
 

 

 

Příloha 1 

Řízený rozhovor s paní Pavlou, matkou Julie 

Věk: 34 

Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání: péče o člena domácnosti 

Pořadí těhotenství (s Julií): první  

1. Jak probíhalo Vaše těhotenství s Julinkou a jak jste se při něm cítila?  

Těhotenství probíhalo zcela normálně, rizikové nebylo, chodila jsem do práce do osmého 

měsíce a podstoupila jsem jen běžná vyšetření, která jsou součástí gynekologických 

prohlídek. Během těhotenství jsem se cítila výborně, neměla jsem žádné problémy, jen 

počáteční nevolnosti bez zvracení a velkou únavu. 

2. Jak probíhal porod? 

Porod byl vyvolávaný, neboť mi začala odtékat plodová voda. V neděli odpoledne jsem 

nastoupila do porodnice. V pondělí ráno jsem dostala první tabletu a do 13. hodiny se nic 

nedělo, takže jsem dostala druhou tabletu. Poté šlo všechno velmi rychle. Julinka se narodila 

v 15 hodin. Vše bylo bez komplikací. 

3. Jaké Apgar skore měla Julinka po porodu?  

10-10-10. 

4. Kolik Julinka po porodu měřila a vážila?  

Měřila 50 cm a vážila 3,39 kg. 

5. Byly nějaké poporodní komplikace?  

Žádné. 

6. Jakým způsobem probíhal vývoj Julinky do šestého měsíce věku? 

Ve třetím měsíci pásla koníky a v šestém měsíci se přetáčela na bříško a zpět. Nebylo nic, 

co by nás znepokojovalo. 

 



 

 

 

7. Jakým způsobem probíhal vývoj Julinky do 18. měsíce věku? Všímala 

jste si nějakých abnormalit v chování či vývoji Julinky? 

Do jednoho roku se Julinka vyvíjela úplně normálně. Mezi šestým a sedmým měsícem se 

začala plazit, nejdříve dozadu a pak dopředu a v devátém měsíci seděla. Jediné, co jsme 

řešili, bylo, že nechtěla lézt po čtyřech a nechtěla chodit. Byla velmi komunikativní. Posílala 

pusinky, mrkala, navazovala oční kontakt, reagovala na zvuky, používala pinzetový úchop, 

hrála si s hračkami, prohlížela knížky, vkládala tvary, jedla lžičkou, i když trošku neohrabaně 

a těžkopádně, a od 13. měsíce si říkala na nočník. Prostě všechno v pohodě, i první slůvka. 

Její vývoj byl téměř tabulkový, v ničem se nelišila. Mám doma fotku, kde si v 15. měsíci 

otáčí stránky časopisu, používá prstíčky a sleduje obrázek. Takže opravdu jediné, co nás 

zaráželo, byla ta chůze a stoupání si. Po čtyřech začala lézt až ve 13. až 14. měsíci, do té doby 

se jen plazila. Téměř současně si začala i stoupat a obcházet nábytek, ale toto období trvalo 

poměrně dlouho. První krůčky udělala přesně v 18. měsíci. 

8. Byla Julinka sledována i jiným odborníkem kromě pediatra? Pokud ano, jakým 

a z jakého důvodu? 

První vyšetření jsme absolvovali v 17. měsíci, to nás pediatrička poslala na neurologii, 

protože Julinka stále nechodila. Tam nám paní doktorka řekla, že její dítě začalo chodit taky 

až v 18. měsíci, že je vše v naprostém pořádku a neshledává nic špatného. Jen že je trochu 

povolená, má nižší svalový tonus a možná trochu horší rovnováhu. Ať jí houpeme na klíně, 

že si vyrovnáváním rovnováhu bude trénovat, ale rehabilitaci nepotřebuje.  

9. Kdy jste si všimla, že se vývoj Julinky liší od vrstevníků a co v jejím chování Vám 

přišlo hodně nápadné a výrazné? Konzultovala jste to s někým? 

V té době, okolo 18. měsíce, jsem začala všude uvádět, že přestává používat ruce. Čím více 

se zlepšovala hrubá motorika, hlavně chůze, i když byla jakoby neohrabaná, tak tím se jí 

upozadňovaly ruce. Začaly se horšit. Třeba lžičku uchopila, ale už ji brala spíš do dlaně, 

vše bylo takové neohrabané. No a pak přestala používat klešťový úchop úplně. V 18. měsíci 

se rozchodila, a tím pádem jsme na neurologii už znovu nešli. 

Jenže jak se rozešla, tak přestala mluvit. Do té doby používala asi 15 slovíček, takové 

ty klasické, co dětičky říkají, máma, táta, děda, babi, teta, kytí, pití, ahoj, papa, ham, mňam. 

Dokonce už začala ty slovíčka i sem tam spojovat a byla opravdu hodně komunikativní. 



 

 

 

Na otázku: „Co jsi moje,“ odpověděla: „Láska.“ Chůze sice začala, ale také jsem si začala 

všímat jiných věcí, například přestala mávat na rozloučenou. A když jsme jí ukázali letadlo, 

tak ona se nepodívala. Když jsme ukázali vedle ní nebo před ní, tak se podívala, ale na oblohu 

ne, to ji prostě nezajímalo. Ostatní děti se dívají a ona ne. Takže jsem si říkala, že je to divné. 

Ani si nevybavuji, jestli jsem to konzultovala s pediatrem. Já jsem asi spíš pořád tyto věci 

svalovala na opožděnou motoriku. Že se soustředí na tělo, na chůzi a mozek je plně 

zaměstnán touto činností.  

A pak během hrozně krátké doby ztratila řeč. Přestala mluvit úplně. Bylo to hrozně rychlé, 

v průběhu jednoho týdne nebo dvou přestala používat všechny do té doby běžná slůvka. Ale 

stále jsem to přikládala tomu, že se mozek soustředí na chůzi, řeč na nějaké období vynechá 

a pak se to zase vrátí. Jenže ono se to nevrátilo. 

Pak už jsem začala mít větší podezření a začala jsem to znovu řešit s pediatrem. Jenže paní 

doktorka stále jen krčila rameny, doporučovala ještě počkat do dvou let a teprve poté, 

když se řeč nevrátí, zkusit psychologa. Měla jsem pocit, že se stále někam vnucuji, protože 

já už jsem chtěla něco podnikat. Ale doktoři nám stále říkali, že máme počkat, že to bude 

dobré. V té době už jsem byla těhotná s druhou dcerou a vybavuji si, jak se sestřička u paní 

doktorky smála a říkala: „Počkejte, jak vám bude pomáhat s miminkem.“ 

Přesto jsem se objednala na psychologii. Tam byl s Julinkou manžel, protože jsem ten den 

rodila. Julince byly dva roky a dva měsíce. Paní psycholožka řekla, že z prvního vyšetření 

závěr udělat nelze, ale že má od pediatričky zprávu s podezřením na autismus 

s odůvodněním, že Julinka přestala mluvit a ukazovat. Paní psycholožka se k této diagnóze 

nepřikláněla s tím, že ji sice nemůže úplně vyloučit, ale že je téměř přesvědčena o tom, že to 

autismus není. 

O čtvrt roku později, asi ve dvou a půl letech, jsme absolvovali vyšetření u pedopsychiatra. 

Nikdo mi nic neřekl, žádnou lékařskou zprávu jsem nedostala. Vše bylo odesláno pouze 

pediatričce. Teprve později, téměř rok a půl poté, jsem se dozvěděla, že už v těchto zprávách 

bylo zmíněno mentální postižení a podezření na Rettův syndrom. To asi byla první zmínka 

o této diagnóze. Jenže mně nikdo nic neřekl. Ani pediatrička. Nikde to nezaznělo, nikam nás 

neposlali. Řekli mi, že je pouze maličko opožděná, což nemusí nic znamenat. 

 



 

 

 

10. Julince tedy bylo v té době dva a půl roku. Přibyly v jejím chování nějaké další 

zvláštnosti? 

Stále méně používala ruce, ale takové ty klasické stereotypní pohyby rukou ještě neměla. 

V ruce udržela rohlík, suchar nebo pití. Tenkrát si pouze rukama hodně motala vlásky. 

Chodila sice neohrabaně, ale chodila. Schody byly problém, tam musela jít za ruku. Pořád 

jsem měla v hlavě myšlenku, proč neběhá po schodech jako zdravé děti. Pořád jsem 

ji porovnávala se zdravými, stejně starými dětmi z okolí. Ale všichni říkali, že se to spraví 

a bude to v pořádku. V hlavě jsem měla neustále otázku: A proč tedy nedělá ty věci, jak má, 

proč se tohle děje?  

V tu dobu už téměř rok nepromluvila, ani neverbálně příliš nekomunikovala. Na nic 

neukázala, nikam nás nedovedla. Stále jsem si však nepřipouštěla, že by to mohlo být nějak 

vážné. Psychiatrička pracovala s podezření na ADHD. Že je hyperaktivní a nesoustředěná 

a dávala nám homeopatika na zklidnění. To jsem později zavrhla, protože se Julinka 

nezlepšovala. K psycholožce i psychiatričce jsme přestali chodit, nikam to nevedlo a Julince 

to nepomáhalo. 

11. Takže jste už k žádnému odborníkovi na kontroly nechodili?  

Zajímala jsem se o rehabilitaci, protože jsem byla přesvědčená, že by mohla pomoci. Chůze 

nebyla úplně v pořádku, Julinka sice i popoběhla, ale jako zdravé děti neběhala. Tak jsem se 

tam objednala. Pak doktor ale řekl, že Julinka žádné cvičení nepotřebuje. Říkala jsem mu, 

že nemá klešťový úchop, prsty nepoužívá, předmět bere pouze do dlaně, ale to mu přišlo 

zcela normální, neviděl v tom nic špatného. Julinka neudělala vůbec dřep, normální děti jsou 

ve dřepu pořád, nic jiného u nich nevidíte, dřepnou si a hrají si. To Jula nikdy neudělala. 

Když se zvedala ze země, tak se zvedala přes natažené nohy. Nepokrčila je. A když padala, 

tak padla v rovině jako prkno, nesedla si na zadek. Pan doktor na mé upozornění Juliiních 

obtíží reagoval tím, že dřep není přirozená poloha, že je Julinka zcela v pořádku a žádnou 

rehabilitaci rozhodně nepotřebuje. Že je jen hyperaktivní.  

Takže jsme na jednu stranu odjížděli s pocitem, že je všechno v pořádku, že Julinku viděl 

další odborník a další odborník řekl, že je vše dobré. Ale na druhou stranu uvnitř v sobě víte, 

že to dobré není. Když je všechno v pořádku a nic ji nebrání, aby normálně chodila, normálně 

běhala a normálně mluvila, proč to tedy nedělá. To byly paradoxy, se kterými člověk hrozně 

bojoval. Já měla vždy názor, že lékař je vystudovaný odborník, který svému povolání rozumí 



 

 

 

a má pravdu. A tak jsem to také brala. A situace, jaké postupně nastávaly, ve mně vyvolávaly 

těžké zklamání. 

Nakonec jsem se znovu objednala na rehabilitaci a tentokrát do jiného města. Paní 

neonatoložka, ke které jsem se objednala, byla velká zastánkyně a propagátorka Vojtovy 

metody. Julinku si prohlédla, strávila s ní nějakou dobu a doporučila nám rehabilitační cviky. 

Konečně jsem měla pocit, že nám někdo může pomoci.  

Jakmile jsme začali cvičit, Julinka se začala po motorické stránce velmi zlepšovat. Zlepšila 

se jí chůze, začala znovu používat klešťový úchop a i některá slovíčka začala znovu 

vyslovovat. Stále jsme žili v domnění, že je sice opožděná, ale nakonec se z toho nějak 

dostane. Stále jsme žili v takové falešné naději, že se to vše spraví, přestože zároveň víte, 

že v pořádku to není. 

12. Kdo, kdy a kde Vám sdělil diagnózu Julinky? Vybavujete si tuto situaci? 

Mezi třetím a čtvrtým rokem jsme žádná další vyšetření neabsolvovali. Dojížděli jsme pouze 

na rehabilitace a cvičili Vojtovu metodu, která Julince velmi pomáhala. Stále jsem však 

prohledávala internet a pátrala po podobných příznacích. Pročítala jsem si hodně články 

o autismu, ale Julinka byla opravdu velmi kontaktní, milovala společnost a ani k životu 

nepotřebovala žádné rituály, takže jsem nabyla přesvědčení, že autismem netrpí. Některé 

podobné příznaky, které jsem na Julince pozorovala, jsem objevila u dětí s vývojovou 

dysfázií. Na Rettův syndrom jsem tenkrát nikde nenarazila. 

Asi ve třech a půl letech jsme začali uvažovat o umístění Julinky do školky a navštívili jsme 

speciálně pedagogické centrum. Tam si pracovníci vyžádali veškeré lékařské zprávy a já 

jsem se poprvé dozvěděla, že paní psychiatrička měla již v době, když jsme k ní chodili, 

podezření na Rettův syndrom. Já jsem si nikdy předtím sama zprávy nevyžádala, byla jsem 

přesvědčena o tom, že mi doktoři říkají všechno, nikdy by mě nenapadlo, že mi všechno 

neříkají. Psychiatrička mi neřekla: „Jděte si udělat testy.“, neřekla mi: „Mohl by to být 

Rettův syndrom.“ A neřekl mi to ani pediatr, přestože měl tuto zprávu k dispozici. Pořád to 

byla ale pouze jedna věta, navíc nevyslovena, a já jsem věřila, že kdyby bylo podezření 

velké, někdo by mi to už dávno sdělil.  

Nejhorší pro mě bylo, že jsem věděla, že něco je, ale nemohli jsme se dopátrat toho, co. 

Na internetu toho o Rettově syndromu moc nebylo, našla jsem pouze jeden článek, kde byly 



 

 

 

jasně popsané příznaky: dítě je nechodící, na vozíčku, se skoliózou, epilepsií a ruce vůbec 

nepoužívá. Julinka chodila, epilepsii neměla, skoliózu také ne a ruce zčásti stále používala, 

přidržela si pití, někdy si vzala sušenku. Takže jsem nad tím dál moc nepřemýšlela a spíš 

jsem nad tím mávla rukou. Nicméně jsem to v hlavě měla, a tak jsem si na internetu našla 

paní doktorku, která se Rettovým syndromem zabývala, popsala jsem ji v dopise Juliininy 

obtíže a její vývoj. Ona odpověděla, abychom přijeli.  

Objednací lhůty byly ale velmi dlouhé, a tak jsme tam s Julinkou jeli až těsně před čtvrtými 

narozeninami. Paní doktorka viděla Julinku 15 minut, vyslechla si nás a okamžitě 

konstatovala, že má podezření na Rettův nebo Angelmanův syndrom, abychom si nechali 

udělat test. Výsledek genetických testů jsme se dozvěděli, když byly Julince čtyři roky 

a tři měsíce. Zavolala nám pediatrička a potvrdila Rettův syndrom. 

13. Vzpomínáte si, jak jste se cítila? Co Vám probíhalo v mysli? 

Celou tu dobu, od provedení testů do sdělení výsledků, jsem doufala, že to žádné genetické 

onemocnění nebude, že to bude dobré. Nepřipouštěla jsem si to. Když si ale zpětně vybavuji 

chování lékařky na genetice, myslím si, že už v tu dobu, když Julinku testovala, věděla, 

že budou výsledky pozitivní. 

Telefon mi zazvonil dopoledne, Julinka byla ve školce. Byla to pediatrička, že by se mnou 

potřebovala mluvit, že už přišly výsledky. Měla zvláštní hlas a myslím, že už z toho tónu 

jsem tušila, co mi řekne. Zeptala jsem se, jak to vyšlo, a ona mi odpověděla, že pozitivně. 

Tak jsem se nadechla a vydechla a nejspíš jsem byla dlouho zticha, protože se mě paní 

doktorka zeptala, jestli tam stále jsem. Domluvily jsme se, že za týden s Julinkou přijdeme 

a že mi vysvětlí, co takové onemocnění obnáší. Ten týden jsem byla v pohodě, nebrečela 

jsem. Prostě jsem to vzala jako fakt. Konečně víme, co se děje.  

14. Takže spíše úleva? 

Cítila jsem úlevu. Velkou. Samozřejmě šok, ale na druhou stránku strašnou úlevu. Konečně 

víme, co se děje. Konečně máme jistotu a konečně můžeme s něčím pracovat. Na schůzku 

s paní doktorkou vzpomínám nerada. Místo sdělení faktů, jak a co bude, nás začala litovat. 

Něco nám sice vysvětlila, co načetla z literatury, ale nic nového, co bych už nevěděla. Když 

jsme od ní odcházeli, tak jsem se rozbrečela. Ne kvůli tomu, že nám vyšla tato diagnóza, 

ale kvůli přístupu paní doktorky a sestřičky. Mluvily neustále o tom, jací jsme chudáci, jak 



 

 

 

nás litují a jak nám to nepřejí. Nepotřebovala jsem lítost, potřebovala jsem se dozvědět, 

co bude dál a jak můžu Julince pomoci. Potřebovala jsem fakta, ne soucitné pohledy. Takže 

jsem zavolala přímo na genetiku a tam mi lékařka vše vysvětlila. I to, že se prognóza nedá 

určit a že mi nikdo nemůže říct, co bude následovat. Dala mi ale kontakt na Rett Community, 

kam jsem se následně přihlásila. Z Rett Community nás kontaktovali a my s nimi začali 

spolupracovat a jezdit na společné pobyty. 

15. Jak na vás působila společnost lidí z Rett Community? 

Cítila jsem se mezi nimi v bezpečí. Jsou to úžasní lidé. Je to, jako když přijdete mezi svoje. 

Nejdůležitější pro mě bylo, že nás všichni brali úplně normálně. Julinku brali normálně, 

žádná lítost, brali to tak, jak to je. Přijali nás mezi sebe a já se tam necítila jako chudák, který 

má dítě s Rettem. Byla to obrovská podpora. Tam se nikdo nelitoval, všechno bylo v poklidu. 

Pokaždé, když jedeme na společný pobyt, vracíme se domů s obrovskou dávkou síly 

a energie a víme, že to zvládneme. 

16. Kdo byl první, komu jste se svěřila s diagnózou své dcery? 

Manželovi jsem volala okamžitě. Byl pro mě velkou oporou. Vzal to jako fakt, on neřeší 

proč a jak. Prostě to tak je a my se s tím naučíme žít. Shodou okolností byl v tu dobu s rodiči, 

takže se to dozvěděli současně. I oni to berou podobně. Nejhůř to nesla asi moje maminka, 

té jsem to řekla ten den večer. Myslím, že se s tím dodnes úplně nesmířila. Ale Julinku má 

ráda a rozhodně jí nezavrhuje. 

17. Jakým způsobem reagovalo na onemocnění Julinky Vaše okolí a přátelé? 

Nikdy jsem se nesetkala s žádnou negativní reakcí. Někdy cítím, že by se na něco rádi zeptali 

a je jim to třeba hloupé, ale já o tom sama od sebe mluvím nerada. Nechci to nikomu 

vnucovat, nechci, aby to vypadalo, že se lituji. Když se zeptají, ráda odpovím. Na druhou 

stranu ale také nechci, aby to vypadalo, že o tom mluvím nerada, protože se za to třeba 

stydím. Někdy se to ve mně tluče, jestli o tom mluvit, když nevím, jestli to toho druhého 

vůbec zajímá. Asi od druhých očekávám takové to rčení „Líná huba, holé neštěstí“ a „kdo 

se nezeptá, nic se nedozví“. 

18. Ubyli vám někteří přátelé? 

Ne, spíš přibyli. Hlavně z okruhu Rett Community.  



 

 

 

19. Je něco, o čem víte, že Vám pomohlo přijmout Julinky onemocnění? 

Myslím, že nejvíc mi pomohla mladší dcera. Protože jsme neměli jenom Julinku 

a já se nemohla soustředit jen na ni. Musela jsem brát ohled i na její zdravou sestru. Musela 

jsem fungovat, nemohla jsem se složit. Nebyl na to ani čas. Musela jsem být silná, pro obě 

dvě. Myslím, že kdybych měla jenom Julu, plácala bych se v tom daleko víc. 

20. Když jste zjistili diagnózu Julinky, byl vaší mladší dceři necelý rok. Byla tedy 

přesně v tom věku, kdy se u Julinky začaly projevovat první příznaky. Neměla 

jste obavu, aby se u ní onemocnění také neprojevilo? 

Ne, genetička nám vysvětlila, že je opravdu velmi nízká pravděpodobnost, že by Rettem 

trpěla také. Myslím, že nám dokonce uvedla, že ta pravděpodobnost je 0,01 %. Že to, 

co se stalo Julince je jedna velká náhoda, která se přihodila při početí. 

21. Změnil se nějakým způsobem po zjištění diagnózy chod vaší rodiny? 

Ne, my už jsme byli postupně nastaveni. Nijak zvlášť nám to život nezměnilo. Samozřejmě 

kromě mého zaměstnání, kam už jsem nenastoupila.  

22. Jak si myslíte, že Vaše mladší dcera Julinku vnímá? 

Už se mě ptala, proč Julinka nemluví, proč jí musíme krmit a proč si s ní nehraje. To byly 

asi jediné tři zásadní otázky. Vysvětlila jsem jí, že je Julinka nemocná. A vzala to jako fakt. 

Prostě to takhle je a hotovo. Myslím, že hodně funguje to, že s námi jezdí na pobyty s Rett 

Communitou a ty ostatní děvčata vidí. Jezdí tam i jiní zdraví sourozenci a tím pádem vidí 

i chování ostatních zdravých dětí k těm postiženým. Všichni se tam chovají tak, že je to 

normální, že to není nic neobvyklého, nic extra. 

23. Myslíte si, že Vám Julinka změnila život? 

Jedna z věcí, kterou mi Julinka dala, je se nevrtat v tom coby, kdyby. Přijímat skutečnost 

a žít tím okamžikem, který je. A třeba i nesoudit ostatní, když je neznáte a nevíte, co za jejich 

chováním opravdu vězí. Víc o tom přemýšlím a nedělám ukvapené závěry. Máloco je 

takové, jak to na první pohled vypadá. Ať se každý v první řadě stará sám o sebe a hlavně 

si zamete před svým prahem. Bylo by fajn, kdyby se někteří lidé starali o svoje věci tak, jak 

se někdy starají o věci ostatních. Ale někdy si říkám, jestli nejsem až moc velká „salámistka“, 



 

 

 

že je mi teď dost věcí jedno a neřeším je tak, jako dřív. Byly to nejspíš nepodstatné věci. 

Každopádně mě velice posílila a já jí za to děkuji. 

24. Na co jste u Julinky nejvíce pyšná? 

Moc Julinku obdivuji za to, jakou má pořád sílu sdělovat něco a bojovat za to, co chce. Za to, 

že s námi ještě neztratila trpělivost. To mě na ní hrozně dojímá. Člověk jí kolikrát nerozumí 

a ona má pořád tu sílu komunikovat a snažit se sdělovat, co potřebuje, co ji trápí, co by 

chtěla. Je moc statečná. 

25. Do jaké míry si myslíte, že Julinka rozumí mluvenému slovu? 

Myslím, že Julinka rozumí všemu. Samozřejmě nějakým složitým slovům asi ne, 

ale v běžném hovoru pochopí hodně. Když si povídám s ostatními rodiči, tak si všichni myslí, 

že jsou holky inteligentnější, než vypadají. A musí být pro ně hrozně flustrující, když se 

k nim okolí chová jako k někomu, kdo vůbec nic nevnímá. Když se mě někdo zeptá, jak se 

má k Julince chovat, co ji vadí a co má ráda, tak mu odpovím: „Není nic, co by jí vadilo, jen 

se k ní nechovejte jako k hlupákovi. Ona to cítí, ona to pozná.“ Když ji někdo bere 

rovnocenně a normálně i přes její handicap, tak ho přijme také. A naopak. 

26. Jaké jsou reakce lidí, kteří Vás neznají a nic neví o onemocnění Julinky?  

Nesetkala jsem se s žádnou negativní reakcí okolí. Spíše jsem naopak často překvapená 

pozitivními reakcemi. Samozřejmě nějaké pohledy zaregistrujete, ale není to nic, co bych 

řešila. To je možná další věc, jakou mi Julinka dala. Neřeším, co si o nás myslí lidé, kteří nás 

neznají. Není to pro mě důležité. 

27. Učíte se s Julinkou doma? Co všechno umí? 

Rozpozná barvy, tvary, velikosti. Vybírá si pomocí kartiček činnosti, které chce dělat, často 

si i povídáme pomocí kartiček. 

28. Můžete se, prosím, pokusit popsat Váš běžný den s Julinkou? 

Ráno Julinku odvezu do školy. Vyzvedávám si ji po obědě. Doma se ji snažím uložit, 

aby si odpočinula. Snažím se, aby po obědě chvilku spala, protože když neusne, je už okolo 

páté hodiny unavená. Mladší dceru také vyzvedávám ze školky po obědě, takže se současně 

věnuji oběma. Po svačině míváme většinou nějaký program, často jezdíme na koně, nebo 



 

 

 

třeba jdeme na procházku. Poté s Julinkou cvičím. Okolo šesté máme večeři, pak se jdeme 

koupat a spát. Na dobrou noc čteme holkám pohádku. 

29. Můžete se, prosím, pokusit popsat běžný víkend s Julinkou? 

Snažíme se podnikat co nejvíce věcí společně a zároveň to skloubit tak, aby to bylo vhodné 

pro Julinku a druhá dcera si to také užila bez pocitu, že něco musí nebo něco nejde kvůli 

Julince. To se například povedlo při hipoterapii. Mladší dcera už také začala jezdit 

na poníkovi, hrozně jí to baví a je z toho nadšená. Už nemá pocit, že tam s námi musí jet 

kvůli Julince a čekat s tátou na hřišti. 

  



 

 

 

Příloha 2 

Řízený rozhovor s panem Jiřím, otcem Julie 

Věk: 40 

Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání: referent 

1. Kdy jste si všiml, že se vývoj Julinky liší od vrstevníků? Co v jejím chování Vám 

přišlo hodně nápadné a výrazné? 

Rozdílů ve vývoji jsem si všiml zhruba v roce až v roce a půl Julinky. Její vrstevníci dělali 

pokroky v chůzi. Nejnápadnější byl regres řeči spojený s nástupem chůze. 

2. Můžete mi popsat, jak jste prožíval období mezi první myšlenkou, že něco není 

s Julinkou v pořádku, a zjištěním diagnózy? 

Na jednu stranu jsem se stále ujišťoval, že se jedná o normální opoždění, vždyť každý je jiný, 

a že to Julinka všechno dožene. Na druhou stranu jsem si říkal, že něco možná bude špatně. 

Zkráceně to bylo období nejistoty, nevědomí a pátrání. 

3. Když byla Julince určena přesná diagnóza, bylo to Vaše první setkání s pojmem 

Rettův syndrom, nebo už Vás někdo dříve upozornil na to, že by se o toto 

onemocnění mohlo jednat?  

Podezření na Rettův syndrom nám bylo sděleno jednou psycholožkou z Prahy asi půl roku 

před určením přesné diagnózy. Tato paní doktorka nám doporučila genetické testy, které by 

domněnku prokázaly. 

4. Kdo, kdy a kde Vám sdělil diagnózu Julinky? Vybavujete si tuto situaci?  

Byl jsem v práci, manželka mi volala výsledky genetických testů, které jí volala Julinky 

pediatrička. Byla potvrzena ta nejhorší vyřčená varianta a v hlavě mi probíhalo: Tak je to 

potvrzené, co bude dál? 

Ale když nám byla potvrzena diagnóza, již jsme byli ve stavu, kdy jsme toto onemocnění 

mohli očekávat, respektive jsme jej nemohli vyloučit. Po potvrzení převládal spíše smutek. 

 

 



 

 

 

5. Jak jste následující období prožíval? 

Doma jsme si začali vyhledávat dostupné informace na internetu. Myslel jsem na to, co asi 

bude, do jaké míry bude tímto ovlivněn rodinný život, jak bude Julinky zdravotní stav 

pokračovat, jestli dojde ke zlepšení, zhoršení, zda nepřestane třeba chodit. 

Nejvíce nápomocná mi byla manželka, s nastalou situací jsem se vyrovnával v rodinném 

kruhu. 

6. Kdo byl první, komu jste se svěřil s diagnózou své dcery? 

Bylo to mým rodičům. 

7. Jakým způsobem reagovala na onemocnění Julinky Vaše rodina a přátelé?  

Žádné překvapivé reakce v rodině jsem nezaznamenal. U některých známých mi celkem 

vadila jejich reakce typu: „To je hrozné, co budete dělat?“ 

8. Podnikali jste následně nějaké kroky týkající se léčby nebo zmírnění příznaků? 

Léčba není asi slovo na místě, spíše jsme se snažili vyhledat něco, co by Julince pomohlo 

zmírnit příznaky, nebo spíše zabránit zhoršení stavu, rehabilitace, hipoterapie a další 

pro někoho možná alternativní metody. Nejhorší je stav, kdy Vám žádný lékař nedokáže říci 

co dělat a na koho se obrátit. Ze začátku to bylo hodně o zjišťování a ježdění. Určitě nám 

moc pomohlo kontaktování Rett Community a pravidelné setkávání se s rodinami se stejnou 

diagnózou na pobytech. 

9. Ovlivnilo dceřino onemocnění nějakým způsobem chod rodiny? 

Podnikáme všechny možné výlety a dovolené, protože Julinka má moc ráda, když se něco 

děje. Omezení vidím pouze například v délce výletu, fyzické náročnosti a podobně. 

10. Jak myslíte, že onemocnění Julinky vnímá Vaše mladší dcera? 

Když se ptala, proč Julinka nemluví a proč ji krmíme, tak jsme ji vysvětlili, že je nemocná 

a potřebuje pomoci. Myslím si, že vnímá Julinku jako svoji sestru, která potřebuje v hodně 

věcech pomoci. Je moc krásné vidět a zažívat ty momenty, kdy chce být a je Julince 

nápomocná. Má-li Julinka špatnou náladu nebo je unavená a pobrekává, začne jí třeba zpívat 

písničky. Její osobnost je však danou situací určitě ovlivněna, myslím, že pozitivně. 

 



 

 

 

11. Jakým způsobem se Julinka vyvíjela od zjištění diagnózy do této doby? 

Již si přesně nevybavuji, co Julinka všechno zvládala v době, kdy jsme se dozvěděli 

diagnózu. Ale regres zde určitě nevnímám, spíše naopak. 

12. Jakým způsobem se snažíte Julinku vychovávat a vzdělávat? Co vše podnikáte 

v této oblasti pro Julinku? 

Pravidelné návštěvy rehabilitace v nemocnici i cvičení doma s Julinkou absolvuje a provádí 

manželka a já jsem ji za to moc a moc vděčný. Hipoterapie a dalších aktivity absolvuji 

s Julinkou i já. 

13. Co je pro Vás nejtěžší? 

Jako nejtěžší vnímám to, že Julince nerozumím, nevím, nebo si nejsem jistý, co mi v danou 

chvíli sděluje. 

14. Myslíte si, že Vám Julinka změnila pohled na život? 

Nikdy jsem si nemyslel, že by se konkrétně mě mohlo týkat něco podobného. Určitě nastala 

změna žebříčku hodnot. 

15. Jaké jsou reakce lidí, kteří Vás neznají a nic neví o Julinky onemocnění? 

Někteří koukají jako trubky. 

16. Můžete se, prosím, pokusit popsat Váš běžný den s Julinkou z Vašeho pohledu?  

Ráno toho s Julinkou moc nestihnu, maximálně vstávání a společnou snídani. Když přijdu 

z práce, snažím se s Julinkou i druhou dcerou trávit co nejvíce času a něco podniknout, 

minimálně jít třeba na procházku. Pak společná večeře, mytí a ukládání ke spánku, včetně 

čtení pohádky. 

17. Můžete se, prosím, pokusit popsat běžný víkend s Julinkou? 

O víkendu trávíme společně samozřejmě více času než běžný pracovní den. Snažíme se 

vymyslet pro holky vždy nějakou zajímavou a nestereotypní činnost. Jako důležité a někdy 

těžké vnímám rozložení pozornosti mezi Julinku a mladší dcerou. Především pokud 

neděláme věci společně. 

  



 

 

 

Příloha 3 

Řízený rozhovor s paní Monikou, matkou Sáry 

Věk: 36 

Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské 

Zaměstnání: péče o člena domácnosti 

Pořadí těhotenství (se Sárou): druhé  

1. Jak probíhalo Vaše těhotenství se Sárinkou a jak jste se při něm cítila? 

Těhotenství probíhalo bez problémů, nepracovala jsem, pečovala jsem o staršího syna, 

s nímž jsem byla na rodičovské dovolené. Ve 34. týdnu došlo k sestoupení plodu vlivem 

leknutí o syna, za kterým jsem musela běžet, aby nedošlo k úrazu. Klidovým režimem se vše 

srovnalo. Ke konci těhotenství mi vyšly špatně protilátky v krvi a lékaři zjišťovali možné 

riziko. Ve 38. týdnu mi porod vyvolali. Po celou dobu těhotenství jsem se cítila dobře. 

2. Jak probíhal porod? 

Porod byl vyvolávaný ve 38. týdnu. Dostala jsem kapačku a Sárinka se narodila během dvou 

hodin úplně bez problémů. Vše proběhlo bez komplikací. 

3. Jaké Apgar skore měla Sárinka po porodu?  

Asi 10-10-10. 

4. Kolik Sárinka po porodu měřila a vážila?  

Vážila 3,10 kg a měřila 50,4 cm. 

5. Byly nějaké poporodní komplikace?  

Měla trochu novorozeneckou žloutenku, ale ani ji neozařovali, krev neměnili, bylo to prý 

v pořádku. V nemocnici jsme zůstaly jen o jeden den déle. 

6. Jakým způsobem probíhal vývoj Sárinky do šestého měsíce věku? 

V období do tří měsíců byla trochu línější zvedat hlavu, neudržela jí, proto jsme v té době 

začali cvičit Vojtovu metodu. 

 



 

 

 

7. Jakým způsobem probíhal vývoj Sárinky do 18. měsíce věku? Všimla jste si 

nějakých abnormalit v chování či vývoji Sárinky? 

Postupně se zlepšovala pohybově, přetáčela tělíčko, udržela hlavičku, od ostatních dětí 

zaostávala tak o dva měsíce. Pak začala lézt a rehabilitační pracovnice nás chválila, 

že nenechává nohu vzadu. Kdy to bylo, si ale přesně nepamatuji, nepsala jsem si to. Poprvé 

se postavila kolem 17. měsíce, začala krůčky kolem nábytku. Nenapadlo mě, že je něco 

špatně. 

8. Kdy začala chodit? 

Začala chodit ve 20. měsíci. Zprvu chodila hodně po špičkách, moje mamka si toho všimla 

a nutila mě se zeptat na rehabilitaci. Stavěla se přes špičky a nekrčila kolínka. Rehabilitační 

pracovnice říkala, že je to normální. 

9. Všimla jste si, že se vývoj Sárinky liší od vrstevníků? Co v jejím chování Vám 

přišlo hodně nápadné a výrazné? 

Všimla, protože už jsem měla zkušenost se starším synem. Zarážel mě Sáry nezájem o okolí. 

Měla jsem porovnání s prvorozeným synem, který jednak už v roce mluvil, ale především 

se o vše zajímal. Rád si prohlížel naše alba s fotkami, knížky, uměl popisovat obrázky. 

Kdežto Sára nic z toho nedělala, jakoby ji nic nezajímalo. Jediné, co ji bavilo, bylo 

poslouchat dětské písničky a říkanky, u nichž se v kleče pohupovala, jakoby tancovala. 

10. Jaký byl následný vývoj? 

Začala lépe chodit, vypadalo to, že vše dožene. Uměla držet v ruce kartáček, rohlík, 

poslouchala zvukové hračky, písničky a říkadla, v kleče se pohupovala, ale s hračkami 

si nehrála. Dětskou psycholožku jsme navštívili v květnu 2010, to ještě Sáře nebyly ani 

dva roky. Po vyšetření nám řekla, že je Sára opožděná. Pořád mě nenapadlo, že je něco 

špatně, teprve když jsme dostali zprávu z vyšetření s diagnózou středně těžká mentální 

retardace. Nemohla jsem uvěřit. 

11. Pamatujete si, co jste cítila? 

Určitě jsem byla zmatená, nemohla jsem tomu uvěřit a cítila jsem vztek. 

 



 

 

 

12. Říkala jste, že vývoj motoriky byl vcelku normální, pouze opožděný. Měla 

Sárinka dobrý úchop ruky? 

Všechno dělala, jak měla, zvedání hlavičky, přetáčení, lezení, až potom to chození 

po špičkách. Zpočátku měla úchop ruky dobrý, později jsem si všimla, že nepoužívá prsty, 

věci svírá dlaněmi jako v kleštích. 

13. Navštívili jste ještě nějakého odborníka? 

Byli jsme se Sárou ještě na neurologickém vyšetření, které nám nepřineslo žádný výsledek. 

Začala jsem na internetu pátrat po příznacích různých onemocněních a narazila jsem na web, 

kde vkládali rodiče své příběhy. Našla jsem tam příběh jedné dívenky, v němž byly popsány 

podobné příznaky, jaké jsem zaznamenávala u Sáry. Připadalo mi, jakoby se tam psalo o ní. 

A byl to Rettův syndrom. 

Během tohoto období se Sára hodně změnila. Začala si opakovaně a často vkládat ruce do úst 

a kousat se do nich. Úplně ztratila úchopové vlastnosti, nic neudržela, nikde se nechytla. 

Velmi často působila dojmem, že je nervózní a podrážděná, nešlo ji zabavit, často brečela. 

To předtím nebylo, předtím byla taková v pohodě. Hůře držela rovnováhu, byla nestabilní, 

při chůzi padala dozadu. Při pádu si nesedla, ale padala v rovině na hlavu. Zájem o okolí již 

neměla ani minimální a přestala úplně mluvit, byla naprosto zticha. Neuroložka nás poslala 

na CT mozku, tam ale také nic nenašli. Absolvovali jsme magnetickou rezonanci a potom 

genetické vyšetření z krve, které vyloučilo Rettův syndrom. V roce 2012 jsme se podrobili 

dalšímu genetickému vyšetření pomocí stěru z úst a to Rettův syndrom potvrdilo. 

14. Kdo, kdy a kde Vám sdělil diagnózu Sárinky? Vybavujete si tuto situaci? 

V té době jsme si našli na internetu další možnost léčení, jeli jsme do Egypta, kde slovenská 

lékařka léčila děti s různými diagnózami. Měla dobré ohlasy od rodičů a my jsme to chtěli 

zkusit. Doktorka jí tam opichovala záda, uši a dávala ji injekce do stehna. Po absolvované 

kůře jsme dostali léčebné přípravky domů, kde jsme je Sáře podávali sami následujících 

deset měsíců. Měla jsem pocit, že to Sáře pomohlo. Po návratu domů se rozmluvila a začala 

znovu žvatlat. Ten samý léčebný pobyt jsme absolvovali znovu rok poté, ale to už jsme 

žádné pozitivní výsledky nezaznamenali. Právě při pobytu v Egyptě jsme telefonicky 

obdrželi zprávu o diagnóze. Že je to Rettův syndrom. 

 



 

 

 

15. Co Vám proběhlo hlavou po potvrzení diagnózy? 

Že je celý život zkažený, nemohli jsme se s takovou diagnózou smířit, čekali jsme možná 

autismus, ale mentální postižení a rettův syndrom ne.  

16. Kdo byl první, komu jste se svěřila s diagnózou Sárinky? 

Věděl to manžel a volala jsem rodičům a kamarádce. 

17. Snažili jste se ještě o nějakou další léčbu pro zmírnění příznaků? 

Ano. Zkoušeli jsme další lékaře, homeopatiky i léčitele. Někdy se mi zdálo, že vyhledáváme 

i šarlatány. Sára dostávala ampulky aminokyseliny, bylo to drahé a náročné na podávání. 

Platil nám to otec, ale výsledky nebyly žádné. 

18. Konzultovala jste alternativní léčbu s Vaší lékařkou? 

Jenom ten Egypt, s tím souhlasila. Říkala, proč to nezkusit. Na neurologii jsme to neříkali, 

tam by se nám doktorka vysmála. 

19. Jakým způsobem reagovala na onemocnění Sárinky Vaše rodina? 

Máma brečela, nemůže se s tím vyrovnat. Tátu to také mrzí, ale je spíše opora, pomáhá 

se Sárou, přebalí ji a snaží se ji zabavit. Srovnat se s tím nedá, je to pořád psychicky náročné. 

Manžel se ještě nesmířil, pořád hledá pomoc na internetu, já už ne. Vím, že to lepší nebude. 

V Egyptě jsem myslela, že ji vyléčí. 

20. Změnil se Vám díky dceřině onemocnění okruh rodinných přátel? 

Myslím, že z důvodu nemoci Sáry určitě ne. My jsme se totiž přestěhovali z města na vesnici, 

tak celkově máme jiný okruh přátel. Některé už nenavštěvujeme, ale zase jsme našli jiné. 

21. Jaké byly Vaše další kroky? 

Navštívili jsme dětské centrum Arpida a fyzioterapeut nás naučil cvičit se Sárou tak, aby jí to 

pomáhalo. Vojtova metoda pro ni není vhodná, a tak zkoušíme procvičovat přetáčení, 

ohýbání kolen, cvičení na míči, chůzi po schodech, po lavičce a podobně. Podle toho vzoru 

s ní cvičí i rehabilitační pracovnice, kam stále pravidelně docházíme. Také navštěvujeme 

klinickou logopedku, která Sárince pomocí přístroje masíruje mimické svaly. To Sárince 

pomáhá a zase trochu vydává zvuky. Někdy řekne: „máma“ a snaží se o komunikaci. 

 



 

 

 

22. Jak myslíte, že přijímá Sárinku její starší bratr? 

Od narození je na ni hodný, má ji rád. Vysvětlili jsme mu, že je nemocná, on to pochopil 

a nijak ho to nezatěžuje. Horší je, když dělá úkoly a ona křičí, tak se na ni zlobí. Vadí mu, 

že si nemá s kým hrát. 

23. Jaké jsou reakce lidí, kteří Vás neznají a nic neví o onemocnění Sárinky?  

Zatím o žádné negativní reakci nevím, pouze v čekárně u lékaře, když je neklidná, ji lidé 

pozorují. To nemám moc ráda. Do obchodů s ní nechodím. Spolužáci staršího syna zatím 

o její nemoci nevědí. Je pořád ještě malá, tak si lidé nevšímají. 

24. Co je pro Vás nejtěžší? 

Všechno. Že se nikdy nic nenaučí, že nepoznáme, co chce, co je jí, co jí bolí a tak. Že nemůžu 

jít do práce, že musíme neustále zajišťovat hlídání. Že na nás bude Sarča celý život závislá. 

25. Změnil se Váš pohled na život? 

Asi každý říká, že je na tom něco pozitivního, ale já to tak nevnímám. Mně dává sílu starší 

syn. Že se dobře učí a že z něho můžu mít radost. Nemám moc ráda víkendy, netěším se 

na volno, protože se Sárou je někdy těžké vydržet. Moc se jí líbí ve škole, tam je spokojená. 

26. Spolupracujete s lidmi z Rett community? 

Ani ne, manžel nemá čas a sama tam jezdit nechci. Jsem v kontaktu s matkami postižených 

dětí ze školy, kam chodí Sárinka. Navštívila jsem školu Zahrádka v Praze, kde vzdělávají 

děti se vzácným onemocněním, spolupracuji s Ranou péčí, ale se skupinami cizích lidí to 

není ono. Pořád někam jezdím, z města do města, jsem unavená a potřebuji klid. Říkám si, 

že Sára z toho nemá rozum, ale třeba se mýlím a něco by jí takové setkání dalo. 

27. Do jaké míry podle Vás Sárinka rozumí a vnímá své okolí? 

Myslím si, že nás pozná, spolupracuje hlavně očním kontaktem. Známé lidi vnímá, možná 

má navíc, ale její tělo ji to nedovolí ukázat. Věci ji nezajímají, ve škole je schopná 

manipulovat s hračkami, vyhazuje je z krabice, možná napodobuje děti. Doma ji hračky 

nezajímají, trochu zpozorní u štěkajícího pejska. 

 

 



 

 

 

28. Můžete se, prosím, pokusit popsat Váš běžný den se Sárinkou?  

Běžný den začíná cestou do školy, potom se vrátíme a Sárinka pozoruje staršího syna při 

psaní úkolů. Odpoledne jdeme ven, v létě se koupe v bazénu, popřípadě jdeme do ZOO nebo 

někam, kde by mohla být, nebo si doma trochu hrajeme. 

  



 

 

 

Příloha 4 

Řízený rozhovor s panem Zdeňkem, otcem Sáry 

Věk: 35 

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské 

Zaměstnání: finanční kontrolor a ekonom 

1. Kdy jste si všiml, že se vývoj Sárinky liší od vrstevníků? Co v jejím chování Vám 

přišlo hodně nápadné a výrazné? 

Změny ve vývoji Sárinky bych mohl rozdělit do dvou částí. První by zahrnovala běžné 

vývojové rozdíly. Později zvedala hlavičku, později začala chodit, sice uměla stát na nohou, 

ale neuměla se rozejít. Po ukončení doporučené rehabilitace, se ale vše jevilo v pořádku. 

Druhá část se sestávala z abnormálních stavů. Například časté padání ze stoje, čehož si hodně 

všímalo i okolí. Když se rozběhla a nepochopitelně spadla, byl zjevný údiv příbuzných 

nad tím, že ještě neumí pořádně chodit. Taky se sama neuměla postavit na nohy, pouze když 

se měla o co opřít. 

2. Můžete mi popsat, jak probíhalo období mezi první myšlenkou, že něco není 

v pořádku, a zjištěním diagnózy? Jak jste toto období prožíval? 

První myšlenka, že není něco v pořádku, byla po návštěvě psycholožky, na kterou nás poslala 

zaskakující dětská lékařka. Nikdo z nás neměl představu o jejím skutečném stavu. 

Bezprostředně po tomto vyšetření jsem seděl se Sárinkou na zemi v našem obývacím pokoji 

a manželka mi vysvětlovala, jak návštěva probíhala a že Sárinka neudělala téměř žádný 

ze zadaných úkolů. V té chvíli jsem se na Sárinku podíval a rozjížděly se jí oči, jako kdyby 

šilhala. V ten moment jsem si pomyslel, proč zrovna my bychom měli mít postižené dítě. 

Z té doby, na fotografiích a videu, je zřejmý oční kontakt, který Sárinka udržovala. Dokázala 

si prohlédnout věci a hračky, udržela lahev na pití nebo rohlík a z jejího pohledu jsem měl 

pocit, že je zúčastněná a všemu, co jí říkáme, rozumí. Dokázala se naučit i několik dětských 

návyků, například ukázat jak je veliká, a začínala i říkat některá slova. 

Když mi manželka sdělila, že nám přišla diagnóza od paní psycholožky, řekla mi, že je dost 

strašná. První myšlenka byla, že nic není tak hrozné, jak se na první pohled může zdát a že 

manželka přehání a přeceňuje danou zprávu. Po přečtení mi bylo jasné, že nepřehání. Středně 



 

 

 

těžká mentální retardace. Přesto jsem se snažil najít všechny možnosti, které by výsledek 

zprávy vyvrátily. 

Vzhledem k tomu, že v předchozím období, asi tři měsíce před vyšetřením, prodělala Sárinka 

delší období různých nemocí souvisejících s nachlazením a objevily se u ní febrilní křeče, 

došel jsem k závěru, že se bohužel stalo něco, co tento stav zapříčinilo. Nechtěl jsem věřit 

tomu, že se jedná o genetickou vadu. 

První člověk, kterému jsem se svěřil, byl můj otec, když se mě zeptal, jak je Sárince. Já jsem 

mu nedokázal říct, jaký je skutečný stav a jenom jsem mu řekl, že je to hrozný, že mu to ani 

neřeknu. 

Následně manželka hledala všechny možné informace na internetu a ještě ten večer mi 

přečetla článek o vývoji dívenky, který na 100 % odpovídal vývoji naší Sárinky. Jednalo se 

o Rettův syndrom. Následně jsme prožívali dvouleté období, kdy nás všichni ujišťovali, že se 

o Rettův syndrom nejedná. Pro většinu lékařů se jednalo o termín, o kterém možná někdy 

slyšeli, ale nikdy se s ním nesetkali. My jsme ale přesvědčeni nebyli a nalézali jsme stále 

nové příznaky podobné příběhu oné dívenky. Celou dobu jsme však věřili, že by se mohlo 

jednat o jiné postižení, způsobené vnějšími vlivy po narození. 

3. Kdo, kdy a kde Vám sdělil diagnózu Sárinky? Vybavujete si tuto situaci? 

Že se jedná o Rettův syndrom nám zavolal genetik na dovolenou do Egypta, kterou jsme 

absolvovali proto, abychom Sárince pomohli léčbou alternativní slovenské lékařky. Telefon 

mi manželka předala, abych ho přijal, protože nechtěla slyšet zprávu, které jsme se obávali. 

Na oznámení o tom, že se jedná o velmi vážnou genetickou poruchu, Rettův syndrom 

mozaikového typu, jsem reagoval klidně, jelikož jsem s tím více či méně počítal. 

Po ukončení telefonátu jsem nevybíravými slovy konstatoval, že je konec. 

4. Existovalo něco, co Vám pomáhalo nebo pomáhá k přijetí diagnózy Sárinky? 

S diagnózou jsem se snažil sžít od chvíle, kdy ji manželka poprvé objevila na internetu. 

Ve volných chvílích jsem hledal podobné příklady a doufal jsem, že najdu východisko z této 

diagnózy. I když se tvářím jako absolutní pesimista, tak stále věřím, v tomto případě s určitou 

naivitou, že východisko ze situace existuje nebo bude v blízké době nalezeno a pomůže 

ke zmírnění dopadů této nemoci. Držím se hesla, že nic není tak hrozné, jak to na první 

pohled může vypadat. Samozřejmě v případech, kdy nejde o život. 



 

 

 

První kroky vedly k nalezení ruské společnosti na internetu, která se zabývá léčbou mentálně 

nemocných pomocí aminokyselin, ale po zkoušce krátkodobé kůry jsme konstatovali, že je 

to plýtvání penězi. Tak jsme hledali pomoc u léčitelů a následně znovu v Egyptě u zmíněné 

slovenské lékařky. Většina z těchto pokusů skončila bezvýsledně. Přesto se domnívám, 

že současné výzkumy, zejména v Americe mohou vést k objevení medikamentů, které 

pomohou zmírnit Sárinky postižení. Toto je jeden z důvodů, který mi pomáhá s přijetím této 

nemoci. Absolutně se neztotožňuji s názorem většiny specialistů na tento problém: 

že bychom neměli hledat nenaleznutelné. Stále věřím, že když se za něčím jde a člověk 

se tomu věnuje v maximální možné míře, tak toho dosáhne. 

5. Nad čím vším jste v tomto období přemýšlel? 

Především jsem přemýšlel, co bude s námi, s manželkou, která se nebude moci vrátit 

do svého zaměstnání, jak zabezpečit rodinu, abychom zajistili doživotní péči pro Sárinku, 

až tady nebudeme, a jak se to dotkne našeho syna. Nepřejeme si, aby celý život zasvětil péčí 

o Sárinku. 

6. Jakým způsobem reagovala na onemocnění Sárinky Vaše rodina?  

Moji rodiče se s tím museli vyrovnat v soukromí. Před námi nedali najevo své emoce. Syn 

se s tím vyrovnal nejlépe, jelikož Sárinku znal od narození a byla pro něj pořád jako dítě. 

Pouze výjimečně se zeptal, co jí vlastně je. Mému bratrovi a jeho rodině to řekli rodiče. Stále 

se snažil a snaží se říct Sárince, ať něco udělá v domnění, že na to zareaguje, a bude se chovat 

jako normální dítě.  

Ostatní příbuzní se to nějak dozvěděli. Někteří její postižení přijali a pochopili a nabízí svoji 

pomoc, například s hlídáním. Největší problém byl s dětmi našich sourozenců. Ty reagovaly 

na Sárinku podrážděně a nedokázaly pochopit její stav. Dnes to snad chápou. Zatím nevíme, 

jak reagují synovo spolužáci, a obáváme se posměchu, který můžou vyjádřit synovi, pokud 

se to dozvědí. 

7. Pomohlo Vám svěření se?  

Jistě je to úleva, ale nestojíme o soucit druhých. 

8. Jak se s tímto sdělením rodina zpočátku vyrovnávala? 

Je to bezmoc. Pláč ve slabých chvilkách, které se vyskytují celkem často. 



 

 

 

9. Můžete, prosím, zkusit zpětně najít moment, kdy začalo nastávat přijetí 

se skutečností?  

Přijetí se skutečností nastalo ve chvíli, kdy Sárinka přešla ze školky do přípravného stupně 

speciální školy. Děti, které byly ve škole, byly po mentální stránce daleko více postižené než 

ty ve školce. Manželka mě dříve často upozorňovala, že ve školce jsou téměř normální děti 

a že nechápe, jak tam může Sárinka být, když je úplně jiná. Ve škole jsme se začali potkávat 

se skutečně postiženými dětmi po fyzické i psychické stránce a tuto realitu velmi těžko 

přijímáme. 

Možná, že jsme však promeškali příliš času, který jsme měli věnovat hledání pravděpodobně 

neexistujícího léku nebo terapie. To, že je Sárinka v této skupině, pro mě znamená, sžití 

se s nechtěnou realitou. 

10. Ovlivnilo Sárinky onemocnění nějakým způsobem chod rodiny?  

Samozřejmě, že se neúčastníme ve velké míře společenských akcií, kde jsou děti. Pokud ano, 

tak pouze se synem. Pravděpodobně jsme omezili styk s většinou přátel, se kterými 

se nestýkáme příliš často. 

Volný čas se snažíme trávit bez Sárinky, nebo se Sárou, ale odděleně od větších 

společenských událostí. 

Získali jsme ale řadu dalších známých, kteří mají stejný nebo podobný problém v rodině. 

11. Kdo Vám byl v tomto období nejvíce nápomocný?  

Nejvíce nápomocni zůstali pouze rodiče a naši sourozenci. Snažíme se je využít, pokud 

potřebujeme hlídání pro Sárinku. Dostali jsme se do kontaktu s Rannou péčí a pomáhá nám 

jejich terénní pracovnice. Narazili jsme na některé lékaře, kteří dokáží díky svému přístupu 

pomoci. Jedná se o lidi, kteří dokáží pochopit stav a situaci naší rodiny. Dokáží svojí snahou 

a přístupem vlít určitou sílu do života. 

12. Jaké byly Vaše další kroky?  

Ve většině případů manželka nalezla všechny možné přístupy na internetu. Hodně pomohly 

rehabilitační pracovnice, zkušenosti od známých a informace z Ranné péče. 



 

 

 

V současné době jsme rádi za funkčnost speciální školy, která znamená především úlevu 

pro manželku a pravidelný režim pro Sárinku, který jak se zdá jí svědčí. Mnohdy máme 

dojem, že se do školy těší a naopak se jí stýská, pokud musí být doma. 

Z hlediska rehabilitace a léčebného procesu neumím posoudit, zda se jedná o nějaký pokrok. 

Po první návštěvě v Egyptě, byl znatelný pokrok u Sárinky. Po druhé návštěvě jsme již nic 

nezaznamenali. Stejně tak u rehabilitace na koních. Z počátku byla Sárinka netečná a později 

se zdálo, že se jí to líbí. V těchto situacích si nejsme jisti, zda se jedná skutečně o pokrok 

dosažený rehabilitací, nebo jde o jedno ze stádií Rettova syndromu, kdy se vývoj od určitého 

věku mírně zlepšuje. Stejně tak je to s řečí. Sárinka říká konkrétní slova, ale z našeho pohledu 

bezvýznamově. Vyjma slova „mňam“. 

13. Snažíte se nějakým způsobem Sárinku vychovávat a vzdělávat?  

Zde vidím nejslabší místo v jejím vývoji. Po zjištění jejího stavu jsme jí stavěli pyramidu 

z kostek a na vrchol dávali míček. Vždy přišla, vzala míček a zahodila. To dokázala dělat 

dlouhou dobu, dokud jsme to vydrželi. Dnes nic podobného neděláme. Tento týden chodí 

k dětskému hracímu počítači, a pokud někdo odklopí horní část obrazovky, tak ji velmi 

jemně uchopí a zavře. Po otevření počítač zahraje písničku a to se jí líbí. Žádné jiné hry s ní 

neděláme. Manželka s ní cvičí rehabilitační cviky. Reaguje často plačtivě a nerada cokoliv 

dělá. Po vzoru ze školy s ní občas trénujeme chůzi do schodů. Umí zvedat nohy, 

ale pozornost odvrací a nesoustředí se na tuto činnost. Je velmi těžké Sárinku zabavit. Doma 

se nudí a chce ven. Na procházkách někdy jde krásně, jindy si sedá a nechce ujít ani krok. 

14. Jakým způsobem přijímá onemocnění Sárinky starší syn? Snažili jste se mu 

nějakým způsobem vysvětlit odlišnosti v chování jeho sestry?  

Syn se Sárinkou vyrůstal od jejího narození. Snad ji celou dobu bral jako ubrečené miminko. 

Několikrát se zeptal, co Sárince vlastně je a to jsme se mu snažili dostatečně vysvětlit. 

Sárinka na jeho přítomnost reaguje velmi pozitivně, obzvlášť pokud ji zapojí do svých her 

nebo tanečních kreací. Pak se směje a je veselá. Jisté je, že mu chybí sourozenec, jakého 

mají všichni ostatní. Určitě pro něj bude složité, pokud bude muset v některých školních 

předmětech popisovat svoji rodinu a bude muset vysvětlit, že má sestru, která je mentálně 

postižená. Pokud se jeho osobnost nějak formuje, tak doufáme, že pozitivně s ohledem 

na chování k lidem s podobným problémem. 



 

 

 

15. Je něco, co o Sárince víte jen vy sám? 

Asi není. Dříve dokázala přijít k někomu u stolu, kousla ho třeba do ramene a zasmála se 

tomu. Těžko říct, zda tomu rozumí, co provedla, ale pokud neumí používat ruce a nemluví, 

tak to chápu jako její vyjadřovací schopnost.  

Má ráda brambůrky. Je mlsná stejně jako starší syn. 

16. Co je pro Vás nejtěžší? 

Představa, že tento stav bude stejný nebo naopak ještě horší. 

17. Myslíte si, že Vám Sárinka změnila život?  

Musel jsem se adaptovat na to, že vychováváme dceru s významným postižením. Mnohdy 

jsem se snažil si představit, že nastane podobná situace a jak si s tím poradím. Na tuto 

alternativu se nelze připravit, ale snažím se žít v naději, že se řešení jednou najde. 

18. Vybavíte si některý silný moment ve Vašem životě týkající se Sárinky?  

Vzpomínám si na dva velmi silné momenty. První je, když Sárinka seděla v dětském vajíčku 

do auta a sama se dokázala rozhoupat a houpala se. U toho se smála a nohou si pomáhala, 

aby se houpala víc. V těchto okamžicích jsem si myslel, že to bude nadprůměrně inteligentní 

dítě, které se bude dobře učit. Druhý moment nastal po vyšetření na psychologii. Seděli jsme 

se Sárinkou na podlaze a mně se zdálo, že se jí rozjíždějí oči. V tu chvíli jsem si pomyslel, 

že není možné, aby byla postižená. Od té doby se její pohled výrazně změnil. Toto nelze 

popsat. Před tím to bylo dítě, které se o vše zajímalo a bylo všude, poté jako kdyby byla 

slepá. Snaží se na něco podívat, ale nic nevidí. 

19. Jaké jsou reakce lidí, kteří Vás neznají a nic neví o Sárinky onemocnění? Jak 

si myslíte, že takové situace vnímá Váš starší syn? 

Lidé se stále dívají na Sárinku a asi si říkají, proč se chová tak divně. Mnohdy si říkám, 

že jim řeknu, že je postižená a ať se tomu nediví. Starší syn o tom asi zatím nepřemýšlí. 

20. Můžete se, prosím, pokusit popsat běžný den Sárinky z Vašeho pohledu?  

Pokud jsem doma a nic nedělám mimo domov, tak třeba v létě o prázdninách, pokud 

s ní vstávám, tak jí posadím v obývacím pokoji, pustím jí televizi, dám jí snídani, uvařím 

čaj, přebalím ji a převléknu, dám jí druhou snídani a čaj a jdu se s ní projít ven. Po návratu 

se díváme na televizi a jdeme na oběd k mým rodičům. Po obědě se jdeme projít s manželkou 



 

 

 

a se psem a třeba i se synem. Po návratu sedíme pod pergolou nebo jdeme na návštěvu 

k sousedům. Večer dostává večeři, jde se koupat a pravidelně kolem půl osmé usíná 

u televize. 

21. Můžete se, prosím, pokusit popsat běžný víkend se Sárinkou? 

Víkend probíhá velmi podobně jako běžný den s tím rozdílem, že musíme Sárinku odvést 

k rodičům, protože jí to doma nebaví. U babičky se účastní při vaření a dívá se, co babička 

dělá. Je tam velmi spokojená. Nerada zůstává doma. Pokud musí být doma, tak není příliš 

věcí, které by ji zabavily. Když jedeme na výlet, tak je také moc spokojená. 

  



 

 

 

Příloha 5 

Informovaný souhlas 

Souhlasím s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt ve formě audio 

nahrávky rozhovoru, zdravotnické dokumentace, pedagogické dokumentace, 

fotodokumentace a videí. 

Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: Vzdělávání dívek 

s Rettovým syndromem 

Dne 6. 12. 2014 jsem poskytl/a rozhovor Zdeňce Vácové v rámci výzkumného šetření, jež je 

součástí magisterské diplomové práce Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem. Tento 

výzkum realizuje Zdeňka Vácová, autorka diplomové práce, studentka Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, pod vedením PaedDr. Jaroslavy Zemkové, Ph.D. 

Souhlasím s tím, že moje účast ve výzkumu je dobrovolná a mám možnost kdykoli z něj 

vystoupit. Veškeré údaje, které v rámci výzkumu autorce poskytnu, budou zpracovány pouze 

pro účely tohoto výzkumu a nebudou předány třetí straně. Dále souhlasím s tím, že během 

výzkumu budou dodrženy principy Listiny základních práv a svobod, zejména ochrana 

osobnosti, soukromí, jména, dobré pověsti, osobních údajů a osobních písemností, ochrana 

autorství a svoboda vědeckého bádání a že audiozáznam rozhovoru, zdravotnická 

a pedagogická dokumentace, fotodokumentace, videa a mé osobní údaje budou zpracovány 

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na něj navazující 

výzkumné činnosti jmenované autorky diplomové práce smí být přepis řízeného rozhovoru, 

zdravotnická a pedagogická dokumentace, fotodokumentace, videa a mé osobní údaje 

zpracovávány tímto způsobem: 

Souhlasím, aby byly v práci uvedené tyto údaje a zdroje:  

 křestní jméno mé a mé dcery postižené Rettovým syndromem 

 datum narození mé a mých dětí 

 veškeré informace vyplývající z řízeného rozhovoru ze dne 6. 12. 2014 

 veškeré informace vyplývající ze zdravotnické a pedagogické dokumentace, 

kterou jsem za účelem vypracování diplomové práce dobrovolně poskytl/a autorce 



 

 

 

 fotodokumentace a videa, které jsem za účelem vypracování diplomové práce 

dobrovolně poskytl/a autorce 

Před odevzdáním diplomové práce jsem měl/a možnost se vyjádřit ke všem uvedeným 

údajům a autorizovat text řízeného rozhovoru. 

Souhlasím, aby byl tento informovaný souhlas s mým podpisem součástí diplomové práce 

Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem autorky Zdeňky Vácové. 

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím 

výzkumného materiálu. 

  

V……………..…………… dne………………………… Podpis:………………………… 

 

V……………..…………… dne………………………… Podpis:………………………… 

 

V……………..…………… dne………………………… Podpis:………………………… 

 

V……………..…………… dne………………………… Podpis:………………………… 

 

Autorka diplomové práce Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem: 

 

Zdeňka Vácová                                                           Podpis:………….……………… 

 

 


