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1 Úvod 

Rodinu lze vnímat jako základní prvek lidské společnosti. V posledních desetiletích prošla 

rodina jako taková velkými změnami, a to jak ve struktuře, tak i ve stabilitě. Rodina je 

dynamicky se vyvíjející a může se proměňovat nejen v čase, ale také v prostoru. Podle Jozefa 

Výrosta (1998) je rodina jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který 

poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro 

mužskou a ženskou roli, učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce 

a  umožňuje mu praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako 

regulátor chování jedince a poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného 

působení se vytváří postoj k personálnímu okolí, k sobě samému i společnosti obecně. 

Rodina, kde je dítě s kombinovaným postižením, má svoje specifika, samozřejmě, že může 

vypadat jako kterákoliv jiná běžná rodina, ale rodiny s dítětem s kombinovaným postižením 

mají řadu společných vlastností a problémů. Na rodinu pečující o dítě s  postižením život 

klade zvýšené nároky, jde nejen o vyšší nároky finanční, ale také časové a podstatně 

náročnější je také péče o dítě. V běžných rodinách lze také očekávat budoucí osamostatnění 

potomků, což je u dětí s kombinovaným postižením téměř nemožné. Společným problémem 

rodin je sociální adaptace a přijetí postiženého dítěte širší rodinou a okolím (prarodiče, 

sousedé, rodinní přátelé).  

Toto téma jsem zvolila především z důvodu, že s rodinami, které mají ve svém středu dítě 

s postižením, pracuji jako speciální pedagog a myslím si, že je důležité s nimi komunikovat, 

zjišťovat problémy těchto rodin a upozorňovat na ně, protože by si zasloužily větší možnosti 

podpory a pomoci, než je tomu v současné době. Proto jsem do své práce zahrnula také 

otázku sociálních služeb, které jsou této cílové skupině nabízeny. 

Alarmující je také skutečnost, která vyplynula z jednoho rozhovoru, že pracovnice, která má 

na starosti poskytování příspěvků na péči, není schopna podat další informace z oblasti 

sociálních služeb a sociální pomoci. Proto si myslím, že existují i rezervy ve vzdělávání 

pracovníků odboru sociálních věcí, tuto skutečnost by však bylo nutné podložit ještě další 

studií a nejen výpovědí mých respondentek. 

Mým hlavním cílem je přiblížit život rodin, kde je dítě s kombinovaným postižením. 

Zjišťovala jsem za pomoci rozhovorů se členy rodin, jak ovlivnilo narození a diagnóza dítěte 

vztahy, kdo pečuje o dítě, jaké sociální služby rodina využívá, ale také například to, jak 
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dobře znají jednotliví členové rodiny diagnózu dítěte, léky, které dítě užívá a podobně. Dále 

jsem podala přehled sociálních služeb na Domažlicku, které jsou poskytovány vybrané 

cílové skupině. Toto zjištění by mohlo pomoci k tomu, aby byly tyto služby dále rozvíjeny 

a aby se rodiny s dítětem s postižením neocitaly na okraji společnosti, ale mohly se stát jejími 

plnohodnotnými členy.  
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2 Kombinované postižení 

Ve své práci jsem použila jako stěžejní a zastřešující pojem kombinované postižení. 

V literatuře se můžeme setkat s označením postižení více vadami, které se objevuje ve 

věstníku MŠMT č. 8 ze srpna roku 1997 pod č.j. 25 602/97-22, dále je to označení 

vícenásobné postižení, kombinované vady, sdružené vady (Monatová, 1997), hluboké 

postižení nebo také multihandicap. Langer (2006, s. 69) uvádí, že v České republice je 

nejčastěji používáno pojmenování vícenásobné postižení, kombinované vady 

a  kombinované postižení. Na Slovensku jsou používány termíny vícenásobné postihnutie 

a  viaceré chyby, v německé literatuře se objevuje termín die Schwerstmehrfachbehinderung 

(těžké vícenásobné postižení), v anglické literatuře jsou to nejčastěji označení multiple 

handicap a multiple disabilities (vícenásobné postižení). V odborném speciálně 

pedagogickém žargonu jsou někdy používány zkráceniny multihandicapy a kombivady 

(Langer, 2006). 

Česká legislativa, ale také odborná literatura jasně nedefinuje samotný obsah pojmu 

kombinované zdravotní postižení a ani systém péče o děti s touto formou postižení není 

v České republice jednotný.  

V roce 2011 bylo v ČR speciálně pedagogickými centry diagnostikováno 17 589 žáků 

s kombinovaným postižením (Voženílek, Michalík, 2013, s. 103). Podle autorů publikace 

patří mezi nejčastěji vykazované kombinace postižení mentální postižení + narušení 

komunikačních schopností (6 173 žáků), mentální postižení + tělesné postižení (5 150  žáků) 

a narušení komunikačních schopností + tělesné postižení (3 316 žáků). 

2.1 Etiologie kombinovaného postižení  

Etiologie kombinovaného postižení nejde v mnoha případech jednoznačně určit. Může se 

dokonce jednat o kombinaci několika faktorů. Příčinami mohou být jak infekce a různé 

intoxikace, tak genetické vlivy, chromozomální abnormality, metabolické poruchy a  mnoho 

dalších faktorů.  

Postižení může vzniknout také v různých fázích lidského vývoje. V prenatálním období jde 

nejčastěji o vlivy hereditární, genetické, environmentální (intoxikace matky a plodu, 

infekční onemocnění) a jiné. V perinatálním období může být příčinou perinatální 

encefalopatie, hypoxie, nedonošenost, těžká novorozenecká žloutenka a další. 

V postnatálním období může docházet k infekčním onemocněním mozku, traumatům, 

nádorům mozku, nemocem končících demencí, silné deprivaci aj. (Valenta, Müler, 2007). 
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Mnoho odborných článků uvádí, že velký vliv na závažnost postižení má časový faktor – 

čím je centrální nervová soustava nezralejší, tím je poškození závažnější.  

2.2 Downův syndrom 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů -    

MKN- 10 řadí Downův syndrom mezi abnormality chromozomů nezařazené jinde 

a  nalezneme jej pod kódem Q90.  

Downův syndrom patří mezi nejznámější a nejtypičtější syndromy, které jsou způsobené 

chromozomální aberací. V klasické formě jde o trisomii 21. chromozomu. Každá buňka 

osoby s Downovým syndromem tedy obsahuje tři 21. chromozomy (namísto obvyklých 

dvou). 

První popis syndromu je přiznáván anglickému lékaři Johnu Langdonu Downovi, po kterém 

je také syndrom pojmenován, avšak teprve v roce 1959 byla za příčinu Downova syndromu 

označena trisomie chromozomu 21. Zasloužil se o to francouzský genetik a  pediatr Jérôme 

Lejeune (Selikowitz, 2005). 

2.2.1 Formy Downova syndromu 

Podle mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 

můžeme rozdělit formy Downova syndromu do 4 kategorií – Trisomie 21‚ meiotická 

nondisjunkce, Trisomie 21‚ mozaika (mitotická nondisjunkce), 2 Trisomie 21‚ translokace 

a Downův syndrom NS (MKN-10, 2009). 

Nejčastější formou je, jak jsem již dříve uvedla, trisomie chromozomu 21, tedy přítomnost 

tří chromosomů 21 v karyotypu. Příčinou je chybný rozestup chromozomů v průběhu 

prvního nebo druhého meiotického dělení. Tato chyba nastává nejčastěji v průběhu vývoje 

oocytu. 

Vzácnější formou je tzv. translokační forma trisomie 21, u které je nadbytečný chromozom 

21 připojen na jiný chromozom nebo mosaiková forma Downova syndromu, kdy nadbytečný 

chromozom 21 nese pouze určitá linie buněk. 

2.2.2 Klinický obraz 

Každý člověk je jedinečná osobnost, což platí i pro člověka s Downovým syndromem. 

Existuje tedy celá řada typických projevů tohoto syndromu a pak mnoho dalších znaků, které 

jsou s Downovým syndromem spojeny méně pevně.  
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Pro osoby s Downovým syndromem je typická oční řasa (epikant) a vzhůru směřující oční 

štěrbiny, nízko posazené uši a zvětšený jazyk (makroglosie). Obličej je většinou kulatý 

a  profil plochý. Hlava bývá vzadu lehce oploštěná (brachycephalia). Vlasy bývají jemné 

a  rovné, krk krátký a široký, ústní otvor je o něco menší, než je běžné. Ruce jsou široké, 

s  krátkými prsty. Na dlani bývá jenom jedna příčná rýha, nebo pokud jsou tam rýhy dvě, 

obě se táhnou rovně napříč dlaní. Nohy bývají silné, mívají širokou mezeru mezi palcem 

a  ukazováčkem (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). 

Dalšími typickými projevy syndromu jsou generalizovaná svalová hypotonie, těžká mentální 

retardace, přidružené vrozené vady – zejména vrozené vady srdce (defekt komorově-

předsíňové přepážky, defekt mezikomorové přepážky, Fallotova tetralogie). Bylo také 

zjištěno, že u osob s Downovým syndromem je zvýšený výskyt Alzheimerovy nemoci, která 

postihuje osoby s DS v dospělosti 3-5 krát častěji, než v případě dospělé intaktní populace. 

Lidé s Downovým syndromem mají větší incidenci k poruchám endokrinního systému, než 

intaktní část populace. Nejčastěji jde o hypotyreózu, kdy je snížena činnost štítné žlázy. 

Často se vyskytuje také porucha sluchu, a to vzhledem k  odlišné anatomii lebky (zkrácený 

zvukovod) a z toho vyplývá zvýšená incidence ke středoušním zánětům s následným 

ovlivněním kvality sluchu (Bartoňová, Bazalová, Pipeková, 2007). Z poruch zraku se v 

raném věku vyskytuje strabismus, později se objevuje dalekozrakost a krátkozrakost. Z 

dalších zrakových vad se jedná o šedý zákal, amblyopie nebo oční třas. 

2.2.3 Incidience, diagnostika a screening 

Moderní metody v prenatální diagnostice umožnily výrazným způsobem snížit incidenci 

Downova syndromu u narozených dětí. Podle poslední statistiky vrozených vad 

u  narozených z roku 2012 je zaznamenána klesající tendence. Incidence Downova 

syndromu je uváděna okolo 1:500 - 1000 narozených. Celková incidence Downova 

syndromu (se započítáním prenatálně diagnostikovaných - a pro tuto diagnózu ukončených 

případů) v ČR však stoupá. Pravděpodobně se na tom podílí jak lepší a časnější diagnostika 

(umožňuje diagnostikovat a zaregistrovat takové případy, které by se časně potratily, a tím 

unikly oficiální registraci), tak i nepříznivý trend - v rámci kterého se zvyšuje průměrný věk 

rodiček. Procento prenatálního záchytu z celkového počtu byl v  letech 2008–2012 nad 80 

% (ÚZIS, 2012). 

V posledních pěti letech dochází k významné změně screeningů prováděných v České 

republice. Stále více se využívá screening v prvním trimestru, který má vyšší záchytnost 

nejen Downova syndromu. S tím samozřejmě souvisí i možnost využít časnější metodu 
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invazivní prenatální diagnostiky - odběr choriových klků. Díky tomu klesá relativní počet 

prováděné invazivní diagnostiky při zlepšení záchytu Downova syndromu a dalších 

chromozomových aberací. Díky využití časnější metody klesá v České republice i týden 

těhotenství při diagnostice vrozené vady. Nejčastěji prenatálně zachycovanými vadami jsou 

vrozené chromozomové aberace, z těch právě Downův syndrom. Prenatální diagnostika tak 

v některých případech významně ovlivňuje výskyt těchto vad u narozených dětí (např. 

anencefalie, gastroschíza, Downův syndrom a další). Snížením výskytu letálních a velmi 

závažných vrozených vad je také ovlivněna zátěž vrozených vad například v  perinatální 

úmrtnosti, ale i v dalším přežívání postiženého jedince (ÚZIS, 2012). 

V současné době je vyšetřování rizika postižení plodu nějakou chromozomální odchylkou 

prováděno téměř ve všech státech světa. Tato problematika úzce souvisí s legislativou 

upravující provádění umělého přerušení těhotenství. V některých státech se nepovoluje 

v  žádném případě, ani při zdravotním ohrožení matky či plodu (Severní Irsko, Malta), nebo 

je omezeno (Polsko, Německo). Rozdíly v praxi provádění screeningu Downova syndromu 

jsou i mezi jednotlivými regiony některých států, např. ve Velké Británii, Itálii či Francii. V 

Evropě se screening běžně provádí od prvního trimestru těhotenství a většina států se přiklání 

ke kombinovanému testu, který obvykle provádí gynekologové. V  některých státech (Velká 

Británie, USA) je plošně rozšířené používání integrovaného testu, který často zahrnuje i 

vyšetření inhibinu A. Samotný screening se obvykle provádí na přání těhotné, není prováděn 

plošně, jak je tomu v České republice. Podle publikace Eurocat je nejnižší incidence 

Downova syndromu v Portugalsku, kde je to asi 0,7 případů na 1000 těhotenství, nejvyšší 

incidence je naproti tomu ve velkých městech Francie (Paříž asi 3,5 DS na 1000 těhotenství) 

a ve Švýcarsku (Vaud 4,0 DS na 1000 těhotenství). To nepochybně souvisí s průměrným 

věkem těhotných, který je v Portugalsku mnohem nižší než v průmyslových městech 

Evropy. Obecný průměr je v Evropské unii kolem dvou případů Downova syndromu na 1000 

těhotenství. Rozdíly v podílu ukončovaných těhotenství jsou i v rámci Evropy značné. Pokud 

se týká států, kde je ukončení těhotenství s Downovým syndromem zcela na rozhodnutí 

matky: v Německu, Francii, Itálii, a  kupodivu i v UK, kde je vyšetřování rizika Downova 

syndromu velmi rozšířeno, se pohybuje počet ukončovaných těhotenství s Downovým 

syndromem okolo 60 %. Poměrně vysoké procento ukončených těhotenství je ve Španělsku 

– v některých oblastech až 80 %. V České republice se podle statistiky ukončilo v posledních 

letech kolem 82 % těhotenství s Downovým syndromem. Výsledky České republiky v 

záchytu a procentech ukončených postižených těhotenství jsou na nejvyšších příčkách. To 
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souvisí s vysokou mírou akceptování takového postupu, která u nás patří k nejvyšší mezi 

okolními státy (Springer, Loucký, Zima, 2008, s. 160–162). 

2.3 Dětská mozková obrna 

Dětská mozková obrna neboli infantilní cerebrální paréza či cerebral palsy je označení pro 

skupinu chronických onemocnění charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti, 

která se objevuje v několika prvních letech života a která se zpravidla  v dalším průběhu 

nezhoršuje. V aktualizované verzi MKN-10, která vstoupila v platnost 1. ledna 2013, již 

označení dětská mozková obrna nenalezneme, ale setkáme se s označením – G80 mozková 

obrna. I přes změnu v terminologii se stále setkáváme s označením dětská mozková obrna, 

a to jak v odborné literatuře, tak v lékařských zprávách. 

2.3.1 Formy DMO 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů rozděluje 

mozkovou obrnu do sedmi základních skupin. Každá skupina je označena kódem a názvem 

- G80.0 Spastická kvadruplegická mozková obrna - Spastická tetraplegická mozková obrna, 

Vrozená spastická obrna (mozková), G80.1 Spastická diplegická mozková obrna - Spastická 

mozková obrna NS, G80.2 Spastická hemiplegická mozková obrna, G80.3 Dyskinetická 

mozková obrna - Dystonická mozková obrna, Atetoidní mozková obrna, G80.4 Ataktická 

mozková obrna, G80.8 Jiná mozková obrna - Smíšené syndromy mozkové obrny a G80.9 

Mozková obrna NS - Mozková obrna NS. Základní dělení je však nejčastěji na spastické 

formy a nespastické formy.  

Spastická forma DMO 

Spasticita je stav zvýšeného svalového napětí. Jejími nejčastějšími příčinami jsou poškození 

míchy po úrazu, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, poranění mozku a dětská 

mozková obrna. Rozvoj spasticity narušuje hybnost, sebeobsluhu a omezuje člověka při 

každodenních činnostech, zhoršuje jeho fyzickou zdatnost a může vést až k proleženinám či 

svalovým kontrakturám.  

Mezi spastické formy patří například diparetická forma, kdy jde o spastické ochrnutí obou 

dolních končetin, které jsou často ve flexní kontraktuře v kyčlích. Horní končetiny mají 

normální utváření a zpravidla dobrou hrubou motoriku. Většinou je však narušena jemná 

motorika. Hemiparetická forma je nejčastější. Může být pravostranná nebo levostranná. 

Horní končetina bývá postižena více než dolní končetina. Postižené končetiny jsou slabší 

a kratší. Ve stoji je patrno šikmé postavení pánve, trup bývá vychýlen k postižené straně. Při 



17 

 

chůzi dítě napadá na postiženou končetinu a došlapuje na špičku, horní končetinu drží 

strnule bez pohybu. Hemiparetická forma vzniká poškozením mozku v oblasti jedné 

mozkové hemisféry, a to vždy druhostranné vzhledem k postiženým končetinám. 

Kvadruparetická forma je spastické postižení všech čtyř končetin. Kvadruparetická forma se 

projevuje jako těžší forma diparézy, kdy jsou více postiženy dolní končetiny. Vzniká stejně 

jako diparetická forma na základě postižení mozku v oblasti jeho kmene. Kvadruparetická 

forma oboustranná má podobné příznaky jako forma hemiparetická, vzniká při rozsáhlém 

poškození mozku, v obou mozkových hemisférách. Tato forma DMO je jednou z nejtěžších, 

postižené děti většinou nechodí a pro těžké kontraktury mají velice omezenou pohyblivost 

horních končetin. Větší procento dětí s tímto postižením má sníženou inteligenci a časté 

epileptické záchvaty (Lesný, 1989). 

Nespastická forma DMO 

Mezi nespastické formy řadíme formu hypotonickou, která se projevuje snížením svalového 

napětí. Dyskinetická forma se vyznačuje přítomností bezděčných, mimovolních, 

nepotlačitelných pohybů. Čím více se dítě soustředí na správné provedení pohybu, tím 

většinou bývají nepotlačitelné pohyby intenzivnější, provedení správného pohybu ruší, 

někdy zcela znemožňují. Řeč u těchto dětí bývá těžko srozumitelná, pomalá. Inteligence 

bývá zachována. Příčinou dyskinetické formy DMO je poškození gangliových buněk 

v bazálních gangliích. Při tomto postižení je nutné z hlediska začlenění do dětského 

kolektivu individuální posouzení dovedností a schopností, neboť formy DMO zasahují 

hybný potenciál od lehkého až po nejtěžší formu tělesného postižení (Lesný, 1989).  

Mozečková - cerebelární forma se může vyskytovat ve dvou podobách - čistá a smíšená 

(s  prvky spasticity). U cerebelární formy se setkáváme s ataxií, která je velmi podobná 

dyskinezi, nicméně schází zde cílenost a koordinace pohybu. Důležitým rozdílem mezi 

dyskinetickou a ataktickou formou je místo postižení, u dyskineze jsou postižena bazální 

ganglia a u ataxie je postižen mozeček, který je zodpovědný za rovnováhu a plánování 

pohybů. 

2.3.2 Klinický obraz 

Příznaky mozkové obrny zahrnují široké spektrum potíží. Mohou se vyskytovat nejen 

problémy v oblasti jemné motoriky - s jemnými pohybovými vzorci, jako je psaní nebo 

stříhání nůžkami, ale také se mohou vyskytovat obtíže s udržením rovnováhy, s chůzí, 

s  výskytem mimovolných pohybů apod. 
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Častým jevem u diagnózy mozková obrna jsou další přidružené zdravotní postižení. 

Mozková obrna postihuje mozek a může tedy zapříčinit epileptické záchvaty. U epilepsie 

dochází k nekontrolovaným výbojům abnormální synchronizované aktivity mozkových 

nervových buněk. Epileptické záchvaty mohou nabývat různých podob a intenzity, může 

docházet k poruchám vědomí, tonicko-klonickým křečím celého těla, nebo pouze 

k zahledění se apod.  

Dalším možným příznakem je hydrocefalus, kdy dochází k poruše tvorby a cirkulace 

mozkomíšního moku, což má za následek rozšiřování mozkových komor. Městnání 

mozkomíšního moku zvyšuje nitrolební tlak, což může vést nejen k abnormálnímu růstu 

hlavy dítěte (dokud nejsou kosti lební klenby ještě pevně spojené), ale může to nepříznivě 

ovlivnit i prokrvení mozku. Tímto mechanismem může být dále zhoršována funkce 

motorických oblastí mozku, což může nepříznivě ovlivnit klinický obraz DMO. (Živný, 

2005) 

Často se můžou objevit také problémy ve fyzickém vývoji, jde především o růstové 

problémy. Neprospívání především dětí má zřejmě několik různých příčin, které zahrnují 

mj. i poškození mozkových center kontrolujících růst a vývoj organismu. Tento stav 

nazýváme centrální dystrofie. Po fyzické stránce dochází také k viditelnému oslabení 

končetin, které je patrné hlavně u nemocných se spastickou hemiparézou, kdy se končetiny 

na postižené straně vyvíjejí pomaleji a méně než na straně zdravé. Nejvíce se to projevuje 

na ruce a noze. Vzhledem k tomu, že dolní končetiny jsou menší (kratší a slabší) na postižené 

straně i u nemocných se spastickou hemiparézou, kteří chodí, lze se domnívat, že rozdíly ve 

velikosti končetin mezi nemocnou a zdravou stranou nejsou způsobeny jen nižší aktivitou 

nemocné strany. Je naopak pravděpodobné, že pro zdravý růst končetin a jiných částí těla je 

nezbytné jejich komplexní nervové zásobení, které je u DMO na centrální (mozkové) úrovni 

narušeno, což má za následek zmiňované poruchy růstu. (Živný, 2005) 

Neobvyklé u osob s DMO nejsou ani poruchy a vady zraku a sluchu. Je zaznamenán zvýšený 

výskyt strabismu u dětí s DMO. Strabismus je stav, kdy nejsou osy očních bulev souběžné 

v důsledku asymetrické funkce okohybných svalů. Strabismus může být sbíhavý 

(konvergentní) nebo rozbíhavý (divergentní). U dospělých takový stav vede ke dvojitému 

vidění, u dětí se však mozek tomuto stavu přizpůsobuje tím, že ignoruje podněty přicházející 

z jednoho z očí (toto oko je potom takzvaně tupozraké; hovoříme o amblyopii). Pokud se 

takový stav nezačne včas léčit, může tento mechanismus vyústit v  těžkou poruchu zraku na 

tupozrakém oku, následkem čehož má postižený problémy s  některými zrakovými 
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funkcemi, jako je kupříkladu prostorové vidění potřebné třeba pro odhad vzdálenosti. Léčba 

šilhavosti může být konzervativní; v některých případech je však vhodná chirurgická 

korekce šilhavosti. Děti s hemiparézou mohou mít navíc hemianopii, což je výpadek 

poloviny zorných polí obou očí, v tomto případě na straně shodné se stranou hybné poruchy 

(homonymní hemianopie). Například při levostranné homonymní hemianopii vidí postižený 

při pohledu vpřed dobře, zatímco objekty na levém okraji zorných polí vidí špatně, nebo je 

nevidí vůbec.  

Zvláště děti, které přišly na svět předčasně a velmi nezralé, mívají závažnější poruchy zraku 

způsobené poškozením sítnice kyslíkovou terapií. Jde o tzv. kyslíkovou retinopatii, která 

často vede k téměř úplné nebo úplné trvalé ztrátě zraku. Také poruchy sluchu se mezi 

nemocnými s DMO vyskytují častěji než v ostatní populaci. (Kudláček, 2012) 

Přes všeobecně vžité přesvědčení nemusí znamenat diagnóza DMO vždy automaticky těžký 

handicap. Zatímco dítě s těžkou formou DMO je mnohdy zcela neschopné chůze a  potřebuje 

velmi náročnou, komplexní a celoživotní péči, dítě s lehkou formou postižení může být jen 

lehce nemotorné a obejde se bez speciální pomoci. DMO není nakažlivá (na rozdíl 

od poliomyelitidy, známé též jako dětská obrna) ani dědičná. Přes veškerý dosavadní 

výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. 

Současná medicína přesto nabízí nemocným s DMO pomoc alespoň částečným mírněním 

některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení jejich kvality života. (Kudláček, 2012) 

2.4 Angelmanův syndrom 

Angelmanův syndrom byl poprvé v literatuře popsán v roce 1965 anglickým lékařem 

Angelmanem, který si u svých tří pacientů všimnul, že mají poruchy chůze, nemluví, mají 

záchvaty smíchu (i bez příčiny) a epileptické záchvaty. Vzhledem k tomu, že oblast genetiky 

nebyla na dnešní úrovni, nemohl Angelman příčinu postižení odhalit, a proto nepublikoval 

ve vědecké literatuře. Ve svých pamětech vzpomíná, že během dovolené v  Itálii navštívil 

muzeum výtvarného umění ve Veroně, kde jej zaujal namalovaný obraz usměvavého 

chlapce s panenkou, který měl ve tváři šťastný výraz, silně připomínající jeho tři pacienty. 

Proto tyto děti nazval „happy puppet“ (šťastné panenky). V současnosti se užívá i termínu 

„Angel child“ - andělské dítě. Pozorujeme-li dítě s Angelmanovým syndromem (AS), 

opravdu nám šťastnou loutku připomíná. Dítě trhavě mává rukama, usmívá se, někdy se 

směje nahlas, mnohdy vypadá, jako by se samo těmito pohyby lechtalo, při své hře je velice 
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radostné a šťastné. Také název Andělské dítě je na místě, a to nejen, že je dítě rozesmáté a 

působí šťastně, ale má světlejší barvu vlasů, očí a pleti. (Šilhánová, E., Hladíková, A., 2010) 

Angelmanův syndrom je vzácné geneticky podmíněné postižení patřící mezi mikrodeleční 

syndromy. Onemocnění se diagnostikuje analýzou DNA z krve. Mikrodeleční syndromy 

jsou způsobeny chyběním (delecí) malých chromozomálních úseků, v podstatě jde tedy 

o  strukturní aberace. Angelmanův syndrom je způsoben delecí úseku 15q11-q13 na 

materiálním 15. chromozomu (od matky), případně uniparentální disomií (zdvojení 

genetického materiálu otcovského chromozomu). Tyto změny jsou detekovatelné 

(zjistitelné) přibližně u 70 % případů dětí s AS. U 5-7 % případů s AS je přítomná mutace 

(změna, abnormalita) tzv. UBE3A genu. Pokud dítě zdědí tuto mutaci od matky, onemocní 

Angelmanovým syndromem, pokud ji však zdědí od otce, tak nikoliv (tato mutace nemá 

detekovatelný účinek na dítě). V některých rodinách s touto mutací se Angelmanův syndrom 

může vyskytovat u více členů rodiny. U přibližně 15 % případů dětí s  Angelmanovým 

syndromem se genetickým vyšetřením neprokáže žádná porucha, všechny testy jsou 

negativní, u cca 4-6 % se popíše jiný typ genetického defektu. Poznání přesné genetické 

příčiny Angelmanova syndromu je velice důležité a prospěšné zejména pro prenatální 

diagnostiku (diagnostika nemoci už u plodu) a pro genetické poradenství v  rodině. 

(Šilhánová, E., Hladíková, A., 2010) 

2.4.1 Klinický obraz 

Příznaky, které se vyskytují u všech osob s Angelmanovým syndromem, jsou opožďování 

psychomotorického vývoje, porucha řeči, žádné nebo minimální používání slov, neverbální 

komunikace vysoce převažuje nad slovní (verbální), poruchy pohybů, rovnováhy, nejistá, 

tzv. ataktická chůze nebo třesy končetin, poruchy chování – zejména záchvaty 

nekontrolovaného smíchu, výraz štěstí a spokojenosti ve tváři, grimasování radostné nálady, 

motorický neklid dětí (stále musí něco dělat, běhat, chytat do rukou), neschopnost udržet 

pozornost i jen malou chvíli. (Šilhánová, Hladíková, 2010) 

Dalšími velice častými příznaky jsou pomalejší růst hlavičky, disproporční růst (hlava roste 

pomaleji než ostatní části tělíčka), čehož důsledkem je tzv. mikrocefalie (malý obvod hlavy) 

kolem 2. roku věku. Objevují se také epileptické záchvaty – křeče, začínají obvykle před 

dosažením 3. roku věku, a abnormální nález na EEG (specializované neurologické vyšetření 

– elektroencefalografie, vyšetření, které snímá elektrickou aktivitu mozku), kde se popisují 

charakteristické pomalé hrotnaté vlny s velkou amplitudou. U některých dětí může být 

dalším doprovodným příznakem strabismus (šilhání), hypopigmentace kůže a očí (světlé 
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vlásky, obočí, modrá barva očí, světlá kůže), poruchy pití a polykání (nedostatečný sací 

reflex u novorozence a kojence), hyperreflexie šlachových reflexů (pozná neurolog při 

vyšetření), problémy s krmením během dětství, prominence (vystupuje dopředu) dolní 

čelisti, volná (svěšená) ramena a ruce klimbající podél těla během chůze, zvýšená citlivost 

na teplo, poruchy utváření zubů, poruchy spánku (častá tzv. inverze spánku, během dne děti 

pospávají a v noci jsou čilé a plné aktivity), fascinace vodou (líbí se jim šplouchání, koupání, 

přelévání vody), excesivní chování (i výbuchy vzteku, zlosti na nepatrný podnět) a oploštění 

záhlaví  (i když rodiče poctivě dítě polohují). (Šilhánová, Hladíková, 2010) 

2.4.2 Incidience, diagnostika a screening 

Výskyt Angelmanova syndromu se odhaduje na 1 : 15 000 až 30 000 narozených dětí 

a  objevuje se stejně jak u chlapců, tak i dívek. V České republice je zatím diagnostikováno 

několik desítek dětí s AS, centrální registr nemoci neexistuje. 

Prvotrimestrálním celoplošným screeningem nelze Angelmanův syndrom rozpoznat, tento 

screening je zaměřen převážně na jiná genetická onemocnění - Downův syndrom, 

Edwardsův syndrom, Pataův syndrom a jiné velké chromozomální změny.  

Existuje-li v rodině podezření na možný výskyt Angelmanova syndromu, lze mezi 15. - 20. 

týdnem těhotenství provést vyšetření plodové vody (amniocentéza), kdy se jemným vpichem 

pod ultrazvukovou kontrolou odebere vzorek plodové vody k cílenému molekulárně-

genetickému vyšetření (hledá přesně popisované změny na 15. chromozomu). V případě 

pozitivního výsledku se pak těhotná maminka svobodně nejpozději do 24. týdne rozhodne o 

ukončení či pokračování gravidity. (Šilhánová, Hladíková, 2010) 

Angelmanův syndrom obvykle není rozpoznatelný při narození ani v raném dětství, pokud 

se neobjeví nespecifické vývojové problémy. Nejčastěji se AS diagnostikuje mezi 3-7 lety, 

kdy už se jasně objevuje charakteristické chování a klinické znaky. Pro zlepšení diagnostiky 

tohoto syndromu jsou stanoveny určité vývojové a klinické nálezy typické pro AS, 

nemusí  však být všechny přítomné u jednoho dítěte. Mezi tyto nálezy patří: normální 

prenatální a perinatální anamnéza, normální obvod hlavičky při narození, opožďování 

psychomotorického vývoje evidentně mezi 6.-12. měsícem věku, zpomalení, ale ne úplné 

zastavení (nebo regres) psychomotorického vývoje, normální metabolické, hematologické a 

biochemické laboratorní testy, normální nález na MRI (magnetická rezonance nebo CT 

vyšetření mozku), maximálně může být přítomna lehká kortikální atrofie (úbytek mozkové 

kůry) nebo porucha myelinizace (dozrávání nervových a motorických funkcí). (Šilhánová, 

Hladíková, 2010) 
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3 Specifika rodin s dítětem se zdravotním postižením 

Každá rodina je bezesporu jiná, ale rodina s dítětem se zdravotním postižením má určitá 

specifika, kterými se odlišuje od běžných rodin. Ve většině případů si rodiče nevybrali dítě 

se zdravotním postižením vědomě a je potřeba se s faktem zdravotního postižení nejdříve 

vyrovnat. Vyrovnání se s nepříznivou diagnózou není snadnou záležitostí a ve většině 

případů můžeme tuto situaci označit jako krizi. Snad všichni rodiče očekávají narození 

zdravého dítěte, proto již narození dítěte s problémem přináší nenaplněné očekávání rodičů, 

což je specifické pro tyto rodiny. 

V roce 2010 zveřejnila Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. závěrečnou zprávu 

z monitoringu, který probíhal od června 2009 do března 2010 a jehož cílem bylo zmapování 

problematiky dětí se zdravotním postižením. Mapování problematiky dětí se zdravotním 

postižením bylo zaměřeno na následující oblasti: nejpalčivější problémy péče o  děti se 

zdravotním postižením, postoj rodičů dětí se zdravotním postižením, kteří se s  problémy 

setkávají v každodenním životě, přístup odborné veřejnosti k problematice dětí se 

zdravotním postižením, přístup státu a státních orgánů k problematice dětí se zdravotním 

postižením, přístup nestátního neziskového sektoru (NNO) k problematice dětí se 

zdravotním postižením, vnímání celé problematiky veřejností, tj. běžnou populací.  

Z výsledků celého šetření vyplývá nedostatek systematičnosti v oblasti péče o děti se 

zdravotním postižením, především nedostatek návaznosti poskytovaných služeb 

a  nedostatečné nebo neefektivní řešení problémů. Za nejzávažnější problém považují rodiče 

i zástupci státního a nestátního sektoru nedostatek financí. Hned na druhou pozici řadí rodiče 

a zástupci nestátního sektoru negativní postoj veřejnosti (nezájem, předsudky a posměch). 

Pro zástupce státního sektoru jsou významnější problémy nedostatečné, nevyjasněné 

legislativy (16 %) a nedostatku kvalitních pracovníků ve školství a asistentů (15 %). 

Negativní postoj veřejnosti řadí až na osmou pozici. Ze shrnutí postojů všech tří skupin 

respondentů (rodiče, nestátní sektor, státní sektor) vyplynuly následující tři nejzávažnější 

problematické oblasti: finance, postoj veřejnosti, zájem státu a postoj úředníků. 

3.1 Vyrovnávání se s diagnózou dítěte 

Záměrně jsem název kapitoly uvedla vyrovnávání se, tím chci zdůraznit, že se nejedná 

o  krátkodobý a trvalý proces ba naopak. Je také možné, že k tomuto vyrovnání se nikdy ani 

nedojde. 
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Procesem akceptace postižení dítěte rodiči se zabývá celá řada autorů. Nejčastěji se můžeme 

setkat s modelem Kübler-Rossové, známým též jako pět fází smutku či pět fází umírání, 

který byl poprvé zaveden v roce 1969 americkou psycholožkou Elisabeth Kübler-

Rossovou v její knize On Death and Dying, u nás je tento model uveden v publikaci 

Jankovského (2006). Pro svoji práci jsem použila proces akceptace uvedený v publikaci 

Chvátalové (2005). 

Chvátalová uvádí, že prožívání i chování rodičů postiženého dítěte se v průběhu času mění 

a prochází pěti typickými fázemi. První fází je šok a popření. Představuje první reakci na 

subjektivně nepřijatelnou skutečnost, že dítě není zdravé. Vystihují ji výroky jako „To není 

možné, to nemůže být pravda.“ V této době nechtějí rodiče slyšet nic o možnostech péče 

a  výchovného vedení svého dítěte, protože se dosud nesmířili ani s existencí jeho postižení. 

V průběhu času dochází k postupnému přijetí této informace. Reakce rodičů ovlivňuje i 

skutečnost, kdy a jak se o postižení svého dítěte dozvěděli. Mnoha rodičům chybí 

sympatizující přístup zdravotnického personálu v neštěstí, které je potkalo. Námitky proti 

způsobu, jakým jim lékař informaci podal, mohou být projevem obranné reakce 

traumatizovaných lidí, kteří rozumově vědí, že jim lékař říká pravdu, ale nedovedou ji 

emočně přijmout. Proto je lékař jako posel špatné zprávy trestán kritikou, stává se pro tuto 

chvíli náhradním viníkem. 

Další fází je fáze bezmocnosti, rodiče nevědí, co by měli dělat, nikdy se s podobným 

problémem nesetkali a nedovedou jej řešit. Rodiče mohou prožívat v tomto období pocity 

viny, které se vztahují k dítěti, a pocity hanby, které se vztahují k očekávaným reakcím 

jiných lidí. Jejich prožitky bývají ambivalentní, bojí se zavržení a odmítnutí a zároveň 

očekávají pomoc, ale nemají přesnou představu, jaká by měla být a v čem by měla spočívat. 

Proto mohou být zvýšeně citliví k chování ostatních lidí. (Chvátalová, 2005) 

Třetí fází je postupná adaptace a vyrovnávání s problémem, pro toto období je typické 

zvýšení zájmu o další informace. Rodiče chtějí vědět, proč postižení vzniklo, jaká je jeho 

podstata a jak by měli o své dítě pečovat, zajímá je i jeho budoucnost. Racionálnímu 

zpracování informací často brání emoční vyladění rodičů, které může vést k jejich zkreslení. 

V této fázi, kdy jde o zpracování a zvládání základního problému, lidé používají různé 

copingové strategie. (Chvátalová, 2005) 

Fáze smlouvání je přechodným obdobím, kdy rodiče již akceptují skutečnost, že jejich dítě 

je postižené, ale mají tendenci získat alespoň něco, malé zlepšení, když už není možné, aby 

se zcela uzdravilo. Například dítě bude chodit alespoň s berlemi, bude alespoň částečně 
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vidět. Smyslem je vyjádření určité naděje, jež není zcela nerealistická. Je znakem 

kompromisu, který lze chápat jako signál přijetí dříve zcela odmítané skutečnosti. Mění se 

charakter zátěže, v této době už nejde o trauma, spíš o dlouhodobý stres spojený s únavou 

a  vyčerpáním náročnou péčí o takové dítě. To může posilovat i pocity bezvýchodnosti 

a  minimální efektivnosti jejich úsilí, od něhož očekávali mnohem víc. (Chvátalová, 2005) 

Závěrečnou fází je fáze realistického postoje. Rodiče postupně akceptují skutečnost, že je 

jejich dítě postižené, a přijímají je takové, jaké je. Začnou se chovat přiměřenějším 

způsobem, jejich plány jsou reálnější a splnitelnější. (Chvátalová, 2005) 

Je důležité říci, že ke smíření s postižením dítěte nedochází ve všech případech a jestliže 

postižení vznikne později a dítě bylo po celou dobu akceptováno jako normální, bývají 

reakce rodičů i laické veřejnosti trochu jiné. Jednotlivá stádia u každé rodiny probíhají 

individuálně, každé může trvat různě dlouho a mohou se objevovat v různém pořadí. 

3.2 Volba domácí či ústavní péče 

Domnívám se, že všechny děti patří do rodiny, i ty se zdravotním postižením. Proto by rodiny 

měly dostat takovou podporu, aby své děti mohly mít doma. Stále existuje řada odborníků, 

kteří rodičům dítěte s postižením doporučují ústavní péči. Mnoho rodičů se mi během mé 

práce v SPC svěřilo, že se po narození dítěte dostali do velice nepříjemné a  psychicky 

náročné situace, kdy jim lékaři zdůrazňovali náročnost péče o dítě, že to nezvládnou, nebo 

že to nemá smysl, protože jejich dítě bude mít závažné postižení.  

Narození dítěte s postižením je jedním z nejrizikovějších období, kdy se rodiče rozhodují, 

zda budou vychovávat dítě sami, nebo zda ho umístí do ústavního zařízení. Proto je nezbytné 

poskytnout rodičům náležitou podporu a dostatek informací, samozřejmě je vhodné 

informovat je o všech možnostech a druzích péče, ale rozhodnutí nechat pouze na rodičích 

a bezpodmínečně toto rozhodnutí respektovat. Pokud děti nemohou z jakýchkoliv důvodů 

zůstat ve své rodině, musí se umístění mimo rodinu od začátku pokládat za dočasné řešení a 

musí být vyvinuto úsilí o znovusjednocení rodiny. Je spousta rodičů, pro které je umístění 

jejich dětí se zdravotním postižením do ústavního zařízení, dnes nejčastěji do domova pro 

osoby se zdravotním postižením, skutečně krajním, ale jediným možným řešením. Pro 

ponechání si dítěte doma nemá každý podmínky, ať už bytové či existenční, nebo nemá rodič 

tolik síly, aby mohl o dítě se specifickou potřebou péče pečovat. Jako příklad můžeme dát 

matku samoživitelku nebo otce samoživitele dítěte se zdravotním postižením, které vyžaduje 
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permanentní péči. V tomto případě je velice těžké, někdy až nemožné, ponechat si dítě doma 

a pečovat o něj. 

Bohužel je dnes málo možností a variant, jak se zachovat, když se do rodiny narodí dítě 

s postižením. V úvahu přichází pouze dvě možnosti, a to zůstat v domácí izolaci v  závislosti 

na sociálním příspěvku, nebo klasická ústavní péče.  

3.3 Zvýšená náročnost péče o dítě, specifická péče a pomoc 

Domácí péče je pojem, který není zcela legislativně ukotven a definován, zahrnuje množství 

rozmanitých okolností, situací a jevů. Společné je však to, že se jedná o péči, která je 

poskytována osobám v jejich přirozeném, zpravidla domácím prostředí. Někdo možná může 

namítat, že se jedná o péči o dítě, která je samozřejmá pro všechny rodiny s dětmi. Péče o 

dítě s postižením je však v mnoha ohledech náročnější, a to nejen po fyzické, ale hlavně po 

psychické stránce. 

Je nutné si uvědomit, že péče o dítě s postižením není jenom o úkolech základní rodinné 

péče, ale jedná se také o péči tzv. sociální, ale také zdravotní (ošetřování a doléčování 

nemocí, inhalace, tracheostomie, prevence a léčba dekubitů v případě těžších zdravotních 

postižení apod.). 

Stejně jako zdravé dítě potřebuje dítě s postižením fyzický kontakt s blízkou, pečující 

osobou. V případě dítěte s postižením je mnohdy žádoucí zvýšené množství doteků, kterých 

se například často nedostává dětem nedonošeným, na dlouhé týdny umístěným 

v  inkubátoru. Dítě s postižením potřebuje zvýšený přísun podnětů, u novorozenců 

zajištěných doteky, u starších dětí stimulací i dalších smyslů. Během případné hospitalizace 

je jeho základní potřebou stálá přítomnost rodičů. Například dítě se zrakovým postižením 

vyžaduje zvýšené množství porozumění, doteků, potřebuje ubezpečování o  přítomnosti 

blízkých osob, bezpečné prostředí zajišťované pečujícími osobami. Nevidomé dítě často 

poznává svět „ruku v ruce“ s pečovateli. Dítě se sluchovým postižením potřebuje výraznou 

komunikaci, zřetelná gesta, reakce na své výrazové prostředky, technickou pomoc – 

sluchadla. Dítě s mentálním postižením potřebuje čas, opakování, dítě s autismem řád, 

přizpůsobené tempo, zjednodušené informace. Dítě s  postižením potřebuje také speciální 

kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, stimulační pomůcky a jako každé dítě – 

hračky. (Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 2012) 



26 

 

3.4 Zvýšená potřeba finančních prostředků 

Narození dítěte je pro všechny rodiče zásahem do rodinného rozpočtu, dochází ke zvýšení 

výdajů a obecně ke snížení příjmů, protože žena nejčastěji opouští zaměstnání a dávky, které 

pobírá, bývají nižší než její předchozí příjem. Rodina dítěte s postižením navíc často 

potřebuje nákladné kompenzační, rehabilitační pomůcky a léky, které nemusejí být vždy 

hrazeny zdravotní pojišťovnou.  

Rodina musí myslet i na to, že zdravotní postižení může být takového charakteru, že dítě 

bude vyžadovat celodenní péči po celý život a jeden z rodičů se již nikdy nevrátí do 

zaměstnání. 

3.5 Pečující osoba 

S termínem pečující osoba se můžeme setkat v literatuře velmi často, kdo skutečně je 

pečující osoba, není však nikde jasně definováno. Pro účely několika zákonů jsou osoby 

pečující definovány, definice však vymezují osobu pečující pro účely těchto konkrétních 

zákonů – zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o inspekci práce. Pečující osoba pro 

účely zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.), zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a 

zákona o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.) je definována takto: je to osoba, která vykonává 

nezbytnou osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu, tj. § 8 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, považuje za 

osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), ve stupni 

III. (těžká závislost) nebo ve stupni IV. (úplná závislost), pokud tato osoba trvale žije s 

uchazečem o zaměstnání a společně uhrazují náklady na své potřeby (tyto podmínky se 

nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu 

blízkou). Za blízkou osobu se považují manžel, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní, osvojené 

i převzaté do péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť a snacha, a to kteréhokoli z 

manželů; osobou blízkou se rozumí též rodič druhého z manželů, jestliže tento manžel 

zemřel a nebyl uzavřen nový sňatek. Od 1. 7. 2001 je náhradní dobou pojištění též péče o 

jinou než blízkou osobu, pokud je tato osoba převážně nebo úplně bezmocná, popř. částečně 

bezmocná starší 80 let. 

Z těchto definic pro potřeby zmiňovaných zákonů by se tedy dalo vyvodit, že pečující osoba 

o osobu blízkou je osoba, která pečuje o manžela, příbuzné v řadě přímé, děti vlastní, 

osvojené i převzaté do péče nahrazující péči rodičů, sourozence, zetě a snachu, a to 

kteréhokoli z manželů, nebo o rodiče druhého z manželů, jestliže tento manžel zemřel 
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a  nebyl uzavřen nový sňatek, nebo osoba pečující o jinou osobu starší 80 let. Dále je nutné 

splnit podmínku, že tato osoba pečuje o osobu v II., III. nebo IV. stupni závislosti. (Národní 

centrum podpory transformace sociálních služeb, 2012) 
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4 Sociální služby 

Pro rodiny, které pečují o dítě s jakýmkoliv postižením, je velice důležité, aby měly možnost 

obrátit se na instituce, organizace a odborníky, které a kteří jim mohou pomoci, poskytnout 

poradenské služby a podat kvalifikované informace. Touto oblastí se zabývá poměrně široká 

škála subjektů, a to z rezortu zdravotnictví, sociálních věcí, místního rozvoje (např. 

poradenství pro řešení bezbariérovosti staveb) a školství (školská poradenská zařízení). 

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence. 

4.1 Zákon o sociálních službách 

Zákon o sociálních službách (MPSV, 2017) upravuje podmínky poskytování pomoci 

a  podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb 

a příspěvku na péči. Zabývá se také podmínkami pro vydání oprávnění k  poskytování 

sociálních služeb, výkonem veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekcí poskytování 

sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Mimo to zákon 

upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost 

v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, 

v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů 

zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a  v  azylových 

zařízeních. 

V zákoně je definován také rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím 

sociálních služeb. Tato pomoc a podpora se řídí několika zásadami, musí zachovávat lidskou 

důstojnost osob, musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby 

aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které 

nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a 

posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a 

v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských 

práv a základních svobod osob. 

4.1.1 Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Náklady na 

příspěvek se hradí ze státního rozpočtu a o příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu 

práce. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
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stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb 

v  rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho 

roku. 

Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká 

závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 

zvládat tři základní životní potřeby, jako stupeň II (středně těžká závislost) je hodnocena 

situace, kdy z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není člověk schopen 

zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, ve stupni III (těžká závislost)   z důvodu 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen zvládat šest nebo sedm základních 

životních potřeb a ve stupni IV (úplná závislost) z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopen zvládat osm nebo devět základních životních potřeb a 

vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby. 

Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I 

(lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna 

zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby, ve stupni II (středně těžká závislost), jestliže 

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest 

základních životních potřeb, ve stupni III (těžká závislost), jestliže z  důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních 

potřeb, ve stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb a 

vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby. 

Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: 

mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon 

fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost. Schopnost zvládat 

péči o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let věku. U osoby do 18 let věku se při 

hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby a při hodnocení potřeby mimořádné 

péče porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě 

se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé fyzické osobě téhož věku. 

Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k  potřebě péče, která 

vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. 

Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností 

podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku. 
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V srpnu 2016 došlo ke zvýšení příspěvku ve všech stupních o 10 %. Příspěvek je stanoven 

pro osoby do 18 let věku na 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 6600 Kč, jde-li 

o  stupeň II (středně těžká závislost), 9900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 13200  Kč, 

jde-li o stupeň IV (úplná závislost). V případě osob starších 18 let činí příspěvek za 

kalendářní měsíc 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 4400 Kč, jde-li o stupeň II 

(středně těžká závislost),  8800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) a 13200 Kč, jde-li 

o  stupeň IV (úplná závislost). V některých případech je možné zvýšení příspěvku 

o  2000  Kč za kalendářní měsíc. 

4.2 Sociální služby obecně 

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona o sociálních službách 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení. 

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální 

prevence. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. 

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 

nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními 

službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 

prostředí. (MPSV, 2016) 

 Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě 

přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a  aktivizační 

činnosti, základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností pro 

zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 

Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: centra denních 

služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy 

na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení 
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pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně 

terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční 

centra, zařízení následné péče. Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat 

mezigenerační a integrovaná centra. (MPSV, 2016) 

4.3 Sociální služby pro rodiny s dítětem s postižením 

Rodiny s dítětem s postižením mohou samozřejmě využívat všechny služby, které jsou 

uvedeny výše, ale domnívám se, že následující druhy služeb jsou cílené přímo na ně a také 

je nejčastěji využívají. Druhy služeb pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem jsou: 

sociální poradenství, raná péče, osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, 

denní stacionáře, týdenní stacionáře a domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Problematická je však dostupnost služeb, která je v menších městech horší. U rodin, které 

pečují o děti, se jedná zejména o dostupnost vzdělávání, speciálně pedagogických center, 

osobní asistence, respitní péče (krátkodobá úlevová péče). Tato dostupnost se zhoršuje se 

závažností handicapu, který dítě má. Pobytové služby pro osoby s některými typy postižení 

jsou na jediném místě v  České republice (lidé s těžkou formou autismu, specifickými 

projevy, v kombinaci s  mentálním postižením). Problematická je také dostupnost služeb pro 

lidi s  kombinovaným postižením, například pro lidi s postižením a psychiatrickým 

onemocněním, osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým postižením atd. 

Fakt, že pobytové sociální služby jsou celkově hůře dostupné a že si poskytovatelé mohou 

sami definovat uživatelskou skupinu pro svou službu, vede k tomu, že lidi s takto 

kombinovanými diagnózami nacházejí umístění velmi obtížně. Dostupnost ostatních služeb 

– zde je zejména problém ve využívání volnočasových aktivit pro děti, mládež a  dospělé se 

zdravotním postižením. Centra volného času a další subjekty, které organizují volný čas pro 

osoby bez postižení, obvykle nemají zkušenosti a kapacitu akceptovat do svých aktivit lidi 

se zdravotním postižením, nebo chtějí, aby takového člověka doprovázel asistent. V tomto 

případě pak rodiny musí hradit nejen osobní asistenci, ale i aktivitu samotnou, což je 

finančně náročné a pro některé rodiny neúnosné. Větší otevřenost těchto institucí by přitom 

mohla částečně suplovat respitní péči. To zejména v případě příměstských táborů nebo 

klasických táborů, ale i pravidelných týdenních aktivit. 

4.3.1 Sociální poradenství 

Sociální poradenství zahrnuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení 
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jejich nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při 

poskytování všech druhů sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy 

povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na 

potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských 

a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 

postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci s  osobami, jejichž 

způsob života může vést ke konfliktu se společností. (MPSV, 2016) 

4.3.2 Raná péče 

Odborná pomoc rodině s dítětem s postižením v době jeho dětského věku se nazývá raná 

péče. Legislativně je vymezena v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. § 54 

popisuje ranou péči jako terénní (popřípadě ambulantní) službu, která je poskytována dítěti 

se zdravotním postižením a jeho rodičům do 7 let věku. Služba je poskytována i dětem, 

jejichž vývoj je „pouze“ ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Raná péče se 

přizpůsobuje specifickým potřebám dítěte a zaměřuje se především na podporu rodiny 

a  dítěte, na jeho příznivý vývoj. Tato služba zahrnuje následující činnosti: výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. (MPSV, 2016) 

V České republice jsou služby rané intervence poskytovány mimo jiné prostřednictvím 

tzv.  středisek rané péče. Střediska rané péče poskytují ranou péči klientům ve věku od 

narození do osmi let. Služby nejsou poskytovány pouze jedinci s postižením, ale celé jeho 

rodině. Základem jsou rodiče dítěte a poradenský pracovník, kteří tvoří základ týmu. Dále 

zde může působit sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog a další odborníci. Mezi 

hlavní metody podpory rodiny patří krizová intervence, poradenství, terapie a komunitní 

práce. 

Důležité je také podporování vývoje dítěte, zde jsou využívány metody stimulace, 

kompenzace a terapie. Rodiče vnímají jako zdroj pomoci také to, pokud je dítěti poskytnuta 

ucelená rehabilitace. Přičemž rehabilitaci lze chápat jako souhrn všech opatření potřebných 

k zařazení nebo návratu postiženého člověka do společenského prostředí a do života. Jde o 

zdravotní, psychologickou, sociální, pedagogickou, rodinnou, pracovní a  volnočasovou 

rehabilitaci. 
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4.3.3 Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z  důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, 

v  přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.  

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při 

zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (MPSV, 2016) 

4.3.4 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 

vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. (MPSV, 2016) 

4.3.5 Odlehčovací služby  

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 

umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje 

tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o  vlastní osobu, b) pomoc 

při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování v  případě pobytové služby, e) 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f)  sociálně terapeutické činnosti, g) 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. (MPSV, 2016) 
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4.3.6 Denní stacionáře 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (MPSV, 

2016) 

4.3.7 Týdenní stacionáře 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (MPSV, 

2016) 

4.3.8 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (MPSV, 2016) 

Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní 

vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k  jejich 

potřebám. V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní 

výchova, výchovná opatření nebo předběžné opatření. 

4.3.9 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby 

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů 

dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, 

a  u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. (MPSV, 2016) 

4.4 Sociální služby pro pečující osoby 

Služeb, které by přímo podporovaly blízké osoby pečující o osoby se zdravotním postižením 

a  pečující osoby v nelehkém životním úkolu, není mnoho.  

V zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou 

definovány tyto konkrétní služby pro pečující osoby: odlehčovací služby, raná péče, odborné 

sociální poradenství – do této služby jsou zahrnuty služby psychologického poradenství, 

rodinné poradenství a manželské poradny. Dále jsou to sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi – jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u 
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kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, 

kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení 

jeho vývoje. Cílová skupina těchto aktivizačních center je různorodá, nejsou to jen rodiny 

zdravotně postižených dětí.  
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5 Další služby pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením 

5.1 Zdravotnictví 

Mezi služby v oblasti zdravotnictví využívané dětmi s postižením a jejich rodinami patří 

především ambulantní a lůžková zdravotnická zařízení, jejichž využití se odvíjí od 

charakteru a stupně postižení dítěte. Mezi tato zařízení patří např. oční kliniky a  ambulance, 

logopedické ambulance, kardiologické ambulance, dětské psychiatrické kliniky, pediatrická 

a novorozenecká oddělení nemocnic atd. Děti s rodiči jsou častými klienty léčeben, 

ozdravoven, lázeňských zařízení a hospiců poskytujících rehabilitační, ozdravné a další 

pobyty, včetně péče o nevyléčitelně nemocné.  

Pro děti a jejich rodiny jsou dostupné také stacionáře zaměřené nejčastěji na rehabilitaci, ale 

též na léčbu např. očních či logopedických vad.  

Do rezortu zdravotnictví spadají také kojenecké ústavy a dětské domovy do 3 let poskytující 

péči dětem do 3 let, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. 

5.2 Školství 

Mezi služby z oblasti školství patří především celá vzdělávací soustava běžného 

i  speciálního školského systému. 

Mezi využívaná školská zařízení patří mateřské školy, mateřské školy pro zrakově postižené, 

sluchově postižené, hluchoslepé, tělesně postižené, logopedické, speciální (pro děti s 

mentálním postižením), při zdravotnických zařízeních, základní školy; základní školy pro 

zrakově postižené, sluchově postižené, hluchoslepé, tělesně postižené, logopedické, 

praktické, speciální, při zdravotnických zařízeních, pro žáky se specifickými poruchami 

učení, pro žáky se specifickými poruchami chování, střední školy – gymnázia, střední 

odborné školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, konzervatoře, střední školy – 

gymnázia pro zrakově, sluchově a tělesně postižené, střední odborné školy pro zrakově, 

sluchově a tělesně postižené, střední odborná učiliště pro zrakově, sluchově a  tělesně 

postižené, odborná učiliště pro zrakově, sluchově a tělesně postižené, praktická škola, 

praktická škola pro zrakově, sluchově a tělesně postižené, konzervatoř pro zrakově 

postižené. 

Je důležité si uvědomit, že děti s postižením často pokračují ve vzdělávání i po dokončení 

střední školy, a to na vyšších odborných školách nebo školách vysokých. 
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Kromě formálního systému předškolního, primárního, sekundárního a terciárního 

vzdělávání patří do působnosti školství také zařízení pro zájmové vzdělávání: střediska 

volného času, mezi které patří domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností; školní 

kluby poskytující zájmovou činnost v rámci školy; školní družiny poskytující zájmovou 

a  výchovnou činnost mimo dobu vyučování převážně žákům prvního stupně základní školy.  

Dále do rezortu školství spadají školská poradenská zařízení: pedagogicko-psychologické 

poradny poskytující pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradenství 

a  pomoc při výchově a vzdělávání dětí. Speciálně pedagogická centra poskytující 

poradenství žákům s postižením či zdravotním znevýhodněním. 

Mezi školská zařízení dále patří zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

a  preventivně výchovné péče: diagnostické ústavy plnící úkoly především diagnostické, ale 

též výchovné, vzdělávací a terapeutické po dobu zpravidla osmi týdnů; dětské domovy 

pečující o děti, které nemohou vyrůstat ve svých rodinách; dětské domovy se školou 

poskytující péči dětem s nařízenou ústavní výchovou či uloženou ochrannou výchovou; 

výchovné ústavy poskytující péči dětem starším 15 let se závažnými poruchami chování, 

u  nichž byla nařízena ústavní výchova či uložena ochranná výchova; střediska výchovné 

péče zajišťující preventivně-výchovnou péči pro děti s rizikem vzniku a vývoje poruch 

chování a jejich rodiče. 

5.3 Neformální služby 

Vedle formalizovaných služeb majících svou oporu v legislativě a spadajících do gesce 

jednotlivých ministerstev existuje i celá řada neformálních služeb, které děti s postižením 

a  jejich rodiny mohou využívat. Jedná se především o služby hlídání dětí; mateřská 

a  rodičovská centra; volnočasové aktivity mimo školská zařízení; neformální rodičovské 

skupiny, kde si rodiče dětí se stejným postižením mohou vyměňovat své zkušenosti. 
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6 Empirická část 

Empirická část práce je rozdělena na dvě části, v první části se zabývám otázkou, jaké 

sociální služby jsou na Domažlicku poskytovány rodinám s dítětem s postižením. Druhá část 

je z mého pohledu stěžejní a zabývá se třemi konkrétními rodinami, které mají dítě 

s kombinovaným postižením. Mnou vybrané respondenty nespojuje pouze postižení dítěte, 

ale také to, že děti navštěvují přípravný stupeň základní školy speciální a jsou si věkově 

blízké. 

6.1 Hlavní výzkumná otázka a dílčí výzkumné otázky 

Jedním z hlavních cílů práce je podat ucelený přehled sociálních služeb pro rodiny s dítětem 

s kombinovaným postižením na Domažlicku. I když byl v minulosti, v roce 2012, vytvořen 

přehled sociálních služeb na Domažlicku, považovala jsem za důležité zjistit, jestli byly 

služby do roku 2017 rozšířeny nebo naopak některé z nich už neexistují. Mimo jiné je 

materiál zaměřen komplexně na všechny sociální služby, nejen na rodiny s dítětem 

s kombinovaným postižením. 

První hlavní výzkumná otázka tedy zní: 

„Jaké sociální služby jsou na Domažlicku poskytovány rodině s dítětem s kombinovaným 

postižením?“ 

Druhá a hlavní část výzkumu se zaměřuje na konkrétní rodiny s dítětem s kombinovaným 

postižením. Jako výzkumnou metodu jsem vybrala kvalitativní rozhovor. Cílem 

kvalitativního rozhovoru je pochopit, jak zkoumaní lidé interpretují určité skutečnosti. 

Analýza potom vysvětluje, proč tito lidé vnímají skutečnost právě tak, jak ji vnímají. Cílem 

je popsat životní příběh rodiny a režim dne dítěte a odpovědět na další dílčí výzkumné 

otázky. 

Dílčí výzkumné otázky by měly ukázat především na to, jak fungují vybrané rodiny dětí 

s kombinovaným postižením, kdo všechno se podílí na péči o dítě, ale také to, jestli rodina 

zná diagnózu dítěte, jaké má obavy a co jí chybí. Odpovědi na tyto otázky mohou pomoci 

k lepšímu pochopení rodin jako takových a mohou přinést důležité poznatky nejen pro 

speciální pedagogy, sociální pracovníky, lékaře, kteří s rodinami spolupracují, ale také pro 

širší veřejnost.  

Cílem práce bylo také zviditelnění problémů, se kterými se rodiny potýkají, a poukázání na 

jejich omezené možnosti k zapojení se do běžného života. Cílem práce není to, aby byly tyto 
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rodiny litovány, ale naopak oceněny a mělo by dojít k zamyšlení se nad koncepcí sociálních 

služeb a jejich plánování. Uvědomuji si, že konkrétně rodin s dítětem s kombinovaným 

postižením není v Domažlickém okrese mnoho, kdy vycházím z klientely SPC 

v Horšovském Týně a SPC pro žáky a studenty s tělesným postižením,  více vadami, 

opožděným psychomotorickým vývojem a autismem ve Zbůchu, kde mají klientelu z celého 

Plzeňského kraje. Sociální služby jsou však nedostatečně zastoupeny i pro skupinu rodin 

s dítětem s jakoukoliv formou postižení, což je rozhodně špatně, a tato skupina si zaslouží 

pozornost odborníků i veřejnosti, protože péče o děti s postižením je vyčerpávající po všech 

stránkách. 

Tematice situace rodin s dítětem s postižením se věnuje řada autorů, a to jak z řad odborníků, 

tak i samotných rodičů dětí, například Fitznerová (2010), Makovcová (2009), Michalík a 

Valenta (2008), Vágnerová, Strnadová, Krejčová (2009), Chvátalová (2005), Sobotková, 

Dittrichová (2009) a další. Myslím si, že každá rodina je jiná, přestože můžeme najít shodné 

znaky, které jsem uvedla v teoretické části, tak můžeme nalézt i skutečnosti, které jsou 

specifické pouze pro danou rodinu. Proto si myslím, že každý výzkum v této oblasti je 

originálem a může přinést nové poznatky. 

Dílčí výzkumné otázky jsou: 

„Jak změnilo narození dítěte a jeho diagnóza vztah rodičů?“ 

„Kdo je hlavním pečujícím o dítě?“ 

„Nakolik se rodina zapojuje do péče o dítě?“ 

„Nakolik zná rodina medikaci podávanou dítěti?“ 

„Nakolik zná rodina režim dne dítěte?“ 

„Zná rodina přesnou diagnózu dítěte?“ 

„Jaké sociální služby rodiny využívají?“ 

„Čeho se rodiče dítěte obávají do budoucna?“ 

6.2 Volba výzkumné metody 

Jak vyplývá z cílů mé práce, výzkum jsem zaměřila na dvě oblasti. První z nich je popsání 

sociálních služeb určených rodinám dětí s kombinovaným postižením na Domažlicku. Jako 

metodu pro tuto část jsem zvolila analýzu dokumentů a dotazování. 
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Analýza dokumentů je metoda sběru dat, která představuje vyhledávání vhodných 

dokumentů, z nichž chceme získat informace o daném jevu. Analýzu dokumentů můžeme 

kombinovat s jakoukoli jinou metodou získávání dat, např. s rozhovorem, pozorováním nebo 

ohniskovou skupinou. (Čermák, Miovský, 2000) Tuto metodu je vhodné doplnit o  další 

metody, proto jsem zvolila ještě metodu dotazování. Kombinovala jsem osobní 

a  telefonické dotazování. Osobní dotazování proběhlo vždy v místě, kde daná organizace 

sídlí. Pouze v jednom případě – MCT raná péče proběhlo dotazování v areálu plaveckého 

bazénu Kdyně, kde organizace pořádá plavání pro děti s postižením. Osobní dotazování má 

oproti telefonickému své výhody, ale samozřejmě i nevýhody. Hlavní výhodou je lepší 

vysvětlení a hloubka kontaktu, jako nevýhoda je uváděna vyšší časová náročnost. Myslím si 

však, že pro daný cíl bylo dostačující i  telefonické dotazování, kdy jsem získala potřebné 

informace. 

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo navázat spolupráci se sociálním odborem, měla jsem 

omezené možnosti týkající se volby vhodné metody. Myslím si však, že analýza dokumentů 

spolu s dotazováním umožnila získání všech potřebných dat a byla dostatečná pro splnění 

cílů šetření. 

Ve druhé části výzkumu bylo hlavní otázkou, jaká metoda mi umožní nejlépe poznat danou 

oblast zájmu. Jako nejvhodnější výzkumnou metodu jsem zvolila rozhovor. Gavora (2010) 

uvádí, „že je tato technika vhodná, pokud hledáme osobní, bezprostřední a důvěryhodné 

odpovědi. Kontakt tváří v tvář navíc zvyšuje záruky, že respondenti budou odpovídat 

pravdivě a dostatečně.“ 

Metoda rozhovoru je založena na přímém dotazování, na komunikaci mezi výzkumníkem 

a  respondentem. Rozhovor lze dělit podle několika kritérií, prvním z nich je počet osob, 

které jsou do rozhovoru zapojeny. Zvažovala jsem, jestli zvolit například formu skupinového 

rozhovoru, kde by však mohl být problém v osobních vztazích mezi rodiči, kdy vztahy mezi 

nimi jsou problematické, a rozhovor by se mohl změnit na konfrontaci. Z tohoto důvodu 

jsem zvolila individuální rozhovory, i když si myslím, že skupinový rozhovor by mohl 

přinést také zajímavá fakta, ale pro zodpovězení výzkumných otázek je individuální 

rozhovor zcela dostačující. 

Švarcová (2005) dále dělí rozhovor podle struktury otázek na rozhovor standardizovaný 

(strukturovaný), polostandardizovaný a nestandardizovaný (nestrukturovaný). 

Standardizovaný rozhovor probíhá podle otázek, jejichž znění a pořadí je přesně určeno 

a  alternativy odpovědí jsou předem připraveny (je to vlastně dotazník zadávaný ústní 
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formou). Jeho výsledky jsou snáze zpracovatelné, ale míra poznatků je poměrně nízká. 

Polostandardizovaný rozhovor rovněž nabízí respondentovi alternativní odpovědi, ale 

výzkumník klade doplňující a upřesňující otázky. Nestandardizovaný rozhovor probíhá 

pružněji. I zde si výzkumný pracovník musí připravit základní okruhy otázek, které bude 

klást, ale jejich obsah, pořadí a formulace závisí na tazateli, který se přitom nemusí 

přidržovat žádného schématu (Skalková, 1983). Pro výzkum jsem zvolila 

polostandardizovaný rozhovor, i když v případě rozhovoru s matkami dětí jsem je někdy 

nechala odbočovat od dané otázky, ale vždy jsem dodržovala dané schéma. Otázky 

v rozhovoru jsou otevřené. Jako výhodu otevřených otázek chápu to, že respondentovi 

nevnucují žádné myšlenky a neomezují jej ve vyjádření.  

Při přípravě rozhovoru jsem jasně vymezila cíl výzkumu a výzkumné otázky, na které jsem 

chtěla získat odpovědi. Dále jsem zvolila vzorek respondentů, který blíže specifikuji 

v následující kapitole, vybrala jsem typ polostrukturovaného rozhovoru a stanovila jsem 

plán sběru dat, který také uvádím v následující kapitole.  

6.3 Výběr a charakteristika zkoumaného vzorku 

Respondenty jsem volila záměrným kriteriálním výběrem, jehož znakem je vybraná 

vlastnost nebo stav. Pro můj výzkum bylo kritériem dítě s kombinovaným postižením, škola, 

kterou dítě navštěvuje, a věk dítěte. Dalším požadavkem byla samozřejmě ochota 

oslovených respondentů ke spolupráci.  

Respondenti, kteří se zúčastnili výzkumné části mé práce, mají ve své rodině dítě 

s kombinovaným postižením, součástí výzkumu byly také osoby, které nejsou rodiči dítěte, 

ale patří nějakým způsobem do rodiny dítěte. Všechny tři děti, které jsou klíčové pro můj 

výzkum, navštěvují přípravný stupeň ZŠ speciální a narodily se mezi léty 2009 – 2010. 

V případě Jany (Angelmanův syndrom) jsem provedla rozhovory s matkou, otcem, 

současnou manželkou otce, matkou matky, otcem matky. V případě Sáry (Downův 

syndrom) jsem hovořila s matkou, otcem, sestrou Julií, matkou matky a otcem matky. 

Rozhovory s Janovou (DMO) rodinou zahrnují rozhovor s matkou, otcem, sestrami Natálií 

a Petrou, matkou otce a matkou matky. 

Důležitým prvkem bylo, aby všechny rodiny žily na Domažlicku, vzhledem k průzkumu 

sociálních služeb v tomto regionu. Počet rodin s dítětem s kombinovaným postižením 

v podobném věku není nikterak vysoký a více rodin se mi nepodařilo vyhledat. Dvě rodiny 

jsem oslovila na základě toho, že jsou klienty speciálně pedagogického centra, kde pracuji, 
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a třetí rodina mi byla doporučena jednou z matek. Hlavní bylo samozřejmě to, aby se mnou 

byli ochotni spolupracovat i ostatní členové rodiny. Dalším faktem, který vnímám pozitivně, 

je ten, že rodinná situace všech respondentů a vztahy mezi nimi jsou rozmanité – od úplné 

rodiny po rodinu, kde se rodiče nestýkají a mezi otcem a dítětem není žádný kontakt. 

Rodiny jsem oslovila v listopadu roku 2015. Nejdříve jsem kontaktovala matky dětí, kterým 

jsem nastínila cíl mé práce a oblast mého zájmu. Po jejich souhlasu se spoluprací mi samy 

zprostředkovaly kontakt s ostatními členy rodiny. Pouze jednoho otce (Sára, Downův 

syndrom) jsem musela vyhledat a kontaktovat sama, protože matka s ním neudržuje žádný 

kontakt, adresu se mi podařilo získat od starší dcery. Nejprve spolupracovat odmítl, ale po 

týdnu se mi ozval, že mi informace poskytne, protože se nemá za co stydět. Ostatní 

respondenti spolupracovali ochotně. 

Místa, kde se odehrávaly rozhovory, jsem ponechala v režii respondentů. Většinou se 

odehrály v domovech rodin a všechny proběhly pouze za mé a respondentovy účasti. 

6.4 Realizace a postup sběru dat 

Abych mohla odpovědět na první výzkumnou otázku, kontaktovala jsem na jaře 2016 odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví v Domažlicích, kde mi úřednice odpověděla, že nemá 

v dohledné době v řádu několika měsíců prostor pro konzultační schůzku. Proto jsem se 

zaměřila na organizace, se kterými spolupracuje speciálně pedagogické centrum, kde 

pracuji, a vytýčenou oblast jsem prozkoumala sama, za pomoci uvedených zdrojů. Nejvíce 

nápomocný mi byl katalog sociálních a souvisejících služeb na Domažlicku, 

Horšovskotýnsku a Holýšovsku, který byl vydán v roce 2012, ale není aktuální a některé 

služby v dnešní době již neexistují nebo existují v upravené formě. Katalog byl vytvořen 

v rámci projektu „Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území 

ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice“ a byl podpořen z prostředků Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a  státního 

rozpočtu ČR. 

Informace jsem získávala z internetových stránek daných organizací a osobním kontaktem 

s nimi. Sběr těchto dat probíhal od července do listopadu 2016. Pro dotazování jsem 

vytvořila seznam otázek, který byl zaměřen na přehled poskytovaných služeb a jejich 

specifikaci nebo zařazení do systému sociálních služeb. Důležité pro mě bylo také zjistit, 

jestli informace uváděné na internetových stránkách organizací jsou stále aktuální. 
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Ve druhé části jsem rodiny oslovila na základě toho, že se dvěma pracuji jako speciální 

pedagog ve speciálně pedagogickém centru a jedna z rodin mi byla doporučena. Spolupráce 

na této práci byla zcela dobrovolná a rodinám jsem zaručila anonymitu s tím, že nebudu 

zveřejňovat jejich celá jména. Žádný z oslovených spolupráci na výzkumu neodmítl, což mě 

velmi překvapilo, protože vztahy mezi rodiči nejsou ve všech případech ideální, jeden otec 

se s dítětem nevídá a nechce jej ani vidět a jeden z otců o dítě delší dobu nejevil zájem. Sběr 

dat se všemi respondenty byl proveden v období od září do konce prosince 2016.  

Rozhovory jsem se snažila uskutečnit v prostředí, ve kterém se respondent cítil 

nejpřirozeněji. Rozhovory probíhaly na různých místech, která budou uvedena u každého 

respondenta. 

Rozhovory trvaly mezi patnácti minutami až dvěma hodinami. Před zahájením jednotlivých 

rozhovorů jsem vždy respondentovi objasnila, že můj výzkum slouží jako podklad pro 

diplomovou práci. Ujistila jsem jej také o anonymitě jeho osoby a jeho sdělení v rámci 

rozhovoru. Vysvětlila jsem mu také, proč rozhovor nahrávám na diktafon a  požádala jsem 

ho o souhlas s nahráváním. Respondentům jsem poté kladla předem připravené otázky a v 

případě potřeby jsem pokládala otázky doplňující. Respondenti byli také upozorněni, že 

nejsou špatné a dobré odpovědi, a byli poučeni, že mají čas, aby si své odpovědi rozmysleli. 

Na konci každého z rozhovorů jsem každému poskytla prostor, aby případně dodal k tématu 

něco, co doposud nezaznělo, a prostor pro vyjádření pocitů z rozhovoru. 

Následně po uskutečnění všech rozhovorů jsem jejich obsah přenesla do písemné podoby. 

Prvními respondenty byly matky dětí, které mi vypověděly především životní příběh dětí, 

popsaly rodinnou situaci, denní režim dětí, medikaci, sociální služby, které využívají, a  také 

ty, které postrádají. Během těchto rozhovorů byly zodpovězeny také všechny otázky 

z rozhovoru. 

Po těchto rozhovorech mohly být realizovány ostatní rozhovory, které probíhaly podle 

časových možností respondentů. První rozhovor proběhl 2. 9. 2016 a poslední byl 

uskutečněn 20. 12. 2016. 
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7 Sociální služby na Domažlicku 

Na Domažlicku působí celkem 14 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb 

a  4  poskytovatelé neregistrovaných sociálních služeb s místní působností. Své služby na 

Domažlicku nabízejí i další poskytovatelé, kteří mají okresní, krajskou či celorepublikovou 

působnost, jejich sídlo nebo kontaktní místo se však v Domažlicích nebo v nejbližším okolí 

nenachází.  

Nejvíce poskytovatelů má jako cílovou skupinu seniory – 10 poskytovatelů, na druhém místě 

jsou cílovou skupinou rodiny s dítětem/dětmi – 6 poskytovatelů a na třetím místě osoby s 

tělesným a zdravotním postižením – 5 poskytovatelů. Na seniory, osoby s různými druhy 

postižení a rodiny s dětmi se zaměřuje pečovatelská služba měst Bělá nad Radbuzou, 

Hostouň, Poběžovice a městyse Klenčí pod Čerchovem. Seniorům se také věnuje Centrum 

sociálních služeb Domažlice, Domácí ošetřovatelská péče a Městské centrum sociálně 

rehabilitačních služeb – domov pro seniory. Cílové skupině osob s různými druhy postižení 

se věnuje Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, Centrum sociálních služeb 

Domažlice, Diecézní charita Plzeň, Domácí ošetřovatelská péče Domažlice, město Hostouň, 

město Poběžovice, Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, městys Klenčí pod 

Čerchovem a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Osoby ohrožené sociálním 

vyloučením se mohou obrátit na organizaci Člověk v tísni, Network East-West a  Diecézní 

charitu Plzeň.  

Podotýkám, že poskytuji přehled organizací, které sídlí na území okresu Domažlice, všechny 

cílové skupiny mohou rovněž využít služeb neregistrovaných poskytovatelů 

a  nadregionálních poskytovatelů sídlících mimo toto území.  

Na Domažlicku působí 6 pečovatelských služeb, které poskytují Domácí ošetřovatelská péče 

Domažlice, město Bělá nad Radbuzou, město Hostouň, město Poběžovice, Městské centrum 

sociálně rehabilitačních služeb a městys Klenčí pod Čerchovem. Senioři mohou rovněž 

využít Domovů pro seniory Centra sociálních služeb Domažlice a Městského centra sociálně 

rehabilitačních služeb. Pro ně a pro osoby se zdravotním postižením jsou také určeny služby 

osobní asistence poskytované Domácí ošetřovatelskou péčí Domažlice, která rovněž spolu s 

Městským centrem sociálně rehabilitačních služeb zajišťuje odlehčovací služby. Centrum 

provozuje i denní stacionář. Sociálně aktivizační služby pro seniory a  osoby se zdravotním 

postižením nabízí Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje a Diecézní charita 

Plzeň. Pro rodiny s dětmi s postižením jsou určeny služby rané péče organizace MCT CZ. 

V Domažlicích působí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, chráněné místo určené pro 
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děti a mládež, jež spravuje Diakonie ČCE – středisko v  Rokycanech. Na osoby ohrožené 

sociálním vyloučením se zaměřuje služba terénní programy organizace Člověk v tísni. Tyto 

osoby se mohou také obrátit na Diecézní charitu Plzeň, která poskytuje terénní krizovou 

pomoc, provozuje azylové domy a nabízí sociální rehabilitaci. 

7.1 Základní a odborné sociální poradenství na Domažlicku 

Základní sociální poradenství je základní součástí všech poskytovaných sociálních služeb, 

neboť ze zákona 108/2006 Sb. jej jsou povinni poskytovat všichni poskytovatelé sociálních 

služeb. Sociálním poradenstvím se často zabývají i neregistrovaní poskytovatelé sociálních 

služeb.  

Odborné sociální poradenství je již poskytováno v poradnách se zaměřením na potřeby 

jednotlivých cílových skupin. V Domažlicích jej zajišťují 4 poskytovatelé – Centrum pro 

zdravotně postižené Plzeňského kraje, Centrum sociálních služeb Domažlice, Diecézní 

charita Plzeň, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. 

7.2 Pečovatelská služba na Domažlicku 

Pečovatelské služby na Domažlicku jsou zaměřeny pouze na seniory, nikoliv na děti se 

zdravotním postižením. Podle zaměstnankyň jednotlivých zařízení je možné jako klienta 

přijmout i dítě, ale nemají děti jako cílovou skupinu a tyto případy by se musely řešit 

individuálně a nelze je brát jako samozřejmé a dlouhodobé řešení. 

7.2.1 Domácí péče Domažlice s.r.o. 

Domácí péče Domažlice s.r.o. byla založena v roce 2011 jako nástupnická firma původní 

firmy Domácí ošetřovatelská péče provozované fyzickou osobou a v roce 2012 získala 

oprávnění poskytování zdravotních služeb právnickou osobou pro oblast bývalého okresu 

Domažlice. Původní záměr provozovat nestátní zdravotnické zařízení domácí péče vznikl 

v  roce 2001 a postupně se rozšířil i na služby sociální, které provozuje od roku 2007. 

Zdravotní služby jsou poskytovány kvalifikovanými zdravotními sestrami, které pracují bez 

odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. Sociální služby poskytují kvalifikovaní 

pracovníci v sociálních službách. 

Všechny služby jsou poskytovány v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Společnost má 

uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 

Vojenskou ZP, Českou průmyslovou ZP, Oborovou ZP a Zdravotní pojišťovnou 

ministerstva vnitra. 
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7.3 Raná péče na Domažlicku 

Raná péče patří mezi terénní služby, popřípadě doplněné ambulantní formou služby, 

poskytované dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož 

vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu 

rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Na Domažlicku působí 

také raná péče, která však nemá sídlo na území Domažlic, jedná se o  Středisko rané péče 

SPRP Plzeň, o. s. 

7.3.1 MCT CZ z.s. 

Posláním střediska je poskytovat v Plzeňském kraji, v okrese Domažlice, terénní sociální 

službu ranou péči rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do šesti let 

s  ohledem na individuální potřeby každého klienta, s důrazem na dodržování lidských práv 

klienta poskytovat odbornou pomoc a podporu, která vede ke zlepšení kvality života těchto 

rodin, k jejich samostatnosti a nezávislosti na sociální pomoci. Služba je poskytována v 

přirozeném prostředí rodiny a svou činností zabraňuje případnému prohlubování její 

nepříznivé sociální situace. MCT CZ má jako cílovou skupinu rodiny s  dítětem od narození 

do 6 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to dítě s mentálním, tělesným, 

kombinovaným postižením nebo s autismem (i v kombinaci se smyslovým postižením, 

pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující) a také dítě ohrožené ze zdravotních 

důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha, apod.). Kapacita střediska je 30 

klientských rodin. 

MCT CZ nabízí terénní služby - konzultační návštěvy v rodině dítěte, podporu a  poradenství 

v prvních letech života dítěte s postižením nebo ohrožením ve vývoji, podporu rodiny, 

naslouchání, provázení. Dále MCT CZ nabízí podporu při jednání s úřady, odborníky, 

zprostředkování kontaktů, možnost zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, doporučení a zapůjčení odborné literatury, 

videa, CD, pomoc při hledání informací na internetu, pomoc při hledání vhodných 

předškolních, školních institucí a při výběru vhodného pedagogického asistenta, pomoc při 

integraci, zprostředkování osobní asistence, víkendové psychorelaxační pobyty, klubové 

setkávání rodin a rodinných příslušníků, odborné přednášky a v neposlední řadě pohybovou 

stimulaci ve vodním prostředí. 

Ambulantní konzultace probíhají ve Středisku rané péče Nový Spálenec a provozní doba 

střediska je středa 14-18 hodin. Terénní služby jsou poskytovány formou návštěv poradce 
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rané péče v místě, které si určí uživatel služby, nebo přímo v rodinném prostředí dítěte, 

zpravidla 1 - 2x měsíčně, v případě potřeb rodiny i častěji. 

MCT CZ kromě rané péče poskytuje i aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které ukončily 

užívání služby rané péče a mají zájem zúčastňovat se fakultativních činností v rámci 

programu rané péče, a sportovní činnosti pro osoby s tělesným či zdravotním postižením od 

6 let (příprava na sportovní a závodní činnost – plavání, stolní tenis, míčové hry). 

7.4 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Sociálně aktivizační služby poskytuje přímo v Domažlicích Archa pro rodiny s dětmi, působí 

tady také Domus – Centrum pro rodinu a  Latus – Centrum pro dítě a rodinu, které však mají 

sídlo v Plzni. Tyto organizace nabízejí podporu v náročných životních situacích, za které 

považují: vztahy v rodině (konflikty, rozvod či rozchod rodičů, problematický vztah s 

rodičem), nevhodný výchovný styl rodičů, poruchy chování u dětí, ekonomicky nepříznivou 

situaci rodiny (nezaměstnanost, dluhy), nepříznivé podmínky v bydlení (způsob a kvalitu 

bydlení, čistotu a uspořádanost), traumatickou událost v rodině (úmrtí v  rodině), zdravotní 

situaci v rodině (dlouhodobé onemocnění, zdravotní postižení), rizikové chování v rodině 

(užívání návykových látek, alkoholismus, patologické hráčství, trestnou činnost, domácí 

násilí). Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně. 

7.4.1 Archa pro rodiny s dětmi 

Jedná se o jednu ze služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Tzv. rodinní asistenti 

podporují rodiny s dětmi v náročné životní situaci, která může být ohrožující pro potřeby 

a  vývoj dětí, a rodiče ji nedokážou sami překonat. Společným cílem je stabilní život rodiny, 

kdy rodina žije podle svých nastavených pravidel, samostatně a bez soustavného využívání 

podpůrných služeb. 

Služby jsou poskytovány tak, aby neohrožovaly práva rodiny a její soukromí. Veškerá 

sdělení a informace jsou považovány za důvěrné, jsou pečlivě chráněny a je s nimi nakládáno 

podle platných předpisů a právních norem. Důraz je kladen také na utváření prostoru bezpečí 

a důvěry mezi pracovníkem a rodinou. Krátkodobá podpora rodiny vedoucí ke stabilizaci 

obtížné situace může probíhat i anonymně.  

Archa pro rodiny s dětmi poskytuje terénní služby na území Plzeňského kraje v těchto 

regionech: Blovicko, Domažlicko, Horažďovicko, Horšovskotýnsko, Klatovsko, 

Kralovicko, Nepomucko, Nýřansko, Plzeňsko, Přešticko, Rokycansko, Stodsko a Sušicko. 
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Ambulantní služby jsou určeny rodinám z Plzeňského kraje. Archa pro rodiny s dětmi má 

dle § 49 zákona č. 359/1999 Sb. pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  

Archa pro rodiny s dětmi nabízí rodinám s dětmi do 26 let následující služby: odbornou práci 

s rodinou, výchovné poradenství, krizovou intervenci s rodinou či členem rodiny, podpůrnou 

terapii dítěte i rodiče, orientační psychologickou diagnostiku, konzultace psychologa s 

dítětem, doprovod, případové konference, asistovaný kontakt dítěte s  rodičem, preventivní 

aktivity, kontakt s institucemi ve prospěch rodiny, zprostředkování dalších služeb, pastorační 

služby. 

7.4.2 Volnočasový klub Duha Domažlice  

Tato sociální služba je určena zejména pro osoby s mentálním postižením a osoby 

s psychickým handicapem v domažlickém regionu. Je registrovanou službou a je 

poskytována bezplatně. 

Hlavním cílem služby je podporovat sociální dovednosti uživatelů a vytvořit alternativu 

trávení volného času jako u zdravých jedinců. 

Obsahem volnočasového klubu jsou tematická setkávání, která jsou tvořena ve spolupráci 

s uživateli. Týkají se životních cílů, plánů a možností seberealizace. Jde zejména o  podporu 

v soběstačnosti, trénink paměti či práci s počítačem. A také o umožnění lepšího začlenění 

do přirozené komunity i posílení sebevědomí. Kromě skupinových činností je s  uživateli 

pracováno také individuálně. Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, 

osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým 

postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením. 

7.5 Sociálně terapeutické dílny 

7.5.1 Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa 

Posláním sociálně terapeutických dílen je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním 

onemocněním nebo kombinovaným postižením z domažlického regionu alternativu 

zaměstnání. To umožní přiblížit způsob života těchto lidí životu běžného občana, předcházet 

tak jejich sociálnímu vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení. 

Cílem je umožnit výše zmíněným cílovým skupinám aktivně trávit část pracovního dne, 

rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom maximálně využít a respektovat schopnosti 

uživatelů; dále poskytnout pomoc při získávání nebo obnovování základních pracovních 
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návyků a potřebných komunikačních dovedností; případně zvýšit jejich předpoklady pro 

pracovní uplatnění na chráněném i otevřeném trhu práce. U klientů, u kterých je vzhledem 

k celkové úrovni schopností nebude reálný další postup na chráněný nebo podporovaný trh 

práce, bude hlavním cílem vytvořit alternativu zaměstnání. 

Prvotním cílem sociálně terapeutických dílen tedy není dosahovat zisk, ale vytvořit možnost 

smysluplného využití času pro výše zmíněnou cílovou skupinu. Sociálně terapeutické dílny 

sv. Josefa jsou poskytovány ve 2 místech – pracoviště Meclov s  okamžitou kapacitou 15 

klientů a pracoviště Domažlice s okamžitou kapacitou 12 klientů. 

Pracoviště Meclov 

Služba je poskytována v obci s rozšířenou působností Horšovský Týn, v obci Meclov, 

čp.  1.  Služba je poskytována v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin.  

Textilní dílna je zaměřena na výrobu drobných textilních doplňků do domácnosti i jiných 

interiérů (veřejných prostor, restauračních provozů, kaváren, cukráren atp.), na výrobu 

drobných módních doplňků z textilií, vlny a přírodních materiálů, na zpracování zbytkového 

textilu k dalšímu použití. Dále bude vybavena tkalcovskými stavy na výrobu tkaných 

koberečků, polštářů i jiných doplňků (tašky, šály atp.). 

Polytechnická dílna je zaměřena na drobnou dřevovýrobu – různé dekorativní doplňky do 

domácnosti i jiných interiérů, dle aktuální situace a možností klientů výroba užitkových 

předmětů, například dřevěných hraček či jednoduchého nábytku, na výrobu šperků 

a  dekorativních předmětů technikou Tiffany, na malování vitráží, na výrobu šperků 

a  dekorativních předmětů technikou fusingu, výrobu šperků z kovu, korálkování a na 

výrobu dekorativních předmětů a šperků z kůže.  

Součástí dílen je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu je zajištěno stravování nebo 

podmínky pro přípravu stravy. 

Pracoviště Domažlice 

Výtvarně - keramická dílna je zaměřena na výrobu ručního papíru a jeho další zpracování 

na různá přání, jmenovky, vizitky, obálky, dárkové tašky. Činnosti prováděné při výrobě 

ručního papíru jsou tyto - trhání, stříhání novin, mixování, nanášení papírové hmoty na síto, 

lisování, zdobení. 

Keramická dílna vhodně navazuje na individuální vzdělávací program v keramické dílně pro 

žáky Praktické školy v Poběžovicích. Klienti si osvojí základy práce s hlínou, pokročilejší 
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budou vedeni k prohlubování řemeslných a výtvarných dovedností. V dílně se dále bude 

zpracovávat proutí, hlavně technikou pedig, a to na různé košíky, dekorace, které lze velmi 

dobře kombinovat s keramikou. 

Součástí dílny je i odpovídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno stravování nebo 

podmínky pro přípravu stravy. 

7.6 Neregistrované sociální služby na Domažlicku 

Jednou z organizací je Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub 

“Pavučinka". Poskytované služby jsou sociálně aktivizační programy v rámci péče 

o  rodinného příslušníka. Sdružení se podílí na organizaci různých společenských akcí, jako 

jsou výlety, sportovní a kulturní aktivity, nabídky táborů, semináře, školení, poskytuje 

tiskoviny se sociální tematikou. Poradenství je poskytováno individuálně při členských 

schůzích a společenských akcích. Kapacita zařízení je přibližně 35 členů sdružení. Provozní 

doba je dle domluvy a služby jsou poskytovány zdarma. Cílovou skupinou jsou osoby s 

kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, 

osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby se zrakovým 

postižením. 

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje – Domažlice (kontaktní místa – 

Domažlice, Poběžovice) je organizace zaměřená na sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním. 

7.7 Diskuze 

Nejen z rozhovorů s rodiči dětí s postižením je jasné, že není v Domažlicích dostatek služeb, 

pro které jsou cílovou skupinou děti s postižením a které by tak usnadnily rodičům péči. 

Ještě horší je situace se službami a pomocí zaměřenou přímo na rodiče pečující o dítě s 

postižením.  

Velkým problémem je podle mého neexistence například odlehčovacích služeb, které by 

pečujícímu poskytly prostor věnovat se i jiným věcem, než je péče. Tato skutečnost má 

dopad nejen na osobní život a volnočasové vyžití pečujícího, ale omezují jej například 

i  v běžných sociálních stycích. 

Dále jsem se setkala s absencí například psychorelaxačních pobytů pro rodiče, např. 

víkendových, i s odborníky, kteří se v problematice daného postižení a péče vyznají 

a  mohou pomoci. Někteří rodiče se tohoto pobytu účastnili v rámci jiných organizací 
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a  shodli se na tom, že by bylo žádoucí, aby podobné pobyty byly nabízeny přímo 

v Domažlicích.  

Dále chybějí služby, které se týkají věku po ukončení školní docházky. Děti potřebují 

i  nadále jednak kontakt s vrstevníky a dále také stimulaci k udržení dosažených dovedností 

a jejich dalšímu rozvoji - neexistují programy, které by zahrnovaly pracovní uplatnění či 

pracovní terapii v podobě, jaká je pro tyto mladé lidi s mentálním postižením, případně 

autismem, zvládnutelná a přínosná. I rodiče mladších dětí jako problém vnímali to, že není 

nabídka volnočasových aktivit pro jejich děti s postižením a že po této stránce zůstává 

veškerá starost na nich.  
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8 Jana – Angelmanův syndrom, narozena 3. 10. 2010 

8.1 Životní příběh 

Jana se narodila v termínu jako zdánlivě zdravé dítě. Těhotenství probíhalo bez komplikací 

a všechna provedená vyšetření byla v pořádku. První problémy se objevily v souvislosti 

s kojením, kdy Janičce nešlo příliš sát z prsu. Matce proto bylo doporučeno přejít na umělou 

výživu již ve 3 týdnech věku. Další komplikací byl Janičky neustálý pláč a bylo patrné, že 

velmi málo spí. Přes den Janička nespala vůbec a v noci byla vzhůru každých 20  minut. Při 

návštěvě pediatra matka požádala o podrobnější vyšetření, dětský lékař změřil hlavičku, 

která byla v normě a provedl sérii metabolických, hematologických a  biochemických 

laboratorních testů, které byly také zcela v normě. Po dalším naléhání a  obavách matky byla 

provedena magnetická rezonance mozku, která byla taktéž v pořádku. V prvních měsících si 

rodiče začali také všímat, že Janička nedělá takové pokroky jako ostatní děti podobně staré. 

Zlom nastal v půl roce věku, kdy pediatr řekl, že její psychomotorický vývoj jeví známky 

opoždění a odeslal je na neurologii, kde jim bylo doporučeno cvičení Vojtovou metodou. 

Maminka poctivě cvičila a měla radost, že Janičku cvičení baví a líbí se jí, protože se i přes 

strašení, že bude při cvičení plakat, stále smála.  

Když byl Janičce rok, byli rodiče s Janičkou posláni z neurologie na genetické vyšetření do 

Prahy. Genetik provedl rodokmenové šetření rodiny, vyšetřil Janičku a provedl odběr krve 

ke genetickému vyšetření. Rodičům sdělil, že výsledky vyšetření budou asi za 6 týdnů. Po 5 

týdnech genetik kontaktoval rodiče a pozval je znovu do Prahy. Rodičům bylo sděleno, že u 

dcery byl genetickými testy potvrzen Angelmanův syndrom. Poté odebral krev i  rodičům, 

aby zjistil možnou dědičnost onemocnění. 

Asi v roce a půl se objevil první generalizovaný epileptický záchvat. Janička seděla na 

židličce a najednou upadla do bezvědomí na zem, oči měla v sloup, tělo napnuté a škubala 

končetinami. Tento záchvat trval asi 3 minuty a poté Janička usnula. Neurolog potvrdil 

epilepsii po kontrolním EEG a později oznámil, že je to jeden z častých symptomů 

u  Angelmanova syndromu. Protože monoterapie nezabírala, muselo být přistoupeno ke 

kombinované léčbě. 

Janičce je nyní 6 let a navštěvuje přípravný stupeň základní školy speciální.  Komunikuje 

prostřednictvím obrázků, verbální komunikace není schopna, ale je patrné, že je schopná 

porozumět daným pokynům. Jana je hyperaktivní a má problém s pozorností. Na základě 
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psychologického a speciálně pedagogického vyšetření bylo stanoveno spodní pásmo středně 

těžké mentální retardace. 

8.2 Rodinná anamnéza 

Janička se narodila v roce 2010 do úplné rodiny. Matka Jana je narozena v roce 1980 a  otec 

Petr v roce 1975. Jana byla prvním dítětem obou manželů. V roce 2012 otec rodinu opustil 

a odstěhoval se ke své tehdejší přítelkyni, v současné době již manželce. Manželství bylo 

rozvedeno v roce 2013 a otec uzavřel manželství nové. Z druhého manželství má Janička 

dva sourozence, bratra, který se narodil v roce 2013, a sestru, narozenou v roce 2015. Matka 

Janičky je v současné době bez partnera a neuzavřela nové manželství. Janička je svěřena 

do péče matky, do roku 2015 otec Janičku nenavštěvoval, ale vždy plnil finanční závazky 

vůči Janě. Od roku 2015 si pravidelně bere Janičku na dvě odpoledne v týdnu nebo podle 

domluvy s matkou. 
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9 Sára - Downův syndrom, narozena 12. 9. 2009  

9.1 Životní příběh 

Sára se narodila v roce 2009. Matka během těhotenství nepozorovala žádné odchylky ani 

zvláštnosti oproti prvnímu těhotenství v roce 1999. Odběr krve v 11. týdnu těhotenství 

i  ultrazvukové vyšetření ve 13. týdnu těhotenství nenaznačovaly žádné podezření na 

chromozomální odchylky u plodu. Hned po porodu vyslovili lékaři podezření na Downův 

syndrom. Ukázalo se, že se jedná o formu trisomnie 21. chromozomu, která byla prokázána 

vyšetřením karyotypu. 

Na diagnózu Downova syndromu nebyl nikdo z rodiny připraven. Matka na chvíle po sdělení 

diagnózy nerada vzpomíná, byla to pro ni situace, se kterou se neuměla podle svých slov 

vyrovnat, a požádala lékaře o medikaci, také sdělila lékařům, že dítě nechce. Reakci otce si 

matka nepamatuje. Po prvotním šoku, asi po 48 hodinách se matka podle svých slov 

„vzchopila a začala fungovat“. Manžel za dcerou již do nemocnice nepřišel, a  když byly 

propuštěny domů, tak zjistila, že se odstěhoval. V následujících dnech ji kontaktoval se 

žádostí o rozvod. 

Péče o Sáru byla mnohem náročnější, než tomu bylo u starší dcery. Matce se vším pomáhali 

její rodiče. Největší problém byl, že Sára neměla vyvinutý sací reflex, odstříkané mléko 

často zvracela a plakala. Byla opakovaně nemocná, střídaly se záněty očí a zápaly plic, kdy 

byla nutná hospitalizace.  

Ve třech měsících vážila Sára pouze 3550 g, nezvedala hlavičku, ale pro matku bylo dobrým 

znamením, že se objevil první úsměv a broukání. 

U Sáry byla také diagnostikována srdeční vada, která vyžadovala operační zákrok, po kterém 

následovala zdlouhavá rekonvalescence. Kolem prvního roku se Sára pokoušela lézt, 

objevovaly se první slabiky a viditelné byly také snahy o sed. V prvním roce byla Sára hodně 

plačtivá, nechtěla moc jíst a málo spala, což bylo velmi náročné pro celou rodinu. Stavět se 

bez opory začala ve 20 měsících a samostatně chodit ve dvou letech, což bylo jistě díky 

tomu, že matka s dcerou pravidelně rehabilitovala a cvičila podle Vojtovy metody několikrát 

denně. Ve stejné době se zlepšuje i řeč – slabiky se postupně spojují do jednoduchých slov. 

Kolem šestého roku života Sára ovládala chůzi do schodů, dokázala jíst sama lžící, pít 

z hrnečku.  
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Asi v pěti letech se matka snažila umístit dceru do mateřské školy, což jí ovšem nebylo 

doporučeno vzhledem k Sářině oslabené imunitě a časté nemocnosti. V současné době 

navštěvuje Sára přípravný stupeň základní školy speciální. 

Sára má středně těžkou mentální retardaci a je i v současnosti drobná a velmi často nemocná 

a unavená. Není výjimkou, že nachlazení končí hospitalizací v nemocnici. Matka zdůrazňuje 

fakt, že bez pomoci svých rodičů, kteří zajišťovali a zajišťují péči o starší dceru, by si 

nemohla nikdy nechat Sáru doma a byla by nucena ji umístit do ústavní péče, protože času 

na starší dceru má minimum. 

Sára ráda poslouchá dětské písničky, tancuje, prohlíží si obrázkové knížky, kreslí, sleduje 

televizní pořady pro děti a hraje si s legem nebo kostkami.  

9.2 Rodinná anamnéza 

Sára se narodila do úplné rodiny matce Daně, která se narodila v roce 1979 a otci Jiřímu, 

který se narodil v roce 1970. Sára se narodila jako druhé dítě, starší sestra Julie se narodila 

v roce 1999. Manželství bylo uzavřeno těsně před narozením první dcery v roce 1999. 

V roce 2010 bylo manželství rozvedeno, Sára i Julie byly svěřeny do péče matky. Otec se 

stýkal v prvních letech pouze s Julií, Sáru nenavštěvoval, ani si ji nebral. Otec odmítal platit 

na mladší dceru a postupem času neplatil alimenty ani na Julii. V této chvíli je tato věc řešena 

soudem a prozatím nepadl definitivní rozsudek, protože se otec několikrát odvolal.  
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10 Jan - dětská mozková obrna, narozen 17. 4. 2010 

10.1 Životní příběh 

Jan se narodil 17. 4. 2010 a je z 5. těhotenství matky (3. porod), těhotenství bylo hodnoceno 

jako rizikové. Porodní hmotnost chlapce byla 2 780 g, délka 48 cm a obvod hlavy 32,6 cm. 

Porod proběhl ve 40. týdnu těhotenství, a to císařským řezem (akutní) pro patologické CTG 

(kardiotokografie, alterace ozvů). Apgarové skóre bylo stanoveno 1, 1, 1. Po porodu 

proběhla resuscitace, intubace a na základě histologického vyšetření placenty byly zjištěny 

četné okrsky infarktů a známky akutní chorioamnitidy. Po porodu byla nutná umělá plicní 

ventilace s průtokem 6l/min., která trvala 4 dny. Jan byl po porodu transportován na JIP 

neonatologického oddělení, kde proběhla řízená hypotermie po dobu 72 hodin. Byly 

zaznamenány tonické křeče a žmoulání, což trvalo do druhého dne po porodu. Vyšetření na 

EEG zaznamenalo epileptickou aktivitu a byla podávána epileptika - fenobarbital. Druhý 

den po porodu proběhla magnetická rezonance mozku, která objevila ischemické poškození 

bílé hmoty a šedé kůry mozkové s maximem v parietooccipitalis bilaterálně, byly zde 

nalezeny nekrotické okrsky. Menší poškození bylo zaznamenáno také v bazálních gangliích. 

Z péče neonatologického oddělení byl Jan propuštěn po 22 dnech hospitalizace. Ze závěrů 

vyplývá těžká asfyxie, syndrom akutní dechové tísně, plicní hypertenze, Cliffordův syndrom 

1. stupně (chudé podkoží, hraniční hydratace, dystrofie), intraterinální hemoragie, 

perzistující pupilní membrána, encefalomalácie. V neurologickém nálezu před propuštěním 

z hospitalizace přetrval nižší svalový tonus a nedokonalé novorozenecké reflexy.  

Diagnózy: 

 P210 Těžká porodní asfyxie – řízená hypotermie 

 P228 ARSD, plicní hypertenze 

 P052 Cliffordův syndrom 1. stupně 

 H356 Intraterinální hemoragie I. sin., perzistující pupil. Membrána I. dx. 

 P915 HIE 3. st., encefalomalácie 

Jedná se o dítě s DMO – diparetická forma. Neurologickými vyšetřeními byla stanovena 

diagnóza epilepsie s myoklonickými záchvaty, které mají projevy prudkého poklesu hlavy. 

Oční vyšetření zjistila parciální kongenitální atrofii očního nervu. Vyšetření na ORL 

vykazuje lehkou oboustrannou nedoslýchavost. Psychologické vyšetření ve věku 4,5 roku 

stanovilo mentální retardaci na úrovní IV. trimenonu. 
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Od září 2011 Jan leze. V listopadu 2011 došlo k dekompenzaci epilepsie, která se projevila 

až 100 epileptickými záchvaty denně, po hospitalizaci a úpravě léčby došlo k opětovné 

kompenzaci. Tato epileptická aktivita však vyvolala regresi ve vývoji, kdy Jakub přestal lézt. 

V následujícím období došlo opět k pokroku. 

Jan byl 3x na léčebném pobytu v Janských Lázních a jednou absolvoval rehabilitační pobyt 

v Piešťanech. Je v péči střediska pro ranou péči a od 4 let navštěvoval jednou až dvakrát 

týdně běžnou mateřskou školu (2-3 hodiny dopoledne), kde byl přítomen asistent pedagoga. 

V současné době navštěvuje Jan druhým rokem přípravný stupeň ZŠ speciální. Je stále 

klientem střediska pro ranou péči, ale v dubnu bude tato spolupráce ukončena. Absolvuje 

kontrolní vyšetření na neurologii, oftalmologii, léčebné rehabilitaci. Pokračuje logopedická 

terapie, dvakrát týdně navštěvuje hippoterapii a dochází jednou týdně na pohybovou 

stimulaci, která probíhá v bazénu. Matka a osobní asistentka při práci s Janem vycházejí 

z Bobath konceptu. 

10.2 Rodinná anamnéza 

Otec, rok narození 1976, má střední školu zakončenou maturitní zkouškou. V současné době 

pracuje jako obsluha CNC strojů, je zdráv. Matka, rok narození 1972, je vyučena kuchařkou, 

tuto profesi vykonávala do narození syna. U matky zjištěna mutace A 1298C 

v homozygotním stavu. V rodinné anamnéze matky je mentální postižení (sestřenice, 

perinatálně). Jan má dvě sestry (společná matka), které jsou narozeny 1990 a 1994 jsou 

zdrávy – Natálie a Petra. Rodina je úplná. Bydlí v rodinném domě, Jan spí v ložnici s rodiči, 

avšak má také svůj pokoj, který není v současné době využíván. Starší sestry již bydlí 

samostatně. Rodina má veškeré materiální vybavení a Jan má velké množství hraček a 

mnoho rehabilitačních (válce, žíněnka, cvičící míče, žebřiny…) a didaktických (iPad 

s velkým množstvím aplikací) pomůcek. Jan má také speciálně upravené chodítko, židli 

Panda, speciální kočár a v blízké době bude zakoupen také vertikalizátor. Prostředí je velmi 

podnětné, čisté. Vztahy mezi rodiči jsou dobré. Většinu činností zajišťuje matka, protože 

otec chodí do zaměstnání. Rodina společně tráví volný čas.  
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11 Diskuze 

11.1 Vliv narození dítěte a jeho diagnózy na vztah rodičů 

Situace v první rodině – Jana (Angelmanův syndrom) byla odlišná od ostatních v tom, že 

diagnóza byla určena až po prvním roce věku dítěte, i když bylo zřejmé, že vše není 

v pořádku již před určením diagnózy. Ve zbylých dvou případech, bylo postižení 

diagnostikováno ihned po porodu. Žádná z matek během těhotenství nevěděla, že se narodí 

dítě s jakoukoliv formou postižení, a nebyla proto postavena před otázku volby, zdali 

podstoupit přerušení těhotenství. 

Matka i otec dívky s Angelmanovým syndromem se shodli na tom, že narození dítěte, 

zdánlivě bez problémů, manželství prospělo, ale samo sdělení diagnózy neunesl otec dítěte 

a rodinu opustil. Druzí rodiče přiznávají, že narození dítěte s Downovým syndromem 

znamenalo sice rozpad manželství, které ovšem nebylo ideální ani před tím. Poslední 

manželé spolu vychovávají syna s dětskou mozkovou obrnou společnými silami a shodují 

se, že diagnóza vztah posílila. 

Rodiče dívky s Angelmanovým syndromem také shodně uvádějí, že velký vliv měla mimo 

jiné rodina muže, která vyvíjela tlak na to, aby dali dceru do ústavní péče. „Petr to 

nezvládnul, ale asi se mu nedivím, byl tam hrozný tlak ze všech stran, ať dáme Janu do 

ústavu, ať si nekazíme život. Já jsem s ní byla doma, tak jsem to moc neslýchala, ale Petr 

byl pořád v práci, u rodičů, s kamarády a všude slyšel, jak si ničíme život a přitom můžeme 

mít další zdravé miminko.“ 

Narození dítěte do rodiny je zlomem v životě každé rodiny, a to i v případě, že jde o dítě 

zcela zdravé. Narození prvního dítěte někdy může přispět ke vzniku manželské krize. Této 

krizi může napomoci vypětí, které je s rodičovstvím spojeno, ale také pocity nejistoty nebo 

dříve nevyřčené otázky a problémy. Středobodem života celé rodiny se stává dítě a může se 

stát, že vztah rodičů je upozaděn. Myslím si, že tento fakt je u dětí s postižením o to 

důraznější. 

Bylo by chybou připisovat rozpad manželství pouze postižení dítěte, což dokazují i moji 

respondenti. Jedno manželství nebylo bezproblémové již před narozením a jedno trvá dosud. 

Současná rodina je často charakterizována chybějícími očekáváními trvalosti vztahu, lidé se 

nechtějí obětovat v zájmu rodiny, existuje také řada alternativ společného soužití. Podle 

Národní zprávy o rodině (2004) se Česká republika řadí úrovní rozvodovosti mezi státy s 

nejvyšším podílem manželství zanikajících rozvodem. Rozvodovost se v  90.  letech 
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zvyšovala. V neúplných rodinách žije téměř 1,5 milionu osob (14 % obyvatel), z  toho 488 

tisíc závislých dětí (27 % závislých dětí). Neúplné rodiny však nevznikají jen rozvodem, ale 

i úmrtím jednoho z rodičů či narozením dítěte osamělé matce. V roce 1991 bylo v ČR 434 

tisíc neúplných rodin, v roce 2001 již 576 tisíc. Aktuálním podílem 40 % rozpadávajících se 

manželství z původně uzavřených sňatků patří Čechy do skupiny zemí, kde je tento ukazatel 

nejvyšší (skandinávské země, Velká Británie, Švýcarsko, Ukrajina, Rusko). 

11.2 Zapojení členů rodiny do péče o dítě 

Ve všech třech případech je hlavní pečující osobou matka dítěte. V prvních dvou případech 

pečují o dítě matky samy, bez partnera, v případě chlapce s DMO se na péči podílí také otec 

dítěte. 

V případech dětí s Angelmanovým a Downovým syndromem pomáhají v omezené míře také 

prarodiče dítěte, ale hlavní zátěž leží na matkách. Dívku s Angelmanovým syndromem si od 

jejích tří let bere na dvě odpoledne otec (s manželkou), v případě dívky s Downovým 

syndromem otec nejeví o dívku zájem a na péči se nepodílí ani fyzicky ani finančně.  

Péče prarodičů je omezená nejen náročností péče o dítě, ale v prvním případě mají prarodiče 

navíc obavu z Janiny epilepsie. Bojí se epileptického záchvatu a nejsou si jisti, že by byli 

schopni podat lék a zajistit adekvátní pomoc. V minulosti se již se záchvatem setkali a podle 

babičky „úplně zamrzli a nevěděli, co dělat, i když jim dcera vše vysvětlila a naučila a taky 

ukázala, ale prostě v tu chvíli jenom koukali a nevěděli absolutně nic.“ 

V případě Sáry se prarodiče nezapojují přímo do péče o ni, ale pečovali o její starší sestru, 

které bylo v době Sářina narození deset let. Matka říká: “…potřebovala jsem ale strašně 

pomoct se starší dcerou, které v té době bylo deset, a já jsem byla věčně se Sárou po 

nemocnicích, rehabilitacích a na malou jsem neměla vůbec čas. Bez našich bych to nikdy 

nezvládla a Sáru bych musela dát někam do ústavu.“ Starší dceru do péče příliš nezapojovala, 

a to především z obav o Sáru. Matka k dané otázce sama říká: „Já jsem se o  Sáru dost bála, 

jak byla maličká a často nemocná, ale Julie pomáhala se vším ostatním. Myslím, že se chtěla 

zapojit, ale moc jsem jí to nedovolila. Asi jsem měla, ale bála jsem se o Sáru. Ale hrála si 

s ní a někdy vozila kočárek.“ 

Pouze jedna z rodin využívá služeb osobní asistence, a to rodina s Janem s DMO. Matka 

uvádí, že „…strašná pomoc je naše asistentka, která chodí dvakrát týdně na čtyři hodiny, bez 

té už by to nešlo. Také jsme mohli na pár dní v minulém roce na romantické výlety a  malou 
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dovolenou bez Honzíka, což manželství jednoznačně prospělo. Jinak babičky do péče jako 

takové ne a dcery také ne, nemůžu to po nich ani chtít.“ 

Všechny ženy by se daly zařadit do skupiny tak zvaných neformálních pečovatelů. Tento 

termín definovala konfederace organizací zaměřených na rodinu působící v Evropské unii 

COFACE (Confederation of Family Organisation in European Union), která vymezila pojem 

neformálního pečovatele poměrně široce, neboť mezi pečující osoby zahrnuje: „všechny 

muže i ženy, kteří nejsou profesionálními pečovateli, ale na základě vlastního rozhodnutí, 

nebo proto, že nenalezli jinou volbu, pečují o závislou osobu ve svém bezprostředním okolí. 

Poskytují jí základní péči pravidelně nebo nepravidelně v různých formách. Jedná se 

zejména o tyto formy péče a podpory: ošetřovatelská péče, pomoc při vzdělávání a 

sociálních aktivitách, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, koordinace péče, neustálý 

dohled, psychologická podpora, pomoc s komunikací a domácími pracemi.“ (COFACE, 

2011) 

Kvalitě života pečujících osob se věnuje řada autorů jako například Michalík (2010), 

Kroutilová-Nováková a  Jandzíková (2012). Respondentky se shodly na tom, že se cítí často 

nedoceněny. Scott (in Dohnalová, Hubníková, 2013) uvádí, že nedostatek obecného 

povědomí o tom, co tato důležitá a náročná role obnáší, a chybějící představa o tom, jak 

málo pomoci je pro tyto pečovatele dostupné, může být pro potenciální neformální 

pečovatele jednou ze zásadních bariér, kvůli které mohou nad možností zajistit péči v  rodině 

rodinným pečovatelem, váhat. Role rodinných pečovatelů je totiž velmi často silně 

nedoceněna. Poskytování neformální péče je nezřídka vnímáno jako něco ve smyslu 

dobrovolnické činnosti, pro kterou se zcela svobodně pečující rozhodl. V důsledku toho 

často mají lidé z užšího i širšího sociálního okolí a dokonce i profesionálové a tvůrci politiky 

tendenci vnímat záležitosti spojené s poskytování péče jako něco, co je zcela soukromou, 

osobní záležitostí mezi pečujícím a příjemcem péče. (Dohnalová, Hubníková, 2013) Jedna 

z matek respondentek se setkala také s tím, kdy se jí paní na úřadu práce zeptala, kdy už 

hodlá jít do práce, bohužel si tato pracovnice neuvědomila skutečnost, že žena pečuje o své 

plně závislé dítě 24 hodin denně a těžko by našla osobu, která by plnila její funkci za 13 200 

Kč, což je výše příspěvku na péči ve čtvrtém stupni. Další z matek se zmínila v souvislosti 

s přiznáním příspěvku na péči: „No, spíš mi přijde, že mi házeli klacky pod nohy, hlavně co 

se týká příspěvku na péči, bylo to ponižující a přišla jsem si jako nějaký příživník, který 

nechce pracovat.“ 
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Další rizikovou oblastí pro pečující matky je zdravotní stav jich samotných. Pečující osoby 

jsou vystaveny velkému stresu, nedostatku spánku, fyzickému i emocionálnímu vyčerpání. 

Všechny matky se zmínily o bolestech zad a celkovém pocitu únavy a časté frustrace.  

Všechny matky pečují o své děti osobně, autorky Nováková-Kroutilová a Jandzíková (2012) 

uvádějí, že velká část pečujících v jejich výzkumu uvedla, že trpí stavy smutku a  deprese, 

což podle autorek může souviset s tím, že téměř všichni dotázaní – celých 92 % - se cítí na 

péči úplně sami. Tento názor se objevil i u mých matek - respondentek. 

11.3 Denní harmonogram dítěte 

Dalo by se říci, že všechny harmonogramy jsou velmi podobné. Všechny matky se shodly 

na tom, že bylo složité udělat vzorový harmonogram, protože v případě jejich dětí není 

možné plánovat a program se může změnit z hodiny na hodinu. Všechno je určeno aktuálním 

stavem dítěte, ale také jeho ochotou spolupracovat. 

Denní harmonogram znají opět pouze matky dětí, ostatní respondenti jej viděli velmi 

zjednodušeně. 

Důležitý je poznatek, že veškerý život matek se řídí podle potřeb a zdravotního stavu dítěte. 

Matky se musejí přizpůsobit svému dítěti a veškeré jejich činnosti jsou podřízeny potřebám 

dítěte.  

11.3.1 Jana 

2:00 – 5:00 Jana většinou nespí, hraje si 

5:00 – 6:00 spánek 

6:00 – probuzení, ranní hygiena, cvičení, podávání léků, oblékání 

7:30 – odjezd do ZŠ speciální 

8:00 – 12:00 vzdělávání v přípravném stupni ZŠ speciální 

12:00 – 18:00 – program je jiný každý den – návštěva otce/lékařů/rehabilitace/bazén, 

v případě, že je doma – hra, cvičení, masáže… 

18:00 - koupání 

18:30 – večeře, podávání léků 

19:00 – cvičení 

19:30 – 21:00 – hra, pohádky 
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21:00 – uložení do postele 

23:00 – 2:00 – spánek 

11.3.2 Sára 

7:00 – probuzení, snídaně, hygiena, oblékání, podání léků 

7:45 – odjezd do ZŠ speciální 

8:00 – 11:30 – docházka do přípravného stupně ZŠ speciální 

12:00 – cvičení, oběd, podání léků 

12:30 – 13:30 – spánek 

13:30 – 18:00 – program se mění – návštěva lékařů/logopedie/ergoterapie…, když je doma 

– hra, cvičení… 

18:00 – koupání 

18:30 – večeře, podání léků 

20:30 – uložení do postele 

11.3.3 Jan 

6:45 - probuzení, ranní hygiena, podání léků, snídaně, oblékání 

7:50 - odjezd do ZŠ speciální 

8:00 – 11:30 vzdělávání v ZŠ speciální 

11:45 – podání léků, cvičení, oběd 

12:30 – 13:30 – spánek 

13:30 – 17:30 – návštěva lékařů/rehabilitace/bazén/práce s asistentkou/hra/cvičení 

18:00 – koupání 

18:30 – podání léků, večeře, cvičení 

20:30 – uložení do postele 

11.4 Zdroje informací pro rodiče 

V případě Angelmanova syndromu prvotní informace o diagnóze dítěte podali rodičům 

lékaři. „První osobou byl pan doktor na genetice v Praze, ale to jsem byla jako v transu 

a  zamlženo, protože to bylo v okamžik, kdy mi sdělil diagnózu. Pak jsem mu musela zavolat 



63 

 

druhý den, aby mi řekl vše znovu, a byl moc milý.“ Dalším zdrojem byl internet, který byl 

hlavním informačním zdrojem v případě Sáry. 

Podle matky chlapce s DMO měla rodina štěstí, že byla hospitalizována ve FN na 

neonatologickém oddělení, kde jim řekli o rané péči. Matka podotýká, že „co ví od ostatních 

maminek, měli štěstí, protože ony se k rané péči dostaly buď náhodou, nebo vůbec.“ 

V případě otců dětí je situace mírně odlišná. Šokující je informace získaná od otce Sáry, 

který od rodiny odešel hned po porodu. Otec uvádí: „Tak v nemocnici mi řekl ten doktor 

hned, že to bude neštěstí, ať to dáme do ústavu, jinak to zničí celou rodinu a taky zničilo. 

A  jinde jsem nic nehledal.“ 

Janin otec říká, že informace nesháněl a nechtěl nic vědět. Dále uvádí: „Věděl jsem jenom, 

že je to celoživotní, že to dítě bude pořád jako mimino a bude potřebovat celoživotní 

a  celodenní péči. Ani dneska o té nemoci nic moc nevím.“ 

Janův otec získává informace především od své manželky. 

Z rozhovorů vyplývá, že informace ze strany odborníků nejsou rodičům poskytovány 

v dostatečné míře. Rodiče se musí spolehnout na získávání informací z internetových zdrojů. 

Jsem si jistá, že všichni rodiče nemají dostatečné kompetence k získání adekvátních 

informací z internetových zdrojů nebo z odborné literatury, a proto by měla být zajištěna 

informovanost z řad zdravotnického personálu, ale také od pracovníků z oblasti sociálních 

služeb. Především by měli být rodiče bez výjimek informováni o možnostech využití služeb 

rané péče a předání kontaktů na ně. Nemyslím si, že všechny internetové zdroje jsou 

spolehlivé a pravdivé, a rodiče mohou získat nepravdivé či zkreslené informace a také hrozí 

riziko nereálného pohledu na diagnózu jejich dítěte. 

V této oblasti vidím také jako vhodnou formu předávání informací sdružení rodičů dětí se 

stejnou diagnózou. Tito rodiče si mohou navzájem poskytnout oporu, ale také si předat 

důležité informace a navzájem si vyměňovat svoje zkušenosti. Důležitý je také moment, kdy 

rodiče zjistí, že nejsou jediní a hlavně nejsou sami. 

11.5 Zapojení rodiny do péče o dítě 

Z rozhovorů jasně vyplývá, že hlavní pečující osobou jsou matky. Ve všech případech 

existuje někdo, kdo matkám pomáhá, ale hlavní tíha péče leží jednoznačně na matkách. 

Pomoc ze strany partnerů je různorodá, v jednom případě žádná, v druhém se otec dítěte 
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podílí pouze okrajově, a to dvakrát týdně na pár hodin, a ve třetím případě se otec podílí, jak 

mu to dovolí pracovní možnosti. 

Další děti, jsou-li v rodině, nejsou do péče o sourozence s postižením zapojeny nijak 

intenzivně. Pomoc ze strany prarodičů je limitována jejich věkem, zdravotním stavem, ale 

také strachem z diagnózy dítěte a možných komplikací s ní spojených. 

Jak jsem zmínila již v předchozích kapitolách, je situace, kdy veškerá péče o dítě 

s postižením leží pouze na jedné osobě, velmi nebezpečná. Každý člověk má své fyzické 

a  hlavně psychické limity a hrozí nebezpečí absolutního vyčerpání,  v úvahu přichází také 

syndrom vyhoření. 

Jedním z řešení by bylo poskytování odlehčovacích služeb, a nebo rozšíření sítě 

pečovatelských služeb či zvýšení počtu osobních asistentů. Jedna z respondentek, která 

využívá službu osobní asistence, uvádí, že jí velmi pomáhá jen pocit, že když bude nemocná, 

bude tady někdo, kdo se může o dítě postarat. Další z respondentek uvádí, že si nemůže 

dovolit být nemocná, a většinu nemocí „přechází“ a starost jí činí možné následky 

neléčených nemocí. 

11.6 Znalost medikace podávané dítěti 

Kromě matek dětí nezná podávané léky nikdo ze členů rodiny. Tato skutečnost může být 

podle mého názoru velmi nebezpečná, a to především v případech, kdy by se matce cokoliv 

stalo. Navíc je ve dvou případech diagnostikovaná epilepsie, kdy je přesné a  pravidelné 

podávání medikace velmi důležité. 

V případě jednoho z dětí je podávána kombinace sedmi léku třikrát denně, což může být 

těžce zapamatovatelné. Doporučila bych všem matkám, aby měly sepsán přesný seznam 

podávaných léků spolu s uvedeným množstvím a frekvencí podávání. 

11.7 Znalost režimu dne dítěte 

Ve všech případech znají ostatní členové rodiny harmonogram dítěte velmi okrajově, ne-li 

vůbec. Denní režim si představují jednodušší, než je. V jednom případě otec uvádí, že 

manželka během pobytu dítěte v ZŠ speciální odpočívá, což je podle matky nesmysl, během 

dopoledne musí totiž stihnout veškerou péči o domácnost, kterou v přítomnosti dítěte není 

schopná udělat vzhledem k náročnosti péče o něj. 
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11.8 Znalost přesné diagnózy dítěte 

Velmi mě překvapilo, že téměř ve všech případech rodina kromě matky nezná přesnou 

diagnózu dítěte. U Jany s Angelmanovým syndromem je jako diagnóza zmiňován „ten 

syndrom, nevzpomenu si přesně“ (otec dítěte), naopak současná manželka Janina otce zná 

přesný název, prarodiče jako diagnózu uvádějí „nějaký to postižení“ a „ty křeče a  syndrom“. 

U Sáry je nejčastěji zmiňován „ten syndrom“ a mentální postižení, Sářin otec uvedl jako 

diagnózu kretenismus. Je otázkou, zdali tím myslel označení, které pochází od Étienne 

Esquirola z roku 1838, který přinesl první informace dokumentující dítě s Downovým 

syndromem a označil jej právě jako kretenismus. 

U Jana s dětskou mozkovou obrnou a epilepsií je jako diagnóza zmiňována „epilepsie, to jak 

nemůže chodit a mluvit, tělesné postižení, psychické postižení, obrna, myšlení jako 

miminko“. Jediní rodiče znají přesnou diagnózu, a to jak matka, tak otec. 

11.9 Využívané a chybějící sociální služby 

Janina matka se dozvěděla o rané péči až ve speciálně pedagogickém centru v 5 letech věku 

dítěte. Žádnou ze služeb nevyužívala ani nevyužívá. Pobírá pouze příspěvek na péči, který 

však není sociální službou. Příspěvek na péči mají přiznán všechny mnou vybrané děti a jako 

pečující osoba je ve všech případech uváděna matka. 

Sára a její matka využívají služeb rané péče, o které se však dozvěděly až ve dvou letech 

věku dítěte. Matka se také zajímala o službu osobní asistence, narazila však na problém, kdy 

není možné sehnat vhodného osobního asistenta. 

Janova rodina jako jediná využívá služeb osobní asistence a hovoří o tom, jaké měli štěstí, 

že sehnali osobní asistentku, se kterou jsou nadmíru spokojeni. Také jsou klienty rané péče. 

11.10 Obavy rodičů z budoucnosti 

Janina matka má největší obavu z toho „až nebude moct, co s ní bude a kdo se o ni postará“. 

Rozhodla se, že tuto otázku bude řešit, až bude Janě 18 let, do té doby nechce o  této variantě 

přemýšlet, protože ji tyto myšlenky děsí. Janin otec cítí pouze finanční odpovědnost, jinak 

říká, že otázka budoucnosti je spíše otázkou na bývalou manželku a  říká: „…do toho jí kecat 

nemůžu a ani nebudu.“ 

Sářina matka počítá s tím, že Sára nikdy nebude plně soběstačná a vždy tady pro ni bude 

muset být. Bojí se úrazu a smrti, protože neví, kdo by se o Sáru postaral. Matka také dodává, 
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že „Naši už také nejsou nejmladší a po Julii bych něco takového nikdy nemohla chtít. A 

myslím, že i Julie by nechtěla a nevyčítám jí to. Chce svůj život, své děti, a to je správné. 

Sára je moje starost a budeme bojovat.“  

Matka Honzíka se obává stáří, a to nejen jejího, ale také synova. „Uvědomuju si, že strašně 

rychle roste, co bude, až ho neunesu nebo až onemocním? Proto jsem se začala poohlížet 

i  po možnosti týdenního stacionáře nebo domova pro osoby se zdravotním postižením. Je 

odpovědné myslet na to, co s ním bude, až já nebudu, a řešit to včas a ne ho tam pak šoupnout 

ze dne na den, to by se zbláznil. A vím, že jednou to tak skončí. Po holkách nechci a ani 

bych si to nedovolila chtít, aby se o Honzu postaraly, až tady já nebudu.“ Otec cítí především 

finanční odpovědnost, a proto se obává, aby mohl pracovat. 

Matky dětí si uvědomují, a je faktem, že lidé se zdravotním postižením se díky zlepšující se 

zdravotní péči dožívají stále vyššího věku. Uhlířová a Lamitier (2013) upozorňují na 

rozšiřující se tendenci, kdy lidé se zdravotním postižením přežívají své pečující rodiče. 

„K  tomuto fenoménu dochází právě kvůli tomu, že lidé se zdravotním postižením žijí 

kvalitnější život a mají dobrý přístup ke zdravotnickým službám. Je to ale velká změna pro 

pečující rodiče, kteří musí začít uvažovat o tom, co bude, až nebudou schopni se starat o  své 

dítě s postižením.“ 
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12 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena především na rodinu s dítětem s kombinovaným postižením. 

Výběr respondentů vycházel ze skutečnosti, že vybraní lidé patří do rodiny, kde vyrůstá dítě 

s kombinovaným postižením, a to ať už jde o rodinu úplnou nebo neúplnou. Stěžejní otázkou 

bylo nejen to, jak vypadá život a péče o dítě s postižením, a to, jak se členové rodiny zapojují 

a podílejí na péči, a jak jsou informování o skutečnostech týkajících se dítěte, ale také to, 

jaké sociální služby určené pro rodiny s dítětem s postižením jsou dostupné na Domažlicku.  

Teoretická část práce je věnována primárně otázkám kombinovaného postižení, specifikům 

rodin s dítětem s postižením a sociální péči. V průběhu práce na teoretické části jsem si 

uvědomila, že téma rodin s dítětem s postižením je častým námětem nejen odborníků, ale 

také je zpracováváno samotnými rodiči. Je vidět, že se zvýšila četnost výzkumů této cílové 

skupiny, a domnívám se, že je to hlavně díky finančním prostředkům poskytovaným 

především z evropských fondů. Studie jsou zpracovávány většinou pro konkrétní územní 

oblast a mapují stav nejen sociálních služeb, ale také statistická data. 

Empirická část přináší výsledky rozhovorů s respondenty a shrnutí, které odpovídá na otázky 

subjektivních názorů jednotlivých členů rodin. Dále přináším obraz stavu sociálních služeb, 

které mohou využívat tyto rodiny na Domažlicku.  

Ověřila jsem si, že vnímání jednotlivých skutečností je velice subjektivní a je ovlivněno 

aktuálním stavem nejen v rodině. Z výsledků rozhovorů je zřejmé, že rodiny řeší obdobné 

problémy a nalezneme také další společné znaky. Největší obavu mají matky dětí 

z budoucnosti. Každá z matek přistupuje k této otázce odlišně, ale všechny nad ní nějakým 

způsobem přemýšlejí a řeší ji. Také je společným znakem skutečnost, že si všechny své děti 

ponechaly a osobně o ně pečují. Dvě matky vychovávají dítě samy, manželé je opustili po 

narození nebo po zjištění diagnózy dítěte, jedna z matek vychovává syna s manželem. Je 

otázkou, zdali by manželství vydrželo i přes to, že by matky umístily své děti do ústavní 

péče, či nikoliv. 

Nejdůležitější poznatek je ten, že rozšíření sociálních služeb – například odlehčovací služba, 

pečovatelská služba, služby osobní asistence, ale také sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi -  by ulehčilo život všem respondentům, a jsem si jista, že by zvýšilo i  kvalitu života 

nejen dotazovaných, ale i jejich dětí. 

Hlavním přínosem práce je, že upozorňuje na chybějící sociální služby na Domažlicku a na 

rizika z toho plynoucí. Současným všeobecným trendem je péče o osoby s postižením 
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v domácím prostředí, ale zároveň chybí služby pro pečovatele. Lidé, kteří pečují o své 

blízké, nejsou často dostatečně docenění a setkávají se i s pohrdáním nejen ze strany 

sociálních pracovníků na úřadech. Nedostatečné je také podávání informací rodinám dětí 

s postižením, kdy jako nejproblematičtější vnímám neposkytnutí kontaktu a neseznámení se 

službami rané péče ze strany zdravotnického personálu. 

Výsledky a celkově praktická část by mohla být dále využita a mohla by být podkladem pro 

další kvalitativní výzkum, zaměřený na cílovou skupinu rodin s dítětem s postižením 

a  obraz sociálních služeb by mohl posloužit jako podklad pro strategii plánování těchto 

služeb na Domažlicku. Jistě by byla také zajímavá časosběrná studie života vybraných rodin 

a také by bylo vhodné s odstupem času zjistit, jestli se nabídka sociálních služeb v regionu 

rozvíjí či nikoliv. 
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Příloha č. 1 - Přepsané výsledky rozhovorů 

14.1 Rozhovor s matkou Jany 

Rozhovor proběhl v bytě matky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru nebyla 

přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 75 minut a uskutečnil se 15. 9. 2016. 

Jak ovlivnilo narození Janičky Vaše manželství? 

Tak samotné narození ho ovlivnilo jedině pozitivně, to až po zjištění diagnózy šlo vše 

z kopce. Když se Janička narodila, tak jsme měli běžné manželské neshody, znáte to, ale nic 

zásadního. Janička byla plánované miminko a moc jsme se na ni s Petrem těšili. 

Jak diagnóza ovlivnila váš vztah? 

Petr to nezvládnul, ale asi se mu nedivím, byl tam hrozný tlak ze všech stran, ať dáme Janu 

do ústavu, ať si nekazíme život. Já jsem s ní byla doma, tak jsem to moc neslýchala, ale Petr 

byl pořád v práci, u rodičů, s kamarády a všude slyšel, jak si ničíme život a přitom můžeme 

mít další zdravé miminko. Já jsem mu odpustila už dávno. Pak se všechno urychlilo, když si 

našel Petru, potom rozvod a narodil se mu malý Petřík. Jediný, co mě opravdu bolelo, bylo, 

že se vykašlal úplně na Janičku, ale teď se snaží. 

Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Janu? 

Tak hned po porodu jsem zůstala s Janičkou na rodičovské dovolené, Petr pracoval. Klasický 

model. Pak začalo kolečko s doktory, to ještě Petr absolvoval se mnou a po zjištění diagnózy 

to už bylo jenom na mně, Petr rezignoval. Hodně mi pomáhali moji rodiče. Táta mě vozil po 

lékařích a maminka Janičku občas vzala ven. Ale problém byl, že měli strach z epileptických 

záchvatů, tak si ji brali třeba jenom na hodinku, ale vůbec se nedivím. Já jsem byla ráda za 

každou pomoc. 

Teď už si Janičku bere i Petr s Petrou, vždycky dvakrát v týdnu na odpoledne, většinou na 

tři hodinky. Jsem ráda, že si můžu něco zařídit nebo si jenom odpočinout jakoukoliv činností. 

Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram? 

Janička v noci moc nespí, máme to nastavené tak, že je se mnou v ložnici a když nemůže 

spát, tak si může hrát. Je to různé, některou noc spí víc, některou zase míň, většinou je ale 

mezi druhou a pátou hodinou vzhůru a pak ještě asi do šesti hodin usíná. V šest hodin 

vstáváme pravidelně obě. 
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Po probuzení chvíli cvičíme a pak máme ráno jako v každé jiné rodině – hygiena, jídlo, 

oblékání. Navíc musím podat ještě léky a v půl osmé odjíždíme do školy. 

Když je Janička ve škole, nakoupím a uvařím neb zařídím nejnutnější věci. Janička ve škole 

má i oběd, tak ji vyzvedám kolem 12. hodiny.  

Po příchodu domů si Janička hraje nebo chvíli odpočívá. Odpoledne většinou cvičíme, 

jezdíme na rehabilitace, do bazénu. Ta chůze je zatím pořád dost špatná a musíme opravdu 

hodně rehabilitovat a masírovat. Lékaři se obávají, aby v budoucnu nepřestala chodit, tak 

mám strach. Také záleží, jestli jde o den, kdy si ji bere bývalý manžel nebo ne. 

Máme pořád problém s chozením na záchod, a tak má Janička pořád pleny. Někdy sice dá 

najevo, že se jí chce, ale někdy ne, tak se bojím to riskovat. 

Kolem 18. hodiny Janičku vykoupu, společně se najíme, s čímž jí musím pomáhat a ještě 

jednou cvičíme. Pak už jsou jenom večerní léky, večerníček, přečteme pohádku a kolem 

9.  hodiny jde Janička odpočívat, většinou neusne dříve než v jedenáct, ale vydrží ležet 

v posteli. No a pak všechno nanovo. 

Někdy máme návštěvy lékařů, tak je harmonogram odlišný, ale vesměs vypadá takto. 

Jinak o ni pečuju hlavně já. Je to hodně náročný a často jsem úplně na dně. Všechno mě bolí 

a hlavně psychicky je to těžký. Navíc je mi jasný, že to leží fakt jenom na mně. 

Odkud jste sháněla informace? 

První osobou byl pan doktor na genetice v Praze, ale to jsem byla jako v transu a  zamlženo, 

protože to bylo v okamžik, kdy mi sdělil diagnózu. Pak jsem mu musela zavolat druhý den, 

aby mi řekl vše znovu, a byl moc milý. A jinak jsem prošla internet, ale upřímně jsem měla 

pocit, že Janička spíš potřebuje, abych se jí věnovala a ne abych seděla u knih a internetu. 

Pak jsem se spojila s maminkami se stejně postiženými dětmi a to bylo moc fajn a 

nápomocné, jak informacemi, tak hlavně psychicky. 

Co ostatní širší rodina a okolí? 

My jsme to řekli rodičům a počítali jsme s tím, že to tak přirozeně rozšíří po okolí, což se 

také stalo. Vzhledem k tomu, že diagnóza nepřišla hned po narození, tak to samozřejmě bylo 

jiné a spousta lidí netušila, že nějaký problém je, protože se nám přece narodilo zdravé 

miminko. 

Jinak po Petrově odchodu tady pro mě byli naši. Petrovo rodiče jsem od té doby neviděla 

a  nemají zájem, ani když je Jana u Petra. Mají zdravá vnoučata z Petrova současného 
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manželství, tak o to nepovedené zájem není, ani dárek nedostala, nic. Mrzí mě to, nebo 

možná přiznávám, že jsem spíš naštvaná, je to snad taky jejich vnučka. Ti také Petra 

podporovali v tom, aby se snažil žít normálně a dal Janu do ústavu, a když jsem nechtěla, 

tak mu i poradili, aby si založil novou – zdravou a krásnou rodinu. 

Snažili se ostatní nějak zapojovat a rozhodovat o výchově? 

Tak právě manželovi rodiče tlačili, ať dáme Janičku někam do ústavu a mně řekli, že za ní 

můžu jezdit, ale ať nekazím synovi život. Jinak naši mi řekli, že to bude těžké, ale že mě 

budou podporovat, jak jen to bude možné. 

Co jste nejvíce potřebovala a potřebujete? 

Já ani nevím, když jsem zajistila, co potřebovala Janička, tak jsem padla a spala. Ale jasně 

že mi chyběla nějaká opora. Byli tady naši, ale to nevynahradí nějakou spřízněnou duši, když 

je vám ouvej, a že mi bylo hodně často. Pak to byly finance, informace a běhání po úřadech 

bylo také šílené. 

Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?  

Tak já jsem nic nevyužívala a se sociální péčí jsem se setkala asi až v 5 letech Janičky, když 

se mě v SPC ptali, jestli využívám služeb rané péče. Já jsem nevěděla, co to je, nikdo mi o 

tom nic neřekl. Ale zvládli jsme to i bez nich, a to je hlavní. 

Jinak k nám chodí sociální pracovnice, když je šetření o příspěvku na péči. Myslím, že máme 

korektní vztah, ale nemyslím si, že by měla snahu nám nějak pomáhat. Když se zeptám na 

nějakou informaci, tak mi odpoví velice neurčitě a odpověď je mi k ničemu, tak se radši 

neptám. Nevím, jestli to neví nebo nemá zájem. Příspěvek na péči ve 4. stupni máme, tak 

radši moc nešťourám, protože vím, že umí dělat i nepříjemnosti. 

Chodí Vaše dítě do školy/školky?  

Janička chodí do přípravného stupně ZŠ speciální a je moc spokojená, ale to je ona pořád. 

Je ve Vašem životě něco, co byste udělala v oblasti péče o dceru jinak? 

Možná ty začátky, cvičily bychom spolu dřív, ale to jsem asi nemohla vědět, když to nevěděli 

ani doktoři. A radši o tom nechci přemýšlet, stejně se už nic nezmění. 

Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Vaší dcery? 

Toho až nebudu moct, co s ní bude a kdo se mi o ni postará. Doufám, že to budeme zvládat 

ještě strašně dlouho, ale jednou to přijde a pak to budeme muset řešit. Řekla jsem si, že teď 
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na to ještě nebudu myslet. Ale až bude Janě 18, tak vymyslím krizový scénář. Jenom ta 

myšlenka mě děsí. 

Jaké sociální služby postrádáte? 

Asi by bylo dobrý, kdyby byl někdo, kdo by se o malou někdy postaral, třeba dvakrát týdně 

na pár hodin – asi nějaká asistentka. A pak bych taky někdy chtěla jet třeba jen tak na výlet 

na víkend nebo na týden do lázní. Taky mi chybí nějaká činnost pro dceru na odpoledne a 

hlavně je mi jasné, že teď chodí do školy, tak má nějakou činnost, ale co bude po škole, až 

bude starší? Snad tady potom něco bude, co bychom dělaly, jenom byly doma? 

14.2 Rozhovor s otcem 

Rozhovor proběhl v kanceláři firmy, toto místo vybral sám respondent. Během rozhovoru 

nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 25 minut a uskutečnil se 19. 9. 2016. 

Jak ovlivnilo narození Janičky Vaše manželství? 

My jsme se na Janu strašně těšili, bylo to první dítě. A po porodu to bylo náročné, jak nejedla 

a nespala a pořád brečela. To pro mě bylo hrozný, protože jsem musel chodit do práce. Asi 

jsem byl i dost nepříjemný a Janě moc nepomáhal. Ale manželství se neřešilo, jenom malá. 

Jak diagnóza ovlivnila váš vztah? 

No to jsem odešel k našim, nedal jsem to. Bylo to první dítě a bral jsem to jako selhání, a  že 

nejsem schopný mít zdravé dítě. A musím říct, že tlak ze strany našich byl taky velký. Radili, 

ať dám Janě ultimátum, že buď půjde Jana do ústavu, nebo konec a rozvod. Chápu je, chtěli 

pro mě to nejlepší a Janu brali jako zkažení si života. Časem jsem si to začal myslet taky a 

domů jsem se už nevrátil a Janu jsem taky nechtěl vidět, asi jsem se bál, že mě bude tížit 

svědomí. 

Pak mě začali kamarádi tahat někam ven a potkal jsem Petru a pak už to bylo pro mě snazší, 

ale byl jsem sobec, to je fakt, Janu s malou jsem neřešil, jenom jsem na ni platil a  chtěl co 

nejrychlejší rozvod. Zpětně mě mrzí, jak zbaběle jsem se zachoval, ale to už nezměním. 

Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Janu? 

Tak ten první rok, když jsem byl ještě s Janou, tak jsem se moc nezapojoval, Jana to zvládala 

nebo musela zvládnout sama. Pak jsem vídal Janu s Janičkou většinou s jejíma rodičema, 

tak asi oni dost pomáhali. No a pak jsme si ji začali brát s Petrou. Je fakt, že Petra mě 

donutila. Štvalo ji, jak jsem se k Janě zachoval a chovám. Nebýt Petry, tak by bylo asi 



77 

 

všechno jinak. Ale že bychom se o ni starali, to říct nemůžu, veškerá péče leží na Janě a 

obdivuju ji, jak všechno zvládla a zvládá. My si Janinu bereme většinou dvakrát v týdnu na 

odpoledne na dvě - tři hodinky.  

Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram? 

No, tak to moc nevím, chodí do nějaký tý školky a často má taky doktory, ale jinak nevím. 

Petra by možná věděla víc. 

Odkud jste sháněl informace? 

Nesháněl, nechtěl jsem nic vědět. Věděl jsem jenom, že je to celoživotní, že to dítě bude 

pořád jako mimino a bude potřebovat celoživotní a celodenní péči. Ani dneska o té nemoci 

nic moc nevím. 

Co ostatní širší rodina a okolí? 

Tak všichni mě litovali. Naši, jak jsem už říkal, chtěli tu ústavní péči a kamarádi mi to radili 

taky. Naši byli na Janu naštvaný, že mi komplikuje život. 

Snažili se ostatní nějak zapojovat a rozhodovat o výchově? 

Jenom naši s tím ústavem, jinak nevím. 

Co jste nejvíce potřeboval, a potřebujete? 

Neumím odpovědět, já jsem byl dost sobec a všechno bylo na Janě, já jsem chtěl jenom 

normální život, víc nic. 

Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče? 

Nikdy jsem se s nimi nesetkal, tak nemohu odpovědět. 

Chodí Vaše dítě do školy/školky?  

Jo, jo, chodí do tý speciální školky nebo tak něco. 

Je ve Vašem životě něco, co byste udělal v oblasti péče o dceru jinak? 

Já nevím, asi bych se o ni neuměl starat, i kdybych s nima zůstal, a i teď s tím mám problém. 

Nebudu říkat, že jsem se měl starat víc, protože bych to neuměl. 

Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Vaší dcery? 

Tak já osobně přispívám jenom finančně a práci mám dobrou, tak můžu platit až do smrti. 

Tohle je spíš otázka na Janu, do toho jí kecat nemůžu a ani nebudu. 
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Znáte medikaci, kterou Jana užívá? 

Tak to nevím, něco asi bere, když je takhle nemocná. My jí nic nedáváme, i když Jana 

manželce dala nějaký léky, kdyby měla ten záchvat, ale to nevím, co a jak. 

Jaká je Janina přesná diagnóza? 

Ten syndrom, ale nevzpomenu si přesně, je mi líto. 

Využíváte nějaké sociální služby? 

Já ne a Jana má nějaký dávky, ale moc nevím. 

Jaké sociální služby postrádáte? 

Nevím, asi žádné. 

14.3 Rozhovor s manželkou bývalého manžela 

Rozhovor proběhl v bytě respondentky, kdy místo vybrala respondentka. Během rozhovoru 

nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 19. 9. 2016. 

Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram? 

Chodí do speciální školky, ale jinak s jistotou nevím, ráno ji tam Jana vozí a ani vlastně 

nevím, v kolik ji vyzvedává. My ji máme většinou jednou nebo dvakrát týdně odpoledne. 

Znáte medikaci, kterou Jana užívá? 

Janička bere léky na epilepsii, ale kolik, kdy a jaké nevím, to jí dává Jana. U nás je Janička 

vždy jen odpoledne a to jí nic nedáváme, akorát kdyby měla záchvat, tak máme ten lék do 

zadečku, ale nevzpomenu si na název, musela bych se podívat. 

Jaká je Janina přesná diagnóza? 

Angelmanův syndrom a epilepsie. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Myslím si, že ne. 

14.4 Rozhovor s matkou matky 

Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala ona sama. Během rozhovoru 

nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 15 minut a uskutečnil se 16. 9. 2016. 
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Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram? 

Tak Jana je strašně samostatná, my jsme ji občas vozili po doktorech, když byla malá, ale 

teď už je to poslední léta jenom na Janě. Chodí do přípravky do školy, pak nějaký doktoři, 

cvičí, ale víc říct neumím. Nejhorší byla ta její epilepsie, já se bojím s ní být sama, jednou 

měla záchvat a já i táta jsme úplně zamrzli a nevěděli, co dělat, i když nám dcera vše 

vysvětlila a naučila a taky ukázala, ale prostě v tu chvíli jsme jenom koukali a nevěděli 

absolutně nic. 

Znáte medikaci, kterou Jana užívá? 

To vůbec nevím. 

Jaká je přesná diagnóza Jany? 

Má ty křeče a syndrom. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Ty dávky na Janinu. 

14.5 Rozhovor s otcem matky 

Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram? 

Já jsem ji dřív maximálně někam odvezl, ale asi jako normální dítě, škola a pak volno. 

Znáte medikaci, kterou Jana užívá? 

Já? Ne, to vůbec. 

Jaká je přesná diagnóza Jany? 

No nějaký postižení. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Nevím. 

14.6 Rozhovor s matkou Sáry 

Rozhovor proběhl v bytě matky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru nebyla 

přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 80 minut a uskutečnil se 8. 10. 2016. 
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Jak ovlivnilo narození dítěte Vaše manželství? 

Popravdě to nestálo za nic už od začátku, ale otěhotněla jsem a bylo nějak normální, že jsme 

se vzali. Ale moc to neklapalo. Měli jsme ale malou, tak jsme spolu zůstali. Narození Sárinky 

byla už jenom taková tečka a myslím, že by to tak dopadlo, i kdyby se narodila zdravá. 

Jak diagnóza ovlivnila váš vztah? 

Diagnóza byla posledním hřebíčkem. 

Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o dítě? 

Tak o Sáru pečuju hlavně já, potřebovala jsem ale strašně pomoct se starší dcerou, které v té 

době bylo deset, a já jsem byla věčně se Sárou po nemocnicích, rehabilitacích a na malou 

jsem neměla vůbec čas. Bez našich bych to nikdy nezvládla a Sáru bych musela dát někam 

do ústavu. 

Jak probíhá péče o dítě, jaký má denní harmonogram? 

Tak všechno se řídí tím, jestli je Sárinka zdravá nebo ne. Když je všechno v pohodě, tak 

vstáváme kolem půl sedmé. Julinka letos maturuje a navíc občas přespává u přítele, proto už 

řeším jenom Sáru. Celkově je Julie strašně samostatná, už od Sářina narození musela 

fungovat a fungovala. Já jsem ani nepoznala, že měla pubertu. Věděla, že to nemám 

jednoduchý, a chtěla mě chránit a hlavně mi nepřidělávat starosti. 

No, já vstanu v půl sedmé, připravím snídani a svačinu pro Sárinku do školy a kolem sedmé 

ji vzbudím. Nechce se jí většinou vstávat, tak to trvá dýl, pak jí pomáhám s oblékáním a 

s ranní hygienou, sama to ještě nezvládá. Nasnídáme se a ve tři čtvrtě na osm odjíždíme do 

školy. Zatímco je Sára ve škole, nakoupím, uvařím oběd a obejdu nejdůležitější věci. 

V 11:30 jí vyzvedávám, zacvičíme si, naobědváme se a někdy Sára na chvíli usne. 

Odpoledne většinou jezdíme k lékaři, na logopedii, ergoterapii nebo fyzioterapii anebo si 

jenom hrajeme. Kolem 18. hodiny se Sára koupe a kolem půl deváté jde spát. Celý den také 

provází podávání léků, které bere 3x denně. 

O Sárinku se starám hlavně já, nebo spíš úplně já. Je to těžký, to víte, jsem na to sama 

a  někdy bych potřebovala taky vystřídat, ale bohužel nikdo takový není. Naši se na to necítí 

a Julča, to ne, po tý bych to nemohla chtít. 
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Odkud jste sháněla informace? 

Hodně mi pomohl internet, to ale spíš až později. V začátcích to bylo těžké, naštěstí jsem se 

asi v roce a půl dostala k rané péči a ti mi pomohli hodně, hlavně s finanční stránkou, řekli 

mi, na co mám nárok. Do té doby jsem o něčem takovém ani neslyšela a nikdo mi nic neřekl. 

Kdy jste vše řekli druhé dceři? 

Julii jsem to řekla až tak po měsíci, ale určitě viděla, že je něco špatně, pořád jsem brečela a 

taky jí odešel ze dne na den táta. 

Zapojila jste ji nějak do péče? 

Já jsem se o Sáru dost bála, jak byla maličká a často nemocná, ale Julie pomáhala se vším 

ostatním. Myslím, že se chtěla zapojit, ale moc jsem jí to nedovolila. Asi jsem měla, ale bála 

jsem se o Sáru. Ale hrála si s ní a někdy vozila kočárek. 

Co ostatní širší rodina a okolí? 

Naši to vzali úplně v pohodě, i když přiznali, že vůbec nevěděli co čekat, tak možná proto. 

A širší rodina byla spíš zvědavá, jak ten downík vlastně vypadá a jestli ji dám do ústavu, 

nebo, jak říkali, jestli si zničím život. Přestala jsem se s nimi stýkat. A s manželovo rodinou 

jsme se nestýkali ani dřív, tak tam vůbec nic. 

Snažili se ostatní nějak zapojovat a rozhodovat o výchově? 

Tak v úvahu by přicházeli akorát naši a ty z toho byli víc vyplašení než já. Takže to bylo jen 

na mně. A bývalý manžel Sárinku vlastně nikdy pořádně ani neviděl. 

Co jste nejvíce potřebovala a potřebujete? 

Tak asi oporu, v tom mi muž jako takový hodně chyběl, nemyslím bývalého manžela, ten 

mi oporou nikdy nebyl, ale někdo, komu bych se mohla vyplakat a nehrát si na silnou. Rodiče 

se snažili, ale nemohla jsem jim říct vše a byla jsem ráda, jak moc pomáhají, tak jsem je 

nechtěla zatěžovat ještě víc. Pak mi chyběly informace obecně, kde a o co žádat, co mohu 

požadovat. A chyběly peníze, protože péče byla strašně náročná, do toho Julinka. Naši mě 

v podstatě živili, hlavně první rok, poté už byl příspěvek na péči, ale stejně to nebylo o moc 

lepší, a to si nemyslím, že bych utrácela, ale nebyla jsem schopna sama poplatit ani základní 

věci. Manžel také neplatil, byl to začarovaný kruh a jsem našim strašně vděčná. 
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Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?  

No, spíš mi přijde, že mi házeli klacky pod nohy, hlavně co se týká příspěvku na péči, bylo 

to ponižující a přišla jsem si jako nějaký příživník, který nechce pracovat. Ale to asi není 

péče, co? Jinak jsme ve dvou letech objevili ranou péči, a to fungovalo skvěle. Jednou za 

dva měsíce jezdili, radili a vozili hračky. Také jsem věděla, že můžu kdykoliv zavolat 

a  zeptat se. Pak jsem chtěla osobního asistenta, ale tady ve městě je nemožné někoho sehnat. 

Chodí Vaše dítě do školy/školky?  

Teď Sárinka chodí do přípravného stupně ZŠ speciální. 

Je ve Vašem životě něco, co byste udělala v oblasti péče o dceru jinak? 

Asi ne, v tomhle ohledu mám čisté svědomí, víc cvičit jsme nemohli a dělali jsme, co jsme 

mohli. Možná bych zpětně nevěřila léčitelům a podobně, ale v tu dobu jsem vyzkoušela vše 

a asi nelituju, dneska bych třeba litovala, že jsem to nezkusila. 

Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Vaší dcery? 

Tak nikdy nemůžu počítat s tím, že Sára bude jako běžný dospělák. Vždycky tady pro ni 

budu muset být. Zní to asi ošklivě, ale já chci, ne že musím. Ale jednou jsem si to vybrala, 

tak vydržím, i když je to náročné. Bojím se akorát úrazu a smrti, to nevím, co by se Sárou 

bylo. Naši už také nejsou nejmladší a po Julii bych něco takového nikdy nemohla chtít. 

A  myslím, že i Julie by nechtěla, a nevyčítám jí to. Chce svůj život, své děti, a to je správné. 

Sára je moje starost a budeme bojovat. 

Jaké sociální služby postrádáte? 

Jak jsem říkala tu osobní asistenci, sháníme už delší dobu a nikoho jsme zatím nenašli. Kdo 

by to taky za ty peníze dělal… A jinak bych chtěla nějaký kroužek pro Sáru nebo dílny nebo 

tak. Taky mi hodně chybí to, že když jsem nemocná, tak se o Sáru nemá kdo postarat, a já 

všechno přecházím, což taky nejde do nekonečna a bojím se, že se mi to jednou vrátí. A taky 

je to strašnej tlak na mě. 

14.7 Rozhovor s otcem 

Rozhovor proběhl v kavárně nedaleko místa bydliště respondenta, místo zvolil respondent. 

Během rozhovoru byla v kavárně pouze obsluha, která se nacházela v jiné místnosti, proto 

bylo zajištěno dostatečné soukromí. Rozhovor trval 15 minut a uskutečnil se 11. 11. 2016. 
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Jak ovlivnilo narození dítěte Vaše manželství? 

Když se narodila Julča, tak to byla paráda. Byli jsme šťastná rodina a nic nám nechybělo 

a  pak se narodilo to druhý dítě. Když řekli, že má ten kretenismus, tak jsem řekl, že takový 

dítě ani omylem nechci a ať ho dají pryč. Když jsem byl dítě, tak jsme měli sousedy s tímhle 

dítětem a to je něco strašnýho. Jsem absolutně proti tomu a nikdy bych nepřipustil, abych 

byl otcem takovýho dítěte. Takže když bývalá řekla, že si to chce nechat, řekl jsem, že v tom 

případě odcházím. 

Jak diagnóza ovlivnila váš vztah? 

Tak jakmile to řekli, tak jsem myslel, že se s manželkou shodneme, že tohle si nenecháme. 

Nejdříve souhlasila, ale druhý den řekla, že si to chce nechat, a to jsem řekl, že já ne a že 

odcházím, ať si vybere. Mohli jsme mít jiné dítě, ale ona to chtěla takhle, tak to měla. Řekl 

jsem, že moje dítě to nebude.  

Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o dítě? 

Netuším, ale doufám, že nezneužívají Julču, aby se jim o to starala. 

Jak probíhá péče o dítě, jaký má denní harmonogram? 

Vůbec nevím, nestýkám se s nimi a ani s dcerou. 

Odkud jste sháněl informace? 

Tak v nemocnici mi řekl ten doktor hned, že to bude neštěstí, ať to dáme do ústavu, jinak to 

zničí celou rodinu a taky zničilo. A jinde jsem nic nehledal. 

Co ostatní širší rodina a okolí? 

Tak já už rodiče nemám a moc známých taky ne a bylo mi to jedno. Pak jsem se i přestěhoval, 

abych ji nepotkával. 

Jaká je přesná diagnóza Sáry? 

Kretenismus. 

Litujete někdy svého rozhodnutí? 

Rozhodně ne, nechtěl bych něco takovýho. Jenom mě mrzí, že se nestýkám s Julčou a ty 

tahanice po soudech, kdy chtěla, abych platil na něco, co není moje dítě. Já jsem řekl, že ho 

nechci a nechápu, proč bych měl platit. Na Julču bych jí dával, ale na to druhý ne.  
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14.8 Rozhovor s Julií 

Rozhovor proběhl v pokoji respondentky, matka se sestrou byly v jiné části bytu, proto bylo 

zajištěno soukromí. Rozhovor trval 25 minut a uskutečnil se 16. 10. 2016. 

Jak se zapojujete do péče o Sáru? 

Tak občas ji pohlídám, ale spíš jenom dávám pozor, aby neudělala nějakou blbost. Dřív jsem 

se o ni chtěla starat, ale mamina se o ni strašně bála a asi si myslela, že to nezvládnu. A teď 

nemám moc času, ale mamina to zvládá sama. 

Znáte medikaci, kterou Sára užívá? 

Ty jo, tak to vůbec, já jsem ráda, že si vezmu svoji antikoncepci. Vím, že Sára měla hodně 

léků, když byla malá, ale teď vůbec nevím. 

Jaká je přesná diagnóza Sáry? 

Je mentálně postižená a má ten syndrom. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Máma bere dávky na Sáru. A pak k nám chodila ta paní z nějaký organizace, ale nevím 

přesně a vlastně nevím, jestli pořád nebo už nechodí. 

Jaké sociální služby postrádáte? 

14.9 Rozhovor s matkou matky 

Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru 

nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 20. 12. 2016. 

Jak se zapojujete do péče o Sáru? 

O Sárinku jsme se nikdy moc s tátou nestarali, měli jsme spíš na starosti Julii, když byla 

mladší. Dcera se chtěla o Sáru starat hodně sama a bála se, že by se jí s někým jiným mohlo 

něco stát. Taky byla hodně nemocná, tak se ani nedivím. Ale Julii jsme měli skoro pořád, ve 

škole pak znali spíš nás než dceru, což asi taky nebylo dobře. Julie to nenesla moc dobře, ale 

holt se nedalo nic jiného dělat. 

Znáte medikaci, kterou Sára užívá? 

Léky neznám, vím, že něco bere, ale nevím. 
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Jaká je Sářina přesná diagnóza? 

Má tu retardaci. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Dcera bere ten příspěvek a asi i nějaký dávky, ale stejně by to asi bez naší pomoci nezvládla. 

Je to hrozný ta naše země, přitom se Sárou dře víc, než kdejaký člověk v normální práci. 

14.10 Rozhovor s otcem matky 

Jak se zapojujete do péče o Sáru? 

Dceru někdy vozím po doktorech s malou, anebo do toho bazénu, jinak jsme hodně hlídali 

Juli, ta u nás de facto žila od toho, co se Sára narodila. Dcera by obě nezvládla a ani by 

nemohla, to by nezvládnul nikdo. 

Znáte medikaci, kterou Sára užívá? 

Vůbec, možná máma. 

Jaká je Sáry přesná diagnóza? 

Má ten syndrom.  

Využívá nějaké sociální služby? 

Přídavky dcera bere a pak asi ještě nějaký dávky, ale stejně jí musíme přidávat. 

14.11 Rozhovor s matkou Jana 

Rozhovor proběhl v bytě matky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru nebyla 

přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 90 minut a uskutečnil se 18. 11. 2016. 

Jak ovlivnilo narození Jana Vaše manželství? 

Tak v první řadě to byl šok, oba jsme očekávali zdravé miminko a hned po porodu mi bylo 

jasné, že to bude jiné než s holkami. Pro manžela to bylo navíc první dítě. Ale v první chvíli 

a myslím i teď, nás Honzík hodně spojuje. Samozřejmě byly krize, když nám řekli, že Honzík 

bude jen ležet, a nabídli nám Honzíkovo trvalé umístění do ústavu, tak byly hádky. Manžel 

tuto variantu zvažoval, já absolutně ne. Ale nakonec si uvědomil, že to zvládneme. 

Jak diagnóza ovlivnila váš vztah? 

Tak do té doby to byly spíše maličkosti, které se musely řešit, a s Honzíkem je to stále nějaké 

řešení. Také jsme se naučili plánovat a současně počítat s tím, že vše může být z minuty na 
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minutu jinak. Asi bylo to soužití jednodušší. Tím, že jsem s Honzou doma, tak jsem i 

finančně závislá na manželovi. Na to jsem si zvykala dlouho a určitě mi to není příjemné, 

proto se ve vztahu a celkově při věcech týkajících se financí cítím méněcenná. 

Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Jana? 

Tak samozřejmě pečuji já, jsem s ním doma a pobírám 4. stupeň příspěvku na péči. Manžel 

pracuje na směny, tak se zapojuje, jak může a jak chce. Ale leží to na mně. Manžel také 

nemá takovou trpělivost, tak když ho má hlídat třeba celé odpoledne, vezme ho raději ke 

tchýni. Jinak je strašná pomoc naše asistentka, která chodí dvakrát týdně na čtyři hodiny, bez 

té už by to nešlo. Také jsme mohli na pár dní v minulém roce na romantický výlety a  malou 

dovolenou bez Honzíka, což manželství jednoznačně prospělo. Jinak babičky do péče jako 

takové ne a dcery také ne, nemůžu to po nich ani chtít. 

Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?  

Pomoc sociálních pracovníků probíhala ve většině případů dobře, vždy mi poradili a  snažili 

se pomoct. Problém byl ale u revizního lékaře, který se na Honzíka díval jako na číslo 

v tabulce, proto jsme se museli odvolávat při žádosti o příspěvek na péči, což bylo 

v Honzovo případě až nepochopitelné. Bylo to období bezmoci a čekání. Jinak jsme šťastní 

za ranou péči a nejvíc za naši osobní asistentku, bez které bych si to nedovedla už ani 

představit. Ale měli jsme štěstí na lidi. Mnoho rodin, co znám a shánělo také osobní asistenci, 

nemělo tolik štěstí jako my. My máme tu naši už tři roky a je úžasná. Jinak jsem slyšela, že 

se hlásí lidé, kteří se na to absolutně nehodí. Je to těžká práce za malé peníze a  to se nikomu 

nechce. A hlavně takovému člověku musíte stoprocentně důvěřovat, je součástí vašeho 

života a hlavně se stará o to nejcennější, co máte. 

Odkud jste sháněla informace? 

Hodně nám pomohli na neonatologii a hlavně nás hned upozornili na služby rané péče. Co 

vím od ostatních maminek, měli jsme štěstí, protože ony se k rané péči dostaly buď náhodou, 

nebo vůbec. Jsem ráda, že jsme byli na neonatologii v Plzni, kde je také skvělá rehabilitace 

a všechno okolo. 

Kdy jste vše řekli dcerám? 

Holkám hned, nebyl důvod to odkládat. 
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Zapojili jste je nějak do péče? 

Tak když jsem Honzíka přivezla domů, tak Natálie už byla na koleji a Petra ve druháku na 

střední. Natálie jezdila jen na víkendy, a to bylo náročné, protože se chtěla učit, a Honzík 

křičel, brečel a celkově byl dost hlučný, což Natálku rozčilovalo, proto neměli moc hezký 

vztah a mě ani nenapadlo po ní cokoliv týkající se Jendy chtít. Petra pomáhala tak okrajově. 

Vždycky říkám, že to byla moje volba nechat si Honzíka, tak to musím zvládnout také sama. 

Co ostatní širší rodina a okolí? 

Manželovo rodiče to těžce nesou dodnes, tváří se, že je Honza zdravej a já si něco vymýšlím 

a dělám z něj chudáka. Moc se s nimi nevídám, manžel s Honzou tam jezdí sami a já je 

pozvu zdvořilostně na oslavy, ale nevyhledáváme se a manžel to už respektuje. Manželova 

sestra bydlí nedaleko, ale také se moc nenavštěvujeme. Moje mamka byla od začátku pro to, 

abych se o Honzu starala a respektovala to. Širší příbuzenstvo nám pomáhá a podporuje, 

musím říct, že máme velké štěstí.  

Kdo vám nejvíce pomáhá? 

Nejvíc asi naše Petra – osobní asistentka. Jinak samozřejmě manžel, ale jenom jak se mu to 

hodí. S Honzou je to náročné, nebaví ho pohádky, při hře vyžaduje společnost a je hodně 

závislý na přítomnosti další osoby. Nechce být sám, když se vzdálím za roh (nebo kdokoliv 

jiný) a on zůstane o samotě, začne brečet, křičet a úplný hysterák. 

Co jste nejvíce potřebovala a potřebujete? 

Strašně důležité je mít někoho, kdo je tady, když jste na dně, a to jsem byla několikrát. Bylo 

strašné zažít to, že si uvědomíte, že když onemocníte, tak není nikdo, kdo by se o Honzu 

postaral. Ulevilo se mi až s naší asistentkou. Manžel je tady také, ale v tomhle je jako malej 

kluk, vím, že si s Honzíkem bude hrát a blbnout hodinu, ale pak potřebuje na odpoledne 

zmizet, protože toho má až nad hlavu. Je to náročná péče, a to hlavně psychicky.  

Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Jana? 

Stáří, a to jak mého, tak Honzíkovo. Uvědomuju si, že strašně rychle roste, co bude, až ho 

neunesu nebo až onemocním? Proto jsem se začala poohlížet i po možnosti týdenního 

stacionáře nebo domova pro osoby se zdravotním postižením. Je odpovědné myslet na to, co 

s ním bude, až já nebudu, a řešit to včas a ne ho tam pak šoupnout ze dne na den, to by se 

zbláznil. A vím, že jednou to tak skončí. Po holkách nechci a ani bych si to nedovolila chtít, 

aby se o Honzu postaraly, až tady já nebudu. 
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Je ve Vašem životě něco, co byste udělala v oblasti péče o syna jinak? 

Možná ano, ale radši o tom moc nepřemýšlím, protože to nejde změnit. A důležitější je to, 

co bude.   

Jaké sociální služby postrádáte? 

Hlavně se bojím Honzíkovo dospělosti, zatím chodí do školy, ale co bude potom? Kdyby 

zůstal doma, tak se všichni zblázníme a on by šel taky strašně moc dolů, to jsem si jistá. 

Takže nějaké navazující služby. A taky bych chtěla, aby mohl mít taky nějakou zálibu, jako 

ostatní děti, ale tady mi ho nikde nikam nevezmou. 

14.12 Rozhovor s otcem 

Rozhovor proběhl v bytě respondenta, toto místo vybral sám respondent. Během rozhovoru 

nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 35 minut a uskutečnil se 20. 11. 2016. 

Jak ovlivnilo narození Jana Vaše manželství? 

Já myslím, že nás to hrozně posílilo a museli jsme se spojit, protože těch problémů bylo fakt 

hodně a jeden člověk by to nezvládnul. Ale manželka byla statečnější, já jsem se ty první 

dny úplně sesypal a nevěděl co dělat. Malej s ženou v nemocnici a já jsem nevěděl co a jak 

dál. Hlavně Honzík byl moje první dítě a myslel jsem, že bude všechno jinak.  

Jak diagnóza ovlivnila váš vztah? 

Já si opravdu myslím, že jsme silnější. A diagnóza sama o sobě byla náročná v tom, že jsem 

nevěděl, co bude dál. Nikdo neřekl nic určitého, nebylo nic, čeho se chytit. A jinak si myslím, 

že to ovlivnilo spíš život ženy. Já žiju podobně jako dřív, i když si uvědomuji, že finance 

jsou hlavně moje starost, na což jsem dřív nebyl zvyklý. Taky toho ode mě žena víc čeká a 

častěji se dohadujeme. 

Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Jana? 

Manželka se hlavně stará, já jsem většinou v práci, a když jsem doma, tak se snažím, ale té 

práce na domě, která se sama neudělá, je hodně. A taky nemám na Honzíka takový nervy, 

když začne křičet nebo něco, tak je to těžký. Asi je pro mě pohodlnější jít dělat něco na 

baráku, než mít Jendu na starost. 
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Jak probíhá péče o Jana a jaký je denní harmonogram? 

Tak ráno vstanou, snídaně, pak přípravka. Když je Honza ve škole, tak manželka něco udělá 

nebo odpočívá. Pak ho vyzvedne, jdou spát, hrajou si a večer koupání, zprávy a jde se 

spinkat. 

Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?  

Tak asi ty příspěvky na péči manželka musela řešit nějak víc, co si pamatuju. A pak naše 

skvělá asistentka, bez tý by to už nešlo, je to strašná pomoc. A ještě k nám jezdí paní z tý 

organizace, ale teď si nevzpomenu, jak se to jmenuje. 

Odkud jste sháněl informace? 

Tak já to mám hlavně od manželky, sám nikde nepátrám, občas něco najdu, ale většinou 

přijde manželka s nějakou novinkou nebo nápadem. 

Kdy jste vše řekli sourozencům? 

Asi hned, jak jsme se vzpamatovali. 

Zapojili jste je nějak do péče? 

Myslím, že tak normálně, ale moc ne. 

Co ostatní širší rodina a okolí? 

Já myslím, že dobrý. Tak naši jsou naši. Moc se s manželkou nemusí a čekali vnouče bez 

problémů, jako to bylo u ségry, tak možná to pro ně bylo zklamání. Tak jsem jejich jedinej 

syn a berou to tak, že manželka má zdravý dcery a já nic. Jinak se nám ale snaží pomáhat.  

Kdo vám nejvíce pomáhá? 

Tak naše osobní asistentka asi nejvíc. A pak beru Honzu k našim někdy. Ale snaží se 

pomáhat všichni, ale přímo péčí asi ne, no. Je to s ním taky težký, to není žádná televize 

a  čtení pohádek, to Jeníčka nebaví. 

Co jste nejvíce potřeboval, a potřebujete? 

Tak já bych potřeboval někdy chvilku klidu, ale to moc nejde, Honza hodně křičí, hází 

hračkama. Ale jinak jsem šťastnej, že je mám. 

Jaká je Janova přesná diagnóza? 

DMO, diparetická forma a epilepsie. 
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Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Jana? 

Tak to je jasný, že toho co bude. A taky se bojím, abych mohl pracovat a zajistit rodinu, 

protože manželka nebere skoro nic, ty příspěvky na péči pokryjou tak tak výdaje na Honzíka, 

a to nepočítám léky, cvičení, naftu k doktorům. 

Je ve Vašem životě něco, co byste udělal v oblasti péče o syna jinak? 

Asi ne, děláme, co můžeme. 

Jaké sociální služby postrádáte? 

To je otázka spíš na manželku. 

14.13 Rozhovor s Natálií (1990) 

Rozhovor proběhl v kavárně nedaleko bydliště respondentky, toto místo vybrala ona sama. 

Během rozhovoru bylo v kavárně obsazeno několik stolů, avšak bylo zaručeno soukromí. 

Rozhovor trval 35 minut a uskutečnil se 22. 11. 2016. 

Jak se zapojujete do péče o Jana? 

Když se takhle ptáte, tak si uvědomuju, že moc ne no. Občas ho pohlídám, ale to je tak na 

dvě hodiny maximálně, a jestli jednou do měsíce. Jinak bych ho neuměla asi ani přebalit 

nebo vykoupat. A cvičení už vůbec ne. 

Znáte medikaci, kterou Jan užívá? 

To netuším ani trochu, vím, že bere léky, ale kolik kdy a co nevím. 

Jaká je přesná Janova diagnóza? 

Ta epilepsie a asi nějaký mentální postižení, přesně nevím. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Jezdí sem nějaká ta pečovatelka nebo sociální pracovnice nebo tak něco, ale název ani jméno 

nevím. 

14.14 Rozhovor s Petrou (1994) 

Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala ona sama. Během rozhovoru 

nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 20. 11. 2016. 
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Jak se zapojujete do péče o Jana? 

Umím ho přebalit, když je potřeba, ale tím to asi končí. Nehlídám ho ani, protože mám 

strach, jak má ty záchvaty a mamka mě ani nenutí. Jednou jsem ho měla venku v kočáře, ale 

křičel celou cestu, tak už radši nechodíme. 

Znáte medikaci, kterou Jan užívá? 

Nemám tušení. 

Jaká je Janova přesná diagnóza? 

Epilepsie a to jak nemůže chodit a mluvit, nějaký tělesný postižení. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Někdo sem asi jezdí a mamina bere nějaký ty příspěvky nebo dávky. 

14.15 Rozhovor s matkou otce  

Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala sama respondentka. Během 

rozhovoru nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 25 minut a uskutečnil se 28. 11. 2016. 

Jak se zapojujete do péče o Jana? 

Tak když ho sem syn přiveze, tak si hrajeme. Ale to víte, už jsem stará, tak nemám moc 

trpělivost a Janečka to stejně za chvíli nebaví a křičí. Ale jinak nehlídám, když tu není syn, 

bojím se těch jeho záchvatů, to bych vůbec neuměla co a jak. Jednou ho měl a jenom jsem 

stála a nemohla jsem se hnout, takže s ním nejsem ani nikdy sama. 

Znáte medikaci, kterou Jan užívá? 

To nevím, co bere za léky. 

Jaká je Janova přesná diagnóza? 

Má to psychický postižení a je nemocnej na nohy. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Lenka bere určitě nějaký dávky. 

14.16 Rozhovor s matkou matky 

Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala ona sama. Během rozhovoru 

nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 19. 12. 2016. 
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Jak se zapojujete do péče o Jana? 

Chtěla bych víc, ale mám revma a cukrovku a už ho ani neunesu, takže mu můžu jenom 

zpívat a trošku si s ním hrát. Jinak nepomáhám vůbec. 

Znáte medikaci, kterou Jan užívá? 

Něco na tu epilepsii, ale jsem ráda, že si pamatuju, co beru já. 

Jaká je Janova přesná diagnóza? 

Obrna a myšlení má jako miminko. 

Využívá nějaké sociální služby? 

Dcera bere nějaký příspěvky. 

 


