboru bolo porovnanie realizované pomocou 1-výberového t-testu. U ostatných výskumov 

sme použili zrovnanie priemerných hodnôt a směrodatných odchyliek pomocou 2-výberového 

nezávislého t-test.  

Tabuľka 13. Porovnanie priemerných hodnôt škály Celkové obtiaže (D) s inými výskumami 

 
*p<0,05; **p<0,01  

        Ako prvé ponúkame porovnanie s rozsiahlym anglickým normatívnym súborom 

(N = 10 298). Priemernú hodnotu Škály celkových obtiaží (sebaposúdenie) sme porovnávali 

s normami (Meltzer a kol., 2000). Porovnanie priemerných hodnôt Škály celkových obtiaží 

s anglickými normami poukazuje na štatisticky významný rozdiel medzi oboma skupinami. 

Respondenti z nášho súboru skóruju na tejto škále výrazne vyššie.  

Zároveň sme sa snažili porovnať priemerné hodnoty nášho súboru s inými 

respondentami z českého prostredia. Konkrétne sme využili diplomovú prácu Foltovej (2011) 

a kontrolnú skupinu zloženú z 556 adolescentov vo veku 15 rokov, ktorú autorka použila 

k porovnaniu s adolescentami, u ktorých sa vyskytuje rizikové správanie. V porovnaní 

s naším súborom táto skupina vykazovala štatisticky nižie hodnoty Celkových obtiaží 

(t(593)=2,404, p=0,017).  

V tabuľke  je ďalej uvedené porovnanie s výskumom Sleeman a kol. (2010). Do 

tohoto výskumu sa zapojilo 99 súrodencov vo veku od 11-17 rokov. Priemerná hodnota 

Celkových obtiaží bola zistená 8,89 so smerodatnou odchylkou 4,92 bodu. V porovnaní 

Celkové obtiaže  

 
Priemer SD t p 

Náš súbor (N=39) 

 
12,31 4,669   

UK normy (Meltzer a kol., 2000) 

 (N=10 298) 
8,40 5,80 5,127       ,000** 

Foltová  (2011)  

(N=556) 
10,17 5,42 2,404      ,017* 

Sleemana kol.(2010)  

(N=99) 
8,89 4,92 3,73       ,000** 

Bellin, Bentley&Sawin (2009) 

(N=224) 
10,76 5,60 1,632 ,104 

Giallo&Gavidia-Payne (2006) 

(N=49) 
10,88 6,40 1,169 ,246 

Giallo a kol. (2012) 

 (N=52) 
12,85 5,76 0,479 ,633 



 
 

s našim súborom teda môžeme konštatovať, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi 

našim súborom a súborom súrodencov vo výskume Sleeman a kol.(2010) (t(136)=3,73, 

p<0,001). Pričom u našej vzorky je miera psychosociálnych problémov vyššia.  

Štatistický významný rozdiel v primerných hodnotách sebaposúdenia škály Celkových 

obtiaží nebol zaznamenaný medzi našim súborom a súborom Bellin, Bentley a Sawin (2009) 

(t(261)=1,632, p=,104). Ich vzorka bola tvorená 224 rodinami, v ktorých sa u jedného dieťaťa 

vyskytoval rázštep chrbtice. Zdraví súrodenci boli vo veku od 11 do 18 rokov.  

Pre porovnanie bol použitý aj výskum Giallo a Gavidia-Payne (2006), kde výskumný 

súbor pozostával z 49 súrodencov detí s mentálnym postihnutím vo vekovom rozmedzí 7 až 

16 rokov. Priemerné skóre Škály celkových obtiaží bolo u tohto súboru 10,88 so smerodatnou 

odchylkou 6,40. V porovnaní s našim súborom nebol zaznamenaný štatisticky významný 

rozdiel v miere psychosociálnych problémov (t(86)=1,169, p=,246). 

Výskum Giallo a kol. (2011) založenom na sebahodnotení 52 súrodencov s rôznymi 

druhmi postihnutia (mentálneho i fyzického) vo veku od 10 do 18 rokov bolo priemerné skóre 

12.85 (SD=5,76). Nebol zistený štatisticky významný rozdiel medzi oboma súbormi 

(t(89)=,479, p=,653).  

10.1.2. Sebahodnotenie súrodenca  

Na základe Rosenbergovej škály sebahodnotenia sme určili celkovú úroveň 

sebahodnotenia pre jednotlivých respondentov. U troch respondentov bolo vyplnenie tohoto 

dotazníka neúplným, preto sme pracovali len s počtom odpovedí 36. Respondenti mohli 

v škále dosahovať skóre 0-30 bodov. Deskriptívnou štatistikou ďalej popisujeme rozloženie 

miery sebahodnotenia v našom súbore.  Respondenti dosahovali priemerné skóre 21,31 bodu 

so smerodatnou odchylkou 4,603. Minimálnou dosiahnutou hodnotou bolo skóre 12 bodov, 

maximálnou 30 bodov.  

T abuľka 14 Sebahodnotenie (N=36) 

Priemer 21,31 

Smerodatná odchylka 4,603 

Maximum 12 

Minimum 30 

Shapiro-Wilk test  ,513 



 
 

Tabuľka 15.  Úroveň sebahodnotenia 

 

Na grafe môžeme pozorovať rozdelenie respondentov podľa úrovne sebahodnotenia. Shapiro-

Wilk test nám svedčí o normalite rozloženia (,513). 

 Dosiahnutú priemernú hodnotu nášho súboru v tejto škále je možné porovnať s inými 

výskumami realizovanými v miestnom prostredí. Čo sa týka zahraničných výskumov 

súrodencov s chronickým ochorením nebol nájdený žádny súbor, s ktorým by bolo možné 

realizovať porovnanie vzhľadom na to, že vo väčšine výskumom bola zisťovaná miera 

sebapojati a to prostredníctvom rozsiahlejšej metód Piers-Harris Children´s Self Concept 

Scale (Bellis, Bentley & Sawin, 2009; Ferrari, 1987) alebo Self-Perception Profile for 

children (Barnett & Hunter, 2012; Mims, 1997; Gallo & Szynchlinski, 2003; Williams a kol., 

1999).  

 

 

 



 
 

Tabuľka 16. Porovnanie priemerných hodnôt škály RŠS s inými výskumami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumný súbor Halamy a Bieščada (2006) sa skladal z 591 študentov stredných a 

vysokých škôl na Slovensku. Ich vek sa pohyboval v rozpätí od 15 do 22 rokov. Priemerná 

hodnota škály v tomto súbore bola 29,93 (4,74). Pomocou nepárového t-testu sme zistili, že 

neexistuje štatisticky významný rozdiel medzi priemernou hodnotou škály RŠS v našom 

súbore vo výskume Halama, Bieščad (2006) (t(591)=,897, p=373).  

Zemanová (2014) vo svojom výskume porovnávala základný súbor detí zo základných 

a stredných škol a výzkumný súbor detí využívajúcich NZDM. Pre porovnanie s našou 

vzorkou sme využili základný súbor vo veku od 11 do 15 rokov tvorený 271 respondetami. 

Porovnaním tohto súboru s našou vzorkou respondentov vo veku od 9 do 15 bol zistený 

štatisticky významný rozdiel v priemerných hodnotách škály RŠS v prospech respondentov 

z nášho súboru (t(271)=4,454, p<,001).  

10.2. Vzťahy medzi premennými  

Pred tým ako bude sledovaný vzťah medzi psychosociálními charakteristikami a 

ostatnými premennými je podstatné zobraziť vzťahy, ktoré existujú medzi škálami Celkových 

obtiaží (D,R) a škálou Sebahodnotenia. 

Tabuľka 17. Korelácie medzi škálami Celkových obtiaží (D,R) a škálou Sebahodnotenia 

 Celkové obtiaže (D) Celkové obtiaže (R) Sebahodnotenie 

Celkové obtiaže (D)  ,423* - 562** 

Celkové obtiaže (R) ,423*  -,435* 

Sebahodnotenie -,435* - 562**  

*p<0,05, **p<0,01 

V tabuľke vyššie môžeme pozorovať vzájomnú prepojenosť medzi mierou celkových 

problémov v hodnotení detí a rodičov. A takisto negatívny vzťah medzi posúdením 

Celkových obtiaží (D i R) a sebahodnotením súrodencov.  

Sebahodnotenie  

 

Vek Priemer SD t p 

Náš súbor (N=13) 

Halama, Bieščad 

(2006) 

(N=591) 

15-22 

15-22 

21,15 

 

19,93 

5,047 

 

4,74 

,897 ,373 

  

9-15 

 

11-15 

 

21,08 

 

17,00 

 

4,849 

 

4,59 

  

Náš súbor 

 (N=28) 

Zemanová (2014)  

(N=271) 

4,454 ,000 



 
 

 

10.2.1. Vzťah medzi mierou psychosociálnych obtiaží, sebahodnotením 

a sociodemografickými charateristikami 

V ďalšom kroku analýzy výsledkov sme sa zamerali na posúdenie súvislostí medzi 

psychosociálnymi charakteristikami súrodencov (konkrétne mierou Celkových obtiaží (SDQ) 

a Sebahodnotenia (RŠS) a vybranými sociodemografickými premennými.  

10.2.1.1.  Pohlavie zdravého súrodenca  

Pomocou nezávislého dvojvýberového t-testu sme porovnávali výsledky škál 

Celkových obtiaží a Rosenbergovej škály sebahodnotenia u respondetov ženského a 

mužského pohlavia. Výsledky ukazujú, že neexistuje štatistiky významný rozdiel medzi 

mierou Celkových obtiaží súrodencov v závislosti na pohlaví a to ani v sebaposúdení 

súrodenca (t(37)=,949, p=,349) ani v posúdení rodiča (t(33)=1,237, p=,229). Rozdiel nebol 

zistený ani v miere sebahodnotenia (t(34)=-1,279, p=,210).  

 

Tabuľka 18. Rozdiely v miere psychosociálnych obtiaží v závislosti na pohlaví  

 Pohlavie Počet 

respondentov 

Priemer Smerodatná 

odchylka 

t p 

Celkové 

obtiaže (D)
25

 

 

Mužské 20 13,00 4,304 

,949 ,349 Ženské 19 11,58 5,037 

Celkové 

obtiaže (R )
26

 

Mužské 18 11,17 5,009 

1,237 ,225 

 Ženské 17 8,76 6,428 

Sebahodnotenie     Mužské 18 20,33 5,006 -1,279 ,210 

      Ženské 18 22,28 4,070   

 

10.2.1.2. Poradie narodenia zdravého súrodenca 

Zrovnávali sme i to či má na mieru psychosociálnych obtiaží a sebahodnotenia vplyv 

poradie narodenia zdravého súrodenca vzhľadom k súrodencovi s ochorením, tzn. či je zdravý 

súrodenec starší alebo mladší. Výsledky nám ukazujú, že nebol zistený štatisticky významný 

rozdiel v miere Celkových obtiaží ani Sebahodnotenia v závislosti na poradí narodenia 

zdravého súrodenca.  

 

25 D- sebaposúdenie dieťaťa 
26 R- posúdenie rodiča 



 
 

Tabuľka 19. Rozdiely v miere Celkových obtiažach  v závislosti na poradí narodenia 

10.2.1.3. Ostatné sociodemografické charakteristiky  

 V nasledujúcom kroku bola preverovaná existencia vzťahov medzi psychosociálnymi 

obtiažami, sebahodnotením a vybranými sociodemografickými premennými a premennými 

spojenými s ochorením DM 1.typu. Pre posúdenie korelácii medzi škálami celkových obtiaži 

bol použitý Spearmanov korelačný koeficient.  

Tabuľka 20. Súvislosti medzi Celkovými obtiažami, Sebahodnotením a vybraným sociodemografickými 
premennými 

 Celkové obtiaže 

(D) 

N=39 

Celkové obtiaže 

(R ) 

N=35 

Sebahodnotenie 

 

N=36 

Sociodemografické 

premenné 

   

Vek -,129 ,350 -,031 

Pohlavie súrodenca -,284 ,040 ,202 

Vek súrodenca -255 ,146 ,123 

Počet detí v rodine 

 
-,003 -,103 ,209 

Premenné spojené 

s ochorením 
   

Dĺžka ochorenia ,093 -,293 .046 

Vek respondentav čase 

diagnózy 
-,165 -,183 -,087 

Spôsob liečby -,013 ,164 ,065 

Počet hospitalizácii ,064 ,064 ,694 

Výsledky ukazujú, že neboli zistené žiadne štatisticky významné korelácie medzi 

škálami Celkových obtiaží (v sebaposúdení ani v posúdení rodiča) a Sebahodnotenia a 

sociodemografickými premennými alebo premennými spojenými s ochorením.  

 Poradie 

narodenia 

Počet 

respondentov 

Priemer Smerodatná 

odchylka 

t p 

Celkové 

obtiaže (D) 

 

Starší/ia 26 12,92 4,907 

,952 ,361 Mladší/ia 12 11,33 4,960 

Celkové 

obtiaže (R ) 

Starší/ia 23 9,65 5,951 

- .579 ,567 

 Mladší/ia 11 10,91 5,856 

Sebahodnotenie Starší/ia 25 21,00 4,435 -,399 ,692 

 Mladší/ia 10 21,70 5,293   



 
 

10.2. 2. Vzťah medzi mierou psychosociálnych obtiaží, sebahodnotením a individuálnymi 

charakteristikami 

V rámci individuálních charakteristik sme sa zamerali najmä na vnímanie ochorenia 

zo strany respondenta. Vychádzali sme pritom z dotazníka Sibling Perception Questionnaire. 

V tabuľke uvedenej nižšie najprv prinášame deskriptivne štatistiky dotazníka.  

Tabuľka 21. Popisné štatistiky individuálnych charakteristík podľa dotazníka SPQ 

 

Tabuľka 22 nám ukazuje korelácie medzi mierou psychosociálnych obtiaží 

sebahodnotením respondentov a jednotivými škálami dotazníka SPQ. Môžeme pozorovať 

pozitivnu koreláciu medzi škálou Celkových obtiaží (D) a Interpersonálnou škálou (r=,544; 

p<0,01), Intrapersonálnou škálou (r=,371; p<0,01) a celkovým Negatívnym prispôsobením 

(r=,504; p<0,05). Taktiež pozorujeme pozitívnu koreláciu so škálou Celkových obtiaží 

v posúdení rodičov (r=,425; p<0,05).  Štatisticky významný negatívny vzťah bol 

zaznamenaný medzi mierou Sebahodnotenia a Interpersonálnou škálou (r-,391; p<0,05). 

 

Tabuľka 22. Súvislosti medzi Celkovými obtiažami, Sebahodnotením a vybraným individuálnymi premennými podľa 
dotazníka SPQ 

 

 

 

 

 

 Intrapersonálna 

škála 

Interpersonálna 

škála 

Strach Komunikácia Negatívne 

prispôsobenie 

Priemer 22,00 18,56 5,87 15,03 46,18 

Smerodatná 

odchylka 

4,091 6,553 2,618 3,065 9,424 

Maximum 15 9 3 5 30 

Minimum 31 32 15 20 67 

Shapiro-Wilk 

test 

,031 ,286 ,000 ,031 ,038 

Individuálne  

premenné 

Celkové obtiaže 

(D, N=39) 

Celkové obtiaže 

(R, N=35) 

Sebahodnotenie 

(N=36) 

   Interpesonálna ,544** ,425* -,391* 

   Intrapersonálna ,371* -,066 -,118 

   Komunikácia -,084 -,038 ,300 

   Strach ,119 -,239 -,077 

   Negatívne prispôsobenie  

 
,504* ,226 -,306 



 
 

 

V popise metód sme uvádzali, že k dotazníku SPQ boli pridané 4 otázky preverujúce ďalšie 

individuálne charakteristiky vo vzťahu k ochoreniu súrodenca. V tabuľke vyššie vidíme 

korelácie týchto premenných s psychosociálními charakteristikami respondentov. Štatsticky 

významný negatívny vzťah pozorujeme medzi mierou Celkových obtiaží (D) a podielom na 

starostlivosti o súrodenca (r=-,437, p<0,01) a medzi mierou Sebahodnotenia a vnímaným 

obmedzením (r=-,344, p<0,05). 

Tabuľka 23.  Súvislosť medzi Celkovými obtiažami, Sebahodnotením a ďalšími individuálnymi premennými 

*p<0,05, **p<0,01 

10.2.3. Vzťah medzi mierou psychosociálnych obtiaží, sebahodnotením a rodinnými 

charakteristikami 

Rodinné charakteristiky sme zisťovali pomocou vybraných subškál Škály rodinného 

prostredia.  Pred tým ako budeme bližšie skúmať súvislosti medzi psychosociálními 

charakteristikami súrodencov, prinášame ešte deskriptívny popis analyzovaných škál, 

konkrétne škál: Pozitívne klíma (súdržnosť a expresivita), Konflikt, Kontrola, Organizácia. 

Pre analýzu bolo nakoniec využité posúdenie rodinného prostredia iba zo strany zdravého 

dieťaťa. Z analýzy boli vyradené 2 dotazníky, ktoré obsahovali chýbajúce odpovede.  

Tabuľka 24. Popisné štatistiky rodinných charakteristík podľa dotazníka ŠRP (N=37) 

 

 

V tabuľke vidíme, že ani jedna zo subškál nemá na hladine významnosti 0,05 normálne 

rozloženie iba škála Organizácie.   

Individuálne  

premenné 

Celkové obtiaže 

(D, N=39) 

Celkové obtiaže 

(R, N=35) 

Sebahodnotenie 

(N=36) 

   Podiel na starostlivosti -,437** -,015 ,279 

   Vnímané obmedzenia  ,233 -,039 -,344* 

    Množstvo informácii -,063 ,020 ,094 

    Obavy z komplikácii ,254 ,060 -,162 

 Pozitívne klíma Konflikt Organizácia Kontrola 

Priemer 14,03 2,86 6,00 5,05 

Smerodatná odchylka 3,401 2,175 1,972 1,943 

Maximum 7 0 2 1 

Minimum 18 8 9 9 

Shapiro-Wilk test ,002 ,030 ,062 ,022 



 
 

Tabuľka 25. Súvislosti medzi Celkovými obtiažami , Sebahodnotením a vybraným rodinným charakteristikami 
podľa dotazníka ŠRP  

 

 

 

*p<0,05, **p<0,01 

Na základe tabuľky č. 25 môžeme konštatovať, že nebola nájdená žiadna štatisticky 

významná korelácia medzi Škálou celkových obtiaží (D,R) a vybranými rodinnými 

charakteristikami. Štatisticky významný vzťah bol zaznamenaný medzi mierou 

sebahodnotenia respondentov a pozitívnou rodinnou klímou (r=,526, p<0,01).  

10.3. Vnímanie a pocity súrodenca voči ochoreniu DM 1.typu, chorému súrodencovi 

a rodičom 

V tejto časti analýzy sa vrátime ešte raz k individuálnym charakteristikám súrodencov, 

konkrétne k bližšímu preskúmaniu výsledkov dotazníka SPQ. Dotazník Sibling Perception 

Questionnaire nám umožňuje bližší vhladom do myšlienok a pocitov, ktoré sa u súrodencov 

viažu s ochorením, rodičmi i okolím. Kvantitatívna časť dotazníka obsahuje 4 subškály: 

interpersonálnu, intrapersonálnu, strach a komunikáciou. Prvé tri sú koncipované ako 

negatívne (vyššie skóre znamená horšie prispôsobenie) a posledná ako pozitívna. Zároveň 

spojením prvých troch škál vzniká škála Negatívneho prispôsobenia. K dotazníku boli na 

základe predvýskumu pridané 4 dodatočné otázky vzťahujúce sa konkrétne k ochoreniu 

diabetes a to k podielu súrodenca na starostlivosti, vnímaným obmedzeniam, množstvu 

informácii a obavám z komplikácii. Analýzou četností pre jednotlivé otázky (v prílohe č.7) 

zisťujeme, že väčšina súrodencov neprežíva výraznejšie negatívne emócie, nezaznamenáva, 

že by im ochorenie prinieslo negatívne zmeny. Súrodenci majú priestor komunikovať 

o ochorení prevažne s rodičmi a inými dospelými. O ochorení majú dostatok informácii. Ako 

rizikovejšia sa javí oblasť myšlienok  - súrodenci myslia na ochorenie, jeho príčiny či 

komplikácie, zároveň by si priali, aby s ním mohli niečo urobiť. Zamerali sme sa preto na 

bližšie preskúmanie toho, s akými premennými sa spája negatívne prispôsobenie vyskytujúce 

sa u menšiny súrodencov.  

 

Rodinné charakteristiky  Celkové obtiaže 

(D, N=37) 

Celkové obtiaže 

(R, N=33) 

Sebahodnotenie 

N=34 

   Pozitívne klíma -,132 -,158  ,526** 

   Konflikt ,186 ,031 -,088 

   Organizácia -,024 -,212  ,205 

   Kontrola ,104 ,096 -,073 



 
 

Tabuľka 26. Vzťahy medzi škálami dotazníka SPQ a sociodemografickými a rodinnými premennými (N=39) 

 Negatívne 

prispôsobenie 

Interpersonálne Intrapersonálne Komunikácia Strach 

Sociodemografické      

   Pohlavie -,011 -,014 ,041 ,253 -,132 

   Vek -,057 ,020 -,114 ,280 -,311 

   Poradie narodenia     -,094 -,014 -107 -,199 -,064 

   Pohlavie 

súrodenca 
-,011 -,183 -,158 ,161 -,191 

   Vek súrodenca -074 -,104 -,056 -,101 -,268 

   Počet detí v rodine ,051 ,014 ,853 ,031 ,145 

   Dĺžka ochorenia ,069 ,088 ,089 ,226 -,338* 

   Vek respondenta     

v čase diagnózy 

 

-,097 -,023 -,188 ,041 -,025 

Rodinné      

   Pozitívne klíma -,232 -,401* ,123 ,277 -,060 

   Konflikt ,110 ,071 ,013 -,109 ,102 

   Organizácia -,176 -.348* ,101 ,165 ,029 

   Kontrola ,003 ,145 -,324 -,132 ,063 

*p<0,05, **p<0,01 

V skupine sociodemografických premenných nachádzame iba negatívny vzťah medzi 

dĺžkou ochorenia a škálou Strachu (r=-,338, p<0,05).  Pre  Interpersonálnu dimenziu sa javia 

dôležité rodinné premenné a to najmä Pozitívne klíma ( r=-,401, p<0,05) a Organizácia (r=-

,348, p<0,05). 

*p<0,05, **p<0,01 

 

 

 

Premenné 

Podiel na 

starostlivosti 

Vnímané 

obmedzenia 

Množstvo 

informácii 

Obavy z 

komplikácii 

Sociodemografické     

   Pohlavie ,116 -,192 -,090 ,143 

   Vek ,426** -,418* ,035 ,388* 

   Poradie narodenia     -,255 ,082 -,064 -,046 

   Pohlavie súrodenca ,309 -,108 -,033 -,141 

   Vek súrodenca -,114 -,249 ,104 ,084 

   Počet detí v rodine ,075 ,307 ,343* -,042 

   Dĺžka ochorenia 

 
,020 -,355* ,011 ,093 

Rodinné     

   Pozitívne klíma ,037 -,149 ,117 -,172 

   Konflikt -,056 -,067 ,184 ,014 

   Organizácia -,137 -.046 -,198 ,061 

   Kontrola ,060 ,190 -,025 ,156 



 
 

Naopak v pridaných otázkách sa vyskytuje viacero asociácii s sociodemografickými 

premennými. A to konkrétne veku s podielom na starostlivosti (r=-,426, p<0,01), vnímaním 

obmedzenia (r=-,418, p<0,05), obáv z komplikácii (r=,388 p<0,05),. Zistený bol i vzťah 

medzi počtom detí v rodine a množstvom informácii o ochorení (r=,343 p<0,05), a dĺžkou 

ochorenia a vnímanými obmedzeniami (r=-,355, p<0,05).  

Dotazník SPQ obsahoval okrem uzavretých otázok i otázky otvorené, ktoré umožňujú 

kvalitatívnu analýzu zameranú na obsah prežívaných emócií súrodencov v súvislosti 

s ochorením, využívané copingové stratégie a prínosy a straty plynúce z ochorenia pre rodinu. 

Doplnené výroky boli podrobené obsahovej analýze, na základe ktorej vznikli  kvalitatívne 

kategórie. Odpovede na otvorené otázky neboli povinným, zároveň sa vyznačovali nárokom 

na čas a zapojenie tvorivosti. Preto počet odpovedí bol nižším. Každý respondent odpovedal 

na ľubovoľný počet otázok. Nižšie sú uvedené výroky, vzniknuté kategórie i s príkladmi 

odpovedí respondentov. Pre  rozlíšenie pohlavia a veku respondentov boli zvolené kódy 

v zátvorky odkazujúce k týmto charakteristikám
27

. 

 

Občas jsem naštvaný/á kvůli onemocnění mého sourozence. Důvody proč jsem naštvaný/á... 

1. Nie som naštvaný/á (n=8) (8d14; 10ch14; 11d21 ; 15d13; 18ch19; 38d9; 31ch15; 9ch12 ) 

Najväčší počet respondentov v tejto otázke poprel pocit hnevu v suvislosti s ochorení. 

U niektorých respondentov bolo uvedené aj zdôvodnenie tejto odpovede, kde sa uvádza, že si 

museli privyknúť s ochorením žiť a berú ho jako samozrejmosť. Nejsem naštvaný, co se stalo, 

to se stalo a musíme se s tím naučit žít, diabetik může mít stejně bohatý život jako normální 

dítě (dospělí) (29ch12). Nejsem, beru to tak že ji má a tak to je (31ch15). 

2.  Ochorenie súrodenca, jeho obmedzenia a trápenie (n=7)  

U jednej respondentky sa spájalo naštvanie už so samotným faktom ochorenia. 

Protože není zdravá. (21d13). U ďalších boli zohľadňované obmedzenia najmä v stravovaní a 

s tým súvisiacou potrebou dodržiavať určitý režim a vo väčšej miere plánovať bežné aktivity. 

Že sestra nemůže jíst kdykoliv chce, co chce a kolik chce. Že musí být neustále dodržovány 

časy - jídla, inzulinu (25d21). Protože když má bratr hlad ale má vysoký cukr tak se nemůže 

najíst (27d14). Protože na tom není jako já, nemá stejné podmínky jako já, a proto to vidím 

jinak. (33ch19). Protože se mnou nemůže mlsat (14d10). Je mi líto, že nemá takovou volnost, 

když jdeme na výlet, tak si nemůže říct " Možná bude po cestě nějaká restaurace", je určitým 

způsobem svázaný. Ale zdůrazňuji, s cukrovkou se dá ZCELA NORMÁLNĚ (4ch15). Do tejto 

kategorie bola zaradená aj odpoveď respondentky, ktorá viacej zohľadňuje pocity súrodenca 

v súvislosti s ochorením: Vadí mi, že se kvůli cukrovce trápí.(20d9) 

 

27 Napríklad kód 1ch13 – 1=číselný kód respondenta, ch=chlapec, 13=vek respodenta; 7d10 – 7=kód respondentky, d= 

dievča, 10=vek.  



 
 

3.  Nespravodlivosť (n=5)  

Snaha nájsť vinníka a pocity nespravodlivosti v súvislosti s výskytom ochoreniam 

v ich rodine. Proč zrovna moje ségra. (17d13). Můj bratr má 8 let. Když mi máma zavolala 

kvůli onemocnění, seděla jsem před školou a brečela proč zrovna on (5d12). Občas ano, kvůli 

důvodům proč onemocněla - sporům v rodině ( s otcem). (19d17). Protože mě to štve, když to 

sestře zjistili, přála jsem si  abych to byla já a ona byla zdravá, nebo aby se ji to nikdy 

nestalo. Teď ji zjistili i celiakii, je mi ji hrozně lito a nemůžu nic dělat.(34d12). Protože je to 

nespravedlivé (37ch14).  

4. Nerovný prístup (n=4)   

Súrodenci reflektovali aj niektoré zvýhodnenia súrodenca s ochorením, najmä ústupky 

a menej rodičovskej pozornosti. Může chodit déle spát má poslední měření v 21.30h (12d10). 

Často jsme jako děti neměli stejnou míru pozornosti, bratrovi procházelo více věcí a rozhodně 

měl více ústupků, cítila jsem nespravedlnost (24d22). Jsem naštvaná, protože ten sourozenec 

nemusí do školy (31d10). Jeden respondent aj napriek úvodnému prehláseniu o rovnomernom 

rozdelení starostivosti uvádza nepomer v zaobchádzaní pri jeho vlastnom ochorení 

nasledovne: Málokdy se stane, že je o něj přehnaná péče; často mi vůči bratrovi nikdo nevěří, 

že mě něco bolí (9ch20). 

5. Zmeny a obmedzenia v živote súrodenca a rodiny (n=4) 

Ochorenie môže znamenať aj obmedzenie niektorých rodinných aktivít a to ako kvôli 

nárokom liečby, tak aj výdajmi s ňou spojenými. Protože kvůli výdajům, které souvisí s 

cukrovkou, nejezdíme k moři či jinam do zahraničí. (1ch13). Nemůžeme dělat tolik společných 

aktivit a nemůžeme všude jezdit. (7d10). Jeden respodent vypovedal o obmedzení svojho 

správania berúc ohľad na súrodenca. Když si nemůžu dát zmrzlinu, když má sestra vysokou 

glykémii, aby jí to nebylo líto (23ch9). Obecné konštatovanie o zmene a komplikáciách 

v živote vplyvom ochorenia. Vše je trochu komplikovanější (16d20). 

6. Negatívny vplyv ochorenia na rodičov (n=2) 

Súrodenci v dvoch rodinách vnímali negatívny vplyv ochorenia na rodinu, prípadne 

rodinné vzťahy. Protože je kvůli tomu rodič smutný a naštvaný (13ch17). Občas ano, kvůli 

důvodům proč onemocněla - sporům v rodině (s otcem) (19d17).  

7. Porušování režimu (n=2) 

U dvoch starších sestier sa pocity hnevu spájali aj s nedôsledným  dodržovaní režimu 

zo strany ich súrodenca. Protože se často stává, že jí co nemá a já si uvědomuji všechny 

špatné následky na jeho zdraví! Jedině proto na něj dokážu být naštvaná. (22d22). Protože se 

neumí chovat a nepřistupuje k nemoci zodpovědně. (26d19).  

 

 

 



 
 

Mám strach z onemocnění mého sourozence. Strach mám z těchto věcí:  ... 

1. Z komplikácii (n=11) 

Veľa odpovedí na túto otázku sa dotýkalo akútnych komplikácií spojených 

s diabetom. Mám strach z hypoglykémie (14d10). Hypoglykemický šok a ztráta vědomí 

(37ch14) Komplikací (25d21). Aby se nezhoršila (13ch17, 3ch11). Z horšení stavu (33ch19). 

Proč mít strach- možná z toho, že se jednou vožere na mol a skončí na jipce kvůli inzulínu 

(19d17). Táto obava sa spája aj s tým, že súrodencovi v danej chvíli nebude mať kto pmôcť. 

Že se dostane následkem hypoglykémie do bezvědomí a pokud se tohle stane dospělému tak 

jak je známo tak většina lidí je lhojestejných a klidně nechají diabetika na zemi ležet bez 

pomoci (29ch12). Mám strach, že někde bude sám a něco se mu stane (6ch12). U niektorých 

sa strach z komplikácii viazal i na možné úmrtie súrodenca: Že omdlí, bude mu špatně 

(zemře). (7d10). Že může umřít  (17d13).  

2. Nemám strach (n=11) (4ch15, 8d14, 10ch14, 11d24, 18ch19, 27d14, 31ch15, 22d22, 

34d12, 38d9). U mnohých respondentov sa vyskytovala odpoveď, že strach nemajú. Vím, že 

se o sebe postará (21d13).  

3. Z budúcnosti súrodenca (n=3) 

Ďalšie popisované obavy sa sústredili viac okolo komplikácii chronických a budúceho 

zdravotného stavu súrodenca. … možná nejakých možných omezení v budoucnosti. (19d17). 

Že mě rychleji opustí než by byl zdravý. (5d12). Mám strach, že bude mít daleko horší 

následky (26d19) 

4. Z možnosti vlastného ochorenia (n=3) 

Strach sa u súrodencov spájal aj s možnosťou vlastného ochorenia. Jsme dvojčata, 

mohu to mít také? (12d10). Nemohl bych dělat to, co dělám (sport, práce, aj) (9ch20). Že když 

má cukrovku má sestra je určitá pravděpodobnost, že ji mohu dostat taky.(1ch13).  

5. Zo spôsobu liečby (n=1) Jeden respondent popisoval strach z ihiel (35ch13). 

Jsem smutný/á kvůli onemocnění mého sourozence. Důvody proč jsem smutný/á: ... 

1. Ochorenia súrodenca – obmedzenia a ľútosť (n=9) 

Najpočetnejšiu katégoriu v tejto otázke tvorili výroky zamerané na obmedzenia, ktoré 

pre súrodenca plynú z ochorenia a jeho liečby. Konkrétne sa jednalo o obmedzenia 

v aktivitách a stravovaní. S týmito obmedzeniami sa spájala aj ľútosť. Že mu to omezuje život 

a musí na to vždy myslet a nemůže se tak věnovat plně věcem kolem. (18ch19). Nemůže chodit 

tolik po venku, hrát tělesné hry. (7d10).  Je to trochu omezující, nemůžeme spolu sníst a vypít 

všeho dosytosti, Protože nemůže jíst kdy chce (27d14). Jak říkám, je mi líto, že si někdy 

nemůže vzít nějaké věci na které má chuť. Vždy musí myslet na možnost koupě jedla, když 

někam jdeme. (4ch15). Už možná nikdy nebude moct jíst normálně, třeba jako já. (6ch12). 

Nemůže dělat stejné věci jako já. Nemůže si zajít do cukrárny a koupit si něco.(2ch14). Je mi 

jí líto, jak se musí pořád píchat, vstávat, jíst. (17d13). Občas je mi ho líto (9ch20, 13ch17). 



 
 

V jednom prípade sa výpověď spojená s ochorení spájala aj na bolesť súrodenca: Jsem smutná 

když je sourozenec nemocný a že ho to hodně bolí (31d10).  

2. Nejsem smutný (n=8) Opäť sa u početnej skupiny smútok nevyskytoval (3ch11; 8d14; 

11d24; 12d10; 26d19, 31ch15, 38d9). Nejsem smutný, beru to tak jak to je, ale samozřejmě 

bych jí to nepřál (37ch14) 

3. Obmedzenia rodiny (n=4) 

Súrodenci sú smutní aj pre obmedzenia, ktoré ochorenie znamená pre rodinu ako 

celok. I přes veškeré „vymoženosti“ tam určitá omezení jsou. Přinejmenším např. na 

dovolenou se musí brát spoustu věcí navíc, věci nejdou dělat jen tak spontánně a 

bezmyšlenkovitě. Snad už je řešení na tuto nemoc na správné cestě (16d20). Že nejezdíme na 

více výletů (1ch13). Je to trochu omezující, nemůžeme spolu sníst a vypít všeho dosytosti, A 

taky z toho, že ona nadává, že jí mamka strašně hlídá. (19d17).  Protože ta cukrovka všem 

vadí (20d9).  

4. Nespravodlivosť (n=4) 

Smútok bol prepojený aj s nespravodlivosťou a príčinami ochorenia. Protože není 

správné, že je nemocný. (24d22). Proč právě on? Věčná otázka, na kterou není odpověď. 

(22d22) Ano jsem. Protože si to nezaslouží. (34d12) Nezaslouží si to (35ch13). 

5. Strach (n=2) 

Emócia smútku sa v dvoch prípadoch spájala aj so strachom a obavami z komplikácii: 

Někdy se oni bojím. (10ch14). Někdy, protože se bojím, že se jí něco stane…, že by měla třeba 

málo cukru (23ch9).  

6. Smútok súrodenca(n=2) 

Smútok bol vyvolávaný aj v náväznosti na smútok súrodenca: Protože je kvůli 

onemocnění někdy smutná sestra (25d21). Protože není jako já, její pocity jsou často záporné. 

(33ch19).  

7. Prianie uzdravenia (n=1)  

V jednom prípade bolo v tejto odpovedi zaznamenané aj prianie o uzdravenie 

súrodenca: Chci, aby byl zdravý. (14d10) 

Myslívám na onemocnění mého sourozence. Věci, na které myslívám:  ... 

1. Ochorenie, jeho komplikácie, liečba a pocity súrodenca (n=7) 

V súvislosti s ochorením súrodenci premýšľajú aj o možných komplikáciách a 

ohrození zdravia súrodenca. Aby to sestře neublížilo. (8d14). Snad mu nebude v noci špatně a 

nebude zvracet (9ch20). Aby nepřišla žádná komplikace (24d22). Respondenti okrem 

akútnych komplikácii premýšľajú aj nad obecnejšími negativnymi pocitmi chorého 

súrodenca. Myslím na to, že jí to vadí (20d9). Jestli ho to bolí. (27d14) Na to jak se cítí, na její 



 
 

zdraví, a hlavně na její pocity (33ch19). Jeden respodent uvažuje aj nad náročnosť liečby, 

ktorú jeho súrodenec musí dodržiavať. Že se musí tolikrát měřit a píchat (35ch13). 

2. Vyliečenie súrodenca (n=5) 

Respondenti podľa výrokov myslievajú na uzdravenie súrodenca, a to buď len vo 

forme prianí alebo i konkrétnych poznatkov o pokroku v liečbe diabetu: Jestli je možné 

cukrovku vyléčit. (3ch11). Jestli se ještě uzdraví. (6ch12, 25d21, 13ch17). Jestli by pro něj byl 

dostupný implantát (operace, pokud by se podařilo vytvořit pomocí kmenových beta buňky a 

implantát do těla (pracují na tom vědci v Americe)(4ch15). 

3. Starostlivosť o súrodenca (n=5) 

Zdraví súrodenci sa často môžu podielať na starostlivosti o súrodenca, s tým sú potom 

spojené aj ich myšlienky viažúce sa k niektorými úkonmi liečby. Nezapomenout taštičku s 

měřením (12d10). Jak mu pomoct, zvážit jídlo, zkontrolovat glykémii, apod (22d22). Např. co 

jí můžu koupit nebo dát k jídlu, aby jí chutnalo a nemusela se omezovat jednotkami (16d20). 

Jak vše ulehčit (18ch19). Aby měla sebou něco na hypo (38d9). 

4. Nemyslím (n=5) (10ch14; 11d24; 15d13; 19d17; 37ch14) 

Viacerí súrodenci opäť uviedli, že na ochorenie nemyslievajú. Nemyslívám, vždyť je úplně 

normální člověk, tak proč se trápit? (19d17). 

5. Dôvody ochorenia (n=2) 

Vo výpovediach dvoch súrodencov je vidieť snaha o odhalenie príčin ochorenia: Proč 

zrovna ona, když jsem v rodině nikoho dříve s cukrovkou neměl. (1ch13). Proč onemocněl 

(13ch17). 

6. Budúcnosť súrodenca (n=1)  

V jednom výroku sa objavujú aj myšlienky spojené so zvládaní situácie súrodenca 

v budúcnosti: Jak to zvládne ve škole, v práci a tak celkově. (2ch14) 

7. Obdiv (n=1)  

Jeden z výrokov je možné interpretovať ako vyjadrenie obdivu voči chorej sestre. Je 

statečná (17d13). 

8. Pochybnosti o svojej kompetencii (n=1) 

 V jednom prípade respondentka pochybovala o svojej schopnosti súrodencovi. 

Myslím, že jí nebudu dobrou oporou (21d13) 

9. Nedbalosť  chorého súrodenca (n=1)  

Vyskytol sa výrok o nedbalosť súrodenca v starostlivosti o seba a svoje ochorenie: 

Jakým způsobem se jí snaží vyhnout a dělat, že je zdravá. Jak si tímto přístupem škodí 

(26d19). 



 
 

10. Možnosť vlastného ochorenia (n=1) 

11. Hnev a bezmoc (n=1)  

U jednej respondentky sa myšlienky na ochorenie spájali so silne negativnými 

pocitmi. Vztek a bezmoc. (34d12) 

 Když jsem naštvaný/á, zklamaný/á, smutný/á, atd. Pak dělám tyto věci: ... 

Otázka na to, čo súrodenci robia v prípade konfrontácie s vyššie uvedenými emóciami 

(strach, smútok, hnev) bola cielená na stratégie zvládania. Obvykle bolo jedným 

respondentom vymenovaných viacero aktivít, ktoré vo viacerých prípadoch spadali do 

rôznych kategórii.  

1. Rozptýlenie (Rozptylujúca aktivita) (n=13) 

Množstvo respodentov uvádzalo, že v prípade výskytu týchto emócii sa obracajú 

k určitej aktivite. Spektrum vymenovaných aktivít bolo rôzne v závislosti na veku i záľubách 

respondentov: Lehnu do postele a spím nebo jdu na rampy (2ch14). Skládám origami. 

(Origami=skládané z papíru (3ch11). Čtu. Jsem na mobilu. (4ch15). Jdu ke koním. (11d24). 

Jdu si hrát (14d10). Učím se, hraju si. (20d9). Nějakým způsobem to ze sebe dostanu – 

nejčastěji při hře na piano, … jdu ven…(16d20). Pustím si písničky.. (27d14).  Pouštím si 

hezkou hudbu (22d22). Zkusím se uklidnit, např. dám si sprchu nebo si zahraju počítačovou 

hru. (1ch13). Pustím si kapelu Nirvana. (37ch14). Hraju si se svým psem (38d9).  Dvaja 

z respondentov sa v takých prípadoch venujú uvoľneniu napätia prostredníctvom fyzickej 

aktivite: Jdu sportovat. Jdu se projít. (4ch15). Jedu na kolečkáče, běhám.. (19d17) 

2. Stiahnutie do izolácie (n=5) 

U respodentov sa vyskytovala aj stratégia stiahnutia sa do izolácie fyzického alebo 

viacej psychického. Zalezu si někde, kde jsem sama (6ch12).  Zavřu se do pokoje. (13ch17). 

Občas jsem v pokoji (21d13). Brečím, nemluvím, soustředím se, nebavím se  (17d13). Jsem 

zavřená ve svem pokoji.(34d12). 

3. Proaktívne riešenie problému (n=4) 

Využívané sú aj proaktívne stratégie riešenia problému obvykle priamo so 

súrodencom. Zeptám se sestry, jestli je jí dobře (23ch9). Mluvím o problémech. (26d19). 

..snažím se o situaci mluvit, dostat se z toho:) (22d22). Jdu za bráchou. (4ch15). 

4. Sociálna opora (n=4) 

Respondenti sa obracajú aj na rôzne druhy sociálnej opory: Napíšu kamarádům. 

Popovídám s rodiči (4ch15). .. promluvím s nejbližšími, jdu ven…(16d20). Píšu si s kamarády 

(27d14). Popovídám si o tom s rodiči, a často mi velice rádi pomůžou s problémy (33ch19). 

 

 



 
 

5. Hnev, agresivita (n=4) 

Súrodenci sa s pocitmi vyrovnávajú aj prostreníctvom hnevu a agresivity, ktoré sa 

prípadne viažu aj na iné negatívne emócie: Přestanu se učit a mlátím do postele (10ch14). 

Vztekám se (12d10). Brečím, vztekám se (25d21). ..nadávám.. (19d17). 

6. Plač  (n=3) 

  U troch respondentiek bolo uvádzané, že v podobných situaciách sa u nich vyskytuje 

plač prípadne iné negatívne emócie: Brečím, jsem nervózní, nemohu usnout, soustředit se a 

přemýšlím nad nejhoršími věcmi, co se mohou stát. (5d12) . Brečím, nemluvím, soustředím se, 

nebavím se  (17d13). Brečím, vztekám se.(25d21).  

7. Změna nálady (n=2)  

Uklidním se. (8d14) …či se nějak snažím rozveselit (19d17) 

 

8. Premýšľanie nad problémom (n=2) 

 Dvaja respondenti sa uchyluju k premýšaniu: Přemýšlím, koukám do prázdna 

(9ch20). Přemýšlím o nich.(15d13) 

 

9. Sebaobviňovanie (n=1)  

Obviňuji se (9ch20).  

 

10. Závisť (n=1)  

Hodně závidím (31d10). 

 

11. Potlačenie  (n=1)  

Udusím to v sobě a časem to vyprchá a vše je OK (18ch19). 

 

Přineslo onemocnění tvého bratra/sestry do tvojí rodiny něco špatného? Pokud ano, tak 

popiš co … 

1. Nič  (n= 11) (8d14, 11d24, 15d13, 17d13, 20d9, 21d13, 22d22, 31d10, 34d12, 35ch13, 

38d9). Väčšina respondentov uvádzala, že ochorenie pre ich rodiny neprinieslo nijaké 

negatívne zmeny.  

2. Konflikty v rodine (n= 2) 

Dve respondentky uvádzali, že ochorenie prispievalo ku konfliktom a hádkam medzi 

rôznymi členmi rodiny. Rozpory mezi rodiči a prarodiči, rozpory mezi mnou a bratrem, 

rozpory mezi mnou a rodiči - hlavně ve věku kdy jsme byli děti. (24d22). Vypěnění hádek 

rodičů a následný rozvod. Nechci ale, aby z toho vyplynulo, že tohle byl ten hlavní důvod. 

Nebyl, jen to takto vyšlo najevo. (26d19) 

3. Nervozita matky (n=1) Mamka je víc nervózní. (10ch14) 

4. Stres rodiny (n=1) (13ch17) 

5. Širšia rodina (n=1) V prípade jednej respondentky ochorenie pre deti znamenalo, že:  

Babička si nás nevezme na prázdniny (12d10).  



 
 

6. Obmedzenia v jedle (n=1) To že si nemůžem dát, co bychom chtěli (31ch15) 

Přineslo onemocnění tvého bratra/sestry do tvojí rodiny něco dobrého? Pokud ano, tak 

popiš co … 

1. Rodinná súdržnosť, společné aktivity (n=7) 

Ochorenie v niektorých rodinách prispelo podľa respondentiek k väčšej súdržnosti: 

Větší spojení (8d14; 11d24). Děláme více věcí společně. (20d9). Držíme více pospolu, máme 

všichni pravidelný stravovací režim, snažíme se všichni dělat všechno stejně, aby se necítil 

nějak vyčleňován (22d22). Jsem ráda že máme pejska, že brzy ráno vstáváme, (32d10). Jedna 

respondetka uvádza osvojenie si viacerých nový kvalít zo strany rodiny ako nutnosť:  Nutnost 

naučit se fungovat za všech okolností, nutnost komunikace, nutnost flexibility, lásku (24d22) 

Společné stolování, rodiče dokáží zachovat chladnou hlavu při jakékoliv situaci a dopřávají 

nám běžné radosti ze života. (37ch14) 

2. Nič (n=4) (10ch14; 12d10; 14d10; 15d13) 

Štyria respondenti uvádzali, že ochorenie pre ich rodinu nemalo žiaden prínos. 

3. Zdravé stravovanie (n=4) 

Vzhľadom na špecifiká diabetu môžeme pozorovať aj prínosy v podobe zdravšího 

stravovania rodiny i respondenta:  Zdravá jídla vyváženější jídelníček a především pro mě 

redukci váhy (9ch20). Kontrola nad tím co jíme. Snažíme se i kvůli sestře jist zdravě. 

(18ch19).Jíme pravidelně zdravé jídlo (38d9). Co by nemoc přinesla dobrého? Možná více 

cereálií a donutilo mě to naučit snídat :) (19d17).  

4. Skúsenosti (n=2) 

 Dve respondentky reflektovali aj zisk nových skúseností. Přinejmenším (snad) 

úspěšně zvládnutou další životní „překážku“(16d20). Více zkušeností (21d13) 

5. Vedomosti  (n=1)  

Dve respondentkyuvádzali prínos v podobe vedmosti – v jednom prípade sa nové 

vedomosti týkali stravy obecne (26d19), v druhom diabetu (32d10). 

6. Záujem širšej rodiny (n=1) 

  Zajímá se celá rodina o bratrovu nemoc (13ch17) 

7. Disciplínu (n=1)  (17d13) 

  

 

 

 



 
 

Na základe tejto kvalitatívnej analýzy nachádzame odpovede na položené výskumné 

otázky. S ohľadom na zachovanie všetkých výpovedí v tabuľkách nižšie nechávamé zahrnuté 

aj málo početné odpovede.  

 

1. S akými pocitmi a myšlienkami sa spája ochorenie u súrodencov? 

Tabuľka 27 Emócie a myšlienky súrodencov v súvislosti s ochorením DM 1.typu 

Hnev Strach Smútok Myšlienky 

1. Nie som naštvaný/á 

 
1. Z komplikácii 1. Ochorenia 

súrodenca – 

obmedzenia a ľútosť 

1. Ochorenie, jeho 

komplikácie, liečba a 

pocity súrodenca 

2.  Ochorenie súrodenca, 

jeho obmedzenia a trápenie 

2. Nemám strach 2. Nie som smutný 2. Vyliečenie súrodenca 

3.  Nespravodlivosť 3. Z budúcnosti 

súrodenca 
3. Obmedzenia 

rodiny 
3. Starostlivosť o 

súrodenca 

4. Nerovný prístup 4. Z možnosti 

vlastného 

ochorenia 

4. Nespravodlivosť 4. Nemyslím 

5. Zmeny a obmedzenia 

v živote súrodenca a rodiny 
5. Zo spôsobu 

liečby 
5. Strach 5. Dôvody ochorenia 

5. Negatívny vplyv 

ochorenia na rodičov 
 6.Smútok súrodenca 6. Budúcnosť súrodenca 

7. Porušovanie režimu  7. Prianie uzdravenia 7. Obdiv 

   8. Pochybnosti o svojej 

kompetencii 

   9. Nedbalosť  chorého 

súrodenca 

   10. Možnosť vlastného 

ochorenia 

   11. Hnev a bezmoc 

 

Dotazník SPQ sa zameriava na analýzu konkrétnych pocitov súrodencov.  

Sústredí sa hlavne na pocity negatívneho rázu: hnev, strach, smútok. Okrem pocitov sa 

dotazník zaujíma i o myšlienky zdravých súrodencov v súvislosti s ochorením. 

Pomerne častou odpoveďou bolo, že súrodenci tieto emócie v súvislosti  ochorením 

nepociťujú. Konkrétne v jednotlivých prípadoch u emócii hnevu a smútku 8 respondentov a u  

strachu 11 respondentov. 

Naštvanie v súrodencoch vzbudzuje najmä samotné ochorenie, obmedzenia (hlavne 

v stravovaní) a trápenie, ktoré kvôli nemu musí súrodenec znášať (7)
28

. Zároveň súrodenci 

ochorenie vnímajú ako nespravodlivosť a častokrát si kladú otázku prečo diagnóza vznikla 

u ich pred tým zdravého súrodenca (5). Inou nespravodlivosťou, ktorá v súrodencoch 

 

28 Počety odpovedí danej kategórie 



 
 

vyvoláva hnev je tá plynúca z nerovnosti prístupu rodičov, z nerovného nastavenia pravidiel 

a výhod, ktoré chorý súrodenec má (4). Ďalej respondenti vyjadrovali hnev aj 

voči obmedzeniam, zmenám a komplikáciám, ktoré ochorenie prinieslo do života ich 

samotných, ale aj celej rodiny (4). Dvaja súrodenci vnímajú negatívny vplyv na rodinné 

vzťahy a u ďalších dvoch sa vyskytuje naštvanie v súvislosti s nezodpovedným prístupom 

súrodenca k ochoreniu a jeho liečbe.  

Strach v súrodencoch vyvoláva hrozba akútnych komplikácii až smrti, i toho, že 

súrodencovi v tomto okamihu nebude mať kto pomôcť (11). Respondenti sa neobávajú len 

aktuálneho ohrozenia, ale aj dlhodobejších následkov nemoci či možnosti skoršej smrti 

súrodenca (3). Súrodenci pociťujú strach aj vzhľadom k zvýšenému riziku vlastného 

ochorenia (3). Jeden súrodenec vypovedal o svojom strachu z ihiel.  

Emócia smútku je u respondentov spájaná s reflexiou obmedzení súrodenca a utrpenia, 

ktoré mu ochorenie prináša (9). O niečo menej odpovedí sa vzťahuje k obmedzeniam, ktoré 

cukrovka prináša do ich rodiny (4). Aj so smútkom sa súrodencom asociuje pocit 

nespravodlivosti z vzniku diagnózy (4). Smútok figuruje aj ako zrkadlenie smútku nemocného 

(2) či ako odozva na strach z akútnych zdravotných komplikácii (2). U jedného súrodenca 

bolo potom uvedené prianie uzdravenia.  

Respondenti v súvislosti s ochorením myslievajú najčastejšie na ochorenie ako také. V 

spojení najmä s akútnymi komplikáciami a pocitmi súrodenca (7). Súrodenci sa do značnej 

miery zaoberajú aj možnosťou uzdravenia súrodenca (5). Časť súrodencov uvádzala i že na 

ochorenie nemyslieva (5). Súrodenci sa v myšlienkach venujú aj tomu ako sa o súrodenca 

postarať, aby bol v poriadku a vyhol sa prípadnej hypoglykémii (5). Vyskytujú sa i otázky na 

pôvod ochorenia (2) či budúcnosť súrodenca s nim (1). V jedno početných odpovediach 

môžeme pozorovať vyjadrenie obdivu i rozhorčenie nad nedbalosťou súrodenca; obavy 

z možnosti vlastného ochorenia či neschopnosti byť pre súrodenca oporou ako aj negatívne 

emócie hnevu a bezmoci.  

Obecne môžeme pozorovať, že naprieč odpoveďami a jednotlivými emóciami sa 

opakovane vyskytujú určité kategórie. Frekventovanými sú najmä tie súvisiace s ochorením 

súrodenca a jeho liečbou  ako nutnosť dodržiavania režimu či riziká akútnych komplikácii, 

ďalej obmedzenia a zmeny, ktoré ochorenie prináša do života rodiny či vnímaná  

nespravodlivosť nad vznikom ochorenia u ich súrodenca.  

 

 

 



 
 

2. Aké copingové stratégie súrodenci využívajú vo vyrovnávaní sa s týmito pocitmi a 

myšlienkami? 

Tabulka 28 Copingové stratégie zdravých súrodencov 

                  Copingové stratégie 

1. Rozptýlenie (Rozptylujúca aktivita) 

2. Stiahnutie do izolácie 

3. Proaktívne riešenie problému 

4. Sociálna opora 

5. Hnev, agresivita 

6. Plač 

7. Změna nálady 

8. Premýšľanie nad problémom 

9. Sebaobviňovanie 

10. Závisť 

 

11. Potlačenie 

 

Odpovede na túto otázku nám približujú spektrum copingových stratégii, ktoré 

respondenti uplatňujú. Najčastejšie používanou stratégiou medzi respondentmi bola 

rozptýlenie a venovanie sa inej aktivite (13). Špecifikácia týchto aktivít zároveň odhaľuje 

pestrosť aktivít, ktorý sa súrodenci venujú. Väčšina výrokov však odkazuje k aktivitám, ktoré 

respondenti vykonávajú sami. Na to nadväzuje aj druhá najpočetnejšia stratégia: stiahnutie sa 

do izolácie (5). Mohli by sme teda usudzovať, že respondenti v konfrontácii s negatívnymi 

emóciami uprednostňujú samotu. Aktívne riešenie problému a využívanie sociálnej opory 

taktiež rezonovalo v odpovediach respondentov, ale bolo menej frekventovaným (8). U 

niektorých respondentov prichádza k prehĺbeniu negatívnych emócii hnevu, strachu, 

agresivity a plaču (7). Menej početné boli odpovede, keď sa respondenti snažia situáciu riešiť 

zmenou emócie, vyladenia prípadne premýšľaním nad ňou (4). Jeden krát boli zaznamenané 

stratégie sebaobviňovanie, závisť a potlačenie emócie.  

 

 

 

 



 
 

3. Aké prínosy a straty pre ich rodinu vnímajú súrodenci v súvislosti s ochorením DM 

1.typu?  

 

         Tabuľka 29. Vnímané prínosy a straty pre rodinu 

Straty Prínosy 

1. Nič   1. Rodinná súdržnosť, společné 

2. Konflikty v rodine 2. Nič 

3. Nervozita matky 3. Zdravé stravovanie 

4. Stres rodiny 4. Skúsenosti 

5. Širšia rodina 5. Vedomosti   

6. Obmedzenia v jedle 6. Záujem širšej rodiny 

 7. Disciplínu 

 

Súrodenci hodnotili i to, čo ochorenia do ich rodiny prinieslo niečo dobré či naopak zlé. 

V oboch týchto kategóriách bolo zaznamenaných menej odpovedí ako v predošlých otázkach. 

Respondenti uvádzali minimum negatívnych vecí a prevažne odpovedali, že ochorenie pre ich 

rodinu neznamenalo žiadne negatívne dopady (11 odpovedí). V málo frekeventovaných 

odpovediach sa potom objavovali: konflikty v rodine, nervozita matky, rodinny stres, 

negatívna reakcia širšej rodiny či obmedzenia v jedle. 

Zdá sa, že súrodenci viac reflektujú pozitíva a prínosy ochorenia. Medzi nimi hlavne 

prehĺbenie rodinnej súdržnosti (7 odpovedí) a zdravšie stravovanie (4 odpovede). Ďalší 

respondenti zaznamenali prínosy k ich osobnému rastu – skúsenostiam (2) a vedomostiam (2).  

V jedno prípade sa odpovede vzťahovali k záujmu širšej rodiny a k lepšej disciplíne. 

V štyroch prípadoch respondenti popierali to, že by im choroba priniesla niečo dobré. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. Diskusia 

11.1. Diskusia výsledkov 

Cieľom tejto práce je rozšířit pole poznatkov o súrodencoch detí s DM 1.typu. 

Teoretická časť sa preto sústredila na zhromaždenie aktuálnych štúdii venujúcich sa tejto 

problematike. Z nej potom vyšla časť empriciká, zameraná na situáciu súrodencov detí 

s diabetom v českom prostredí. Zámerom diskusie bude prepojenie oboch predošlých častí 

práce ako i reflexia limitov, ďalších možností výskumu a uplatnenie poznatkov v praxi.  

Ako prvé sme analyzovali výsledky dotazníka Strenghts and Difficulties 

Questionnaire (SDQ). V porovnaní hodnotenia detí a rodičov sme zaznamenali štatisticky 

významný rozdiel. A to konkrétne v škále Celkových obtiaží  a škále Hyperaktivity 

/Nepozornosti. Pričom detí hodnotili svoje problémy ako závažnejšie ako ich rodičia. Vo 

výskume Sleeman a kol. (2010) bol rovnako zaznamenaný tento rozdiel, keď rodičia 

hodnotili, že ich deti mali menej problémov, a to na škálach Celkových obtiaží, 

Emocionálnych symptómov, Behaviorálnych problémov a Hyperaktivity/Nepozornosti. 

Rozdiely v hodnotení boli zaznamenané aj v iných štúdiách zameraných na súrodencov detí 

s chronickým ochorením. Zatiaľ čo v niektorých štúdiách sa vyskytujú výsledky, kde rodičia 

hodnotia deti ako lepšie prispôsobené (Hollidge, 2000; Limbers & Skipper, 2014; Menkde, 

1987; Varmeas, van Susante &  van Bakel, 2012), iné prinášajú výsledky presne opačné, teda, 

že rodičia pozorujú u svojich detí väčšie množstvo problémov ako deti samotné (Guite a kol., 

2004; Sharpe, & Rossiter, 2002; Taylor, Fuggle & Charman, 2001). Sleeman a kol. (2010) 

zdôvodňujú túto nekonzistenciu vo výsledkoch nasledovne: Rodičia sa snažia minimalizovať 

reálny negatívny vplyv situácie na súrodenca alebo nesprávne porovnávajú fungovanie 

zdravého súrodenca s ich druhým dieťaťom s ochorením. Na druhej strane súrodenci 

úmyselne alebo nevedome podhodnocujú mieru svojich vlastných problémov, aby svojich 

rodičov ochránili pred ďalším stresom. Obe tieto stratégie skresľujú  prejavy správania 

i emócii zdravých súrodencov, ktoré sa tak pre druhú stranu stávajú málo čitateľnými. 

Zároveň je potrebné zohľadniť i to, že sledovaný súbor súrodencov sa nachádza vo veku na 

počiatku puberty, adolescencie až mladej dospelosti. V tomto vývojovom období prichádza 

k prirodzenému oddialeniu sa dieťaťa od rodiny smerom k rovesníckej skupine, čo má za 

dôsledok menšiu intenzitu kontaktu a rozhovorov medzi rodičom a dieťaťom (Vágnerová, 

2012), to môže ústiť v menšie znalosti rodičov o aktuálnych problémoch dieťaťa a tým pádom 

aj odlišnosť hodnotenia.  



 
 

Pri zaradení respondentov do kategórii podľa noriem (v norme, hraničné pásmo, mimo 

normu) pozorujeme, že v sebaposúdení respodentov sa v škále Celkových obtiaží v norme  

nachádza 74,4% respondentov, v hraničnom pásme 17,9% a mimo normu 7,7% respondentov. 

V posúdení rodiča to bolo 68,6% respondentov v rámci normy, 14,3% v hraničnom pásme 

a 17,1% mimo normu.  

Podľa Goodmanovej (1997) pôvodnej klasifikácie založenej na anglických normách  

spadá do kategórie v norme skóruje 80% bežnej populácie, v hraničnom pásme sa nachádza 

10% a mimo normu ďalších 10%. V posúdení rodičov i sebaposúdení detí sa v našej vzorke 

nachádza za hranicou normy a mimo normy percentuálne väčší počet detí. Rozdiely oproti 

normatívnej kategorizácii nie sú markantné: v prípade sebahodnotenia detí je sa mimo hranicu 

normy nachádza 25,6% detí a v posúdení rodičov 31,4% detí. 

 Toto hodnotenie rodičov je možné porovnať s výskumom Jackson, Richter, Edge 

(2008) súrodencov detí s diabetom založenom na posúdení rodičov. V tomto výskume sa 

v pásme normy  nachádzalo 92,7% respondentov, v hraničnom pásme 4,9% respondentov 

a mimo normu 2,4%. Rodičia v našom súbore teda oproti výskumu Jackson, Richter, Edge 

(2008) popisovali väčšie množstvo psychosociálnych problémov. Naopak porovnateľné sú 

naše výsledky s výskumom Taylor, Fuggle a Charman (2001)
29

, kde bolo v posúdení rodiča 

v norme zaradených 72,6%, na hranici 11,3% a v abnorme 16,1% respondentov.  Vo výskume 

Besier a kol. (2010)
30

 hodnotili psychosociálne obtiaže súrodenca taktiež rodičia,  

v hraničnom pásme nachádzalo 8,5% a mimo normu 22% súrodencov, čo rovnako nie je 

vzdialené našim zisteniam. V sebaposúdení dopadajú o niečo lepšie respondenti nášho súboru 

v zrovnaní s výskumom Giallo a kol. (2012)
31

, kde bolo v norme zaradených 69,2%, na 

hranici 19,2% a mimo normu 11,5% respondentov.  

Rovnako ako v našom súbore aj vo vzorke Giallo a kol. (2012) sa v sebaposúdení ako 

najproblematickejšia subškála javila Hyperaktivita/Nepozornosť. Zvýšená miera hyperaktivity 

bola u súrodencov detí s DM zaznamenaná aj vo výskume Gardenera (1997). Giallo a kol. 

(2012) zdôvodňujú tento výsledok biologicko-vývojovým rámcom Shonkoffa (2010) podľa, 

ktorého ranné zážitky stresu môžu mať vplyv na vývoj detského mozgu preťažovaním 

biologického systému pre stres a čo tieto deti predisponuje k horšiemu vývoju. V konfrontácii 

s našou štúdiou je táto téza len ťažko uplatniteľnou. Vznik diagnózy ochorenia sa u našich 

respondentov datuje do širokého vekového rozpätia, od 1 do 9 roku, s priemerným vekom 

 

29 Súbor (N=62) súrodencov detí s chronickým ochorením (rozštepom chrbtice, rakovinou a inými) 
30 Súbor (N=259 súrodencov detí s chronickým ochorením (cystická fibróza, rakovina, rakovina, vrodená srdečná vada) 
31 Súbor (N=52) súrodencov detí s rôznym druhom postihnutia (mozgová obrna, autizmus, Downov syndróm, mentálna 

retardácia, Aspergrov syndróm, rozštep chrbtice) 



 
 

zdravého súrodenca 9,72 roku. To znamená, že u väčšiny respondentov nie je možné 

diagnózu ochorenia radiť do kategórie ranných detských zážitkov. Zároveň nemôžeme 

jednoznačne konštatovať to, že by bola diagnóza diabetu automaticky braná ako stresor 

v mladšom veku. Naopak niektoré výskumy naznačujú horšie fungovanie starších súrodencov 

(Kárová a kol., 2013; Limbers, Skipper, 2014; Vermaes a kol. 2011). Mladší súrodenci 

ochorenie a jeho dopady na súrodenca nie sú schopní natoľko reflektovať.  Zvýšenú mieru 

symptómov hyperaktivity a nepozornosti by sme mohli interpretovať aj v kontexte ochorenia 

DM 1.typu a to v súvislosti s mierou neustálej ostražitosti (Faulkner, 1996; Smith, 1998) 

a obáv o zdravie súrodenca, kvôli ktorým sú súrodenci senzitívny na vonkajšie podnety, 

menej sa sústredia na svoj vlastný výkon a doťahovanie vecí do konca.  

V ostatných oblastiach dotazníka SDQ v sebaposúdení sa nachádzalo mimo kategóriu 

normy 20 a menej percent respondentov. Najväčšie percento respondentov bolo v norme 

umiestnených v škále Problémy so správaní (84,6%). Čo by odpovedali záverom iných štúdii 

(Hollidge, 2001; Sharpe, & Rossiter, 2002; Vermaes, van Susante & van Bakel, 2012; 

Williams, 1997), podľa ktorých súrodenci svoje problémy neprejavujú natoľko 

prostredníctvom ich externalizácie (napr. vo forme hnevu či porušovania noriem). Ako 

vysvetlenie býva udávané, že súrodenci nechcú zaťažovať rodičov väčším množstvom 

starostí. Dodatkom spomínaných štúdií potom býva, že neprejavené emócie súrodenci síce 

neventilujú navonok, ale vo vnútri, čo je dôvodom prevahy internalizačných problémov nad 

tými externalizačnými. V našom súbore nebolo zaznamenaná výrazne vyššie množstvo 

internalizačných problémov. V škále emocionálnych problémov sa vyskytuje za hranicou 

normy iba 20,5% respondentov. A pokiaľ porovnáme škály vedené ako internalizačných 

(Emocionálne symptómy, Problémy vo vzťahu s vrstevníkmi) a externalizačných 

(Behaviorálne problémy, Hyperaktivita/Nepozornosť), u jednotlivých respondentov pomocou 

Wilcoxonovho párového testu, tak nenachádzame významný rozdiel v miere externalizačných 

a internalizačných problémov (Z=-1,099, p=,272).  

Zaujímavé je zaradenie do kategórii podľa hodnotenia rodičov. Tu sa ako 

najproblematickejšia škála javí Problémy vo vzťahoch s rovesníkmi (za hranicou normy 

34,3%) naopak najmenej detí bolo hodnotených za hranicou normy v škále Prosociálne 

správanie (14%). Na jednej strane môžeme teda pozorovať vyššiu mieru prosociálneho 

správania, prejavujúcu sa v hodnotení rodičov i sebahodnotení detí (za hranicou normy 18%), 

čo rezonuje i v iných výskumoch súrodencov detí s chronickým ochorení ako empatia, 

sociálne cítenie a tolerancia, ktorá sa sú u nich touto špecifickou situáciou upevňované alebo 

rozvíjané (Giallo a kol., 2012; Kaňová, 2013; Suralová, 2010; Štepánová & Blatný, 2009; 



 
 

Smith, 1998; Williams, 1997). Naopak vnímané problémy vo vzťahoch s rovesníkmi, by sme 

mohli asociovať s výstupmi, v ktorých je často spomínaným pojmom v súvislosti so 

súrodencami pojem samoty (Husová, 2013; Kárová, Blatný, & Bendová, 2008; Smith, 1998). 

O preferencii samoty referujú aj niektoré závery kvalitatívnej časti, kde sa uvádza, že 

súrodenci preferujú v istých situáciách samotu. Nemusí to teda znamenať, že by mali 

problémy s nadväzovaním vzťahov, sami túto škálu ako problematickú do takej miery 

nehodnotia (za hranicou normy 20,5%), ale skôr sa môže jednať o vyjadrenie ich vedomej 

preferencie k samote, prípadne stratégie, ktorá vznikla i v súvislosti s rodinným usporiadením 

a ochorením. Táto interpretácia by ale iste vyžadovala širšie overenie napríklad preskúmaním 

osobnostných rysov súrodencov.  

Respondenti v našom súbore dosahovali priemernú hodnotu Celkových obtiaží 

v sebaposúdení dotazníka SDQ 12,31 (SD=4,67). Vzhľadom na rozšírenosť tejto metódy bolo 

možné porovnať priemer s výsledkami iných štúdii. Zatiaľ čo oproti anglickým normám 

(Meltzer a kol.,1999) a českým adolescentom (Foltová, 2011) zaznamenávame v našom 

súbore štatisticky horšie výsledky, v porovnaní s inými súbormi súrodencov sú závery 

nejednoznačné. Respondenti z nášho súboru vykazujú vyššiu mieru psychosociálnych 

problémov v porovnaní s výskumom Sleeman a kol. (2010), zameraného na ochorenie DM 

Súrodenci v našom výskume sa zároveň v tejto kategórii významne nelíšia od súrodencov detí 

s mentálnym postihnutím (Giallo & Gavidia-Payne, 2006), mentálnym a fyzickým 

postihnutím (Giallo a kol. 2012) a s konrétnym ochorením rázštepu chrbtice (Bellin, Bentley 

a Sawin, 2009).
32

 

Aj napriek tomu, že priemer Celkových obtiaží našej skupiny respondentov je niečo 

o vyšší ako v niektorých iných štúdiách (Foltová, 2011; Jackson, Richer, Edge, 2008, Meltzer 

a kol., 2000; Sleeman a kol. 2010) je dôležité konštatovať, že  u väčšiny respondentov neboli 

zaznamenané výraznejšie psychosociálne problémy.  

V miere sebahodnotenia sme v súbore súrodencov detí s diabetom zaznamenali na 

Rosenbergovej škále sebahodnotenia priemernú hodnotu 21,31 (SD=4,60). Nakoľko sme 

nemali možnosť porovnať tie hodnoty s inými štúdiami súrodencov detí s chronickým 

ochorením ako tomu bolo v prípade škál dotazníka SDQ, výsledky našich respondentov boli 

porovnané aspoň s inými vekovo podobnými súbormi českých a slovenských detí. V prípade 

starších respondentov (15-22) nebol zistený štatisticky významný rozdiel  (Halama & 

Bieščad, 2006). V druhom prípade (9-11) dosahovali naši respondenti štatisticky významne 
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lepšie výsledky ako respondenti zo súboru Zemanovej (2014). Môžeme teda pozorovať, že 

oproti záverom iných štúdii, ktoré vypovedajú o tom, že súrodenci detí s chronickým 

ochorením sa môžu vyskytovať problémy so sebapojatí a sebahodnotou (Ferrari, 1987; 

Gallo& Szychlinski, 2003; Hollidge, 2001), v našom súbore sme toto zvýšenie nepozorovali.  

V rámci štúdie sme sa pokúšali zodpovedať i otázku, ktoré premenné súvisia 

s psychosociálnymi obtiažami a sebahodnotením súrodencov. Neboli zaznamenané často 

uvádzané gendrové rozdiely v jednotlivých škálach, podľa ktorých sa u respondentov 

mužského pohlavia vyskytujú problémy externalizačné, zatiaľ čo u respondentiek prevládajú 

problémy internalizačné (Fleary, Heffer, 2013; Hollidge, 2001). Takisto neboli zistené 

rozdiely v miere problémov v závislosti na  poradí narodenia a veku respondenta ako referujú 

iné štúdie (Alderfer, Labay, Kazak, 2003; Cordaro a kol., 2012;  Houtzager a kol., 2004). Na 

prispôsobenie súrodenca nemali vplyv ani premenné asociované s ochorením ako napríklad 

jeho dĺžka či počet hospitalizácii súrodenca. Skôr ako tieto objektívne merítka ochorenia je 

pre psychosociálne fungovanie súrodencov významné vnímanie ochorenia a jeho dopadu na 

rodinu.  Čo odpovedá výroku Matějčka (1986), že prežívaná závažnosť ochorenia zväčša nie 

je priamo úmerná jej reálnej závažnosti.  

Celkovo tak neboli nájdené žiadne štatisticky signifikantné vzťahy medzi mierou 

celkových obtiaží, sebahodnotení a sociodemografickými premennými. Tieto zistenia sú 

v súlade s niektorými inými výskumami (Gardner, 1997; Giallo a kol. 2012; Hollidge, 2001; 

Jackson, Richter, & Edge, 2008; Sleeman a kol., 2010; Vanderwerp, 2011).  

Napriek tomu, že sociodemografické obtiaže nemajú vplyv na mieru sebahodnotenia 

ani psychosociálnych obtiaží ich vplyv môžeme zaznamenať v individuálych premenných 

spojených s vnímaním ochorenia zo strany súrodenca. Konkrétne vek figuruje u kategórii 

starostlivosť, obmedzenia a strach z komplikácii. To, že sa starší súrodenci viacej podieľajú 

na starostlivosti býva frekventovaným argumentom pre objasnenie vyššej miery ich 

psychosociálnych problémov (Limbers, & Skipper, 2014; Vanderwerp, 2011). V našom 

výskume bola zistená pozitívna korelácia medzi starostlivosťou a vekom, ale zároveň 

negatívny vzťah medzi starostlivosťou a celkovými obtiažami. Podľa týchto výsledkov teda 

vyšší podiel na starostlivosti nemusí byť automaticky prepojený s negatívnymi dopadmi na 

psychiku a sociálny život súrodencov. Práve naopak ako Houtzager a kol. (2004) argumentuje 

súrodenci v počiatkoch ochorenia môžu mať pocit, že stoja na okraji, sú vynechaní z liečby. 

Nie je im umožnený prístup k aktívnemu riešeniu situácie, čo v nich môže rozvíjať pocity 

bezmocnosti. Aj v niekoľkých kvalitatívnych výrokoch rezonuje, prianie by si aby súrodenci 



 
 

mohli s ochorením ich brata alebo sestry niečo spraviť. Podiel na starostlivosti im tak prináša 

jedinečnú príležitosť uplatniť i behaviorálnu copingovú stratégiu, spolupodieľať sa.  

Vekom starší súrodenci v našom výskume zároveň menej vnímajú ochorenie ako 

prvok, ktorý by prinášal do ich životov obmedzenia. Čo môže potvrdzovať predpoklad, že 

staršie deti sú schopné viac reflektovať i prínosy ochorenia (Barbarian a kol., 1995). Zároveň 

starší súrodenci trávia viac svojho času mimo domov, nie sú tak závislými na rodičoch 

a rodine. To môže znamenať aj to, že do takej miery nemusia dodržiavať režim nastavený 

podmienkami ochorenia. Miera vnímaných obmedzení sa znižuje aj s dĺžkou ochorenia. To 

môže byť vyvolané dobrou adaptáciou na ochorenie, kde po čase veľkých zmien a úprav sa 

ochorenie stáva funkčnou súčasťou rodinného systému. Odkazovať by sme sa mohli na termín 

normalizácie citovaný v rámci literatúry, keď rodiny sa s časom s ochorením natoľko 

stotožnia, že ho vnímajú ako normálne (Marshall a kol.2009), majú ho pod kontrolou 

a prevláda u nich zameranie na rodinu (Knafl a kol., 2013). Rovnako sa na tejto zmene vo 

vnímaní obmedzení môže podielať aj väčšia dostupnosť rodičov. Tí bývajú v prvých fázach 

ochorenia nedostupní nielen kvôli hospitalizácii s druhým dieťaťom, ale i kvôli času, ktorý 

musia investovať do osvojenia si manažmentu ochorenia. V štúdii Wennick a kol. (2009) 

vypovedali súrodenci o tom, že v prvých rokoch po vzniku ochorenia vnímali zvýšený záujem 

rodičov o chorého súrodenca. Po čase sa situácia vrátila do normálu.  

 Potvrdzuje sa i predpoklad iných štúdií, že s vyšším vekom si súrodenci viac 

uvedomujú komplikácie a riziká spojené s diabetom, viac sa ich obávajú (Limbers, Shipper, 

2014; Vanderwerp, 2011).  

Významnejšie ako sociodemografické premenné sa pre mieru psychosociálnych 

obtiaží a sebahodnotenia javia charakteristiky individuálne a rodinné. Bol zistený pozitívny 

štatisticky významný vzťah medzi Celkovými obtiažami a Interpersonálnoua 

Intrapersonálnou dimenziou  a Negatívnym prispôsobením dotazníka SPQ. To znamená, že 

u súrodencov s väčším množstvom psychosociálnych problémov zároveň vnímajú 

negatívnejšie ochorenie. A to jednak z hľadiska ich pocitov voči ochoreniu, prežívajú väčšie 

množstvo negatívnych emócii, ochorením sa v myšlienkach častejšie zaoberajú. Ale zároveň 

vnímajú zásadnejšie dopady ochorenia na ich interpersonálne vzťahy. Toto zistenie sa 

zhoduje so štúdiou Jackson, Richter, Edge (2008), kde rovnako odhalili pozitívny vzťah 

medzi negatívnejším vnímaním života s ochorením DM 1.typu a vyššou mierou 

psychosociálnych obtiaží
33

. Podobné výsledky boli zaznamenané aj vo výskume Fleary 
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a Heffer (2013), ktorý bol zameraný na adolescentov vo veku od 18 do 21 rokov. Klinické 

problémy tu boli mapované pomocou dotazníka Personality Assessment Screener. Jeho 

celkové skóre bolo pozitívne asociované s Interpersonálnou dimenziou SPQ. Tá sa vzťahuje 

k vzťahu súrodenca k rodičom a k okoliu a k schopnosti rodičov reflektovať potreby ich 

zdravých detí. Fleary a Heffer (2013) preto upozorňujú na kľúčovú rolu tejto škály ako i jej 

vzťahu k celkovému prispôsobeniu súrodenca. Rodičia by mali byť schopní reflektovať 

potreby zdravých súrodencov, pokiaľ sa tak nedeje, súrodenci môžu byť v zvýšenom riziku 

vzniku behaviorálnych či emocionálnych problémov (Fleary, Heffer, 2013).   

Analýzou boli preukázané štatisticky signifikantné vzťahy medzi sebahodnotením 

a individuálnymi a rodinnými premennými. Dôležitosť previazanosti týchto prvkov bola 

potvrdená aj inými štúdiami (Adams a kol., 1991; Bellin, Bentley & Sawin, 2009; Gallo, 

Szychlinski, 2003; Haine a kol., 2003; Vermaes, van Susante & van Bakel, 2012; Williams 

a kol., 1999; Williams a kol., 2002). Konkrétne sa jednalo o negatívnu korelácia, ktorá bola 

zistená medzi mierou sebahodnotenia a Interpersonálnou dimenziou SPQ. Tá mapuje 

interpersonálne vzťahy a reakcie v súvislosti s ochorením, viaže sa najmä na vzťahy 

k rodičom (napr. miera záujmu, ignorácia, prerozdelenie času medzi súrodencov) a rodiny 

(spoločné aktivity, domáce práce). Ďalej bola zaznamenaná negatívna korelácia medzi 

vnímanou mierou obmedzení spôsobených ochorením a mierou sebahodnotenia. 

Pozitívny vzťah bol zistený medzi mierou sebahodnotenia a pozitívnou rodinnou 

klímou.  Škála pozitívne klíma je zložená zo subškál Expresivita a Súdržnosť – tzn. vyjadruje 

jednak mieru rodinnej podpory, vzájomného záujmu a pomoci a taktiež mieru otvorenosti vo 

vzťahoch, úprimnosť a priamosť vo vyjadrovaní pocitov.  

Vysvetlenie týchto vzťahov nachádzame v niektorých interpretáciách z citovaných 

výskumov. Gallo a Szychlinski (2003) sa vo svojom výskume porovnávali kontrolnú skupinu 

so súrodencami detí s diabetom a astmou. Výsledky taktiež poukazuje na prepojenie 

sebapojatia s rodinným fungovaním. Autori tento vzťah zdôvodňujú i prostredníctvom 

charakteristík ochorenia diabetu. Podľa nich je toto ochorenie obzvlášť náročným kvôli 

dodržiavaniu denných rutín a režimu ako i obavám z komplikácii. Tieto situácie môžu 

v rodičoch indukovať stres. Rodičom neostáva veľa času, na zdravého súrodenca, prípadne 

v interakcii s ním už nemajú energiu byť pozitívnymi. Súrodenec je závislým na rodinnom 

systéme a rodičoch ako na zdroji opory. Deficit v tejto oblasti môže pôsobiť negatívne na 

vnímanie samého seba. Podľa Galla a Szychlinski (2003) teda fungovanie rodičov zásadne 

prispieva k fungovaniu rodinného systému i fungovaniu zdravého dieťaťa. Vermaes, van 

Susante a van Bakel  (2012) vo svojej prehľadovej štúdii obdobne tvrdia, že rodičovská 



 
 

neschopnosť poskytovať zdravým súrodencom kontinuálne reagujúce prostredie, vedie 

k devaluácii súrodencov a podmieňuje tak nižšiu úroveň ich sebapojatia. Bellin, Bentley 

a Sawin (2009) zostavili regresný model, vysvetľujúci 55% variancie sebapojatia súrodencov 

s rozštepom chrbtice. Ako signifikantné v tomto modely figurujú: postoj k ochoreniu, rodinná 

spokojnosť, sociálna podpora od priateľov a v poslednom kroku i pohlavie 
34

. Autori opäť 

argumentujú tým, že rodinné prostredie, ktoré podporuje rast, prejavy emócii a efektívne 

riešenie konfliktov sa prirodzene spája s pozitívnym vývojom jedinca a jeho sebapojatia. 

Autori teda rovnako ako v našom výskume zistili signifikanciu rodinného fungovania 

a postoja k ochoreniu.  

Na vzťah medzi mierou sebahodnotenia a rodinnými premennými poukazuje aj 

výskum Adams a kol. (1991), kde sa nižšie sebavedomie vyskytovalo u súrodencov, ktorý 

nemali priestor o ochorení diskutovať, mali pocit, že sú z rodiny najčastejšie obviňovaní 

a trávia viac času doma ako so svojimi rovesníkmi. V záveroch tohto výskumu sa nepriamo 

spájajú významné zistenia figurujúce v našom súbore. Pričom obviňovanie a vnímaná 

negatívna rola zdravého súrodenca v rámci rodiny sa odráža v Interpersonálnej dimenzii SPQ, 

nemožnosť diskutovať o problémoch súvisí s nižšou mierou rodinnej expresivity a vyššie 

percento času tráveného doma môže byť prepojené s obmedzeniami vplyvom choroby.  

Vo výskume Williams a kol. (1999) autori najprv predpokladajú priamy pozitívny 

vzťah medzi rodinnou kohéziou a sebahodnotením súrodencov. V rámci analýzy dát sa táto 

priama súvislosť nepotvrdila. Sebahodnotenie súviselo s mierou sociálnej podpory a náladou 

súrodenca. Na tento výskum nadväzuje Williams a kol. (2002), kde autori vysvetľujú 

sebahodnotenie prostredníctvom nálady súrodenca, vnímanej sociálnej podpory a veku. Tento 

model vysvetľuje 51% variancie. Zároveň autori nachádzajú záporný vzťah medzi 

sebahodnotení a vnímaním ochorenia zo strany súrodenca. Ktorý vysvetľujú tak, že miera 

sebahodnotenia má vplyv na to ako jedinec hodnotí i ochorenie v rodine.  

Interpersonálna dimenzia a škála Pozitívnej klímy sú úzko prepojené, bol medzi nimi 

zistený i štatisticky významný negatívny vzťah. Rodinné prostredie spojené s atmosférou 

väčšej súdržnosti a expresivity  sa zároveň spája s menším negatívnym dopadom ochorenia na 

rodinné vzťahy. Zaujímavý je vzťah medzi interpersonálnou dimenziou a inou rodinnou 

škálou a to škálou Organizácie. Napriek tomu, že výskum Seiffge-Krenke (2001) konštatuje, 

že vyššia organizácia je jednou z negatívnych charakteristík rodín,  v ktorých sa diabetes 

vyskytuje, nemusí to byť samozrejmosťou. V našom výskume sa vyššia miera organizácie 
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spája s nižšou mierou vnímaného negatívneho dopadu a vzťahy. V rodinách s lepším 

nastavením pravidiel a povinností napríklad nemusí prichádzať k tomu, že zdravý súrodenec 

je zaťažený väčším množstvom povinností alebo rodina spolu trávi menej spoločného času. 

Napríklad vo výskume Houtzager a kol. (2004) a horšia miera prispôsobenia súrodencov 

spájala s extrémne vysokou mierou adaptability alebo naopak chaotičnosťou.  

Analýza vzťahov medzi jednotlivými premennými priniesla zistenia, v súlade so 

zahraničnými štúdiami a modelmi, o tom že premenné významne prepojené 

s psychosociálnym fungovaním súrodencov pochádzajú najmä z kategórii individuálnych 

a rodinných.  

Výsledky analýzy kvalitatívnej časti dotazníka Sibling Perception Questionnaire je 

možné konfrontovať s inými kvalitatívnymi štúdiami. K dispozícii máme závery štúdie 

Blatného a kol. (2012) realizovanej rovnako v českom prostredí, kde bol dotazník SPQ 

priamo aplikovaný, ako aj zahraničné štúdie, v ktorých boli použité iné metódy.   

Najprv sa budeme sústrediť na porovnanie výsledkov s výskumom Blatný a kol. 

(2012). Ako už bolo uvedené v teoretickej časti tento výskum sa zaoberal skupinou 

súrodencov detí s onkologickým ochorením. Dôležitým je ešte pripomenúť fakt, že sa jednalo 

o skupinu v ktorej bola diagnóza určená maximálne pred 9 mesiacmi.  Kontext ochorenia je 

teda odlišným, no porovnanie nám  zároveň môže vyjaviť styčné body a špecifiká oboch 

súrodeneckých situácii.  

U položky popisujúcej hnev súrodenci rovnako ako v našej štúdii uvádzajú odpovede 

ako zmeny v živote súrodenca a rodiny, ochorenie súrodenca a jeho trápenie a pocit 

nespravodlivosti. V našom výskume navyše viac rezonuje konkrétna podoba zmien vo forme 

obmedzení (napr. stravovania, cestovania) a takisto nerovný prístup rodičov k svojim deťom. 

V oboch prípadoch by mohlo zohrávať rolu to, že v našej vzorke sa obvykle súrodenci 

potýkali s ochorením dlhodobejšie, boli schopní viac reflektovať tieto zmeny. Konkrétne 

obmedzenie sú ďalej zdôvodniteľné špecifikami každodenného dodržiavania režimu, ktorý 

vyžaduje diabetes. Naopak u skupiny súrodencov onkologických pacientov sa objavujú 

kategórie „Postrádání přítomnosti sourozence/rodičů“, čo je pochopiteľné vzhľadom na to, 

že dĺžka hospitalizácii pri diagnóze rakoviny býva obvykle rozsiahlejšou.  

 Zatiaľ, čo vo výskume Blatného a kol. (2012) prevládajú obavy o budúcnosť, v našej 

vzorke sú menej početnými, prevažujú obavy z akútnych komplikácii ochorenia. V oboch 

štúdiách sa objavuje strach zo smrti súrodenca i možnosti vlastného ochorenia.  

Smútok sa v oboch výskumoch spája s ochorením súrodenca a jeho utrpením, ďalej 

nachádzame zhodu aj v kategóriách zmien v spoločných aktivitách (v našom súbore skôr 



 
 

v podobe obmedzení), nespravodlivosti a strachu. Vo výskume Blatného a kol. (2012) je 

najpočetnejšou kategóriou „Postrádaní přítomosti sourozence“, ktorá v našich odpovediach 

nebola vôbec zaznamenanou. Rozdiel opäť môže prameniť z rozdielnosti v spôsobe liečby. 

Z copingových stratégii sa u respondentov najviac vyskytovali stratégie rozptýlenia 

a stiahnutia sa do izolácie. Tento výsledok je v súlade s výskumom Blatného a kol. (2012), 

kde rovnako prevládali stratégie rozptylujúce aktivity a fyzické uvoľňovanie pocitov 

a stiahnutie sa do izolácie, ktoré autori hodnotia ako „maladaptívne či potenciálne 

maladaptívn“e.  V oboch skupinách respondenti využívali i obrátenie sa na sociálne opory. 

V našom súbore sa o niečo viac vyskytovalo využívanie proaktívneho riešenia problémov 

(4:1), ale takisto sa medzi odpoveďami nachádzali i ďalšie maladaptívne stratégie ako hnev, 

agresivita, potlačenie, plač, sebaobviňovanie. V prvom prípade by bolo možné zdôvodnenie 

tým, že ochorenie diabetu sa v rodinách vyskytuje dlhodobejšie, preto je táto téma viac 

preberanou, obzvlášť u našej vzorky, kde je prevažná väčšina respondentov členom klubov 

rodín detí s diabetom. V prípade negatívnych emócii sa stretávame vo výrokoch s tým, že ich 

súrodenci často riešia osamote, skryto. Čo by bolo v súlade s závermi iných štúdii (Hollidge, 

2001) tvrdiacimi, že súrodenci zastávajú často rolu opatrovníka, navonok sa prejavujú ako 

dobre fungujúci, ale v skutočnosti si v sebe nesú množstvo vnútorných konfliktov, ktorých 

nechcú okolie a hlavne rodičov zaťažovať.  

Zaujímali sme sa aj o to ako vnímajú respondenti straty a prínosy ochorenia pre nich a 

ich rodinu. Respondenti prevažne uvádzali, že ochorenie nemalo na ich rodinu negatívny 

dopad. Ojedinelé odpovede boli spojené s narušením rodinných vzťahov, stresom rodičov a 

obmedzeniami v jedle. Oproti štúdii Herrmanovej (2010), ktorá sa zakladala na odpovediach 

20tich respondentov sa teda v našom súbore vyskytovalo podstatne menej vnímaných strát. 

Citované odpovede by bolo možné priradiť prevažne do kategórie „ Stres pre rodinu 

a súrodenca“ a „Bolesť, prerušenia a zmeny“ (Herrman, 2010). V našom súbore sa 

nevyskytovali odpovede z kategórie „Príliš veľa informácii: Choroba a následky.“ Tieto 

rozdiely  môžu byť spôsobené jednak metodológiou výskumu. Herrman (2010) realizovala 

svoj výskum formou osobných rozhovor. Tento typ výskumu umožňuje vytvorenie atmosféry 

dôvery a tým podnecuje i otvorenosť respondentov. Zároveň však ani skúsenosť nadobudnutá 

v rámci predvýskumu viacero odpovedí na túto otázku neprinieslo. Ako ďalšie zdôvodnenie 

sa preto ponúka fakt, že vačšina respondentov z nášho súboru patrí medzi členov nejakého 

združenia a možno, že i vďaka tomu sa s ochorením vyrovnávajú lepšie. 

 Ako hlavné zisky plynúce z výskytu diabetu v ich rodine hodnotili súrodenci 

prehĺbenie rodinnej súdržnosti, zdravšie stravovanie, nové vedomosti a skúsenosti. Tieto 



 
 

závery sa prekrývajú s tými z výskumu Herrmanovej (2010), ktorá zhŕňa prínosy v dvoch 

téma: „Zdravšia a bližšia rodina“  a „Znalosti a zodpovednosť“. Mohli by sme teda 

konštatovať, že v súrodencoch viac rezonujú prínosy ako straty v spojitosti s ochorení 

diabetes. Je pritom nevyhnutné reflektovať vyššie uvedené námietky ohľadom povahy 

výskumu i špecifík vzorky súborov. Zároveň by bolo prínosným preskúmať zmeny vnímania 

týchto kategórii v závislosti na dobe, ktorá uplynula od diagnózy. 

 Závery vyplývajúce z kvalitatívnej časti nášho výskumu potvrdzujú niektoré závery 

ďalších kvalitatívnych štúdii zamerných na súrodencov detí s DM 1.typu. Častou je téma 

ochorenia, jeho komplikácii a obmedzení (Herrman, 2010;, Faulkner, 1996; Smith, 1998). 

Súrodenci detí s diabetom zažívajú obavy o zdravie súrodenca, ale i to svoje (Adams a kol. 

2008; Herrman, 2010; Hollidge, 2001). Súrodenci často vnímajú diagnózu diabetu ako 

nespravodlivú (Smith, 1998). Respondenti niekedy v rodinách preberajú rolu opatrovníka, čo 

vedie k ostražitosti voči komplikáciám ( Adams a kol., 2008; Faulkner, 1996; Hollidge, 2001; 

Smith, 1998; Wennick, 2009). Čo sa u niektorých respondentov v našom súbore prejavovalo 

aj napríklad naštvaním z toho, že súrodenec vo svojej liečbe nie je dostatočne zodpovedným. 

Menej frekventovane sa v našom súbore vyskytovali výroky vzťahujúce sa k nerovnému 

prístupu rodičov k deťom a s tým spojeným pocitom žiarlivosti a nespravodlivosti, ktoré sú 

v zahraničných zdrojoch pomerne citované (Herrman, 2010; Hollidge, 2001). Zároveň ale 

bývajú niekedy vnímané ako záležitosť istej fáze vyrovnávania sa s ochorením (Wennick, 

2009), prípadne fáze vývoja súrodencov (Sand a kol. 2015). V našom súbore sa odpovede 

podobné charakteru vyskytli iba 4 krát a to naprieč vekovými skupinami i v rôznej dobe od 

diagnózy. Je teda možné operovať aj s tým, že by sa jednalo o situáciu vyskytujúcu sa napr. 

v závislosti na usporiadaní rodiny. Zároveň súrodenci reflektujú aj obmedzenia a zmeny, 

ktoré ochorenie prináša do ich rodiny ako celku, prípadne zaťažuje rodičov (Herrman, 2010). 

Narušenie rodinných vzťahov bolo v odpovediach zaznamenané len výnimočne, čo je 

v súľade so záverom Adams a kol. (2009). Naopak respondenti vnímajú diabetes ako príčinu 

zblíženia sa ich rodiny a nadobudnutia nových skúseností  (Adams a kol., 2009; Herrman, 

2010; Smith, 1998; Wennick & Huus, 2012). Či nadobudnutie pozitívnejšieho 

a realistickejšieho chápania konceptu zdravie (Limber & Skipper, 2014).  

Výsledky kvalitatívnej časti štúdie upozorňujú na špecifické pocity strachu, smútku  

a hnevu, ktoré prežívajú zdraví súrodenci v súvislosti s ochorením DM 1. typu.  Je dôležité 

registrovať i to, že viacerí respondenti uvádzali, že tieto pocity sa u nich nevyskytujú. Väčšie 

zameranie pozornosti a intervencií aj na zdravých súrodencov tak môže pomôcť identifikovať 



 
 

jedincov, pre ktorých je vyrovnávanie sa s ochorením obtiažnejším a poskytnúť im bezpečné 

prostredie pre zdieľanie i negatívnych emócii.  

11.2. Limity a možné rozšírenia výskumu 

Dôležitým krokom každého výskumu je poukázať na jeho nedostatky a medzery.  

Hneď niekoľko limitov realizovanej štúdie je možné nájsť v charakteristikách výskumného 

súboru. Pokiaľ sa jedná o výber respondentov, už jeho kritéria boli nastavené pomerne obecne 

a široko. Bolo nevyhnutné, aby respondent mal súrodenca s diagnózou DM 1. typu, 

podmienky ale nevymedzovali dobu, ktorá od tejto diagnózy uplynula. Životná situácia 

súrodencov vo fáze prispôsobovania sa ochoreniu a dlhodobého spolužitia s ním, môže byť 

diametrálne odlišnou. Preto by bolo prínosným zamerať sa podrobnejšie na respondentov 

i v závislosti na obdobie od stanovenia diagnózy. Ďalej považujeme za príliš veľké 

i nastavenie vekového rozpätia. Zahŕňa totiž viacero vývojových období, v ktorých sa 

odohráva množstvo vývojových zmien. Pri stanovovaní kritérií výberu respondentov boli tieto 

skutočnosti reflektované, zároveň ale bolo treba prihliadať k obmedzenej dostupnosti 

respondentov, nakoľko sa jedná o štúdiu zameranú na konkrétnu diagnózu. Pre rozsiahlejšie 

výskumne šetrenie by bola vhodnou užšia špecifikácia podmienok výberu respondentov.  

 Ak sa posunieme od výberu súboru k jeho výslednému zloženiu, ako výrazný 

nedostatok vnímame nízky počet respondentov výsledného súboru. Je tomu tak aj napriek 

množstvu oslovených organizácii, zdravotných zariadení i jednotlivcov. Pri oslovovaní 

respondentov sme narážali na to, že vo veľkom počte oslovených rodín sa zdravý súrodenec 

nevyskytoval vôbec alebo nespadal do požadovaného vekového pásma. Problematickým 

momentom bolo i oslovenie samotných súrodencov, ktoré prebiehalo prevažne nepriamo, 

prostredníctvom ich rodičov. Predanie informácii i snaha o motiváciu k účasti tak bola často 

sprostredkovanou. V prípade rodičov prebiehali osobné stretnutia v rozsiahlejšom kontexte 

(napr. v rámci edukačných pobytov), kde sa rodičia zúčastňovali celej rady aktivít a ich 

pozornosť bola koncentrovaná najmä na čerpanie maximálneho množstva informácii 

o ochorení. Pokiaľ neboli dotazníky vyplnené priamo na mieste ich návratnosť bola veľmi 

nízka. Odradzujúcou pre niektorých respondentov mohla byť i dĺžka dotazníkov. Vzorka 

respondentov, ktorá sa do výskumu nakoniec zapojila, vznikla samovýberom. Už len ochota 

zúčastniť sa štúdie môže byť vnímaná ako jeden z indikátorov funkčnosti rodiny. Nakoľko 

rodina prejavila záujem o fungovanie súrodenca, vyčlenila si na výskum čas. V štúdii, kde 

bolo zistené úzke prepojenie rodinných charakteristík a miery problémov dieťaťa, je preto 

dôležité reflektovať, že celkové priaznivejšie prostredie týchto rodín mohlo podmieňovať 



 
 

aj lepšie výsledky respondentov. Pre efekt samovýberu i malý rozsah súboru, nie je  možné 

túto vzorku považovať za reprezentatívnu. 

Taktiež je dôležité reflektovať charakteristiky výsledného súboru respondentov. Ako 

už bolo spomínané v predošlom úseku – vekové rozpätie vzorky je veľké (9-22rokov). Ďalej 

medzi respondentmi výrazne prevládajú súrodenci starší (v pomere 25:12). Zúčastnené rodiny 

sú prevažne členmi organizácie združujúcej rodiny detí s diabetom (29:9). Tieto rodiny sa 

obvykle spoločne zúčastňujú rôznych podujatí, sú angažovanými. Čo môže vypovedať  tom, 

že s ochorením sa vyrovnali lepšie a že zároveň zdieľajú viac spoločného času, sú súdržnejšie. 

I respondenti, ktorí o sebe nevypovedali, že by ich rodina bola priamo členom nejakej 

organizácie, sa o ochorenia nejakým spôsobom aktívne zaujímajú (napr. navštevujú 

Facebookové stránky, ktoré sa mu venujú). Zaujímavým by určite bolo získať väčšie 

množstvo respondentov mimo túto špecifickú skupinu, napríklad priamo z ordinácii detských 

diabetológov. Potom by bolo možné porovnanie toho, či práve členstvo a záujem 

o problematiku ochorenia pôsobí pozitívne na fungovanie a vnímanie ochorenia zo strany 

súrodencov. Vo vzorke pochádzali respondenti prevažne z úplných rodín (29:6). Rozšírenie 

súboru by umožnilo sledovanie aj tejto charakteristiky. Medzi respondentami zo strany 

rodičov zase prevažovali matky (28:7). Budúci výskum by mal viac pracovať i s perspektívou 

otcov.  

 Limity štúdie je možné nachádzať aj medzi použitými metódami. Aj napriek tomu, že 

metódy vychádzali zo zahraničnej literatúry a boli využívané práve vo výskumoch 

zameraných na súrodencov detí s chronickým ochorením, v miestnom prostredí zatiaľ boli 

aplikované len výnimočne (SDQ, SPQ) alebo neboli štandardizovanými (RŠS). Zároveň teda 

neexistuje ich štandardizovaný preklad. Metóda SDQ napríklad ponúka na internete českú 

verziu, ktorá však obsahuje niektoré nevhodné formulácie. Preto bol v tomto prípade ako 

i v prípade kvalitatívnej časti dotazníka SPQ využitý preklad niektorých českých autorov 

(Novotný, 2009; Blatný a kol., 2012).  Zaznamenali sme aj nízku vnútornú validitu niektorých 

škál dotazníkov, ktorá by sa mohla takisto spájať  s problematikou prekladu metódy.  

U Škály rodinného prostredia za nevýhodu metódy je možné považovať staršie dátum 

jej vzniku (1986) a tým pádom aj istú zastaralosť. Z celkovej škály boli preto použité iba 

vybrané subškály. Použitie všetkých subškál by však umožnilo napríklad zostavenie profilov 

jednotlivých rodín. Napriek použitiu tejto škály u oboch respondentov – rodiča aj dieťaťa – 

v konečnej analýze výsledkov sme pre veľké množstvo premenných  pracovali iba s verziu 

posúdenia dieťaťa, nakoľko pre nás bolo primárna percepcia súrodencov. V nasledujúcej 

analýze bude zaujímavé zapracovať i toto posúdenie rodinných charakteristík rodičov.  



 
 

Dotazník SPQ bol pôvodne konštruovaný pre súrodencov detí s onkologickým 

ochorením. Aj napriek tomu, že už bol použitý i vo výskumoch zameraných na diabetes, je 

potrebné brať do úvahy jeho primárne zameranie, s ktorým sa môže spájať i formulácia 

niektorých otázok. Z tohto dôvodu boli k uzavretým otázkam pridané štyria ďalšie, ktoré sa 

pokúšali o lepšiu reflexiu konkrétnych požiadaviek diabetu. Každá z otázok sa snažila pokryť 

pomerne rozsiahlu oblasť. Pre väčšiu výpovednosť by bolo preto možné zvoliť v niektorých 

prípadoch obsiahlejšiu škálu (napríklad zisťovať informovanosť o ochorení pomocou 

vedomostného dotazníka). V záujme udržania rozsahu dotazníka, sme sa nakoniec rozhodli 

pre túto krátku verziu. Z obsahovej stránky sa dotazník SPQ sa zameriava len na vybrané 

emócie (hnev, strach, smútok), preto vytvorený obraz pocitov prežívaných  súrodencami 

určite nepovažujeme za komplexný. Skôr sa jedná o náhľad na základné témy, ktoré 

v súrodencoch rezonujú v súvislosti s ochorením. Vo viacerých prípadoch súrodenci voľné 

otázky dotazníka vynechali. Podiel na tom mohla mať aj väčšia voľnosť v tvorbe odpovedí 

a zároveň vyššie nároky na ich zodpovedanie. Dôvodom mohla byť aj neochota súrodencov 

zdieľať negatívne emócie. Celkovo je možné, že zdielanie podobných skúseností súrodencov 

prostredníctvom dotazníkov mohlo mať na výskum skresľujúci efekt. Súrodenci sa mohli 

štylizovať do pozitívnejšej role. Aj napriek tomu, že boli uistený o anonymite dotazníkov, 

mohli mať obavy, že prípadne negatívne obavy budú zpostredkované ich rodičom. Snaha 

o vytvorenie lepšieho obrazu sa mohla rovnako vyskytovať aj u rodičov.  

Vzhľadom na to, že niektoré metódy (napr. RŠS) sú primárne určené starším 

respondentom, mohlo sa stať, že súrodenci mali problém s pochopením alebo odpoveďami na 

niektoré otázky. Chýbajúce odpovede boli zaznamenané aj v iných častiach dotazníka 

vplyvom čoho sa rôznili počty respondentov, ktoré bolo možné zaradiť pre prácu 

s jednotlivými škálami. Za nedostatok sa dá iste považovať i nevyrovnaný počet odpovedí 

získaných od súrodencov a ich rodičov (39:35). Limitujúce je i to, že s časťou respondentov 

prebiehal kontakt iba elektronickou formou, čo limitovalo jednak možnosti k detailnejšiemu 

oboznámeniu účastníkov s výskumom i ich spätnú možnosť klásť otázky.  

V budúcnosti by bolo iste dobré zvážiť iné formy štruktúry a dizajnu podobného 

výskumu. V rámci stávajúceho dizajnu by bolo v ďalšom kroku podstatným zahrnutie 

kontrolnej skupiny, s ktorou by bolo možné naše výsledky konfrontovať. V rámci analýzy dát 

sme sa síce pokúšali o zrovnanie s inými štúdiami, vzhľadom na odlišnosti v porovnávaných 

vzorkách i malý počet našich respondentov, sa ale nedá hovoriť o veľkej výpovednosti tejto 

komparácie. Podstatným by bolo aj zahrnutie perspektívy ostatných členov rodiny (chorého 

súrodenca, otca). Výskum by bolo možné rozšíriť i zahrnutím iných diagnóz. Vhodnou by 



 
 

bola realizácia longitudiálneho projektu umožňujúceho napríklad zachytenie zmien z hľadiska 

vývojových premien súrodencov, ale i s ohľadom na dĺžku diagnózy. Už viac krát spomínané 

rozšírenie vzorky by zároveň poskytlo priestor k využitiu ďalších štatistických metód (napr. 

použitiu regresnej analýzy).  

Jednou z budúcich trajektórii by bolo aj širšie využitie kvalitatívnych metód.  Pre 

zisťovanie rodinných vzťahov napríklad projektívne metódy alebo pozorovanie interakcie 

rodín. Pre priblíženie perspektív súrodencov použiť rozhovor, prípadne projektívne techniky. 

Žiaducim by bolo zapojenie všetkých členov rodiny, čo by by do problematiky vnieslo 

holistickú perspektívu. Ponúka sa i možnosť rozšírenia pozorovaných premenných o ďalšie 

prvky, ktoré sa v rámci iných štúdii javia pre model prispôsobenia súrodencov ako významné 

(napríklad coping súrodenca, distres rodičov, sociálna podpora).  

Aj napriek tomu, že v rámci realizovaného výskumu je možné identifikovať viacero 

slabých stránok, výskum predstavuje prínosné poznatky do zatiaľ málo frekventovanej oblasti 

bádania a sú z neho vyvoditeľné i niektoré podnety do praxe.  

11.3. Implikácie pre prax 

Za prínos výskumu je možné považovať, že je jedným z prvých, ktorý sa venuje 

konkrétnej skupine súrodencov detí s DM 1. typu. Výsledky informujú o tom, že u väčšiny 

súrodencov neboli zaznamenané výraznejšie psychosociálne problémy. Zároveň poukazujú na 

to, že horšie prispôsobenie bolo asociované s premennými individuálnymi a rodinnými. 

Konkrétne sa jednalo o vnímaný dopad súrodenca na rodinu a na vzťahy v rámci nej, pocity 

a myšlienky spojené s ochorením a pozitívne rodinná klíma. V kvalitatívnej časti môžeme 

pozorovať pocity strachu, smútku a hnevu, ktoré sa u súrodencov vyskytujú a ktoré často 

bývajú riešené stratégiami odklonenia pozornosti alebo izolácie. Viac krát v rámci tohto textu 

bolo zdôraznené, že súrodenci potrebujú mať priestor k prejavovaniu týchto emócii, 

k informáciám, k podielu na liečbe. Zdá, sa, že pokiaľ sú tieto ich možnosti limitované, 

súrodenci môžu čeliť horšiemu prispôsobeniu. Dôležité je tak identifikovať nielen rolu, ktorú 

súrodenec zastáva v rámci rodiny, ale zmapovať i fungovanie rodiny ako celku (Seiffge-

Krenke, 2001). Je dôležité zahrnúť súrodencov do liečebného procesu už od začiatku 

diagnózy, identifikovať tých, ktorý môžu byť v potenciálnom riziku a vytvoriť konkrétne 

stratégie intervencie. Pre súrodencov by mohlo byť prínosným aj vytvorenie platformy, ktoré 

by im umožnila zdieľanie skúseností, myšlienok, pocitov. Kľúčovou je i informovanosť 

zdravotníkov možných rizikách, ktorým sú súrodenci vystavení.  

V rámci realizácie výskumu som nadviazala kontakt s viacerými združeniami, ktoré 

zoskupujú rodiny, kde sa toto ochorenie vyskytuje. Účasť na ich spoločných stretnutiach pre 



 
 

mňa bola veľmi poučným, inšpiratívnym i ľudským zážitkom. Väčšina rodičov, ale aj 

zdravých súrodencov, bola záujmom príjemne prekvapená. Na druhú stranu bola veľká ich 

zvedavosť ohľadom výsledkov výskumu. Na to, aby tento výskum priniesol rozsiahle zmeny 

v komplexnosti zdravotníckej starostlivosti asi ašpirovať nemôže. Môže ale priniesť 

informácie, potvrdenia či nové pohľady jeho účastníkom. Ďalšie snahy budú preto smerované 

k spracovaniu získaných teoretických i praktických poznatkov do formy prístupnej samotným 

rodinám a ich priama či nepriama distribúcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Záver 

Táto práca sa venovala problematike súrodencov detí s chronickým ochorením, 

konkrétne s ochorením diabetes mellitus 1. typu. Teoretická časť prináša literárny vhľad do 

problematiky diabetu, chronického ochorenia v rámci rodiny a chronického ochorenia 

v súvislosti so súrodencami. Ukazuje nám, že deti, rodičia, ale i zdraví súrodenci musia 

zaradiť chronické ochorenie do svojich životov a integrovať ho ako každodennú súčasť 

svojich životov. Chronické ochorenie prináša množstvo výziev rodine ako celku, ale 

i každému členovi v rámci rodiny. Niekedy sa choroba stáva ústredným organizačným 

princípom rodiny vplyvom, všetky ostatné potreby sú jej podradzované. Nemoc 

reštrukturalizuje rodinné vzťahy, role, rutiny, záujmy. Je hlavnou témou rozhovorov, 

najdôležitejším bodom v kalendári a primárnym zdrojom výdajov (Cohen, 1999; Newton 

a kol. 2010, Vanderwerp, 2011). Všetky tieto prvky narúšajú ustanovenú normalitu rodiny. 

Ak k tomu pričítame menšiu pozornosť rodičov, neustále napätie z možných zdravotných 

komplikácii či nové povinnosti a zodpovednosti, nie je divu, že pre súrodencov môže byť 

tento nový rodinný svet neprehľadným i zaťažujúcim (Vanderwerp, 2011). Na druhej strane je 

potrebné refektovať, že prítomnosť ochorenia v rodine nemusí byť automaticky vnímaná ako 

stresor (Wallander a kol., 1989). Význam i postoj k ochoreniu je tvorený v rámci rodinného 

kontext (Shepard, Mahon, 2002). 

Rada výskumov sa v poslednej dobe začala orientovať aj smerom k súrodencom. Ich 

závery svedčia o mierne zvýšených problémoch s prispôsobením (Sharpe, & Rossiter, 2002, 

Limbers, Skipper, 2014; Vermaes, van Susante a van Bakel, 2012; Williams, 1997). Medzi 

hlavné mediátory miery prispôsobenia väčšina autorov i štúdii radí individuálne 

charakteristiky súrodenca a rodiny (Barnett & Hunter, 2012; Bellin, Bentley, & Sawin, 2009; 

Gallo, & Szchylinski, 2003; Giallo & Gavidia-Payne, 2006; Gold a kol. 2008; Houtzager 

a kol., 2004; Williams a kol. 2000; Williams, 1997). 

Cieľom výskumného projektu tejto diplomovej práce bolo zmapovanie 

psychosociálnej charakteristiky a situáciu súrodencov detí s diabetom v českom prostredí. 

A odhaliť premenné, ktoré sa viažu k lepšej, resp. horšej miere psychosociálneho fungovania 

súrodencov.  Zistené poznatky sú v súľade so závermi zahraničných výskumov. Priemerná 

hodnota psychosociálnych obtiaží je v porovnaní s bežnou populáciou signifikantne vyššou 

(Foltová, 2011; Meltzer a kol., 2000), od iných štúdií súrodencov detí s chronickým 

ochorením  sa naopak nelíši (Bellin, Bentley, & Sawin, 2009; Giallo & Gavidia-Payne, 1996; 

Giallo a kol., 2012). V zaradení jednotlivých respondentov do kategórii podľa noriem sa 



 
 

u väčšiny respondentov sa neprejavili závažnejšie psychosociálne obtiaže. U našej vzorky sa 

neprejavili výraznejšie nižšie hodnoty miery sebahodnotenia (Halama, & Biečšad, 2006; 

Zemanová, 2014).  

 Pri bližšom zameraní na premenné asociované s týmito psychosociálnymi 

charakteristikami sme objavili významné vzťahy s individuálnymi a rodinnými premennými 

oproti sociodemografickým a premenným spojených s ochorením. Pre mieru 

psychosociálnych problémov i sebahodnotenia sa javí ako dôležité rodinné prostredie 

a vzťahy v rámci neho. Rizikovým môže byť prostredie, v ktorom súrodencom nie je 

umožnené zdieľať svoje pocity strachu, smútku a hnevu, ktoré sa u nich v súvsilosti 

s ochorením vyskytujú najmä ako odozva na vnímané trápenie súrodenca, komplikácie, 

nespravodlivosť a obmedzenia ochorenia. V tomto prostredí súrodenci stoja na okraji 

rodinných väzieb, nemôžu zasahovať do toku udalostí. V rámci nášho súboru môžeme 

podobné nepriaznivé výsledky pozorovať len výnimočne. Väčšina respondentov má 

o ochorení dostatok informácii. V rodinách im je poskytnutý priestor na komunikáciu 

o ochorení i k zapojeniu sa do starostlivosti o súrodenca. Ochorenie vnímajú prevažne ako 

normálnu súčasť svojich životov, sú schopní reflektovať i jeho prínosy.  

Aj napriek tomu, že táto práca zahŕňa len špecifický súbor respondentov, prináša tak 

rozšírujúce poznatky k problematike súrodencov detí s diabetom a upozorňuje na podporujúce 

i rizikové premenné, ktoré sa viažu na psychosociálne prispôsobenie súrodencov. 
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Príloha č. 1  Informovaný súhlas - dieťa      

Informovaný souhlas                                                                               ___________                              

Vážení rodiče, 

Jmenuji se Lenka Lukšíková  a jsem studentkou oboru Psychologie, na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. V rámci diplomové práce se věnuji problematice Psychosociální situace 

sourozenců chronicky nemocných dětí s konkrétním zaměřením na sourozence dětí s diabetem 

1.typu. Cílem studie je blíže přezkoumat potřeby a prožívání sourozenců a přispět tak ke zlepšení 

komplexní péče o rodiny s nemocí diabetes mellitus. Touhle cestou bych Vás chtěla požádat 

o zapojení se do studie formou vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se chování Vašeho zdravého 

dítěte a Vaši rodiny. Dotazník je  zcela anonymní. Veškeré údaje, budou zpracovány pouze pro účely 

tohoto výzkumu. Účast ve výzkumu můžete kdykoliv přerušit a Vámi vyplněné údaje nebudou ke 

zpracování výzkumu využity. Odpovídejte prosím pravdivě, žádná odpověď není "správná" nebo 

"špatná". Délka vyplňování dotazníku je individuální, nemělo by Vám to zabrat více než 25 minut. 

Pokud s účastí na výzkumu souhlasíte, prosím, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas 

s prohlášením uvedeným níže.  

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Byl/a jsem informován/a 

o podstatě, průběhu, metodách a cílech výzkumu. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou 

použity jenom pro vědecké účely a mohou být anonymně publikovány. Jsem informován/a o tom, že 

mám možnost kdykoli z výzkumu odstoupit, i bez udání důvodu.  

Jméno účastníka výzkumu ..................................................................... 

o         í    úč   í     ý      

o           í    úč   í     ý      

V  ................................... dne................................   Podpis.................................................. 

 

Zároveň bych Vás chtěla požádat o souhlas s účastí Vašeho dítěte na výzkumu. Dětem budou 

předloženy tři dotazníky kratšího rozsahu týkajících se chování, vnímaní onemocnění a rodiny 

(celkově asi na 30 minut).  

Souhlasím, aby se______________________________________(jméno a příjmení dítěte), zúčastnil/a 

vyplnění dotazníků.  

V ……………………dne................ Podpis rodiče (zákonného zástupce) ……………………… 

 

Uveďte, prosím, Vaši emailovou adresu v případě, že ... 

Chcete být informován/a o výsledcích výzkumu                      ano/ne 

Mám zájem podílet se na pokračovaní výzkumu                      ano/ne 

Email:   .................................................................................................. 

Dotazníky prosím odešlete zpátky naskenované emailem na leluksikova@gmail.com nebo poštou na 

adresu: Lenka Lukšíková, Raisova 3, byt č. 4, Praha 6, 160 00. Jedna kopie souhlasu je určena pro 

Vás. Dotazníky je možné vyplnit také online, pokud máte zájem o tuto formu vyplnění, prosím 

kontaktujete mně.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či nejasností mě prosím kontaktujte email: 

leluksikova@gmail.com, telefon: 774004955.        Děkuji za Váš čas a spolupráci! 

 

mailto:leluksikova@gmail.com


 
 

Príloha č. 2  Informovaný súhlas - dieťa 

         Kód respondenta/tky: 

Ahoj,          

Jmenuji se Lenka Lukšíková  a studuji Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. V rámci své diplomové práce se věnuji prožívaní a potřebám sourozenců dětí 

s diabetem mellitus 1.typu. Touhle cestou bych Tě chtěla požádat o zapojení se do výzkumu, 

které spočívá ve vyplnění dotazníku o Tvém běžném chování, pohledu na nemoc sourozence, na 

sebe samého/samu a na Tvoji rodinu. Dotazník je  zcela anonymní, Tvé jméno nebude nikde 

uvedeno. Veškeré údaje, budou zpracovány pouze pro účely tohoto výzkumu. Odpovídej prosím 

pravdivě a na všechny otázky, žádná odpověď není "správná" nebo "špatná", chtěli bychom se 

dozvědět Tvůj pohled na věc. Délka vyplňování dotazníku je individuální, nemělo by Ti to však 

zabrat více než 25-45 minut. 

Podmínky účasti :  

-  je ti 10 - 20 let 

- máš sourozence s diagnózou cukrovky 1.typu 

- sám/sama netrpíš závažným nemocněním 

 

 Pokud s účastí na výzkumu souhlasíš, prosím, připoj podpis, kterým vyslovíš souhlas 

s prohlášením uvedeným níže.  

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Byl/a jsem informován/a 

o podstatě, průběhu, metodách a cílech výzkumu. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje 

budou použity jenom pro vědecké účely a mohou být anonymně publikovány. Jsem informován/a 

o tom, že mám možnost kdykoli z výzkumu odstoupit, i bez udání důvodu.  

Jméno účastníka výzkumu  ..................................................................... 

o         í    úč   í     ý      

o           í    úč   í     ý      

V  ...................................  dne................................   Podpis.................................................. 

 

Uveď, prosím, tvojí emailovou adresu v případě, že ... 

Chceš být informován/a o výsledcích výzkumu                      ano/ne 

Máš zájem podílet se na pokračovaní výzkumu                      ano/ne 

Email:   ................................................................................................. 

V případě potřeby nebo dotazů se, prosím, neváhej na mě obrátit  email: leluksikova@gmail.com, 

tel.: 774004955.                                                               Děkuji za Tvůj čas a spolupráci 

mailto:leluksikova@gmail.com


 
 

Príloha č. 3  Dotazník Strenghts and Difficulties (SDQ) 
Prosím, pročti si následující věty. Pro každou položkou označ číslo, podle toho zda s tvrzením rozhodně 

souhlasíš (definitivně pravda), spíše souhlasíš (tak trochu pravda), nebo že to tak není (není pravda). Pomůže 

nám jestli odpovíš na všechny položky. A to i v případě, že si nejsi absolutně jistý/á. Odpovídej, prosím, podle 

toho, jak to bylo v daných otázkách během posledních 6 měsíců. 
 Není 

pravda 

Tak 

trochu 

pravda 

Definitiv

ně pravda 

1. Snažím se k druhým lidem chovat pěkně. Beru ohled na jejich pocity.  0 1 2 

2. Jsem neklidný/á. Nevydržím dlouho bez hnutí.  0 1 2 

3. Často mně bolí hlava, žaludek nebo mám nevolnosti. 0 1 2 

4. Obvykle se dělím s druhými (o jídlo, psací potřeby..). 0 1 2 

5. Často mám záchvaty vzteku nebo výbušnou náladu. 0 1 2 

6. Jsem spíše samotář/ka. Mám sklony bavit se sám/sama.   0 1 2 

7. Obvykle dělám, to o co jsem požádán/a, co se mi řekne.  0 1 2 

8. Mám hodně starostí, často jsem ustaraný/á.  0 1 2 

9. Jsem ochotný/á pomoct, když si někdo ublíží, je zarmoucený nebo je mu zle.  0 1 2 

10. Jsem neposedný/á.  0 1 2 

11. Mám alespoň jednoho dobrého kamaráda nebo kamarádku.  0 1 2 

12. Často se peru s jinými dětmi. Umím donutit druhé udělat to, co chci.  0 1 2 

13. Jsem často nešťastný/á, skleslý/á nebo smutný/á.  0 1 2 

14. U ostatních dětí jsem vcelku oblíbený/á. 0 1 2 

15. Nechám se snadno vyrušit. Špatně se soustředím.  0 1 2 

16. V nových situacích jsem nervózní/á. Snadno ztrácím sebedůvěru.  0 1 2 

17. Jsem laskavý/á k mladším dětem. 0 1 2 

18.  Často jsem obviněn ze lhaní nebo podvádění.  0 1 2 

19. Jiné děti nebo mladí lidé si na mě často zasednou nebo mě šikanují, týrají 0 1 2 

20. Často dobrovolně pomáhám druhým (rodičům, učitelům, jiným dětem).  0 1 2 

21. Přemýšlím, než něco udělám.  0 1 2 

22. Beru věci, které nejsou moje - doma, ve škole i jinde.  0 1 2 

23. Vycházím lépe s dospělými než s jinými dětmi mého věku.  0 1 2 

24. Mám hodně obav a strachů. Snadno se polekám.  0 1 2 

25. U úkolu vytrvám až do konce. Moje pozornost je dobrá.  0 1 2 

 

 

 



 
 

Príloha č. 4  Rosenbergova škála sebahodnotenia (RŠS) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Absolutně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Absolutně 

nesouhlasím 

Cítím, že mám stejnou hodnotu jako ostatní 

lidé. 

1 2 3 4 

Cítím, že mám mnoho dobrých vlastností.  1 2 3 4 

Celkově mám sklon k tomu považovat se za 

neúspěšného člověka.  

1 2 3 4 

Dokážu dělat věci stejně kvalitně jako ostatní 

lidé. 

1 2 3 4 

Cítím, že nemám být na co hrdý/á. 1 2 3 4 

Vnímám se pozitivně. 1 2 3 4 

Celkově vzato jsem sám/sama se sebou 

spokojen/á. 

1 2 3 4 

Přál/a bych si, abych si sám/sama sebe mohl/a 

více vážit. 

1 2 3 4 

Určitě se někdy cítím zbytečný/á, 

nepoužitelný/á.  

1 2 3 4 

Někdy si myslím, že nejsem v ničem dobrý/á.  1 2 3 4 



 
 

Príloha č. 5           Sibling Perception Questionnaire (SPQ)  

 Nikdy Zřídka Někdy Často Vždy 

1. Jsem naštvaný/á kvůli onemocnění mého bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

2. Nechci rodiče obtěžovat s obavami. 1 2 3 4 5 

3. Přál/a bych si, aby se mnou rodiče trávili více času. 1 2 3 4 5 

4. Mám pocit, že ostatním je jedno, jak se cítím vzhledem k nemoci 

mého sourozence. 
1 2 3 4 5 

5. Mohu zapomenout na to, že můj bratr/sestra je nemocný/á. 1 2 3 4 5 

6. Přál/a bych si, aby rodiče trávili s bratrem/sestrou méně času. 1 2 3 4 5 

7. Mám strach z nemoci bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

8. O nemoci si můžu popovídat s kamarády. 1 2 3 4 5 

9. Zajímalo by mě, proč bratr/sestra onemocněl/a. 1 2 3 4 5 

10. Mám pocit, že rodina kvůli nemoci nedělá tolik věcí společně. 1 2 3 4 5 

11. Mám pocit, že musím kvůli nemoci dělat více domácích prací. 1 2 3 4 5 

12. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s jinými dospělými. 1 2 3 4 5 

13. Přál/a bych si, abych poznal/a někoho, kdo by porozuměl tomu, 

jak se cítím. 
1 2 3 4 5 

14. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s rodiči. 1 2 3 4 5 

15. Mám pocit, že lidé se víc zajímají o nemocného bratra/ sestru než 

o mě. 
1 2 3 4 5 

16. Mám pocit, že mě rodiče kvůli nemoci ignorují. 1 2 3 4 5 

17. S rodiči se můžu bavit o škole. 1 2 3 4 5 

18. Přemýšlím o nemoci mého bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

19. Přál/a bych si, aby bylo něco, co bych s nemocí mohl/a udělat. 1 2 3 4 5 

20. Mám obavy, abych nechytnul/a onemocnění bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

21. Jsem smutný/á kvůli onemocnění mého sourozence. 1 2 3 4 5 

22. Rozumím, proč rodiče tráví více času s nemocným 

bratrem/sestrou. 
1 2 3 4 5 

23. Mám pocit, že kamarádi se obávají toho, aby nechytli 

onemocnění mého bratra/sestry. 
1 2 3 4 5 

24. Podílím se na péči o mého bratra/sestru. 1 2 3 4 5 

25. Mám pocit, že jsem kvůli nemoci omezován.  1 2 3 4 5 

26. O nemoci mého sourozence mám dostatek informací. 1 2 3 4 5 

27. Obávám se komplikací cukrovky mého bratra/sestry.  1 2 3 4 5 

 

1. Občas jsem naštvaný/á kvůli onemocnění mého sourozence. Důvody proč jsem naštvaný/á: ... 

 

2. Myslívám na onemocnění mého sourozence. Věci, na které myslívám:  ... 

 

3. Mám strach z onemocnění mého sourozence. Strach mám z těchto věcí:  ... 

 

4. Jsem smutný/á kvůli onemocnění mého sourozence. Důvody proč jsem smutný/á: ... 

 

5. Když jsem naštvaný/á, zklamaný/á, smutný/á, atd. Pak dělám tyto věci:  ... 

 

 

6. Přineslo onemocnění tvého bratra/sestry do Tvoji rodiny něco špatného? Pokud ano, tak popiš co 

7. Přineslo onemocnění tvého bratra/sestry do Tvoji rodiny něco dobrého? Pokud ano, tak popiš co 

 

 



 
 

Príloha č. 6    Škála rodinného prostredia (ŠRP) 

 P N 

1. Členové naší rodiny si navzájem skutečně pomáhají a jeden druhého podporují.   

2. Členové naší rodiny si často nechávají své pocity a zážitky jen pro sebe.   

3. V naší rodině jsou hádky téměř na denním pořádku.   

4. Ať děláme cokoli, vždycky se to snažíme udělat co nejlépe.   

5.  V naší rodině je všechno pečlivě naplánováno předem.   

6.  Členům naší rodiny se zřídkakdy něco zakazuje.   

7.  Často se nám zdá, že doma zbytečně marníme čas.   

8.  Doma můžeme o všem otevřeně hovořit.   

9. Členové naší rodiny zřídkakdy dávají najevo svou zlost.   

10. V naší rodině se pokládá za velmi důležité něco v životě dokázat.   

11. Potrpíme si na pořádek a čistotu.   

12. V naší rodině je jen málo příkazů, které je nutno dodržovat.   

13.  Do toho, co doma děláme, vkládáme mnoho energie.   

14. Je těžké se doma „odvázat“, „odreagovat“, protože hned má někdo připomínky.   

15.  Členové naší rodiny se někdy tak rozčílí, že třískají věcmi.   

16. Není pro nás důležité, kolik kdo vydělá.   

17. V naší rodině se dost často stává, že nemůžeme najít věci, které právě potřebujeme.   

18. O většině věcí rozhoduje v naší rodině zpravidla jen jeden člen.   

19.  Naše rodina drží pospolu.   

20.  Jeden druhému svěřujeme své osobní problémy.   

21.  Členové naší rodiny málokdy ztrácejí nervy.   

22.  Uznáváme soutěžení a domníváme se, že „vyhrát může jen ten nejlepší“.   

23 V naší rodině je velmi důležité dodržování časového pořádku.   

24. Kontroluje se, co a jak jsme doma udělali.   

25. Když je třeba něco doma udělat, zřídkakdy se někdo nabídne dobrovolně.   

26. Jestliže nás náhle napadne, že něco uděláme, jednoduše se sebereme a jdeme.   

27. Členové rodiny jeden druhého často kritizují, vyčítají si.   

28. Když něco děláme po druhé, vždycky se to snažíme udělat lépe než předtím.   

29. Členové naší rodiny často mění svá rozhodnutí.   

30. V naší rodině je velmi důležité přesně dodržovat to, na čem jsme se dohodli.   

31. Členové naší rodiny se dokážou postavit jeden za druhého.   

32. V naší rodině si člověk nemá komu postěžovat.   

33. Stává se, že v naší rodině někdo někoho udeří.   

34.  Málokdy se trápíme kvůli pracovnímu postupu nebo kvůli známkám ve škole.   

35 .Členům rodiny záleží na tom, aby byl v bytě pořádek.   

36. Každý člen rodiny má stejnou možnost zasahovat do rodinných rozhodnutí.   

37. Naší rodině schází přátelská atmosféra.   

38. Otevřeně hovoříme o penězích, cenách a platech.   

39. Když v naší rodině vznikne nějaké nedorozumění, snažíme se zachovat klid a uvést věci na pravou míru.   

40. Naše rodina se příliš nesoustřeďuje na dosahování úspěchů.   

41. U nás v rodině každý ví, jaké jsou jeho povinnosti.   

42. V naší rodině si můžeme dělat, co se nám zachce.   

43. Jeden s druhým velmi dobře vycházíme.   

44. Pečlivě zvažujeme, co jeden druhému řekneme.   

45. Členové naší rodiny se často vzájemně urážejí, snaží se získat nad druhým převahu.   

46. V naší rodině platí zásada – nejdřív práce, potom zábava.   

47. V naší rodině se s penězi moc nehospodaří.   

48. V naší rodině se musí bezvýhradně dodržovat disciplína.   

49. Každému členu naší rodiny se věnuje přiměřeně času a pozornosti.   

50. Často spolu upřímně debatujeme.   

51. V naší rodině převládá názor, že se ničeho nedosáhne, když se zvýší hlas.   

52. Členové naší rodiny se často srovnávají s ostatními, kdo je lepší v práci či ve škole.   

53. Nádobí se zpravidla myje hned po jídle.   

54. V naší rodině nám spousta věcí jen tak neprojde.   



 
 

Príloha č. 7   Rozložení odpovedí v jednotlivých otázkach dotazníka SPQ 

 

 

 

 

 

 Nikdy Zřídka Někdy Často Vždy 

1. Jsem naštvaný/á kvůli onemocnění mého bratra/sestry. 11 11 12 5 0 

2. Nechci rodiče obtěžovat s obavami. 16 6 9 2 6 

3. Přál/a bych si, aby se mnou rodiče trávili více času. 9 13 12 3 2 

4. Mám pocit, že ostatním je jedno, jak se cítím vzhledem k nemoci 

mého sourozence. 16 10 6 3 4 

5. Mohu zapomenout na to, že můj bratr/sestra je nemocný/á. 17 10 6 3 3 

6. Přál/a bych si, aby rodiče trávili s bratrem/sestrou méně času. 30 7 2 0 0 

7. Mám strach z nemoci bratra/sestry. 11 9 9 4 6 

8. O nemoci si můžu popovídat s kamarády. 8 10 11 4 4 

9. Zajímalo by mě, proč bratr/sestra onemocněl/a. 5 7 14 3 10 

10. Mám pocit, že rodina kvůli nemoci nedělá tolik věcí společně. 22 10 3 1 3 

11. Mám pocit, že musím kvůli nemoci dělat více domácích prací. 24 3 3 7 2 

12. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s jinými dospělými. 3 5 11 10 10 

13. Přál/a bych si, abych poznal/a někoho, kdo by porozuměl tomu, 

jak se cítím. 12 6 7 6 8 

14. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s rodiči. 1 3 2 4 29 

15. Mám pocit, že lidé se víc zajímají o nemocného bratra/ sestru 

než o mě. 18 6 7 2 6 

16. Mám pocit, že mě rodiče kvůli nemoci ignorují. 28 6 2 2 1 

17. S rodiči se můžu bavit o škole. 1 1 4 7 26 

18. Přemýšlím o nemoci mého bratra/sestry. 7 6 14 10 2 

19. Přál/a bych si, aby bylo něco, co bych s nemocí mohl/a udělat. 
0 2 4 9 24 

20. Mám obavy, abych nechytnul/a onemocnění bratra/sestry. 25 4 6 1 3 

21. Jsem smutný/á kvůli onemocnění mého sourozence. 9 8 8 7 7 

22. Rozumím, proč rodiče tráví více času s nemocným 

bratrem/sestrou. 1 2 5 6 24 

23. Mám pocit, že kamarádi se obávají toho, aby nechytli 

onemocnění mého bratra/sestry. 
32 2 3 1 1 

24. Podílím se na péči o mého bratra/sestru. 2 5 17 8 5 

25. Mám pocit, že jsem kvůli nemoci omezován.  23 6 2 3 1 

26. O nemoci mého sourozence mám dostatek informací. 0 1 6 6 24 

27. Obávám se komplikací cukrovky mého bratra/sestry.  3 7 8 12 7 


