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Abstrakt  

Tato bakalářská práce s názvem „Vliv autismu dítěte na zdraví a kvalitu života rodičů” je 

rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje celkem 3 hlavní kapitoly, 

které přinášejí stručný přehled základních poznatků o problematice autismu a kvality života.  

Tato část bakalářské práce vychází z již publikovaných zdrojů zaměřených na toto téma.  

Empirická část popisuje metodiku a organizaci šetření, které bylo provedeno pomocí 

strukturovaného dotazníku SQUALA a dalších doplňujících otázek. Vlastní šetření přineslo 

informace o hodnocení důležitosti a hodnocení spokojenosti jednotlivých oblastí kvality života u 

rodičů pečujích o autistické dítě. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky vyplývající 

z provedeného šetření a vyhodnoceny stanovené cíle práce.  

Abstract 

This bachelor dissertation with the name „Impact of having a child with autism on health and 

quality of life” is divided into the theoretical and the empirical part. The theoretical part contains 

3 mains chapters which give a brief overview of basic knowlege in autism and quality of 

life.This part of the bachelor dissertation is based on already published sources related to this 

subject. The empirical part describes the methodology and organization of the survey which was 

realized with structured questionnaire SQUALA and other supplementary questions. The survey 

itself provided information on assessing the importance and assessment of the satisfactio n of 

individual areas of quality of life of parents caring for an autistic child. At the end of the thesis, 

there are summarized the most important findings resulting from the survey and evaluated 

objectives of the dissertation. 
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1. ÚVOD PRÁCE 

Při výběru tématu mé bakalářské práce jsem se inspirovala především vlastními zkušenostmi 

vycházejícími z péče o svého synovce, jemuž byl ve věku 3 let diagnostikován dětský autismus. 

Začala jsem se více zajímat o danou problematiku. Narození dítěte s pervazivní vývojovou 

poruchou má v mnoha případech za následek narušení chodu celé rodiny, změny v sociálních 

kontaktech, ve vztazích v rámci širší rodiny, často dojde také k narušení sourozeneckých 

vztahů, změnám priorit rodičů, kteří pečují o dítě s poruchou autistického spektra. Veškeré tyto 

faktory se tak podílejí na snížené kvalitě života rodičů těchto dět í. Z tohoto důvodu jsem se 

rozhodla pro průzkum týkající se kvality života rodičů v podobné situaci.  

Tato bakalářská práce s názvem je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická 

část obsahuje celkem 3 hlavní kapitoly, které přinášejí stručný přehled základních poznatků o 

problematice autismu a kvality života.  Tato část bakalářské práce vychází z již publikovaných 

zdrojů zaměřených na toto téma. Empirická část popisuje metodiku a organizaci šetření, které 

bylo provedeno pomocí strukturovaného dotazníku SQUALA a dalších doplňujících otázek. 

Vlastní šetření přineslo informace o hodnocení důležitosti a hodnocení spokojenosti 

jednotlivých oblastí kvality života u rodičů pečujích o autistické dítě. V závěru práce jsou 

shrnuty nejdůležitější poznatky vyplývající z provedeného šetření a vyhodnoceny stanovené 

cíle práce. 

 

 

1.1 CÍLE PRÁCE 

Záměrem bakalářské práce bude zjistit kvalitu života osob pečujících o dítě s poruchou 

autistického spektra. Byly stanoveny tyto dílčí cíle:  

 Přinést základní přehled odborných informací z relevantních literárních a časopiseckých 

zdrojů k problematice autismu a kvality života;  

 S využitím standardizovaných měřících technik sestavit vlastní dotazník ke sběru dat k 

naplnění záměru bakalářské práce a tento zadat cílové skupině respondentů;  
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 Získaná data z dotazníkového šetření utřídit, provést jejich primární a statickou analýzu;  

 Zobecnit výsledky vlastního šetření, porovnat je s výsledky dříve realizovaných studií na 

stejné nebo obdobné téma. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 

Teoretická část obsahuje celkem 3 hlavní kapitoly. První kapitola přináší přehled základních 

poznatků o problematice poruch autistického spektra. Druhá kapitola je věnována definování 

pojmu kvality života a způsobům jejího měření. Poslední kapitola obsahuje stručný přehled 

několika již realizovaných studií na stejné či podobné téma.  

2.1 AUTISMUS 

2.1.1 Historie  

Autismus je pervazivní vývojová porucha (Pervasive Developmental Disorders, dále jen 

PVP) (Richman, 2006). Tento typ poruch patří k nezávažnějším typům poruch mentálního 

vývoje dítěte. Pervazivní vývojové poruchy jsou obecně charakterizovány jako celoživotní 

neuropsychiatrická onemocnění, jenž se projevují opožděným a abnormálním vývojem 

sociálních, komunikativních a kognitivních funkcí. Slovo pervazivní znamená všepronikající 

a vyjadřuje fakt, že vývoj dítěte je narušen do hloubky a v mnoha směrech. Závažným 

způsobem je poškozen psychický vývoj dítěte. Mezi PVP patří dětský autismus, Rettův 

syndrom a Aspergerův syndrom. Symptomatologii autismu se věnuji v následující podkapitole.  

V dnešní době je také používán termín syndrom PAS (porucha autistického spektra), tento 

pojem odpovídá PVP a řadíme sem pacienty s nejširší škálou i mírou symptomů. Stanovení 

diagnózy autismu je složitý a náročný proces a míra závažnosti postižení pomocí prostého 

klinického hodnocení je málo přesná (Hrdlička, Komárek 2004, s. 39). Kvůli nejednotnosti 

diagnostických kritérií se v současné době lékaři spíše přiklání k termínu PAS. V rámci 

diagnsotiky je důležité brát na zřetel, že se spektrum symptomů může mít spojitost 

s jakýmkoliv jinýmm onemocněním. Celého procesu diagnostiky se účastní tým odborníků, 

mezi které patří neurologové, psychologové a psychiatři, logopedi a další, ve spolupráci s 

rodiči. 

První známá práce, která se zabývala tímto tématem, n byla napsána vídeňským pedagogem 

Hellerem na počátku 20. století (Thorová, 2012). 

Dalším dílem je velmi známá práce amerického psychiatra rakouského původu Leo Kannera 

s názvem Autistické poruchy afektivního kontaktu (1943). Tento výzkum byl proveden na 11 
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pacientech, u kterých se objevil deficit schopnosti vytvářet vztahy s lidmi, narušenou řečí, 

ale také abnormálními odpověďmi na některé běžné situace, dále také obsedantní touhou 

po neměnnosti a stereotypech.  

Prvně byl pojem ,,autismus” použit Eugenem Bleulerem v roce 1911 při popisování 

psychopatologie schizofrenie. Tímto pojmem bylo označováno schizofrenní vytržení z reálného 

světa a jeho nahrazení světem vlastním.  Téměř o třicet let později použil termín ,,dětský 

autismus” již výše zmíněný psychiatr Kanner, avšak již v jiné souvislosti než Bleuler. Kanner 

konstatoval, že jím pozorovaní pacienti – děti - žijí ve svém vlastním světě, který je pro jejich 

okolí špatně pochopitelný.  

Problematickou stránkou se ukázala být Kannerova zmínka o odtažitých, intelektuálně 

zaměřených rodičích jeho pacientů. Této zmínky bylo později použito jako podpory teorie 

o psychogenním původu autismu, ačkoliv Kanner sám původně pojímal dětský autismus jako 

vrozenou poruchu. (Hrdlička, 2004) 

Roku 1944 publikoval vídeňský pediatr Hans Asperger případové studie čtyř podobných 

dětských pacientů. Tuto práci nazval Autističtí psychopati v dětství. V této studii navrhl 

genetickou etiologii poruchy, ačkoliv neměl žádné empirické podklady, které by jeho hypotézu 

potvrzovaly. Děti, které zkoumal Asperger, se rovněž vyznačovaly velmi těžce porušenou 

sociální interakcí a komunikací, přestože měly dobře vyvinutou řeč a normální až vysokou 

inteligenci. Také pozoroval stereotypní činnosti těchto dětských pacientů a nedostatky 

v motorické obratnosti.  

Přestože Kanner a Asperger pracovali na svých pracích ve stejném časovém období, 

navzájem o svých výzkumech nevěděli. Možná se tak stalo i díky světové válce. Po válce se 

Kannerova práce stala známější. Oba dva výzkumy pokračovaly nezávisle na sobě dál.  

Koncem 40. let vyslovilo několik výzkumníků, např. Benderová (1947), teorii o kontinuitě 

psychotických stavů v dětství (kam byl zařazen i dětský autismus) se schizofrenií dospělých. 

Bezpochyby v tom sehrálo roli i nešťastné použití slova ,,autismus”, který implikoval spojení 

ke schizofrennímu procesu. To vedlo k mylnému klasifikačnímu zařízení dětského autismu 

(DA) do skupiny schizofrenních psychóz v dětství. (Hrdlička, 2004) 

Mezi další chyby, které se později vyskytly, byla označena hypotéza o vzniku autismu – 
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někteří představitelé psychologicky orientovaných směrů se domnívali, že je autismus 

důsledkem chybné, citově chladné výchovy. Tato hypotéza převládala po celá 50. a 60. léta 

a traumatizovala celou jednu generaci rodičů, aby jim vnucovala pocit viny za postižené dítě.  

Jedním ze zastánců této teorie byl dětský psychiatr Bruno Bettleheim, který v roce 1960 

publikoval knihu The Empty Fortress (Prázdná pevnost). V této knize sice připouští, 

že organické faktory mohou být přítomny, ale chybné rodičovské postoje umožňují těmto 

faktorům způsobit autismus. Také zavádí pojem „matky ledničky“, aby zdůraznil, jakou roli 

hrají matky v životě postiženého. Tato kniha byla psána ve vědecko – populární formě, tudíž 

ovlivnila tak myšlení širokého okruhu lidí a upevnila všeobecně sdílený názor o rodičovské 

vině. (Thorová, 2012) 

Jinou teorii vyslovil etolog Nikolaas Tinbergen, jenž při přebírání Nobelovy ceny v oboru 

fyziologie a medicína, za poznatky v oblasti organizace a společenského chování živočichů  

uvedl, že ,,autisté jsou oběti stresu - tlaku prostředí a trpí poruchou afiliace (potřeba družnosti, 

lásky, přátelství, přilnutí, sdružování a navazování emočního vztahu) v důsledku úzkostné 

neurózy“. (Thorová, 2012) 

Až v 70. letech se začínají objevovat práce, které vymezují autismus vůči schizofrenii 

z hlediska klinických příznaků, rodinné anamnézy a průběhu tohoto onemocnění. Až za několik 

desetiletí později se potvrdilo, že tato onemocnění jsou zcela rozdílná. Obě nemoci mají zcela 

odlišné příznaky a autismus má oproti progredientní schizofrenii spíše stacionární charakter. 

Po vymezení termínů schizofrenie a autismu se prvně objevilo spojení ,,pervazivní vývojové 

poruchy” a to v americkém diagnostickém manuálu DSM- III. Tento diagnostický a a statický 

manuál byl publikován roku 1980. Označení skupiny pervazivní vývojové poruchy bylo 

charakterizováno jako narušení vývoje mnohočetných základních psychologických funkcí. Tato 

definice je platná až dosud. V Mezinárodní klasifikaci nemocí se však tento koncept objevil 

až s dalším zpožděním, v roce 1993 ( MKN-10, 1992) (Hrdlička, 2004). 

Spojení vysoce funkční autismus (HFA = high functioning autism) poprvé použil v roce 

1981 DeMyer  pro skupinu autistických pacientů, kteří měli normální nebo nadprůměrnou 

inteligenci. Dříve označovaní pacienti jako ,,autističtí psychopati” byli roku 1981 díky anglické 

lékařce Lorně Wingové nově zařazeni za pacienty s Aspergerovým syndromem. Tato lékařka 

také poprvé popsala tzv. Triádu symptomů (komunikace, sociální dovednosti a představivost). 
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Své poznatky uvedla v různých publikacích a příruček pro rodiče dětí s PAS.  

Ke konci 80. a 90. let došlo k řadě výzkumů v oblasti genetiky, elektrofyziologie, 

zobrazovacích metod a neuropatologie. Díky nim vědci spolu s lékaři dospěli k závěru, že 

dětský autismus je pokládán za časnou neurovývojovou poruchu s neurobiologickým základem. 

Psycholog Bernard Rimland je jedním z prvních odborníků, kteří přichází s neurobiologickým 

modelem postižení. V novější literatuře je, kromě neurobiologické podstaty, zdůrazňován 

vývojový faktor a  psychodynamický koncept interaktivní autoorganizace vyvíjejícího se 

mozku  (Hrdlička, 2004).  Autismus společně s dětskou mozkovou obrnou, vývojovou dysfázií 

a dalšími poruchami psychomotorického vývoje je zařazován mezi neurovývojová onemocnění 

(Gillberg, 2008) 

Intenzitu výzkumného úsilí v oblasti pervazivních vývojových poruch v posledních dvou 

desetiletích může přiblížit jedno srovnání z elektronické databáze Medline (medicínská 

bibliografická databáze): zatímco mezi lety 1969-1999 počet publikací o depresi vzrostl 1,8krát 

a o schizofrenii 2,3krát, ve stejném období se počet publikací o autismu zpětinásobil. (Hrdlička, 

2004) 

2.1.2 Symptomy 

První symptomy se objevují před 30. měsícem věku dítěte. Nejvíce patrné jsou u vývoje řeči 

a komunikačních dovedností. (Richamn, 2006) 

Postižený autismem nemusí mít veškeré symptomy spojené s autismem. Lidé trpící 

autismem mohou vykazovat podobné symptomy, avšak nelze nalézt dva pacienty,  kteří by měli 

stejné projevy autismu.  

Diagnostické systémy MKN-10 i DSM-IV jsou ohledně diagnostiky autismu shodné. Aby 

byl u pacienta diagnostikován autismus, musí být zřetelný nástup psychopatologie před 

dovršením 3. roku věku alespoň v jedné ze tří oblastí psychopatologie (abnormality v sociální 

interakci, abnormality v chování a zájmech a abnormality v komunikaci a hře).  

První problémy nastupují před dokončením třetího roku věku dítěte. Rodiče si začínají 

všímat abnormalit ve vývoji dítěte již v období 12. - 18. měsíce, kdy nedochází ke správnému 

vývoji řeči a tyto děti nemají zájem o vytváření sociálních kontaktů. V období okolo 2. roku již 

skoro všichni rodiče pozorují abnormality ve vývoji dítěte. Více jak polovina rodičů ze souboru 
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pacientů Hrdličky (2004) uvádí, že si uvědomovali nedostatky v oblasti psychomotorického 

vývoje svého dítěte v prvním roce života, i když někteří nedokázali popsat, v čem se vývoj 

od normálního dítěte lišil. Recentní francouzská studie popsala, že 37,6 % rodičů vnímalo 

abnormality ve vývoji před dosažením prvního roku dítěte, 20,6 %  mezi 12. - 18. měsícem, 

19,4 % mezi 18. a 24. měsícem, 18,8 % mezi 24. a 36. měsícem a jen 3,4 % rodičů po 36. 

měsíci věku (Baghdadli et al., 2003) (Hrdlička, 2004). 

Hyperaktivita není uváděna jako specifický příznak pro autismus, avšak u části pacientů 

s autismem se vyskytuje. 

V původní koncepci tohoto onemocnění nebyla přisuzována autistům snížená motorická 

obratnost, kdežto u pacientů s Aspergerovým syndromem se tento deficit objevoval. Novější 

práce však toto dělítko smazávájí, jelikož dokazují, že i autisté mají opožděný motorický vývoj. 

Ten se projevuje problémy s rovnováhou, abnormalitami chůze a pohybovými imitacemi.  

Fascinujícím jevem bývají tzv. ostrůvky speciálních schopností, které kontrastují s celkovou 

nízkou úrovní praktických schopností autistů (Hrdlička, 2004). Tyto výjimečnosti lze pozorovat 

asi u 10% autistů. Může se jednat o výjimečnou mechanickou paměť, kdy si dokáží 

zapamatovat přesné řady údajů (jízdní řády, telefonní čísla apod.) nebo o matematické 

schopnosti, kdy dokáží zpaměti provádět složité výpočty. Tyto schopnosti se mohou objevit 

i jako hudební nadání, kdy mohou reprodukovat hudbu bez znalosti not či bez předchozí výuky 

na hudební nástroj, po jediném poslechu skladby.  

Nejčastější komorbiditou z oblasti psychiatrie je u dětského autismu mentální retardace. Ta 

se objevuje u 75 % pacientů. Bývá upřesňováno, že asi 30 % autistů spadá do pásma mírné 

a středně těžké mentální retardacce a 45 % do pásma těžké a hluboké mentální retardace 

(Hrdlička, 2004). Jak uvádí Hrdlička (2004) mentální retardace se vyskytla u 79,7 % případů 

pacientů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK ve FN Motol.  

Nejčastější komorbiditou z oblasti neurologie je epilepsie. Bylo prokázáno že epilepsie se 

pojí s autismem až u 4,8 - 26,4% případů. U normální dětské a adolescentní populace se 

epilepsie vyskytuje u 0,5 % pacientů. (Thorová, 2012) 

 

2.1.2.1 Sociální interakce  
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Zdravé děti projevují sociální chování od prvních týdnů života, což je základem pro rozvoj 

dalších dovedností (Hrdlička, 2004). U některých autistických kojenců se mohou již v tomto 

období objevovat první příznaky onemocnění. I takto malí se mohou vyhýbat očnímu kontaktu, 

nemusí jevit zájem o lidský hlas a tváře (neotáčí se za stimulem). Tyto projevy mohou být 

někdy zaměněny za vadu sluchu. Mezi matkou a dítětem se nevytváří vazba (attachment), 

málokdy projevují strach z odloučení od blízké osoby. Jako batolata neprojevují normální 

strach z cizích lidí, někdy nemají zájem o lidi, jindy se na určitou osobu extrémně upnou 

(Richman, 2006).   

Pacient trpící autismem může mít problémy v neverbální (souhrn mimoslovních sdělení, 

která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem) složce 

při komunikaci a neumí ji správě používat. Nevykazuje sociální kontakty přiměřené danému 

věku zdravého dítěte. V těchto případech mají autisté, v neverbální složce jazyka, problémy:  

● vyhýbání se očnímu kontaktu nebo jeho úplné nenavázání 

● nenavazování sociálních kontaktů – nemají kamarády mezi vrstevníky, straní se ostatních 

● vyskytují se problémy s porozuměním výrazu tváře, nedokáží dešifrovat výraz obličeje 

druhého člověka 

● dávání přednost samotě před společností 

● nezájem o jiné lidi 

● minimální iniciativa k jakékoliv činnosti, velmi malé nebo žádné schopnosti hry (nechápou 

podstatu hraní si) 

● používaní ruky jiné osoby, chtějí- li dosáhnout na nějakou věc (Richman, 2006). 

Velmi často se objevuje negativní reakce v kontextu lidského doteku např. objetí, pohlazení, 

pochvala nebo pochování. Děti s autismem si nehrají v kolektivu, nechápu podstatu hry. 

Dospělí autisté se vyhýbají běžnému kontaktu s lidmi také. Sociální dovednosti pak mohou 

méně postižení pacienti autismem získat během základní školní docházky.  

Způsob sociální interakce není stabilním projevem, může se s věkem dítěte měnit. 

V průběhu vývoje se z typu „osamělého“ či „pasivního“ jedince může zcela běžně stát dítě 

s „aktivním, ale zvláštním“ způsobem interakce. V raném věku bývají mnohé děti samotářské, 

vyhýbají se, či ignorují své blízké, ale po třetím až pátém roce se děti stávají více aktivními 
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a kontakt s rodiči je alespoň výběrový. (Thorová, 2012) V adolescentním věku někdy dojde 

ke zhoršení behaviorálních projevů, zatímco u menší části dětí se zlepšuje symptomatika.  

Přibližně dvě třetiny autistů zůstanou i v dospělém věku závažně hand icapovány a zůstanou 

trvale závislé na péči rodiny nebo institucí. Jen asi třetina autistů (tedy především skupina 

vysoce funkčních autistů) má předpoklady k alespoň částečné samostatnosti. (Hrdlička, 2004) 

To však závisí na nabídce speciálních programů pro tyto pacienty, ať už se jedná o programy 

časné diagnostiky a intervencí, následované edukační programy nebo na programy chráněných 

pracovních prostředí a chráněného bydlení. Všechny tyto aspekty zlepšují sociální prognózu 

pacientů. Data z roku 1980 z USA ukazují, že s pomocí těchto programů došlo ke zlepšení 

kvality života autistů. 12 % autistů bylo schopno získat a udržet samostatné bydlení a průměrně 

20 % bylo schopno získat zaměstnání, nepočítaje do toho speciální chráněné dílny (Volkmar, 

1998) (Hrdlička, 2004). Více nadějnější jsou výsledky z Anglie, kde proběhl dvouletý program 

podporovaného zaměstnání pacientů s diagnózami autismus a Aspergerův syndorm (Mawhood 

a Howlin, 1999). Z této skupiny bylo schopno nalézt 63,3 % klientů placenou práci.  

 

2.1.2.2 Komunikace 

Děti s autismem mají kvalitativní i kvantitativní postižení řeči. Řeč je u dětí s autismem 

opožděná a vyvíjí se jiným mechanizmem než u zdravého člověka. Postižení se může projevit 

například echolálií, což je opakování slov a vět bez významu. Autista pouze opakuje to, co 

slyšel, bez nějakého úmyslu. Jeho řeč může být monotónní tedy bez intonace. Objevuje se také 

nesprávné používání zájmen. Je zde patrná také relativní neschopnost začít nebo udržet 

konverzaci. 

Dalším projevem může být rozdíl v receptivním a expresivním jazyce, neschopností chápat 

abstraktní pojmy (nebezpečí). (Richman, 2006) 

Asi u 40 % dětí s autismem se řeč nevyvine, aniž by se děti snažily kompenzovat tento 

nedostatek nějakým alternativním způsobem komunikace, jako jsou gesta nebo mimika 

(Richman, 2006). Ostatní autistické děti, u kterých se řeč rozvinula, ji však nepoužívají běžným 

konverzačním způsobem.  

Matky často zpětně uvádějí, že v ranném věku bylo dítě nezvykle tiché, neplakalo, 
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nebroukalo si, ale objevovaly se náznaky gest či verbálních projevů, avšak nápodoba slova či 

zvuku se nevyvinula. Bývá plochá mimika, pacient nereaguje na dění, které se děje okolo něj, 

nevyjadřuje své potřeby.  S nadsázkou tento mimický výraz býval kdysi popisován jako ,,výraz 

mlčenlivé moudrosti” (Nesnídalová, 1995).  

V batolecím věku může dítě dokonce přestat používat naučená slova, to souvisí s autistickou 

regresí (vývojový návrat zpět).  

 

2.1.2.3 Aktivity a zájmy  

Děti s autismem si vytvářejí repetitivní (opakující se) motorické manýry a stereotyp ní 

vzorce chování, které se manifestují různým způsobem:  

● stereotypní a opakující se vzorce chování, jako je plácání rukama, tleskání, pozorování 

třepetajících se rukou, kolébání, otáčení těla či hlavou, grimasování, poklepávání, verbální 

stereotypy 

● abnormálním zaměřením na určitý vzorec chování či rutinní činnost a snahou o jejich 

neměnnost 

● neobvyklým zacházením s hračkami, zaměřením na části předmětu (koleje, buben pračky 

apod). (Richaman, 2006) 

● chybí spontánní snaha o vyvolání zábavy, zájmu nebo aktivity s jinými lidmi 

U některých autistů můžeme pozorovat abnormální chování na určitý typ podnětu (křik 

dítěte a běhání po domácnosti při bouřce).  Autisté mohou vykazovat přehnanou reakci 

na určité zvuky (vlak, zvonění telefonu, štěkot psa) nebo naopak některé zvuky vyžadují (zvuk 

motorového vláčku jezdícího po kolejích). Velmi často se objevuje čichová či chuťová 

přecitlivělost (například odmítání citrusových plodů kvůli kyselosti), dále také abnormální 

zraková stimulace (dítě řadí autíčka dle velikosti, zírá do světla, oblibou určité konfigurace 

znaků, čísel nebo písmen). Při hře s autíčkem si někteří autisté nebudou hrát jako ostatní děti, 

oni budou například pozorovat, jak se autíčku točí kolečka. Dětští autisté mají deficit 

ve schopnosti hrát si, projevující se neschopností fantazírování a nápodoby společenské hry. 

Nedostatek se objevuje také v oblasti fantazie a kreativity. (Beyer, 2006) 
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Dominuje obsedantní lpění na neměnnosti života a prostředí, ve kterém pacient žije, 

projevující se dodržováním nefunkčních rituálů a odporem k sebemenším změnám osobního 

prostředí (Hrdlička, 2004). Výbuchy vzteku může vyvolat v tomto případě přesunutí 

oblíbeného předmětu nebo nepatrná změna v denním programu. Autisté mohou mít snížený 

práh bolesti. To může vést ke sebezničujícímu, neopatrnému či dokonce sebepoškozovacímu 

chování. 

Pro okolí jsou nápadné motorické manýrismy - volní stereotypní pohyby rukou, prstů nebo 

celého těla, které nemají žádný zřejmý účel. Objevují se často v situacích nepohody, stresu 

nebo úzkosti a slouží k uvolnění napětí. (Hrdlička, 2004) 

Děti s autismem jsou si v mnohém podobní, mají nedostatky v určitých oblastech vývoje 

a mají i své silné stránky. Každé dítě je však v rámci autistického spektra jiné. Aby dítě bylo 

diagnostikováno jako autistické, nemusí splňovat všechny uvedené symptomy. (Richman, 

2006) 

 

2.1.3 Výskyt 

Tato nemoc je častější u chlapců než u dívek v poměru 4-5:1. Odhadovaná prevalence 

poruch autistického spektra podle údajů z roku 2014 je 2,24%. Epidemiologické studie uvádějí 

1-2 případy poruch autistického spektra na 100 osob (podle šířky diagnostických kritérií). 

Potencionálně tedy žije v České republice 100 000 - 200 000 osob s poruchou autistického 

spektra, každý rok se narodí v České republice okolo 500 dětí s PAS. (O autismu: Prevalence 

poruch autistického spektra. NAUTIS: Národní ústav pro autismus, z.ú. [online]. Praha, 2015 

[cit. 2017-04-08]. Dostupné z: http://www.praha.apla.cz/o-autismu.html) 

V roce 2001 byla vydána publikace  Autistické rysy v obecné populaci od autorů Constantino 

a Todd, kteří zkoumali jednovaječná a dvouvaječná dvojčata pomocí Social Responsiveness 

Scale. Výsledky této škály dokážou kvantitativně změřit některé autistické rysy.  Jako 

minimální kritérium pozitivity bylo použito průměrné skóre autistických rysů, které bylo 

získáno již dříve u autistické populace a u pacientů, u kterých byla diagnostikována pervazivní 

vývojová porucha, bez toho, aby byla specifikována. Z této práce pak vyplynulo, že 1,4 % 

chlapců a 0,3 % děvčat obecné populace splňuje toto kritérium. Autoři uvádějí, že tato data 
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znamená, že sociální deficity, které jsou charakteristické pro pervazivní vývojové poruchy se 

v obecné populaci běžně vyskytují.  

První studie, která zkoumala výskyt této nemoci v populaci, byla provedena Viktorem 

Lotterem v roce 1966. Od této první průkopnické studie bylo provedeno asi 30 dalších stejně 

zaměřených epidemiologických studií. Výsledky reprezentativních prací publikovaných 

až do poloviny osmdesátých let, založených na původním Kannerově popisu, ukazovaly 

na nízkou prevalenci poruchy rozmezí 2,3-4,8/10 000 obyvatel (Sadosck a Sadock, 1999) 

(Hrdlička, 2004). 

Na přelomu 80. a 90. let byly provedeny tři studie, které zahrnuly do svého výzkumu 

i pacienty s atypickým autismem (atypický autismus je porucha, která nesplňuje veškerá 

kritéria diagnózy dětský autismus), Aspergerovým syndromem a nespecifickými pervazivními 

vývojovými poruchami. Výsledky těchto studií potvrzovaly prevalenci poruch autistického 

spektra v rozmezí 10-40/10 000 obyvatel. 

Studie posledních desetiletí již využívají platná diagnostická kritéria, moderní screeningové 

metody a diagnostické nástroje. Tři studie použily striktních kritérií MKN-10 (Mezinárodní 

statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize) pro výzkum 

(MKN-10, 1996): francouzská (Fombonne at al., 1997) a norská studie (Sponheim a Skjedal, 

1998) se shodly na prevalenci 5,2/10 000 obyvatel, zatímco japonská data (Honda et.al., 1996) 

došla k číslu 20/10 000 (Hrdlička, 2004). 

Úplně jiný pohled na celou problematiku vnáší studie z let 2000-2001. Byly popsány 

významně vyšší prevalence jak dětského autismu, tak i pervazivních vývojových poruch 

celkově - podle kritérií MKN-10 udávané hodnoty činí 30,8 a 57,9/10 000 ve studii Bairda et 

al. (2000), podle kritérií DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) pak 16,8 a 62,6/10 

000 v práci Chakrabartiho a Fombonna (2001) a 40,0 a  67,0/10 000 v práci Bertranda et al. 

(2001) (Hrdlička, 2004). 

Příznaky mohou objevovat plíživě, pomalu a postupně v prvním roce života. Druho u 

variantou je tzv. autistická regrese, která se objevuje jen u malého procenta pacientů. Autistická 

regrese znamená závažný vývojový návrat či obrat zpět. Dítě s tímto příznakem částečně nebo 

úplně ztratí již získané vývojové dovednosti, především v oblas ti komunikace a řeči, sociálního 

chování, nonverbální komunikace, hry a dokonce i kognitivních schopností. Tento krok zpět 
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ve vývoji se může objevit u zdravých dětí, ale i u dětí, u kterých se objevovali již příznaky 

autismu. Výskyt regrese je popisován v anamnéze 30-39 % autistických dětí (Kurita, 1985, 

Tuchman et. al., 1991; Tuchman a Rapin, 1997; Kobayashi a Murata, 1998).  (Hrdlička,  2004) 

uvádí, že u svých pacientů nalezl regeresi u  25,8 % případů.  

 

2.1.4 Etiologie 

Etiologie této nemoci není jasná. Jak již bylo uvedeno výše, autismus je řazen 

mezi neurovývojová onemocnění. Tato nemoc je nejlépe prostudovanou pervazivní vývojovou 

poruchou. 

Z některých studií vyplývá, že jednou z možných primárních příčin autismu je velmi časné 

poškození vyvýjejícího se mozku a to nejspíše v období krátce po uzavření neurální trubice 

(přibližně kolem 24.-26. embryonálního dne vývoje). Podle klinických a experimentálních 

studií (Rodier, 1996, 1997) může být časnou příčinou autismu expozice vyvýjejícho se mozku 

ve výše zmíněném kritickém období některým z léků (např. thalidomid, valproová kyselina) 

nebo jiné tetratogeny působící na tzv. hoxa 1 geny, které odpovídají za kaudokraniální vývoj 

mozku (Ingram, 2000). (Hrdlička, 2004) 

 

2.1.5 Diagnostické standardy 

Autismus ovlivní veškeré vývojové stránky dítěte. V průběhu života se může diagnóza 

změnit, avšak většině lidí mající autismus tato diagnóza zůstane celý život. V průběhu vývoje 

se některé symptomy objevují a jiné mizí, mění se i terapeutické přístupy vzhledem k postižení 

a může se změnit i hloubka tohoto postižení.  

Byly vytvořeny škály, které mají zmapovat a posoudit změny v klinickém profilu 

postiženého. 

Nejvíce používané jsou: 1) Škála dětského autistického chování – CARS (Chilhood Autism 

Rating Scale) a 2) dotazník ABC (Autism Behavior Checklist). Velmi podrobným 

strukturovaným interview s rodiči (nebo pečovateli o dítě) je ADI-R (Autism Diagnostic 

Interview - Revised). Doba, která je potřebná k vedení tohoto interwiew, se pohybuje okolo 3 
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hodin a slouží k výzkumu či posouzení nejtěžších a nesložitějších případů.  

 Autorem škály CARS je Eric Schopler a jeho kolegové. Škála hodnotí hloubku postižení 

autismem a může být přizpůsobena vývoji a věku sledovaného dítěte. Tuto škálu často 

používají školy, aby zjistily, vliv zvolené výuky na vývoj dítěte. (Richman, 2006) 

Za diagnostický standard se považuje Diagnostický a statistický manuál duševních poruch 

Americké psychiatrické společnosti (DSM – IV – 1994). V ČR se vychází z Mezinárodní 

klasifikace nemocí (MKN – 10), přičemž 3 základní kategorie kritérií jsou stejné jako u DSM – 

IV.  Zahrnuje 12 diagnostických kritérií rozdělených do 3 kategorií: sociální interakce, 

komunikace, činnosti a zájmy.  

Aby mohlo být dítě diagnostikováno jako autistické, musí splňovat alespoň 2 kritéria 

z kategorie Sociální interakce, 2 kritéria z kategorie Komunikace a 1 kritérium z kategorie 

Činnosti a zájmy. (Richman, 2006) Je třeba zdůraznit, že za stanovení diagnózy nese konečnou 

odpovědnost lékař - dětský psychiatr (Hrdličky, 2004). Ostatní lékařský personál spolupracuje 

pod jeho koordinací a plní jeho požadavky. Důležité je vyšetření ORL a foniatrie při závažném 

narušení řeči, kde musí být vyloučeno, že pacient nemá poškozené hlasivky a mluvidla. Je také 

důležité vyšetření očního pozadí pro vyloučení zvýšeného nitrolebního tlaku. Významnou roli 

v diagnostice hraje také screening na vrozené metabolické vady, neurologické vyšetření 

a vyšetření EEG a provedení magnetické rezonance.  

Dětský autismus je dělen na vysoce funkční, středně funkční a nízkofunkční. Autistické 

osoby bez přítomnosti mentální retardace (tedy s IQ minimálně 70) a s existencí komunikativní 

řeči, označujeme jako osoby s vysoce funkčním autismem. Trpí tedy lehčí formou tohoto 

postižení. Poměr těchto osob ve skupině dětských autistů je 11-34 %. Středně funkční autismus 

zahrnuje jedince s lehkou až středně těžkou mentální retardací. U nich je patrné narušení 

komunikativní řeči a v jejich chování přibývá stereotypního chování.  Nízkofunkční autismus je 

popisován u pacientů s nejvyšší mentální retardací, kde se řeč zcela nerozvinula, je u nich 

patrný velký deficit v sociálních dovednostech a v symptomatice převládají stereotypní, 

repetitivní příznaky.  
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2.2 KVALITA ŽIVOTA 

Pojem kvalita života není jednoznačně vymezený.  Gurková (2011) tento pojem definuje 

prostřednictvím pojmů a charakteristických znaků, které jsou pokládány za významné 

v hodnocení kvality života. Tyto pojmy jsou uváděny ve většině definic kvality života. Patří 

mezi ně pohoda, spokojenost, očekávání a význam. Nemčeková (2004) kromě objektivních 

ukazatelů jako jsou zdravotní stav, sociální situace apod. také upozorňuje, že tyto atributy jsou 

spojovány se subjektivním hodnocením pacienta. Mezi ně řadí spokojenost se životem, pocit 

štěstí, naplněnost bytí apod.   

Kvalita života představuje subjektivní, dynamický ukazatel hodnocení života jedinců. 

Definuje se tak, jak ji vnímá jednotlivec, je prezentována různými komponenty u různých lidí 

a v různém čase a její obsah nelze arbitrárně vymezit. (Gurková, 2011) V ošetřovatelství se tedy 

jedná o ovlivnění každého člověka akutním uspokojením či neuspokojením primárních 

a sekundárních potřeb.  

Hierarchii lidských potřeb definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 

1943 Podle něj, má každá osoba 5 základních potřeb od nejnižších až po nejvyšší. Společně 

tvoří pomyslnou pyramidu. Nejníže jsou nejzákladnější fyziologické potřeby, mezi které patří: 

● potřeba dýchání 

● potřeba regulace tělesné teploty 

● potřeba tělesné integrity 

● potřeba vody 

● potřeba spánku 

● potřeba přijímaní potravy 

● potřeba vylučování a vyměšování 

● potřeba fyzické activity 

● potřeba rozmnožování (Maslowova pyramida: Fyziologické potřeby. In: Wikipedia: the 

free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-03-

13]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida). 

Pokud jsou tyto nejvýznamnější potřeby alespoň částečně uspokojeny, vznikají méně 

naléhavé, ale zato vývojově vyšší potřeby. Dalším stupínkem na pomyslné pyramidě jsou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tělesná_teplota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spánek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyměšování
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmnožování
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potřeba jistoty a bezpečí, kde jsou zahrnuty tyto části - jistota zaměstnání a příjmnu či přístup 

k finančním zdrojům, jistota rodiny a zdraví a fyzická bezpečnosti.  

Výše se nalézá potřeba lásky, přijetí a sounáležitosti, přátelství a potřeba mít rodinu. 

Na předposledním stupni je umístěna potřeba uznání a úcty a na samém vrcholu je potřeba 

seberealizace. 

V běžné komunikaci se pojem kvalita života pojí s pozitivní konotací pojmu kvalita (kvalitní 

= dobrý), ale v odborném jazyce se tento termín používá k popisu pozitivních i negativních 

aspektů života.  Pokud bychom chtěli definovat pojem kvalita života, jednalo by se především o 

nástroj k posouzení životní situace jedince.  

Kelčíková (2010) uvádí, že dle WHO (World Health Organizat ion - Světová zdravotnická 

organizace) se jedná o takový subjektivní pocit jedince či skupiny osob, kdy cítí uspokojení 

svých potřeb a nejsou jim odpírány příležitosti dosáhnout vlastního štěstí.  

V literatuře se vyskytuje mnoho definic a názorů, jak zvyšovat kvalitu života vzhledem 

k danému oboru. Z pohledu zdraví a nemoci je posuzována kvalita života ve zdravotnictví.  

Ošetřovatelství v tomto směru je orientováno na osobu v určitém stavu zdraví, ať už se jedná 

o pacienty trpící chronickými, celoživotními chorobami nebo jinou změnou stavu, která se 

nachází v určitém prostředí. Je hodnoceno její subjektivním vnímáním, objektivní posouzením 

a uspokojením potřeb.  

Psychologický přístup se zaměřuje na subjektivní prožívání pohody, všech emocí - ať již 

negativních či pozitivních.   

Koncept kvality života zahrnuje širokou škálu různorodých oblastí člověka – od fyzických 

funkcí až po oblast spojenou s dosahováním životních cílů a prožíváním životního štěstí. 

(Gurková, 2011) Podle Gurkové (2011) má kvalita života v ošetřovatelství úzký vztah 

k multifaktorovému biopsychosociálnímu modelu zdraví a chorob. Na kvalitu života působí 

sociální, zdravotní, ekonomické a environmentální podmínky představující objektivní realitu 

pro dobrý život a subjektivní prožívání dobrého živo ta (Musilová, 2009). 

Kvalita života jako multidimenzionální pojem se skládá z pěti oblastí, které jsou 

charakterizované těmito subjektivními a objektivními parametry: psychický stav, fyzický stav, 
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funkční stav, oblast sociálních vztahů, ekonomická a finanční oblast (Musilová, 2009). 

 

2.1.1 Možnosti měření kvality života 

Přestože přetrvává nejednotnost v definici kvality života, existuje i mnoho způsobů, jimiž je 

možné kvalitu života měřit či hodnotit. Způsob hodnocení kvality života se mění v závislosti 

na účelu, který při hodnocení sledujeme. (Linková, 2010) 

Hodnocení kvality života vstupuje do popředí u pacientů, kteří mají chronické nebo 

nevyléčitelné onemocnění, protože prožívají neustálé omezování chorobou a jejími následky, 

napětí, starosti a trápení spojené s chorobou. Jsou vytvořeny specifické dotazníky pr  jednotlivé 

typy onemocnění. Jejich výhodou je vyšší senzibilita a zaměření, než u obecných dotazníků. 

Tyto dotazníky se zaměřují na úzké spektrum faktorů, které bezprostředně souvisí s vlastním 

onemocněním. Nástroje obsahující specifické domény vycházejí z podmínek vlivu a požadavků 

konkrétního onemocnění, dosahují větší citlivosti měření a mají větší diskriminační validitu v 

porovnání s použitím generických nástrojů (Gurková, 2011). Onemocnění, pro které byly 

vyhotoveny speciální dotazníky na měření kvality života, jsou např. diabetes mellitus, 

onemocnění srdce a cév, onemocnění gastrointestinálního traktu, respirační nemoci, 

neurologické nemoci, poruchy pohybového aparátu a například onkologická onemocnění. Byly 

vyhotoveny i speciální nástroje pro měření kvality života u seniorů, dětí a pečujících osob. 

Ošetřovatelství by mělo měřit kvalitu života a její dynamiku v oblasti biologické, psychické 

a sociální, aby sestry mohly ošetřovatelskou péči lépe indikovat, vykonávat a vyhodnocovat 

(Csisko, 2013). Nejvýznamnější je posuzování kvality života každého ošetřovaného pacienta 

v rámci prvního kroku ošetřovatelského procesu (Musilová, 2009). 

Gurková (2011) ve své knize uvádí, že pro nejlepší zhodnocení kva lity života je 

nejvhodnější následující postup: 1) nejdříve specifikovat, za jakým účelem hodnocení kvality 

života provádíme 2) vymezení populace, u které chceme kvalitu života posoudit. Dle toho pak 

výběr konceptuálního zaměření dotazníku spolu s teoretickým rámcem pro hodnocení. Dále 

také specifikace kritérií pro hodnocení.  

Postupy měření kvality života lze rozdělit do tří skupin, a to na: 

● metody měření druhou osobou (jedná se o objektivní metody)  
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● subjektivní metody měření 

● metody kombinované.  

Nejčastěji používaným způsobem, který hodnotí pacienta objektivně, jsou kritéria kvality 

života pacienta dle W.O.Spitzera. V těchto nutných ukazatelích se objevuje pracovní schopnost 

pacienta, způsob trávení volného času, bolesti, pohodlí, náladu, komunikaci, vztahy s okolím 

a rodinou, finanční situaci a například fyzickou nezávislost na druhých.  

Nejčastěji používanou metodu hodnocení kvality života sebou samým je metoda SEIQOL 

(Schedule for the Evaluation of Individual Quality Life) (Musilová, 2009). Tato metoda se snaží 

zjistit aspekty života, které jsou pro danou osobu kriticky závažné. Použitou formou této 

metody je do určité míry strukturovaný rozhovor, který je tematicky ohraničen jen 

na nejdůležitější aspekty kvality života daného jedince.  

MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life) patří do kombinovaných metod 

zjišťování kvality života, která vychází SEIQOL. Touto cestou získáváme obraz kvality života 

v daném čase a je proto vhodný při plánování a uskutečňování ošetřovatelského procesu.  

Gurková (2011) uvádí i jiné členění. Jako první zmiňuje hieatchické modely strukturující 

kvalitu života. Jak příklad uvádí Spilkerův hierarchický model, WHOQOL, model kvality 

života „3B“, Feransové konceptuální model HRQoL a Ferrelové model. Další kategorií jsou 

interakční modely, které znázorňují vztah mezi kvalitou života a jejími determinanty (souhrn 

činitelů). Tato skupina může být použita při potřebě objasnění vztahů mezi koncepty měření. 

Patří sem Spilkerův model klinického hodnocení a například integrace pacientova odhadu 

a kvality života. Prediktivní modely, jsou takové modely, které můžeme využít, pokud chceme 

porovnávat kvalitu života pacientů s nejrůznějšími sociokulturními kontexty. Predilektivní 

modely mají za cíl předvídání kvality jejich života. K tomuto typu patří Kontextuální model 

HRQoL. Poslední skupinu, kterou Gurková uvádí, jsou modely založené na významu, v rámci 

kterých je kvalita života konceptualizovaná z perspektivy pacienta, ne profesionála, který 

ji hodnotí (Gurková, 2011). Jako příklad uvádí model vnímání kvality života sestrou.  

Kvalita života souvisí se zdravím, HRQoL (Health Related Quality of Life) se používá jako 

kritérium terapeutického rozhodování a plánování zdravotní péče, jakož i k měření dosažených 

výsledků. Může se hodnotit pomocí generických anebo specifických nástrojů měření kvality.  
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Světová zdravotnická organizace vyvinula dotazník zaměřený na měření kvality života 

WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of Life Assessment) a jeho zkrácenou 

verzi WHOQOL-BREF.  Odbor duševního zdraví WHO roku 1991 dal podnět k vytvoření 

tohoto dotazníku k měření kvality života. Byla vytvořena pracovní skupina WHOQOL, která 

byla tvořena celkem 15 zástupci výzkumných center z celého světa a která se zabývala tvorbou 

tohoto dotazníku.  

Dotazník WHOQOL-100 sestává ze 100 položek. Dotazník WHOQOL-BREF sestává z 24 

položek sdružených do 4 domén a dvou samostatných položek hodnotících celkovou kvalitu 

života a zdravotní stav (celkem tedy 26 položek). Tato zkrácená forma dotazníku vychází 

z dotazníku WHOQOL-100. (Nástroje pro evaluaci preventivních a léčebných programů: 

Dotazník kvality života WHOQOL-BREF a WHOQOL-100. Klinika adiktologie: 1. LF UK a 

VFN v Praze [online]. Praha, 2011 [cit. 2017-03-18]. Dostupné z: 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/904/Dotaznik-kvality-zivota-WHOQOL-BREF-

a-WHOQOL-100) 

Všechny metody či přístupy hodnocení kvality života bývají v různých kombinacích 

a variantách součástí formalizovaných a standardizovaných dotazníků, které jsou vypracované 

za účelem měření kvality života v jednotlivých oblastech medicíny. Hlavním důvodem jejich 

použití je zhodnotit efekt léčby komplexně, nejen podle somatických a laboratorních ukazatelů 

(Csisko, 2013). V našich podmínkách se používají především z výzkumných důvodů, nejsou 

běžnou součástí léčebných programů. V současnosti je lze rozdělit je na dva základní typy, a to 

generické (všeobecné) dotazníky a dotazníky specifické (Linková, 2010). 

Všeobecné hodnocení celkového stavu nemocného bez ohledu na konkrétní onemocnění 

získáme pomocí generických dotazníků.  Tyto dotazníky jsou použitelné u různých skupin 

populace. SIP (Sickness Impact Profile) a NHP (Nottingham Health Profile) jsou používány po 

celém světě a jsou použitelné bez ohledu na typ a závažnost onemocnění, kulturní 

či demografické aspekty. Nejvíce jsou využívány v souvislosti s hodnocením efektivnosti léčby.  

SIP obsahuje celkem 136 položek, které se pojí nebo zasahují do denních aktivit pacienta 

a jsou rozděleny do dvanácti podskupin. NHP byl vytvořen za účelem měření tělesného, 

sociálního a psychického distresu, vychází ze SIP, ale více se zaměřuje na změny v prožívání, 

než na denní aktivity (Csisko, 2013).   

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/904/Dotaznik-kvality-zivota-WHOQOL-BREF-a-WHOQOL-100
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/904/Dotaznik-kvality-zivota-WHOQOL-BREF-a-WHOQOL-100
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Tak jako je každý jedinec individualita v uspokojování biopsychosociálních potřeb, vnímá 

i kvalitu života každý individuálně. To, že někdo trpí onemocněním (zejména chronickým), 

ještě neznamená, že vnímá kvalitu svého života jako nedostatečnou, a naopak není pravidlem, 

že ten, kdo je zdravý, považuje také kvalitu svého života za dobrou. (Csisko, 2013) 

 

2.1.2 Autismus a kvalita života  

Problémy s komunikací, záchvaty vzteku, nutnost řešit nezvyklé reakce dítěte na různé 

situace každodeního života – to je jen velmi stručný výčet úkolů, kterým musí rodiče 

s autistickým dítětem čelit několikrát denně. Děti s poruchou autistického spektra obvykle mají 

problém chápat běžné situace stejně, jako jejich okolí. Odlišnost jejich vnímání okolního světa 

tak způsobuje často velmi neobvyklé reakce, které bývají intenzivní a pro okolí nepochopitelné. 

Rodiče těchto dětí ale i děti samotné zažívají stres, který negativně ovlivňuje klima rodiny 

a kvalitu života každého jejího člena.  

Narození dítěte s poruchou autistického spektra ve většině případů znamená soustředění 

pozornosti celé rodiny právě na toto dítě. Problém se však týká celé rodiny. Častým příkladem 

je stav, kdy se „zdravé dítě“ dostává na druhou kolej a není mu věnována pozornost, kterou 

by vyžadovalo.  

Jeden z rodičů (v převážné většině případů matka) zůstává v domácnosti a plně se věnuje 

péči o hendikepované dítě, což často zapříčiňuje jeho/její sociální izolaci a negativně tak 

ovlivňuje jeho/její psychickou pohodu. Díky sociální izolaci se rodiče nemají možnost svěřit se 

svými starostmi svému okolí a přichází tak o podporu při každodenním boji proti psychickému 

tlaku a psychosomatickým problémům.  

Reakci okolí rodiny často zapříčiňuje především nízké všeobecné povědomí o autismu. 

Přestože se situace týkající se osvěty v oblasti problematiky autismu stále zlepšuje, často je 

pojem autismu stále vnímán jako „tabu“ či jsou autisté přirovnáváni k hlavní postavě filmu 

„Rain man“, čili někomu, kdo je svým způsobem zvláštní, avšak zcela jistě obdařen geniálním 

nadáním v některé oblasti. Záchvaty vzteku či jiné neobvyklé projevy postiženého dítěte bývají 

mnohdy okolím (a bohužel často také širší rodinou či dokonce prarodiči) vnímány jako 

nezvládnutí výchovy. V mnoha případech bývá okolím diagnóza zpochybňována či dokonce 
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jsou v očích ostatních rodiče chápáni jako viníci této diagnózy (např. nedodržování správného 

režimu během těhotenství, očkování).  

Nutnost věnovat se plně péči o postižené dítě jedním z rodičů však přináší také obtíže 

v oblasti finančního zajištění celé rodiny, kdy rodinný rozpočet přijde o příjem rodiče 

pečujícího o autistické dítě. Na finanční situaci může také vliv vyšších výdajů na doplňkové 

služby pro rozvoj dítěte (speciální pomůcky, terapie, diety apod.).  

Dalším faktorem, který má vliv na život takové rodiny, je přístup institucí, které by měly 

poskytovat podporu takto potřebné rodině. Jedná se především o instituce poskytující finanční 

podporu rodině (kdy v mnoha případech bývá nárok na dávky hodnocen posudkovými lékaři, 

kteří nemají dostatečné zkušenosti a povědomí o diagnóze autismu), ale také školská zařízení 

(která v některých případech odmítají či nezvládají inkluzi dítěte). 

Vzhledem k tomu, že k diagnóze autismu bývají přidruženy i další poruchy, jako je mentální 

retardace, ADHD, deprese, obsese aj., musí se členové rodiny vypořádat i s těmito dalšími 

obtížemi postiženého dítěte. 

Všechny výše uvedené obtíže, se kterými se rodiny s autistickým dítětem potýkají, mají 

samozřejmě negativní vliv na partnerský život obou rodičů i ostatních dětí v rodině. Rodiče 

denně bojují s vlastním pocitem viny za onemocnění dítěte, ale také s dlouhodobou únavou 

a nedostatkem spánku, nemají možnost odpočívat a opouští své koníčky. Nejistota v oblasti 

dlouhodobé perspektivy budoucího života autistického dítěte je dalším faktorem, který zásadně 

ovlivňuje psychickou pohodu rodičů.   

Zásadní význam pro léčbu dětí s poruchou autistického spektra má tedy intenzivní práce 

a poskytování podpory celé rodině. Dlouhodobá vysoká emoční zátěž pečujících osob může 

ve svém důsledku mít negativní vliv na stav dítěte s PAS, které na celkovou situaci reaguje 

svým chováním. 
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2.3 PŘEHLED STUDIÍ 

Roku 2007 byla publikována studie s názvem Impairment of quality of life in parents of 

children and adolescents with pervasive developmental disorder (Snížení kvality života rodičů 

dětí a adolescentů s pervazivní vývojovou poruchou).  

Zkoumaný vzorek byl sestaven z 212 rodičů (115 matek a 97 otců), kteří pečovali o 135 dětí 

nebo adolescentů s diagnózami pervazivní vývojové poruchy, mentální retardace nebo  

s dětskou mozkovou obrnou. Odpovědi zkoumaného vzorku respondentů byly porovnávány 

s odpoveďmi kontrolní skupiny čítající 77 rodičů (42 matek a 35 otců) zdravých dětí. 

Na zjištění kvality života těchto rodičů byl použit dotazník WHOQOL-BREF. 

Rodiče dětí s vývojovým postižením vykazovali známky zvýšeného stresu, zhoršeného 

duševního zdraví, vyšší míru vyčerpání a únavy, než rodiče ze skupiny zdravých dětí. Výzkum 

ukázal, že stres matek dětí PVP souvisí s úrovní a závažností postižení jejich potomků. Tyto 

matky trpěly vice zdravotními problémy než matky zdravých dětí. Tyto matky nebyly 

spokojené se svým zdravotním stavem. Bylo zjištěno, že stres matek je zapříčiněn především 

poruchami chování dětí s PAS, ale take depresemi druhého z partnerů. Ve srovnání s rodiči 

zdravých dětí, rodiče ve skupině PVP popisovali zhoršení tělesné aktivity (p = 0,0001), 

nespokojenost v oblasti sociálních vztahů (p = 0,0001) a horší celkové vnímání své kvality 

života (p = 0,0001) a zdraví (p = 0,005) (Mugno, 2007). 

Článek z roku 2009 s názvem Health-Related Quality of Life of Parents of Children With 

High Functioning Autism Spectrum Disorders (Kvalita života rodičů dětí s vysokofunkčním 

autismem) popisuje výzkum porovnávající kvalitu života 89 rodičů dětí s vysokofunkčním 

autismem s kvalitou života 46 rodičů dětí bez zdravotního postižení. Otázky se týkaly oblasti 

demografie, zvládání stresu, finančních zdrojů a kvality života. Výsledky ukázaly významné 

rozdíly ve všech těchto oblastech mezi oběma skupinami.  

Výzkum s názvem The quality of life of parents of children with autism spectrum disorder 

(Kvalita života rodičů dětí s poruchou autistického spektra) publikovaný v roce 2015 zkoumal 

rodiče dětí s PAS mladších 18 let. I tato studie prokázala sníženou kvalitu života rodičů dětí 

s poruchou autistického spektra. Proměnné spojené s nižší kvalitou života těchto rodičů 

zahnovaly potíže s chováním u dítěte, ekonomickou aktivitou, pohlavím a nedostatečnou 

sociální podporou.  
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Quality of life of parents raising children with pervasive developmental disorders (Kvalita 

života rodičů vychovávající děti s pervazivními vývojovými poruchami) z roku 2012 

z Japonska byl zacílen na skupinu rodičů dětí s PVP ve věku 6 – 15 let. Byly použity dotazníky 

MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), Intimate Bond Measure (IBM), který 

hodnotí vztah respondenta s partnerem a dotazník NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI). 

Výsledky byly porovnávány s národním normativním scóre. Zkoumaný vzorek byl sestaven 

z 147 matek a 122 otců celkem 158 dětí s pervazivní vývojovou poruchou. Matky měly 

významně nižší skóre v oblastech sociálního fungování, vitality, emotivity, vnímání fyzického a 

psychického zdraví.  

Americká studie Children with Autism: Quality of Life and Parental Concerns  (Děti 

s autismem: Kvalita života a starosti rodičů) zkoumala kvalitu života rodičů dětí s autismem 

v raném věku, dětství a dospívání. Údaje byly porovnány se skupinou dětí s poruchami 

pozornosti, dětí s deficitem pozornosti a hyperaktivitou a běžnou populací dětí. Bylo zjištěno, 

že rodiče dětí s autismem mají horší kvalitu života než ostatní porovnávané skupiny.  

Bakalářskou práci s názvem Kvalita života rodiny dítěte s poruchou autistického spektra 

napsala roku 2013 Karolína Klimperová. Výzkum této práce byl realizován 

polostrukturovaným rozhovorem a dotazníkem SQUALA. Studentka spolupracovala s 12 rodiči 

dětí s PAS. Věkové rozmezí rodičů bylo 28-59 let. Výzkum byl proveden v Občanském 

sdružení ProCit. Oblast zdraví a fyzické soběstačnosti všichni rodiče považovali za velmi 

důležitý aspekt kvality života a zároveň byli v těchto oblastech spokojení. Psychickou pohodu 

hodnotili jako nezbytnou, avšak jen málo rodičů bylo spokojeno. Spánek byl pro rodiče velmi 

důležitý, ale jen jeden člověk byl spokojený, ostatní uváděli pocity nedostatku spánku. 

Další bakalářská práce na toto téma byla napsána Michaelou Trávníčkovou roku 2010. 

Název této práce byl Kvalita života rodičů dětí s poruchou autistického spektra.  Tato studentka 

taktéž využila dotazník SQUALA a rozhovor. Tato práce není veřejně přístupná. 

Bc. Veronika Pivodová napsala diplomovou práci s názvem Můj život s autíkem: Kvalita 

života matek pečujících o dítě s autismem. Tato práce byla vydána roku 2013. Data k tomuto 

výzkumu byla sesbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Šetření se účastnilo 7 matek 

dětí s PAS. Respondentky uváděly pocit únavy a vyčerpání psychického i fyzického rázu, 

svůj spánek hodnotily jako nedostatečný.  Respondentky popisovaly, že zdraví je pro ně velmi 
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důležité. Kladly důraz na vnitřní integritu, na harmonické prostřed í v rodině a na pocit bezpečí. 

(Pivodová, 2013, str.71) 

Bc. Lucie Šumpelová vypracovala roku 2016 diplomovou práci s názvem Rodina dítěte 

s autismem a společnost. Použitý dotazník měl 24 otázek. Respondentky tento dotazník měly 

možnost vyplnit v tištěné nebo internetové formě. Výzkumu se účastnilo 97 rodin. Cílem 

kvantitativního výzkumu bylo zjistit, zda- li má místo bydliště vliv na výběr vhodného 

školského zařízení a do jaké míry hraje roli v otázce sociální izolace (Šumpelová, 2016, str. 82). 

Bylo zjištěno, že nejčastěji se rodinám z tohoto výzkumu dostávalo pomoci ze strany 

příbuzných (75% odpovědí).  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE 

V empirické části této bakalářské práce je popsána metodika, organizace šetření, hypotézy 

a výsledky dotazníkového šetření.  

 

3.1 METODIKA 

Data byla získána pomocí strukturovaného dotazníku zkoumajícího subjektivní kvalitu 

života respondentů. Prvních 8 otázek dotazníku SQUALA se týkalo demografických údajů 

o respondentovi. Dále dotazník obsahoval celkem 42 uzavřených (strukturovaných) otázek 

týkajících se hodnocení důležitosti a hodnocení spokojenosti z různých oblastí života (viz 

Příloha č. 1). V hodnocení důležitosti měly respondentky na výběr z pěti možných odpovědí – 

„Nezbytné“, „Velmi důležité“, „Středně důležité“, „Málo důležité“ a „Bezvýznamné“. Možné 

varianty odpovědí u hodnocení spokojenosti byly „Zcela spokojena“, „Velmi spokojena“, 

„Spíše spokojena“, „Nespokojena“ a „Velmi zklamána“. Ve všech otázkách bylo možné 

zaškrtnout jednu odpověď. Otázky ohledně sexuálního života byly nepovinné. Dále bylo 

v dotazníku uvedeno dalších 14 doplňujících otázek (viz Příloha 2). 
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3.2 ORGANIZACE ŠETŘENÍ 

K výzkumu bylo použito dotazníkové šetření pomocí standardizovaného dotazníku 

SQUALA rozšířeného o další doplňující otázky. Plné znění dotazníku je uvedeno v Příloze č.1.  

Dotazníkové šetření bylo realizováno v průběhu měsíce ledna 2017. Dotazník byl 

distribuován v rámci pěti podpůrných skupin, které se zaměřují na pomoc rodičům pečujícím 

o dítě s PAS. Rozeslání elektronické verze dotazníků zajistili zástupci jednotlivých podpůrných 

skupin díky využití databáze e-mailových kontaktů svých členů.  

Celkem bylo rozesláno 550 dotazníků, návratnosti činila 40,36 % tj. 222 vyplněných 

dotazníků. 

Před samotným vyhodnocením šetření bylo vyřazeno 5 dotazníků, které nebyly kompletně 

vyplněny. 

Zároveň byly vyřazeny dotazníky vyplňované muži – lze totiž předpokládat, že subjektivní 

prožívání situace (kdy rodina pečuje o dítě s PAS) je odlišné u mužů a žen. Vzhledem 

k malému množství dotazníků vyplněných muži (pouze 9) nebyla tato část zkoumaného vzorku 

označena za průkaznou.  

Všechny odpovědi byly uspořádány do datového listu. Při zpracování analýzy byly použity 

programy Open Office, Statistica 12, kde byly využity zejména jejich funkce pro tvorbu tabulek 

a grafů. Ověření hypotéz bylo provedeno základními statistickými metodami. Složení 

zkoumaného vzorku dle jednotlivých identifikačních znaků je uvedeno v následujícíh 

kapitolách. Nebylo provedeno standardní vyhodnocení SQUALA dle počítaných indexů , 

ale byly posouzeny rozdíly ve vnímání kvality života matek po jednotlivých položkách 

dotazníku SQUALA.  
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3.3 HYPOTÉZY 

H1: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle věku účastníků šetření.  

H2: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle počtu dětí účastníků šetření.  

H3: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle věku dítěte s autismem.  

H4: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle ekonomické activity respondent.  

H5: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle rodinného stavu respondenta.  

H6: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle velikosti sidle bydliště respondenta.  

 

3.4 VÝSLEDKY PRÁCE 

 

3.4.1 Demografické údaje 

 

3.4.1.1 Soubor respondentů 

Objektem zkoumání byly matky dětí s poruchou autistického spektra. Celkem 208 

respondentek vyplnilo tento dotazník.  
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3.4.1.2 Věk respondentek 

Minimální věk 21

Maximální věk 59

Průměrný věk 37,51

Medián 37

Modus 40

Četnost modu 19

Rozpětí 98

Rozptyl 49,23

Směrodatná odchylka 7,02

Variační koeficient 18,7

Absolutní četnost (n) 208

Relativní četnost (%) 100

Složení zkoumaného vzorku respondentek

 

Tab. 1: Složení zkoumaného vzorku respondentek 

Průměrný věk respondentek byl 37,51. Nejstarší respondentce bylo 59 let. Nejmladší 

respondentce bylo 21 let. Nejčastěji bylo respondentkám 40 let, tento věk se vyskytl celkem 

devatenáctkrát.  
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Histogram: Uveďte prosím svůj věk

K-S d=,08753, p<,10 ; Lilliefors p<,01
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Obr.  1: Věkové rozložení zkoumaného vzorku 
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3.4.1.3 Bydlení 

 

Obr.  2: Bydlení 

Z celkového počtu 208 matek, bydlelo 95 respondentek (tj. 45,67 %) v obci do 10 000 

obyvatel. Ve měste s počtem 10 000 – 50 000 obyvatel bydlelo 23,56% respondentek (n=49). 

Celkem 26 respondentek (tj. 12,50 %) zvolilo odpověď „Město nad 50 000 – 100 000 

obyvatel”. Odpověď „Velkoměsto nad 100 000 obyvatel” vybralo 38 matek (tj. 18,27 %). 

 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Obec s více jak 10 tis. 

obyvateli
113 54,33%

Obec do 10 tis. 

obyvatel
95 45,67%

Celkem 208 100,00%

Velikost sídla bydliště ktg 

 

Obr.  3: Velikosti sídla bydliště 
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3.4.1.4 Ukončené vzdě lání 

 

Obr.  4: Ukončené vzdělání 

Žádná z respondentek nezvolila odpověď „Neukončené základní vzdělání”. Celkem 19 lidí 

vybralo odpověď „Základní”. Toto číslo odpovídá 9,13 % z celkového počtu 208 respondentek. 

Ukončené střední vzdělání bez maturity mělo celkem 44 respondentek (tj. 21,15 %).  Nejčastěji 

zvolená odpověď byla „Střední vzdělání s maturitou”.  Tuto odpověď vybralo 106 

žen (tj. 50,96 %). Odpověď „Vysokoškolské” vybralo 39 osob (tj. 18,75 %). 

 

3.4.1.5 Zaměstnání 

Rozdělila jsem skupinu respondentek podle toho, zda jsou ekonomicky aktivní či nikoliv. 

Ekonomicky aktivních bylo 88 žen (tj. 42,31 %). Zbylých 131 žen (tj. 62,98 %) nebylo 

ekonomicky aktivních.  
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3.4.1.6 Finanční s ituace  

 

Obr.  5: Finanční situace 

Nejvíce osob by svou finanční situaci popsalo jako průměrnou. Tuto odpověď vybralo 

101 lidí (tj. 48,56 %). Pouze tři lidi svou finanční situaci popsali jako výrazně podprůměrnou 

(tj. 1,44 %). Odpověď „Výrazně nadprůměrná” vybralo 38 respondentek (tj. 18,27 %). Celkem 

40 osob (tj. 19,23 %) zvolilo odpověď „Mírně podprůměrná”. Odpověď „Mírně nadprůměrná”  

finanční situace označilo 26 žen (tj. 12,50 %).  
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3.4.1.7 Rodinný stav  

 

Obr.  6: Rodinný stav 

Více než polovina dotazovaných žen (n=133, tj. 63,94 %) zvolila možnost „Vdaná 

nebo s druhem“. Rozvedených žen bylo v tomto vzorku 42 (tj. 20,19 %). V souboru 

respondentek byly 4 vdovy (tj. 1,92 %). Odpověď „Svobodná“ vybralo 29 osob (tj. 13,94 %).  

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Ano 127 61,06%

Ne 53 25,48%

Nežijí ve vztahu 28 13,46%

Celkem 208 100,00%

Spokojenost ve vztahu

 

Tab. 2: Spokojenost ve vztahu 

Z tabulky č. 3 – Přítomnost partnera vyplývá, že ve vztahu žilo 180 žen (tj. 86,54 %) 

z celkového počtu 208 respondentek. Jen 28 osob (tj. 13,46 %) s nikým nežilo.  Necelé 3/4 žen 
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(n= 127, tj. 70,56 %) z počtu respondntek, které žily ve vztahu, byly spokojeny.  Celkem 

29,44 % (n=53) respondetek žijícíh ve vztahu uvedlo, že nejsou v tomto ohledu spokojeny. 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

S někým 180 86,54%

Samostatně 28 13,46%

Celkem 208 100,00%

Přítomnost partnera

 

Tab. 3: Přítomnost partnera 

 

3.4.1.8 Děti 

 

Obr.  7: Počet dětí v domácnosti 
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Minimálně 1

Maximálně 6

Průměrně 2,04

Medián 2

Modus 2

Četnost modu 98

Rozpětí 5

Rozptyl 0,81

Směrodatná odchylka 0,9

Variační koeficient 44,15

Absolutní četnost (n) 208

Relativní četnost (%) 100

Počet dětí v rodině

 

Tab. 4: Počet dětí v rodině 
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Histogram: Počet dětí, které s vámi žijí

K-S d=,27185, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Obr.  8: Rozložení počtu dětí zkoumaného vzorku respondent 

Z obrázku č. 9 -  Počet dětí v domácnosti lze vyčíst, že odpověď „Jedno dítě v domácnosti” 

zvolilo 59 žen (tj. 28,37 %). Nejčastější odpovědí byla „Dvě děti v domácnosti”, necelá 

polovina všech respondentek vybrala tuto možnost (tj. 47,12 %, n= 98 žen). Odpověď „Tři děti 

v domácnosti” zvolilo 39 respondentek (tj. 18,75 %). Celkem 12 osob (tj. 5,77 %) uvedlo, že s 

nimi v domácnosti žije více dětí. 
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Minimálně 1

Maximálně 3

Průměrně 1,18

Medián 1

Modus 1

Četnost modu 176

Rozpětí 2

Rozptyl 0,21

Směrodatná odchylka 0,46

Variační koeficient 38,56

Absolutní četnost (n) 208

Relativní četnost (%) 100

Počet postižených dětí v rodině

 

Tab. 5: Počet postižených dětí v rodině 
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Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Jedno 176 71,54%

Dvě 52 21,14%

Více 18 7,32%

Celkem 246 100,00%

Počet postižených dětí v domácnosti 

 

Tab. 6: Počet postižených dětí v domácnosti 

Histogram: O kolik postižených dětí se staráte?

K-S d=,50179, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Obr.  10: Počet postižených dětí v domácnosti 
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Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Děti a autismem 227 53,66%

Jinak postižené děti 19 4,49%

Zdravé děti 177 41,84%

Celkem 423 100,00%

Děti v domácnosti

 

Tab. 7: Děti v domácnosti 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Předškolní věk

(3 - 6 let)
90 39,65%

Mladší školní  věk

(7 - 12 let)
98 43,17%

Starší školní věk

(13 - 15 let)
17 7,49%

Adolescence

(16 - 18 let)
11 4,85%

Dospělost

(více než 19 let)
11 4,85%

Celkem 227 100,00%

Věk dětí s autismem

 

Tab. 8: Věk dětí s autismem 
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Histogram: Jak staré je či jsou děti, které mají autismus?

K-S d=,13169, p<,01 ; Lilliefors p<,01
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Tab. 9: Věk dětí s autismem 

Celkem dotazníkové šetření vyplnilo 208 matek, které pečovaly dohromady o 423 dětí. Z 

tohoto počtu bylo 227 dětí s autismem (tj. 53,66%), 19 jinak postižených dětí (tj. 4,49 %) a 177 

zdravých dětí (tj. 41,84 %). Postižených dětí bylo  246. Celkem 176 žen (tj. 84,62 %) uvedlo, že 

pečuje o jedno postižené dítě. 26 respondentek (tj. 12,50 %) se staralo o dvě postižené děti. 

O více než dvě postižené děti se staralo 6 žen (tj. 2,88 %).  

Rozdělení dětí dle věku ukazuje tabulka č. 8 – Věk dětí s autismem. Nejpočetnější byla 

skupina autistů mladšího školního věku od 7 – 12 let (n=98, tj. 43,17). Dětí předškolního věku 

(3 – 6 let) s autismem bylo 90 (tj. 39,65 %). Autistů staršího školního věku (13 – 15 let) bylo 17 

(tj. 7,49 %). Počet autistických adolescentů byl stejný, jako ve skupině dospělých autistů, 

v obou skupinách bylo po 11 osobách (tj. 4,85 %). Minimální věk dětí s autismem byl 3 roky, 

nejstašímu autistovi bylo 42 (viz tabulka č. 10 - Děti s autismem). Průměrný věk autistů byl 

8,82 let. 
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Minimální věk 3

Maximální věk 42

Průměrný věk 8,82

Medián 8

Modus 4

Četnost modu 24

Rozpětí 27,41

Směrodatná odchylka 5,24

Absolutní četnost (n) 227

Relativní četnost (%) 100

Děti s autismem

 

Tab. 10: Děti s autismem 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Ano 28 13,46%

Ne 180 86,54%

Celkem 208 100,00%

Myšlenky na umístění dítěte s autismem do ústavní péče

 

Tab. 11: Myšlenky na umístění dítěte s autismem do ústavní péče 
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Z celkového počtu 208 respondentek uvedlo 13,46% matek (n=28), že přemýšlely o 

umístění dítěte s autismem do ústavní péče. Zbytek 180 žen (tj. 86,54 %) odpovědělo na tuto 

otázku záporně.  

 

3.4.2 Komparace hodnocení důležitosti a hodnocení spokojenosti  

 

3.4.2.1 Zdravotní s tav 

 

Obr.  11: Hodnocení důležitosti – Zdravotní stav 

Z obrázku č. 11 – Hodnocení důležitosti – Zdravotní stav je jasně patrné, že více než 

polovina (62,98%) všech žen (n=131) považovala svůj dobrý zdravotní stav za nezbytný.   

Celkem 75 respondentek (tj. 36,06 %) uvedlo, že je pro ně velmi důležité, aby byly zdravé. 

Pouze 2 ženy (tj. 0,96 %) považovaly dobrý zdravotní stav za středně důležitý.  

 



Bakalářská práce  Vliv autismu u dítěte na zdraví 

 a kvalitu života rodičů 

52 

 

 

Obr.  12: Hodnocení spokojenosti - Zdraví 

Naproti tomu bylo se svým zdravotním stavem spokojeno jen 28 dotazovaných (tj. 13,46%). 

Odpověď „Velmi spokojeno” zvolilo 40 respondentek (tj. 19,23 %). Nejvíce žen (n=111, 

tj. 53,37 %) označilo odpověď „Spíše spokojena”.  

Se stejným počtem se vyskytly odpovědi „Zcela spokojena” se svým zdravotním stavem 

a „Nespokojena” se svým zdravotním stavem. Každou z těchto možností zvolilo 28 žen 

(tj. 13,46 %). Pouze 1 osoba (tj. 0,48 %) vybrala odpověď „Velmi zklamána”.  
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Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Onemocnění štítné 

žlázy
22 10,58%

Hypertenze 13 6,25%

Onemocnění srdce a 

cév
2 0,96%

Onemocnění 

pohybového aparátu
10 4,81%

Psychická onemocnění 

(deprese, PTSD)
14 6,73%

Astma bronchiale 11 5,29%

Onemocnění ledvin 4 1,92%

Diabetes mellitus 3 1,44%

Onemocnění GIT 3 1,44%

Alergie 7 3,37%

Migréna 3 1,44%

Celkem 208 100,00%

Onemocnění matek

 

Tab. 12: Výskyt onemocnění ve zkoumaném souboru respondentek 

Celkem 69 žen (tj. 31,17 %) se léčí s nějakým onemocněním. 23 respondentek (tj. 33,33 % 

z celkového počtu respondentek, které absolvují léčbu) uvedlo, že trpí více než 

1 onemocněním.  

Respondentky nejčastěji trpěly onemocněním štítné žlázy. Přítomnost tohoto onemocnění 

uvedlo 22 žen (tj. 10,58 %). 
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Druhá nejčastěji uváděná onemocnění byla psychického charakteru (n= 14, tj. 6,73 %). Do 

této kategorie jsem zahrnula úzkostné stavy, deprese, potíže se spánkem a postraumatickou 

stresovou poruchu (PTSD). Ostatní onemocnění viz tabulka č. 12 – Výskyt onemocnění ve 

zkoumaném souboru respondentek.  

131 28

62,98% 13,46%

75 40

36,06% 19,23%

2 111

0,96% 53,37%

0 28

0,00% 13,46%

0 1

0,00% 0,48%

208 208

100,00% 100,00%
CelkemCelkem

Středně důležité

Málo důležité

Bezvýznamné

Zcela spokojena

Velmi spokojena

Spíše spokojena

Nespokojena

Velmi zklamána

Hodnocení spokojenosti

Zdraví

Hodnocení důležitosti

Nezbytné

Velmi důležité

 

Tab. 13: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti - Zdraví 
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3.4.2.2 Fyzická soběstačnost 

 

Obr.  13: Hodnocení důležitosti – Fyzická soběstačnost 

Počet osob, které odpověděly na otázku fyzické soběstačnosti při hodnocení důležitosti, 

odpovědí „Nezbytné” (n= 92, tj. 44,23 %) a „Velmi důležité” (n=108, tj. 51,92 %) byl téměř 

totožný. Z celkového výsledku vyplynulo, že pro celou skupinu respondentek byla fyzická 

soběstačnost velmi důležitý faktor. Pro 8 žen (tj. 3,85 %) bylo středně důležité být fyzicky 

soběstačná. 

 

Obr.  14: Hodnocení spokojenosti - Fyzická soběstačnost 

Se svou fyzickou soběstačností bylo zcela spokojeno 83 osob (tj. 39,90 %).  Odpověď 
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„Velmi spokojena” vybralo 56 respondentek (tj. 26,92 %).  Podobný počet odpovědí byl 

zaznamenán u odpovědi „Spíše spokojena” se svou fyzickou soběstačností. Tuto variantu 

zvolilo 58 žen (tj. 27,88 %). Nespokojeno bylo 11 dotazovaných žen (tj. 5,29 %), nikdo 

neodpověděl, že by byl velmi zklamaný svou fyzickou soběstačností.  

92 83

44,23% 39,90%

108 56

51,92% 26,92%

8 58

3,58% 27,88%

0 11

0,00% 5,29%

0 0

0,00% 0,00%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Fyzická soběstačnost

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 14: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti - Fyzická soběstačnost 
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3.4.4.3 Psychická pohoda  

 

Obr.  15: Hodnocení důležitosti – Psychická pohoda 

Pro 71 respondentek (tj. 34,13 %) bylo nezbytné, aby se cítily psychicky dobře. Nejčastější 

odpověď byla „Velmi důležité” cítit se psychicky dobře. Tuto odpověď zvolilo celkem 130 žen 

(tj. 62,50 %). Pro 7 žen (tj. 3,37 %) bylo středně důležité cítit se psychicky dobře.  Žádné jiné 

odpovědi nebyly v této otázce vybrány. 

 

Obr.  16: Hodnocení spokojenosti - Psychická pohoda 

Při hodnocení spokojenosti ohledně psychické pohody respondentů se objevilo všech pět 

možných odpovědí. Zcela spokojeno bylo 16 žen (tj. 7,69 %) Odpověď „Velmi spokojena” 
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v této otázce vybralo 36 žen (tj. 17,31 %). Necelá polovina dotazovaných respondentek (n=103, 

tj. 49,52 %) zvolila odpověď „Spíše spokojena”. Téměř čtvrtina všech dotazovaných (n=46, 

tj. 22,12 %) označila odpověď „Nespokojena”. Jen 7 žen (tj. 3,37 %) uvedlo, že jsou v tomto 

ohledu velmi zklamány.  

 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Ano 104 50,00%

Ne 104 50,00%

Celkem 208 100,00%

Výčitky svědomí

 

Tab. 15: Výčitky svědomí 

Další doplňující otázkou (viz Příloha č. 2) bylo, zda si respondentky vyčítají zdravotní stav 

svého dítěte. Přesně polovina (n=104, tj. 50,00 %) žen odpověděla kladně. 
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71 16

34,13% 7,69%

130 36

62,50% 17,31%

7 103

3,37% 49,52%

0 46

0,00% 22,12%

0 7

0,00% 3,37%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Psychická pohoda

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 16: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti - Psychická pohoda 

 

3.4.4.4 Bydlení   

 

Obr.  17: Hodnocení důležitosti - Příjemné prostředí a bydlení 

Pro více než polovinu (n=109,  tj. 52,40 %)  respondentek bylo velmi důležité příjemné 

prostředí a bydlení.  Pro 71 žen (tj. 34,13 %) byla tato oblast středně důležitá.  Odpověď 
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„Nezbytné” zvolilo 19 matek (tj. 9,13 %). Pro 4,33 % respondentek (n=9) byla tato oblast málo 

důležitá. Nikdo nevybral odpověď „Bezvýznamné”.  

 

Obr.  18: Hodnocení spokojenosti – Prostředí bydlení 

Odpověď „Zcela spokojeno” zvolilo v této oblasti 34 žen (tj. 16,35 %).  Celkem 32,69 % 

(n=68) respondentek vybralo odpověď „Velmi spokojna”. 81 matek (tj. 38,94 %) bylo v této 

oblasti spíše spokojeno. Odpověď „Nespokojena” vybralo 24 žen (tj. 11,54 %). Pouze jedna 

respondentka (tj. 0,48 %) byla velmi zklamána v oblasti příjemného prostředí a bydlení.  
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19 34

9,13% 16,35%

109 68

52,40% 32,69%

71 81

34,13% 38,94%

9 24

4,33% 11,54%

0 1

0,00% 0,48%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Bydlení

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 17: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti - Bydlení 
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3.4.4.5 Spánek 

 

Obr.  19: Hodnocení důležitosti - Spánek 

V hodnocení důležitosti spánku se respondentky shodly, že se jedná o velmi důležitý faktor.  

Více než čtvrtina (n= 53, tj.  25,48 %) všech respondentek zvolila odpověď „Nezbytné” 

na tuto otázku. Pro n=121 žen (tj. 58,17 %) bylo velmi důležité se dobře vyspat. Pro 14,42 % 

respondentek (n=30) byl kvalitní spánek středně důležitý. Pouze pro 3 ženy (tj. 1,44 %) byla 

potřeba dobrého spánku, málo důležitá. Jen 1 člověk odpověděl, že je pro něj dobrý spánek 

bezvýznamný (tj. 0,48 %). 
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Obr.  20: Hodnocení spokojenosti – Spánek 

V hodnocení spokojenosti se ukázalo, že přestože byl pro respondentky spánek důležitý, 

nebyly s ním zcela spokojeny.  Pouze 12 respondentek (tj. 5,77 %) zvolilo odpověď „Zcela 

spokojena” se svým spánkem. Velmi spokojeno bylo 27 respondentek (tj. 12,98 %). 

Nejpočetnější skupinu tvořily ženy, které na tuto otázku dopověděly, že jsou spíše spokojeny 

se svým spánkem. Tuto odpověď vybralo 103 respondentek (tj. 49,52 %). Nespokojeno 

se svým spánkem bylo 56 osob (tj. 26,92 %). Necelých 5 % (tj. 4,81 %, n= 10) žen zvolilo 

odpověď „Velmi zklamána” v oblasti hodnocení spokojenosti se spánkem. 
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53 12

25,48% 5,77%

121 27

58,17% 12,98%

30 103

14,42% 49,52%

3 56

1,44% 26,92%

1 10

0,48% 4,81%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Spánek

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 18: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Spánek 
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3.4.4.6 Vztahy v rodině  

 

Obr.  21: Hodnocení důležitosti - Rodinné vztahy 

Pro 40 osob (tj. 19,23 %) byly nezbytné dobré rodinné vztahy. Nejvíce žen (n= 142, 

tj. 68,27 %) vybralo odpověď „Velmi důležité”. Odpověď „Středně důležité” vybralo 24 

respondentek (tj. 11,54 %). Jen 2 ženy (tj. 0,96 %) zvolily odpověď „Málo důležité”. Odpověď 

„Bezvýznamné” se nevyskytla.  

 

Obr.  22: Hodnocení spokojenosti - Rodinné vztahy 

V hodnocení spokojenosti se objevily všechny možnosti odpovědí.  Zcela spokojeno s 

rodinnými vztahy bylo pouze 34 žen (tj. 16,35 %). Celkem 63 respondentek (tj. 30,29 %) 
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vybralo dopověď „Velmi spokojena”. Nejčastější odpověd byla „Spíše spokojena” s rodinnými 

vztahy – tuto variantu vybralo 78 respondentek (tj. 37,50 %). V tomto ohledu bylo nespokojeno 

25 žen (tj. 12,02 %). Odpověď „Velmi zklamána” v tomto ohledu označilo 8 žen (tj. 3,85 %). 

Doplňujcí otázkou bylo, zda respondentkám někdo pomáhá s hlídáním dětí (viz. Příloha 

č. 2). Skoro polovině všech respondentek (n= 90, tj. 43,27 %) nikdo s péčí o děti nepomáhá. 

Matky nejčastěji uváděly rodiče (n= 59, tj. 28,37 %), jako osoby, které se podílejí při péči 

o děti. Další údaje viz tabulka č. 19 – Pomoc s péčí o děti. 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Rodiče 59 28,37%

Přátelé 8 3,85%

Chůva 2 0,96%

Sourozenci či jiní 

příbuzní
17 8,17%

Kombinace výše 

uvedených
32 15,38%

Nikdo mi nepomáhá 90 43,27%

Celkem 208 100,00%

Pomoc s péčí o děti

 

Tab. 19: Pomoc s péčí o děti 
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40 34

19,23% 16,35%

142 63

68,27% 30,29%

24 78

11,54% 37,50%

2 25

0,96% 12,02%

0 8

0,00% 3,85%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Rodinné vztahy

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 20: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Rodinné vztahy 

 

3.4.4.7 Vztahy s ostatními lidmi 

 

Obr.  23: Hodnocení důležitosti - Vztahy s ostatními lidmi 

Nejčastěji vybraná odpověď byla „Středně důležité” v hodnocení důležitosti vztahů s 

ostatními lidmi, tuto odpověď zvolilo 108 žen (tj. 51,92 %). Pro 5 žen (tj. 2,40 %) byla tato 
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oblast vztahy s ostatními lidmi nezbytná. Pro 76 matek (tj. 36,54 %) z celého souboru 208 žen 

je tato oblast velmi důležitá. Více než  polovina žen (tj. 51,92 %, n= 108 žen) vybrala odpověď 

„Středně důležité”. Celkem 16 matek (tj. 7,69 %) vybralo odpověď „Málo důležité”. Jen 3 

respondentky (tj. 1,44 %) uvedly, že jsou pro ně vztahy s ostatními lidmi bezvýznamné.  

 

Obr.  24: Hodnocení spokojenosti - Vztahy s ostatními lidmi 

Necelá polovina (tj. 46,63 %, n= 97) respondetek vybrala odpověď „Spíše spokojena” 

v oblasti vztahů s ostatními lidmi. Celkem 31,25 % (n=65) žen zvolilo možnost „Velmi 

spokojena”. Četnosti odpovědí „Zcela spokojena”, „Nespokojena” a „Velmi zklamána”  se 

pohybovaly do 10 % . 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Ano 152 73,08%

Ne 56 26,92%

Celkem 208 100,00%

Odmítavý postoj společnosti

 

Tab. 21: Odmítavý postoj společnosti 
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Další doplňující otázkou bylo, zda se respondetky setkávají s odmítavým postojem 

společnosti (viz. Příloha č. 2). Necelé tři čtvrtiny všech respondentek (n= 152, tj. 73,08 %) 

se setkávají s odmítavým postojem společnosti.  

 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Ano 163 78,37%

Ne 45 21,63%

Celkem 208 100,00%

Kontakt s ostatními rodiči postižených dětí

 

Tab. 22: Kontakt s ostatními rodiči postižených dětí 

Celkem 78,37 % (n= 163) všech respondentek uvedlo, že se setkávají s ostatními rodiči 

postižených dětí.  
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5 16

2,40% 7,69%

76 65

36,54% 31,25%

108 97

51,92% 46,63%

16 20

7,69% 9,62%

3 10

1,44% 4,81%

208 208

100,00% 100,00%

Velmi zklamána

Celkem Celkem

Vztahy s ostatními lidmi

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné

 

Tab. 23: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Vztahy s ostatními lidmi 

3.4.4.8 Děti 

 

Obr.  25: Hodnocení důležitosti - Děti 

V hodnocení důležitosti v oblasti mít a vychovávat dět i vybralo 130 žen (tj. 62,50 %) 

odpověď „Velmi důležité”.  Pro více než čtvrtinu respondentek (tj. 26,92 %, n=56) byla tato 

oblast nezbytná. Necelých 10 % (tj. 9,13 %, n=19 ) respondentek zvolilo odpověď „Středně 

důležité”. Pouze tři ženy (tj. 1,44 %) považovaly tuto oblast za málo důležitou. Nikdo nevybral 
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odpověď „Bezvýznamné”.  

 

Obr.  26: Hodnocení spokojenosti - Děti 

V tomto hodnocení byly zastoupeny všechny odpovědi. Celkem 63 žen (tj. 20,29 %) vybralo 

odpověď „Zcela spokojena” v této oblasti. Celkem 37,50 % (n= 78) bylo velmi spokojeno. 

Odpověď „Spíše spokojena” vybralo 26,92 % žen (n=56). Odpovědi „Nespokojena” a „Velmi 

zklamána” viz obrázek č. 26 – Hodnocení spokojenosti – Děti. 
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5 16

2,40% 7,69%

76 65

36,54% 31,25%

108 97

51,92% 46,63%

16 20

7,69% 9,62%

3 10

1,44% 4,81%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Děti

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 24: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Děti 
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3.4.4.9 Péče o sebe sama  

 

Obr.  27: Hodnocení důležitosti – Péče o sebe sama 

V hodnocení důležitosti v oblasti postarat se o sebe uvedlo 82 žen (tj. 39,42 %), že je tato 

oblast pro ně nezbytná. Odpověď „Velmi důležité” uvedla vice jak polovina všech 

dotazovaných (n= 106 osob, tj. 50,96 %). Odpověď „Středně důležité” vybralo 17 matek 

(tj. 8,17 %). Pouze 3 respondentky (tj. 1,44 %) vybraly odpověď „Málo důležité”. Nikdo 

nezvolil odpověď „Bezvýznamné”. 

 

Obr.  28: Hodnocení spokojenosti - Péče o sebe sama 

Respondentky nejčastěji volily odpověď „Spíše spokojena“ s péčí o sebe sama. Tuto 
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variantu vybralo 108 matek (tj. 51,92 %). Odpověď „Velmi spokojena“ se vyskytla 

dvacetdevětkrát (tj. 13,94 %). Zcela spokojeno bylo 28 žen (tj. 13,46 %). Odpověď 

„Nespokojena“ byla uvedena v 41 případech (tj. 19,71 %). Dvě ženy (tj. 0,96 %) zvolily 

odpověď „Velmi zklamána“. 

82 28

39,42% 13,46%

106 29

50,96% 13,94%

17 108

8,17% 51,92%

3 41

1,44% 19,71%

0 2

0,00% 0,96%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Péče o sebe sama

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 25: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Péče o sebe sama 
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3.4.4.10 Láska 

 

Obr.  29: Hodnocení důležitosti - Láska 

Více než polovina respondentek (tj. 56,73 %, n= 118 žen) vybrala odpověď „Velmi důležité” 

při hodnocení důležitosti lásky ve svém životě. Celkem 57 respondentek (tj. 27,40 %) zvolilo 

odpověď „Nezbytné”. Jen 30 žen (tj. 14,42 %) vybralo odpověď „Středně důležité”. Pro 3 ženy 

(tj. 1,44 %) byla tato oblast málo důležitá. Žádná žena neuvedla, že je pro ni láska v životě 

bezvýznamná. 

 

Obr.  30: Hodnocení spokojenosti – Láska 
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Zcela spokojeno v tomto hodnocení bylo 46 respondentek (tj. 22,12 %). Odpověď 

„Velmi spokojena” vybralo 51 žen (tj. 24,52 %). Podobný počet žen (n=54, tj. 25,96 %) zvolil 

odpověd „Spíše spokojena”. Celkem 19,23 % respondentek (n= 40) bylo v této oblasti 

nespokojených. Pro 17 žen (tj. 8,17 %) byla tato oblast zklamáním.  

57 46

27,40% 22,12%

118 51

56,73% 24,52%

30 54

14,42% 25,96%

3 40

1,44% 19,23%

0 17

0,00% 8,17%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Láska

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 26: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Láska 
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3.4.4.11 Sexuální život 

 

Obr.  31: Hodnocení důležitosti – Sexuální život 

Tato otázka byla v hodnocení důležitosti a hodnocení spokojenosti nepovinná. Odpověď 

na tuto otázku v hodnocení důležitosti vynechalo celkem 9 respondentek. Toto číslo odpovídá 

4,33 % z celkového počtu žen, které tento dotazník vyplňovaly.  

V hodnocení spokojenosti se svým sexuálním životem neodpověděly 4 respondentky 

(tj. 1,92 %). Odpověď „Nezbytné” zvolilo 9 žen (tj.4,52  %) z celkového počtu 199 žen, které 

na tuto otázku odpověděly. Pro 61 respondentek (tj. 30,65 %) bylo velmi důležité mít sexuální 

život. Pro více než 37 % (tj. 37,69 %, n=75) byla tato oblast středně důležitá. Celkem 44 žen 

(tj. 22,11 %) vybralo odpověď „Málo důležité” na tuto otázku. Pro 10 respondentek (tj. 5,03 %) 

byla tato oblast bezvýznamná.  
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Obr.  32: Hodnocení spokojenosti - Sexuální život 

Hodnocení spokojenosti se sexuálním životem ukazuje obrázek č. 32 – Hodnocení 

spokojenosti – Sexuální život. 

Celkem 29 žen (tj. 14,22 %) bylo v této oblasti zcela spokojeno. Odpověď 

„Velmi spokojena” vybralo celkem 16,67 % (n= 34) respondentek. Nejčastěji respondentky 

označovaly odpověď „Spíše spokojena” v hodnocení spokojenosti sexuálního života. Tato 

odpověď se vyskytla osmdesátpětkrát (tj. 41,67 %). Odpověď „Nespokojena” vybralo 

41 respondentek (tj. 20,10 %). Celkem 7,35 % (n= 15) žen bylo v této oblasti velmi zklamáno.  
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9 29

4,52% 14,22%

61 34

30,65% 16,67%

75 85

37,69% 41,67%

44 41

22,11% 20,10%

10 15

5,03% 7,35%

199 204

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Sexuální život

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 27: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Sexuální život 
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3.4.4.12 Odpočinek  

 

Obr.  33: Hodnocení důležitosti - Odpočinek 

Pro 28 žen (tj. 13,46 %) bylo nezbytné odpočívat ve volném čase. Pro necelou polovinu 

respondentek (tj. 44,23 %, n= 92) bylo velmi důležité odpočívat. Odpověď „Středně důležité” 

vybralo 74 respondentek (tj. 35,58 %).  Málo důležitá byla tato oblast pro 8 matek (tj. 3,85 %). 

Pouze 6 odpovídajících (tj. 2,88 %) považovalo tuto oblast za bezvýznamnou.  

 

Obr.  34: Hodnocení spokojenosti – Odpočinek 

V hodnocení spokojenosti vybralo 6 respondentek (tj. 2,88%) odpověď „Zcela spokojena” 
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v oblasti odpočinku. Velmi spokojeno bylo 27 dotazovaných (tj. 12,98 %). Nejčastější byla 

odpověď „Spíše spokojena” se svým odpočinkem. Tuto variantu zvolilo 89 žen (tj. 42,79 %). 

Více než 36 % (tj. 36,06 %, n= 75) bylo v této oblasti nespokojeno. Pro 5,29 % (n= 11) byla 

tato oblast velkým zklamáním.  

Součástí dotazníku byla take otázka, zda mají respondetky čas pouze pro sebe 

(viz Příloha č. 2). 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 110 žen (tj. 52,88 %) z celkového počtu 

208 respondentek, nemá čas pouze pro sebe. Kladně na tuto otázku odpovědělo 98 

respondentek (tj. 47,12 %). 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Ano 98 47,12%

Ne 110 52,88%

Celkem 208 100,00%

Vlastní čas

 

Tab. 28: Vlastní čas 
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28 6

13,46% 2,88%

92 27

44,23% 12,98%

74 89

35,58% 42,79%

8 75

3,85% 36,06%

6 11

2,88% 5,29%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Odpočinek

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 29: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Odpočinek 

 

3.4.4.13 Koníčky  

 

Obr.  35: Hodnocení důležitosti – Mít koníčky ve volném čase 

Hodnocení důležitosti v oblast mít koníčky ve volném čase ukazuje obrázek č. 35 – 

Hodnocení důležitosti – Mít koníčky ve volném čase.  Odpověď „Nezbytné“ zvolilo 8 žen 
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(tj. 3,85 %). Pro necelých 30 % (tj. 29,81 %, n=62) byla tato oblast velmi důležitá. Nejčastěji 

respondetky volily odpověď „Středně důležité“. Tato varianta se vyskytla v 91 případech 

(tj. 43,75 %). Pro 18,75 % respondentek (n= 39) byla tato oblast málo důležitá. Jen 8 žen 

(tj. 3,85 %) vybralo odpověď „Bezvýznamné“. 

 

Obr.  36: Hodnocení spokojenosti - Koníčky 

Při hodnocení spokojenosti v této oblasti byla nejčastěji vybrána odpověď 

„Spíše spokojena” (tj. 43,27 %, n=90). Celkem 25 žen (tj. 12,02 %) vybralo odpověď 

„Velmi spokojena” v tomto hodnocení. Zcela spokojeno bylo jen 8 respondentek (tj. 3,85 %). 

Naproti tomu odpověď „Nespokojena” vybralo celkem 68 žen (tj. 32,69 %). Více než 8 % 

(tj. 8,17 %, n=17) respondentek bylo v této oblasti velmi zklamáno.  
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Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Ano 66 31,73%

Ne 142 68,27%

Celkem 208 100,00%

Vlastní aktivita

 

Tab. 30: Vlastní aktivita 

Další doplňující otázka byla, zda mají respondentky v týdnu svou vlastní aktivitu 

(viz Příloha č.2). 

Více než polovina všech dotazovaných nemá vlastní aktivitu - celkem 142 osob 

(tj. 68,27 %).  

8 8

3,85% 3,85%

62 25

29,81% 12,02%

91 90

43,75% 43,27%

39 68

18,75% 32,69%

8 17

3,85% 8,17%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Koníčky

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 31: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Koníčky 
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3.4.4.14 Pocit bezpečí 

 

Obr.  37: Hodnocení důležitosti - Pocit bezpečí 

Pro 97 dotazovaných (tj. 46,63 %) byl nezbytný pocit bezpečí. Odpověď „Velmi důležité” 

vybralo 98 žen (tj. 47,12 %).  Zastoupení odpovědí „Středně důležité”, „Málo důležité” a 

„Bezvýznamné” bylo velmi malé (viz obrázek č. 37 – Hodnocení důležitosti – Pocit bezpečí).  

 

Obr.  38: Hodnocení spokojenosti - Pocit bezpečí 

V hodnocení spokojenosti byly nejčastější odpovědi „Velmi spokojena” 

a „Spíše spokojena”. Odpověď „Velmi spokojena” vybralo 74 respondentek (tj. 35,58 %) 

a odpověď „Spíše spokojena” zvolilo 78 žen (tj. 37,50 %). Celkem 39 dotazovaných 
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(tj. 18,75 %) bylo zcela spokojených v této oblasti. Celkem 7,21 % (n=15) respondentek bylo v 

této oblasti nespokojeno. Pouze 2 ženy (tj. 0,96 %) odpovědly, že jsou velmi zklamány v této 

oblasti. 

97 39

46,63% 18,75%

98 74

47,12% 35,58%

8 78

3,85% 37,50%

3 15

1,44% 7,21%

2 2

0,96% 0,96%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Pocit bezpečí

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 32: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Pocit bezpečí 
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3.4.4.15 Práce  

 

Obr.  39: Hodnocení důležitosti – Práce 

V hodnocení důležitosti práce se nejčastějí vyskytovala odpověď „Velmi důležité” 

(tj. 42,79 %, n= 89). Pro 18,27 % (n=38) respondentek byla tato oblast nezbytná. Odpověď 

„Středně důležité” vybralo 64 žen (tj. 30,77 %). Jen 6 a čtvrt procenta respondentek (n=13) 

vybralo dopověď „Málo důležité”. Pouze pro 4 ženy (tj. 1,92 %) byla práce bezvýznamná.  

 

Obr.  40: Hodnocení spokojenosti - Práce 

Odpověď „Zcela spokojena” v oblasti práce vybralo 21 respondentek (tj. 10,10 %). Velmi 

spokojeno bylo 22,12 % žen (n=46). Celkem 69 žen (tj. 33,17%) bylo v této oblasti spíše 
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spokojeno. Více než 26 % respondentek (tj. 26,92 %, n=56) bylo v této oblasti nespokojeno. 

Pro 16 dotazovaných (tj. 7,69 %) byla tato oblast velkým zklamáním.  

38 21

18,27% 10,10%

89 46

42,79% 22,12%

64 69

30,77% 33,17%

13 56

6,25% 26,92%

4 16

1,92% 7,69%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Práce

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 33: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Práce 

 

3.4.4.16 Spravedlnost 
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Obr.  41: Hodnocení důležitosti – Spravedlnost 

Pro více než čtvrtinu všech dotazovaných (tj. 25,48 %, n=53) byla spravedlnost nezbytná. 

Nejčastější odpověď byla „Velmi důležité” (tj. 55,77 %, n=116). Pro 14,42 % (n=30) 

respondentek byla spravedlnost středně důležitá. Množstí odpovědí „Málo důležité” 

a „Bezvýznmné” bylo podobné. Odpověď „Málo důležité” se vyskytla pětkrát (tj. 2,40 %) 

a odpověď „Bezvýznamné” byla vybrána čtyřikrát (tj. 1,92 %).  

 

Obr.  42: Hodnocení spokojenosti – Spravedlnost 

Odpověď „Zcela spokojena” vybralo jen 7 respondentek (tj. 3,37 %). Celkem 23 žen 

(tj. 11,06 %) bylo v této oblasti velmi spokojeno. Více než polovina dotazovaných žen 
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(tj. 53,85 %, n=112) byla spíše spokojena v hodnocení této oblasti. Více než čtvrtina 

respondentek (tj. 25,96 %, n=54) vybrala odpověd „Nespokojena”. Jen 12 matek (tj. 5,77 %) 

zvolilo odpověď „Velmi zklamána”. 

53 7

25,48% 3,37%

116 23

55,77% 11,06%

30 112

14,42% 53,85%

5 54

2,40% 25,96%

4 12

1,92% 5,77%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Spravedlnost

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 34: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Spravedlnost 

 

3.4.4.17 Svoboda 
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Obr.  43: Hodnocení důležitosti - Svoboda 

Pro více než čtvrtinu respondentek (tj. 26,44 %, n=55) byla svoboda nezbytná. Nejčastější 

odpověď byla „Velmi důležité“  v tomto hodnocení. Tuto variantu vybralo 105 žen 

(tj. 50,48 %). Odpověď „Středně důležitá“ se vyskytla čtyřicetkrát (tj. 19,23%). Jen 3 ženy 

(tj. 1,44 %) zvolily odpověď „Málo důležité“. Pro 2,40 % (n=5) respondentek byla svoboda 

bezvýznamná.  

 

Obr.  44: Hodnocení spokojenosti – Svoboda 

Zcela spokojeno v oblasti sbody bylo 28 respondentek (tj. 13,46 %). Více než čtvrtina žen 

(tj. 25,96 %, n=54) zvolila odpověď „Velmi spokojena” v tomto hodnocení. Nejčastější 
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odpověď byla „Spíše spokojena” v hodnocení této oblasti.  Tuto možnost zaškrtlo 95 matek 

(tj. 45,67 %). Nespokojeno bylo 27 žen (tj. 12,98 %). Odpověď „Velmi zklamána“ byla 

vybrána čtyřikrát (tj. 1,92 %).  

55 28

26,44% 13,46%

105 54

50,48% 25,96%

40 95

19,23% 45,67%

3 27

1,44% 12,98%

5 4

2,40% 1,92%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Svoboda

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 35: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Svoboda 

 

3.4.4.18 Krása a umění 
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Obr.  45: Hodnocení důležitosti - Krása a umění 

Jen 7 respondentek (tj. 3,37 %) zvolilo odpověď, že jsou krása a umění nezbytně důležité.  

Velmi důležitý byl tento aspekt pro 35 osob (tj 16,83 %). Odpověď „Středně důležité” zvolilo 

84 respondentek (tj. 38,94 %). Málo důležité to bylo pro 67 matek (tj. 32,21 %).  Odpověď 

„Bezvýznamné” si vybralo 18 osob (tj. 8,65%). 

 

Obr.  46: Hodnocení spokojenosti - Krása a umění 

V hodnocení spokojenosti bylo 14 žen (tj. 6,73 %) zcela spokojených a 38 respondetek 

(tj. 18,27 %) velmi spokojených. Necelých 65 % (tj. 64,42 %, n= 134) všech respondentek 

označilo variantu „Spíše spokojena” s krásou a uměním ve svém okolí. Nespokojeno bylo 21 
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dotazovaných (tj. 10,10 %) a pouze 1 žena (tj. 0,48 %) byla velmi zklamána. 

7 14

3,37% 6,73%

35 38

16,83% 18,27%

81 134

38,94% 64,42%

67 21

32,21% 10,10%

18 1

8,65% 0,48%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Krása a umění

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 36: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Krása a umění 

 

3.4.4.19 Pravda 

 

Obr.  47: Hodnocení důležitosti – Pravda 

Pro více než tři čtvrtiny všech dotazovaných byla pravda v hodnocení důležitosti nezbytná 
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nebo velmi důležitá.  Celkem 29,81 % dotazovaných (n=62) vybralo dopověď „Nezbytné”. 

Odpověď „Velmi důležité” zvolilo 111 osob (tj. 53,37 %). Variantu odpovědi „Středně důležité” 

vybralo 27 respondentek (tj. 12,98 %). Dohromady 8 lidí odpovědělo, že je pro ně pravda málo 

důležitá nebo bezvýznamná. Četnost odpovědí „Málo důležité” a „Bezvýznamné” viz obrázek 

č. 47 – Hodnocení důležitosti – Pravda.  

 

Obr.  48: Hodnocení spokojenosti – Pravda 

V hodnocení spokojenosti zvolilo 15 osob (tj. 7,21 %) odpověď „Zcela spokojena”. Velmi 

spokojeno s pravdou bylo 41 žen (tj. 19,71 %). Nejvíce respondentek vybralo odpověď 

„Spíše spokojena” v oblasti pravdy ve svém životě. Tuto variantu odpovědi zvolilo 116 matek 

(tj. 55,77 %). Nespokojeno bylo 28 dotazovaných (tj. 13,46 %). Odpověď „Velmi zklamána” v 

hodnocení spokojenosti v oblasti pravdy zaškrtlo 8 žen (tj. 3,85 %).   
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62 15

29,81% 7,21%

111 41

53,37% 19,71%

27 116

12,98% 55,77%

5 28

2,40% 13,46%

3 8

1,44% 3,85%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Pravda

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 37: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Pravda 

 

3.4.4.20 Peníze 

 

Obr.  49: Hodnocení důležitosti - Peníze 

Nejvíce osob (tj. 48,56 %, n=101) by svou finanční situaci popsalo jako průměrnou. Při 

hodnocení důležitosti peněz zvolilo odpověď „Nezbytné” 41 osob (tj. 19,71%). Pro 42,79 % 
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respondentek (n=89) byly peníze velmi důležité. Odpověď „Středně důležité” vybralo 71 žen 

(tj. 34,13 %). Jen 7 matek (tj. 3,37 %) vybralo možnost „Málo důležité”. Nikdo nezvolil 

odpověď „Bezvýznamné”.  

 

Obr.  50: Hodnocení spokojenosti – Peníze 

Zcela spokojeno v této oblasti bylo 12 osob (tj. 5,77 %). Celkem 36 žen (tj. 17,31 %) zvolilo 

odpověď „Velmi spokojena” v této oblasti. Více než polovina respondentek (tj. 52,88 %, 

n=110) vybrala odpověď „Spíše spokojena”. Celkem třicetosmkrát (tj. 18,27 %) byla zaškrtnuta 

odpověď „Nespokojena” v oblasti peněz. Velmi zklamáno v této oblasti bylo 12 respondentek 

(tj. 5,77 %).  
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62 15

29,81% 7,21%

111 41

53,37% 19,71%

27 116

12,98% 55,77%

5 28

2,40% 13,46%

3 8

1,44% 3,85%

208 208

100,00% 100,00%
Celkem Celkem

Středně důležité Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Peníze

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

 

Tab. 38: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Peníze 
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3.4.4.21 Jídlo  

 

Obr.  51: Hodnocení důležitosti - Jídlo 

Jen 3,37 % (n=7) respondentek vybralo v této oblasti odpověď „Nezbytné”. Celkem 58 žen 

(tj. 27,88 %) vybralo odpověď „Velmi důležité”. Nejčastěji byla zvolena odpověď 

„Středně důležité”, tu zvolilo 98 respondentek (tj. 47,12 %). Necelých 20 % matek (tj. 19,23 %, 

n=40) se rozhodlo pro odpověď „Málo důležité“.  Jen 5 respondentek (tj. 2,40 =) zaškrtlo 

odpověď „Bezvýznamné” v tomto hodnocení důležitosti.   

 

Obr.  52: Hodnocení spokojenosti – Jídlo 

Odpověď „Zcela spokojna” vybralo 28 žen (tj. 13,46 %). Více jak 33 % respondentek 
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(tj. 33,17 %, n=69) zvolila odpověď „Velmi spokojena”. Nejčastěji byla vybrána odpověď 

„Spíše spokojena”. Tato odpověď se vyskytla stodvakrát (tj. 49,04 %). Jen 9 žen (tj. 4,33 %) 

vybralo odpověď „Nespokojena”. Nikdo neodpověděl, že by byl velmi zklamán v této oblasti 

života.  

7 28

3,37% 13,46%

58 69

27,88% 33,17%

98 102

47,12% 49,04%

40 9

19,23% 4,33%

5 0

2,40% 0,00%

208 208

100,00% 100,00%

Spíše spokojena

Málo důležité Nespokojena

Bezvýznamné Velmi zklamána

Celkem Celkem

Jídlo

Hodnocení důležitosti Hodnocení spokojenosti

Nezbytné Zcela spokojena

Velmi důležité Velmi spokojena

Středně důležité

 

Tab. 39: Porovnání Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti – Jídlo 
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3.5 Analýza statistických hypotéz 

věk počet dětí 
věk dítěte s 

autismem 

ekonomická aktivita 

respondenta 
rodinný stav 

velikost sídla 

bydliště 

( do 37 let včetně a 38 

a více let)

( jedno dítě a dvě a 

více dětí)

( do 8 let včetně a 9 a 

více let)
( ano a ne)

( vdaná / s druhem a 

ostatní)

(do 10 tis. obyvatel 

včetně a více jak 10 

tis. obyvatel)

Být zdravý 0,90382 0,99043 0,99942 0,50735 0,75171 0,30063

Být fyzicky soběstačný 0,46685 0,0824 0,89711 0,66471 0,70063 0,48355

Cítit se psychicky 

dobře
0,7099 0,78335 0,31821 0,88436 0,46534 0,5328

Příjemné prostředí a 

bydlení
0,29884 0,27742 0,34742 0,10528 0,04699 0,69916

Dobře spát 0,24351 0,18391 0,4831 0,50837 0,55246 0,23517

Rodinné vztahy 0,4569 0,60435 0,84717 0,6884 0,075 0,26772

Vztahy s ostatními 

lidmi
0,4082 0,43424 0,71732 0,19537 0,34656 0,48826

Mít a vychovávat děti 0,7801 0,36661 0,91746 0,80779 0,00477 0,7292

Postarat se o sebe 0,73793 0,07649 0,14936 0,25802 0,56117 0,65822

Milovat a být milován 0,9006 0,20049 0,84105 0,41984 0,03573 0,81

Mít sexuální život 0,22707 0,37629 0,24082 0,10542 0,48661 0,82304

Odpočívat ve volném 

čase
0,7553 0,70672 0,62764 0,82925 0,89658 0,18621

Mít koníčky ve volném 

čase
0,75014 0,95011 0,63174 0,66025 0,90933 0,99514

Být v bezpečí 0,15992 0,35486 0,98038 0,85112 0,49681 0,37884

Práce 0,02315 0,90177 0,96483 0,00608 0,58199 0,54711

Spravedlnost 0,47843 0,53123 0,11464 0,8077 0,50775 0,75785

Svoboda 0,36932 0,05051 0,2684 0,19337 0,07767 0,97938

Krása a umění 0,87325 0,12258 0,45869 0,78808 0,19997 0,54977

Pravda 0,19218 0,05361 0,94097 0,57531 0,56034 0,92512

Peníze 0,05312 0,66336 0,89746 0,25775 0,28795 0,40601

Dobré jídlo 0,68194 0,24322 0,22109 0,93347 0,38897 0,86752

Hodnocení důležitosti

 

Tab. 40: Hodnocení důležitosti – hodnota p 
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věk počet dětí 
věk dítěte s 

autismem 

ekonomická aktivita 

respondenta 
rodinný stav 

velikost sídla 

bydliště 

( do 37 let včetně a 38 

a více let)

( jedno dítě a dvě a 

více dětí)

( do 8 let včetně a 9 a 

více let)
( ano a ne)

( vdaná / s druhem a 

ostatní)

(do 10 tis. obyvatel 

včetně a více jak 10 

tis. obyvatel)

Zdraví 0,85827 0,02088 0,33912 0,09726 0,91747 0,77562

Fyzická soběstačnost 0,58945 0,30644 0,69515 0,00153 0,66414 0,26719

Psychická pohoda 0,98809 0,61073 0,57624 0,13058 0,01529 0,00964

Prostředí bydlení 0,13891 0,31257 0,25897 0,37089 0,13551 0,43389

Spánek 0,79441 0,23229 0,88799 0,00155 0,05267 0,45873

Rodinné vztahy 0,88977 0,88233 0,7182 0,41021 0,20861 0,42861

Vztahy s ostatními 0,57626 0,29597 0,12777 0,10123 0,78061 0,49487

Děti 0,97812 0,15118 0,73488 0,62396 0,36911 0,90578

Péče o sebe sama 0,44138 0,29859 0,47485 0,08382 0,8547 0,55997

Láska 0,46724 0,06573 0,60957 0,43726 0 0,51532

Mít sexuální život 0,21982 0,13442 0,80069 0,61426 0,07418 0,32867

Odpočinek 0,31542 0,85065 0,57343 0,64035 0,886 0,34902

Koníčky 0,41373 0,15918 0,51754 0,15329 0,99984 0,47005

Pocit bezpečí 0,21818 0,85691 0,40891 0,69908 0,1246 0,2225

Práce 0,66841 0,87398 0,84543 0 0,00392 0,82106

Spravedlnost 0,85068 0,49637 0,1127 0,07965 0,72411 0,33105

Svoboda 0,72983 0,20352 0,69491 0,03506 0,36067 0,18191

Krása a umění 0,68998 0,56252 0,41877 0,1802 0,67035 0,30318

Pravda 0,6652 0,38209 0,22282 0,16658 0,11033 0,24191

Peníze 0,4346 0,01298 0,91567 0,27834 0,02788 0,23123

Jídlo 0,42189 0,45937 0,88795 0,45896 0,11461 0,57826

Hodnocení spokojenosti

 

Tab. 41: Hodnocení spokojenosti – hodnota p 

Tabulky č. 40 – Hodnocení důležitosti – hodnota p a Tabulka č. 41– Hodnocení spokojenosti 

– hodnota p ukazují výsledky testovaných proměnných.  

Červeně jsou zvýrazněny hodnoty p menší než 0,05. Mohou nastat následující tři možnosti: 
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1. Pokud tato hodnota klesne pod hodnotu 0,05, mluvíme o statisticky významném vztahu, 

zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní.  

2. Pokud hodnota p klesne pod 0,01, mluvíme o statisticky velmi významném vztahu, 

zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní.  

3. Pokud hodnota p je vyšší než 0,05, mluvíme o statisticky nevýznamném vztahu, nelze 

zamítnout nulovou hypotézu, a tedy předpokládáme, že platí.  

Níže uvádím výsledky hypotéz, které jsem označila jako statisticky signifikantní (p ≤ 0,05). 

U těchto hypotéz na 5 % hladině významnosti zamítáme nulové hypotézy o nezávislosti daných 

znaků a přijímáme hypotézy alternativní.  
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3.6 Diskuze 

3.6.1 Věk respondentek 

H1: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle věku účastníků šetření.  

Věk respondenta Věk respondenta Řádk.

do 37 let včetně 38 a více let součty

Nezbytné 13 25 38

Sloupcov 12,26% 24,51%

Řádko 34,21% 65,79%

Celková 6,25% 12,02% 18,27%

Velmi důležité 42 47 89

Sloupcov 39,62% 46,08%

Řádko 47,19% 52,81%

Celková 20,19% 22,60% 42,79%

Středně důležité 42 22 64

Sloupcov 39,62% 21,57%

Řádko 65,63% 34,38%

Celková 20,19% 10,58% 30,77%

Málo důležité 6 7 13

Sloupcov 5,66% 6,86%

Řádko 46,15% 53,85%

Celková 2,88% 3,37% 6,25%

Bezvýznamné 3 1 4

Sloupcov 2,83% 0,98%

Řádko 75,00% 25,00%

Celková 1,44% 0,48% 1,92%

Celk. 106 102 208

Celková 50,96% 49,04% 100,00%

Hodnocení důležitosti - Práce a Věk respondentky

 

Tab. 42: Pozorované četnosti - Hodnocení důležitosti – Práce a Věk respondentky 
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 11,32456 df=4 p=,02315

M-V chí-kvadr. 11,53865 df=4 p=,02113

Hodnocení důležitosti - Práce a Věk respondentky

 

Tab. 43: Hodnocení důležitosti – Práce a Věk respondentky 

Hypotéza se vztahuje k položkám z dotazníku SQUALA – Věk respondentky a Hodnocení 

důlěžitosti – Práce. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině 

významnosti s 4 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znak u těchto oblastí 

a přijímáme hypotézu alternativní.  
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3.6.2 Počet dětí 

H2: Lze předpokládat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou 

lišit podle počtu dětí účastníků šetření.    

Počet dětí, Počet dětí Řádk.

dvě a více dětí jedno dítě součty

Zcela spokojen/a 21 7 28

Sloupcov 14,09% 11,86%

Řádko 75,00% 25,00%

Celková 10,10% 3,37% 13,46%

Velmi spokojen/a 32 8 40

Sloupcov 21,48% 13,56%

Řádko 80,00% 20,00%

Celková 15,38% 3,85% 19,23%

Spíše spokojen/a 71 40 111

Sloupcov 47,65% 67,80%

Řádko 63,96% 36,04%

Celková 34,13% 19,23% 53,37%

Nespokojen/a 25 3 28

Sloupcov 16,78% 5,08%

Řádko 89,29% 10,71%

Celková 12,02% 1,44% 13,46%

Velmi zklamán/a 0 1 1

Sloupcov 0,00% 1,69%

Řádko 0,00% 100,00%

Celková 0,00% 0,48% 0,48%

Celk. 149 59 208

Celková 71,63% 28,37% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Zdraví a Počet dětí

 

Tab. 44: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Zdraví a Počet dětí 
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 11,56659 df=4 p=,02088

M-V chí-kvadr. 12,39467 df=4 p=,01465

Hodnocení spokojenosti - Zdraví a Počet dětí

 

Tab. 45: Hodnocení spokojenosti - Zdraví a Počet dětí 

Hypotéza se vztahuje k otázce týkající se počtu dětí v domácnosti a Hodnocení spokojenosti 

– Zdraví. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti 

s 4 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí a přijímáme 

hypotézu alternativní.  
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Počet dětí Počet dětí Řádk.

dvě a více dětí jedno dítě součty

Zcela spokojena 6 6 12

Sloupcov 4,03% 10,17%

Řádko 50,00% 50,00%

Celková 2,88% 2,88% 5,77%

Velmi spokojena 25 11 36

Sloupcov 16,78% 18,64%

Řádko 69,44% 30,56%

Celková 12,02% 5,29% 17,31%

Spíše spokojena 73 37 110

Sloupcov 48,99% 62,71%

Řádko 66,36% 33,64%

Celková 35,10% 17,79% 52,88%

Nespokojena 34 4 38

Sloupcov 22,82% 6,78%

Řádko 89,47% 10,53%

Celková 16,35% 1,92% 18,27%

Velmi zklamána 11 1 12

Sloupcov 7,38% 1,69%

Řádko 91,67% 8,33%

Celková 5,29% 0,48% 5,77%

Celk. 149 59 208

Celková 71,63% 28,37% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Peníze a Počet dětí

 

Tab. 46: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Peníze a Počet dětí 

Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 12,67444 df=4 p=,01298

M-V chí-kvadr. 14,1906 df=4 p=,00671

Hodnocení spokojenosti - Peníze a Počet dětí

 

Tab. 47: Hodnocení spokojenosti – Peníze a Počet dětí 

Hypotéza se vztahuje k otázce týkající se počtu dětí v domácnosti a Hodnocení spokojenosti 

– Peníze. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti 
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s 4 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí a přijímáme 

hypotézu alternativní.  

 

3.6.3 Věk dítěte s autismem 

H3: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle věku dítěte s autismem.  

Žádná z hypotéz nevyšla jako statisticky signifikantní.  
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3.6.4 Ekonomická aktivita  

H4: Lze předpokládat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou 

lišit podle ekonomické aktivity respondenta.  

Ekonomická aktivita 

respondenta

Ekonomická aktivita 

respondenta

Řádk.

ne ano součty

Zcela spokojena 46 37 83

Sloupcov 35,11% 48,05%

Řádko 55,42% 44,58%

Celková 22,12% 17,79% 39,90%

Velmi spokojena 29 27 56

Sloupcov 22,14% 35,06%

Řádko 51,79% 48,21%

Celková 13,94% 12,98% 26,92%

Spíše spokojena 46 12 58

Sloupcov 35,11% 15,58%

Řádko 79,31% 20,69%

Celková 22,12% 5,77% 27,88%

Nespokojena 10 1 11

Sloupcov 7,63% 1,30%

Řádko 90,91% 9,09%

Celková 4,81% 0,48% 5,29%

Celk. 131 77 208

Celková 62,98% 37,02% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Fyzická soběstačnost  a Ekonomická aktivita

 

Tab. 48: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Fyzická soběstačnost a Ekonomická 

aktivita 

Statist. Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 15,3579 df=3 p=,00153

M-V chí-kvadr. 16,68184 df=3 p=,00082

Hodnocení spokojenosti - Fyzická soběstačnost  a Ekonomická 

aktivita

 

Tab. 49: Hodnocení spokojenosti – Fyzická soběstačnost a Ekonomická aktivita 
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Hypotéza se vztahuje k otázce týkající se ekonomické aktivity a Hodnocení spokojenosti – 

Fyzická soběstačnost. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině 

významnosti s 3 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí 

a přijímáme hypotézu alternativní. 

 

Ekonomická aktivita 

respondenta

Ekonomická aktivita 

respondenta

Řádk.

ne ano součty

Zcela spokojena 5 7 12

Sloupcov 3,82% 9,09%

Řádko 41,67% 58,33%

Celková 2,40% 3,37% 5,77%

Velmi spokojena 16 11 27

Sloupcov 12,21% 14,29%

Řádko 59,26% 40,74%

Celková 7,69% 5,29% 12,98%

Spíše spokojena 56 47 103

Sloupcov 42,75% 61,04%

Řádko 54,37% 45,63%

Celková 26,92% 22,60% 49,52%

Nespokojena 44 12 56

Sloupcov 33,59% 15,58%

Řádko 78,57% 21,43%

Celková 21,15% 5,77% 26,92%

Velmi zklamána 10 0 10

Sloupcov 7,63% 0,00%

Řádko 100,00% 0,00%

Celková 4,81% 0,00% 4,81%

Celk. 131 77 208

Celková 62,98% 37,02% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Spánek a Ekonomická aktivita

 

Tab. 50: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Spánek a Ekonomická aktivita 
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 17,49105 df=4 p=,00155

M-V chí-kvadr. 21,17496 df=4 p=,00029

Hodnocení spokojenosti - Spánek a Ekonomická aktivita

 

Tab. 51: Hodnocení spokojenosti – Spánek a Ekonomická aktivita 

Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti s 4 stupni 

volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí a přijímáme hypotézu 

alternativní o vztahu Ekonomické aktivity a Hodnocení spokojenosti v oblasti spánku.  
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Ekonomická aktivita 

respondenta

Ekonomická aktivita 

respondenta

Řádk.

ne ano součty

Zcela spokojena 10 11 21

Sloupcov 7,63% 14,29%

Řádko 47,62% 52,38%

Celková 4,81% 5,29% 10,10%

Velmi spokojena 14 32 46

Sloupcov 10,69% 41,56%

Řádko 30,43% 69,57%

Celková 6,73% 15,38% 22,12%

Spíše spokojena 43 26 69

Sloupcov 32,82% 33,77%

Řádko 62,32% 37,68%

Celková 20,67% 12,50% 33,17%

Nespokojena 50 6 56

Sloupcov 38,17% 7,79%

Řádko 89,29% 10,71%

Celková 24,04% 2,88% 26,92%

Velmi zklamána 14 2 16

Sloupcov 10,69% 2,60%

Řádko 87,50% 12,50%

Celková 6,73% 0,96% 7,69%

Celk. 131 77 208

Celková 62,98% 37,02% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Práce a Ekonomická aktivita

 

Tab. 52: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Práce a Ekonomická aktivita 

Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 43,78266 df=4 p=,00000

M-V chí-kvadr. 46,95417 df=4 p=,00000

Hodnocení spokojenosti - Práce a Ekonomická aktivita

 

Tab. 53: Hodnocení spokojenosti – Práce a Ekonomická aktivita 

Hypotéza se vztahuje k otázce ekonomická aktivita a Hodnocení spokojenosti – Práce. Test 

je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti s 4 stupni volnosti 
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zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí a přijímáme hypotézu 

alternativní. 

Ekonomická aktivita 

respondenta, ktg

Ekonomická aktivita 

respondenta, ktg

Řádk.

ne ano součty

Zcela spokojena 17 11 28

Sloupcov 12,98% 14,29%

Řádko 60,71% 39,29%

Celková 8,17% 5,29% 13,46%

Velmi spokojena 27 27 54

Sloupcov 20,61% 35,06%

Řádko 50,00% 50,00%

Celková 12,98% 12,98% 25,96%

Spíše spokojena 61 34 95

Sloupcov 46,56% 44,16%

Řádko 64,21% 35,79%

Celková 29,33% 16,35% 45,67%

Nespokojena 22 5 27

Sloupcov 16,79% 6,49%

Řádko 81,48% 18,52%

Celková 10,58% 2,40% 12,98%

Velmi zklamána 4 0 4

Sloupcov 3,05% 0,00%

Řádko 100,00% 0,00%

Celková 1,92% 0,00% 1,92%

Celk. 131 77 208

Celková 62,98% 37,02% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Svoboda a Ekonomická aktivita

 

Tab. 54: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Svoboda a Ekonomická aktivita 
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 10,34085 df=4 p=,03506

M-V chí-kvadr. 11,99528 df=4 p=,01739

Hodnocení spokojenosti - Svoboda a Ekonomická aktivita

 

Tab. 55: Hodnocení spokojenosti – Svoboda a Ekonomická aktivita 

Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5 % hladině významnosti s 4 stupni 

volnosti zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní o vzájemném vztahu těchto 

oblastí.  
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Ekonomická aktivita 

respondenta, ktg

Ekonomická aktivita 

respondenta, ktg

Řádk.

ne ano součty

Nezbytné 20 18 38

Sloupcov 15,27% 23,38%

Řádko 52,63% 47,37%

Celková 9,62% 8,65% 18,27%

Velmi důležité 50 39 89

Sloupcov 38,17% 50,65%

Řádko 56,18% 43,82%

Celková 24,04% 18,75% 42,79%

Středně důležité 44 20 64

Sloupcov 33,59% 25,97%

Řádko 68,75% 31,25%

Celková 21,15% 9,62% 30,77%

Málo důležité 13 0 13

Sloupcov 9,92% 0,00%

Řádko 100,00% 0,00%

Celková 6,25% 0,00% 6,25%

Bezvýznamné 4 0 4

Sloupcov 3,05% 0,00%

Řádko 100,00% 0,00%

Celková 1,92% 0,00% 1,92%

Celk. 131 77 208

Celková 62,98% 37,02% 100,00%

Hodnocení důležitosti - Práce a Ekonomická aktivita

 

Tab. 56: Pozorované četnosti - Hodnocení důležitosti – Práce a Ekonomická aktivita 

Statist. Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 14,41731 df=4 p=,00608

M-V chí-kvadr. 20,07801 df=4 p=,00048

Hodnocení důležitosti - Práce a Ekonomická aktivita

 

Tab. 57: Hodnocení důležitosti – Práce a Ekonomická aktivita 

Hypotéza se vztahuje k otázce týkající se ekonomické aktivity a Hodnocení důležitosti – 

Práce. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti s 4 stupni 
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volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí a přijímáme hypotézu 

alternativní. 

 

3.6.5 Rodinný stav 

H5: Lze očekávat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou lišit 

podle rodinného stavu respondenta.  

Rodinný stav Rodinný stav Řádk.

vdaná / s druhem ostatní součty

Nezbytné 13 6 19

Sloupcov 9,77% 8,00%

Řádko 68,42% 31,58%

Celková 6,25% 2,88% 9,13%

Velmi důležité 72 37 109

Sloupcov 54,14% 49,33%

Řádko 66,06% 33,94%

Celková 34,62% 17,79% 52,40%

Středně důležité 39 32 71

Sloupcov 29,32% 42,67%

Řádko 54,93% 45,07%

Celková 18,75% 15,38% 34,13%

Málo důležité 9 0 9

Sloupcov 6,77% 0,00%

Řádko 100,00% 0,00%

Celková 4,33% 0,00% 4,33%

Celk. 133 75 208

Celková 63,94% 36,06% 100,00%

Hodnocení důležitosti - Příjemné prostředí a bydlení a Rodinný stav

 

Tab. 58: Pozorované četnosti - Hodnocení důležitosti – Příjemné prostředí a bydlení a Rodinný 

stav 
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 7,952924 df=3 p=,04699

M-V chí-kvadr. 10,85924 df=3 p=,01251

Hodnocení důležitosti - Příjemné prostředí a bydlení a Rodinný 

stav

 

Tab. 59: Hodnocení důležitosti – Příjemné prostředí a bydlení a Rodinný stav  

Hypotéza se vztahuje k položkám z dotazníku SQUALA – Rodinný stav a Hodnocení 

důlěžitosti – Příjemné prostředí a bydlení. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. 

Na 5% hladině významnosti s 3 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

znaku těchto oblastí a přijímáme hypotézu alternativní. 

Rodinný stav Rodinný stav Řádk.

vdaná / s druhem ostatní součty

Nezbytné 37 19 56

Sloupcov 27,82% 25,33%

Řádko 66,07% 33,93%

Celková 17,79% 9,13% 26,92%

Velmi důležité 89 41 130

Sloupcov 66,92% 54,67%

Řádko 68,46% 31,54%

Celková 42,79% 19,71% 62,50%

Středně důležité 5 14 19

Sloupcov 3,76% 18,67%

Řádko 26,32% 73,68%

Celková 2,40% 6,73% 9,13%

Málo důležité 2 1 3

Sloupcov 1,50% 1,33%

Řádko 66,67% 33,33%

Celková 0,96% 0,48% 1,44%

Celk. 133 75 208

Celková 63,94% 36,06% 100,00%

Hodnocení důležitosti - Mít a vychovávat děti a Rodinný stav

 

Tab. 60: Pozorované četnosti - Hodnocení důležitosti - Mít a vychovávat děti a Rodinný stav  
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 12,93822 df=3 p=,00477

M-V chí-kvadr. 12,42842 df=3 p=,00605

Hodnocení důležitosti - Mít a vychovávat děti a Rodinný stav

 

Tab. 61: Hodnocení důležitosti - Mít a vychovávat děti a Rodinný stav  

Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5 % hladině významnosti s 3 stupni 

volnosti zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní o vzájemném vztahu těchto 

oblastí.  

Rodinný stav Rodinný stav Řádk.

vdaná / s druhem ostatní součty

Nezbytné 41 16 57

Sloupcov 30,83% 21,33%

Řádko 71,93% 28,07%

Celková 19,71% 7,69% 27,40%

Velmi důležité 78 40 118

Sloupcov 58,65% 53,33%

Řádko 66,10% 33,90%

Celková 37,50% 19,23% 56,73%

Středně důležité 13 17 30

Sloupcov 9,77% 22,67%

Řádko 43,33% 56,67%

Celková 6,25% 8,17% 14,42%

Málo důležité 1 2 3

Sloupcov 0,75% 2,67%

Řádko 33,33% 66,67%

Celková 0,48% 0,96% 1,44%

Celk. 133 75 208

Celková 63,94% 36,06% 100,00%

Hodnocení důležitosti - Milovat a být milován a Rodinný stav

 

Tab. 62: Pozorované četnosti - Hodnocení důležitosti - Milovat a být milován a Rodinný stav 
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 8,56149 df=3 p=,03573

M-V chí-kvadr. 8,290031 df=3 p=,04038

Hodnocení důležitosti - Milovat a být milován a Rodinný stav

 

Tab. 63: Hodnocení důležitosti - Milovat a být milován a Rodinný stav 

Hypotéza se vztahuje k položkám z dotazníku SQUALA – Rodinný stav a Hodnocení 

důlěžitosti – Milovat a být milován. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% 

hladině významnosti s 3 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku 

těchto oblastí a přijímáme hypotézu alternativní.  
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Rodinný stav Rodinný stav Řádk.

vdaná / s druhem ostatní součty

Zcela spokojena 8 8 16

Sloupcov 6,02% 10,67%

Řádko 50,00% 50,00%

Celková 3,85% 3,85% 7,69%

Velmi spokojena 28 8 36

Sloupcov 21,05% 10,67%

Řádko 77,78% 22,22%

Celková 13,46% 3,85% 17,31%

Spíše spokojena 71 32 103

Sloupcov 53,38% 42,67%

Řádko 68,93% 31,07%

Celková 34,13% 15,38% 49,52%

Nespokojena 21 25 46

Sloupcov 15,79% 33,33%

Řádko 45,65% 54,35%

Celková 10,10% 12,02% 22,12%

Velmi zklamána 5 2 7

Sloupcov 3,76% 2,67%

Řádko 71,43% 28,57%

Celková 2,40% 0,96% 3,37%

Celk. 133 75 208

Celková 63,94% 36,06% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Psychická pohoda a Rodinný stav

 

Tab. 64: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Psychická pohoda a Rodinný stav 

Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 12,29453 df=4 p=,01529

M-V chí-kvadr. 12,19662 df=4 p=,01595

Hodnocení spokojenosti - Psychická pohoda a Rodinný stav

 

Tab. 65: Hodnocení spokojenosti – Psychická pohoda a Rodinný stav 

Hypotéza se vztahuje k položkám Rodinný stav a Hodnocení spokojenosti v oblasti 

psychické pohody. Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině 
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významnosti s 4 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí 

a přijímáme hypotézu alternativní.  

Rodinný stav Rodinný stav Řádk.

vdaná / s druhem ostatní součty

Zcela spokojena 36 10 46

Sloupcov 27,07% 13,33%

Řádko 78,26% 21,74%

Celková 17,31% 4,81% 22,12%

Velmi spokojena 43 8 51

Sloupcov 32,33% 10,67%

Řádko 84,31% 15,69%

Celková 20,67% 3,85% 24,52%

Spíše spokojena 36 18 54

Sloupcov 27,07% 24,00%

Řádko 66,67% 33,33%

Celková 17,31% 8,65% 25,96%

Nespokojena 14 26 40

Sloupcov 10,53% 34,67%

Řádko 35,00% 65,00%

Celková 6,73% 12,50% 19,23%

Velmi zklamána 4 13 17

Sloupcov 3,01% 17,33%

Řádko 23,53% 76,47%

Celková 1,92% 6,25% 8,17%

Celk. 133 75 208

Celková 63,94% 36,06% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Láska a Rodinný stav

 

Tab. 66: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Láska a Rodinný stav 
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Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 40,01854 df=4 p=,00000

M-V chí-kvadr. 40,3884 df=4 p=,00000

Hodnocení spokojenosti - Láska a Rodinný stav

 

Tab. 67: Hodnocení spokojenosti – Láska a Rodinný stav 

Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti s 4 stupni 

volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku rodinný stav a hodnocení 

spokojenosti v oblasti lásky a přijímáme hypotézu alternativní. 
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Rodinný stav Rodinný stav Řádk.

vdaná / s druhem ostatní součty

Zcela spokojena 13 8 21

Sloupcov 9,77% 10,67%

Řádko 61,90% 38,10%

Celková 6,25% 3,85% 10,10%

Velmi spokojena 35 11 46

Sloupcov 26,32% 14,67%

Řádko 76,09% 23,91%

Celková 16,83% 5,29% 22,12%

Spíše spokojena 51 18 69

Sloupcov 38,35% 24,00%

Řádko 73,91% 26,09%

Celková 24,52% 8,65% 33,17%

Nespokojena 25 31 56

Sloupcov 18,80% 41,33%

Řádko 44,64% 55,36%

Celková 12,02% 14,90% 26,92%

Velmi zklamána 9 7 16

Sloupcov 6,77% 9,33%

Řádko 56,25% 43,75%

Celková 4,33% 3,37% 7,69%

Celk. 133 75 208

Celková 63,94% 36,06% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Práce a Rodinný stav

 

Tab. 68: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Práce a Rodinný stav 

Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 15,41305 df=4 p=,00392

M-V chí-kvadr. 15,31707 df=4 p=,00409

Hodnocení spokojenosti - Práce a Rodinný stav

 

Tab. 69: Hodnocení spokojenosti – Práce a Rodinný stav 

Test je statisticky signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti s 4 stupni 

volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti znaku rodinný stav a hodnocení 
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spokojenosti v oblasti práce a přijímáme hypotézu alternativní.  

Rodinný stav Rodinný stav Řádk.

vdaná / s druhem ostatní součty

Zcela spokojena 8 4 12

Sloupcov 6,02% 5,33%

Řádko 66,67% 33,33%

Celková 3,85% 1,92% 5,77%

Velmi spokojena 27 9 36

Sloupcov 20,30% 12,00%

Řádko 75,00% 25,00%

Celková 12,98% 4,33% 17,31%

Spíše spokojena 75 35 110

Sloupcov 56,39% 46,67%

Řádko 68,18% 31,82%

Celková 36,06% 16,83% 52,88%

Nespokojena 19 19 38

Sloupcov 14,29% 25,33%

Řádko 50,00% 50,00%

Celková 9,13% 9,13% 18,27%

Velmi zklamána 4 8 12

Sloupcov 3,01% 10,67%

Řádko 33,33% 66,67%

Celková 1,92% 3,85% 5,77%

Celk. 133 75 208

Celková 63,94% 36,06% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Peníze a Rodinný stav

 

Tab. 70: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Peníze a Rodinný stav 

Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 10,88544 df=4 p=,02788

M-V chí-kvadr. 10,63166 df=4 p=,03103

Hodnocení spokojenosti - Peníze a Rodinný stav

 

Tab. 71: Hodnocení spokojenosti – Peníze a Rodinný stav 
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Na 5% hladině významnosti s 4 stupni volnosti zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti 

znaku těchto oblastí a přijímáme hypotézu alternativní.  

 

3.6.7 Velikost sídla bydliště  

H4: Lze předpokládat, že se odpovědi respondentů na jednotlivé položky dotazníku nebudou 

lišit podle velikosti sídla bydliště respondenta.  

Velikost sídla bydliště, 

ktg

Velikost sídla bydliště, 

ktg

Řádk.

obec do 10 tis. 

obyvatel

obec s více jak 10 tis. 

obyvateli

součty

Zcela spokojena 3 13 16

Sloupcov 3,16% 11,50%

Řádko 18,75% 81,25%

Celková 1,44% 6,25% 7,69%

Velmi spokojena 18 18 36

Sloupcov 18,95% 15,93%

Řádko 50,00% 50,00%

Celková 8,65% 8,65% 17,31%

Spíše spokojena 47 56 103

Sloupcov 49,47% 49,56%

Řádko 45,63% 54,37%

Celková 22,60% 26,92% 49,52%

Nespokojena 20 26 46

Sloupcov 21,05% 23,01%

Řádko 43,48% 56,52%

Celková 9,62% 12,50% 22,12%

Velmi zklamána 7 0 7

Sloupcov 7,37% 0,00%

Řádko 100,00% 0,00%

Celková 3,37% 0,00% 3,37%

Celk. 95 113 208

Celková 45,67% 54,33% 100,00%

Hodnocení spokojenosti - Psychická pohoda a Velikost sídla bydliště

 

Tab. 72: Pozorované četnosti - Hodnocení spokojenosti – Psychická pohoda a Velikost sídla 
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bydliště 

Chí-kvadr. sv p

Pearsonův chí-kv. 13,36139 df=4 p=,00964

M-V chí-kvadr. 16,4549 df=4 p=,00247

Hodnocení spokojenosti - Psychická pohoda a Velikost sídla 

bydliště

 

Tab. 73: Hodnocení spokojenosti – Psychická pohoda a Velikost sídla bydliště 

Hypotéza se vztahuje k položkám z dotazníku SQUALA – Velikost sidle bydliště a 

Hodnocení spokojenosti v oblasti psychické pohody respondentky. Test je statisticky 

signifikantní, jelikož p ≤ 0,05. Na 5% hladině významnosti s 4 stupni volnosti zamítáme 

nulovou hypotézu o nezávislosti znaku těchto oblastí a přijímáme hypotézu alternativní.  
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3.7  ZÁVĚR 

Původně měla být tato práce zaměřena na rodiče dětí s PAS. Protože se mi podařilo sesbírat 

jen 9 dotazníků vyplněných otci, byla jsem nucena zúžit výber respondent pouze na matky 

těchto dětí. V úvodu práce jsem se zabývala problematikou autismu, kvality života a tím, jak 

autismus ovlivňuje kvalitu života celé rodiny. Pracovala jsem s literárními i časopiseckými 

zdroji, které jsem uvedla v kapitole Referenční seznam.  

V empirické části jsem stanovila hypotézy ve vztahu k věku matky, počtu dětí v rodině, 

velikosti sídla bydliště, rodinného stavu, ekonomické aktivity a věku dítěte s autismem. Dále 

jsem pracovala s jednotlivými položkami dotazníku SQUALA. Všechny otázky jednotlivě jsem 

zpracovala a vytvořila grafy pro lepší přehlednost zjištěných výsledků. Součástí jednotlivých 

otázek je komparační tabulka Hodnocení důležitosti a Hodnocení spokojenosti v dané oblasti. 

Některé oblasti z dotazníku SQUALA jsou doplněny o jednotlivé otázky z Přílohy č. 2.  

V kapitole Analýza statistických hypotéz jsem zpracovala hypotézy, které vyšly statisticky 

signifikatní (p ≤ 0,05). 

Zkoumaný vzorek byl sestaven z 208 matek dětí s PAS. Věk matek byl v rozmezí 21 – 

59 let. Celkem pečovaly o 423 dětí, z toho 246 dětí bylo postižených. Celkový počet 

autistických dětí této skupiny byl 227.  Většina dětí s PAS byla ve věk u od 3 do 12 let. 

Nejčastěji byly rodiny tvořeny dvěma dětmi (tj. 47,12 %, n= 98 matek). Jen 28 matek 

přemýšlelo o umístění svého autistického dítěte do ústavní péče.  

Celkem 113 matek (tj. 54,33 %) žilo ve městě nad 10 000 obyvatel. Zbytek respondentek 

uvedl, že žijí v obci s méně než 10 000 obyvateli. 

Více jak polovina matek (tj. 50,96 %) měla ukončené střední vzdělání s maturitou. 

Nejčastěji matky hodnotily svou finanční situaci jako průměrnou (tj. 48,56%).  Ve vztahu žilo 

celkem 180 matek (tj. 86,54 %) z celkového počtu respondentek. Z této části bylo spokojeno 

ve vztahu 61,06 % dotazovaných.  

Respondentky hodnotily oblast zdraví jako „Nezbytnou” nebo „Velmi důležitou”, avšak 

spokojenost v této oblasti nebyla hodnocena dobře. Nejčastěji se v hodnocení spokojenosti 

objevovala odpověď, že jsou spíše spokojeny se svým zdravotním stavem.  Z výsledků 

doplňující otázky na onemocnění matek vyplynulo, že nejčastěji se jedná o psychosomatická 
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onemocnění. Jednalo se o onemocnění žlázy, psychická onemocnění, hypertenze a astma 

bronchiale. 

Celá skupina respondentek se shodla na důležitosti fyzické soběstačnosti, avšak spokojenost 

v této oblasti byla nižší.  

Velké rozdíly se objevily u hodnocení psychické pohody. Celkem pro 201 respondentek byla 

tato oblast nezbytně nebo velmi důležitá. Avšak respondentky byly v oblasti své psychické 

pohody spíše spokojené. Přesně polovina matek označila odpověď, že si vyčítají stav svého 

postiženého dítěte.  

Oblast spánku byla take pro respondekty velmi důležitá. Odpověď „ Nezbytné” vybralo 53 

žen (tj. 25,48%) a odpověď „Velmi důležité” zvolilo 58,17 % respondentek. Nejčastější 

odpovědí v hodnocení spokojenosti v oblasti spánku byla „Spíše spokojena”. Více jak čtvrtina 

respondentek byla nespokojena se svým spánkem.  

Další rozdíly se objevily v hodnocení rodinných vztahů. Pro respondetky byla tato oblast 

velmi důležitá až nezbytná, ale nejčastěji matky odpovídaly, že jsou v této oblasti spíše 

spokojeny.  Necelé polovině (tj. 43,27 %) nikdo s péčí o děti nepomáhá. Celkem 152 žen (tj. 

73,08 %) uvedlo, že se setkávají s odmítavým postojem společnosti.  

V hodnocení důležitosti – Postarat se o sebe zvolilo 82 matek tuto oblast za nezbytnou a 

106 matek za velmi důležitou. V hodnocení spokojenosti byla však nejčastější odpověď „Spíše 

spokojena”. Tato možnost odpovědi byla vybrána celkem stoosmkrát.  

Lásku označovaly respondentky za velmi důležitou ve svém životě, avšak rozložení 

odpovědí v hodnocení spokojenosti v této oblasti neodpovídalo četnostem odpovědí 

v hodnocení spokojenosti.  

Nejčastějšími odpověďmi v hodnocení důležitosti v oblasti odpočinku byly „Velmi důležité” 

a „Středně důležité”. Naproti tomu v hodnocení spokojenosti v této oblasti vybíraly nejčastěji 

respondentky odpovědi „Spíše spokojena” a „Nespokojena”.  

Výsledky odpovědí z hodnocení důležitosti a hodnocení spokojenosti v oblasti pocitu 

bezpečí také přinesly rozdílné výsledky. Respondentky tuto oblast považovaly za nezbytnou či 

velmi důležitou. Avšak v hodnocení spokojenosti se nejčastěji objevovaly odpovědi „Velmi 
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spokojena” a „ Spíše spokojena”.  

Pro respodnentky byla oblast spravedlnosti nezbytná a velmi důležitá, ale při hodnocení 

spokojenosti v této oblasti vyšlo najevo, že jsou matky spíše spokojeny.  

V hodnocení důležitosti v oblasti pravdy byly nejčastěji vybírané odpovědi „Nezbytné” 

a „Velmi důležité”.  Respondentky byly v této oblasti spíše spokojené (n=116, tj. 55,77%).  

Peníze v životě těchto matek jsou velmi důležité, ale zcela spokojených respondentek bylo 

jen 15 (tj. 7,21%). Nejčastěji byly respondentky spíše spokojeny se svou finanční situací.  

Ostatní četnosti odpovědí v jednotlivých oblastech hodnocení důležitosti a hodnocení 

spokojenosti byly podobné.  

Jednotlivé vztahy vzhledem k hypotézám jsou popsané v kapitole Diskuze.  

Potvrdilo se, že kvalita života matek pečujících o dítě s PAS je snížena. Výzkum ukázal, 

že věk matek souvisí s hodnocením důležitosti v oblasti práce. Signifikantní vztah byl také 

zjištěn mezi počtem dětí a hodnocením spokojenosti v oblasti zdraví. Nebylo potvrzeno, že by 

věk dítěte s autismem ovlivnil jednotlivé položky z oblasti hodnocení důležitosti a hodnocení 

spokojenosti.  Naproti tomu ekonomická aktivita má vzájemný vztah s hodnocením důležitosti 

práce, hodnocením spokojenosti v oblasti fyzické soběstačnosti, hodnocením spokojenosti s 

kvalitou spánku, hodnocením spokojenosti v oblasti práce a hodnocením spokojenosti v oblasti 

svobody.  

Rodinný vztah respondentek ovlivňoval jejich hodnocení důležitosti těchto oblastí: 

příjemného prostředí a bydlení, výchova dětí a láska. Signifikantní vztah se také projevil u 

hodnocení spokojenosti v oblastech psychické pohody, lásky, práce a finančního zajištění. 

Alternativní hypotéza o vztahu dvou proměnných byla také přijata v případě hodnocení 

velikostí sídla bydliště a hodnocení spokojenosti v oblasti psychické pohody. 

Výsledky mé práce se shodovaly s výsledky předchozích studií, matky těchto dětí trpěly 

pocity nedostatku spánku, zvýšenou únavou a nespokojeností v oblasti svého psychického 

a fyzického zdraví. Celkově byla kvalita života těchto matek snížena.  

První nedostatek, který na své práci vidím, je volba dotazníku. Jako další nedostatek bych 

uvedla to, že můj výzkum neměl přímý vliv na zlepšení kvality života této skupiny.  
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Přestože závěry této práce neobsahují přímá doporučení, která by směřovala ke zlepšení 

kvality života rodičů dětí s PAS, může však posloužit jako výchozí studie pro následné kroky 

vedoucí k podpoře výše uvedených skupin.  

Jednotlivé stanovené cíle této práce byly splněny.  
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8. PŘÍLOHY 

8.1 Příloha č. 1: Dotazník SQUALA 

  

Dotazník kvality života (SQUALA) 

 

Vážený pane, vážená paní 

cílem tohoto dotazníku je hodnocení kvality života.  

V první části dotazníku Vás prosím, abyste odpověděl/a, jaké hodnoty považujete v životě za 

důležité, jak si jich ceníte. Ve druhé části zjišťuji, nakolik jste Vy osobně spokojen/a v různých 

oblastech životních hodnot.  

Odpovědi jsou anonymní a důvěrné.  

Následné počítačové zpracování bude omezeno jen na vyhodnocení získaných údajů, získaná 

data nebudou použita k jakýmkoli komerčním účelům.  

 

Děkuji Vám za spolupráci na mé výzkumné práci.  

 

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 

Zaškrtněte prosím odpovídající položky: 

1) POHLAVÍ 

1. muž 

2. žena 
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2) VĚK 

3) BYDLÍTE V: 

1. obci do 10 000 obyvatel 

2. městě nad 10 000 do 50 000 obyvatel 

3. městě nad 50 000 do 100 000 obyvatel 

4. velkoměstě nad 100 000 obyvatel 

4) UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ 

1. neukončené 

2. základní 

3. střední bez maturity 

4. střední s maturitou 

5. vysokoškolské 

5) ZAMĚSTNÁNÍ 

a) Jste soukromník?............ ano – ne 

b) Zaměstnáváte další osoby?... ano – ne 

c) Pokud pracujete, uveďte své hlavní zaměstnání: 

d) Pokud nepracujete, uveďte jeden z důvodů: 

1) studující 

2) mateřská dovolená 

3) v domácnosti 

4) důchodce (neprac.) 

5) v invalidním důchodu 
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6) t.č. nezaměstnaný/á 

7) hledající práci 

8)  jiné 

6) HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ 

Jak byste v porovnání s ostatními rodinami (popř. jednotlivci v případě, že žijete sám/sama) 

hodnotil/a svou finanční situaci a hmotné zabezpečení:  

1. výrazně podprůměrné 

2. mírně podprůměrné 

3. průměrné 

4. mírně nadprůměrné 

5. výrazně nadprůměrné  

7) RODINNÝ STAV 

1. svobodný/á 

2.  ženatý/vdaná, s druhem 

3.  rozvedený/á 

4. vdovec/vdova 

8) MÁTE DĚTI?  

ano – ne 

pokud ano, pak počet dětí žijící s vámi ___  
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HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI  

Zaznamenejte prosím důležitost, kterou ve svém životě přisuzujete zde uvedeným oblastem. 

Otázka číslo 11 není povinná.  

1. Nezbytné 

2. Velmi důležité 

3. Středně důležité 

4. Málo důležité 

5. Bezvýznamné 

 

1) BÝT ZDRAVÝ 

2) BÝT FYZICKY SOBĚSTAČNÝ 

3) CÍTIT SE PSYCHICKY DOBŘE 

4) PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ A BYDLENÍ  

5) DOBŘE SPÁT 

6) RODINNÉ VZTAHY 

7) VZTAHY S OSTATNÍMI LIDMI 

8) MÍT A VYCHOVÁVAT DĚTI 

9) POSTARAT SE O SEBE 

10)  MILOVAT A BÝT MILOVÁN  

11)  MÍT SEXUÁLNÍ ŽIVOT 

12) ODPOČÍVAT VE VOLNÉM ČASE 

13) MÍT KONÍČKY VE VOLNÉM ČASE 
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14)  BÝT V BEZPEČÍ 

15) PRÁCE 

16) SPRAVEDLNOST 

17)  SVOBODA 

18)  KRÁSA A UMĚNÍ 

19) PRAVDA 

20) PENÍZE 

21) DOBRÉ JÍDLO  

 

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI 

Posuďte, do jaké míry se cítíte v uvedených oblastech svého života spokojen/a. Otázka číslo 11 

není povinná. 

1. Zcela spokojen/a 

2. Velmi spokojen/a 

3. Spíše spokojen/a 

4. Nespokojen/a 

5. Velmi zklamán/a 

 

1) ZDRAVÍ 

2) FYZICKÁ SOBĚSTAČNOST 

3) PSYCHICKÁ POHODA 

4) PROSTŘEDÍ BYDLENÍ 



Bakalářská práce  Vliv autismu u dítěte na zdraví 

 a kvalitu života rodičů 

146 

 

5) SPÁNEK 

6) RODINNÉ VZTAHY 

7) VZTAHY S OSTATNÍMI 

8) DĚTI 

9) PÉČE O SEBE SAMA 

10)  LÁSKA 

11) SEXUÁLNÍ ŽIVOT 

12) ODPOČINEK 

13)  KONÍČKY 

14)  POCIT BEZPEČÍ 

15)  PRÁCE 

16)  SPRAVEDLNOST 

17)  SVOBODA 

18)  KRÁSA A UMĚNÍ 

19)  PRAVDA 

20)  PENÍZE 

21)  JÍDLO 

 

8.2 Příloha č. 2: Doplňující otázky 

1. Pokud žijete ve vztahu, cítíte se spokojená/ý?............ ano – ne 

2. O kolik postižených dětí se staráte?  

3. Jak staré je či jsou děti, které mají autismus?  
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4. Setkáváte se zdravými dětmi?............ ano – ne  

5. Je setkávání se zdravými dětmi pro vás obtížné?............ ano – ne  

6. Setkáváte se s odmítáním společnosti (například při záchvatech vzteku dítěte)? ............ano 

– ne 

7. Přemýšlel/a jste někdy o umístění Vašeho autistického dítěte do zařízení (dětský dům, 

ústav apod) ?............ ano – ne 

8. Jste v kontaktu s ostatními lidmi, kteří pečují o stejně postižené dítě?............ ano – ne 

9. Máte čas jen pro sebe?............ ano – ne 

10. Máte v týdnu svou vlastní pravidelnou aktivitu?............ ano – ne 

11. Pokud se léčíte s některým onemocněním, uveďte prosím s jakým.  

12. Cítíte se nešťastná/ý?............ ano – ne  

13. Vyčítáte si někdy zdravotní stav Vašeho dítěte/Vašich dětí?............ ano – ne  

14. Pomáhá Vám někdo s domácností nebo péčí o ostatní děti?............ ano – ne 

 

  

 

 

 

 


