Příloha č. 1 - Informovaný souhlas – Proband č. 1
Jmenuji se Zuzana Prokopová a pracuji na pozici asistenta pedagoga v ZŠ
speciální ……………… v Českých Budějovicích. Zároveň studuji obor Speciální
pedagogika a jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila „Využití canisterapie ke
stimulaci osob se vzácným onemocněním“.
Mezi

účastníky

výzkumu

bych

ráda

zařadila

i

Vašeho

syna

……………………... Chtěla bych Vás proto požádat o souhlas se zpracováním jeho
osobních

údajů

z dokumentace

mateřské

školy

a

sociálních

služeb

centra

………………. Tyto údaje by byly využity výhradně pro zpracování mé diplomové
práce.
Zároveň bych Vás chtěla požádat o možnost využití videonahrávek a fotografií
Vašeho syna ………………, rovněž pro tyto účely. Videa, která budou natočena
v rámci

výzkumu,

budou

bezprostředně

po

jejich

Samozřejmostí bude zachování anonymity Vašeho syna.
Pokud s výše uvedeným souhlasíte, prosím o Váš podpis níže.
Bc. Zuzana Prokopová
V Českých Budějovicích dne ...................................

…………………………....
Podpis zákonného zástupce

vyhodnocení

vymazána.

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas pro ředitele ZŠ speciální, ve které výzkum
probíhal
Vážený pane řediteli,
žádám Vás o souhlas s realizací výzkumu pro mou diplomovou práci ve Vašem
zařízení. Tématem práce je „Využití canisterapie ke stimulaci osob se vzácným
onemocněním“. Výzkum bude probíhat v dopoledních, výjimečně odpoledních
hodinách ve Vaší škole. Účastníky výzkumu budou dva níže jmenovaní žáci.
Zároveň Vás žádám o souhlas s využitím školní dokumentace vybraných žáků,
za účelem získání informací potřebných pro zpracování mé diplomové práce.
Dále žádám o souhlas s využitím fotografií a videonahrávek, pořízených v rámci
výzkumu, rovněž pro tyto účely.
Zákonní zástupci vybraných žáků jsou s výzkumem obeznámeni a s využitím
osobních údajů, videonahrávek a fotografií souhlasí.
Jedná se o tyto žáky:
Jméno:
Třída:
Datum narození:
Jméno:
Třída:
Datum narození:
Pokud s výše uvedeným souhlasíte, prosím o Váš podpis.
Bc. Zuzana Prokopová
V Českých Budějovicích dne …………………….
…..………………....
Podpis ředitele školy

Příloha č. 3 - Přepis části rozhovoru s matkou probanda č. 1
A – autor, M – matka probanda č. 1, X – anonymizace probanda
A:
Porod tedy proběhl přirozenou cestou?
M:
Jo, nakonec jo, myslím, že už se mu teda moc nedařilo v jednu chvíli, vlastně než mi
dali tabletu na vyvolání porodu, tak ještě se jednou radili, jestli nepůjdu na sál, ale
nakonec mi tabletu dali a dali mi šanci rodit přirozeně a já jsem za to byla ráda, ale i ty
bolesti při tom porodu byly prostě úplně jiný, i celý těhotenství, já jsem měla pořád
pocit, že už ho mám úplně v klíně, jako úplně na kraji a při tom porodu jsem měla pocit,
jako kdyby mě svírala obruč, ale monitor nezaznamenal jedinou kontrakci, což bylo
vlastně hrozně zvláštní. Tak jako byl zvláštní ten porod, ale nakonec teda opravdu
proběhl přirozeně.
A ještě před tím porodem mi sestřička píchla plodovou vodu, ale já jsem žádnou neměla
a na to se prostě nepřišlo, to je hrozný.
A:
A jak to probíhalo po porodu? Kdy se vlastně začaly objevovat první příznaky?
M:
No, já jsem porodila a X šel na JIP, měl spontánní pneumotorax a potom ho udržovali
v umělým spánku a když ho začali krmit, tak se zjistilo, že vůbec netráví. I když mu dali
přes pumpu nějaký krmení přes sondičku, měl čtyři mililitry za dvě hodiny a on to
nestrávil, ale to asi bylo kvůli tomu, že byl v tý acidóze. Nebo taky tomu nerozumím, že
to nezjistili, že je tam možnost tý metabolický poruchy, i když na to ukazovalo víc věcí,
třeba i to velký srdíčko, jo, že kardiolog řekl, že má velký srdce, vypadá jako kdyby tam
byla srdeční vada, ale žádnou vadu tam nevidím.
A:
Diagnózu tedy stanovili ve čtyřech měsících?
M:
Jo, diagnózu stanovili ve čtyřech měsících.
A:

A poškození konkrétního genu zjistili z krve?
M:
Jo, z krve, naštěstí jsme nemuseli na žádnou svalovou biopsii. To bylo v Praze na
Karlově. Nejdříve jsme byly pět týdnů na neonatologii, než se trochu rozjedl, do té doby
se vždycky po jídle pozvracel. A neuměl ani polykat a byl úplně povolenej, ta hypotonie
tam byla velká. Ale smál se už ve třech týdnech, to když se ptala ta neuroložka, jestli se
na mě směje, říkám, no téměř okamžitě se začal na mě usmívat a reagovat, tak říkala, no
tak vidíte, tak náznak jemné inteligence tam je. A odešla a já jsem si říkala, že to je tedy
dobrá informace. Protože já jsem si do tý doby vlastně myslela, že je jako takovej
nedopečenej a vůbec mě nenapadlo, že by byl nemocnej. Prostě jsem věřila tomu, že
když to všechno vezmeme pomalinku, tak že to bude v pohodě, že to je všechno
způsobený tím, že se mu nedařilo a že neměl tu správnou výživu.
A:
A jak to je se stravou v současné době?
M:
Každý tři hodiny musí dostat najíst, jinak tam hrozí, že dojde k metabolickýmu
rozvratu. Jídlo se mu mixuje a podává do sondičky a taky do neškrobových jídel
dostává 5g maltodextrinu, pomáhá to vlastně postupnýmu uvolňování tý energie.
A:
A v rodině se nějaká metabolická onemocnění nebo jiná nevyskytují?
M:
My jsme si teda nenechali otestovat prarodiče, protože to se z etických důvodů nedělá,
protože by se s tím těžko smiřovali a mohli by si vyčítat, že třeba oni to přenesli. Já
můžu říct, že u nás v rodině, tam byli nějaký úmrtí novorozenců a v těhotenství že
umřeli nějaký dvojčata, kluci, ale to může souviset a nemusí.
A:
Nějaké operační zákroky jste absolvovali?
M:
Jo, měl ty kýly, to má vlastně obě třísla zašitý, pak měla ještě pupeční kýlu po tom, co
mu zaváděli tu gastrostomii. Byl taky na vyšetření polykání, aby se ukázalo, jestli nemá
reflux. Taky byl na extrakci zubů, měl vlastně srostlý jedničky s dvojkama a měl hrozně
křehký ty zuby, když spadnul, tak si je úplně vymlátil.

A:
Jezdíte do lázní?
M:
Ne, do lázní nejezdíme, tam se bojím toho kolektivu, abysme si odtud něco nepřivezli,
takže na to nemám odvahu a zatím nám je ani nikdo nedoporučil.

Příloha č. 4 – Záznam z e-mailové komunikace s matkou probanda č. 2
A – autor, M – matka probanda č. 2, X – anonymizace probanda č. 2
A:
Dobrý den,
měla bych na Vás ještě několik otázek. Odpověďmi na ně bych ještě ráda doplnila
případovou studii.
1. Bylo Vám a manželovi, případně synovi provedeno genetické vyšetření? Pokud ano,
tak s jakým výsledkem?
2. Jste členy nějaké organizace, která sdružuje rodiče dětí se vzácným onemocněním?
3. Z lékařských zpráv není zcela jasné, zda vykloubení kyčelního kloubu bylo opravdu
vrozené nebo k němu došlo po narození?
4. V rodinné anamnéze chybí zprávy o zdravotním stavu rodičů z otcovy strany?
5. V jedné z lékařských zpráv je zmínka o fibromu hlavy (za uchem). Proběhla nějaká
léčba?
6. Ve zprávách je uvedeno, že X prodělala několik zlomenin. O jaké úrazy šlo a co bylo
příčinou?
7. Znáte aktuální váhu a výšku Vaší dcery?
8. V jakém věku dostala Vaše dcera první vozík?
9. Prosím alespoň o stručný popis motorického a řečového vývoje Vaší dcery.
Mnohokrát děkuji za Váš čas.
S pozdravem
Zuzana Prokopová
M:
Zdravím a posílám odpovědi na otázky:

1. genetika z krve já a manžel v pořádku
2. v žádné organizaci nejsme
3. X měla kyčle v pořádku, stěžovala si, že jí noha bolí asi před 10 lety a na ortopedii to
zjistili. Jak k tomu mohlo dojít, nám nevysvětlili.
4. tchán zemřel letos na rakovinu slinivky, tchýně angina pectoris
5. fibrom za uchem má, ale není nebezpečný
6. 2x zlomená klíční kost, 1x pažní kost asi na levé ruce. Jednou přepadla doma z
postele a zlomila si klíční kost, potom spadla na zahradě a zlomila si ruku a pak brzy
znovu spadla a měla ortézu na klíční kost. To ještě chodila, vozila kočárek a ty pády prý
byly příznaky epilepsie.
7. výška je asi 155 cm, váha okolo 50 kg - přesně je to ve zprávě z J. Lázní
8. napřed měla X upravený kočárek a vozík má první a stále stejný ten co na něm jezdí
- 2-3 roky?
9. motoricky zaostávala, začala se zlepšovat až po Vojtovce, napřed se plazila, asi v 1
roce teprve seděla a potom začala chodit za ruce a sama asi mezi 2-3 rokem. Řečový
vývoj byl trochu opožděný, ale X rozuměla všemu, co jsme jí říkali. Uměla spoustu
básniček a písniček, ráda zpívala a poslouchala muziku, což jí zůstalo.

Příloha č. 5 – Zpráva z logopedického vyšetření – Proband č. 1
Současný stav řeči z pohledu jazykových rovin
Pragmatická: Chlapec komunikuje verbálně, řeč je hůře srozumitelná. Řeč užívá
v sociálním kontextu. Pracuje s mimikou, navazuje oční kontakt. Pomocí řeči dosahuje
cílů, vyjadřuje pocity. Chápe děj pohádek. Mluví ve správně formulovaných větách.
Lexikálně – sémantická: Rozumí řeči v běžném hovoru, chápe instrukce, sdělení,
vyprávění, pojmy. Popíše jednoduchý obrázek. Dokáže vyprávět jednoduchý příběh.
Úroveň vyjadřování není zcela úměrná věku.
Morfologicko- syntaktická: Užívá slovní druhy, tvoří věty.
Foneticko-fonologická rovina: Sluchově rozlišuje hlásky. Řeč je dyslalická - vadná
výslovnost hlásek c, s, z, l, r, ř, diferenciace sykavek.

Příloha č. 6 – Zpráva z logopedického vyšetření – Proband č. 2
Současný stav řeči z pohledu jazykových rovin
Pragmatická: Dívka komunikuje verbálně, vyjadřování je neobratné. Řeč je hůře
srozumitelná.
Lexikálně – sémantická: Rozumí pokynům, slovům, otázkám. Chápe instrukce,
vyprávění. V aktivním slovníku převládají slova pro základní komunikaci, porozumění
dle pádových otázek a předložkových vazeb zvládá.
Morfologicko-syntaktická: Tvoří krátká větná spojení. Někdy potřebuje časový odstup
na zpracování položené otázky a odpovědi. Pojmenovává známé osoby nebo objekty.
Slovně označí předměty.
Fonetické-fonologická: Vadná výslovnost sykavek a hlásek r, ř. Imitaci orofaciální
oblasti nezvládá.

Příloha č. 7 – Lékařská zpráva ze všeobecné ambulance – Proband č. 2

Příloha č. 8 – Lékařské zprávy z neurologické a oftalmologické ambulance–
Proband č. 2

Příloha č. 9 – Lékařská zpráva z kardiologické ambulance – Proband č. 1

Příloha č. 10 – Kineziologický rozbor – Proband č. 2

Příloha č. 11 – Kineziologický rozbor – Proband č. 1

Příloha č. 12 – Zpráva z vyšetření zrakového terapeuta – Proband č. 2

Příloha č. 13 - Zpráva z vyšetření zrakového terapeuta – Proband č. 1

Příloha č. 14 – Fotografie využitých předmětů

Zdroj: vlastní fotografie autora práce

