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Anotace
Tato práce se zabývá rodinami dětí s poruchami autistického spektra, se zaměřením
na jejich sourozence. V první části jsou nastíněna teoretická východiska této problematiky.
Tato část se zaměřuje především na problematiku rodin dětí s autismem, ovlivnění jejich
funkcí a potíže, které mohou vlivem přítomnosti dítěte s autismem v rodině nastat. Dalším
zkoumaným tématem je přítomnost dalších dětí v rodině a vliv sourozence s autismem na ně,
včetně možností profesionální i neprofesionální pomoci těmto dětem či předcházení možných
potíží.
Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky šetření. Za účelem splnění cílů
předkládané diplomové práce použila autorka kombinaci kvantitativního a kvalitativního
přístupu - konkrétně rozhovory se sourozenci, dotazníkové šetření a pozorování. Rodiny,
které se na výzkumu podílely, jsou nejdříve stručně představeny, poté jsou prezentovány
názory rodičů na téma dalších dětí v rodině, sourozeneckých vztahů a obav a přání s tím
souvisejících. Hlavní část je zaměřena na popis nejdůležitějších oblastí, ve kterých jsou
sourozenci dětí s autismem ovlivněny. V poslední části jsou pak popsány současné možnosti
profesionální pomoci sourozencům dětí s autismem v České republice.

Synopsis
This work deals with the families of children with disorders of the autistic spectrum,
focusing on their siblings. The fírst part outlines the theoretical data concerning this issue.
This part principally focuses on the issue of the families of children with autism, how it
affects them, and the diffículties that can arise when there is a child with autism in a family.
Another topič examined is the presence of other children in the family and the effect a sibling
with autism has on them, including the professional or non-professional means of assisting
these children or of overcoming any diffículties.
The research part presents the results of the investigations. In order to achieve the
aims of this thesis the author has used a combination of a quantative and qualitative approach
- specifícally interviews with siblings, questionnaire surveys and monitoring. The families
involved in the research are first briefly presented, followed the opinions of parents on the
theme of the other children in the family, sibling relationships and the associated worries and
desires. The main part focuses on a description of the most important aspects affecting the
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siblings of a child with autism. The finál part then describes the currently available means of
helping the siblings of children with autism in the Czech Republic.
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1. Úvod
„Když se mluví o rodinách, které vychovávají dítě spostižením,
problémech

je obvykle řeč o

rodičů, kteří o ně pečují. I když ve většině těchto rodin vyrůstají i zdraví

sourozenci, málo se mluví o tom, jaké je to mít bratra či sestru s postižením. " (Chvátalová
2005, s.28)
Je všeobecně známo, že mít doma ělena rodiny s jakýmkoliv postižením bývá vždy
velká výzva. Nejinak je tomu i u rodin, které vychovávají dítě s autismem. Autismus je
unikátní kombinace různých deficitů a problémů a rodiny s takovými dětmi bývají ve velké
míře vystaveny celoživotnímu stresu.
V pracích, které v České republice doposud vznikly, se často popisuje situace rodičů. I
samotní rodiče často vědí, jaká omezení mají oni sami, když mají dítě s postižením, ale často
zapomínají na to, jaká omezení mají jejich zdravé děti oproti normálním rodinám. Pokud je
v rodině dítě s autismem, stojí jeho výchova velké úsilí všech zúčastněných. Často ale mají
tyto rodiny kromě dítěte s autismem i další děti. Také ony mají život těžší, než děti
v rodinách, kde dítě s postižením není. Sourozenci těchto dětí patří mezi více rizikové skupiny
než sourozenci dětí s jiným postižením. Oproti svému sourozenci s autismem mají zcela
odlišné životní cíle a perspektivy. Může pro ně být velmi těžké toto postižení pochopit,
přijmout je a vyrovnat se sním. Dítě s autismem nevyhnutelně vyžaduje více času a
rodinných zdrojů, přičemž samo většinou není schopno nic rodině vrátit. Dopad na zdravé
sourozence těchto dětí může být jak pozitivní, tak i negativní. Některé děti si časem vytvoří
přímo brilantní přístup ke svým bratrům nebo sestrám s postižením. Převezmou velkou část
odpovědnosti za jejich výchovu, naučí se mít někoho rádi bez předsudků, bez očekávání, že
jim ten druhý bude jejich city vracet. Na druhé straně mohou mít sourozenci mnoho
negativních pocitů. Mohou se cítit odstrčeni svými rodiči, je jim nepříjemné přivést si domů
kamarády atd. Vytváření a kultivování pozitivních vztahů mezi sourozenci bývá pro rodinu
těžký úkol. (http://socrates.simbiose.com/document.php?did=58&mid=23 )
Cílem této práce je ukázat, s jakými různorodými problémy se mohou rodiny dítěte
s autismem a především jejich sourozenci potýkat a jakým způsobem je možné je řešit.
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2. Rodina a její funkce
„Rodina

je

nejstarší

společenská

skupina

či

společenství

nejtěsněji

spjaté

nejrůznějšími vztahy uvnitř a navenek - funkcemi, činnostmi zabezpečujícími potřeby svých
členů a společnosti jako celku." (Dunovský 1999, s. 91). „Existuje především proto, aby
mohli lidé náležitě pečovat o své děti. Je prvním a dosti závažným modelem

společnosti,

s jakým se dítě setkává. Předurčuje jeho vývoj, jeho vztahy k jiným skupinám lidí. Rodina dítě
orientuje na určité hodnoty,
podpory.

Předává

vystavuje ho určitým konfliktům, poskytuje

mu tak sociální

dovednosti,

mu určitý typ

bez kterých se v dospělosti

neobejde."

(Matoušek 1997, s. 8) Toto všechno platí pro tzv. normální, funkční rodinu. Co se ale děje
s rodinou, když se na místo očekávaného dítěte, které je ještě před svým narozením opředeno
nejrůznějšími přáními a plány rodičů, narodí dítě s postižením? Ve kterých oblastech se
postižení dítěte projeví? Na tuto otázku je odpověď poměrně snadná - ve všech. Dítě
s jakýmkoliv postižením je pro rodinu vždy šokem a v naprosté většině případů zastihne
rodinu na tuto situaci nepřipravenou. Zvládání postižení dítěte jeho rodiči a sourozenci závisí
na mnoha faktorech, z nichž jedním z velmi důležitých je druh postižení dítěte.
Dítě s postižením zasahuje vždy do celého rodinného systému a musí se projevit ve
všech základních funkcích rodiny. V literatuře (Langmeier; Ktejčířová 1998, Dunovský 1999,
Blažek; Olmrová 1988) můžeme nalézt různá rozdělení těchto funkcí, která se ovšem neliší
nijak zásadně. Pro tuto práci lze využít například rozdělení funkcí dle Dunovského (1999):
•

Biologicko-reprodukční funkce

•

Ekonomicko-zabezpečovací funkce

•

Funkce emocionální

•

Funkce výchovně-socializační
Tyto funkce platí pro rodinu obecně, tedy nejen pro rodinu, v níž je vychováváno dítě

s postižením, ale i pro rodinu běžnou. Z hlediska mého tématu je důležitější popsat, spíše než
samotné funkce, které platí obecně pro rodinu, a tedy i rodinu bez dítěte s postižením, jakým
způsobem je (nebo naopak není) omezena rodina s dítětem s postižením a jaká jsou specifika
pro rodinu s dítětem s autismem. Proto je třeba ještě před zaměřením na problémy rodiny
s dítětem s autismem stručně připomenout hlavní charakteristiky autismu.

8

3. Dítě s a u t i s m e m v rodině
3.1. Hlavní charakteristiky

autismu

Autismus je pervazivní porucha, jejíž první symptomy se obvykle objeví před
třináctým měsícem věku dítěte. Příznaky autismu se zpravidla rozdělují do tzv. triády
postižení, což znamená, že symptomy se vyskytují ve třech hlavních oblastech:
•

sociální interakce

•

komunikace

•

představivost, aktivity, zájmy

3.1.1. Sociální interakce
Děti s autismem nevykazují sociální kontakty přiměřené věku. Neiniciují kontakt a na
snahu vrstevníků o interakci většinou nereagují. Dá se říci, že se k jiným lidem chovají jako
k předmětům. Obzvláště zraňující pro rodiče může být to, že tyto děti obvykle nedělají ve
svém chování žádné rozdíly mezi osobou důvěrně známou a cizím člověkem. City jiných lidí
neberou na vědomí, chybí jim přirozená schopnost empatie, a tak jsou často považovány za
chladné a bezcitné. V jejich chování chybí tzv. reciprocita, což je snaha o sdílení pozornosti.
V praxi to znamená, že dítě s autismem nepřinese ukázat obrázek, který namalovalo,
nesděluje své radosti ani starosti. (Jelínková 2000)
Mimo to mají v dětství minimální nebo žádné hrové dovednosti, využívají hračky
pouze ke stereotypním aktivitám, točí kolečky autíčka, staví předměty do řady apod. Tyto děti
obvykle nereagují vstřícně na gesta k pochování, některé nemají rády, když se jich někdo
dotýká. (Richman 2006)
Závažným problémem pro rodiny v této oblasti je nedodržování společenských norem
a konvencí. Tito lidé mají velký problém chovat se přiměřeně situaci. Nechápou, že sociální
chování se mění podle okamžité situace či osob, se kterými právě jednají. Navíc jakmile si
osvojí určité pravidlo, používají ho důsledně, bez ohledu na okolnosti a sociální faktory.
3.1.2. Komunikace
Řeč je u dětí s autismem jednak opožděná, jednak se vyvíjí odlišným způsobem. Častá
je echolálie, nesprávné používání zájmen apod., ale především nepoužívání řeči běžným
konverzačním způsobem. Asi u 40% dětí se řeč vůbec nevyvine, aniž by se děti snažily
kompenzovat tento nedostatek nějakým alternativním způsobem komunikace. (Richman
2006)
9

Zvláštní na narušené komunikační schopnosti dětí s autismem je to, že ačkoliv je řeč
vážně poškozena, schopnost mluvit bývá zachována. Děti s autismem ale nemají vrozenou
schopnost pochopit význam řeči. Proto se ani nesnaží řeč nahradit jiným způsobem
komunikace. Nechápou, že pomocí řeči mohou ovlivnit své prostředí. Proto také nemají ze
vzájemné komunikace radost a pokud se naučí mluvit, či komunikovat jiným způsobem,
používají to obvykle pouze k uspokojování vlastních potřeb a k získávání informací.
Tyto děti navíc nerozumí neverbálnímu chování a neumějí ho správně používat.
Problémy nastávají především u gest, která vyjadřují emoce či abstraktní pojmy, protože se
jedná o gesta symbolická a jejich význam je třeba si domýšlet, čehož děti s autismem nejsou
schopné. (Jelínková 1999)
3.1.3. Představivost, aktivity, zájmy
Nedostatky a zvláštnosti v této oblasti se projevují stereotypními a repetitivními vzorci
chování, abnormálním zaměřením na určitý vzorec chování či rutinní činnost, přehnaným
zájmem nebo naopak přecitlivělostí na některé druhy podnětů, abnormálními reakcemi na ně.
„Lidé s tímto postižením špatně snášejí jakoukoli změnu. Často reagují hystericky, křikem,
kopáním apod. Potřebují,

aby se činnosti opakovaly stále stejným způsobem.

Vyžadují

například pokaždé stejné kousky jídla na talíři, stejné oblečení jak pro sebe, tak pro rodiče,
stejnou cestu do školy. Dokážou celé hodiny vykonávat jednu činnost: kolíbat se ze strany na
stranu, stavět kostky na sebe, foukat mýdlové bubliny atd. " {Lidé z jiného světa [online] New
York: NEWSWEEK; TIME. cit [02-10-2006]. Dostupné na WWW:
lliÍP.://vysocina.apla.cz/)
Nejzávažnějším projevem postižení je problémové chování dětí s autismem. To se
projevuje například autostimulací, stereotypy, nevhodným a nespolečenským chováním,
záchvaty vzteku, agresivním či sebezraňujícím chováním. (Richman 2006)
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4. Vliv dítěte s autismem na funkce rodiny
Z předešlého popisu charakteru tohoto postižení je jasné, že autismus bude do všech
funkcí rodiny zasahovat zásadním způsobem. Tématem funkcí rodiny, kde je vychováváno
dítě s postižením, se zabýval například Skrtic a jeho spolupracovníci (in Blažek; Olmrová
1988). Ten rozděluje funkce rodiny na funkce, které se v podstatě shodují s výše zmíněnými,
a na funkce, které jsou specifické pro rodinu s dítětem s postižením. Jeho rozdělení je
následující:
•

Ekonomická funkce - tato funkce odpovídá ekonomicko-zabezpeěovací funkci výše.
Jedná se o vytváření hmotného zabezpečení rodiny, na kterém se většinou podílejí
všichni

dospělí

členové

rodiny.

V rodině

s dítětem

s postižením je

situace

pochopitelně komplikovaná. Dítě s postižením často oproti zdravému dítěti potřebuje
speciální pomůcky. U dětí s autismem může být například velkou finanční zátěží pro
rodinu pořízení automobilu, který je v některých případech, vzhledem k možnému
nespolečenskému chování některých těchto dětí, nutností. Kromě toho dítě s autismem
často rodině odebírá část ekonomické rodinné kapacity tím, že jeden člen rodiny,
zpravidla matka, nemůže po řadu let vykonávat své povolání, popřípadě musí pracovat
pouze na částečný pracovní úvazek, čímž je rodina odkázána často pouze na příjem
otce nebo sociální dávky. Ztížená finanční situace těchto rodin se pochopitelně dotýká
také zdravých sourozenců, u kterých se zpravidla předpokládá, že budou později
přispívat do rodinného rozpočtu, který zahrnuje i péči o dítě s postižením. V některých
rodinách může dokonce docházet k tichým dohodám, že sourozenec, až bude
zapotřebí, převezme finanční zabezpečení bratra či sestry s postižením.
•

Funkce socializační - znamená přijetí dítěte takového, jaké je, porozumění jeho
potřebám. Zabezpečuje ochranu dítěte před nepříznivými situacemi a současně ho učí,
jak je překonávat. Zároveň ho učí hodnotám, postojům, společenským pravidlům a
normám. V této funkci jsou důležití nejen rodiče, kteří poskytují dítěti jakýsi vzor a
základní sociální vztah, ale také sourozenci, kteří dítěti poskytují první zkušenost
s jedincem věkově bližším. U dětí s postižením hrají sourozenci v tomto směru
obzvláště významnou roli. V případě dětí s autismem se sourozenci postupně stávají
pro dítě s postižením vzorem, ať jde o sourozence mladšího nebo staršího. Podstatný
vliv má ale z hlediska socializace také sourozenec s postižením na zdravého.
Všeobecně sourozenci dětí s postižením bývají na svůj věk zralejší, zodpovědnější,
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tolerantnější, více ochotni pomáhat druhým. Socializační vlivy dítěte s postižením na
sourozence mohou být i negativní. Tyto děti si například z důvodu studu za
sourozence odmítají vodit domů kamarády. V dospělosti pak často posuzují své
přátele podle toho, jak reagují na jejich handicapovaného sourozence.
•

Citové zázemí - odpovídá emocionální funkci rodiny. Jedná se o citové zázemí pro
všechny členy rodiny, na jehož vytvoření se také všichni členové podílejí. Tato funkce
je obzvláště důležitá pro harmonický život rodiny. Dítě s postižením může rodinu jak
výrazným způsobem narušit, tak ji naopak semknout až příliš těsně dohromady. Může
také zlepšit soudržnost rodiny, či její sebepojetí. U sourozence se v citové oblasti
mohou objevovat nejrůznější reakce, jak o nich bude řeč ještě později. Problémem pro
celou rodinu může být například žárlivost na větší díl pozornosti rodičů, nebo pocit
nadměrné ochrany sourozence s postižením, což se může projevovat například tak, že
je dítěti s postižením dovoleno to, co je zdravému dítěti zakazováno.

•

Výchova - tato funkce znamená nejen výchovu dětí jejich rodiči, která vyplývá
z jejich postavení v rodině, ale dochází zde i k obrácené výchově, tedy směrem od dětí
k rodičům. Kromě této vzájemné výměny jsou pro výchovu dítěte s postižením velice
důležití také jejich zdraví sourozenci. Ti jsou dítěti věkově bližší, a tak některé
poznatky předávají svému sourozenci přirozenějším způsobem než rodiče. Skrtic (in
Blažek; Olmrová 1988) dokonce tvrdí, že tam, kde jsou problémy vůbec navázat
s dítětem s postižením komunikaci (což může být jeden z hlavních problémů u dětí
s autismem) mívají sourozenci dokonce lepší výsledky než rodiče.

•

Funkce tělesné peče - jedná se o zabezpečení sebeobslužných výkonů v případě, že
dítě s postižením není schopno zabezpečit si je samo (což je u dětí s autismem
poměrně časté). V rodině, kde je kromě dítěte s postižením také zdravý sourozenec,
přebírá tento sourozenec zpravidla část péče. Kromě samotného zajištění některých
sebeobslužných úkonů je poměrně časté, že zdraví sourozenci své bratry a sestry
chrání před útoky okolí, obracejí se proti „čumilům" vysvětlením či slovním výpadem
apod. Největší břemeno v této oblasti obvykle padá na nejstarší sestru (v případě, že
je sourozenců více). Někteří sourozenci dokonce bývají pro dítě s postižením větší
autoritou než rodiče.

•

Odpočinek a regenerace - tato funkce může být v rodině s autistickým dítětem vážně
narušena u všech členů. Obzvláště u těžších forem autismu, kdy se u dítěte vyskytuje
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například sebepoškozování, zbývá pečující osobě (obvykle matce) na odpočinek pro
celodenní péči velmi málo času. Péčí je ovšem pochopitelně zaměstnána celá rodina,
tudíž je odpočinková oblast narušena i u ostatních členů rodiny. Obzvláště obtížná
bývá především společná dovolená těchto rodin. Jednak z ekonomických důvodů (viz
ekonomická

funkce

rodiny),

jednak

z důvodu

celkové

obtížnosti

takových

dovolených, kdy i na odpočinkovém pobytu na všechny členy padá břemeno celodenní
péče o dítě s postižením. Překážkou mohou být také obavy z reakcí okolí, pokud má
dítě nějaké, pro autismus celkem typické, vzorce nespolečenského či nevhodného
chování. Dovolené těchto rodin bez jejich postiženého člena jsou rovněž v případě
autismu obtížné, protože respitní či jiné služby jsou pro tento typ postižení značně
omezené a při těžších formách autismu se často neodváží dítě hlídat ani prarodiče či
jiní příbuzní.
•

Sebcpojímání - rodina má rovněž funkci poznání a utvrzení vlastní identity. Velký
problém přináší příchod dítěte s postižením (a s mentálním postižením či autismem
obzvláště) pro identitu rodičovskou. Může v rodičích vyvolat pocit neschopnosti
zplodit normálního potomka (jedná-li se o první dítě), což mohou rodiče prožívat jako
pocit znehodnocení sebe sama v rodičovské roli. Dle Blažka a Olmrové (1988) má na
ohrožení rodičovské identity vliv socioekonomický status, přičemž především rodiny
s vyšším socioekonomickým statusem vidí situaci častěji jako tragickou, neboť
narození dítěte s autismem ohrožuje jejich vlastní a rodinné cíle a aspirace. Takové
rodiny navíc často kladou inteligenci vysoko v žebříčku hodnot. Rodiče si tak toto
ohrožení vlastní identity často kompenzují pořízením dalšího dítěte, kde pochopitelně
hrozí tendence kompenzovat pocity neúspěchu u prvního dítěte přetěžováním a
nadměrným očekáváním od dítěte zdravého. Vlastní identita může být ovlivněna i u
samotného sourozence. Zdraví sourozenci mají dle literatury (Blažek, Olmrová 1988)
tendenci se spolu identifikovat. V případě, že jeden sourozenec je postižený je tato
tendence vážně ohrožena, přičemž čím těžší je postižení, tím více klesá ochota
zdravého sourozence se s ním identifikovat.

•

Vůdcovství - zdravé dítě se může v mnoha ohledech stát vůdcem a rádcem pro svého
sourozence s postižením, především v oblasti vytváření nových rolí a způsobů
chování. Toto ale pochopitelně platí i naopak - zdravý sourozenec se rovněž může učit
od dítěte s postižením.
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•

Funkce spojené s povoláním - přípravu na povolání rodina nejvíce ovlivňuje u
samotného dítěte s postižením, jemuž pomáhá zvolit povolání dle možností
společnosti (toto je v případě autismu obzvláště obtížné). Narození dítěte s postižením
do rodiny může mít často vliv i na další kariérové zaměření matky, která mnohdy
upouští od původního povolání a věnuje se oblasti související s postižením vlastního
dítěte. Přítomnost dítěte s postižením v rodině často vede také jeho zdravé sourozence
k tomu, že si volí povolání, jehož podstatou je výchova nebo služba lidem. Tato
tendence je u sourozenců dětí s postižením častější než u dětí bez sourozence s
postižením.
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5. Hlavní zdroje problémů rodiny
Přírůstek dítěte do rodiny znamená vždy určitou přestavbu dosavadního rodinného
fungování, počínaje od toho nejnápadnějšího, čímž je přestavba dětského pokoje či umístění
dětské postýlky, až po ty neviditelné, ale velmi citelné přesuny v právech a povinnostech
dosavadních členů rodiny. V ideálním případě se mohou oživit pohaslé manželské vztahy,
starší sourozenci dostávají nové role a rodina jako celek se může touto událostí utužit.
(Blažek; Olmrová 1988)
Dnešní rodina je více než kdy dříve založena na citových vztazích. Toto pouto je
někdy až překvapivě křehké a často se hroutí i při malé zátěži a dítě s autismem přináší rodině
rozhodně nemalou zátěž. Jedná se o obrovský citový nápor, při kterém je navíc nutné
přebudovat soustavu hodnot, která dosud v rodině platila, jinak upravit denní rozvrh, jinak
plánovat do budoucna. (Matějček 2001). Všechny hodnoty, které dítě pro rodiče představuje,
jsou ohroženy. Dítě s autismem bude těžko rozvíjet rodičovské ambice, i každodenní soužití
s ním bude těžké. Obtížně si bude budovat vztahy ke členům rodiny, těžko bude opětovat
Projevy náklonnosti. Rodina se tak díky všem těmto faktorům dostává do obrovského stresu,
který ji provází již po celý život. Proč je právě narození dítěte s postižením tak obrovskou
ránou pro rodinu?
„ pw

rodiče je dítě

j a k ý m s i

fyzickým a psychickým rozšířením sebe sama. Je proto

Přirozené, že si připisují na své konto nejenom to „dobré" na dítěti, ale i to

„špatné"."

(Blažek; Olmrová 1988, s. 25). Rodiče si mohou často prostřednictvím dětí uspokojovat své
vlastní tužby a přání. Proto jsou rodiče dětí s autismem tolik zklamané, když si připustí, že
jim dítě jejich přání a sny nikdy nesplní. U dětí s autismem je situace horší o to, že na těchto
dětech

na první pohled nemusí být jejich postižení vůbec vidět. Normální vzhled dětí s

autismem zvyšuje očekávání rodičů, která bohužel často daleko přesahují skutečné možnosti
dítěte. Pro rodiče dětí s autismem je daleko těžší vzdát se svých snů o dítěti než je tomu u
handicapů,

kde

je

postižení

patrné

na

první

pohled.

(hUp://brno.apla.cz/clnnkv/MtMjk_n yik faktory.htm)
Dítě je navíc v naší společnosti zosobněným předmětem lásky. Rodiče postižených
dětí mohou mnohdy cítit hluboký pocit viny, že nejsou schopni své dítě skutečně a hluboce
milovat. Rodiče mají prostřednictvím dětí jakousi představu kontinuace vlastního rodu, která
nabízí možnost jakéhosi dosažení vlastní „nesmrtelnosti". Nic z toho se však obvykle
nespojuje s budoucností dětí s mentálním postižením.
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Nyní se pokusím ukázat, čím vším musí rodina s dítětem s autismem během života
projít, jaké problémy tyto rodiny obvykle mají a s čím vším se musí vyrovnávat rodina jako
celek.

5.1. Přijetí dítěte s autismem v rodině
Rodiče se s příchodem dítěte s postižením ocitají ve zcela nové situaci, na kterou musí
určitým způsobem reagovat. Tyto reakce mají své typické charakteristiky. V literatuře
(Vágnerová 2003, Pipeková 2006) se často uvádějí charakteristické fáze, kterými rodina po
zjištění, že je jejich dítě nějakým způsobem postižené, prochází. Tyto fáze uvádí více autorů,
kteří se liší maximálně svým počtem či názvem jednotlivých etap, ale obsahově se ve své
podstatě shodují. Například Vágnerová (2003) uvádí na jednom místě čtyři základní fáze (fáze
šoku a popření, fáze postupného vyrovnávání, fáze smlouvání, fáze vyrovnání a přijetí
skutečnosti), u kterých uvádí typické pocity pro tu kterou fázi, ať se jedná o jakékoliv
postižení dítěte. Můžeme se setkat i s jiným rozdělením, např. Vágnerová na jiném místě
(1999), Pipeková (2006) nebo Duricová (2006), která tyto fáze souhrnně nazývá jako
„truchlení nad úmrtím snu". Pochopitelně nelze tyto fáze brát doslova jako univerzální popis
Průběhu přijímání postiženého člena. Tyto fáze se mohou různým způsobem prolínat, vracet,
v některých fázích může dojít k utlumení negativních emocí, v některých naopak emoce
Propuknou naplno, u některých na druhou stranu nemusí propuknout vůbec. V zásadě ale lze
fázování použít pro poukázání na problémy a emoční stavy, kterými rodina prochází
v průběhu života. Nyní se pokusím na fázích, které rozděluje Vágnerová (2003), ukázat,
s jakými aspekty se musejí v těchto fázích potýkat rodiny, u jejichž dítěte byl zjištěn
autismus.
1. F á z e š o k u a p o p ř e n í
Jedná se o fázi, pro kterou jsou typické výroky rodičů typu: „To nemůže být pravda",
„To je snad špatný sen". Rodiče často navštěvují opakovaně různé odborníky, protože sdělené
informaci nevěří. K těmto reakcím dochází proto, že většina rodičů není na tuto situaci
Připravena a situace se stává natolik tíživou, že dochází k jejímu popření. Narození dítěte s
Postižením je pro rodiče takovou zátěží pro psychickou rovnováhu především proto, že zdraví
rodiče považují narození zdravého dítěte za samozřejmost a předpokládanou hodnotu. Dle
Duricové (2006) rodiče před narozením svého dítěte očekávají běžné starosti, obyčejný život.
Když se jim ale narodí dítě s nějakým postižením, nastávají starosti zcela neběžné, které ze
svého okolí neznají. Duricová (2006) tuto fázi popisuje dokonce jako pocit mentální porážky.
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U dětí s autismem je situace pro rodiče obzvláště tíživá především proto, že autismus je
postižení mentální, které je všeobecně zdravou populací považováno za nejhorší handicap
(Kehárová 1992 in Vágnerová 2003). Jejich šok tedy může být ještě větší, než kdyby se
jednalo o postižení jiného typu. Situace může navíc být komplikována tím, že autismus je
porucha, která se může projevit později než ihned po narození. V takovém případě mohlo po
narození dítěte již dojít k úlevě, že dítě je zdravé a pozdější zjištění, že tomu tak není, může
být ještě bolestnější.
Tato fáze je rovněž velmi silně doprovázena úzkostí a strachem. Tento strach může být
strachem z neznámého, strachem z toho, jaký život rodinu čeká, strachem z toho, jestli rodiče
tuto situaci vůbec někdy zvládnou. Může se jednat i o strach z toho, zda jejich dítě nebude
nějakým způsobem trpět.
2. F á z e p o s t u p n é h o v y r o v n á v á n í
V této fázi dochází k postupnému akceptování situace, k čemuž přispívá získávání
informací o postižení a porozumění jeho podstatě. Rodiče dětí s autismem mají oproti
rodičům dětí s jiným postižením většinou informací nedostatek, protože autismus je postižení,
které není natolik probádané a není mu věnována taková pozornost jako jiným typům
postižení. Proto může mít tato fáze problematičtější průběh. V tomto období se navíc rodiče
většinou dozvídají o možnostech dalšího rozvoje dítěte, které bývají u většiny dětí s autismem
značně omezené, což může být pro jeho rodiče dalším zdrojem negativních emočních stavů.
Protože informace o postižení a o možnostech dalšího rozvoje mohou být někdy pro
rodiče nepřijatelné, dochází v této fázi často k nejrůznějším psychickým obranným reakcím.
Typickou reakcí bývá hledání viníka. Když už nejde se celé této situaci vyhnout,
Prohlásit ji za omyl, rodiče ji chtějí alespoň na někoho svést a zařídit věci tak, aby se jich
netýkaly. (Matějček 1992) Toto může být u dětí s autismem ještě podpořeno tím, že skutečná
Příčina tohoto postižení není známa, a tak se vina může svalovat na situace, které s postižením
dítěte nemají nic společného.
Může se také objevovat zvýšená aktivita rodičů, která bývá zaměřena na lékaře či
léčitele, od něhož se očekává pozitivní řešení situace. To může v rodičích vyvolat plané
naděje, které mohou být později zdrojem dalšího zklamání při jejich nenaplnění.
Další častou obrannou reakcí rodin s dítětem s autismem bývá únik do izolace. Tato
izolace má většinou podobu skutečného distancování se od vnějšího světa, který rodiče
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zraňuje svými projevy, například netolerancí nebo odmítáním rodiny s dítětem s postižením.
U rodin, kde je dítě postiženo autismem, může být situace o to horší, že s autismem se často
pojí různé společensky nepřijatelné rituály a návyky. Společnost navíc o autismu není příliš
dobře informována, a tak může projevy dítěte považovat za nevychovanost, což rodičům
v tomto ohledu situace ještě ztěžuje.
3.

Fáze smlouvání
Fáze smlouvání se objevuje až ve chvíli, kdy je dosaženo určité úrovně zpracování

všech pozitivních a negativních informací typických pro fázi předchozí. Tuto fázi lze
charakterizovat jako tendenci získat alespoň něco. U dětí s autismem to může být například
tendence věřit, že se dítě alespoň naučí mluvit, že bude schopné zvládnout alespoň základní
školu praktickou apod.
4. F á z e v y r o v n á n í a p ř i j e t í s k u t e č n o s t i
Této fáze nedosáhnou všichni rodiče, ale ve většině případů k určité akceptaci dítěte
takového jaké je a k ochotě rozvíjet ho v mezích jeho možností dojde.

5.2. Problémy s odborníky
Oblast odborné péče byla velice závažným tématem především v minulosti, kdy se
rodiče

často

setkávali

s velice

necitlivým

přístupem

odborníků,

kteří někdy

velmi

nevybíravým způsobem doporučovali rodičům, aby své dítě dali ihned do ústavního zřízení
apod. Bohužel ale ani problémy tohoto typu nejsou ještě zcela minulostí a i dnes se můžeme
setkat se závažnými problémy, které rodiče dítěte s postižením velmi zraňují a dostávají do
dalšího a dalšího stresu.
Jedním z velkých problémů může být už první kontakt s odborníky, kteří mají rodičům
sdělit diagnózu jejich dítěte. Většina rodičů si stěžuje na to, že jim byla diagnóza sdělena
zbytečně pozdě. Najde se ale také jistě několik rodin, které si stěžují především na to, jakým
způsobem jim byla diagnóza sdělena. Rodiče si často stěžují na chladný až nelidský přístup
odborníků. V minulosti se rodiče často setkávali ze strany odborníků s doporučením, aby dítě
umístili do zařízení sociální péče a v případě, že se rozhodli jinak se jim spíše než očekávané
Podpory dostalo nepochopení. V dnešní době se snad situace alespoň částečně změnila, ovšem
dodnes matky často popisují sdělení diagnózy jako nedostatečně citlivé, bez vysvětlení a
vyjádření podpory.
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Duricová (2006) hovoří o problémech rodiny s odborníky z jiného úhlu. Sleduje
především dnešní, ne již tak viditelné a jasné, ale přesto zraňující potíže, se kterými se musí
rodiče (především matky) potýkat. Dle ní odborníci velice často mohutně sytí pocity jako
strach a úzkost tím, že necitlivě přistupují k rodinám, rodiče nedokáží nebo nechtějí
vyslechnout, a především jim nedovolují vypovědět o svých negativních pocitech, úzkostech
a o svém strachu. Za vyjadřování negativních pocitů jako je úzkost nebo dokonce za pouhé
vyslovení podezření, že s jejich dítětem není něco v pořádku bývají rodiče (obzvláště matky)
odborníky kritizovány a často jim odborníci dávají „nálepku" úzkostná matka. Zacházejí
s nimi jako s matkami, které přehání, jsou labilní apod. Dá se říci, že tímto přístupem
očekávají od matek, že budou svou situaci zvládat perfektně s úsměvem na rtech, že budou
statečně čelit této obtížné situaci. Matky ale přirozeně mají někdy pocit beznaděje, vyčerpání,
zklamání, vlastního selhání apod. (což ostatně někdy mohou mít i matky zdravých dětí), ale
tyto pocity, které jsou v případě těchto matek naprosto oprávněné, bývají namísto pochopení a
povzbuzení právě odborníky označovány jako přehnané, což takové pocity u matek ještě
podpoří. Podobně je tomu s vyjadřování emocí typu vztek, zlost, pocit nespravedlnosti. Matky
někdy přirozeně cítí vztek a zlost na celou vzniklou situaci i na dítě. To má za následek jejich
vlastní pocity viny, že se na své vlastní dítě zlobí, že ho nedokážou bezvýhradně milovat
apod. Ostatními lidmi včetně odborníků bývají někdy za přirozené vyjádření těchto pocitů
odsouzeny jako necitlivé matky, což opět jejich pocity viny ještě podpoří. Stručně řečeno dle
slov Duricové (2006), která odborníky za tento přístup kritizuje, „projevit emoce je známka
nezvládání a

nezralosti".

5.3. Partnerské problémy
Prvním okamžikem velkého rizika krize manželů je období hledání viníka postižení
dítěte, kterým prochází většina rodin. Velice časté je, že se „vina" hledá u osob nejbližších,
často u druhého rodiče. To mnohdy často ještě sytí rodiče mladých manželů svým vzájemným
napadáním výroky typu „to je od nich, u nás nikdy nic takového nebylo", což je často živnou
Půdou rodinného nesouladu a nakonec mnohdy i rozvodu. (Matějček 1992)
Příchod dítěte s autismem do rodiny znamená v naprosté většině případů, že matka
odejde ze zaměstnání a bude dlouhodobě (nejen po dobu mateřské dovolené) s dítětem doma.
Zátěž, která je typická pro manžele v době ranného dětství zdravého dítěte, které i v rodinách
s dětmi bez postižení mnohdy vede k manželské krizi (tzv. první manželská krize, kterou
psychologové datují na dobu po narození každého dítěte - viz Matoušek 1997), se tak
Prodlužuje na mnohem delší dobu. Matka se velmi brzy, jednak vlivem neustálé péče o toto
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dítě, jednak vlivem ztížené péče vzhledem k problémovému chování dítěte s autismem, cítí
velmi fyzicky i psychicky vyčerpaná. Nezbývá jí síla ani na další děti, ani na manžela. Ten se
může cítit „odstrčen", může si připadat v rodině zbytečný. Tento problém mají především
muži, pro než péče jejich ženy byla vysokou hodnotou. S dítětem tak přichází na rodinnou
scénu konkurent, jež v boji o zájem ženy vítězí na celé čáře. Tyto pocity otce jsou ještě
umocněny mnohem intenzivnější péčí ženy o dítě s autismem, než by tomu bylo u dítěte
zdravého. Otec kromě toho může být psychicky velmi zatížen pocitem nutnosti po celý život
finančně

zabezpečit celou rodinu. Tento pocit pro něj může znamenat příliš velký až

nezvládnutelný stres, obzvláště v rodinách s nižším socioekonomickým statusem. Všechny
tyto problémy mohou zapříčinit manželskou krizi, která dosti často v rodinách postižených
dětí vede k rozvodu. Matoušek (1997) uvádí, že u otců dětí s mentálním postižením (a tedy
nepochybně i dětí s autismem, protože se často s mentální retardací pojí) stoupá tendence
k řešení rodinných problémů rozvodem.
Kerrová (1997) uvádí jako hlavní příčinu rozpadu manželství v rodinách dětí
s postižením neschopnost komunikace. Dle ní pod tlakem fyzické, psychické a citové únavy
Přestávají manželé mluvit o svých pocitech, n e b o j e přímo skrývají. Často předstírají, že na
vzájemné promluvy nemají čas. Ve skutečnosti si ale spíše čas nechtějí udělat. To postupně
může vést k tomu, že manželé žijí vedle sebe jako dva cizí lidí, což je velmi často předstupeň
následného rozvodu.
Harrisová (1997) popisuje přímo situaci manželů s dítětem s autismem. Uvádí, že
v těchto rodinách je obzvláště důležitá vzájemná emocionální podpora manželů, jež je životně
důležitým prvkem pro adaptaci na obtížnou situaci. Žena, která se stará o dítě s autismem
trpící např. sebezraňováním, pokud nemá podporu svého manžela, se cítí osamělá, vyčerpaná
a neschopná zvládnout péči o dítě. Z toho pak vyplývá celkový manželský nesoulad, který
vyvolává depresivní pocity u obou partnerů. Pokud se tito manželé starají o dítě s autismem,
které je navíc těžko zvladatelné a deprese z manželského nesouladu jsou dalším přídavným
stresem, manželský nesoulad se dále prohlubuje a zvyšuje se pocit zoufalství, což může vést
k rozpadu rodiny.

5.4.Reakce okolí
Velice obtížné jsou pro celou rodinu dítěte s postižením nevhodné reakce okolí na
jejich dítě s postižením. Je poměrně časté, že okolí na dítě tzv. „civí". Titzl (2000) tento jev
Popisuje jako „fascinaci monstrem" kdy člověk, který je nějakým způsobem odlišný, přitahuje
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pozornost okolí a do určité míry ho fascinuje. U dětí s autismem tomu není jinak, své okolí a
jeho pozornost přitahuje především svým neobvyklým chováním.
Kromě

nepříjemných

netolerance, neznalost,

pohledů

rodina

musí

překonávat

neoprávněná kritika, nevhodné poznámky

potíže,

které

ze strany

přináší
sousedů,

příbuzných či přátel. „ Příbuzní a známí rodin s autistickým dítětem mají často představu, že
nevhodné chování postiženého

dítěte je dáno špatnou výchovou. Poznámky jako „ kdyby to

bylo moje dítě, já bych ho naučil poslouchat... " znají důvěrně všechny rodiny s autistickým
dítětem"

(VIVANTI,D. Rizikové faktory

nevhodného

zacházení

v rodině [online], Praha:

Nakladatelství Modrý klíč [cit. 2006-09-05]. Dostupné na WWW:
Í!ítPl//brno.apla.cz/clanky/autistik rizik faktory.htm )
Například jeden otec dívky s autismem vzpomíná: „ Vůbec se s ní nedalo jezdit třeba
v

tramvajích. Bylo to těžké. Nezasvěcení si mysleli, že máme nevychované dítě a měli nás za

Pedagogické

břídily."

(Karásková 2004). Tyto reakce jsou dány strachem, lhostejností,

zděšením a předsudky (Kerrová 1997), ale rodiče velmi často zraňují. Kromě toho, jsou si
rodiče nevhodného chování svého dítěte vědomi a mohou se za něj stydět. U rodičů
autistických dětí je velice časté zklamání z chování jejich dítěte ve společnosti, právě proto,
že

vědí, jaké reakce budou následovat. Rodiče jsou těžce zklamáni, když vedou své dítě mezi

ostatní vrstevníky s velkou nadějí a dítě se chová agresivně vůči okolí, rozbíjí věci, křičí,
bezdůvodně se směje či plive kolem sebe.
^l3ítpi//bmo,apl a .cz/clankv/aiitistik rizik faktory.htm)
Další velkou psychickou zátěží může být pro matky dítěte s postižením chování jiných
ma

tek

s

malými dětmi, které často (bez jakéhokoliv špatného úmyslu a uvědomění si

zraňování této matky) hovoří o tom, co již jejich dítě umí, chlubí se tím, kolik dítě umí slov
a

P°d. Matky, které toto vyslechnou, často ostatním matkám po právu závidí. Opět se ale

setkávají s nepochopením okolí, neboť za závist jsou pochopitelně odsouzeny. (Duricová
2006)

5.5. Ohrožení potřeb rodičů
Stejně tak jako dítě s autismem má své potřeby, které jsou rodičům zdůrazňovány
odborníky,
že
c

a

rodiče se všemožně snaží je co nejvíce uspokojovat, nesmí se zapomenout na to,

potřeby mají i rodiče tohoto dítěte. Autismus je velmi komplikované postižení, které svým

harakterem může potřeby rodičů vážně ohrozit (Vágnerová 2003). Ohroženy bývají

Především tyto potřeby (Matějček 2001):
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•

Potřeba přiměřené stimulace
Dítě s autismem se chová jinak než zdravé dítě. Některé tyto děti mohou málo

stimulovat rodičovskou aktivitu. Jedním z psychologicky velmi důležitých okamžiků u
malého dítěte je první úsměv, který v rodičích vyvolává psychické uspokojení. Právě tento
aspekt často u dětí s autismem chybí, alespoň ve smyslu zpětné vazby na rodiče. Kromě toho
velmi důležitým prvkem ve vývoji, jehož nepřítomnost je pro rodiče velmi těžká, je řeč.
V závislosti na tom, že dítě s autismem se neusmívá a nemluví, mohou mít rodiče pocit, že na
ně dítě nereaguje.
•

Potřeba smysluplnosti a platnosti určitých pravidel
Projevy dítěte s autismem

často neodpovídají běžným

zákonitostem

vývoje a

vyvolávají v rodičích pocit nejistoty a neschopnosti dítěti porozumět. Tato nejistota může být
umocněna ještě protahováním určení diagnózy, které je v případě autismu dosti časté,
obzvláště jedná—li se o méně typický průběh.
•

Potřeba citové vazby
Tato potřeba bývá u rodičů narušena nejvíce. Dítě s autismem příliš neprojevuje citový

vztah k rodičům, většinou nepláče ani jinak nereaguje, když rodič odejde, některé děti
nenavazují oční kontakt, některé z nich také nemají rády mazlení nebo jiný fyzický kontakt.
Obzvláště pro matky tak takové dítě nebývá příliš citově uspokojující. Jedna matka popisuje
Pocit z chování její dcery s autismem, která neprojevuje svému okolí lásku a náklonnost takto:
"Někdy

se

to jeví jako jednostranná

láska. Jako by byla automatickým

příjemcem

lásky

druhých a neměla potřebu svou lásku darovat svému okolí." (Vychovávat nebo ne [online]
[cit. 2006-09-16], Dostupné na WWW: http^/brnoaplaxz/)
Podobné pocity rodičů velmi často vedou k extrémním rodičovským postojům
v

Podobě zavržení a opuštění dítěte, nebo naopak vytvoření nadměrné citové vazby.
•

Potřeba vlastní hodnoty a společenské prestiže
Tato potřeba je ohrožena již samotným narozením postiženého potomka, které může

v

rodičích, kde se jedná o první dítě, vzbuzovat pocit neschopnosti zplodit normálního

Potomka, mohou se považovat za méněcenné.
Vlastní hodnota ale výrazně klesá také přístupem veřejnosti a jejími reakcemi, které
Čast
Čast

° viní z postižení dítěte právě jeho rodiče, (viz kapitola 5.4. - reakce okolí), jednak je to

o podpořeno i profesionály (viz kapitola 5.2. - problémy s odborníky).
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•

Potřeba životní perspektivy
Budoucnost dítěte s autismem, a tím i celé jeho rodiny je narušena a hlavně nejasná a

nejistá. Dokud dítě plní školní docházku, je o něj zpravidla víceméně postaráno. Problémem u
nas ale je dospělost těchto lidí, protože je velmi málo zařízení, kam lze dospělé lidi
s autismem umístit. Rodiče tak nevědí, jaký osud jejich dítě čeká.
Strach z budoucnosti, pro který jsou typické výroky typu „co se stane s mým dítětem,
az se mu nebudu moci věnovat, kdo ho bude mít rád?" jsou typické pro rodiny dítěte
s

jakýmkoliv postižením. Rodinu dítěte s autismem ale nepronásledují pouze obavy, co se

stane až budou staří, nemocní nebo zemřou, ale taky obavy z blízké budoucnosti, co se stane
odpoledne, zítra, v nejbližší době. Dokonce i když vše se vyvíjí klidně, bez stresů a problémů,
rodiče

dítěte s autismem vědí, že se kdykoliv může objevit nový vážný problém.

(hítEi/Zbrno .apla.cz/clanky/autistik rizik faktory.htm)

5.6. Fyzické vyčerpání
Pochopitelným velkým problémem těchto rodin je obrovské fyzické vyčerpání, které
je u rodičů dětí s autismem způsobeno hned několika příčinami na straně dítěte. Jsou to
Poruchy chování, které způsobují to, že rodiče mimo domov musí být neustále ve střehu, aby
Jejich dítě najednou někam nezmizelo, nebo nestálo na ulici nahé. Jsou to občasné agresivní
Projevy, které opět nutí rodiče, aby své dítě měli neustále na dohled, aby něco nerozbilo,
neublížilo sourozenci či někomu jinému, nebo v případě sebepoškozování samo sobě. Dalším
Problémem mohou být poruchy spánku dítěte, které znamenají pochopitelně i omezený
s

Pánek rodičů, resp. celé rodiny. V neposlední řadě je také dosti častá omezená soběstačnost

t ^ h t o dětí po celý život, která znamená pro rodiče zajištění základních (i fyzických) potřeb
dítěte, které je vzhledem k dospívání dítěte stále náročnější.
Velmi výstižně popisuje stav vyčerpání rodin dítěte s autismem i s dopady na
s

°nrozence Vivanti í h t t p : / / b r n o . a p l a . c z / c i a n k ^ ^

faktory.htm):

„Byt vypadá spíše jako vězení než domov, zabarikádovaná

okna, dveře, skříně, věci

místěné z dosahu dítěte na obtížně dostupných místech apod. To vše ještě nestačí, musíte
Slák

hlídat kohoutky

Žád

"°u

může
r dič

° *

vodovodu, sporák, ledničku, špižírnu apod. Cesty mimo byt nejsou

úlevou. Procházka

v parku se změní v neustálou honičku, vteřina nepozornosti

se

Vát osudnou. Dovolená neexistuje, onemocnět znamená přepych, odpočívat není kdy,
^ í permanentní

Obáváni,

únavou. Rodinné vztahy jsou napjaté, zdraví bratři a sestry jsou

rodina žije v atmosféře chronického stresu. " (VIVANTI,D. Rizikové

faktory
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nevhodného zacházení v rodině [online], Praha: Nakladatelství Modrý klíč [cit. 2006-09-05],
Dostupné na WWW: http://brno.apla.cz/clanky/autistik rizik faktory.htm )
Kromě toho tyto rodiče dosti často nemají nikoho, kdo by jim s dítětem pomohl.
Vlivem poruch chování ho nechtějí hlídat prarodiče ani známí, respitní služby u nás sice
existují, ale omezeně a placeného asistenta si tito rodiče někdy nemohou dovolit. Navíc rodiče
nechtějí někdy pomoc přijmout, protože to v nich vzbuzuje pocit, že sami selhali, nebo mají
strach, že se stanou závislými, a zavázanými tomu, kdo pomoc poskytne. (Duricová 2006)

5.7. Potíže s institucemi
Instituce, které mají rodičům určitým způsobem pomoci, ať už se jedná o školu,
Poradny či úřady, často svým jednáním naopak rodičům spíše uškodí. Velice obtížné může
například pro rodiče být zřizování věcí, na které mají nárok, v podobě sociálních dávek,
speciálních pomůcek a služeb. Výstižná je výpověď matky, která popisuje svůj pokus o
zajištění asistenta do školy pro svého syna s autismem: „Na žádost pana ředitele jsem byla
Povinna legislativně i fyzicky zajistit asistenta. Měla jsem navštívit Školský úřad, Vojenskou
s

P>"ávu, Úřad práce. Z Vojenské správy jsem doputovala na Civilní službu MmB, kde jsem si

souhlasně s Úřadem práce vyslechla, že chápou mou byť podloženou potřebu zajistit svému
synovi asistenta, ale protože jsem jenom člověk a nemám IČO, nemohou moji žádost ani
Přijmout. Zaplať pánbůh, že jsem aspoň člověk, i když bez iča. Připadám si víc v Kocourkově
než

mezi lidmi."

WW

(Co všechno obnáší život sAS [online] [cit. 2006-09-23]. Dostupné na

W : http://brno.apla.cz/)
Kromě těchto problémů mají rodiče často potíže ve školách a školských institucích.

S

Peciálních škol či tříd pro děti s autismem není mnoho, a tak rozhodně nejsou dostupné pro

rod

' n y z malých měst. Pokud se přesto rozhodnou své dítě do takové školy umístit, setkávají

se s

řadou problémů, např. s dojížděním, které je většinou nutné kvůli problémovému chování

j i s t i t automobilem. Tento provoz je ovšem drahý a o příspěvky se žádá, jak bylo zmíněno
y

ýše, velice obtížně. Pokud chtějí rodiče umístit dítě do jiné školy, bývá většinou problém

P^mo v této škole, která není na dítě s autismem uzpůsobená. Zde mají největší problémy děti
S

B e r g e r o v ý m syndromem, které by vzhledem k inteligenci mohly být zařazeny do běžné

Skladní školy. Tam ale obvykle mají problém s učiteli, spolužáky i s celkovou organizací
Škol
k

y - Viz následující příklad: „ Dvanáctiletý Martin už vystřídal pět základních škol. Ačkoliv

°hytrý

Před

a

,

učením

mmá

políže>

žádná

z desítek základních škol v Brně ho ve třídě nechce.

necelým rokem, v průběhu páté třídy, přestal do školy chodit úplně. „Narušoval výuku,"
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zdůvodnilo

vedení školy Martinovo vyloučení."

{Dobře se učí, ve škole ho přesto

nechtějí

[online], [cit. 2006-09-10], Dostupné na WWW: http://brno.apla.cz/)

5.8. Závěr:
„Rodiče dětí s autismem

musí čelit mimořádné psychické

i fyzické

zátěži. Stojí to

mnoho sil, pevné vůle, času i odvahy dobrat se diagnosy, vyhledat a rozhodnout
vhodnou léčbu, seznámit se z lidmi, kteří mohou pomoci,
speciální pomůcky,
budoucnosti

svého

kolemjdoucích,
příbuznými,

zařízení

vybrat a také zaplatit

a terapie. Rodiče se musí smířit se svými zmařenými

milovaného

hodiny probdělých

dítěte,

naučit

se

statečně

snášet

netaktní

potřebné
sny o
pohledy

nocí, které není kdy dospat, a umět vyjít s přáteli

kteří ne vždy chápou a pomáhají. " (Výjimeční rodiče [online] [cit.

Dostupné na WWW:

se pro

http://www.rndina.cz/clanek2645.htm

a

2006-09-06],

)

Tak lze krátce vyjádřit, jak těžká může pro rodinu být přítomnost postiženého člena.
Rodina nejen že musí postižení svého dítěte přijmout, ale musí se vyrovnávat s řadou dalších
vlivů, které mohou celou rodinu vážně narušit. Je tedy třeba mít na paměti, že kromě
Pedagogického působení na samotné dítě s postižením je třeba vždy působit na celou rodinu,
Protože kromě dítěte má i celá jeho rodina speciální potřeby.
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6. Z d r a v í s o u r o z e n c i v rodině
Sourozenecké vztahy jsou jedním z prvních kontaktů, s nimiž se v životě setkáváme.
Zároveň představují nejdelší vztah v našem životě, jehož charakter se v průběhu času mění,
ale je vždy spojen s velkým emocionálním nábojem. (Richman 2006)
Sourozenecké vztahy jsou specifické tím, že se jedná o skupinu, jejímiž členy jsou děti
různých povah, pohlaví i věku. Žijí však ve stejném prostředí, mají tytéž vychovatele. Své
sourozence si nevybraly. Sourozenec je stabilní součástí života dítěte, nelze od něj odejít, je
n

utné s ním žít. Sourozenci jsou si obvykle věkově blízcí, mají tedy i „blízké" zájmy a

Potřeby. Tráví spolu více času než s rodiči, jsou si většími partnery. (Kratinová 2001)
Nikdo nepochybuje o tom, že přítomnost nebo nepřítomnost sourozenců a jejich vliv,
jsou v životě každého dítěte podstatné. Výzkumy ukazují na to, že v rodinách, kde je
Přítomný sourozenec, jsou děti ve vývoji sociálních dovedností rychlejší, začínají dříve
rozumět psychice druhých lidí, začínají dříve vnímat hledisko druhého člověka, což je později
základem sociální inteligence. Tam, kde je přítomný sourozenec nebo je sourozenců více,
vznikají mezi nimi i častější drobné konflikty a dítě musí víc uvažovat o potřebách a přáních
druhých lidí, kdežto tam, kde je dítě jedináček, se všechno víc točí jen okolo potřeb jeho
vlastních. (Krejčířová 2000)
Tyto aspekty jsou typické pro rodinu, kde vyrůstají dva nebo více zdravých
s

°urozenců. Jinak je tomu ale, pokud je jeden ze sourozenců postižený. Vytvoření skutečné

vztahové symetrie, která je mezi zdravými sourozenci běžná, je v tomto případě většinou
těž
na

k o dostupná (Vágnerová 1999). V závislosti na mnoha vnějších aspektech, jakými je

Pn'klad pořadí dětí, věkový odstup či momentální věk dítěte v rodině, si rodiče postupně

vytvářejí různé přístupy ke svým dětem.
6

-l-Přístupy rodičů ke zdravým sourozencům
V případě, že se rodičům narodí dítě s postižením s postižením jako prvorozené,

vyvstává otázka, zda se rozhodnout pro další dítě či nikoliv. S tímto rozhodováním bývají
Čast0
2drav
by b

spojeny otázky, zda rodiče zvládnou při péči dítě s postižením ještě péči o další dítě
é , mohou mít pocit, že kdyby se museli

starat

ještě o jedno dítě, jejich dítě s postižením

y'o o něco ochuzeno - především o jejich bezvýhradnou citovou přízeň. Tyto pocity

P tVrz

u j í i výpovědi některých rodičů, kteří se rozhodují, zda si další dítě pořídit. Můžeme se

S6tkat

například s následujícími obavami: „Přemýšlím o druhém dítěti, ale přece jen trošku

°
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váhám, občas je to s malým opravdu celkem náročné a nejsem si jistá, jestli budu mít tolik
energie pro dvě děti."

(Elektronické

diskusní fórum

: Autisté

a sourozenci

[online].

Coeliac.cz - společnost pro bezlepkovou dietu [cit. 2006-09-15], Dostupné na WWW:
bíÍ£L//coeliac.cz/diskuze/tema611).
Kromě toho si mohou rodiče klást otázky, zda je správné pořídit si zdravé dítě
s

vědomím, že se bude muset nutně podílet na chodu domácnosti s dítětem s postižením,

včetně péče o něj, zda mají právo ho takto zatěžovat apod. V neposlední řadě rodiče
Pochopitelně jistě trápí také otázka, zda nemůže být i další dítě postižené. V případě autismu
Je pravděpodobnost narození dalšího dítěte s autismem nižší, tudíž pro většinu rodičů odpadá
alespoň tato otázka. Co si myslí o problematice možnosti pořízení dalšího potomka k dítěti
s

Postižením autoři zabývající se touto tématikou? V odborné literatuře nalézáme vesměs

názory podporující rozhodnutí pro další dítě. Například Marková; Středová (1987) uvádějí, že
b

y dítě s mentálním postižením nemělo zůstat jedináčkem, protože rodiče nemohou dát dítěti

ni

kdy to, co mu dává jeho sourozenec. To pochopitelně není jediný důvod pro pořízení

sourozence, protože toto platí i v rodině s dítětem bez postižení. Pro rodiče, kteří mají dítě s
Postižením, je narození dalšího zdravého dítěte důležité především proto, že může do určité
mír

y kompenzovat pocit neúspěchu rodičů a „radost ze zdravého, dobře se vyvíjejícího

P^náší

do rodinného prostředí

Postiženého
s

uklidnění a paralyzuje

dítěte

napětí v prvních měsících a letech

dítěte. (Marková; Středová 1987, s. 71)." V obdobném duchu hovoří i Blažek

Olmrovou (1988): „Větší počet sourozenců

napomáhá

v rodinách

s postiženým

dítětem

navodit něco jako atmosféru normálnosti. " I Matějček (2000) uvádí, že dlouholetá zkušenost
ukazuje, že další zdravé dítě v rodině přináší v naprosté většině případů uklidnění, vyrovnání
a

ozdravení celého prostředí. I sami rodiče s odstupem času ve většině případů své rozhodnutí

niít

další dítě hodnotí jako kladné: „To, že jsme se rozhodli pro další dítě, bylo nejlepší

bodnuti,

jaké, jsme kdy udělali, a to pro celou naší rodinu. " (MILLER, N. Měli bychom mít

další dítě? [online] [cit. 2006-09-20], Dostupné na WWW:
^^^^Wi^bromvsl.cz/scripts/detail.phB?Ídřž^2)
Dle výzkumů Matějčka (2003) se většina rodičů skutečně pro další dítě rozhodne.
P kl

° ' d v nějaké rodině zůstane dítě s postižením jedináčkem, zpravidla to bývá dítě s velmi

též

ký>n postižením, přičemž matky těchto dětí velice často zůstávají bez manžela, a tedy i

Vlte|

néně bez podpory materiální a psychické.
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Jestliže rodiče již mají zdravé dítě a sourozenec s postižením se narodí až po něm,
situace je pochopitelně poněkud jiná. Zdravé dítě může pochopitelně i zde kompenzovat pocit
neúspěchu spojený s narozením potomka s postižením, ale tato kompenzace není zpravidla tak
silná jako v předchozím případě. V situacích, kdy dítě s postižením je mladší, spíše hrozí, že
si matka vytvoří k dítěti s postižením zvláštní citový vztah, který vyplývá jednak z postižení
dítěte a je ještě umocněn postavením benjamínka. Může se tak stát, že je zdravé dítě odsunuto
do pozadí. O podobném aspektu hovoří také Vágnerová (1999), která upozorňuje na možný
výchovný dopad na zdravého sourozence dítěte s postižením, ať je v pozici staršího nebo
mladšího. Vágnerová uvádí dva extrémní postoje ke zdravým sourozencům v těchto rodinách.
Prvním možným extrémním přístupem může být odsunutí zdravých sourozenců do
Pozadí a plná koncentrace pozornosti a zájmu na dítě s postižením, jak o tomtéž hovoří
Marková, Středová (1987). To se u rodin, kde se vyskytuje dítě s autismem stává poměrně
často, protože toto dítě spotřebuje veškerý čas a energii rodičů. Matoušek (1997) o takovém
Přístupu hovoří jako o snaze vynahradit dítěti handicap zvýšeným „přídělem lásky". V takové
r

°dině se zpravidla od zdravého dítěte očekává zralejší chování, než jakého je dítě vzhledem

ke

svému věku schopno. Hlavní filozofií tohoto přístupu je očekávání od dítěte, že „bude

Pucovat
s

na společném

rodinném

úkolu: podpoře handicapovaného"

(Vágnerová 1999,

T07). Takoví rodiče si v někdy ze zdravého dítěte vytvoří něco jako „záchrannou vestu"

(Richman 2006). To má mnohdy za důsledek, že dítě nezůstává dítětem, ale stává se součástí
rodičovské podpůrné sítě. V těchto rodinách se obvykle tento přístup bere jako samozřejmost,
aniž

by si rodiče uvědomovali, že kladou na dítě zvýšené nároky, nebo ho nějak ochuzují.

Někd

y je v těchto rodinách také ze strany rodičů automatický předpoklad, že zdravé dítě

v

Případě potřeby převezme péči o svého sourozence.
Druhou podobně extrémní možností je koncentrace zájmu na zdravé dítě, což se

b y t u j e především v rodinách, kde rodiče považují postižení dítěte za osobní selhání
r

°dičovské role a zdravým dítětem si tento „nedostatek" kompenzují. I zde se podobně jako

V Situa
Výv

ci předchozí mohou vyskytovat příliš velké nároky na dítě, které neodpovídají jeho

°jové úrovni. V tomto případě se jedná o jeden z možných obranných mechanismů, kdy

zdravé dítě má rodičům vynahradit strádání a potíže s dítětem s postižením.
Blažek s Olmrovou (1988) tyto dva extrémní přístupy dávají do souvislosti se
s

°cioekonomickým statusem rodiny. Podle výzkumu Skrtice a kol. (1988), který zde uvádějí,

Vr

°dinách s vyšším statusem jsou zdraví sourozenci (a zejména chlapci) více hnáni k tomu,

aby s

vými výkony kompenzovali toto „rodinné selhání". Oproti tomu v rodinách s nižším
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statusem se postižení dítěte nevnímá tolik jako tragédie, tudíž na ostatní sourozence nepadá
ukol kompenzovat, za to na ně padá obvykle větší břemeno v dělbě rodinných prací (včetně
Peče o dítě s postižením). V praxi se ovšem příliš často s těmito extrémními přístupy
nesetkáváme.
V souvislosti s otázkou, jaký vztah mívají obvykle rodiče ke zdravým sourozencům
svého dítěte s postižením, se
s

nabízí základní otázka: Dostává se sourozencům dětí

autismem stejně pozornosti a rodičovské péče jako jejich sourozenci s postižením?
Pravdou je, že autimus je postižení, které vyžaduje velmi mnoho času a energie celé

rodiny a ani ti nejsvědomitější rodiče zřejmě nemohou dát zdravému sourozenci stejně času
jako postiženému. To také souvisí s pocity, které tito sourozenci často mívají (viz dále),
2

nichž jeden z nej častějších je právě pocit nedostatku pozornosti rodičů.

6-2. Vztahy mezi sourozenci
Skutečnost, že má jedinec sourozence znamená, že zažívá kromě vztahu s rodiči ještě
ojedinělý vztah, který nezažívá dítě -jedináček. Tento vztah je ale mnohem komplikovanější,
než

se zdá na první pohled. Pro utváření osobnosti jedince a jeho pozice v rodině není důležité

j e n to, zda sourozence má nebo nemá. Jistě je rozdíl, zda má sourozence jednoho nebo
několik, zda jsou sourozenci stejného či opačného pohlaví a jaký je mezi nimi věkový rozdíl
(Mertin 2006). Za důležité se obecně považují také sourozenecké konstelace. Dle Lemana
(1

" 7 ) má to, z d a j e dítě narozeno první, druhé nebo další mezi svými sourozenci, velký vliv

na

to, jaký j e člověk. Jedináčkům obecně připisuje charakteristiky jako perfekcionalista,

s

Polehlivý, svědomitý, systematický, kritický. Druhorozenému, či uprostřed narozenému

Přisuzuje vlastnosti jako je nezávislost, tendence vyhýbat se konfliktům, silné vazby ke
sku
te

Pině vrstevníků. Nejmladší „benjamínky" považuje za okouzlující intrikány, kteří mají

ndenci svádět vinu na druhé, předvádět se a upoutávat pozornost. Toto rozdělení

Pochopitelng nelze brát doslova a nelze ho zobecňovat. Je ale jasné, že určitý vliv
s

°urozenecká konstelace má, a to nejen na povahu člověka, ale také na vztah mezi

jednotlivými dětmi. Tento vztah je v kontextu sourozeneckých konstelací hodně ovlivněn
Ce

lkovým postavením jednotlivých dětí v rodině a přístupem rodičů k nim.
Prvorozený má dle Lemana (1997) velmi výsadní postavení v rodině. Jeho rodiče se

kněl
U2k

» u od začátku chovají poněkud paradoxně. Na jedné straně jsou přehnaně opatrní,

°stní, nejistí a nedůslední, na druhé straně jsou někdy dosti přísní a nároční a své dítě tlačí

k e Sta

'e lepším a lepším výkonům. U prvorozeného je všechno mimořádně důležité, a to už
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před jeho narozením. Dostává se jim více pozornosti, než komukoliv jinému, všechno, co
udělají, je pro rodinu velká událost. Na druhou stranu ale mají obvykle nejvíce disciplíny a
nejvíce povinností v domácích pracích, včetně hlídání svých mladších sourozenců. Kromě
toho musí výrazně dříve dospět, než všichni jejich sourozenci, protože ačkoliv stárnou
všechny děti, ten prvorozený je vždy nejstarší a tím i nejrozumnější a nej dospělejší.
Pro druhorozené a prostřední děti je dle Lemana (1997, s. 87) výstižné tvrzení, že „se
narodily příliš pozdě, aby se jim dostalo zvláštních privilegií a zacházení, které po právu
úskalí prvorození. A také se narodily příliš brzy, aby se jim dostalo toho daru, z něhož se těší
mnozí benjamínci - uvolnění otěží disciplíny, které se odráží v tom, že jim všechno projde. "
Zde ale pochopitelně záleží také na pohlaví dítěte. Pokud je opačného pohlaví než první dítě a
Po něm se narodí dítě stejného pohlaví jako prvorozený, může převzít roli benjamínka.
Nejmladší děti a jejich znalosti a dovednosti už většinou nemají pro rodiče takový
v
s

ýznam jako tomu bylo u jeho starších sourozenců. Na jejich úspěchy už nereagují tolik

Pontánně. Kromě toho často nejmladší děti získávají poučení v mnoha oblastech od svých

starších sourozenců, protože rodiče jsou už příliš vyčerpáni na to, aby se jim sami věnovali.
Na druhé straně jsou ale benjamínci bráni jako okouzlující a roztomilí. Jsou často
r

°zmazlováni, ale také podceňováni.
Všechny tyto charakteristiky, typické pro určité pořadí narození v rodině, jsou ale

°vlivňovány ještě dalšími faktory, které mohou zcela zamíchat celkovou rodinnou konstelací.
Na

Pn'klad pokud se dvě děti narodí s časovým odstupem deset a více let, neplatí o nich

Předešlé charakteristiky, ale jedná se v podstatě o dva jedináčky. Zrovna tak je situace úplně
jiná

, jedná—li se o dvojčata. Takových faktorů, které mají vliv na postavení dítěte v rodině a

jeh

o osobnost, je mnoho. Pro nás důležitým faktorem, který míchá rodinnými vztahy zcela

2as

adně, j e postižení jednoho z dětí.
Jak je vidět, vztahy mezi sourozenci neovlivňuje pouze to, zda jeden z nich je

handicapovaný. Vztah mezi sourozenci, z nichž jeden má handicap se tedy obvykle zásadně
neliš

>' od vztahu mezi zdravými sourozenci a tyto vztahy jsou různorodé v obou případech.

Moh
nei

o u si vytvořit blízký vztah, který vydrží až do dospělosti, stejně jako si tento blízký vztah

^ s í vytvořit nikdy, nebo se mohou odcizit, když vyrůstají, a to bez ohledu na to, z d a j e

j6den

ze sourozenců postižený. (Chvátalová 2005) Vztah mezi zdravým a postiženým

s u

° rozencem má ale přesto několik zvláštností a je ovlivněn trochu jinak než vztah mezi

2drav

ý m i sourozenci.
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Starší dítě, které má mladšího sourozence s postižením, nějakou dobu žilo bez
postižení v rodině, již se mohlo naučit dobře komunikovat, vyvinulo si už nějakou identitu a
naučilo se určité sociální dovednosti. Je lépe schopno porozumět situaci a tomu, že přichází o
c

ast pozornosti rodičů. Má také k mladšímu více opatrovnický vztah, protože ho zná od

narození. Na druhou stranu spolu s rodiči prochází stresem spojeným s jednotlivými fázemi
Pojetí dítěte a celkovou špatnou počáteční situací - je tomuto celou dobu přítomné.
Prvorozené zdravé dítě, po němž následuje dítě s postižením se stává „super prvorozeným",
na kterého se kladou zvýšené nároky jako na každé prvorozené dítě, ovšem ještě umocněné
rodičovskou potřebou kompenzace. Toto dítě musí dospět rychleji, než kterékoliv jiné dítě
v

rodině a také mnohem rychleji, než jeho vrstevníci (ač také prvorození).
Mladším zdravým sourozencům není zřejmě potřeba toho tolik vysvětlovat, protože se

do

této situace narodili a mohou ji brát, jak je, a s větší pravděpodobností to časem pochopí.

Jsou od začátku zvyklí na méně pozornosti od rodičů (ale nemusí chápat proč). Problém může
být. pokud mají jen tohoto sourozence. Hůře se učí standardním dovednostem, které se
sourozenci obvykle učí v sourozenecké interakci. Postupně mohou být naštvaní, že přesto, že
Jsou mladší, se musejí chovat jako starší a musejí se o sourozence starat. Těmto dětem
Pochopitelně chybí starší sourozence jako vzor, se kterým se mohou identifikovat, což je
obv
Je
v

yklé, pokud je starší sourozenec zdravý. Zjednodušeně řečeno, dítě s postižením, ačkoliv

starší, přebírá roli benjamínka a mladší dítě se postupně dostává do role staršího, se všemi

ýbodami i nevýhodami.
V rodině, kde je jedno z dětí postižené, je obzvláště důležitý počet dětí. Například

Poku
So

d jsou děti jen dvě, zdravému dítěti chybí normální sourozenecký vztah a hůře se vyvíjejí

ciální dovednosti. Je jim smutno, že přesto, že mají sourozence, si s ním nemohou normálně

hrát

- Vzniká také problém, že rodiče bývají na zdravého mnohem přísnější a tolerují mu méně

výstřelků. To se hodně projeví například v pubertě. Za všechny problémy mezi nimi nese
° d Povědnost zdravý sourozenec. Ve větších rodinách je větší možnost vzájemných interakcí,
l 2 e lé

Pe rozdělit péči, aniž by byl kdokoliv přetížen, sourozenci mají normální interakce.

6 3

' - Pozitiva zkušenosti

se sourozencem

^ pochopitelné, že vztah mezi
J ný

'

s o u r o z e n c i ,

s postižením
z

nichž jeden je postižený, je vždy trochu

»ež mezi sourozenci, kteří jsou oba zdraví. Postižení bratra či sestry s sebou nese některá

P°zitiv a , která sourozenec s postižením do vztahu přináší.
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Ať už je dítě s postižením starší nebo mladší z dětí, dítě bez postižení ve vzájemném
vztahu zpravidla v obou případech působí jako starší. To má přínos pro obě děti. Zdravé dítě
svého sourozence neustále pohání vpřed. Pokud je mladší, získává nenahraditelnou zkušenost,
ze je někomu vzorem, a že mu dokáže pomoci, což by v běžném sourozeneckém vztahu jako
mladší nezískal. Starší sourozenec je pro dítě s postižením velmi prospěšným stimulujícím
faktorem, zpravidla se stává jeho ochráncem a příležitostným pečovatelem. (Rychtrová 2005)
Dalším velkým přínosem příležitostné péče o sourozence s postižením je získání
nenahraditelných zkušeností pro budoucí vlastní rodinu. Zejména dívky budou zřejmě při
výchově svých dětí jistější. (Kratinová 2001)
Sourozenci dětí s autismem navíc vyrůstají v prostředí, které je učí vzájemné podpoře
členů rodiny. Taková rodina rozvíjí pozitivní vlastnosti jako trpělivost, schopnost pomáhat,
Přijímat a tolerovat jiné lidi, zvyšuje schopnost empatie, rozvíjí pocit vzájemnosti a
odpovědnosti. (Richman 2006) Dle Matouška (1997) tyto děti bývají zralejší a ochotnější
Pomáhat než jejich vrstevníci. Podobná pozitiva uvádí také Vágnerová (2003), která ještě
zdůrazňuje, že větší požadavky rodičů na zdravé dítě, které jsou v rodinách s postiženým
cl

enem obvyklé, podporují jeho socializační rozvoj a urychlují dosažení schopnosti převzít

Zodpovědnost. Kromě toho získávají tyto děti ještě jednu výrazně kladnou vlastnost

-

».pochopí, že hodnota člověka se nedá měřit pomocí testů IQ, naučí se mít někoho rád bez
Posudků
Pr

a bez očekávání,

°gramme

Pra

- Adult Education:

že jim

ten druhý bude jejich

Rodinné problémy:

sourozenci

city vracet."
autistických

(SOCRATES
dětí [online],

ha: Občanské sdružené Autistik, 2003 [cit. 2006-09-05]. Dostupné na WWW:

^P^-^£rates.simbiose.coni/dncument.nhp?didf 58&mid=23)
Kromě těchto pozitiv má postižení sourozence i další kladné stránky. Často vede
k tQ

nm, že se dítě dozví informace o postižení a různých programech pomoci dětem s

autisi

n e m , které by pravděpodobně jinak nezískalo. Kromě toho může získat nové známé a

Pfátele
rek

na rodičovských

či sourozeneckých skupinách či na společných výletech a

°ndičních pobytech.
Velmi hezky se o tom, co přináší sourozenec s postižením vzájemnému vztahu a

r

° d < vyjádřila sestra chlapce s autismem, která založila internetové stránky pro zdravé

Z r o z e n c e : „Pomohl
mi najít novou
ní m
dujeme,
nové přátele, kteří se

z á b a v u

z a j í m a j í

v

podobě programu Son-Rise, podle kterého s

o autismus a spoustu dalších věcí. Nakonec bez
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nej by nebyla ani tahle stránka." (Stránka pro všechny jedinečné sourozence [online] [cit.
2006-09-25], Dostupné na WWW: http.V/www.zvlastnisourozenci.

wz.cz/)

6.4. Možné problémy so urozenců
Sourozenci dětí s autismem mohou mít problémy různého druhu. To záleží na
několika faktorech, které jsou rozdílné v každé rodině.
Důležitým faktorem, který do jisté míry ovlivňuje, jaké problémy sourozenec cítí, je
jeho věk . Děti reagují na projevy svého sourozence a na celkovou rodinnou situaci, která je
autismem ovlivněna, zcela různě podle toho, ve kterém věku se nacházejí. Jednotlivá období
Strohm (2004) člení takto:
Děti předškolního věku se

soustředí především

na to, jakou pozornost

jim

věnují

rodiče, mohou žárlit, pokud se sourozenci dostává více pozornosti. Zároveň mu toto rodiče
v

tomto věku dokážou hůře vysvětlit. Tato situace je komplikovaná proto, že období

Předškolního věku je pro dítě a jeho budování vztahu k rodičům a sourozencům nejdůležitější.
V

tomto věku se vyvíjí kooperativní hra. Protože dítě s autismem jí není schopno, zdravé dítě

se

může vlivem toho obtížněji učit sociálním dovednostem (Strohm 2004) a navíc může cítit

smutek z toho, že přesto, že má sourozence, si s ním nemůže hrát. To dokládá výpověď
Pětiletého

chlapce: „ Občas jsem dost naštvaný, že když si s ním hraju, tak nedělá to, co bych

c

htěl. Vím ale, že je to proto, že je autista. " (iSiblings of Children With Autism and Related

Dls

ablilities

[online] [cit. 2006-08-26]. Dostupné na:

^P^£ub6 1 bravenet.coin/foriim/445720254/)
Mohou z toho vzniknout problémy, kdy si samotné dítě připadá, že není schopné
komunikovat sokolím. Děti v této situaci většinou uspokojí, když jsou matčiným malým
Pomocníkem - vzrůstá pro ně jejich důležitost.
Dčti mladšího školního věku - zde už si děti lépe uvědomují, co znamená mít
s

°Urozence s postižením. Soužitím s ním se učí sociálním dovednostem. Vzniká ale nový

Pr°blém - navazují přátelství např. ve škole a nedokáží často dobře vysvětlit postižení svého
Sour

ozence. Na základě toho mohou mít pochopitelně problémy s navazováním a udržováním

těcht

o Přátelství. Pokud navíc rodiče trvají na tom, aby dítě bralo mezi své přátele sourozence

* P ř i ž e n í m , mohou vznikat vážné konflikty, které mohou vyústit v pocit, že dítě nemá
šarády kvůli svému sourozenci.
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Teenager - V tomto věku mají děti problém s hledáním identity, který může být
postižením sourozence ještě umocněn. Může to být způsobeno tím, že se příliš ztotožňují se
svým sourozencem s postižením. Kromě toho jsou v této fázi i další typické problémy, často
se za svého sourozence stydí, nechtějí, aby je s ním někdo viděl, leze jim na nervy, vadí jim.
Tyto pocity v tomto věku bývají silnější než kdy předtím, jak o tom vypráví patnáctiletý
chlapec: „Poslední dobou mě problémy mého bratra rozčilují tak, jako nikdy předtím.

Stále

v

'ce si uvědomují nebezpečí jeho záchvatů a čím dál více mi vadí. Hromadí se ve mně zloba a

smutek. " (Siblings of Children With Autism and Related Disablilities

[online] [cit. 2006-08-

26], Dostupné na: http://pub6.bravenet.com/forum/445720254/)
V této době už také začínají přemýšlet o budoucnosti, jak se bude sourozenec vyvíjet,
kdo se o něj bude starat, začínají také přemýšlet o životním partnerovi a můžou se začít bát
jednak jeho reakcí, jednak zda nebudou sami mít dítě s postižením. V tomto věku také již
m

ů ž e přijít okamžik, kdy mají opustit rodiče spolu se svým sourozencem s postižením, který

může být velmi mučivý.
Dospělost - v období dospělosti se sourozenci dítěte s autismem většinou zabývají
Především tím, kde bude sourozenec bydlet, kdo se o něj postará, někteří se o něj začnou
st

arat sami. Tuto situaci je dobré s dítětem probírat po celou dobu během života a předchozích

fází, o to je to pro něj pak snadnější.

I přesto, že v určitém věku se mohou vyskytovat problémy specifické právě pro daný
vě

k , každé zdravé dítě v rodině se sourozencem s postižením nese problémy rodiny zcela

individuálně. Přesto se však vyskytují problémy, které se často opakují a jdou napříč všem
druhům rodinných situací bez ohledu na sourozenecké konstelace či věk dítěte. Nyní se
Pokusím nejčastější problémy popsat:
Většina autorů se všeobecně shoduje na tom, že pocity sourozenců jsou většinou velmi
ambivalentní. Např. Kerrová (1997, s. 84) charakterizuje vztah zdravého dítěte k postiženému
takto: „Sourozenci
^presemi.
ma

Jípotřebu

často trpí pocity méněcennosti,

strachu, odporu, hanby, hněvu, viny a

Zároveň však cítí lásku, hrdost a sounáležitost se svým postiženým sourozencem a
ho ochraňovat. Jedná se o velmi silné a rozporuplné emoce, se kterými se musejí

"eustále vyrovnávat. " Podobně hovoří také Vágnerová (1999), která poukazuje na to, že dítě
mů

ž e mít jednak pocit vlastní bezvýznamnosti a pocit viny, ale zároveň může cítit závist vůči

Pozornosti rodičů, kterou věnují více jeho sourozenci s postižením.
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V literatuře (např. Richman 2006, Marková; Středová 1987, Duricová 2006) nejčastěji
zmiňované pocity vůči sourozenci s postižením jsou následující:
•

Žárlivost

Žárlivost je známá a běžná věc i v rodinách s dětmi bez postižení. Obzvláště výrazná
bývá v rodinách, kde první dítě dlouho žilo samo a bylo středem pozornosti celého
rozvětveného

příbuzenstva.

Narození

mladšího

sourozence

může

být

pro toto

dítě

nepříjemným zásahem. O to horší je situace, když se jedná o dítě s autismem, které vyžaduje
obzvlášť vysokou míru pozornosti. ( Marková; Středová 1987). Zdraví sourozenci se pak
mohou cítit odstrčeni, opomíjeni, strádají pocitem, že jim rodiče věnují méně pozornosti, nebo
mohou mít dokonce pocit, že je rodiče mají méně rádi. (Richman 2006). Žárlivost je většinou
menší, pokud se zdravé dítě narodí do rodiny, kde již je dítě s autismem. I zde ale
s

Přibývajícím věkem dítě začne registrovat, že má jeho bratr či sestra pozornosti více a může

se žárlivost objevit. Tato řevnivost vůči sourozenci mnohdy přetrvává po celý život a zdravé
d

''tě se s narozením bratra či sestry s postižením nikdy plně nesmíří. Obzvláště v rodinách, kde

^ o tomto tématu příliš nehovoří, se pak mohou rodiče dočkat v dospělosti výroků typu „tys
v

ždycky měla raději..." nebo „tys vždycky dávala přednost", aniž by kdy dříve tušili, že má

^ j i c h zdravé dítě pocit, že je nějak ochuzováno a často aniž by si i oni sami uvědomovali, že
ho nějakým způsobem ochuzovali.
•

Pocit viny

Tento pocit cítí velké procento sourozenci! dětí s postižením a to z nejrůznějších
di

»odů. Děti ho mohou mít z toho, že ony jsou zdravě a jejich sourozenec ne. Takové emoce
ještě umocňovány reakcemi okolí, které dítě s postižením ěasto oznaěují jako chudáka

a

P°d. Děti

m o h o u nékdy na

tento pocit, který je ěasto doprovázen závistí pozornosti rodiěů,

v

yjadřovat například tak, že říkají, že by taky chtěly být nemocné. Rodiěe na to ěasto reagují
v,'.
.
. . ,
... „..i.,., T0 s e neříká", což může u dítěte pocity
v
yroky typu „Prosím tě, buď rád, že jsi zdravy nebo „ t o s e n
^

ještě prohloubit (Duricová 2006). Pocit viny spojený s vlastní normalitou je umocněn

pře
m

devším u mladších sourozenců v době, kdy předeženou postiženého bratra ěi sestru. Dále

° l » u děti trpět pocity viny i vzhledem ke svým negativním emocím, které vůči sourozenci
cítí

k a ž d é 2 nich.

v neposlední řádě mají pocity viny děti, které pěstují nějaké koníěky

" * * > rodinu a to právě z toho, že se nevěnují dostateěně sourozenci a rodině a buduj, s,
cíle. V dospělosti mohou tito sourozenci trpět pocity viny ztoho, že odešh ze
S

* » « n é h o domova a nechali rod.ěe (popřípadě pouze matku) na sourozence samotné, nebo

35

s

e po úmrtí rodičů o sourozence nepostarali. Tento problém uvádí jedna dospělá starší sestra:

" ^dy, když mám dobré období života, říkám si: Ty se těšíš, ty se raduješ, ale co tvoje sestra?
Neustále mě provází pocit, že pro ní dělám málo, že jsem se na ní hodně vykašlala. Ta vina je
neustále se mnou a je to pro mě těžké. " (Duricová 2006)
•

Strach

Pro zdravé sourozence může být obtížné pochopit zvláštní chování sourozence s
autismem. Některé chování jako agresivita nebo sebezraňování může zdravé dítě děsit.
Kromě tohoto přímého strachu se u sourozenců obzvláště ve starším věku objevuje
velice často podobně jako u jejich rodičů strach z budoucnosti. Mají strach, co s jejich
sourozencem bude, až bude dospělý. Mohou mít strach o něj, mohou mít strach, že péči
h

udou muset převzít oni sami a narušit si tak svůj vlastní rodinný život, mohou mít také

str

ach, že oni sami budou mít jednou dítě s postižením.
Tento strach bývá častý především v rodinách, kde se o těchto záležitostech nemluví,

což j e většinou dáno tím, že i rodiče vnímají tyto otázky jako velice citlivé a sami mají
2

budoucnosti strach, a tudíž ani zdravý sourozenec neví, co ho v budoucnu v souvislosti se

sourozencem s postižením čeká a co od něho očekávají rodiče.
•

Pocit křivdy

U dětí s autismem se velmi často pro motivaci či korekci nežádoucího chování
Používají nejrůznější hmotné odměny jako pamlsky apod. U jeho zdravého sourozence tak
Sn

adno může vznikat pocit křivdy, že sourozenec dostává více sladkostí, než on. (Richman

2006)
Kromě toho je dost časté, že rodiče stále omlouvají chování dítěte s autismem jeho
Postižením a u sourozence tak vzniká pocit, že sourozenci je dovoleno to, co je ostatním
děte

* zakázáno, že mu snáze procházejí prohřešky. (Blažek; Olmrová 1988)
V konfliktech dětí bývá většinou zdravé přinuceno ustoupit. Stává se to až rodinným

Povidlem. (Prevendárová 1992 in Kratinová 2001). Mezi sourozenci se tak často stává, že má
2drav

ý sourozenec pocit, že vždy za všechno může on, bez ohledu na to, jak konflikt vznikl,

C Ž

° J e opět většinou dáno tím, že

sourozencovo

chování se omlouvá jeho postižením a od

dravého sourozence se čeká nadměrná tolerance a zralé chování, kterého ve svém věku
VŮbec

nemusí být schopen (Strohm 2004) Situace, kdy rodiče předpokládají od zdravého

dítěte

* a l e j š í chování, než jakého je schopen, což má za důsledek pocit křivdy, dokládá
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následující příklad: „ Z d r a v ý Ruda (15 let) dostával často na starost svou mentálně a zrakově
postiženou sestru. Rodiče si neuvědomovali,
Povinnosti zbavit.
jednoznačně

že syn se za její chování stydí a snaží se této

V této době se vztahy sourozenců značně zhoršily. Rodiče přičítali

vinu

zdravému synovi, protože očekávali, že bude mít větší nadhled a bude tolerovat

chování mentálně postižené

sestry, od níž nelze něco takového očekávat."(Vágnerová

1999,

s. 108)
Zlost
Děti s autismem velmi často trpí poruchami spánku nejrůznějšího charakteru, které
způsobují problémy celé rodině. Pochopitelně mohou zasahovat i do spánku zdravých
sourozenců,

obzvláště

v rodinách, kde sourozenci

sdílejí společný pokoj. To

může

Prohlubovat jejich pocity zlosti a nenávisti vůči sourozenci. V tomto smyslu vypovídá na fóru
Pro sourozence dětí s autismem dívka: „ Moje sestra neustále v noci mlátí do dveří a všechny
b

udí Když jdu po ní ráno ustlat, trvá mi to čtyřicet minut. " (Siblings of Children With Autism

Q

ndRelatedDisablilities

[online] [cit. 2006-08-26], Dostupné na:

bravenet.com/fnnim/445720254/)
Pocity zlosti mohou být také stupňovány chováním dítěte s autismem, kterým může
sv

ému sourozenci vadit a může v něm vyvolávat zlost: „Nesnáším, když neustále opakuje, co

ř

M

musí mít všechno perfektní, jako třeba vymalování každého milimetru na

Siblings
Ď

of Children

With Autism and Related Disablilities

obrázku."

[online] [cit. 2006-08-26].

°stupné na: http://piih6.hravenet.comifmi/445720254/)
Zlost vůči sourozenci může být podmíněna také pocitem, že dítě s autismem zdravému

dítě

ti v mnoha ohledech překáží. (Tylová 2006) Už u malých dětí může být zlost velmi

v

ýrazná, p r o t o ž e dítě s autismem často kazí hru, boří postavené hrady z kostek, ničí hračky
annH
,
,
„„j,r>nít nroč se ieho bratr či sestra takto chová
dp
°a- Malé dítě většinou ještě není schopno pochopit, proč s e j e
a máa
1
.
. . . „ÍA iimnrněna tím, že rodiče nijak nezasáhnou,
Pak vůči němu zlost, která je velmi často umocněna um,
neb
s

° zasáhnou proti zdravému sourozenci. Postupem času může dítě s autismem zdravému

°Urozenci překážet i v dalších aktivitách. Dítě bývá například omezováno ve svých volno

časovým aktivitách. Jednak se o něj neustále očekává přítomnost a pomoc v domácnosti či se
s 0 uUr r n ,
v c n n t n a bv dítě vodili do kroužků. V rodinách
°zencem, jednak sami rodiče nemají čas na to, aoy u
Sd ít v. e m
. .
„Urmitplně také často komplikovaná finanční
vyžadujícím neustálou péči je pochopitelné
s
>tuac
,
Hítřte nemůže dovolit financovat. Takové deti se
d c ee . . .
a rodina si tak některé zájmy ditete nemuzc
Popu
.
.
, 4 »;„ n „ nřikládaií svému sourozenci. Znacne
POch
°P>telně mohou cítit ochuzené a vinu většinou pnkladaji
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omezení cítí sourozenci také v případě, kdy jsou nuceni postiženého bratra či sestru brát
neustále s sebou. V takových případech se může stát, že roste zlost a nenávist jednak vůči
sourozencům, jednak vůči rodičům. Děti na takové situace často reagují postupnou izolací od
svých vrstevníků.
•

Lítost

Lítost nad sourozencem se objevuje především, pokud má zdravý sourozenec pocit, že
dl

'tě s autismem nějakým způsobem trpí. Tento postoj většinou přejímá od rodičů. Malým

dětem může být sourozence líto, například když se mu něco stane (vlivem sebepoškozování
a

Pod.). Starším dětem a dospělým může být sourozence líto, když se mu někdo posmívá, když

mu

někdo ubližuje, nebo z pocitu, že nemůže zažívat běžné věci jako ostatní.
Sourozencům může být někdy líto také sama sebe, že ačkoliv mají sourozence,

nemohou s ním zažívat to, co zažívají se svými sourozenci jiné děti. V dětství jde většinou o
znemožněnou nebo komplikovanou společnou hru, v pubertě společné sdílení problémů,
uzavírání „koalic proti rodičům", společné chození ven apod., nebo v dospělosti společné
v

ýlety

s

vlastními dětmi. O takové lítosti vypovídá dospělá sestra: „Přála jsem si s ní zažívat

°o ostatní děti se svými sestrami a bratry. Bylo mi líto, že se nikdy nevdá a já jí nepůjdu na
^atbu,

že jí

s

°urozencem."
•

nikdy

nepůjdu

na promoci,

nikdy nebudu

mít ty běžné zkušenosti

se

(Duricová 2006)
Pocit přílišné odpovědnosti

Velmi často se stává, že dítě je jednak frustrování tím, že mu rodiče věnují méně
Pozornosti, než by potřeboval, jednak se od něj často očekává, že se stane rovnocenným
"dospělý m » partnerem rodičů. Tyto děti musí zpravidla daleko dříve dospět. Podle Richmana
(20
v

° 6 ) bývá na sourozence kladena větší odpovědnost, než jsou ve svém věku schopni unést.

šestnáctiletá dívka o tom hovoří takto: „Mám dvě starší autistické sestry. Musela jsem dospět
da

'eko dříve než ostatní v mém věku. I když jsem mladší, mám mnohem více zodpovědnosti. "

(Siblings of Children
Ďost

With Autism and Related Disablilities

[online] [cit. 2006-08-26],

u p n é na: http://pub6.bravenetxomjfoium/44iZ2Q254/)
Tato odpovědnost může být obzvláště obtížná právě pro mladší sourozence, kteří

Vétši

nou nemají typické výhody benjamínka, ale tuto roli velice často převezme dítě s

Postižením, bez ohledu na skutečné postavení v rodině. Mladší sourozenec se může dostat do
r le

°

staršího a starat se o bratra či sestru s postižením.
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Tyto děti jsou velice často přetěžovány jednak starostmi o sourozence a přílišnou
emocionální zátěží, jednak mají zpravidla i více povinností v domácnosti ve srovnání se svým
sourozencem i ve srovnání se svými vrstevníky, nebo alespoň mají pocit, že mají kvůli
sourozenci domácí povinnosti navíc (Říčan; Krejčířová 2006). To jim může pochopitelně také
bránit v nejrůznějších aktivitách mimo rodinu, čímž se může opět vyvíjet zlost vůči
sourozenci. To potvrzuje patnáctiletý chlapec: „Štve mě, že nemám čas na své
protože musím neustále pomáhat

doma." (Siblings of Children

kamarády,

With Autism and

Related

Disablilities [online] [cit. 2006-08-26]. Dostupné na:
llUMpub6.bravenet.com/forum/445720254/)
Mohou mít také obrovský pocit odpovědnosti vůči svým rodičům : „Mám celý život
Pocit, že vše musím zvládnout

za dva, že rodičům to zklamání

ze sestry musím

nějak

nahradit." (Duricová 2006)
•

Stud

Tento pocit je u sourozenců dětí s autismem velice častý především vzhledem k jejich
chování, které bývá někdy společensky nepřijatelné a pro sourozence může být velmi trapné.
Pochopitelně je tento stud podporován reakcemi okolí, na které sourozenec nemusí být
Připraven. Obtížné bývají pro sourozence situace, kdy se jim jejich kamarádi či spolužáci
k

vůli sourozenci posmívají. (Richman 2006) Pro tyto děti někdy může být problém vodit si

d°mů kamarády, protože by mohly být konfrontovány s odstrašujícím chováním dítěte
s

autismem (Harrisová

1997), případně si vybírají takové, před kterými se za svého

sourozence stydět nemusí, tedy podle toho, jak na něj reagují. (Matoušek 1997)
Pocit studu se u většiny dětí stupňuje s věkem, je obvykle nejsilnější u sourozenců
v

období dospívání.
•

Osamělost

Děti, které mají sourozence s jakýmkoliv postižením a o to víc sourozenci dětí, které
Potřebují velmi mnoho péče, se mohou cítit osamělé. Tento pocit je dán jednak menší
Pozorností rodičů, která může dojít až do extrému, kdy je zdravé dítě skutečně opomíjeno a
Ve

škerá pozornost je věnována dítěti s postižením. Navíc mohou mít děti problém navazovat

vztahy se svými kamarády, což je podmíněno studem za sourozence, obtížemi v sociálních
dovednostech, či nedostatkem volno časových aktivit, na které nezbývá čas kvůli trvalé péči o
s

°urozence a o domácnost. Tyto děti pak mohou mít mnoho emočních problémů, které mohou

b

ýt doprovázeny pocitem, že se nemají komu svěřit a nikdo jejich problémům nerozumí.
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Takové výpovědi můžeme sledovat například na fóru pro sourozence dětí s autismem:
„Nemám

žádné přátele,

problémech

nemám si s kým popovídat."

budu vyprávět všem, můj problém aleje,

Children With Autism

a n d

Related

„Často sním o tom, že o svýeh
že mi nikdo nerozumí."

(Siblings of

Disablilities [online] [cit. 2 0 0 6 - 0 8 - 2 6 ] , Dostupné na:

http://pub6.bravenet.com/forniW445720254/)

U nás je situace o to horší, že podobná fóra pro sourozence či sourozenecké skupiny
jsou zatím výjimečné.
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7. Možnosti podpory sourozenců
Z předchozích kapitol jasně vyplývá, že výchova dítěte s autismem v rodině stojí velké
úsilí všech zúčastněných, a tedy i jeho sourozenců. I když dítě s autismem stojí jeho rodiče
mnoho času a energie, pokud má tato rodina ještě další děti, musí se jim přirozeně také
věnovat, protože každé dítě potřebuje s jistotou cítit, že má v rodině své místo.
V

nejrůznějších odborných knihách se můžeme dočíst o tom, jaké problémy mohou mít

sourozenci těchto dětí a čeho je třeba v jejich výchově dosáhnout. Často se tak rodiče
v

literatuře setkávají s radami typu: „ Lásku a péči musí rodina uvážlivě rozdělovat mezi děti

zdravé a postižené

tak, aby se zdravé děti změnily postupem

Postiženého a postižené

času v ochránce

dítě je milovalo a mělo v nich po celý život oporu."

dítěte

(Marková;

Středová 1987, s.73). Tyto knihy ovšem málokdy odpovídají na základní otázku rodičů: „Jak
"V, rodiče, rozeznáme potřeby všech svých dětí? Jak zajistíme, že mezi ně nevstoupí
a

rivalita?'•

(SMOLÍKOVÁ, M.; HAVLÍČKOVÁ, M.; ŘEŘICHA, A. Bulletin

žárlivost
Asociace

r°dičů a přátel zdravotně postižených

dětí v ČR. [online], Praha: Asociace rodičů a přátel

zdravotně

2005

postižených

dětí

v ČR,

^P^Qv^arpzpd.cz/zpravodai/BuH

[cit.

2006-09-12],

Dostupné

na

WWW:

)•

Základní otázkou, která zůstává v těchto radách nezodpovězena, je, jak ve výchově
P°stupovat, co konkrétního dělat, aby své děti vychovali tak, aby byly nejlepší přátelé, bez
POci
jak

tu sebemenší žárlivosti nebo vzteku vůči druhému. Stejně tak se v literatuře nedozvíme,

jinak sourozencům

pomoci,

jaké služby bychom jim měli nabídnout, v čem je podpořit.

V české literatuře toho mnoho nenajdeme o sourozencích dětí s postižením obecně.
Tí

* sP>"še ne o sourozencích dětí s autismem. Pokud už se o nich nějakým způsobem píše,

málokd

y se jedná o konkrétní rady rodičům nebo odborníkům zabývajícím se touto

t e m a t i k o u . Takové rady pak mohou vypadat například takto: „Chceme-li
P Sti

° ^é

***

dítě dobře připravovat pro život a vytvořit zdravé vztahy mezi sourozenci,
i ^Učtí.

mentálně
musíme

Nesmíme obdivovat to, co je příliš nepovedené, abychom v něm nepěstovali

vě

domí
,
'u vtó " ('Marková; Středová 1987, s. 75). I ty jsou
nn
> ať udělá, co udělá, všechno je výborné. (Markova,
. . .. , J v .
'e Vv c e s , ,
,
r*říKš nevědí, jak vztah mezi jejich dětmi
.
k é literatuře velmi výjimečně, a tak rodíce pnhs neveai, j
ourW
i .. ^.Krátit si v tomto ohlednu nevedl
d0Vi
» a často ani odborníci, na které se rod.ěe mohon obrattt,
V
- h r a n i č n í literatuře je si,nace o něco lepší. Strohm (2004, uv á d, nekohk zaWadmch
a

^
S0Ur

PB výchově

sourozenců dětí s postižením, Keré mají

^

— c k é m n vztahu a zamezit přílišné rivalitě, ěi jiným ne 8 a«,vn,m aspektům v J e J , c h
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vztahu. Nyní se pokusím stručně popsat tato pravidla se zaměřením na děti, které trpí
chováním typickým pro autismus.
Základem všech konkrétních rad je jasný cíl: Dát zdravému dítěti pocit bezpečí, dát
mu najevo, že si ho rodiče váží, umožnit mu sdílet pocity a dát mu pocit, že má vlastní
kontrolu nad svým životem. To znamená dávat dítěti pocit hodnoty sebe sama jako člověka,
a

le zároveň v něm pěstovat vědomí, že i jeho sourozence s postižením je třeba si vážit.

(Strohm 2004)

7.1. Podpora v rodině
Základem je podpora dítěte přímo v rodině. Ta spočívá v několika pravidlech, které by
měli rodiče, kteří chtějí vybudovat zdravý vztah mezi svými dětmi a vyvarovat se pocitu
zanedbávání zdravého dítěte, dodržovat.

' °vzbuzování otevřené komunikace
•

Sdílení informací
Je chybou předpokládat, že děti jsou na informace ještě malé a nemají si s postižením

svého sourozence dělat starosti. Pokud dětem není postižení sourozence vysvětleno již
v

mném věku, není pravda, že se tím nezabývají. Dítě vnímá postižení svého sourozence již

Ve

'mi brzy a pokud mu nejsou podány informace, hrozí, že si vytvoří vlastní interpretace,

kter

é mohou být mylné (například, že se může autismem od sourozence nakazit). Na druhou

stra

nu se někdy stává, že rodiče přeceňují schopnost svého dítěte porozumět problému

auti

smu a jsou potom často nemile překvapeni, když zjistí, jak málo věci porozumělo.

Q^S&V/s^ates.simbiose.com/docum
Autismus je velmi složité postižení a je třeba ho vysvětlit přiměřeně věku dítěte.
Str

°hm (2004) doporučuje například napsání příběhu o postiženém sourozenci, který vytváří

rodi

č společně se zdravým dítětem velmi jednoduchým jazykem, popřípadě doprovozeným

° b r á % a fotografiemi. Tím dítě získá potřebné informace a navíc tak může získat návod, jak
v

ysvctlit autismus například spolužákům.
*

Užívání správného označení
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Není dobré vyhýbat se přímému označení autismus, ve snaze dítě před něčím uchránit,
nebo v něm vzbudit dojem, že se nejedná o nic závažného. U dítěte může vzniknout zcela jiná
reakce, například pocit, že je to tak ošklivá nemoc, že se o ní ani nemůže mluvit.
•

Odpovídání na otázky
Je potřeba dát dítěti najevo, že se může kdykoliv na cokoliv zeptat. Dítě potřebuje

odpověď i v případě, že rodič odpovědět nedokáže, nebo odpověď neví. V takovém případě se
může obrátit na odborníka.
•

Učení pocitům
Dítě potřebuje vědět, že je normální cítit pocity jako zlost vůči sourozenci. Je třeba mu

dát najevo, že mu rozumíme. U sourozenců dětí s autismem není tento pocit nijak výjimečný,
vzhledem k častým projevům agrese dítěte s autismem. V situacích, kdy autistické dítě nějak
fyzicky napadne svého sourozence, není dobré zakazovat zdravému dítěti, aby se bránilo, či
mu
2l

"'kat „on za to nemůže". Je dobré dítěti říci, že je v pořádku, že se na svého sourozence

°bí, ale zároveň mu vysvětlit, proč k tomuto chování dochází, a že si jeho bratr či sestra

ne

může sám pomoci.
•

Děti by se měly naučit své pocity pojmenovat

•

Úlohou rodičů je pozorně poslouchat, co sourozenec říká

rT
«
.
: jakýmkoliv jiným postižením, se může objevit,
U sourozencům dětí s autismem, ale i 5sjaKymKunv j } ť
že n a
v
, ,
-v - xT„n{ dobré v takové situaci reagovat odpovědí
m řekne, že by chtěl být také postiženy. Není dooře
tvnn
, v • • j ,,,',« nitě nám tímto zpravidla říká například to,
y u .
P „to se neříká" nebo „buď rád, že jsi zdravy . Dite nam
v
2e b

y chtělo také tolik pozornosti jako jeho sourozenec.
•

Je třeba také sledovat chování dítěte
xr
. a^í c autismem upozorňuje i Občanské sdružení
Na tento problém u sourozencu deti s autismem u P

Autis

* k (httpV/socrates.simbiosexom/^

n ,
•
n c t r P S rodičů mohou negativně ovlivnit emoční
Problémy s chováním dětí s autismem a stres roaicu
ladění ^
chovají se někdy jako jejich sourozenci s
nrnnst
ni
sourozenců. Aby si vynutili pozornost, cnovaj
autic,
.
tnhnto chování všimnout a odhalit jeho
tls
mem a imitují jejich chování. Je třeba včas si tohoto
Přič;
ne naořík ad ve školním prostředí,
^
Pokud určité projevy chování dítě má pouze doma, ne napr.
yVá
jeho chování většinou právě snahou vynutit si pozornost rodicu.
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•

Rodiče jako příklad
Pokud rodiče budou sami hovořit o svých pocitech, děti spíše začnou hovořit o svých.

Při vyjadřování svých frustrací je ale nutná opatrnost, aby dítě nemělo pocit, že je to jeho
Vl

na. Strohm (2004, s. 158) uvádí příklad takové komunikace: „Jsem už tak unaven z těch

věčných návštěv nemocnice. Jsem si jistý, že Jamie taky, a co ty? "
•

Užití jazyka
Děti ovlivňuje i to, jakým způsobem rodiče mluví, jaká slova užívají. Pozor na slova,

jako beznaděj apod.

Vyrovnání se s pocity
Je třeba dovolit zdravým dětem projevit své city včetně deziluzí a zklamání, je to
důležité pro vytvoření správného postoje k problému. Další důležitou radou pro rodiče je
netrestat děti za projevy zlosti. Je lepší ukázat dítěti alternativní způsoby jak vyjádřit tyto
pocity - např. napsat o nich apod.

Pomoc dětem utvářet sebevědomí
Snadno se může stát, že sourozenec má pocit, že dítě s postižením je pro rodiče
důležitější, čemuž je potřeba zabránit.
•

Rozdělení času
Sourozenci lépe pochopí, že sourozenec potřebuje více času, pokud budou vědět, že i

°ni mají svůj vyhrazený čas s rodiči, do kterého sourozence s postižením nezasahuje a je tedy
J e n jejich. Musí mít pocit, že mají někdy rodiče jenom pro sebe.
•

Sledování výkonu všech dětí
Protože u dětí s autismem jsou pokroky poměrně malé, bývá u rodičů častou chybou,

že

jsou nadšeni z každého většího pokroku, zatímco úspěchy zdravých dětí opomíjejí a berou

jak

o samozřejmost. Jakkoliv se to zdá na první pohled nerealistické, mělo by zdravé dítě mít

P°ch naprosté rovnocennosti se svým sourozencem s postižením. Občanské sdružené Autistik
QUt^ocrates.simbiose.com/docume

doporučuje,

že

pokud

je

E t i c k é dítě chváleno a odměněno za nějaký pokrok, měli by rodiče ocenit zároveň i podíl
dravého dítěte na tomto úspěchu. Měli by zapojovat děti do aktivit, které mohou vykonávat
44

společně, např. prostírání stolu nebo vynášení odpadků, po kterých budou všechny odměněny
a

Pochváleny stejným dílem.
•

Spravedlnost
Ať je postižení dítěte jakkoliv vážné, je třeba být v očích zdravého dítěte spravedliví,

^ítě nesmí mít pocit, že se jeho sourozenci něco povoluje jen proto, že je postižený, nesmí
mít

pocit, že vždycky odnese všechno za oba, i když je na vině dítě s postižením.

°cenění péče zdravého dítěte o sourozence, společná hra
Je důležité, aby se zdravé dítě zapojilo do péče o sourozence s postižením, aleje nutné
na ít

J

zlatou

střední

cestu,

nezatěžovat

dítě

příliš.

Itzkowitz

QiSB^www.dobromvsl.cz/scripts/detail.php?id=94) upozorňuje na to, že bychom měli jednat
s

dítětem, které handicap nemá, jako s dítětem, ne pouze jako s dalším dospělým

opatrovníkem - tedy nežádat nebo nečekat od dítěte, že na sebe bude brát odpovědnost, na
kterou není připraveno. Velmi důležitou aktivitou je u sourozenců společná hra. Je součástí
budování sourozeneckého vztahu. Jestliže jeden ze sourozenců má autismus, je hra často
narušována jeho problémovým chováním a chybí zde uspokojivé reakce dítěte s autismem.
Str

o h m (2004) na tomto místě doporučuje knihu Sandry L. Harris, která pojednává o společné

hře

dětí s autismem se zdravými. Uvádí například, že sourozenec, který zvládne udávat

ef

ektivní pokyny a který dokáže sourozence navádět, co má dělat, provázet ho lirou, může

jeh

o problémové chování ve hře zlepšit. Rodič, který toto umí, může pomoci sourozenci, aby

Se

fyto dovednosti naučil. Je důležité, aby zdravý sourozenec byl dostatečně motivován

k

t°mu, aby se tyto dovednosti chtěl naučit a chtěl je využívat při hře se sourozencem s

aut

ismem. Přesto však může dojít k situacím, kdy je zapojení obou dětí do hry téměř

Množné, např. druhé dítě hru odmítá, nebo jej hra netěší. V takovém případě Občanské
s r

d užení Autistik r h t t n : / / s o c r a t e s . s i m b i o * ^ ^

doporučuje

' a ř a d i t do programu dne alespoň hru paralelní. I při ní se může potupně prohlubovat emoční
Vazb

0(,

a mezi dětmi.

pora nezávislosti zdravého dítěte
Sourozenci dětí s postižením mohou cítit vůči nim velkou zodpovědnost - proto

Potřebují pomoc svých rodičů, aby si dokázali vytvořit své vlastní cíle, aby uměli mít svůj
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nezávislý život, netýkající se sourozence. Strohm (2004) uvádí několik rad, jak dětem v tomto
smyslu pomoci:
•

Mít nějaký prostor
Rodiče by neměli očekávat, že zdravé dítě bude chtít brát svého sourozence všude s

sebou. Může se stát, že je dítě s postižením odmítáno skupinou kamarádů sourozence. Je třeba
ne

chat zdravé dítě, aby chodilo mezi své kamarády samo, bez sourozence. Důležité je také

Ujistit oběma dětem určitou míru soukromí, v případě autismu, u kterého jsou časté například
Poruchy spánku, je dobré, aby každé dítě mělo svůj vlastní pokoj. Pokud to opravdu není
•nožné, mělo by dítě mít alespoň skříňku na klíček nebo něco podobného, aby mělo pocit, že
Je něco jenom jeho a nikdo se tam bez jeho svolení nedostane.
•

Aktivity a zájmy mimo rodinu
Je třeba dát sourozencům najevo, že je akceptovatelné, aby si budovali své vlastní

zájmy mimo rodinu. Mimoškolní aktivity jsou důležité i pro jejich sebevědomí. Děti
s

autismem velmi často vyžadují celodenní péči, což může způsobit problémy i v této oblasti,

m

ůže být například problém v doprovodu či dopravě dítěte do zájmového kroužku. Zde je

Jed

nou z možností například domluvit se s dalšími rodiči.
•

Problémy v dospívání
Během dospívání by se mohli sourozenci chtít od rodiny distancovat. Často například

ne

chtějí být viděni se sourozencem s postižením. Mohou začít oddělovat svoje vlastní potřeby

° d Potřeb zbytku rodiny. Úkolem rodičů v této situaci je vyrovnat se s jejich vlastními
Potřebami a nezávislostí a znovu jim má dát najevo, že je v pořádku, že začínají být
S v i s l e j š í , dát jim najevo, že chápou, že jejich vztahy mimo rodinu jsou důležité.
*

Věk dospělosti
Když sourozenec dospěje, často řeší, kdo se bude o sourozence starat, až jejich rodiče

neb

u d ou schopni. Je třeba promluvit si o tom v rodině otevřeně. Rodiče nesmějí očekávat, že

Se

^urozenci vzdají svých vlastních životů, nicméně do určité míry bude sourozenec vždy

° v livněn vědomím, že je zde sourozenec s postižením, o kterého je potřeba se starat.
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Příprava sourozence na reakce okolí
Dítě by mělo především znát postižení svého sourozence, aby dokázalo odpovědět na
otázky lidí z okolí, a aby dokázalo reagovat na reakce okolí, snáze se s tím tak vyrovná. Není
nutné, aby používalo medicínské výrazy, ale mělo by umět vysvětlit, co jeho sourozenci je a
c

° to znamená. Je také potřeba dětem pomoci pochopit, že posměšky je nutné ignorovat, a že

Je

nemají brát vážně a naučit je obranu v těchto situacích.

7.2. Podpora mimo rodinu
Kromě toho, že j e třeba dítě podporovat přímo v rodině způsoby, které zde byly
Popsány, j e

pro

dítě také důležitá podpora z okolí. Takové podpory se dítěti může dostat

^kolika způsoby:
7.2.1. Profesionální pomoc
Do této pomoci se může zapojit například školní psycholog, speciální pedagog, který
Pečuje o sourozence s postižením. U nás by měla být možná pomoc sourozencům ve speciálně
ped
a,
2

agogických

centrech,

pedagogicko

psychologických

poradnách,

psychiatrických

nbulancích nebo neziskových organizacích. Tyto organizace poskytují pomoc nejrůznějším

Působem, nejčastěji formou individuálních konzultací v případě, že sami rodiče či sourozenci

při

jdou do poradny s určitým problémem. Další aktivitou jsou rekondiční či relaxační pobyty

pro

celé rodiny, kterých se mohou účastnit i zdraví sourozenci. Tyto pobyty jsou ale většinou

Zaměřeny na děti s autismem a rodiče, cílené aktivity přímo pro sourozence příliš často
nem
Ved
Kr
r

a j í . Další aktivitou může být také společné odpoledne, nebo setkávání sourozenců pod

ením psychologů. Tato setkávání či odpoledne pořádají především neziskové organizace.

°mě

toho mají rodiče prostor k řešení problémů

se sourozeneckými

vztahy při

°dičovských schůzkách, které pořádají všechny neziskové organizace zpravidla jednou

mé

síčně. Tyto schůzky pořádají i některá poradenská zařízení.
7-2.2. N e f o r m á l n í sociální podpora
T a j e dítěti poskytována především jeho vrstevníky. Pokud má dítě jen sourozence s

Postižením, nemá od koho se učit, jak navazovat a udržovat vztahy s jinými dětmi. Proto je
tíeba

co nejvíce podporovat aktivity s ostatními vrstevníky, kde si najde kamarády samo.
Tato forma pomoci u nás není příliš rozvinutá. Kromě sourozeneckých skupin (viz

^

je u nás dostupná tato pomoc díky jedné sestře chlapce s autismem, která pro sourozence
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dětí s autismem vytvořila internetové stránky Zvláštní sourozenci, kde mají děti možnost
sdělit svůj příběh či diskutovat ve fóru o nejrůznějších problémech. V zahraničí rovněž takové
stránky existují, například: http://pub6.bravenet.com/forum/445720254/.
7.2.3. Škola
Škola je také společenskou podporou pro sourozence, protože je významnou součástí
2lv

ota každého dítěte. Je potřeba vysvětlit učiteli situaci v rodině. Je dobré zeptat se ředitele,

zda
ta

tam jsou děti s podobným problémem a případně zprostředkovat kontakt. Škola může být

ké pro dítě místo úspěchu, obzvláště, jsou-li jeho úspěchy oceněny v rodině. Je také místem,

kde

si od svého sourozence odpočine. Ve školách u nás je navíc přítomen výchovný poradce,

P°Př. školní psycholog, který může v případě potřeby tomuto dítěti pomoci.
7.2.4. Sourozenecké skupiny
Tyto skupiny bývají obvykle koordinovány dospělým jedincem, který je obvykle
v

rodinném poměru s dítětem s autismem. Na schůzkách si děti vyměňují zkušenosti se svými

Problémy, učí se také jak se vyrovnávat s nepříjemnými otázkami cizích lidí. Zbaví se tak
Pocitu určité osamělosti a vidí, že se svými problémy nejsou samy. Tím, že děti vidí, že v této
Slt
k

uaci nejsou samy začnou mít pocit, že je to vlastně normální a časté a zlepší to často vztah

jejich sourozenci. Někdy mají děti pocit, že nad tím, co se děje, mají jen malou kontrolu a

pro

Padají určitému zoufalství. Tím, že

Sílu

poslouchají,

jak to řeší jiní sourozenci, dodává jim to

k tomu, aby přestaly cítit beznaděj, a aby začaly situaci zvládat. Vzroste tak i jejich

sebedůvěra. Rady jsou navíc pro ně akceptovatelnější, když jsou od vrstevníků, než od rodičů
Profesionálů. Schůzky by měly být pravidelné. Tyto skupiny jsou prospěšné pro sourozence
Vše

ch věkových kategorií a mohou se považovat za určitý druh terapie.
7.2.5. Literatura
U nás bohužel dostupná literatura o sourozencích ani pro sourozence příliš není. O

Sou

rozencích a jejich problémech se můžeme dočíst pouze v krátkých kapitolách v knihách o

aUtis

mu. Publikace určená přímo pro sourozence dětí s autismem u nás zatím vyšla pouze

JCdna
SCStr

jako publikace Občanského sdružení Autistik: Dítě s autismem - Knížka pro bratry a

y- Tato kniha se snaží vhodným způsobem sourozencům vysvětlit podstatu autismu,

°bsahuje nejčastější otázky, které si sourozenci zřejmě kladou, jako například: „Proč
dostává

stejně vyhubováno jako já? Proč si se mnou nebude hrát? " Na tyto otázky se snaží
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autor způsobem pochopitelným pro děti podat odpovědi. V zahraničí je literatura pro
sourozence mnohem dostupnější.
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8

- Situace pomoci sourozencům dětí s autismem u nás
Jedním z cílů diplomové práce bylo také zjištění J a k é formy pomoci sourozencům dětí

s

autismem jsou dostupné v České republice. Při zjišťování situace konkrétních forem pomoci

sourozencům dětí s autismem u nás jsem shromáždila následující informace:

8.1. Praha
. vPraze
Pochopitelně nej příznivější situace je v r
v

,nV

Případě

z4jmu

Kromě množství PPP a SPC, kde
konzultace, není dle krajské
^
^
^

individuální

rodičů p o s e j í tyto poradny -

koordinátorky nijak systematicky vybudovana spec J

^

^

^

^

^

^

Poraden. Rodiče zde ovšem mají možnost využit
.
v j r t , 7 a bvvat v zari 2UU0, Kay na
API A Praha se o t u t o p r o b l e m a t i k u začala více zaDy
iK. APLA Praha se o
D u r i c o v á .
Kromě nástinem hlavních
ntn
r
°diěovské schůzce přednášela o tomto tématu Katar
^
^
^
Autistik

K

možných problémů v této oblasti nabídla

a

t

a

r

i

n

a

f

prostorách APLA Praha pravidelné

ambulanci a kromě toho také otevřela možnost výtvoru

V

schůzky sourozenců. Zatím se taková schůzka nekonala.
• mem každoročně rekondiční pobyty pro cele
Autistik nabízí sourozencům dětí s autisme
^ ^ ^
K r o m ě t o h o p o ř á d á s t e jně
rod

iny, kde se sourozenci určitým způsobem pracuje psyc

jako
pro

^ ^

^

konzult0vat

také

APLA pravidelné rodičovské schůzky, na ktcryc

blémy

0

tomto tématu.

^.Středočesky

kraj

^ ^

Koordinátorka středočeského kraje nu P
Pro

sourozence v tomto kraji nejsou a problémy

sourozenci

^

^

' n d i v iduální konzultací v PPP Kolín. Protože ale c u ^ ^

^

^

a

služby

se případně potřeby řeší
^

řešit, v rámci

téma

^

^

téma

SO urozenecké

Pravidelných setkání rodičů se 25.10. konala rodičovs: a
R t e ř í z a t í m zdravé děti
v^i' ti v rcsi i luwivvj
V2tah
y. Zúčastnili se někteří rodiče, kteří tyto pro e
^ ^ ^
g a u t i s m e m . Schůzka
Na schůzku dorazila také jedna učitelka M S J ^

^ ^

' a Č a l a teoretickým uvedením do tématu s o u r o z e n e c ^ ^ ^
P° st ižením,

po

S Ur

° °zeneckými vztahy o chodu domácnosti s více etmi
'

že

^

kterém následovala diskuse. Rodiče hovor, i ^

' a l Š í h « dítěte (v případě, že první dítě má a u t i s m u ^ ^ ^

t0m

vrodinách

nějaká služba pro sourozence by byla prospěšná, a

^ o r a energie.

^

s dítětem s

p f c d nar0Zením
y souvisiosti

^

ge v e s m ě s

^ ^

y rodinách

se

shodli na
nezbývá

8.3. Jihočeský kraj
Místní koordinátorka si je plně vědoma mezery v péči v této oblasti. Žádné cílené
služby pro sourozence zatím neposkytují. Toto téma chtějí otevřít v příštím školním roce na
rodičovských schůzkách a chtějí otevřít možnost přímé práce se sourozenci.

8-4. Ústecký kraj
O službách, které jsou poskytovány výhradně zdravým sourozencům, nemá krajská
koordinátorka žádné informace. Nabízí ale např. psychorehabilitační pobyty pro rodiny s
dětmi se zdravotním postižením, kterých se mohou účastnit i zdraví sourozenci.
Ďá
te
s

l e zde mají rodiče a sourozenci možnost využít služeb APLA Severní Čechy. Ta se touto

matikou momentálně aktuálně zabývá a pro sourozence uspořádala 1.12.2006 setkání

°urozenců. Setkání se zúčastnilo 8 dětí od 7 do 15 let - dvě dívky a šest chlapců. S dětmi

Pracovala psycholožka z p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é poradny v Ústí nad Labem. Dle slov
Psycholožky bylo setkání velmi zdařilé a přínosné, děti byly od začátku aktivní a ochotné ke
spolupráci. O svých sourozencích hovořily otevřeně a uvolněně. Měly zjevnou radost z toho,
že

mohou své neobvyklé zkušenosti se sourozenci prezentovat jako přednost. Největší

Přínosem této akce pro děti byla dle psycholožky možnost vyměnit si zkušenosti a uvědomit
Si ž

' e i jiné děti mohou mít podobné problémy. (httMwww.2000online.cz/apla/)
Psycholožka zařadila několik aktivit s terapeutickým nábojem, které se dle ní velmi

°svědčily :
*

odlehčení vážných témat pomocí humoru

*

využití psa jako člena terapeutického týmu

*

přehrávání modelových situací s využitím masek, loutek apod.

*

pohybové a emoční odreagování (dovolené a podporované vyjádřeni pozitivních i
negativních pocitů)

*

názorná podobenství pro přiblížení světa dětí s autismem

*

Pozitivní konotace specifických s o u r o z e n e c k ý c h r o l i

\r J . v ,
,
° U,,i; rnHiře těchto dětí pozváni do restaurace, kde se
V době konání setkání sourozencu byli rodíce retinu u v
Se
tkai;
, •, '
v T jqtí nad Labem, která rodiče seznámila s
K a i 1 o ji
s odbornicí z Dobrovolmcke centra v usu nau u
P r °gramy

pro

děti, zejména s programem KOMPAS, kterého mohou využít pro zdravé

S Ur

° °zence dětí s PAS (zatím pouze v ústí n.L.). Tento program nabízí možnost trávit volný

ČaS d

ětem v šestičlenné skupině s dvěma dospělými dobrovolníky, tak jak by si

51

Přáli

(tzn. návštěva kina, bruslení,

plavání...)

jednou týdně po dobu dvou

hodin (http://www.2000online.cz/apla/).

8.5.Liberecký kraj
Dle krajské koordinátorky je v tomto kraji natolik neutěšená situace péče o děti
s

autismem vůbec, že se veškeré činnosti snaží soustředit na tyto děti a jejich podmínky pro

^dělávání, popř. řeší sociální situace rodičů těchto dětí. Na cílené služby pro sourozence
Proto zatím nejsou v daném kraji podmínky, a tak zatím žádné neposkytují (i když jsou si
vědomi případného přínosu těchto služeb).

5.6. Vysočina
Dle koordinátorky zde neposkytují cílené služby pro sourozence dětí s autismem ani
s

jiným typem postižení. Pokud mají rodiče zájem, mohou ale využít individuální konzultace

s

Psychologem nebo speciálním pedagogem v rámci základní péče o dítě se speciálními

Potřebami.

o. 7. Jihomoravský kraj
v rámci SPC dle krajské koordinátorky služby sourozencům poskytovány nejson.
činnost se soustředí na děti s autismem, jejich rodiče a pedagogy. Sourozenecké vztahy
řeší pouze okrajoví, pokud je to výslovné přání rodičů.
V tomto kraji mohou rodiče a sourozenci dětí s autismem využívat kromě SPC také
Sl

« b y APLA jižní Morava. Ta je dle mých informací jedinou organizací v CR, která pořádá

^ v i d e l n é schůzky sourozenců. Tyto schůzky probíhají od podzimu 2005, přibližné jednou
pod vedením
s

psycholožky. Záměrem těchto schůzek je především

umožni,

°Urozencům setkání a vzájemné poznání, což může vyústit ve vzájemný vztah. Schůzky

rw
, i„ „ninnii formou. Sourozenci si zde zpravidla
ne
J*>u nijak cíleně strukturovány, probíhají zcela volnou formou.
J í d a j í o svých zájmech apod., o sourozencích si povídají pouze pokud k tomu sam,
hovoru
^
£i

dojdou, nikdo se je na sourozence cíleně neptá. Psycholožka zde v podstatě

dohlíží „a průběh schůzky a je dětem k dispozici, pokud by chtěly vyhledat JCJ , pomoc
* j a k é informace (dle slov

psycholožky

její pomoc za.ím nikdo ze sourozencu nevyhledal).
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o.8.Moravskoslezský

kraj, Královéhradecký kraj, Karlovarský kraj

Zde nejsou poskytovány cílené služby, tato problematika se v případě potřeby řeší
ln

dividuální konzultací.
8

9. Plzeňský kraj
Dle slov krajské koordinátorky se na poradnu rodiče s problematikou sourozeneckých

Vzt

ahů obracejí a poradenské zařízení tyto problémy dosti často řeší. Rodiče do poradny

s tln
d

ito problémem docházejí buď sami, nebo přímo se sourozenci. V některých případech

°chází do poradny i celá rodina. Problematika sourozenců se zde tedy řeší. Zatím je vše na

Ur

ovni individuálních konzultací. V současné době začínají se spoluprácí s občanským

sdružením Motýl, které bude v dohledné době (především na popud samotných rodičů)
Pořádat pravidelná setkávání rodičů dětí s autismem a později je v plánu i setkávání
s

°urozenců, popřípadě i jiné formy podpory sourozenců dětí s autismem. Zatím je vše

v

Přípravné fázi.

^ ^ 0.

Zlínský kraj

O tomto kraji se mi nepodařilo získat žádné informace.

11.

Pardubický kraj

O tomto kraji se mi nepodařilo získat žádné informace.

^

Olomoucký kraj
Krajská koordinátorka mí informovala o existenci rodičovských skupin, které

' °

,0

" ^ c i mají. žádnou podobnou službu zaměřenou na sourozence zatím nemají a dle slov

0

°rdiiTít^
i
v , - „„knť se zatím nesetkali s tím, že by se na ně
ul
'iatorky se zatím neukázala jako potřebná, nebot se zaum
^kd 0 z
i
rodičů s problémem ohledně této tématiky obracel.
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9

- Popis výzkumu
9.1. Cíl diplomové

práce

Práce má několik cílů. Prvním z nich je zmapovat možnosti pomoci sourozencům dětí
s

autismem na profesionální úrovni v České republice a zjistit, jak jsou sourozenci ve

skutečnosti o těchto možnostech informováni, popř. jak je využívají nebo jak by je využívat
chtěli v případě, že o žádných nevědí nebo jim nejsou dostupné.
Dalším cílem je zjistit, jak dalece ovlivňuje přítomnost dítěte s autismem v rodině jeho
s

°urozence, a to jak z pohledu rodičů tak z pohledu samotných sourozenců.

Hl

avní otázky, které si v souvislosti s tímto stanoveným cílem kladu jsou:
•

Jaké to je mít sourozence s autismem?

•

Jakou to poskytuje člověku zkušenost?

•

Jak to ovlivňuje jeho prožitky, hodnoty a přesvědčení?

•

Jaký má tato zkušenost vliv na vztahy člověka, na jeho plány a cíle?

•

Jsou tito „zvláštní" sourozenci skutečně zvláštní?

•
•

i
• „f.-cmpm ovlivněn? Pokud ano, jakým způsobem?
Je vztah mezi těmito sourozenci autismem ovnviicu.

*

Jak tuto problematiku vidí rodiče?

*

Vnímají vztah mezi jejich dětmi jako běžný sourozenecký vztah? Mají pocit, že je
vlivem autismujiný?

.
*

x,
: „ w i ce sourozeneckým vztahem mezi jejich
Mají rodiče nějaké problémy v souvislosti se sourozc
j
dětmi?

9

-2. Použité metody
Pro naplnění stanovených cílů jsem se rozhodla využít kombinaci kvalitativního a

^ Vant itativního v ý z k u m . Důvodem volby kvaíita.ivních metod je nemožnost pracovat
' " - • M n í v e , k ý m a reprezentativním vzorkem respondentů a především charakter cele
Práce aa i - r
,
, •
• „• které si vyžaduje spíše kvalitativní zpracovaní. I
Její fenomenologické pojetí, ktere
*]
,
siltitativní metoda dotazníku, kterd byla zvolena především pro ryeh e a snadné
* * o rodinách, byla použita spiše jako doplůkovd a byla zpracovanajak kvantitativné, tak ,
a

'itativně.
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V šetření byly použity 3 základní metody - rozhovor, dotazník a pozorování, jejichž
kombinací byl naplněn požadavek triangulace, který zvyšuje validitu šetření.
9.2.1.

Rozhovor

Hlavní složkou výzkumné části byly rozhovory se sourozenci dětí s autismem.
V

tomto šetření bylo zvoleno fenomenologické pojetí. Výzkum měl za úkol, poznat zkušenost

m

' t sourozence s autismem. Vzhledem k tomuto pojetí bylo nejvhodnější použít individuální

r

°zhovory, neboť umožňují navázat těsnější osobní kontakt a navodit důvěru a otevřené

kli,

«a. P r o poznání životní zkušenosti respondentů by bylo možné zvolit metodu vyprávění

životního příběhu. Aby bylo ale částečně zjednodušeno zpracování a bylo možné do určité
mír
Sm

y Při vyhodnocení srovnávat jednotlivé výpovědi, byl zvolen rozhovor v užším slova

yslu. Tato metoda patří mezi metody explorační. Při rozhovoru se navozuje přímý

komunikační styk s respondentem, který je otázkami podněcován ke sdělování informací,
které

je třeba rozhovorem získat. Rozhovor jako výzkumná metoda se zásadně liší od běžného

r°zhovoru mezi lidmi, a to svou cílenou orientací a přípravou. (Maňák a kol. 1994) Použité
r

°zhovory

měly

po lostandardizovanou

fonnu, která využívá výhod standardizovaného i

Standardizovaného rozhovoru. Nejednalo se o přesně podrobně vypracované dotazovací
Sc

héma, j a k j e tomu u rozhovorů standardizovaných, protože ty předpokládají reprezentativní

Výbě

r vzorku respondentů a vyžadují přesné dodržení textu formuláře, včetně znění a pořadí
způsobu navázání rozhovoru atd. Standardizovaný rozhovor navíc používá především

Navřené otázky, které sice umožňují snazší vyhodnocení a kvantifikaci výsledků, ale
Um Ž

° *ují menší hloubku poznatků o problému (Maňák a kol. 1994). Na rozdíl od toho

* VOle »ý typ rozhovoru kromě zjednodušení vyhodnocení, umožnil větší přizpůsobení
r

°zhovn.
. ^
ň hvl tak respondent směřován k určitým
0v
° r u vzhledem k respondentovi. Zároveň byl ta*
f

° b l a s t e m života, ke kterým by se při vyprávění příběhu nemusel dostat.
D
hnHinv a byly zaznamenávány v jejich
ozhovory trvaly obvykle zhruba 1 , 5 - 2 noamy

R
PrŮběh

u na diktafon.
i
^ z h o v o r mi poskytlo čtrnáct sourozenců,

osm

dívek a šest chlapců. Tři chlapci ze
^
^

rku

r

Pocházeli ze stejné rodiny, takže výzkumu se zucast
dožení
„ TV
01
respondentů je následující (viz grat c.l )•

55

Graf č. 1 - Věk respondentů
Věk respondentů

• 6 - 1 0 let
• 11 - 14 let
u 15 - 18 let
• 1 9 - 2 1 let
B 22 a více let

Z patnácti sourozenců bylo osm sourozenců prvorozených, čtyři byly narozeni jako
druzí
J e dv

či prostřední, jeden sourozenec měl postavení nejmladšího dítěte v rodině a jedna sestra

°jčetem svého autistického bratra. Pro zpřehlednění uvádím graf č.2.
Graf č. 2 - Pořadí narozeni
• prvorození

Pořadí narození
• druhorozenía
prostřední
• nejmladší

Sourozenci respondentů mají ve čtyřech případech diagnózu nízkofunkční autismus,
Scstl

Wv

Případech (resp. ve čtyřech, protože u tří sourozenců se jedná o stejného bratra) vysoce
,
'

Cni

autismus, dvě děti mají Aspergerův syndrom, jedna dívka atypický autismus a jedna

cké r

y s y - v i z graf č. 3
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Graf č. 3 - Diagnóza dětí s autismem
• nízkofunkční
autismus
• vysoce funkční
autismus
• Aspergerův
syndrom
• autistické rysy

Diagnóza dětí s autismem

• atypický
autismus

ve kterých byly navrženy rámcové otázky.
Rozhovor byl strukturován do okruhu, ^ ^
^
a p ř i z p ů S o b e n a konkrétnímu
Skutečná formulace ale byla stanovena až pn »
respondentovi. Každý okruh otázek měl určitý ci •
•• tit demografické údaje o sourozenci,
•

C0Ž j e

Anamnéza - tento okruh měl za cíl f ^ ^ B O * * * " ^

^

^

jako j e jeho věk, vzdělání, zda bydlí s ro ici a
konečné zpracování rozhovoru.
•

^

Škola - otázky k tomuto tématu se týkaly

^

s a m otného

respondenta, ale

rfkv

tómt0

„ k r uhu

už se zde často bylo možné dotknou, ^

vztahu.

otázek jsme se často poprvé dostali k s o u r o z e ^ ^

^

Mimo to bylo mnohdy
^

^

strany

rodlcu>

možné zjistit, zda dítě pociťuje nějaké srovn
nespravedlnost apod.
•

^

respondenti rozumí postiženi

Vědomosti o autismu - zde bylo nejdůležitěji zjistd,.l a
svého sourozence a autismu vůbec.

•

k

Fungování rodiny, ft« rodina - v těchto o k r u » J
společném trávení času s rodiči a sourozencem

^ ^
^
^

cj|em

^

zfskat

^
^

informace o
^

é

p f i p a d n é p o c,ty

U Jinycn
íínvch ppříbuzných,
zapojení prarodičůo nebo
^
^ kae n e bj o naopak velKe zaměřeni rodicu
nespravedlnosti, zanedbanosti oproti s
na dítě bez autismu apod.
57

•

Společné trávení času se sourozencem, vztahy s vrstevníky a kamarády - tyto otázky
měly dvě roviny. První je společné trávení času se sourozencem. Zde bylo záměrem
sledovat, jak moc se sourozenci angažují v péči a jakým způsobem se svým
sourozencem tráví čas. Otázky byly směřovány též ke společné hře a jejím
zvláštnostem. Druhou rovinou jsou přátelské vztahy. Zde bylo účelem sledovat do jaké
míry může ovlivnit zkušenost mít sourozence s autismem kamarádské a přátelské
vztahy, jakým způsobem je může sourozenec narušovat (např. omezení v možnosti
vodit si kamarády domů, omezení ve výletech s kamarády společně se souzencem
apod.) a také jak se vlivem sourozence může měnit hodnota přátelství (např. vybírání
přátel).

*

Vztah k sourozenci - zde se jednalo o vyjádření toho, co respondent ke svému
sourozenci cítí.

*

Představy o budoucnosti - otázky v tomto okruhu směřovaly především k tomu, jak
dalece se respondent cítí odpovědný za budoucí péči o svého sourozence.

*

Partner, vlastní rodina - tento okruh byl zařazen pouze u dospělých a zjišťoval, jak
dalece respondent počítá s kontaktem či péčí o sourozence v době, kdy bude mít
vlastní rodinu a jaké očekává problémy.

*

Přání a obavy - tento okruh měl ukončovací charakter, ale mohl mimo jiné ukázat i
Případné obavy a přání související se sourozencem.

Rn?!^,
ibyl, svou strukturou
,
jrx„,', pro
nm aeu
Hpti od
rozhovor
odlišný
ou šesti let do věku dosažení
j^ 0 ' e scence, tedy osmnácti let a pro adolescenty a dospělé. Struktura se lišila především ve
n"

r H aci

" "

otázek - například pro dospělé bylo možné použít i poměrně složité formulované

pootevřené otázky typu: „Jak bys oznaíil vztah se sourozencem?". Ty by nebylo příliš
POUŽÍ, u dětí. Struktura se ěásteěně lišila i tématy. Například v okruhu škola byly děti
0;

lnih

» Věku dotazovány na současný stav, zatímco dospělí byli vybízeni ke vzpomínání na

,

d0bí

ftolnf docházky. Všechny otázky byly ale ještě dotvářeny na místě dle konkrétního

J ^ t a
J

n

£

j e

(Především proto, že věk od šesti do osmnáct let je velmi široké rozpět! a je zde

^0lik
*

podskupin s rten

,mi

vékovýmj

zvláštnostmi). V rámci připravené struktury tedy

otázky diferencovány dle věku respondenta (některé otázky například byly

* * * * * až dětem staršího školního věku). U dospělých byly otázky ještě odlišné dle toho,
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z

da se jedná o respondenty studující či pracující, žijící s rodiči nebo mimo původní rodinu

(více viz Příloha 5.2).
9.2.2. Dotazník
Dotazník je výzkumná metoda, která se obvykle používá pro hromadné šetření a pro
°Patřování statistických dat. V takovém případě musí splňovat určité podmínky, jako je
na
re

Pnklad

dostatečný

počet

respondentů

a jejich vhodný výběr pro vytvoření

tzv.

Prezentativního vzorku. (Maňák a kol. 1994)
Pro tento výzkum byla metoda dotazníku zvolena pouze jako doplňková, která byla ve

větši
v

ně případů kombinována s rozhovorem, který tak umožnil upřesnit případné nejasnosti

dotazech, popřípadě pomohl formulovat odpovědi na otevřené otázky. Protože se jednalo o

doplňkovou metodu, zaměřenou cíleně na rodiny, ve kterých proběhl také rozhovor se
s

°urozenci, nesplňuje dotazník obvyklá kritéria dotazníku pro statistická šetření. Dotazníky

byly

distribuovány osobně.
Dotazník byl sestavován za účelem získání informací od rodičů dětí, se kterými byl

dováděn rozhovor. Jedná se o dotazník kombinovaný, tedy obsahující jak otázky uzavřené,
kter

^ h je zde většina, tak i otázky otevřené. Otázky jsou v zásadě rozdělené do čtyř okruhů.

PrVníl

» jsou otázky týkající se rodiny, tedy například počet dětí v rodině, zaměstnání a

Udělání rodičů apod., které mají za cíl dokreslit celkovou situaci rodiny, tedy nejen
S Ur

° °zence, se kterým byl proveden rozhovor. Tyto otázky byly zvoleny proto, že celková

SUUace

^

rodiny se může odrazit i v sourozeneckém vztahu a v pocitech sourozenců, na které

v rozhovoru dotazováni. (Mimo to je také možné sledovat v těchto otázkách např. aspekt

° V , Í V ^ n í povolání matek postižením jednoho z dětí). Druhý typ otázek se týká dítěte
SaUtÍs

* e m a jeho stavu, především úrovně jeho schopností a dovedností, což se též může na

^ sourozencem a na celkovém fungování rodiny výrazně projevit. Třetí typ otázek se
^ á s ns , , ,.v.
x; Pndpdní tři otázky mají spíše charakter
°urozeneckého vztahu a náhledu rodičů na nej. Poslední
j
ončovr,
to

, „

Q nřán

í rodičů. P o d k l a d e m dotazníku byl

vaci, týkají se plánů do budoucna, obav a praní rocmA

Kamynsky; Dcwey (200,). který jsem za tím,o úéelen, přeložila z anglického jazyka
d0pln

i ' a o vlastni otázky týkající

se sonrozcneekýeh

vztahů (viz Příloha í . l ) .

^•2.3. Pozorování
v

m e t o d a
>UŽit

*

Převedším

b y l a

p r

o

s t e j n ž j a k 0

metoda dotazníková

zjišťování problémů

ponžita pouze jako d o b o v á . Byla

v sourozeneckých

vztazích, popr. vn.man,
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Problematiky více dětí v rodině, kde je jedno z dětí postiženo antismem, z hlediska rodičů.
Pozorování bylo vždy přímě a bylo prováděno při účasti na rodičovských schůzkách. Takto
jsem se zúčastnila tří schůzek rodičů v APLA Praha, z nichž jedna se zabývala sourozeneckon
Problematikou. Průběh této schůzky byl zaznamenán na diktafon. Dále jsem se zúčastmla
rodičovské schůzky, kteron pořádal Antistik a rodičovské schůzky v PPP Kolín pod vedením
krajské koordinátorky pro oblast autismu pro středočeský kraj na téma sonrozeneeké vztahy
v rodinách dětí s P A S . Zde kromě pozorování bylo mým úkolem nvést rodiče do této
Problematiky z teoretického hlediska, po čemž následovala diskuse, jejíž průběh jsem
Písemně zaznamenávala. Kromě rodičovských schůzek bylo pozorování vyuztto jeste na
sourozenecké skupině v Brně. V původním plánu Setření byla též účast na rekond.čním
Pobytu pro rodiny détí s autismem v Bystřici pod Hostýnem, který pořádal Aufst.k v lete
Pro tento účel by, vyhotoven pozorovací arch (viz Příloha Č.3). Bohužel dle slov hlavtu
or

ganizátorky se tohoto pobytu tento rok účastnil pouze jeden sourozenec dítěte s aufsmem,

*> kterého nebyly pořádány žádné cílené aktivity, a proto nemohlo být pozorován,
Uskutečněno. Tento pozorovací arch měl být využit také při sourozenecké skupme v Brně, za
. •,
CP neuskutečnilo. Podobné pn
pre
dpokladu, že budou s dětmi prováděny cílené aktivity,
v ' „zwnrnvání a záznam činnosti
se
lkání sourozenců v ústi nad Labem nakonec nebylo možné pozorován,

Protože je ale oblast sourozenců velmi neproba
tent

o arch využít v rámci dalšího zkoumání této problematiky.
•

Pro

zjišťování

pováného

situace

pomoci

z d r a v ý m

v ČR

sourozencům

zdravy

t

a u t i s m u

n

a

jsem
w w w

využila
stránkách

seznamu krčských koordinátorek pro

riki_
^ ^ ^í ^^ ui itiižs imn uu ); ..
°d o

K

° ° r d i n á t o r k y jsem oslovila pomocí c-mailu (viz Příloha č. 4), v případě, že nepřišla
jsem

aril

po,ožila

dotaz

telefonick

y-

o d

některých

koordinátorek

se

mi

informace

° získat, protože kontakty již neexistují, nebo nepřišla odpověď.

Olovil Ď eá l C j S C m V y U Ž H a n e Z Í S k ° V é ° r g a n Í Z a C e "
-mailem nebo telefonicky.

APLA

3 ÁUtÍStÍk

'

ktCré j S £ m

r

°VněŽ
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9.3.Harmonogram

šetření

9.3.1. Přípravná fáze
Květen - září 2006

Sr

•

formulování cílů

•

definování výzkumného vzorku

•

stanovení metod výzkumu

•

zhotovené plánu činností

•

zhotovení dotazníku (viz Příloha č. 1)

•

zhotovení struktury rozhovorů dle věku (viz Příloha č. 2)

•

zhotovení archu pozorování (viz Příloha c. 3)

Pen - říjen 2006
•

,
u
P1ir p v ČR - kontaktovaní krajských
získávání informací o činnostech pro sourozence
• „í , q hvvaiících se autimem
koordinátorek pro oblast autismu a organizaci zauy j

•

obstarávání kontaktů na jednotlivé rodiny

v

9.3.2. Vlastní v ý z k u m
•

_ i e „ e n 2006 a září 2006

návštěva rodičovské skupiny v Ap a
?oo6
• v V PPP Kolín - njen ^
návštěva rodičovské skupiny
Q6
A tistiku-P r o S 1

•
•

návštěva rodičovské skupiny v Auu>»* ^ ^ ^ ^ ^ _ p r o S Í n e c 2006

•

návštěva sourozenecké skupiny v

A

PlaJl

**H 2006 - leden 2007
• realizace rozhovorů se sourozenci
•
list

sběr dat od rodičů

« p a d 2006 - březen 2007
•

zpracování dat a jejich vyhodnocení

*

porovnání dat s literaturou
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9.4.Charakteristika jednotlivých rodin
Pracovala jsem celkem se dvanácti rodinami z Prahy, Brna, Kolína, Jablonce nad
Nisou a Kaplice.
9.4.1. Rodina A
Údaie o rodině: Rodina je úplná, zaměstnaní jsou oba rodiče, matka s původním
vzděláním

v oboru jaderná

s integrovanými

dětmi

chemie nyní pracuje jako asistentka pedagoga ve třídě

s autismem. Oba rodiče jsou vysokoškolsky vzdělaní. Rodina

vychovává čtyři chlapce, ve věku 16,12,10 a 8 let. Desetiletý chlapec má autismus.
údaie o dítěti s autismem: Chlapec má diagnostikovaný vysoce funkční autismus. Jeho
inteligence, úroveň motorických i psychických dovedností je v normě,

sebeobslužné

dovednosti zvládá. Navštěvuje 4. třídu v běžné základní škole, byl mu poskytnut jeden odklad
šUl
- ,
,
' 1
„o Žknle nemá V kolektivu spolužáků nemá
sk
olni docházky, jinak žádné speciální služby ve škole nemá.
Problémy.
údaie o sourozencích: Dva starší bratři navštěvují víceleté gymnázium s výborným
Prospěchem, nejmladší chlapec navštěvuje stejnou základní školu jako jeho bratr s aut.smem,
s výborným prospěchem. Všichni chlapci jsou hudebně nadaní a navštěvuj, ZUS, kde se
hře „a různí nástroje. Ncjstarší bratr chce po gymnáziu studovat umělecky zaměřenou
^okou

školu, v dospělosti

by chtěl

být architektem

nebo poěítaéovým

grafikem.

h,
,
„izn„ školu se zaměřením matematickou°vanáctiletý bratr rovněž chce studovat vysokou školu
f„ •,
' n řpfistavu Nejmladší bratr má zálibu ve
fyzikálním nebo chemickým, o povolání zatím nema představu,
j
hře

> čtení a šití, o budoucím směřování vzhledem k věku zatím nepřemýšlí.
V domě sdílejí všichni chlapci společnou ložnici, místa pro práci a hru maji oddělena.

9.4.2. Rodina B
údaie o rodině: Neúplná rodina, svobodná matka, vychovávající dvě děti

-

k l e t o u dívku a desetiletého chlapce s autismem. Matka má středoško ske vzdělán, b
^turity

v současné dobč je v domácnosti na péči o osobu blízkou. Rod.na z,je v * *
.,
'X' „ z^isnre Matka ma tez k dispozici
srodiči matky, kteří částečně p o m á h a j t spec, o
~ M

^ t e n t k y , které docházejí dle potřeby do domácnost, a pečuj, o syna. As,s
Vyu

žívat až 40 hodin měsíčně.
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ijdaie_o_dítěti s autismem: Chlapec má nízkofunkční autismus a těžkou mentální
etardaci. Dle matky j e jeho mentální věk zhruba na úrovni dvou let. Nekomunikuje pomocí
Ve

rbalni řeči ani znakové řeči, nedokáže okolí sdělit své potřeby. Základní sebeobslužné

°vednosti zvládá částečně a s dopomocí. Vyžaduje trvalou přítomnost a péči druhé osoby,
současné době navštěvuje základní školu speciální.
íidaie__o

sourozenci:

Sestra navštěvuje 8. třídu základní školy s průměrným

P ospěchem. Jejími zájmy j e hra na kytaru a zpěv, chodí na plavání a dramatický kroužek.
lltc a b y b

'

ý t filmovou herečkou. V domě má vlastní pokoj.

9.4.3. Rodina C
^ á a ] e _ o j ^ d m ě : Rodina úplná, otec i matka pracující, otec středoškolsky vzdělaný,
matki
vysokoškolsky vzdělaná, v současné době pracuje jako učitelka italského jazyka,
yehovávají dva chlapce ve věku 20 a 8 let. Mladší syn má autismus.
^

^ a i g - Q dítěti s autismem • Diagnóza chlapce je vysoce funkční dětský autismus.
současné době navštěvuje 3. třídu svobodné základní školy, kde mu je k dispozici
ls

'

tentka. Chlapec omezeně komunikuje prostřednictvím řeči, dokáže sdělit své potřeby, umí
a
Psát. Základní sebeobslužné dovednosti zvládá.
^ j a j e _ o sourozenci- Dvacetiletý bratr v současné době studuje vysokou školu

ek

°noinickým zaměření. Na základní škole měl výborný prospěch, na gymnáziu byl jeho
1 ec

Cndy
?atíl

u průměrný. Vysoká škola je mimo místo bydliště, takže domů jezdí pouze na
Je

-

h o velkým zájmem je fotbal, který aktivně provozuje. Plán o budoucím zaměstnání

» nemá.
9

-4.4. R o d i n a D.

•^kiíLíLlodině: Rodina úplná oba rodiče pracující. Matka má středoškolské, otec
Kosk

ret

° l s k é vzdělání. Mají dva syny -23 a 20 let, mladší syn má autismus.

^ a í e j L d í t ě L i s autismem: Chlapci byl diagnostikován dětský autismus, lehká mentální

^ a r d a c e a autozomální aberace. Navštěvuje praktickou školu, kde pracuje dle individuálního
*delávacíh0

plánu.

Zvládá

komunikaci

prostřednictvím

řeči,

zvládá

sebeobslužné

ednosti.
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Údaje o sourozenci: Bratr stále žije v domě s rodiči - ve společném pokoji se svým
bratrem. Studuje vysokou školu a vyšší odbornou školu - obory sociologie a záchranářství.
^ budoucnu chce pracovat ve zdravotnictví.
9.4.5. Rodina E
Údaje o rodině: Úplná rodina se třemi dcerami ve věku 23, 22 a 13 let. Nejmladší
dce
0

ra má autismus. Matka je vysokoškolsky vzdělaná, v současné době v domácnosti na péči

osobu blízkou.
Údaje o dítěti s autismem: U nemladší dcery z rodiny byl diagnostikován atypický

autis
roke
od

mus a mentální retardace. Mentální věk dítěte je dle matky mezi sedmým až devátým

m , úroveň motorických dovedností odpovídá věku, úroveň psychických dovedností

Povídá mentálnímu věku. Před základní školou byla dívka integrována v běžné mateřské

Ško
S as

'e, byl jí poskytnut jeden odklad školní docházky. Nyní navštěvuje běžnou základní školu

istentkou. V současné době je v šesté třídě, kde pracuje podle individuálního vzdělávacího

Plá

*u. Škola poskytuje i vyučování předmětů, které jinak škola nevyučuje (pracovní výchova,

řeč

°vá výchova) a vytvořila dívce „klidový prostor". Dívka komunikuje pomocí běžné řeči,

2vl

ádá čtení a psaní, zvládá samostatně běžné sebeobslužné činnosti.
Údaie o sourozencích: Nejstarší dívka studuje vysokou školu - obor speciální

Ped
Ve

agogi k a - výtvarná výchova. V budoucnu by chtěla pracovat s lidmi s autismem, nejlépe

d o j e n í s výtvarnou výchovou,

například

jako arteterapeutka. Její prospěch byl na základní

Průměrný, na střední škole výborný. Mezi její zájmy patří především výtvarné umění a
lati

«sko-americké tance. Bydlí s domě s rodiči, má společný pokoj s dvacetiletou sestrou.
O druhé dívce nemám informace.
9.4.6. Rodina F
ttj •
, ,
, Xma Hětmi - chlapec ve věku 10 let a dívka ve
Úd_aie o rodině: Rodina je úplná, se dvěma dětmi cmap

věk* 7 let. Chlapec má Aspergerův syndrom. Otec má základní vzdělání, matka má
ys,:
°koŠkolské vzdělání a v současné době je v domácnosti na péči o osobu blízkou. Rodině

v

ipo

* á h á nikdo z širší rodiny, ale mají k dispozici dvakrát týdně asistenta.
íjdaje o dítěti s Asnergerovym _syndroinem- Chlapci je 10 let a jeho mentální věk je

d|e

*atky zhruba na úrovni šesti let. Inteligenci má mírně nadprůměrnou, zvládá komunikaci

'úřednictvím řeči, dokáže sdělit své potřeby, zvládá samostatně sebeobslužné dovednosti
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Přiměřeně věku. V současné době navštěvuje 3. třídu soukromé školy hrou, kde se vzdělává
individuálního vzdělávacího plánu s pomocí asistenta.
Udaie o sourozenci: Sedmiletá sestra chodí do první třídy základní soukromé školy
*rou. Hraje na klavír a chodí na gymnastiku. Kromě toho jí baví malování. V domě má pokoj
odděleně od bratra.
9.4.7. Rodina G
Udaje_ o rodině: Rodina je neúplná, matka je rozvedená a v současné době s nikým
než

ije. Má dvě děti z prvního manželství - dívku (21 let) a chlapce (19 let). Z druhého

Manželství má dceru s autistickými rysy, které je nyní 9 let. Matka má středoškolské vzdělání
v

°boru ekonomie, v současné době je v domácnosti.
Údaje o dítěti s autismem: Dívce byly diagnostikovány autistické rysy a specifické

Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie). V dětství navštěvovala logopedii kvůli vadám řeči a
°Požděnému vývoji řeči. Dívka zvládá komunikaci pomocí běžné řeči, zvládá samostatně
Seb

eobslužné dovednosti.
Údaje o sourozencích: Sestra má středoškolské vzdělání s maturitou. Na střední škole

mél

a podprůměrný prospěch, v současné době pracuje jako vedoucí prodejny s cyklistikou.

2l e

J ve společném bytě s matkou a sourozenci, se sourozenci sdílí společný pokoj.
O bratrovi nemám informace.
9.4.8. Rodina H
Ú d a k o r o d i n ě : Úplná rodina, oba rodiče středoškolsky vzdělaní. Matka pracuje jako

Učit

elka a vychovatelka na základní škole. Rodina žije v rodinném domě společně s rodiči

° t c c ' Mají dva syny, starší z nich má Aspergerův syndrom.
Údaje o dítěti s Asoer.erovvm syndromem: Chlapci je 14 let a má diagnostikován
As

Pergerův syndrom, specifické poruchy učení a ADHD. V dětství navštěvoval logopedii pro

Vady
V

řeči. V současné době navštěvuje specializovanou třídu na základní škole, je v 7. třídě.

^lává
e

se podle

individuálního vzdělávacího plánu. Zvládá veškeré

sebeobslužné

dnosti a komunikaci pomocí řeči.
ú d a j ^ o sourozenci: Mladšímu chlapci je 11 let. Navštěvuje 5. třídu základní školy,
s rozšířenou výukou hudební výchovy a výborným prospěchem. Jeho hlavními zájmy
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jsou hra na létnu, zpěv a latinsko-americké tance. Jeho představa o budoucím povolání je
Pracovat s počítači, nebo být horolezcem. V domě sdílí společný pokoj se svým bratrem.
9.4.9. Rodina I
Udaje_ o rodině: Rodina je úplná, oba rodiče vysokoškolsky vzdělaní. Matka je
v

současné době v domácnosti na péči o osobu blízkou. V rodině jsou tři děti, chlapec (22 let),

dívka (18 let) a osmiletý chlapce s autismem.
Údaje o dítěti s autismem: Chlapci byl diagnostikován nízkofunkční dětský autismus.
Je

ho mentální věk je dle matky na úrovni 1 2 - 3 0 měsíců, motorické a psychické dovednosti

na

úrovni zhruba 24 měsíců. Dítě nekomunikuje pomocí řeči ani znakové řeči, nedokáže sdělit

své
d

potřeby ani neplní pokyny, které mu jsou dány. Nezvládá základní sebeobslužné

°Vednosti, vyžaduje neustálou péči druhé osoby. Nyní navštěvuje druhý ročník přípravného

stu

Pně základní školy speciální - speciální třídu pro děti s autismem.
Údaje o sourozencích: Sestra studuje gymnázium - poslední ročník. Má výborný

Prospěch. Po gymnáziu chce jít na vysokou školu s výtvarným nebo literárním zaměřením,
V

budoucnu se chce věnovat ilustraci a psaní knih. Mezi její zájmy patří malování, psaní a

Sacll

y, které hraje závodně. Bydlí ve společné domácnosti s rodiči a bratry, sdílí společný

Pokoj se starším bratrem. O něm informace nemám.
9.4.10. Rodina J
Údaie_orod]ně: Úplná rodina, matka i otec mají vysokoškolské vzdělání, matka je
Vs

°učasné době v domácnosti na péči o osobu blízkou. Mají dvě děti, sedmnáctiletou dívku a

°Srriiletého chlapce s autismem.
Údaje_o dítěti s autismem: Chlapec má kromě autismus diagnostikovanou ještě
děts

kou mozkovou obrnu, hyperaktivitu a metabolickou poruchu. Pomocí řeči komunikuje

lezené.
Údaje_ o sourozenci: Sestra navštěvuje gymnázium s výborným prospěchem, po
§y

*náziu má v plánu jít na vysokou školu stavební nebo na vysokou školu se zaměřením na

bÍOc

hemii. V budoucnu by se chtěla věnovat autismu právě z hlediska biochemie. Mezi zájmy
Patří karate a tábornický oddíl, který dlouhodobě vede. žije ve společné domácnosti

Sr d

° 'či a bratrem.
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9.4.1 l.Rodina K
Údaje o rodině: Neúplná rodina, matka žije sama se svými dvěma dětmi. Děti jsou
dvojčata ve věku 14 let. Matka má vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a
absolvovala též vzdělání v oboru autismu v rámci celoživotního vzdělávání. V současné době
pracuje jako sociální poradce.
Údaje o dítěti s autismem: Chlapci byl diagnostikován vysoce funkční autismus. Jeho
inteligence je v normě, zvládá bez problému komunikaci pomocí řeči a také sebeobslužné
dovednosti. V současné době navštěvuje 8. třídu základní školy pro děti se zrakovým
postižením s výborným prospěchem.
Údaie o sourozenci: Dívka navštěvuje 8. ročník základní školy pro děti se zrakovým
postižením. Zrakové postižení má jen lehké (lehká slabozrakost), do školy byla zařazena pro
snížený počet žáků ve třídě, který vyhovuje jejím speciálním potřebám vzhledem ke
specifickým poruchám učení a také proto, že sem byl zařazen její bratr. Prospěch má výborný,
po základní škole chce jít na gymnázium pro zrakově postižené. Poté by ráda šla na vysokou
školu na obor sociální práce nebo psychologie. Jejím velkým zájmem jsou šachy, které hraje
společně s bratrem. Žije ve společné domácnosti s matkou a bratrem, s bratrem sdílí společný
Pokoj.
9.4.12.Rodina L
Údaje o rodině: Nejsou známy.
Údaie o dítěti s autismem: Chlapec má dětský autismus a lehkou mentální retardaci.
Údaie o sourozenci: Dívka navštěvuje základní školu - 9. ročník. Její prospěch je
Průměrný. Po základné škole chce jít na střední školu - obor sociální práce. Chtěla by
Pracovat jako sociální pracovnice.

Pro doplnění a zároveň zachování anonymity rodin uvádím ještě vzdělání rodičů a
Příjem rodin prostřednictvím grafů. Protože návratnost dotazníků nebyla stoprocentní, do
grafu je zařazeno pouze deset rodin.
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Graf č. 4 - Vzdělání matek
Vzdělání matek

• základní vzdělání
• střední vzdělání
maturity
• střední vzdělání s
maturitou
• vyšší odborné
vzdělání
• vysokoškolské
vzdělání

Graf č. 5 -Vzdělání otců
Vzdělání otců

• základní
vzděláni
• střední vzdělání
bez maturity
• střední vzdělání
s maturitou
• vyšší odborné
vzdělání
• vysokoškolské
vzdělání
1 O není uvedeno
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Graf č. 6 - Měsíční příjem rodin
Příjem rodin

•
•
•
•
•
•
•

10,000-20,000
21,000-30,000
31,000-40,000
41,000-50,000
51,000-60,000
61,000-70,000
více něž 71,000
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10.

Problémy sourozeneckých vztahů z pohledu rodičů
Při zpracovávání své diplomové práce jsem navštívila několik rodičovských skupin,

kde jsem se setkala i s rodiči, kteří mají kromě svého dítěte s postižením ještě jedno zdravé,
nebo se rozhodují, zda si další dítě pořídit. Bylo velmi zajímavé poslouchat jejich výpovědi,
týkající se této problematiky. Velmi často se rodiče shodují ve svých pocitech s tím co
nejčastěji zmiňuje literatura. Například na přednášce Duricové (2006) o sourozeneckých
vztazích, mnoho rodičů souhlasně přikyvovalo při výčtu problémů, které mohou v rodině
příchodem dalšího dítěte nastat. I sami rodiče na schůzkách často vyjadřovali podobné
zkušenosti.
Jedna maminka, která v současné době zvažuje, že si pořídí ke svému dítěti s
autismem ještě další dítě, souhlasila s tím, že největší strach má z případného nedostatku času
a energie pro další dítě, protože i jedno dítě ji zaměstnává natolik, že již mnoho energie nemá.
Kromě toho uvedla také obavu, že by mladší sourozenec dítě s postižením negativně ovlivnil
ve vývoji, protože by jeho příchod jednak znamenal obrovský zásah do jeho dosavadního
života, jednak proto, že by mohl mít tendenci přizpůsobit se jeho věkové úrovni. Matka se
tedy obává, že by mladší sourozenec staršího stáhl ve vývoji zpět. Další, co tuto maminku
v

rozhodnutí brzdí, je myšlenka, jestli je správné na sourozence naložit takovou míru

zodpovědnosti, jakou je nutné podílení se na péči o sourozence.
Zajímavé byly v tomto smyslu reakce jiných maminek, které již zdravé děti mají,
v

°bou případech jako druhé v pořadí po dítěti s postižením. Tyto matky se shodovaly na tom,

že

pořízení druhého dítěte je velice dobrý nápad, a i když měly velmi podobné obavy,

nakonec jim jejich zdravé dítě dodává mnoho energie, kterou s dítětem s postižením velmi
Potřebují. Shodně uváděly, že jsou moc rády, že další dítě mají a že to pomohlo celé jejich
rodině včetně dítěte s postižením. Uvádějí například, že se dítě s postižením od zdravého
l u č i l o mnoho sociálních dovedností, včetně toho, jak správně navazovat vztahy s vrstevníky.
Je

dna matka také uvedla, že se u dítěte odbouraly některé prvky rušivého chování, protože má

hladšího sourozence jako vzor, jak se má chovat a matka ho může dítěti dávat za příklad.
Jed

na matka například uvedla, že její dítě s postižením dělalo dříve problémy s oblékáním. Od

té d
Vé

oby, co se narodilo druhé dítě si v takových situacích matka dítěte nevšímala, odešla se

*ovat druhému dítěti a tento problém postupně zcela vymizel. Pochopitelně ale tyto

mai

»inky uváděly i problémy, které jejich sourozenci mají. Například matka dvou dívek ve

Vék

f osmi a čtyř let uvedla, že starší dítě se mladšímu přizpůsobilo v úrovni hry. Jsou ale
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schopni si spolu hrát a mají pouze běžné sourozenecké konflikty. Jak uvádí literatura
(Richman 2006), společná hra dětí je jedním z velmi důležitých sjednocujících prvků, což
také tato matka potvrdila tím, že mají velice hezký a pevný vztah.
Na jiné rodičovské skupině jsem se setkala také ze zajímavými problémy, jako je
například problém s imitací chování dítěte s postižením, které zdravý sourozenec napodobuje.
Rodiče si s tímto chováním nevědí příliš rady, protože nechtějí v dítěti vzbuzovat dojem, že
jeden něco smí a druhý ne. Kromě toho se také rodiče zabývají tím, jak dítě připravovat na
skutečnost, že se sourozenec bude muset o svého sourozence postarat. V tomto ohledu byl
vidět mezi jednotlivými rodiči určitý rozpor, neboť někteří o tomto problému hovořili jako o
samozřejmosti, jiní brali tuto péči pouze jako zbožné přání, které sourozenec může, ale také
nemusí vyplnit.

10.1.

Zpracování dotazníků

Na sourozeneckou problematiku se ve výzkumu zaměřovala jedna část dotazníku,
který byl distribuován rodičům dětí, se kterými byl proveden rozhovor. Dotazník vyplnilo 10
matek. Byly jim ohledně této tématiky položeny 4 otázky.
První dvě se týkaly charakteru vztahu mezi dětmi. K tomu se mohli vyjádřit
v otázkách:
•

Jak byste charakterizovala / li vztah mezi vašimi dětmi?
soudržnost

P o c i t odpovědnosti

občasná nedorozumění

lítost

žárlivost

kamarádství

nenávist
•

Vztah mezi vašimi dětmi považujete za:

V
Se
c

přehlížení

velmi dobrý

spíše špatný

spíše dobrý

velmi špatný

první otázce většina rodičů zaškrtla

pouze

jednu odpověď, ale v některých rodinách

jim jako výstižná charakteristika jevila více než jedna zdaných možností, nebo

harakterizovali více než jeden vztah, pokud mělo dítě s autismem více než jednoho

Z r o z e n c e . Nejčastěji rodiče zaškrtli možnost občasná nedorozumění. Často se vyskytovala
také

odpověď soudržnost a pocit odpovědnosti. Žárlivost ani nenávist nezaškrtl nikdo

* r odičů.
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Graf č. 7 - Charakteristika vztahu mezi sourozenci
Charakteristika vztahu mezi sourozenci
•
•
•
•
•
•
•

soudržnost
občasná nedorozumění
žárlivost
nenávist
pocit odpovědnosti
lítost
kamarádství

Ve druhé otázce rodiče nejčastěji (v sedmi případech) odpovídali, že vztah mezi jejich
dětmi j e spíše dobrý. Někteří rodiče dokonce považují vztah svých dětí za velmi dobrý, což
zaškrtli rodiče dvakrát. Za spíše špatný označila sourozenecký vztah jedna matka. Odpověď
Ve

lmi špatný nezaškrtl nikdo. Odpovědi rodičů ve velké míře korespondovaly s odpověďmi

J e Jich dětí na podobnou otázku v rozhovoru.

Graf č. 8 - Charakteristika vztahu mezi sourozenci II.
Charakteristika vztahu mezi sourozenci II.
O velmi dobrý
• spíše dobrý
• spíše špatný
• velmi špatný
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Dále měli posoudit, jak rozdělují čas mezi své děti. To měli vyjádřit v uzavřené
otázce:
•

Máte pocit, že se věnujete všem svým dětem stejně?
Ano

ne

Zde byly odpovědi rozděleny přesně napůl - pětkrát rodiče odpověděli, že ano,
pětkrát, že ne.
Graf č. 9 - Rovnost rozdělení času mezi děti
Rovnost rozdělení času mezi děti
• ano
• ne

Poslední otázkou týkající se sourozenců byla otázka, jak často se sourozenci dětí
s

autismem hovoří o postižení jejich bratra či sestry. Jednalo se podobně jako v předchozích

otázkách o otázku polootevřenou:
•

Jak často si o autismu se zdravým dítětem povídáte?
_ _ skoro pořád, denně

— Jen

_ _ často, sami mu o autismu říkáme

_

kd

yž

se n a n ě c o ze

Ptá

nikdy jsme o tom nemluvili

občas
Zde byla nečastější odpovědí možnost „občas", kterou zaškrtlo 5 rodičů. Odpovědi
s

koro p „ ř á d ,

od

denné a

jen kdyi se na něeo zeptá byly zaškrtnuty dvakrát, jednou se objevila

Pověď často, ž e se svým dítětem nemluví o autismu nikdy neodpověděl ntkdo.
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graf č. 10 - Rozhovory o autismu
Rozhovory o autismu

• skoro pořád,
denně
• často
• občas
jen když se na
něco zeptá
nikdy

Kromě těchto otázek, které byly na sourozenecké vztahy zaměřeny cíleně, byly
zařazeny ještě otázky ukoněovacího charakteru, kde se často také téma

sourozenců

v odpovědích objevilo:
•

Jaké máte plány s vašim dítětem s postižením do budoucna?

•

Máte nějaké obavy do budoucna, jaké?

•

Jaká jsou vaše tři nej větší přání?
Na první otázku odpovědělo 9 rodičů. Odpovědi se týkaly v převážné většině

zabezpečení bydlení a pracovní činnost pro dítě s autismem. Odpovědi si byly velmi podobné,
a e

'

lišily se v tom, jak dalece počítají s budoucí samostatností dítěte, což do určité míry

záviselo také na typu postižení a na stavu schopností a dovedností dítěte, což bylo možné
vysledovat z odpovědí na otázky týkající se sebeobsluhy dítěte v dotazníku. Maminka dívky
s

atypickým autismem, která v dotazníku většinou na otázky o sebeobsluze odpovídala kladně

na

Psala: „Zabezpečit

Ubezpečit chráněné

vhodnou pracovní terapii, volnočasovou náplň, která jí pomáhá a těší,
bydlení."

V jiné rodině, kde je vysoká míra závislosti chlapce s nízkofunkčním autismem na
Pomoci jiné osoby maminka uvedla: „Dokud to půjde, tak chlapec bude doma, počítám tak
Ještě 3-5

let, pak do týdenního stacionáře. "

Matky s dětmi, které jsou už v současné době do určité míry samostatné, počítají i do
budoucna s větší mírou samostatnosti, než matky dětí s nízkofunkčním autismem. Zajímavé
js

° u dvě odpovědi matek, z nichž jedna je matkou chlapce s vysoce funkčním autismem a
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druhá chlapce s Aspergerovým syndromem: „Aby zdárně dokončil
možné, měl zázemí v rodině a našel si zaměstnání,
tolerovat. "

vzdělání, jak to bude

kde bude šťastný a ostatní jej

budou

„Pokud bude on sám chtít, najít oblast, kde se bude realizovat a bude mít motivaci jít
dál

samostatně."
Tato otázka byla zařazena mimo jiné proto, abych zjistila, zda někdo z rodičů počítá

s tím, že se o dítě s autismem bude v budoucnu starat jeho sourozenec. Takovou odpověď
neuvedl nikdo z rodičů, ani v odpovědích sourozenec nefiguroval žádným jiným způsobem.
Téma sourozenců se ale objevilo v dalších otázkách (viz dále).
K obavám do budoucna se vyjádřilo 9 rodičů. Všichni tito rodiče odpovídali
v souvislosti se svým dítětem s postižením (což je pochopitelné vzhledem k charakteru a
účelu dotazníku, který se po celou dobu týká dítěte s autismem). U většiny rodičů odpověď
vyjadřovala nějakým způsobem obavy, co s dítětem bude, ve smyslu, kdo se o něj postará, až
toho rodiče nebudou schopni, kde bude dítě v budoucnu žít. Výstižná j e například tato
odpověď: „Ano, že bude závislý, depresivní a sám, že mu zemřeme, že mu nebudeme

umět

Pomoci."
Podobné obavy vyjádřila také maminka dívky s atypickým autismem v poslední části
Její odpovědi: „Nedostatek
cenová nedostupnost,

adek\'átních možností pro dceru v oblasti práce, terapií,

jejich

způsob zajištění bydlení, přístup veřejnosti k těmto lidem, hrozba, že by

dcera musela jít do ústavu. "
V této odpovědi

vidíme

jako jednu z obav přístup veřejnosti k těmto lidem. To uvedla

též maminka chlapce s vysoce funkčním autismem: „Strach z nepochopení okolí, z využívání
naivity."
Přesto, že tato otázka nebyla specifikována pouze na dítě s autismem, všichni rodiče
v

XÍádřili obavy právě v souvislosti s ním. O jeho sourozencích se v této otázce nezmiňovali.
Jiné to ovšem bylo u další otázky, která se týkala přání rodičů. Zde se většinou

Ur

ěitým způsobem v odpovědi sourozenec objevil. U některých maminek se přímo vyskytují

P?ání týkající se sourozence/sourozenců. Centrálním tématem většiny odpovědí ale přesto
byl

y děti s autismem, často opět v souvislosti s jejich budoucností. Maminka se třemi

dcerami, z nichž jedna má atypický autismus, uvedla následující tři přání:
„Zdraví nás a dětí, důstojný život dcery s PAS, naplněný život dětí.'

75

Druhá maminka, která má kromě osmiletého syna s nízkofunkčním autismem ještě
dceru a syna adolescentního věku uvedla:
„1. uzdravení au tisty, 2. vlastní dům s důstojným bydlením s ohledem na postižení
dítěte, 3. vhodné zařízení pro budoucí dospělé postižené dítě a úspěšné dostudování

zdravých

dětí."
Ve výpovědi jedné maminky se vyskytuje dokonce jedno přání týkající se zdravé
dcery v souvislosti s jejím bratrem s postižením. Maminka uvedla následující tři přání:
„ /. Aby byl syn i v budoucnu šťastný a spokojený, 2. Aby měl vždy kolem sebe hodné
lidi, 3. Aby dcera nebyla poznamenána tím, že má postiženého bratra právě

nízkofunkčním

autismem. "

10.2.

Shrnutí

Ze zjištěných informací vyplývá, že sourozenecké vztahy mezi dětmi, z nichž jedno
má autismus, jsou z pohledu rodičů spíše dobré a nejsou autismem nijak vážně negativně
narušeny. O autismu se ve zkoumaných rodinách nehovoří přespříliš, ale ani není toto téma
v

rodinách tabuizované. Překvapivé pro mě bylo, že rodiče nemají ve všech případech pocit,

že

své zdravé děti časově zanedbávají. Většina rodičů si je vědoma toho, že postižení

sourozence s sebou nese větší pocit odpovědnosti pro zdravé dítě. Právě toto vědomí je
zároveň často jednou z obav, jak při přemýšlení o pořízení dalšího dítěte, pokud dítě
s

autismem je prvorozené, jednak zdrojem obav pro budoucnost obou dětí. Jak z dotazníků

vyplývá budoucnost dětí je celkově nejtíživějším tématem pro rodiče. Ohledně dítěte
s

autismem je jejich nejčastější obavou to, aby se měl o dítě kdo postarat a ohledně dítěte

zdravého (jak vyplývá i z rozhovorů - viz dále), zdaje správné do budoucna zdravé dítě péčí
0

sourozence zatížit.
Z dotazníků také vyplývá, že se narozením dítěte s autismem do rodiny zřejmě mění

hodnoty
2 ne

do

těchto

rodin

a

právě

budoucnost

dítěte

(resp.

všech

dětí) je

jednou

jvýznamnějších hodnot jejich matek, přičemž vlastní život a budoucnost často odsouvají

Pozadí.
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11.

Vliv autismu na sourozence

1 / . 1.

Téma autismus

11.1.1.Porozumění postižení sourozence a informace o autismu
Jak sourozenci rozumí postižení svého bratra či sestry se velmi různí. Závisí to na
mnoha faktorech. Pochopitelně na jejich věku, dále pak na zájmu sourozence mít informace o
tomto postižení, na vztahu mezi sourozenci, na rodičích a jejich otevřenosti k tématu autismus
aj. Při rozhovorech jsem tak dostala na otázku „Jak bys vysvětlil, co je s tvým sourozencem?"
velmi různé odpovědi, které vypovídaly o různé míře pochopení podstaty autismu.
Osmiletý chlapec vidí bratrovo postižení jen v určitých vnějších projevech. Podstatu
postižení pochopitelně vzhledem kjeho věku nezná. Na otázku, co je s jeho bratrem, řekl:
.. Třeba mu vadí, že když já utřu nádobí po něm, tak jemu to vadí, nebo když něco udělá, tak
mu vadí, když ho pohladím, nebo mu třeba vadí, když dostanu dobrou známku a on špatnou a
je rád, že dostanu trojku."

(SI')

Na rozdíl od něj podala stejně stará dívka na její věk až překvapivě vyzrálou odpověď:
"Já myslím že maminka mi řikala, že má nějakou takovou nemoc, která se jmenuje
Aspergerův syndrom. " „A co to znamená?"

nějak

„Že třeba se nechová jako ostatní, že se třeba

chová jinak. A ještě existujou jiný nemoci a to je třeba Downův syndrom a takový jiný.
y

ypadá to, že se neumí chovat, když někde jsme, protože ty lidi neví, že má tuhle nemoc."

(Sl 4)

V rodinách, kde se rodiče velmi zajímají o autismus, popř. dokonce hlavně matky
Afinou pracovat nebo vzdělávat se v tomto oboru, jsou děti informovány velmi dobře. Tak
například čtrnáctiletá dívka z takové rodiny podala téměř učebnicové vysvětlení: „No on má
v

ysoce funkční autismus. To je to, že má problémy

v sociální spektru, poruchu komunikace a

k

'k. Taky má to, že je schopný se zaměřit na jednu věc a v tom se babrá, dokud to neudělá. "

(S13)
Lze všeobecně říci, že mají lidé se zkušeností se sourozencem s autismem rozhodně
Mnohem větší informace o tomto postižení, než běžná populace v jejich věku, což je dáno do
Ve

'ké míry tím, že informovanost běžné populace je u tohoto postižení (resp. v podstatě o
p o U Ž i t y z k r a t k y S, - S 1 4
—
S
^
snadné identifikace ruznycn vypuvcu

ratky JS0U zvoleny z důvodu
ch

^
j

^

v

S

n

é

°vání anonymity.
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jakémkoliv postižení) velmi malá. To potvrzuje i jedna sestra, když hovoří o tom, jaký
problém jí dělá vysvětlovat toto postižení svým vrstevníkům: „To mi dělá vždycky hrozný
problém, protože ty lidi vůbec o tom nic nevědí, takže většinou se dělí na skupiny, kteří nevědí
nebo si myslej, že je to mentál nebo něco takového, takže já většinou začnu tím, jestli viděli
Jilm Rain man a od toho se odpich nu, pak se to snažím vysvětlit a nakonec většinou skončím u
té definice s tím marťanem, jak se říká marťan bez manuálu poslanej, to je výstižný, protože to
pak všichni pochopí, on je prostě úplně někde jinde, za oponou. " (S4)
V této charakteristice autismu vidíme, že sestra hovoří o J i n é m světě" bratra - hovoří,
že je ,jinde", „za oponou". Podobná vysvětlení autismu - tedy jako jiný svět, svět za zdí
apod. se vyskytoval ve vysvětleních vůbec nejčastěji. Je tedy možné, že právě takto rodiče
Postižení dětem vysvětlují, nebo že je to pro ně nejlépe pochopitelná analogie. Pro ukázku
zařazuji ještě dvě taková vysvětlení: „ To nevím, jak bych to vysvětlil. Takový postižení, že ten
člověk má svůj svět, že ten kolektiv ho většinou tak nezajímá, že má nějaký svoje prostě, že na
něčem ulpívá, že ho něco zajímá, je to takovej zvláštní člověk, takovej podivín. (S2)
„ Člověk se uzavírá do sebe a nechce...vpodstatě
s

lidmi, něco mu vtom

brání...

ten člověk neví, jak má komunikovat

V podstatě my to berem, jakože

ten člověk s námi chce

komunikovat, snaží se, ale jako kdyby za nějakou neviditelnou zdí, přes kterou nemůže k nám
a

my se mu snažíme ukazovat ten náš svět, aby on knám mohl a rozuměl nám. " (S5) I zde

sestra nepřímo vyjadřuje, že její bratr má nějaký „svůj svět" odlišný od „našeho světa".
Je pravda, že se jedná o analogii, která je velmi často používaná v charakteristice dětí
s

autismem a je to zřejmě dobrá analogie, která může sloužit jako most mezi odborníky a

laiky - rozumí tomu zřejmě obě skupiny.
Všichni sourozenci byli schopni nějak autismus vysvětlit a dle mého názoru byly
jejich výpovědi většinou výstižné a nebyly daleko od skutečné definice autismu (pochopitelně
adekvátně věku a tomu, že nejsou odborníky na tuto oblast). Přesto většina sourozenců má
Poc

it, že nemá o autismu dostatek informací. Na druhou stranu ale většina z nich aktivně

f o r m a c e nevyhledává a má je pouze od rodičů. Jinak je tomu ale v rodinách, kde jsou v této
° b | asti velmi aktivní rodiče -

pracují

v oblasti autismu, chodí na rodičovské schůzky apod.

^ o b e c n ě by se dalo říci, že tam, kde se o autismus hodně zajímají rodiče a komunikují na
toto

téma s dětmi, zajímají se i děti (sourozenci).
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11.1.2.Otevřenost komunikace o autismu a sourozencích
Na začátku šetření jsem měla určité obavy, zda budou respondenti ochotni sdělovat mi
své zážitky se sourozenci a své pocity vůči nim, zda se mi vůbec podaří naplnit cíle mé práce,
zda není toto téma pro respondenty příliš citlivé. Jak je to tedy s jejich otevřeností vůči
tomuto tématu?
Protože jsem do rodin vždy vstupovala po předchozí domluvě a vysvětlení účelu
práce, ve většině rodin panovalo velmi otevřené klima a sourozenci byli na náš rozhovor
předem připraveni. Proto během rozhovoru o svých sourozencích a o autismu hovořili
víceméně bez problémů. Během rozhovorů jsem ale zároveň zjišťovala, jak dalece jsou
otevřeni tomuto tématu mimo náš rozhovor a mimo rodinu. Převážná většina respondentů
hovoří o autismu se svými rodiči. Snad v žádné rodině není toto téma tabu. Liší se pouze
mírou, se kterou se autismu doma věnují - to je vidět i na odpovědích rodičů v dotaznících.
Vzhledem k jiným lidem ale většinou už otevřenost klesá. Zajímavé je, že je tato otevřenost
dost rozdílná vzhledem k věku. Z mých respondentů nejmenší problém s tématem postižení
sourozence mezi cizími lidmi měli malí respondenti ve věku 7-8 let. Ti nepovažují postižení
svého sourozence za nic zvláštního a nemají zábrany o tom hovořit s lidmi, kteří se jich na to
Ptají. Obě děti v tomto věku, se kterými jsem mluvila, uvedly, že to

říkaly

spolužákům,

kamarádům, paní učitelce atd. Mohlo by to být tím, že samy tyto děti ještě nejsou dosti
vyzrálé na to, aby měly nějaké předsudky vůči lidem s postižením, a proto tyto předsudky a
negativní reakce nepředpokládají ani u jiných lidí, a tak jim nedělá problém se jim s tím
svěřit.

Problém (alespoň mezi mými respondenty) nastává v období kolem puberty. Tehdy se
d

áti častěji uzavírají do sebe, přichází částečně stud a také strach říkat někomu o postižení

Sv
2

ého sourozence, nebo k tomu prostě nemají důvod. U těchto respondentů se mi na otázku,

da o autismu hovoří ještě s někým jiným než s rodiči objevovaly odpovědi jako „Ne, já to

^ c

nerozpitvávám."

(S7) nebo „Jinak se o tom s nikým nebavím. Jednou jsem to řekl

jednomu spolužákovi,

ale ten stejně nevěděl o co go. Oni by to nepochopili ti spolužáci, oni

s lí

>n člověkem nežijí. " (S2)
Tato uzavřenost v tomto období může být dána skutečností, že právě v tomto věku si

Začínají děti více uvědomovat, v čem je jejich sourozenec jiný, o jaké postižení se jedná a
* a j í problém se s tím samy vyrovnat a mohou se bát předsudků okolí. Pochopitelně ale toto
ne]

ze brát jako závěr, neboť uzavřenost může být stejně tak dána vyšší uzavřeností celkově,
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která je pro tento věk fyziologická. Ovšem dle mého úsudku právě tito sourozenci, kteří se
bojí o tom s někým mluvit, neboť se bojí negativních reakcí, mají spoustu pocitů, které se bojí
někomu sdělit (viz. jedna třináctiletá sestra, která evidentně trpí pocity viny za negativní city
vůči bratrovi), by možná nejvíce uvítali nějakou pomoc zvenku - v podobě sourozeneckých
skupin nebo odborné psychologické pomoci. To mi také někteří potvrdili. Právě ve věku
puberty jim může chybět „spřízněná duše", někdo, kdo by jejich problému rozuměl. Když
jsem se těchto sourozenců ptala, zda by chtěli znát nějaké jiné sourozence dětí s autismem,
vesměs odpovídali kladně (pokud už někoho takového neznali). Jeden bratr vyjádřil klad
právě v porozumění: „ Chtěl bych někoho takového znát, určitě bysme pokecali a tak, byl by to
člověk, kterej by to chápal. " (S2)
Větší míra otevřenosti se pak objevuje u dospělých respondentů. Respektive tito lidé,
jak vyplynulo z rozhovorů, už nemají problém o svých sourozencích hovořit, ovšem vybírají
si s kým. Do určité míry to souvisí s jejich hodnotami ohledně přátelství (viz dále). V podstatě
dle jejich výpovědí hovoří otevřeně především s lidmi, kteří se o jejich sourozence skutečně
zajímají a mají kladný vztah k lidem s postižením obecně. Toto dokládají následující ukázky
z rozhovorů: „Bavím se o tom s dobrovolníkama, s terapeutkou Son rice, se sourozencema,
tak různě s kým se potkám, kdo se o tom zajímá. Vpodstatě, když se mi někdo ozve, kdo se o to
zajímá, tak jsme si takový bližší, třeba s jednou slečnou, ta se o to hodně zajímá, tak s tou si o
tom povídáme. Ne moc s vrstevníky, kteří o tom nic neví, spíš s lidmi, kteří o tom něco ví. "
(S5)
„ Teď hodně ve škole, protože většina ze spolužáků pracuje jako dobrovolníci, takže
oni na to maj jinej pohled, protože to doma nemaj, tak jak oni to vidí, to je zajímavé, taky s
asistentama, co chodí za sestrou. S vrstevníky moc ne, co o tom nic nevědí. Kdo sestru zná,
takoví ti dobří kamarádi a známí, tak ti se o to zajímaj, hodně pomáhaj, tak s nima se o tom
b

wím. Ne všichni jsou takoví,

n ě k t e ř í

dělají, jakože to končí mou druhou sestrou, která je o

"ok mladší a ten zbytek jako že nic. Já se sama o tom s nima nebavím. Ti dobří kamarádi
^čnou sami, tak jsem ráda, ale tam, kde nezačnou sami, tak já to nehrotím. " (S6)

11.2.

Fungování

rodiny s dítětem s autismem očima sourozenců

Když jsem se sourozenci hovořila o tom, jak funguje jejich rodina, až na jednoho
br

atra mi všichni řekli, že

f u n g o v á n í

jejich rodiny pociťují jako ojedinělé, zcela odlišné od

l (Kladný vztah k lidem s postižením se ukazuje u sourozenců jako velmi významná hodnota, vypovídající o
kVa|
itě člověka).
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fungování jiných rodin a jsou si vědomi, že kdyby jejich sourozenec neměl autismus, vše by
fungovalo jinak.
11.2.1.Společný čas
Pokud je v rodině dítě s postižením, rodina často přestává podnikat společné dovolené
Pokud se dovolené nějakým způsobem konají, musí se veškeré činnosti přizpůsobit dítěti s
postižením. Stává se tak, že v podstatě žádnou činnost nemohou dělat společně. Nejvíce se
zřejmě toto projevuje v rodinách, kde se jedná o těžší postižení a dítě je závislé na péči druhé
osoby. O tom vypráví jedna sestra: „No my před tou terapií jsme tak nějak trávili čas, ale v
podstatě, to teda říká náš známej, kterej má kluka s těžším autismem, ten teda říká, že se těší
na to, až se rodina přestane dělit na dvě poloviny, kdy jedna polovina musí bejt s tím jedním
dítětem

a ta druhá může bejt s tím druhým, nebo může odpočívat a v podstatě takhle to bylo

u nás. Třeba že jsme jeli k babičce, ale třeba já jsem byla na sjezdovce s mamkou,

zatímco

táta byl s bráchou, nebo jsem byla já s babičkou a rodiče byli s bráchou, takže takhle se to
vždycky dělilo. Měli jsme jednu rodinnou dovolenou v jedné vesnici, tam je taková chata a
tam je klídek, tam už jsme byli asi dvakrát, tak to byla naše rodinná dovolená, že jsme byli
společně. Jinak to bylo v podstatě o tom, že já jsem jela k babičce a naši byli doma. Já jsem
Jela na školu v přírodě a naši byli doma, takže v podstatě jsme byli tak rozdělený, že jsme
společnou dovolenou tak nějak ani neměli. Pak teďka to přichází tak, že už je to lepší, takže
třeba jedeme společně k babičce, nebo jedem na tu společnou dovolenou, tam jdeme třeba na
koupaliště, tak se snažíme jenom být úplně spolu a tak, ale když jsme třeba u babičky, tak je to
Pořád ještě
°dpočívá.

o tom, že jeden musí zůstat s ním, další jdou lyžovat. Jeden jde tam, další

Takže se to v podstatě takhle pořád dělí. Dřív mi to docela vadilo, někdy mi bylo

docela smutno, protože když je člověk na té sjezdovce, tak tam vidí ty rodiny, děti a rodiče,
všichni si tam lyžují společně a já jsem tam byla vždycky sama." (S5)
Podobně o společném trávení času vypráví i jiná sestra: „No my spolu už dohromady
*oc času netrávíme, opravdu se všechno podřizuje tomu jeho hlídání. Když jsme byli malí, že
Jsme někam chodili, to už moc ne no. Táta ten chodí unavenej z práce, máma se pořád věnuje
Lukáš kov i, brácha přijde ze školy a sedne k počítači, já si teď taky dělám už ty svoje věci,
dohromady jako rodina, že bychom extra fungovali, to se říct nedá. " „A jezdíte
^kam
S

třeba

společně o prázdninách? " „ Teď už vůbec, leda že třeba jedu s tátou na turnaj, máma

mm j e doma,

a l e

j i n a k

jak

jsme

jezdívali na dovolenou, když jsme neměli Lukáška, tak to už

" „A to je od té doby, co máte Lukáška?" „No myslím, že naposledy jsme s nim byli
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v Tatrách, když to ještě nebylo jasný a právě to bylo hrozný

on v tu dobu tam šíleně řval,

máma s nim zůstávala na hotelu a byla z toho docela šílená. To bylo asi poslední, pak už jsme
nikde nebyli." (S4)
Trávení společného času v rodině je ale jistě ovlivněno i tam, kde dítě není závislé na
druhé osobě zcela a rodina se nemusí dělit jen proto, že někdo musí hlídat dítě s postižením
Důvody mohou být i jiné, neboť autismus je specifické postižení, které s sebou nese různé
typy zvláštností. Rodinné dovolené mohou být ovlivněny už jen faktem, že většina dětí
s autismem hůře snáší změny prostředí, nebo má zvláštní vzorce chování. Například
chlapce s vysoce funkčním autismem uvádí: „Kdyby brácha byl normální,

bratr

určitě by to

fungovalo jinak. Mohli by jsme třeba jezdit hodně na výlety, ne tak málo, protože

brácha

nemá rád změnu, mohl by s námi jezdit na tábory. " (S2)

11.2.2.Každodenní život
Sourozenci ve shodě uvádějí, že rodina funguje jinak také v tom, že se vše podřizuje
dítěti s autismem i v každodenním životě - viz následující výpověď: „No brácha

vcelku řídí

celou rodinu, nebo spíš my se řídíme podle něj. Kam chce jet on, tak se tam většinou jede. "
(SI2) Komplikovat každodenní život mohou do velké míry i rituály, typické pro lidi
s autismem. Jak těžké to někdy v domácnosti může být, dokládá vyprávění dvou bratrů
z

j e d n é rodiny: „Honza dělá hrozný scény kvůli Markovi (mladší bratr - pozn.

autora).

Marek, když uklízíme, tak si musí jít hrát, protože ten nesmí vytírat, protože kdyby vytřel, tak
Honza přes tu místnost nemůže projít. " (S3)„Toje věčný řev u nádobí, kdy křičí, třeba když
začne něco utírat, tak Marek nesmí utírat jeho věci, nesmí nosit jeho věci, nesmí přes něj
Přejít, nesmí přejít přes jeho věci, nedává si věci tam, kde Marek seděl, fakt banální věci. " Je
'o jen kvůli Markovi. Takže ten nic nedělá a když něco takhle udělá, tak se to musí celý udělat
z

"ova, musí se hrnek odnést na stůl, znovu umýt... taky mu nesmíme říkat Honzo, ale nějak

j ^ k , to mu vadí hrozně. To vůbec nechápu, že takový blbosti mu vaděj. " (S2)
Někdy mohou sourozenci vidět rozdíly i ve vnějším prostředí rodiny. Sourozenci, kteří
vyprávěli o jejich bydlení, brali tyto zvláštnosti a úpravy s humorem. Takto s humorem
jeden bratr vypráví, v čem je jiný jejich dům: „ Kdyby byl brácha normální, měli bychom tady
** rostlin, ten dvorek by nebyl rozkopanej, nebyly by tam škeble, těch tam má šíleně moc. "
<S2) Sestra autistického chlapce vypráví o jejich bytě takto: „U nás doma je to jemu už
*způsobený všechno, všechno se zamyká, do tý výšky, kam on dosáhne, nesmí nic být, do tý
le

dnice pořád leze, takže jinde by se to nedalo uhlídat. (S4)
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11.2.3.Širší rodina
V rozhovoru jsem sourozencům pokládala také otázky týkající se širší rodiny, abych
zjistila, jak přijímá dítě s postižením, zda pomáhá s péčí o něj a v neposlední řadě, jaké jsou
rozdíly v přístupu ke zdravému sourozenci a dítěti s autismem. Soustředila jsem s především
na prarodiče. V některých rodinách mají s prarodiči dobré vztahy a (zejména babičky)
pomáhají s péčí o sourozence. Ve třech rodinách bydlí prarodiče s rodinou v jednom domě
V pěti rodinách uvádějí sourozenci běžné vztahy s širší rodinou, nepociťují žádné zvláštnosti
oproti jiným rodinám, ani jiný přístup k jednomu či druhému sourozenci. Pouze jeden
sourozenec uvedl, že se babička věnuje o něco více bratrovi (ovšem nepociťuje to jako
žádnou křivdu, neb si je vědom, že je to třeba). V této rodině dokonce babička v oblasti péče
trochu působí jako další rodič: „ Babička s tou svojí obrovskou praxí a pílí a já nevím čím
vším strašně pomáhá při výchově Jakuba a jeho vývoji ještě doteď. Vlastně především

kvůli

babičce a teda samozřejmě taky kvůli tomu, že si ho naši nechali doma, nedali ho do ústavu a
snažili se, aby měl plnohodnotný

život a všechny takovéhle věci, bez kterých by to samozřejmě

taky nešlo. Ale babička se mu každodenně věnovala, každý den se s nim učila, číst, psát,
počítat, pořád dokola. A prostě babička ho vydřela, vydřela s nim celou zvláštní školu.

(Sil)

V pěti rodinách jsem ale zaznamenala, že z pohledu sourozenců nemají s širší rodinou
(obvykle s prarodiči z jedné strany) dobré vztahy. Sourozenci pak popisují tuto situaci
například takto: „My máme dost divný babičky, oni to nějak moc nevzaly.S9)

nebo „My se

•v babičkami vůbec nebavíme, mamka asi před sedmi lety ukončila všechny vztahy se všemi
Příbuznými. " (S8) Prarodiče mají někdy problém přijmout postižení dítěte. Například vyčítají
rodičům, že ho jen neumí vychovat: „To naše babičky nepomáhaj,

chovej se kněmu

jako

k

dyby byl nevychovanej. " (S9) Někdy také protěžují dítě zdravé: „No já jsem byl hodně

°blíbenej. Já když jsem se narodil, tak máma byla na vysoký škole, takže mě

vychovávala

babička, takže jsem měl větší pouta. Měly mě hodně rády. Když přišel brácha, ještě po takový
době, tak se od něj babičky tak nějak distancovaly."

(S9) To popisuje také dospělá sestra

autistické dívky, která to vnímá jako velkou nespravedlnost vůči své sestře a má za to na
Prarodiče vztek: „ Děda, ten se hodně chová, jako by neexistovala. Dokud byla sestra malá a
ještě se nevědělo, tak to bylo dobrý, to ještě byla babička, takže to všechno korigovala, ale teď
Polední

dobou, když jsme tam, tak o ní ví, mamce říká, že ví, jak to s níje, ale jedná s ní, jako

b byla nevychovaná.

Mamku to hrozně mrzí, protože když my máme svátek s druhou sestrou,

** zavolá, nebo když tam jsme, tak něco dostaneme, sladkost a tak, ale když má mladší
^sira,

tak si vůbec nevzpomene, jako by nebyla. Mamka si nikdy nedovolila mu něco říct,
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protože má respekt. Já jsem mu nedávno řekla od plic co si o něm myslím, že to nemůže takhle
dělat, že na mamku toho je i tak už dost. " (S6)
Mít sourozence s autismem, jak je vidět, poskytuje všem lidem v rodině, tedy i dalším
dětem, jednu zásadní zkušenost. Bezproblémové fungování rodiny, společné výlety a
dovolené a klidný chod domácnosti není vůbec samozřejmostí. Pro děti, které v takové rodině
vyrůstají, se může právě čas, který tráví celá rodina pohromadě, stát významnou hodnotou.

11.3.

VIi v autismu na přátelské a partnerské vztahy

Oblast přátelských vztahů může být postižením sourozence značně ovlivněna.
Z vyprávění respondentů vyplynulo, že může být ovlivněn výběr kamarádů, do přátelských
vztahů může zasahovat nutnost své přátele informovat o postižení sourozence a problémy
s tím spojené, může se vyskytovat stud a podobně. Sourozenci mohou být také do značné
míry omezeni. Dost často se stává, že si nemohou (nebo nechtějí) kvůli svému sourozenci
vodit kamarády domů. To je časté především tam, kde sourozenci sdílí společný pokoj, nebo
tam, kde je postižení závažnější. Jedna sestra například hovoří o tom, co se děje, když si
přivede kamarádku

domů, kde žije její bratr s nízkofunkčním autismem. Uvádí to

v souvislosti s tím, co jí na bratrovi štve: „ Vadí mi, že je agresivní, protože třeba když mi
Přijde kámoška na návštěvu, tak jí kope, nebo tahá za vlasy a ona potom zdrhá, chudák. "
(S7) Jiná sestra chlapce též s nízkofunkčním autismem popisuje, že návštěvy u nich doma
není možné vůbec uskutečnit: „Vodit někoho domů, to vůbec nejde, už ho poslední dobou
nikdo neviděl, ty lidi tam tahat nemůžu, i kvůli druhýmu bráchovi, já nemam svůj vlastní
Pokoj, kam bych ho mohla vzít. Já se teda za Lukáška nestydím, to spíš máma nechce, aby tam
někdo chodil, i třeba kvůli tomu, že někde položí nějaké rozžvýkané jídlo a tak, to je dost
šílený". (S4)
Někteří sourozenci také uvádějí, že je určitý problém, brát svého bratra či sestru
s sebou ven mezi své kamarády. Jedním z důvodů může být stud, jak uvádí třináctiletá dívka,
která bratra nebere mezi své kamarády nikdy. Na otázku jestli se za něj někdy stydí
odpověděla: „ Když ho vezmu s sebou, takjenjdem po ulici, tak si říkám „ježišmarja ". " (S7)
Většinou ale, pokud uváděli, že své sourozence mezi své přátele neberou, byly zde
důvody jiné: J kdybych já jí někam chtěla vzít, tak nevím, jestli ona bude chtít, jak ona se tam
Echová, kdy jí napadne jít domů, nevím, kdy sejí to najednou v hlavě převrátí, že sejí ito tam
bednou
J*»Jt

nelíbí a to je složitý jí něco nabídnout, aby sejí to líbilo. Jo s jednou

kamarádkou

brávala, když jsme chodily na lavičky. To se ale taky naučila. Jsem jí vzala jednou, jí
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se to líbilo a pak už se mnou chtěla chodit pořád. Když jsme byly samy s tou kamarádkou, tak
to bylo v pohodě, protože na ní byla zvyklá. Pak jsme ale třeba napsaly klukům, aby přišli, a
pak, když přišel někdo jiný, tak z toho byla už na nervy, to vždycky zmlkla, nebavila se,
trucovala, že chce jít domů, že jí to tam nebaví, jak kdyby to dělala naschvál. " (S8)
„Já v podstatě

mam celkem obavy z toho vzít ho sebou, i když je to moje

nejlepší

kamarádka a zajímá se o to, tak mám obavy, protože jednak ten výlet se zkazí, jakmile se něco
stane, bude mu špatně, bude mu zima, tak musíme jít zpátky, aniž někam dojdeme, takže takhle
záměrně ho neberu sebou. " (S5)
Někteří naopak v tomto nevidí žádný problém. Tak je to především u malých
sourozenců. Osmiletý chlapec, kterého jsem se na toto téma ptala, se nad tím nijak
nezamýšlel, společné trávení času s postiženým bratrem a vodění ho mezi další kamarády
považuje za samozřejmost. „My chodíme vždycky za barák, tam je velký pole a tam všichni
běháme."

(SI) Ovšem i dospělý bratr autistického chlapce uvedl: „Já ho beru ven rád,

nemam s tim problém. " (S9)
Problém s kamarády a vrstevníky se může týkat také toho, jak sourozence s postižením
přijímají, jak na něj reagují. Sourozenci uvádějí pozitivní i negativní zkušenosti: ,,Největší
bomba bylo, když jsme teď o prázdninách jeli na několik dní na těžko putovat a brácha tam
byl s námi. Zvládl to úplně dobře, s tím, že samozřejmě bylo jasný, že v některých
musím přijít a postarat
chápaví. Já prostě

chvílích

se o něj. Popřípadě za mě zaskočili ti moji kamarádi, kteří jsou

napíšu do emailu, beru s sebou svého bráchu, je mentálně

postižený,

doufám, že vám to nevadí. Ty lidi většinou napíšou, že jim to nevadí a pak se taky podle toho
k němu chovají. Na těch horách to tak bylo. Všichni se tam k němu chovali hezky,
Porozuměním.

spatřičným

"(Sil)

„Já mam kamarády

ve škole nebo na basketě a to je daleko, ale třeba na ty

Ministrantský setkání mezi ty kámoše, tam ho beru. Oni to berou tak, že to je prostě Honza,
chová se tak, tak se tak prostě chová, tak ho tak necháme. (S2)
Většina sourozenců hovoří o tom, že jejich dobří kamarádi jsou k jejich sourozenci
ohleduplní a chápaví. Negativní zkušenosti mají spíše s cizími lidmi, nebo s vrstevníky, které
Opovažují za kamarády (např. spolužáci): „Třeba naposledy jsem byla s bráchou venku a
Mna

sousedka, co je o tři roky mladší než já, tam byla s nějakými svými kamarády a jezdili

Kolem nás, ona měla kolečkové brusle a ona prostě jezdí, stojí a čumí na něj a ukazuje si na
h

ěj, nebo se zeptá „ tvůj brácha ještě čůrá do plínek? " (S5)
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Někteří sourozenci mohou být postižením svého bratra či sestry ovlivněni natolik, že
jejich přátelé jsou posuzováni do značné míry podle toho, jak se staví k jejich sourozenci s
postižením. „ Prostě já, když si vybírám lidi, které si pustím blíž k tělu, tak kdyby to byl člověk,
který není schopný tohle akceptovat a choval by se k bráchovi nějak ošklivě, tak takoví lidi
potom už nejsou moji kamarádi.

"(Sil)

Někdy také nejlepšími přáteli těchto sourozenců bývají lidé, kteří se nějakým
způsobem sami zajímají o oblast lidí s postižením. Takové lidi vyhledají buď záměrně (což
není až tak časté), nebo se právě takový člověk na základě svého zájmu o lidi s postižením
stane postupně jejich dobrým přítelem: „Pak je tady Lucka, to je moje nejlepší kamarádka, je
o 3 roky mladší než já, studovala se mnou na gymplu, teď nastupuje na studium na vysokou,
ta pracovala

v OSA, pracovala pro Jahodu, takže to je člověk, který je mi hodně blízký a

hodně se setkává s postiženými

lidmi.

"(Sil)

Všeobecně by se dalo říci, že hodnota přátelství (respektive spíše výběr přátel a
hodnoty na základě kterých k výběru dochází) je postižením sourozence hodně ovlivněna.
Tito sourozenci si pro přátelství vybírají lidi, kteří mají určité kvality. Za jednu z významných
kvalit pak považují přijetí jejich sourozence s postižením a kladný vztah k němu, nebo ještě
lépe kladný vztah k lidem s postižením obecně.
Podobně to může být s výběrem partnerů. Když jsem se jednoho ze sourozenců ptala,
jestli měl někdy problémy se svou přítelkyní kvůli svému bratrovi, odpověděl: „Ne, protože se
zase dostáváme

ktomu,

že si vybírám lidi, se kterými se budu bavit, kteří budou

moji

kamarádi, tak když vidím, že ten člověk se mi třeba kvůli bráchovi začne smát, tak už se s nim
dál nechci bavit a to probíhá podobně i u té holky. Samozřejmě když ta holka se mnou chce
být, tak prostě dřív nebo později jí dojde, že brácha tady prostě je, že je to můj sourozenec a
že se s tím musí smířit.

"(Sil)

V oblasti partnerských vztahů se ve výpovědích dospělých sourozenců opakovaly také
určité obavy. Ty se týkaly především toho, jak jejich budoucí životní partner přijme postižení
jejich sourozence. „ Doufám, že to nějak pochopí, třeba kdyby měl bratr bejt přes týden někde
a třeba na víkend se o něj starat, tak třeba by se to dalo zvládnout, ale určitě by to ty vztahy
fochu narušilo. I když já si nedovedu představit, že bych potkala někoho úplně novýho, tak si
říkám, že jsou to lidi, který znaj mě, takže vědí, jak to je, ale bála bych se, kdyby to byl někdo
Mně novej a já mu to musela všechno vysvětlovat. " (S4)
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S partnerskými vztahy pochopitelně souvisí také vlastní rodina. K tomuto tématu se
vyjádřila jen jedna dívka: „ Tohohle se bojím hodně, že moje děti budou mít autismus, takže
pokud jednou budu mít přítele, tak určitě tohle s nim řešit budu a budu se toho docela bát,
protože nevím, jestli bych chtěla riskovat, jestli bych chtěla mít doma ještě jednoho

Lukáška

sama. Už jedno věčný dítě mít takhle na krku a ještě další. " (S4)

/ /.4.

Interakce mezi sourouzenci

11.4.1.Oblast hry
Protože autismus je velmi specifické postižení a jedna z oblastí, kde se specificky
projevuje, je hra, dotazovala jsem se respondentů, jakým způsobem si hrají nebo hráli se
svými sourozenci. Odpovědi zde byly u většiny respondentů velmi podobné, vždy uváděli, že
hra byla zvláštní: „No když jsme začínali s tou terapií, tak jsem úplně nevěděla, jak k němu,
jak si s ním hrát, než jsme s ní začali, tak jsem začala běžně jako s normálním bráchou, on to
nehrál. Pak jsem dělala to, co on dělal, takže když si točil kroužkem, tak jsem si taky točila
kroužkem v podstatě jsem navazovala na to, co on dělal. Teď už si dokážeme pohrát relativně
normálně - čtu mu pohádky, je to teda tak, že čtu třeba dokola jeden úryvek. Snažíme se s ním
hrát s legem a tak, ale nevypadá to jako hra s normálním dítětem, vždycky se to odvíjí od
toho, jak on si hraje. " (S5) Nebo: „Je to takový, že mu ukážu, co má dělat a on to dělá, dokud
ho to nepřestane bavit. Ale je to vyloženě na tom, jestli se mu chce. Nic ho moc dlouho
nebavilo. Nejspokojenějšíje,

když ho

člověk

posadí před video. S hračkama si vydrží hrát fakt

jen chvíli." (S9)
Pouze jedna sestra chlapce s vysoce funkčním autismem uvedla, že jejich hra byla
vždy úplně normální, a protože má poměrně hluboké znalosti o autismu, sama se tomu divila
(hovořila o pro autistické děti netypické symbolické hře): „To mi ani psycholožka

nechtěla

ověřit. To jsme si hráli, že jsme někdo jiný, to jsme si hráli na nějaké pokémony nebo co. "
(SI 3)
Pro starší děti nebo dospělé většinou tato oblast není nijak problematická - na
zvláštnosti hry si zvykli, nebo si se sourozencem prostě nehrají a o historkách kolem hry
hovoří s humorem. Ovšem problém to může být pro děti ve věku, kdy je pro ně hra aktuálně
velmi důležitá. To také potvrdili oba moji malí respondenti. Sedmiletá dívka dokonce uvedla,
že je z bratrovy nemoci nejvíce smutná proto, že si s ní nehraje. Zeptala jsem s proč: „ Oni ho
Q

ni moc nezajímají hračky. Protože on se teď spíš zajímá o starý auta, známky a různě
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všechno sbírá a ví přesně, že třeba některý generál se jmenoval generál Lear, Grand, kdy
třeba začala první světová válka a zajímají ho jenom samý starý jilmy a vždycky pak jenom
přemýšlí a střílí a vůbec si nehraje. " (S14)
11.4.2.Společné trávení času a podíl na péči o sourozence
Respondenti většinou se svými sourozenci netráví příliš mnoho času. Vesměs uvádějí,
že s ním tráví čas občas, občas ho někam vezmou, občas si s ním hrají, občas pomáhají s péčí
o něj. Ovšem zároveň nikdo z respondentů neuvedl, že by péče o sourozence nebo trávení
ěasu s ním byla nějaká nepříjemná povinnost, nebo že by mu způsobovala nějaké negativní
pocity. Vesměs se vyjadřovali tak, že se sourozencem netráví příliš mnoho času, neboť mají
své zájmy, ale když tráví, tak jim to nevadí, neomezuje je to, berou to jako normální věc. To
by mohlo být dáno pávě tím, že do toho nejsou rodiči nuceni a neočekává se to od nich. Na
péči se respondenti většinou podílejí částečně. Shodně uvádějí, že to po nich rodiče příliš
nechtějí, takže se péče o sourozence (zpravidla hlídání) většinou omezí na situace, kdy není
jiná možnost, jak uvádí třináctiletá dívka: „Hlídám hojen, když mi o to někdo řekne, ale není
to moc často." (S7) nebo na situace, kdy se tak sourozenci rozhodnou sami: „Rodiče se
hrozně snažili mě v tomhle nesvazovat, občas jsem ho hlídal, když rodiče potřebovali,

občas

třeba řekli: „ Běž se s bratrem projet, on nemá co dělat a ty se stejně neučíš. " Ale nikdy to
nebylo, že by mě to výrazně vadilo nebo omezovalo. Poslední dobou, když jedu já se svými
kamarády a jedeme někam na víkend, tak rodičům nabídnu, aby jel s námi. Řeknu jim, že
jedeme na víkend chci s sebou vzít bráchu, postarám se tam o něj, na tom výletě to bude
Probíhat tak a tak, dohodnu si s nimi, jestli si myslí, že by to pro něj bylo vhodné.

"(Sil)

Více času tráví se sourozenci hlavně tam, kde jsou si věkově blízcí - například
jedenáctiletý bratr třináctiletého chlapce s Aspergerovým syndromem s bratrem tráví dle slov
matky tolik času, kolik je u sourozenců běžné - sdílí společný pokoj, jezdí spolu do školy,
hrají si... i když i zde chlapec má své kamarády, se kterými chodí ven sám, bez bratra.
V rodině, kde jsou čtyři chlapci se vytvořily v podstatě dvojice - dva starší tráví nejvíce času
spolu a dva mladší, z

nichž

jeden má vysoce funkční autismus, tráví zase více času společně.

Ole slov starších bratrů například

často

jezdí jen dva malí chlapci k babičce, na výlet... apod.

^ a i ý bratr to nepovažuje za nic zvláštního.
• u
n Host Starší mohou působit v rodině jako další rodič,
Někdy ale sourozenci, obzvláště o dost starsi, mu.
v
,
_ .
,, . hiprá má bratra s autismem je natolik angažovaná, že se
ví
Jako součást „týmu". Jedna dívka, která ma Diana
v.- v
"
,
• ^„Xáctí každodenního života. Při jejím vyprávění jsem
Pece o bratra a práce s ním stala pro ni součásti Kazaoaeimi
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nabyla dojmu, že i ona sama sebe považuje jako rovnocennou součást týmu s rodiči: „Já mam
jen bráchu, s ním dělám každý den hodinu až dvě. Mamka je s nim dlouho doma, tak jsme jí
vyslali na angličtinu, takže víc práce máme teď my s tátou, takže co se týče bráchy, tak já ho
mívám, když mám hodně učení, tak půl hodiny, nebo s nim jdu na procházku tak hodinu a půl,
dvě hodiny. Záleží to na tom, jaký je den. (S5) Zde vidíme, že automaticky přebírá
zodpovědnost - v případě nepřítomnosti matky, nemá více práce otec, ale automaticky říká
„my s tátou". Tuto výraznou odpovědnost za bratra bylo možné pozorovat i na jiném místě
vyprávění: „ M y nechceme aby někam jezdil, protože my ho nechceme dávat do žádného
ústavu, do zařízení, pokud se tam necítí dobře, takže my víme, že pokud bychom ho poslali
třeba na tábor, tak pro něj to bude těžkej zážitek, že se nám zase vrátí zpátky takže my prostě
pokračujeme

dopředu." (S5) Dívka evidentně pracuje s rodiči na společném úkolu a zcela

automaticky přebírá za tento úkol zodpovědnost stejným nebo téměř stejným dílem, jaký
přisuzuje rodičům.

11.4.3.Charakter vztahu mezi sourozenci
Podobně jako rodičů jsem se i sourozenců ptala, jak by charakterizovali vzájemný
vztah (pochopitelně tam, kde to bylo vzhledem k věku možné). O ne příliš dobrém vztahu
hovoří jen jedna sestra, která odpověděla: „Náš vztah je spíš vlažnej, dřív byl dobrej. Teď se to
změnilo, on jejinej,

není už jen takovej ten úžasnej, roztomilej a já jsem taky jiná. " (S7) U

této sestry je to jistě do značné míry dáno vysokou mírou postižení bratra, jeho agresivitou a
také věkem dívky, která je v období puberty.
Jinak se všichni sourozenci (kteří na to byli dotazováni) shodují na tom, že jejich vztah
se sourozencem je dobrý. Dokonce se objevují charakteristiky jako „úžasný", „suprový",
»skvělý" apod. Především u dospělých nebo dospělosti se blížících sourozenců se objevují ve
velké míře v odpovědích pocity odpovědnosti. To se týká především představ o budoucím
životě sourozence (viz dále).

/1.5.

Představy o budoucnosti

Jak se odráží zkušenost se sourozencem s autismem v plánech a cílech těchto lidí? Je
ovlivněno nahlížení na budoucnost sourozencem? Počítají s péčí o dítě s autismem jeho
sourozenci? Hovoří o tom s rodiči? Přemýšlejí o tom vůbec? To jsou hlavní otázky, které
jsem si v této oblasti kladla.
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Z rozhovorů vyplynulo, že téma budoucí péče o sourozence s autismem je aktuální
především v rodinách, kde má dítě nízkofunkční autismus a je ve velké míře závislé na péči
druhé osoby. V rodinách s dítětem a vysoce funkčním autismem o tomto také sourozenci do
určité míry přemýšlejí, ale nevidí v tom takový zdroj problému, a proto také mají sourozenci
menší obavy z této péče. V rodinách s dítětem s Aspergerovým

syndromem se spíše

předpokládá, že se o sebe dítě jednou bude starat samo.
To, co se v rozhovorech ukázalo, mě do určité míry překvapilo. Čtyři respondenti o
tomto tématu z nějakého důvodu nepřemýšlí (jedná se o dvě děti ve věku 7-8 let a dva
sourozence dětí s Aspergerovým syndromem). Ze zbylých respondentů pouze jedna sestra
uvedla, že se nechce o svého bratra (s nízkofunkční autismem) starat: „ To jsem se vždycky
bála, že se o něj budu muset starat já a ještě z toho mám strach, že se to může stát, ale já bych
to nezvládla. Možná bych ho dala do nějakého dobrého ústavu a třeba bych si ho brala na ty
víkendy s nějakou pomocí a chodila bych se tam za ním možná dívat. " (S7) Jedna dívka se
odpovědi spíše vyhýbala, odpověděla jen na otázku, co s bratrem bude až bude dospělý:
„Bude asi v chráněných dílnách. Nevím. " (SI2) Všichni ostatní sourozenci cítí odpovědnost
za budoucí péči o svého sourozence a to ve velmi velké míře, a to nejen dívky, u kterých by se
to dalo předpokládat, ale i chlapci. Přitom v žádné z rodin do toho nejsou nuceni (spíše je to
nevyslovené přání rodičů), ani to necítí jako povinnost a pokud ano, tak spíše povinnost
morální. Pouze jedna sestra uvádí ambivalentní pocity: „Máma mi říká, že mi ho přece
nemůže nechat na krku, že vidí, že mi nechce ten život zkazit, ale já když si představím, že by
byl přes týden ve stacionáři, tak mně by ho bylo strašně líto. Na jednu stranu si říkám, že
opravdu mu nemůžu ten čas celej obětovat a mít ho na starosti, ale jako je to takový...
Nechce se mi o tom moc přemýšlet,

nevím.

i když vím, že jednou se to bude muset řešit. Vím, že

nechci, aby jednou skončil v nějakým zařízení, kde by se mu nevěnovali tak jak si zaslouží. "
(S4) Ostatní sourozenci se vyjadřují tak, že s péčí o sourozence v případě, že jí již nebudou
schopni rodiče, počítají a jinou možnost ani nepřipouštějí. Jejich pocit odpovědnosti je
v

těchto případech skutečně velký. Takto se například vyjádřila jedna sestra:

„Když

Přemýšlím, co bude dál, až třeba naši tady jednou nebudou, neumím si představit, že by byla
někde jinde. Povinnost to určitě není, ale neumím si představit, že by se o ní staral někdo
Jinej, že bych jí někam dala, i když si myslím, že s ní to není tak špatný že by si nezvykla na
někoho jiného, ale určitě by to nebylo dobrý Úplně jí distancovat od rodiny, zavřít jí někam
mezi další postižený

to bych si jí prostě nechala, nevím, jak by to bylo, teď kór, když jsem
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studující, nevydělávám,

a nevím vůbec, jak bych se o ní postarala,

ale neumím si představit,

že bych jí dala pryč - nikdy. (S6)
V plánech a cílech těchto lidí se odráží zkušenost se sourozencem i jinak, než tím, že
počítají s budoucí péčí. Většina sourozenců je velmi cílevědomých, směřují na vysoké školy,
(pokud na nich už nejsou), což může být dáno potřebou rodičům kompenzovat pocit
neúspěchu s dítětem s postižením (ale pochopitelně to nelze jednoznačně říci jen na základě
čtrnácti rozhovorů). S čím jsem se ale setkala bylo, že někteří sourozenci byli ovlivněni
přítomností dítěte s autismem v rodině ve svém budoucím směřování profesním. Ze všech
sourozenců profesně směřuje do sociální sféry, nebo sféry, která nějakým způsobem souvisí
s lidmi s postižením (nebo zde již působí) šest sourozenců. Jedna sestra dokonce studuje
speciální pedagogiku a chce působit jako arteterapeutka pro lidi s autismem (více viz
charakteristika jednotlivých rodin).

/1.6.

Emoce sourozenců

V literatuře (př. Duricová 2006, Marková; Středová 1987 aj.) se často dozvídáme o
pozitivních a negativních pocitech, které mohou být spojeny se sourozencem s postižením. I
v průběhu rozhovorů mi sourozenci často při svém vyprávění sdělovali nejrůznější pocity,
které je provázejí v souvislosti s jejich zkušeností

se sourozencem s autismem. U většiny

respondentů převládají vůči sourozenci hlavně pocity pozitivní, jak bylo možné vidět při
charakteristice vzájemného vztahu (viz výše). Často jsem od respondentů slyšela velmi hezká
vyprávění o bratrovi či sestře, charakterizovali je často jako úžasné, milé, sluníčka apod.
Příkladem jsou výpovědi dvou sester chlapců s nízkofunkčním autismem: „Já ho mam
strašně ráda, bereme to asi takže je úžasnej, že je úplně jedinečnej, fajn brácha, zlepšuje se,
dělá úžasné pokroky. " (S5) „Nevyměnila bych ho za nikoho, třeba kdyby mi někdo měl teď
nabídnout normální dítě, tak já bych ho prostě nepustila. " (S4)
Je pravdou, že ač většina respondentů uvádí velmi dobrý vztah se sourozencem, přeci
jen také většina z nich ve svém vyprávění hovoří o negativních pocitech, které občas mají.

11.6.1. Pocity nespravedlnosti, zanedbání
Dalo by se předpokládat, že pocit křivdy, nespravedlnost a zanedbání ze strany rodičů
bude u sourozenců běžným pocitem, protože většina dětí s autismem má zcela jiné potřeby,
schopnosti, dovednosti a možnosti než jeho sourozenci. Vyžadují také mnohem větší péči a
Pozornost. V rozhovorech se ukázalo, že většina sourozenců si je vědoma toho, že rodiče
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nemají „stejný metr" na všechny, ale ve většině případů to nepovažují za negativní, ani to
v nich nevyvolává pocity křivdy či nespravedlnosti. Zejména sourozenci ve starším školním
věku a dospělí vnímají toto jako samozřejmost vzhledem k postižení jejich sourozence a
nepřemýšlí o tom, jak dalece je to spravedlivé. V podstatě jsou si vědomi, že jsou se svým
sourozencem nesrovnatelní, jsou si vědomi jeho potřeb, které jsou odlišné od jejich vlastních
a jsou vůči rodičům v tomto ohledu chápaví. Dokládá to například tato výpověď:

tak asi

se věnujou víc bráchovi, ale mě to nevadí, protože vím že on to potřebuje víc nežjá. " (S9)
U sourozenců dětí s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem ani
nemusí tyto odlišnosti příliš vnímat. Jeden dospělý sourozenec chlapce s Aspergerovým
syndromem, který má ještě další dva zdravé bratry, na otázku, zda s nimi jednají rodiče se
všemi stejně, odpověděl: „Ano, akorát mají ke každému trošku jiný přístup. Je to tím věkovým
rozdílem, to co vládnu já, tak malý bratr nezvládne nebo tak, ale rozdíly v tom nejsou. " (S3)
Podobně hovoří i jedenáctiletý bratr chlapce s Aspergerovým syndromem, který na
otázku ohledně rozdělení domácích povinností odpověděl: „Jo, my si to vždycky vylosujeme
v neděli a pak to děláme, máme toho oba stejně. " (S10)
Tyto negativní pocity se ale přeci jen mohou občas vyskytovat. Problémy s tím mají
spíše menší děti, které ještě nejsou schopny úplně pochopit odlišné potřeby jejich sourozenců.
Sedmileté sestře chlapce s Aspergerový syndromem jsem položila otázku, zda jsou rodiče
spravedliví.

Na

to mi

odpověděla

takto: „Nevím, no podle mě taky někdy nejsou, ale podle

bráchy taky, že třeba brácha řekl něco mámě a tátovi, třeba co jsem neudělala, že mu beru
jeho nejlepšího plyšáčka a tak, i když to neudělám a pak se zlobí na mě ". (S14)
Jedenáctiletý chlapec zase hovoří ohledně rozdílného hodnocení školního prospěchu:
„Někdy mi to připadá takový nespravedlivý, ale já si to tak neberu, já těch trestů využiju, že
třeba musím jít spát, tak si aspoň něco přečtu. " (S10)
I starší sourozenci uvádějí někdy tyto pocity, ovšem spíše jako vzpomínku na dobu,
kdy byli menší a jak sami

uvádějí,

ještě si neuvědomovali, že odlišný přístup je třeba: „Já

Jsem měla takový jedno období asi v sedmé třídě, kdy jsme začínali s tou terapií a oni se mu
museli hodně

věnovat,

takže neměli tolik času na mě a navíc, protože jsme

neměli

dobrovolníky, tak jsem s nim dělala i já a to jsem měla takový období, kdy mi to trochu vadilo,
jsem neměla víc času na sebe, ale to byla chvíle. " (S5)
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V průběhu rozhovorů se ale ani v jednom případě sourozenec nevyjádřil tak, že by
považoval jednání rodičů za zcela nespravedlivé, nebo byl nucen v konfliktech ustupovat.
Pokud sourozenci vnímají, že tomu tak je, mají pro to pochopení a nepovažují to za křivdu.
11.6.2.Zlost, vztek
Emoce jako vztek a zlost uváděl v nějaké souvislosti skoro každý. Někdy se to týkalo
přímo sourozence. To vyjadřovali v otázce „Je něco, co tě na sourozenci štve?" Odpověď se
mohla týkat povahových vlastností sourozence: „ Vadí mí na ní to, že se tak vzteká, vadí mi na
ní to, že je drzá na mamku, že když jí něco řekneš, tak když si s ní chceš popovídat, tak ona je
zarputile negativista, neposlouchá, nevnímá, nemá zájem. Je uzavřená sama do sebe, co se jí
nelíbí,

tak

dělat

nebude."

(S8), nebo situací, které jsou

způsobeny

zvláštnostmi

charakteristickými pro autismus, to bývá vůbec nejčastějším zdrojem vzteku: „Vadila mi
třeba ta jeho pedantskost, třeba on dost trpí na to, že když jde spát, tak musí mít pantofle u
postele srovnané přesně na milimetr. A to teď už vím, že je pro autismus typické, tehdy jsem si
to moc neuvědomoval,

tak jsem si do něj dloubl „ Chceš pravítko, aby sis to mohl srovnat

pořádně?" nebo něco takového, takto bylo pořád.

"(Sil)

„ Vadí mi to, že třeba jednu větu opakuje několikrát dokola. " (Si 2)
„ Třeba včera mě naštval, protože mu vadilo, že mu máma přinesla polívku a Marek si
jí půl cesty nesl sám, tak nemohl jíst tu polívku. To mě někdy štve, že se musí prostě takhle
vztekat kvůli každý blbosti, teda pro něj to není blbost, ale mě to štve, tak tam přišel taťka, ten
je celej den u počítače a vlítnul tam a byl naštvanej, protože mamka se zlobí, protože jeho to
štve, že Vojta tam takhle někdy vyvádí. To mě nejvíc štve, že Vojta dělá takovou atmosféru, to
bych ho teda vynesl v zubech." (S2) Většina sourozenců si na nějakou takovou situaci, kdy
cítí vůči jejich sourozenec zlost, vzpomene. Ovšem i tak většinou uvádějí, že je to jen
momentální a že ve skutečnosti mají pro jeho chování pochopení: „Občas se třeba naštvu,
když mi třeba vezme boty, hodí je někam, nemůžu ty věci ani najít, já chápu, že je to jeho hra,
^ vezme věci, zahodí je někam, ale občas vypěním, když mi někam něco úplně zahodí ale spíš
kvůli tý věci, ne vůči němu. " (S4)
Častěji ale sourozenci uvádějí emoce vzteku a zlosti spíše vůči jiným lidem, než je
Přímo sourozenec. Vztek mohou mít na své rodiče: „Pořád jsem mamce říkala, proč s tím
něco neudělá, nevynadá, nezmlátí nebo něco a ona se vymlouvala, že má autistické znaky a že
^ to nemůže. Tak jsem si říkala, že já bych to dělala jinak, nadávala jsem, že já bych svoje
*tě nikdy takhle nenechala, vychovávala bych ho jinaký),

širší rodinu: „Když ho hlídá
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babička, třeba když jí tahá za vlasy, tak ona je na něj zbytečně hodná, řekne mu jen nech toho,
místo aby mu pořádně vynadala. " (S7), nebo mají zlost na okolí: „Já bych si hrozně přála,
aby tady byl úplně jiný systém. Štve mě, že tady v tom státě je pomalu

o kriminálníky

postaráno lip než o tyhle lidi, tady tomu není vůbec věnovaná pozornost. " (S6)
11.6.3.Smutek, lítost
Podobně jako emoce vzteku a zlosti se u sourozenců někdy vyskytují i pocity lítosti
nad sebou samým, smutku, vyčerpání apod. Nejedná se ale o emoce, které by vůči jejich
sourozenci převládaly, spíše jsou spojeny s dlouhodobým stresem, který občas „vyplave
napovrch", jak popisuje jedna sestra: „Tak to má asi každej ty chvilky, že už na to prostě nemá
a že se to prostě nedá, ale pak se zjistí, že se to stejně dá. To se ale asi stává každý mu." (S6)
Tyto emoce nebyly ve výpovědích znatelné s výjimkou jedné dívky, která celkově
snáší přítomnost bratra s autismem dost obtížně. Ta vyjadřovala emoce smutku, vzteku i
závisti opakovaně. Například: „Někdy si říkám, že to je hrozný, že mám postiženého

bráchu,

proč ho nemá někdo jinej, bylo by lepší, kdyby byl normální. Závidím těm lidem, co maj
normální děti." (S7)
Někteří popisují spíše lítost vůči sourozenci, než vůči sobě samému, a to především
v souvislosti sjeho bezradností, představou jeho budoucího života (a hrozby, že by měl být
odloučen od rodiny), nebo v souvislosti s reakcemi okolí.
V průběhu rozhovorů jsem pochopitelně zaznamenala ještě jiné emoce, které provázejí
sourozenecké vztahy respondentů, jako například pocit odpovědnosti, pocit viny, strach, stud
nebo osamělost, které už popisuji na jiném místě v oblastech, kterých se tyto emoce týkají.

11.7.

Vliv sourozence s autismem na hodnoty a postoje

Podobně jako se zkušenost se sourozencem s autismem může odrážet v plánech,
cílech, emocích a dalších oblastech, může významně ovlivnit také hodnoty a postoje člověka,
který tuto zkušenost má. Pochopitelně i sourozenci dětí s autismem jsou jedinečné
individuální osobnosti a každý z nich má vlastní škálu hodnot a vlastní postoje ke světu.
V průběhu rozhovorů jsem ale přeci jen poznala, že do určité míry jsou jejich životní hodnoty
blízké a jejich postoje podobné.
Výrazným způsobem je jistě ovlivněn jejich postoj klidem spostižením. Vlivem
jejich zkušenosti se mnohdy stávají k těmto lidem tolerantnější a chápavější, než kdyby sami
nikoho takového neznali. Často se cítí spoluodpovědní za životy těchto lidí, a tak mnohdy
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sami vstupují do pomáhajících profesí, do kterých by možná bez jejich zkušenosti
nevstupovali.

Vlivem jejich

změněného

vztahu

klidem

s autismem,

resp.

klidem

s postižením obecně, se mění také postoj ke společnosti jako takové. Mnohdy za výraznou
hodnotu člověka považují tito sourozence schopnost přijmou postižené lidi mezi sebe
schopnost je akceptovat a pomoci jim. To se nejvíce odráží ve výběru přátel a partnerů, jak již
bylo řečeno výše. Ovšem i mimo oblast přátelství bylo při rozhovorech často cítit, že k lidem
kteří nějakým způsobem odsuzují nebo jen přehlížejí lidi s postižením, nemají sourozenci dětí
s autismem dobrý vztah. Buď vůči takovým lidem vyjadřují nějaké negativní emoce, nebo
jsou to lidé pro ně nedůležití, které pro svůj život nepotřebují a nevyhledávají.
Hodnoty těchto sourozenců bylo možné sledovat ve vyjadřování jejich tří největších
přání. Například jedna čtrnáctiletá sestra odpověděla takto: „1) aby byl brácha zdravej, 2) aby
mamka měla práci, 3) abych se dostala na školu. " (S4) Překvapilo mě, že i u sedmileté dívky,
která měla dvě přání adekvátní jejímu věku, uvedla jako jedno z přání, aby byl bratr zdravý:
„Aby nás nikdy nevyloupili, aby Radek neměl Aspergerův syndrom a pak aby naše kočička
nebo kocour, to ještě nevíme, měla koťátka, kdyžto bude kočička. " (SI 4)
Podobně jako u těchto dvou dívek se ve většině odpovědí objevilo přání související se
sourozencem a rodinou. Stejně tak se toto téma často objevovalo i ve vyjádření obav: „Že by
se třeba Honza zhoršil a že by kvůli tomu třeba rodina přestala klapat. Že třeba někdo umře
nebo že by třeba Jirku přejeli na kole, nebo mě, nebo něco s taťkou, prostě něco s rodinou,
nějaká velká náhlá změna. " (S2)
Rodina tedy zřejmě pro sourozence dětí s autismem představuje významnou hodnotu.
Většina rodin, které na výzkumu spolupracovaly, bylo úplných. Jistě i tyto rodiny procházely
typickými krizemi spojenými s přítomností dítěte s postižením.

Pokud

se ale jedná o úplné

rodiny, většinou tyto krize zřejmě určitým způsobem překonaly. Možná proto také ve většině
rodin, které spolupracovaly na mém výzkumu, byla patrná velká míra rodinné soudržnosti,
což se zřejmě promítá i do sourozeneckého vztahu a do posunutí hodnoty rodiny a jejího
fungování na žebříčku hodnot výše. I samotný sourozenec a vztah sním představuje
evidentně pro respondenty

významnou

hodnotu, jak bylo vidět právě ve vyslovování tří

největších přání, a především cítit v průběhu celého rozhovoru z verbálních i neverbálních
Projevů při vyprávění o

sourozencích

(což bohužel není možné vše autenticky popsat v textu).
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12.

Diskuse
Při srovnání výsledků šetření s literaturou pojednávající na toto téma jsem neshledala

mnoho diskutabilních bodů. Většinou se výsledky šetření shodují s teoretickými východisky.
Je ovšem nutné poznamenat, že šetření prostřednictvím rozhovorů bylo kvalitativní, a tudíž
vzorek sourozenců není dostatečně velký ani reprezentativní na to, aby bylo možné
jednoznačně výsledky generálizovat, případně zpochybňovat literární zdroje, ze kterých
vychází.
Jediná oblast, kde jsou s teorií větší rozpory, je (v souladu s mým očekáváním) situace
pomoci sourozencům u nás. Služby, které by teoreticky měly být sourozencům poskytovány
jsou v naší republice zatím pouze v počátku a dostupné pouze ve větších městech. Zejména
sourozenecké skupiny u nás zatím téměř nefungují, ani literatura pro sourozence u nás není
s jedinou

výjimkou dostupná. Navíc se v této oblasti projevuje malá informovanost

samotné cílové skupiny, protože ani o službách, které jsou pro sourozence dostupné, většina
sourozenců vůbec neví.
Rozhovory se sourozenci byly zaměřeny především na oblasti, které u nich mohou být
poznamenány přítomností dítěte s autismem v rodině. Použitá literatura nepojednává o všech
oblastech, které se ukázaly v rozhovorech být ovlivněny (například vliv na výběr partnera a
přátel). Ovšem například profesní směřování, o kterém hovoří literatura (Blažek; Olmrová
1988) jak u matek, tak u sourozenců, bylo i mnou shledáno jako dost formované vlivem
zkušenosti s dítětem s autismem. Naprostá většina matek nevykonává svou původní profesi,
protože je na péči o osobu blízkou či se věnuje nějaké pomáhající profesi (buď v zaměstnání
nebo v rámci volného času). Stejně tak velký počet sourozenců má profesní cestu
nasměrovanou k práci založené na pomoci lidem.
Odborná literatura (např. Duricová 2006, Richmann 2006, Harrisová 1997 aj.) se
zaměřuje především na možné pocity sourozenců spojené s postižením jejich bratra či sestry.
Některé tyto emoce skutečně sourozenci, kteří se účastnili výzkumu, uváděli. Například pocit
zlosti vůči sourozenci uváděl jako občasnou emoci každý. Ovšem sourozenci o těchto
Pocitech hovořili ne jako o trvalém negativním citu, nýbrž jako o přechodné krátkodobé
emoci, která většinou vyplyne z celkově zatěžující situace a jedná se spíše o zlost vůči
chování jejich sourozence, která je ale zároveň podložena hlubokým pochopením tohoto
chování. Stejně tak ve shodě s literaturou (Duricová 2006) sourozenci často uváděli strach,
ovšem nikoliv z chování sourozence (agresivita), ale spíše z budoucnosti své i sourozence.
96

Další pocity jako stud, žárlivost, pocit křivdy aj. už sourozenci příliš nepotvrzovali.
Pocit studu, který je popisován v literatuře nejčastěji (viz např. Harrisová 1997), sourozenci
vyvraceli. Případným důvodem, proč neberou sourozence mezi své kamarády n e b o j e nevodí
domů, neuváděli stud, ale spíše organizační důvody nebo strach z nepochopení okolí (ovšem
stud, když už byl přítomen, byl spíše za toto okolí a jeho reakce než za sourozence
s autismem). Stejně tak žárlivost ani pocit křivdy, jak popisuje například Richmann (2006)
sourozenci neuváděli. Nikdo z nich neměl pocit, že by jejich rodiče byli nespravedliví.
Většina z nich si uvědomuje, že rodiče věnují jejich sourozenci více péče, ale mají proto
pochopení a s pocitem křivdy nebo žárlivosti to nespojují.
Například v textu Siblings of Children With Autism and Related Disablilities

[online]

[cit. 2006-08-26]. Dostupné na WWW: http://pub6.bravenet.com/forum/44577n9S4/

se

uvádí, že se u sourozenců dětí s autismem často vyskytuje pocit osamělosti. V rámci mého
šetření se nicméně ukázalo, že tito sourozenci pocitem osamělosti netrpí. Přátelé většinou
mají mimo rodinu a jedná se z jejich pohledu o dobré přátele, které si našli na základě svých
hodnot, které považují za důležité (což je často postoj k postiženému sourozenci - viz kapitola
10.3). Někdy pouze uvádějí, že nemají nikoho, kdo by je zcela chápal, což by mohl být jiný
sourozenec dítěte s postižením, ovšem nijak zásadně jim takový člověk většinou nechybí.
Literatura (Duricová 2006 nebo Richmann 2006) také uvádí pocit přílišné odpovědnosti.
Odpovědnost za děti s autismem v rodině mají sourozenci skutečně velkou. Ovšem v jiném
smyslu, než jak je v literatuře popsáno. Tuto odpovědnost nemají vypěstovanou jako pocit
přílišné zodpovědnosti, která by měla být spojována s nadměrnou a nucenou péčí o
sourozence, za pocit nutnosti se o něho starat, zodpovídat za něj. Ve zkoumaných rodinách
nejsou sourozenci do ničeho takového nuceni a iniciativa přichází od nich samotných. Pocit
odpovědnosti si tak budují zcela přirozeně sami, nikoliv prostřednictvím nátlaku ze strany
rodičů. Vzhledem k tomu, že všichni dospělí sourozenci z výzkumu počítají s budoucí péčí o
sourozence, pokud to bude třeba, je tato jejich přirozeně vybudovaná odpovědnost zřejmě
velmi silná.
Mám-li porovnat zjištěné problémy sourozenců v rámci jednotlivých věkových skupin
s tím, co říká literatura (Strohm 2004), je obtížné generalizovat vzhledem k malému vzorku
zastupujícímu jednotlivé věkové skupiny. Ovšem mám-li se opřít o tento malý vzorek,
s uvedenou literaturou se shoduji. Největším problémem malých dětí se zdá být ztížená nebo
nemožná hra se sourozencem, u větších dětí nejčastěji problém s vrstevníky, kteří nemají
Pochopení a je obtížné jim postižení sourozence vysvětlit, u teenagerů je to celkové zhoršení
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vztahů se sourozencem, pocity vzteku, zlosti, studu za jeho chování. V dospělosti skutečně
nejčastěji obavy z budoucnosti.
V čem se s literaturou (např. Vágnerová 2003, Richmann 2006) shoduji naprosto je, že
tito sourozenci jsou skutečně na svůj věk zralejší, zodpovědnější a že jim sourozenec přináší
vyšší míru trpělivosti, tolerance a empatie.
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13.

Závěr
Předkládaná diplomová práce byla zaměřena na rodiny dětí s autismem, a to

především na sourozence těchto dětí, protože této oblasti není mezi odborníky věnována
přílišná pozornost. Práce měla několik cílů. Prvním z nich bylo zmapovat možnosti pomoci
těmto sourozencům na profesionální úrovni v České republice. To bylo uskutečněno pomocí
oslovení krajských koordinátorek pro oblast autismu a neziskových organizací zabývajících se
lidmi s autismem. Byly zjištěny značné mezery v této oblasti, jak v nedostatku těchto služeb
tak v nedostatečné informovanosti cílové skupiny sourozenců.
Dalším úkolem práce bylo zjistit, jak dalece ovlivňuje přítomnost dítěte s autismem
v rodině jeho sourozence, a to jak z pohledu rodičů, což bylo zjišťováno pomocí dotazníků,
tak

z pohledu

samotných

sourozenců,

což

vypovídali

sourozenci

v individuálních

rozhovorech.
Rodiče nejčastěji vidí jako problém související s tématem souzenců v jejich rodině
především obavy z budoucnosti dítěte s autismem a úlohu zdravého dítěte v ní, především
proto, že mají pocity viny z naložení přílišné odpovědnosti plynoucí z péče o dítě s autismem
na jeho sourozence. Vztah mezi svými dětmi vidí rodiče většinou jako spíše dobrý a
neshledávají žádné přílišné negativní vlivy ani ze strany dítěte s autismem vůči zdravému
sourozenci ani naopak.
Pohled sourozenců byl zpracován mnohem podrobněji. Toto šetření ukázalo, že
sourozenci dětí s autismem jsou svým sourozencem ovlivněni v mnoha oblastech. Takovými
oblastmi je například výběr přátel a partnerů nebo výběr povolání. Značně je ovlivněna i
samotná interakce mezi

sourozenci,

která je kvalitativně odlišná od běžné sourozenecké

interakce. Celá rodina dítěte s autismem funguje i očima jeho sourozenců odlišně, než je
běžné (například ve srovnání s vrstevníky dětí). Značný vliv má sourozenec s autismem také
na hodnoty a postoje jeho bratra či sestry, ve kterých se zkušenost se sourozencem
s postižením

značně odráží. Většinou ale sourozenci neuvádějí příliš mnoho negativních

emocí vůči svému sourozenci s postižením a vesměs chápou obtížnost celé situace pro rodiče
a

snaží se společně s nimi tuto situaci zvládnout.
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Příloha 1 - Dotazník pro rodiče
1. Prosím vyjmenujte členy vaší domácnosti:
pohlaví

věk

Matka
Otec
Dítě
Dítě
Dítě
Dítě
2. Byla u některého z vašich dětí stanovena diagnóza: autismus, Downův syndrom, poruchy
řeči, Specifické poruchy učení, vývojové poruchy, ADD, ADHD, chronické onemocnění?
Jiné? Pokud ano:
Věk dítěte

stanovená diagnóza

3. Jsou některé z vašich dětí adoptované?
Ano

ne*

4. Pokud ano, o které dítě se jedná (věk)?
5. Jaký je měsíční příjem vaší rodiny?
___Méně než 10,000

_

___ 10,000 - 2 0 , 0 0 0

_ _ 61,000-70,000

___ 2 1 , 0 0 0 - 3 0 , 0 0 0

_ _ 71,000-80,000

_

_ _ 81,000-90,000

31,000-40,000

_ _ 41,000 - 50,000

__

51,000 - 60,000

více než

91 000

'

zakřížkujte správnou odpověď
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Otázky pro matku:
6. Jaký je váš současný stav:
vdaná

_ svobodná

žijící s někým

_ rozvedená

nikdy vdaná, teď s nikým nežije

vdova

7. Z níže uvedeného seznamu označte nejvyšší stupeň vašeho ukončeného vzdělání:
základní vzdělání
střední vzdělání bez maturity
střední vzdělání s maturitou
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské vzdělání
8. Pokud máte odborné vzdělání, v jaké oboru?

9. Jaké je vaše současné zaměstnání?
Otázky pro otce:
10. Jaký je váš současný stav:
ženatý

svobodný

žijící s někým

rozvedený

nikdy ženatý, teď s nikým nežije

vdovec

11. Z níže uvedeného seznamu označte nejvyšší stupeň vašeho ukončeného vzdělání:
základní vzdělání
střední vzdělání bez maturity
střední vzdělání s maturitou
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské vzdělání
12. Pokud máte odborné vzdělání, v jaké oboru?

13. Jaké je vaše současné zaměstnání?
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14. Věk dítěte s autismem
15. Jaké je *:
IQ dítěte
Mentální věk
Úroveň motorických dovedností
Úroveň jeho psychických schopností
16. Jaký typ školy navštěvuje vaše dítě?
17. Na jaké úrovni vzdělání, v jakém ročníku, nebo věkové úrovni se vaše dítě právě
nachází?
18. Poskytla vám škola nějaké speciální služby pro dítě (speciální třída, pomoc učitele
asistent... prosím specifikujte)

19. Byly vám poskytnuty nějaké další služby podpory pro dítě? (úlevy,
odklady...)

20. Dokáže vaše dítě komunikovat s ostatníma prostřednictvím řeči, nebo znakové řeči?
Ano

ne

21. Používá vaše dítě věty o 4 a více slovech?
Ano

ne

22. Dokáže vaše dítě sdělit ostatním svoje potřeby?
Ano

ne

23. Umí vaše dítě číst?
Ano

ne

24. Pokud vaše dítě umí číst, na jaké úrovni se právě nachází?

25. Dokáže vaše dítě napsat svoje křestní jméno?
Ano

ne

26. Dokáže vaše dítě
Ano

splnit

jednoduché instrukce, které mu dáte?

ne

27. Dokáže se vaše dítě samo kompletně obléci?
Ano

ne

* vyplňte údaje, které znáte
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28. Dokáže si dítě bez pomoci zavázat tkaničky?
Ano

ne

29. Umí se vaše dítě najíst příborem, nebo lžící?
Ano

ne

30. Jak byste charakterizovala / li vztah mezi vašimi dětmi?
soudržnost

pocit odpovědnosti

občasná nedorozumění

lítost

žárlivost

kamarádství

nenávist

přehlížení

31. Vztah mezi vašimi dětmi považujete za:
velmi dobrý

spíše špatný

spíše dobrý

velmi špatný

32. Máte pocit, že se věnujete všem svým dětem stejně?
Ano

ne

33. Jak často si o autismu se zdravým dítětem povídáte?
skoro pořád, denně

jen když se na něco zeptá

často, sami mu o autismu říkáme

nikdy jsme o tom nemluvili

občas
34. Pomáhá s dítětem s postižením někdo z širší rodiny?
Ano

ne

35. Pokud ano, jak?
36. Jaké máte plány s vašim dítětem s postižením do budoucna?

37. Máte nějaké obavy do budoucna, jaké?

38. Jaká jsou vaše tři největší přání?
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Příloha 2 - Struktura rozhovorů
Rozhovor se sourozenci - školní věk (6 - 18 let)
anamnéza
Kolik je ti let?
Kam chodíš do školy, do které třídy?

zájmy
Co rád děláš, jaké jsou tvoje koníčky?
Čím bys chtěl jednou být?
Co jsi dělal o prázdninách? Kde jsi byl? Byli jste někde celá rodina, i s bratrem, sestrou?
v

Škola
Co tě ve škole nejvíce baví? Co tě nebaví?
Jak ti to jde / šlo ve škole?
Baví tě škola?
Ptají se tě rodiče, co bylo ve škole?
Jsou spokojeni s tvým školním prospěchem? Chtějí, aby ses učil ještě lépe? Myslíš, že by ses
dokázal učit i lépe?
Srovnávají tě ve školním prospěchu s bratrem/sestrou?

Porozumění postižení sourozence
Jak bys vysvětlil, jak je tvůj sourozenec postižený? Víš jak k jeho postižení došlo?
Povídáte si doma o postižení sourozence? Povídal sis o tom ještě s někým jiným?
Kdy ses poprvé dozvěděl, že je tvůj sourozenec postižený? Kdo ti to řekl? Byl jsi z toho
smutný?
Kdo ti vysvětlil, jak je tvůj sourozenec postižený? Myslíš, že víš o postižení vše, co bys chtěl?
Dá se postižení tvého sourozence vyléčit? Jak?

Fungování rodiny
Pomáháte společně doma rodičům? Jak máte rozdělené domácí práce se sourozencem?
Pomáháš s hlídáním a péčí o sourozence? Rád, nerad, je to povinnost...
Máš pocit, že s tebou

r o d i č e

jednají jinak než se sourozencem? (v čem?)

Myslíš si, že vás mají rodiče rádi všechny stejně? (Pokud řekne, že ne) Koho myslíš, že mají
raději? Proč si to myslíš, proč myslíš, že to tak je?

108

Jak s vámi rodiče tráví čas? 3
Podnikáte s rodinou společné akce? A jaké např. (kulturní, sportovní)?
Máš pocit, že vaše rodina funguje jinak, než by fungovala, kdyby tvůj sourozenec nebyl
postižený? 4

Společné trávení času se sourozencem
Co děláte se sourozencem společně?
Co děláte rádi?
Jaké máte společné zájmy?
Hrajete si spolu? Jak, na co? Baví vás to? 5

Vztahy s vrstevníky, kamarády
Jaké to je, když bereš sourozence ven, se svými kamarády?
Stydíš se za něj někdy? Proč, v jakých situacích?
Jak berou tvoji kamarádi tvého sourozence? Bereš ho mezi ně? Mají ho rádi, hraje si s vámi?
Stalo se ti někdy, že se někdo z tvých kamarádů sourozenci posmíval? Co jsi udělal? Co jsi
chtěl udělat?
Přišel si o nějaké kamarády, které jsi měl? Proč myslíš, že se to stalo?
Vídáš se s jinými sourozenci postižených dětí? Navštěvuješ nějaký klub, pobyty? Znáš nějaké
další sourozence? - zde možnost rozvinout, pokud něco navštěvuje, jak se k tomu dostal, kdo
mu to zprostředkoval, co tam dělají, jak vidí problémy ostatních sourozenců, zda jsou
podobné jako jeho...
v

Širší rodina
Jak často jezdíš k babičce a dědovi?
Jezdíte společně se sourozencem? Jezdil bys raději bez něj / s ním?
Pomáhá babička s dědou s péčí o sourozence? Jak?
Chtěl bys, aby se ti více věnovali?

Vztah k sourozenci
Je něco, co tě na sourozenci štve?
Je něco, co kvůli svému sourozenci nemůžeš dělat?

3

Toto považuji za rámcovou otázkou a předpokládám, že z odpověd. vyplyne, kdo s kým tráví čas, zda se věnují
oběma sourozencům stejně, jestli má dítě vyhrazený čas s rodiči sám, bez sourozence atd.
4
tuto otázku zařazuji i do tohoto dotazníku pro děti, ale skutečněji použiji jen u dětí zhruba od 13 - 14 let
(uvidím v rozhovoru zralost odpovědí na předchozí otázky)
5

tuto otázku naopak jen do určitého věku, cca do 10 let dítěte, jinak se budu ptát na minulost (hrál. jste si, když

jste byli malí?)
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Jaké by to bylo, kdybys svého sourozence neměl?
Představy o budoucnosti
Co bude s tvým sourozencem, až přestane chodit do školy?
Co bude s tvým sourozencem, až se vdáš /oženíš?
Kde bude tvůj sourozenec, až bude dospělý? Kde bude bydlet, co bude dělat?
Co bude s tvým sourozencem, až rodiče zemřou? 6
Přání a obavy7
Čeho se bojíš?
Jaká jsou tvoje tři největší přání?

6

tuto otázku rovněž až tak od věku 1 3 - 1 4 let, dle vyzrálosti dítěte, je možné že j i nezařadím ani tak.

7

Tyto otázky mají mít ukončovací charakter.
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Rozhovor se sourozenci - adolescence a dospělost (od 18 let)
anamnéza
Kolik je vám let?
Otázky pro studenty:
Jakou školu studujete? Jaký obor?
Jaké je místo vašeho bydliště?
Jaké je místo školy?
Máte vlastní trvalý příjem?
Jaké máte plány o vašem budoucím zaměstnání?
Jaké jsou vaše zájmy?
Otázky pro pracující:
Jaké je vaše zaměstnání?
Jaký je váš měsíční příjem?
Kde bydlíte? (s rodiči /s partnerem / samostatně/ se svou rodinou)
Jaké jsou vaše zájmy?

Škola
Jaké je vaše vzdělání?
Jaký obor jste studoval? (pokud je vysokoškolák, týká se střední školy)
Pamatujete si ještě na dobu na základní škole?
Co vás ve škole nejvíce bavilo, nebavilo, co vám šlo, nešlo?
Ptali se vás rodiče, co bylo ve škole, zajímali se o váš prospěch?
Byli s vaším prospěchem spokojeni? Chtěli, aby jste se učil ještě lépe?
Srovnávali vás ve školním prospěchu s bratrem/sestrou?

Porozumění postižení sourozence
Jak byste vysvětlil, jak je váš sourozenec postižený? Víte jak k jeho postižení došlo?
Povídali jste si s rodiči o postižení sourozence? Povídal jste si o tom ještě s někým jiným?
Kdy jste se poprvé dozvěděl, že je váš sourozenec postižený? Od koho? Pamatujete si, jak
jste se cítil, co jste si myslel?
Kdo vám vysvětlil, jak je váš sourozenec postižený? Hledal jste někdy informace ještě jinde,
například v literatuře? Myslíte si, že víte o autismu dostatek informací?

Fungování rodiny
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Pokud bydlí u rodičů:
Pomáháte společně doma rodičům? Jak máte rozdělené domácí práce se sourozencem?
Pomáháte s hlídáním a péčí o sourozence? Rád, nerad, je to povinnost.
Máte pocit, že s vámi rodiče jednají nebo někdy v minulosti jednali jinak než se
sourozencem? (v čem?)
Když jste byl menší, pamatujete si na své pocity ohledně rodičů a sourozence? Měl jste pocit,
že vás mají rádi stejně? Měl jste někdy pocit, že jednoho z vás nějak protěžují, zvýhodňují? '
Proč jste tento pocit měl?
Jak s vámi rodiče tráví čas?
Jak s vámi rodiče trávili čas, když jste byli menší?
Podnikáte s rodinou společné akce? A jaké např. (kulturní, sportovní)?
Podnikali jste společné akce, když jste byli malí? Pamatujete si na některé?
Máte pocit, že vaše rodina funguje jinak, než by fungovala, kdyby váš sourozenec nebyl
postižený?
Pokud bydlí jinde:
Zkusíme si teď vzpomenout, jaká byla vaše rodina v době, kdy jste bydlel společně s rodiči a
vaším sourozencem:
Pomáhali jste společně doma rodičům? Jak jste měli rozdělené domácí práce se sourozencem?
Pomáhal jste s hlídáním a péčí o sourozence? Rád, nerad, byla to povinnost...
Měl jste někdy pocit, že s vámi rodiče jednají jinak než se sourozencem? (v čem?)
Měl jste jako dítě pocit, že vás mají rádi stejně? Měl jste někdy pocit, že jednoho z vás nějak
protěžují, zvýhodňují? Proč jste tento pocit měl?
Jak s vámi rodiče trávili čas?
Podnikali jste s rodinou společné akce? Pamatujete si na některé?
Máte pocit, že vaše rodina fungovala jinak, než by fungovala, kdyby váš sourozenec nebyl
postižený?
S p o l e č n é t r á v e n í č a s u se s o u r o z e n c e m
Děláte v současné době něco se sourozencem společně? Máte společné zájmy?
Pamatujete si, co jste dělali společně, když jste byli malí? Co vás společně bavilo?
Hráli jste si spolu? Byla ta hra něčím zvláštní? (Čím)
Vztahy s vrstevníky, kamarády
Bral jste svého sourozence ven, se svými kamarády? Jaké to bylo? Bral jste ho rád?
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Styděl jste se za něj někdy? Proč, v jakých situacích?
Jak brali vaši kamarádi vašeho sourozence? Měli ho rádi, hrál si s vámi?
Stalo se vám někdy, že se někdo z vašich kamarádů sourozenci posmíval? Pamatujete si, co
jste udělal?
Ptali se vás kamarádi a vrstevníci, co je s vašim sourozencem? Jak jste jim to vysvětloval?
Přišel jste někdy o nějaké kamarády? Proč myslíte, že se to stalo?
Vídal jste se s jinými sourozenci postižených dětí? Navštěvoval jste někdy nějaký klub,
pobyty pro tyto sourozence? Znal jste, nebo teď znáte nějaké další sourozence? - zde možnost
rozvinout, pokud něco navštěvuje, nebo navštěvoval, jak se k tomu dostal, kdo mu to
zprostředkoval, co tam dělají, jak vidí problémy ostatních sourozenců, zda jsou podobné jako
jeho...
v

Širší rodina
Jak často jste jako děti jezdili k babičce a dědovi?
Jezdili jste společně se sourozencem? Jak na to vzpomínáte?
Pomáhali babička s dědou s péčí o sourozence? Jak?
Chtěl jste jako dítě, aby se vám více věnovali?

Vztah k sourozenci
Jak byste charakterizoval váš vztah se sourozencem? (teď a v dětství) pokud nebudou vědět,
mohu pomoci : soudržnost, občasná nedorozumění, žárlivost, nenávist, pocit odpovědnosti,
lítost, kamarádství.
Řekl byste, že byl váš vztah v dětství velmi dobrý, spíše dobrý, spíše špatný, velmi špatný? A
v současné době?
Je něco, co Vás na sourozenci štve, nebo štvalo v dětství?
Byl jste někdy v dětství omezen v nějakých svých aktivitách? Proč si myslíte, že tomu tak
bylo?
Přemýšlel jste někdy, jaké by to bylo, kdyby jste svého sourozence neměl?

Představy o budoucnosti
Víte něco o tom, jaké plány mají rodiče s vaším sourozencem do budoucna?
Máte představu o tom, co s vaším sourozencem bude, až vaši rodiče nebudou schopni se o něj
postarat?

Partner, vlastní rodina
Jak se k vašemu sourozenci staví váš partner / manžel?
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Ví něco o autismu? Zajímá se o to?
Byl neboje váš sourozenec někdy překážkou ve vašem vztahu?
Je někdy zdrojem hádek?
Hovořili jste s partnerem o případné další péči o sourozence, až vaše rodiče zemřou? Jaký
názor na to má váš partner?
Setkal jste se někdy s problémem mezi vámi a partnerem kvůli sourozenci?
Pokud má již svoje děti:
Vědí vaše děti o tom, že je váš sourozence postižený? Kdo jim to řekl? Jak?
Jaký vztah mají s vaším sourozencem?
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Příloha 3 - Pozorovací arch
Pozorovací arch- Bystřice pod Hostýnem
Datum:

čas:

Počet zúčastněných:

trvání:
Děti s autismem:

Sourozenci:

Ostatní:

Aktivita
Název:
Stručný popis:

Cíl:
Místo:
Typ aktivity:
•

Pohybová / klidová / stolní hra / Interakční / Psychologická / vědomostní / soutěž /
Jiná

•

Soupeření / spolupráce

Pomůcky:
Vysvětlení aktivity:
Slovně / názorně / adekvátně vzhledem k postižení dětí / kontrola pochopení / kladení
otázek

Průběh aktivity:
•

Každý pracuje sám za sebe, bez vzájemné interakce / práce ve dvojicích / práce ve
skupinkách - počet.... / práce v rámci rodin / všichni společně / spolupráce dětí
s postižením / spolupráce dětí a sourozenců - vlastní sourozenci - i ostatní / spolupráce
rodičů / dohled rodičů / účast asistentů nebo jiných osob mimo rodinu

•

Klidný průběh / dobrá kázeň / dodržování pravidel
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•

Respektování zvláštností dětí s autismem účastníky - jakým způsobem:

•

Konflikt či jiný problém při aktivitě

•

Reakce kolektivu

Zakončení aktivity:
Závěr, zhodnocení:
Závěrečný rozhovor o aktivitě:
•

S dětmi s postižením / se sourozenci / s rodiči /

•

Řízený rozhovor pracovníkem Autistik / neřízený rozhovor / debata /

•

hlavní body rozhovoru:

Poznámky:

Příloha 4 - Znění e-mailu při zjišťování situace pomoci
sourozencům děti s autismem u nás
Dobrý den,
jsem studentka pedagogické fakulty v Praze, oboru speciální pedagogika. V současné době
píší diplomovou práci na téma Vliv autismu na sourozence dětí s autismem. Pro účely této
práce se snažím zmapovat služby pro sourozence v ČR. Obracím se na Vás s prosbou o
poskytnutí informace o tom, zda poskytujete nějaké služby, které se zaměřují na sourozence
dětí s autismem, popřípadě, jak dalece jsou tyto služby využívány. Zajímají mě aktivity jako
např. sourozenecké skupiny, rekondiční pobyty pro celé rodiny, společné výlety či poradenská
činnost

pro

sourozence.

Děkuji

mnohokrát

za

spolupráci

a

přeji

hezký

den.

S pozdravem Miroslava Schoffelová
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