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Úvod
S pojmem post iţení se dnešní spo lečnost set kává čast ěji a čast ěji.
Můţe t o být způso beno značnou media lizací, coţ s sebou přináší vět ší
infor mo vanost pro laickou populaci. Tent o problém byl v minulých let ec h
spíše

záleţit ost í

pro fesio nálů

a

ve

vzt ahu

k la ické

veřejnost i

byl

t abuizován. Právě t abuizování vedlo k nepochopení zdravot ního post iţení
a snaha po moci znevýhodněným občanům byla nulo vá. Př i o hlédnut í se do
hist or ie bylo pouhé minimum rodin, kt eré vycho vávaly dět i s post iţením
samy. Běţnou záleţit ost í bylo umíst it dít ě do úst avu.
Důvod, proč jsem si vybr ala právě t oto t éma , je prost ý. Dle mého
názoru je adapt ace na post iţení velice t ěţkou ţivot ní sit uací, a proto mě
zajímalo , co se v rodině změnilo narozením post iţeného dít ět e, jaký má
vliv post iţené dít ě na vzt ah manţelů (par t nerů), jaký je vzt ah post iţeného
dít ět e se sourozence m a jak probíhala adapt ace rodičů na narození
zdravot ně

post iţeného

dít ět e .

Dalším

důvodem

bylo ,

ţe

se

mez i

post iţenými dět mi po hybuji něko lik let .
Témat em

mé

práce

je

„Adapt ace

rodiny

na

narození

dít ět e

s post iţením“. Toto t éma se člení na 9 kapit ol. Pr vní kap it o la nás seznám í
se

zdravot ním

post iţením,

kt eré

je

nut né

znát

pro

další

or ient ac i

v následujících kapit o lách. Druhá kapitola je zaměř ena na objasnění
postojů spo lečnost i k zdravot nímu post iţení a na int egraci zdravot ně
post iţených jedinců. Ve čt vrt é kapit o le se budu zabývat sit uací, kdy se
narodí post iţené dít ě (reakce, pocit y viny, změny souvisejíc í s narození m
post iţeného dít ět e). V pát é kapit ole poukazuji na fakt ory, kt eré ovlivňu j í
adapt aci rodiny na post iţené dít ě. V následujíc í šest é kapit o le objasní m
for my po moci pro rodiny s post iţeným dít ět e m, ale i pro dět i samot né.
Práci se sourozenci uvádím v sedmé kapit o le. Osmá kapit o la obsahuje
prakt ickou část . Ta vychází z kazuist ik, kt eré budu provádět u rodin, v
nichţ vychovávají dít ě s post iţením. T yto kazuist ik y budou dokreslovat
infor mace z t eoret ické část i a uvádím je zde t aké proto , abycho m si alespo ň
část ečně mo hli předst avit t ěţkost i, kt eré kaţdá t aková rodina proţívá.
Kazuist iky budou shro máţděny od pět i r odin for mou vo lného vyprávění a
doplňujích ot ázek.
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1. Zdravotní postižení
1.1.

Definice zdravotního postižení

Svět ová zdravot nická organizace definuje zdravot ní post iţení jako :
„jakékol iv omezení nebo zt rátu (vypl ývající z vady) schopnosti jednat a
provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro l idskou bytost
považují za normální.“ (Dost upné z: www.sons.cz)
Dále rozlišujeme mezi post iţením a hendica pem.
„Handicap je nevýhoda, vyplývající pro daného jedince z jeho
vady nebo postižení, která omezuje nebo znemožňuje, aby naplnil
roli, která je pro tohoto jedince (s přihlédnutím k věku, pohlaví a
sociálním

a

kulturním

činitelům)

normální .“

( D o s t u p né

z:

www. sons.cz)

1.2.

Příčiny vzniku zdravotního postižení

Právě př íčiny vzniku post iţení jsou paradoxně pro rodiče jedno u
z prvních ot ázek pot é, co se dozvědí, ţe je jejich dít ě zdravot ně post iţené.
Jejich „pídění se“ po viníko vi je pro ně v prvních chvílích t o nejdůleţit ějš í
a čast ě ji obvinují sebe.
Na vzniku zdravot ního po st iţení se mo hou podílet vrozené genet ické
dispozice, ale i vlivy vnějš ího prost ředí (v pr enat ální m, per inat álním nebo
post nat álním obdo bí).

Dále pak

mo ho u

post iţení

vznikat

následke m

onemocnění, úrazů, t raumat . Z hlediska jejich důleţit ost i pro rozvo j
post iţeného

jedince

a z hlediska proţívání zát ěţe plyno ucí

z tohoto

post iţení můţeme rozlišo vat na základě obdo bí vzniku vrozené post iţení a
post iţení získané. Vrozené posti žení , kt eré vzniká př i narození, neznamená
pro post iţené dít ě t akové t ra uma, protoţe jedinec s vrozeným post iţením je
na svůj handicap adapt ován. Později zí skané posti žení s sebou př ináš í
vět ší t rauma, protoţe si jedinec uvědo muje, co zt rat il, čeho dosahoval dř íve
(Vágnerová, 2008).
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1.3.

Primární a sekundární postižení

„Změny

v oblasti

jednotli vých

psychi ckých

f unkcí,

resp.

cel é

osobnosti zdravot ně posti ženého nemusí mít stejnou příčinu“ (Vágnerová,
2008, s. 161). Proto se dále rozděluje p ri mární a sekundární posti žení.
Pri mární posti žení zahr nu je o mezení v oblast i rozvo ji nor málníc h
funkcí ( např. zrakové či slucho vé vnímání) .
Sekundární

posti žení

vznikají

jako

důsledek

působ e n í

psychosociálních fakt orů, na vzniku se můţe podílet i sociální prost řední,
ve kt erém jedine c ţije (Vágnero vá, 2008 ).

1.4.

Klasifikace vad a poruch

WHO klasifikuje vadu, poruchu, defekt ( impair ment ) jako „narušení
(abnormalita) psychické, anatomi cké či f yziologi cké struktury nebo f unkce“
(S lowík, 2007, s. 26).
Vady a poruchy se dělí: (S lowík, 2007)
1) Podle t ypu (orgánové, funkční)
2) Podle int enzit y ( lehké, st řední, t ěţké)
3) Podle př íčin ( vrozené, získané)
Tato klasifikace vychází především z lékařské diagnost iky, kt er á
charakt er izuje orgánové nebo funkční nedost at ky a odchylky (S lowík,
2007).

1.5.

Druhy zdravotního postižení

Vágnerová (2008) vymezuje post iţení:


Tělesné post iţení



Ment ální post iţení



S luchové post iţení



Zrakové post iţení
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1.5.1. Tělesné postižení
„Tělesným posti žení m rozumíme vady pohybového a nosného ústrojí ,
tj. kostí, kl oubů, šl ach i svalů a cévního zásobení, jakož i poškození nebo
poruchy nervového úst rojí, jestli že se projevují porušenou h ybností. Pat ří
sem také všechny odchyl ky od normálního tvaru těla a končetin, tedy
def ormity, též abnormity čili anomálie “ ( Kraus, Šandera, 1964, s. 6).
Tělesné post iţení post ihuje hor ní nebo dolní ko nče t iny, obličej nebo
celé t ělo.
Takovát o

post iţení

vznikají

nejčast ěji

z př íčin

vrozených,

či

získaných. Vrozené vady, kt eré jsou nejčast ější, vznika jí na začát ku
t ěhot enst ví. Vad y získané pak vznikají nejčast ěji př i úraze, t raumat u
mat ky, hor mo nálních poruchách at d. (Kraus, Šandera, 1964).

Vývoj tělesn ě posti žen ého (Vágnerová, 2008)
Ko jenecký věk nebo li fáze senzo mot orické int eligence je období, kd y
dít ě poznává své prost ředí a kdy dochází k rozvo ji ř eči. Pro dít ě je důleţit ý
vzt ah s mat kou. Pokud má dít ě post iţenou i oblast mimik y, t ak př íliš
nereaguje na mat ku a můţe do jít aţ k emo ční depr ivaci.
V další fázi ţ ivot a, kdy je post iţené dít ě čím dál více závis lé na
pomoci od druhých, se můţe sniţo vat jeho zvídavost . Co se t ýče bat olecího
věku, t o je o bdobím separace. Pro t ělesně post iţené dít ě je t ot o období
velice obt íţné vzhledem k t omu, ţe je st ále závislé na jiné osobě. Také se
začína jí pro hlubovat projevy negat ivis mu , a to ve smyslu pot řeby prosadit
se, coţ můţe přerůst at aţ v afekt ivní reakce.
V předško lním

věku

býva jí

post iţené

dět i

opoţděny

v o blast i

sociálních dovednost í, nic méně dochází k post upné st abilizaci pohybo vé
vady.
V období dospívání si post iţený člo věk začíná ve velké míř e
uvědo movat svou odlišnost od svých vr st evníků.

12

Vzdělání tělesně posti žen ého dítěte
Tělesně post iţené dít ě je vzdělat elné jako kaţdé jiné dít ě, proto t akto
post iţené dět i můţe me vidět

i na základních a mat eřských ško lách.

Skut ečnost , ţe je ve t ř ídě post iţené dít ě , s sebou př ináší ur čit é sloţit ost i
jak pro spoluţáky, t ak i pro učit ele. V mnoha př ípadech napo máhá
post iţenému ţákovi asist ent . (Kraus, Šandera, 1964 )
„Děti

s amput acemi

jedné

nebo

dvou

dolních

končetin,

dět i

s násl edky na dolní ch končetinách, např. po dě tské obrně, nebo s následky
po vrozených luxací ch kyčelních kloubů či s jiným postižením dolní ch
končeti n nemají ve škol e zvl áštní nároky a obtíže, pokud je je j ich rozumová
úroveň neporušena“ ( Kraus, Šander a, 1964, s. 158).

1.5.2. Mentální postižení
„Mentální

postižení

je

vrozené

a

t rval é

post ižení

osobnost i

projevující se ní zkou úrovní rozumových schopností, nízkou kont rolou
emocionality, vysokou pot řebou akceptace, nízkou schopností odhadovat
vlastní možnosti, vysokou sugestibilit ou, omezenou schopností rozum ět řeči
a řeč používat, tendencí ke st ereotypní mu chování, konkrétním myšlení m
bez schopnosti zobecňovat a dalšími pří znaky“ (Mat oušek, 2008, s. 99).
V současné době se rozlišu je mezi ment álním post iţením a ment áln í
ret ardací. Ment ální post iţ ení je bráno za širší po jem neţ li ment áln í
ret ardace. Ve své podst a t ě se ale uţívá o bou dvou pojmů (Čer ná aj. , 2008).
Není zcela jednoduché charakt er izovat ment álně r et ardované jedince
jako skupinu, a to z mnoha důvodů. Např. proto, ţe kaţdý ment álně
post iţený jedinec je odlišný svými osobnost ními charakt er ist ikami. Da lší m
důvodem jsou zvlášt nost i je jich psychických procesů (oblast vnímání,
pozornost, paměť, myšlení, emocio nalit a, vo lní vlast nost i). Populace oso b
s ment álním post iţením je jednoznačně het erogenní (Čer ná aj., 2008).
Ment ální post iţení ovlivňuje int eligenci a rozum jed ince.
Mezi př íčiny jeho vzniku pat ř í jak dědič nost , t ak jeden z někt er ýc h
t eratogenních

fakt orů (ionizujíc í záření, porodní poškození mechanick ým
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st lačením hlavičky s následným kr vácením do mozku, vlivem nedost at ku
kyslíku, léky, alko ho l, drogy, virus zarděnek, a t d.). (Vágnerová, 2008 ).
T ypickým znakem ment álně post iţených je o mezenější pot řeba
zvídavost i a prefer ence podnět ového st ereot ypu. Obt íţně se or ient uje ve
svět ě, coţ je dáno

jeho poruchami (porucha myš lení, ř eči, učení) .

(Vágnerová, 2008).

Myšlení (Vágnerová, 2008)
-

Myšlení ment álně post iţených dosáhne v nejlepším př ípadě úrovně
konkrét ních lo gických operací.

-

Nicméně myš lení ment álně post iţeného dít ět e je spíše vázáno na
realit u a čast o mu dělá problémy spo jovat si myšlenky logicky po
sobě.

-

Ment álně post iţení jedinci jsou schopni

si zapamat ovat

určit á

pravidla a podle nich se st ereot ypně cho vat .

Řeč (Vágnerová, 2008)
-

Řeč ment álně post iţených je t ypická svou nesrozumit elnost í.

-

Čast o si mo hou vyt vářet své vlast ní po jmy.

-

Jejich řeč je obvykle nesrozumit elná .

-

U závaţněji ment álně post iţených jedinců nabývá na významu
never bální způsob ko munikace.

Učení (Vágnerová, 2008)
-

Ment álně post iţený jedinec nemá př íliš velkou mot ivaci se učit něco
nového, na druhou st ranu člo věk s nízkou ment ální ret ardací je
schopen se vzdělávat ve speciálních nebo základních ško lách .

K lasi fi kace mentáln ě posti žených: (MKN-10, 2006)
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1) Lehká ment ální ret ardace (50-69 IQ) – tent o jedinec je vzdělat eln ý
v základních ško lách nebo zvlášt ních školác h, nejsou zde značné
nápadnost i, jedinc i jsou schopni konve rzace a jsou schopni j í
porozumět .
2) St ředně t ěţká ment ální ret ardace (35- 49 IQ) – ko munikace je
sloţit ější, po malejš í myš lení, ale někt eř í jedinci jsou vzdělava t elní,
vět šinou jsou zaměst náni v chr áněných dílnách.
3) Těţká ment ální ret ardace (20-34 IQ) – výrazné problémy v oblast i
komunikace, mot oriky a vzděláván í.
4) Hluboká

ment ální

ret ardace

( méně

neţ

20

IQ)

–

prakt ick y

nevzdělavat elní, neko munikat ivní a nepohybu jící se .
5) Jiná ment ální r et ardace – t ent o st upeň se vyuţívá t ehdy, kdyţ je
st ano vení int elekt ového st upně nesnadné či nemo ţné .
6) Nespecifiko vaná ment ální r et ard ace – t at o kat egorie je udávána
t ehdy, kdyţ je prokázána ment ální ret ardace, ale není dost at ek
infor mací, aby se mo hl jedinec zařadit do výše uvedených kat egor ií.

Vývoj mentáln ě posti ženého dítěte (Čer ná aj., 2008)
Novorozenecké

období.

obdo bí

V tomt o

je

velice

t ěţké

diagnost ikovat ment ální post iţení, ale např. t am, kde jsou výrazné i v ně jš í
znaky post iţení ( např. Downův syndr om, hydrocefalus at d.), nebývá
problém se st ano vením diagnózy.
Období
smys lo vého

kojenecké.
vnímání,

řeči.

V t éto
Právě

době

dochází

v t omt o

k rozvo ji

období

dochází

mot or iky,
k přesné

diagnost ice ment álního post iţení. U ment álně post iţeného dít ět e můţeme
vidět nápadné veget at ivní poruchy, zaost ává vývo j po hybo vých funkcí,
porušena je t aké jemná mot orika a senzo motorická koordinace.
Období batolecí. V tomt o věku uţ začínají být výr aznější někt er é
t ěţší post iţení dít ět e ( ment ální ret ardace st ředního st upně nebo lehká
ment ální ret ardace). Dět i s ment álním post iţením zaost ávají v mot orice,
hyg ieně, v samost at nost i, řeč bývá opoţděná.

15

Období předškolní. U dět í s lehkou ment ální ret ardací docház í
k poruše vnímání, uvaţování, je sníţena schopnost komunikace a paměť je
spíše mechanická.
Vzděláván í mentáln ě posti ženého dítěte (Vágnerová, 2008)
„Mentálně posti žení mohou být v oblasti sociali zace handi capováni
nejenom

primární m

def ektem

rozumových

schopností,

ale

i

z něho

vyplývající m nedostatkem zkušeno stí“ (Vágnerová, 2008, s. 308).
Jejich socializace t rvá delš í dobu, ale u lehč ích a st ředně t ěţkýc h
forem ment ální r et ardace nakonec jsou schopni zvládnout základní nor m y
chování, ko munikační dovednost i na jednoduché úrovni a sociální návyky.
Proto je zcela na míst ě umíst it ment álně post iţené dít ě do někt er ých ze
spec iálně-pedagogického zař ízení, ale musí se brát zřet el na st upeň jeho
po st iţení. Ment álně post iţené dít ě je vět šinou zařazováno do speciálníc h
ško l, int egrace do běţné ško ly je více nár očná.

1.5.3. Sluchové postižení
„V závisl osti na stupni sluchové vady a době jejího vzniku sem
zařazuj eme děti nedo slýchavé, neslyšící a ohluchlé “ (Říčan, Krejčířová aj. ,
2011, s. 107).
Nedoslýchavé dítě vyuţívá t zv. sluchadel. Ty slouţí nedoslýchavému
dít ět i k zesílení zvuku. Pokud se t at o odchylka objeví včas, dít ě je schopno
se dobře rozvíjet v mluvené řeči a jeho vzdělávání můţe probíhat běţným
způso bem (Říčan, Krejčířová aj., 2011).
Neslyšící (nelingválně hlu ché) děti jsou dět i, kt eré se buď hluché uţ
narodily, nebo ohluchly ješt ě předt ím, neţ u nich došlo k rozvo ji řeči. Jsou
proto odkázáni na odezír ání a jejich komunikace pro ost at ní je velm i
nesrozumit elná ( Říčan, Krejč ířová aj., 2011).
Ohluch lé děti mají oprot i neslyšíc ím dět em dobře rozvinut ou řeč,
kt erá je lépe srozumit elná. Ovšem závis í na době, kt erá uplynu la od
ohluchnut í. Čím delš í doba, t ím je horší je jich výs lo vnost

(Ří čan,

Krejč ířo vá aj., 2011).
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S luchově post iţený jedinec t rpí v obla st i řeči ale t aké v oblast i
orient ace v prost ředí. S luchově post iţený jedinec vyuţívá nejen česk ý
znakový jazyk ( viz obrázek 1), ale i sluchadla, kochleár ní imp lant át nebo
odezírání (Vágnerová, 2008).
Český znakový jazyk je pro slucho vě post iţeného člo věka jedním z
druhů ko munikačních prost ředků. Výhodou znakového jazyka je, ţe se ho
mo hou naučit lidé v jakéko liv věku. Není t o pro ně problém, protoţe od
malička vyuţíva jí určit ých gest , díky nimţ se snaţí na sebe upozornit . Aby
komunikace mezi dít ět em a rodičem fungo vala, musí se znako vou řeč
naučit i rodič, kt er ý se vět šinou t uto řeč naučí aţ později .

Stupeň slu chového posti žen í: (Vágnerová, 2008)
1) hluchot a
2) zbyt ky sluchu
3) t ěţká nedoslýchavost
.
Problémy vyp lývajíc í z tohoto post iţení pot ýkají i lidi s mír nějš í m
post iţením

( nedoslýchavé ).

Pro

nedoslýchavé

je

proble mat ické

komunikovat , mus í se více soust ředit na komunikaci s e slyš íc ím, obt íţně
rozlišují podobná slo va.
Vývoj sluchově posti ženého dítěte
„Celkový vývoj dí těte nejví ce omezuj í vrozené nebo nel ingválně
vzni klé percepční vady “ (Vágnerová, 2008, s. 223).
K ojenecké obd obí. V dnešní do bě je mo ţné rozliš it , zda dít ě slyš í,
nebo ne slyš í uţ v prvních měsících jeho ţivot a. Pro koje nce, kt er ý je
slucho vě post iţený, je důleţit é, aby mu mat ka dávala co nejvíce st imulů
(oční ko nt akt , dot eky s mat kou, komunikace...) . (Vágnerová, 2008).
Co se t ýče batolecího období , t ak právě v tomt o období docház í
k rozvo ji řeči, t udíţ je relat ivně snadné rozpoznat odchylku řeči. V t omt o
věku je moţné učit dít ě znakovému jazyku . Ten se musí naučit jak dít ě, t ak
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rodiče. Tak rodiče, mo hou vyuţívat dorozumívání orální ř ečí. S luchová
vada je př íčinou závaţnějšího opoţdění řeči, kt eré ovlivňu je i rozvo j jinýc h
oblast í (Vágnerová, 2008).
V období před školního věku přechází dít ě na úroveň symbo lického
uvaţování. Dět i poznávají po mocí zraku nebo hmat u, proto je je jich mír a
infor mo vanost i dost omez ená. Na druhou st ranu se dít ě můţe učit po moc í
zvuku ( vibrace). V tomt o období dochází i k určit ému osamo st at ňování, na
druhou st ranu se ale můţe prodluţovat separace (Vágnerová, 2008).
Motori ka. Motorika t ěţce post iţených dět í je ve vět šině př ípadů
naruše ná, protoţe s touto vadou bývá spo jena i porucha CNS. Tat o porucha
čast o

post ihuje

i

mot oriku

mluvidel.

Tím

se

prohlubu je

poškození

verbálního pro jevu (Vágnerová, 2008).

Vzděláván í sluchově posti ženého dítěte
V závis lost i

na

řečových

do vednost ech

a

je jich

akceleraci

se

slucho vě post iţené dět i umísťují do vzdělávacích zař ízení. Pokud je dít ě
jen lehce sluchově post iţené, můţe být zařa zeno do běţných mat eř skýc h
ško lek nebo základních ško l. Těţce sluchově post iţené dít ě bývá však
umísťo váno do speciálních ško lek, speciálních ško l pro sluchově post iţené,
do gymnázia pro slucho vě post iţenou mládeţ, do základních ško l (t říd y)
podle osno v pro slucho vě post iţené, do speciálních S OŠ nebo do zvlášt níc h
ško l pro sluchově post iţené . S výběrem ško l můţe po moc i speciálně
pedagogická poradna (Říčan, Krejčířo vá aj., 2011).
S nevhodným umíst ěním dít ět e do škol přichází r iziko vylo uče ní
dít ět e z dět ského kolekt ivu. Dít ě s opoţděným vývo je m řeči či odlišnost í
řeči se jeví jako ne př íliš int eligent ní a př íliš vyčnívajíc í z ko lekt ivu. Proto
je vhodné, pokud má t ěţké slucho vé post iţení , zařadit ho do speciální ško ly
nebo ško lky, kde jsou st ejně post iţené dět i (Říčan, Krejčířová aj., 2011 ).
Int egrace s lucho vě post iţeného dít ět e do mat eřských a základníc h
ško l má klady i zápor y. Mezi klady pat ř í získávání zkušenost í, zlepšován í
sociálních do vednost í, socializace. Jako nevýhoda je t u st ále moţnost
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vyč lenění a nezvladat elnost učebních nároků a jak jsem jiţ uvedla výše,
dít ě př íliš „vyčnívá“ z ko lekt ivu a je vnímáno od svých spo luţáků jako dít ě
problémo vé. „V závi slosti na řečových dovednost ech a jeji ch akceleraci
v průběhu předškolního a mladšího škol ního věku se v praxi integrují do
zaří zení

pro

posti žených
sluchových

sl yší cí
pak

vět šinou

někdy

rezi duí,

ty,

byly

děti

které

včas

nedoslýchavé,

pomocí

sluchadel

rehabil itovány,

mají

z těžce

sluchově

dobře

využívaj í

dobrou

obecnou

inteligenci a jsou bez dal ších vad “ (Říčan, Krejčířová a ko l., 2011, s. 125).

1.5.4. Zrakově postižení
„Úplná slepota je stav, při němž není zachováno ani vní mání světla.
Praktická slepota (nebo také legální sl epota či zbytky zraku) je podl e
mezinárodních standardů stav, při kterém člověk nevidí na vzdálenost šest i
metrů tot éž, co dobře vidící osoba vidí na vzdálenost deset krát větší, nebo
je jeho zorné pol e zúženo na méně než 20 stupňů “ (Mat oušek, 2008, 146).
Zrakové post iţení je jedno z nejzávaţnějších post iţení. Post iţený
zt rácí ko nt akt se svět em a musí ho poznávat pomocí jiných st imulů. Toto
post iţení se opět net ýká jen st ar ých lidí, kt eří mají s narůst ajíc ím věke m
zhoršujíc í se zrak, ale i dět í. Někt eré dět i se s t akovýmt o post iţením rodí.
S př ibýva jícím věkem r iz iko oslepnut í rost e.
Stupně zrakového posti žení: (Vág nerová, 2008)
1) S labozrakost
2) Prakt ická nevido most
3) Nevido most

Vývoj zrakově posti ženého dítěte (Vágnerová, 2008)
Dít ě, kt eré se narodí t akt o post iţené má v pr vní řadě problém y
v oblast i senzo motoriky. Je pot řeba mu dávat dost at ek podnět ů k poznávání
a nejdůleţit ějš í je t u kont akt s mat kou. V kojen eckém věku je t aké omeze n
pohyb, protoţe dít ě nemá mot ivaci lézt a poznávat své okolí. Proto ţe je pro
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dít ě jediným kont akt em se svět em ver bální ko munikace, je dů leţit é na
kojence hodně mluvit .
V batolecí m období se rozvíjí pohyb a dít ě začíná poznávat svět
hmat em. Dalším poznávacím prost ředkem je pro něj s luch. Dále pak
získává infor mace pomocí vysvět lování od mat ky (popisování př edmět ů).
Hmat se ale spont ánně nerozvíjí, v př ípadě malých dět í hmat slo uţí spíše
k bezprost řednímu ko nt akt u. V tomt o období t aké vzniká r iziko výskyt u
aut omat ismů ( kývání, t lačení očí, t řepání rukama). Zrako vé post iţení
s sebou př ináší opoţdění v oblast i loko moce a v procesu separace.

Vzdělání zrakově posti žen ého dítěte (Vágnerová, 2008)
Dět i, resp. dosp íva jící si začína jí uvědo movat svou rozdílno st i fakt ,
ţe jsou v mno ha s měrech o mezeni a někt eré věci nedokáţou. To můţe vést
k omezení sociálních kont akt ů . Proto je pot řeba zváţit , zda je vhodné
umíst it

zrakově post iţené dít ě do

běţných ško l nebo

do

speciálně

zaměřených ško l, coţ závisí na st upni post iţení dít ět e. Těţce zrakově
post iţené dět i se spíše umísťu jí do speciálních základních ško l, např.
z důvodu,

ţe ško la

nemá dost at ek pomůcek pro

vyučování zrako vě

post iţeného dít ět e, ško la není vybavena as ist ent y nebo ve ško le je př íliš
dět í a není prost or se dost at ečně věnovat post iţenému dít ět i.

Náh rada zraku
Co se t ýče čt ení, zrakově post iţený člo věk vyuţívá t zv. Braillo va
písma nebo speciá lního so ft veru (zvět šuje běţný t ext , zvuko vý výst up,
braillský ř ádek). Jako dalš í ko mpenzační po můcka jsou např. br ýle, kt eré
musí být přesně určené na daný st upeň zrakového post iţení. Dále t o mo hou
být různé spec iální opt ické po mů cky (t ur mon). Nevido mí vyuţívají t aké
spec iální

P icht ův

psací

st roj,

k t er ým

lze

psát

v Braillo vě

písmu

(Vágnerová, 2008).
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2. Postižení a společnost
„Tak jako je lidský plod spoután s mat kou pupeční šňůrou, tak je
jedinec – dokonce ještě dřív než přijde na svět – spjat s okolí m hustou sít í
vztahů“ (Blaţek, Olmro vá, 1988, s. 19).
Člo věk s post iţením je pro společnost u rčit ou odlišno st í. Pro zdravou
populaci

je

jedincem,

kt er ý

př íliš

vyčnívá

ze

spo lečnost i.

Posto j

spo lečnost i k post iţenému člo věku je čast o odmít avý, t o ovšem vyplývá
z nedost at ku infor mací a porozumění o jejich post iţení a v neposlední ř adě
z jist ých předsudků (Vágnerová, 2008).
Sama spo lečnost si určuje svůj ideál, kt erý je pro určit ou kult uru
vyho vující. Také s i určuje, co je pro danou spo lečnost ţádoucí a co naopak
ţádoucí není.
Mar ie Vágnerová ř íká, ţe „už u zvířat pozorujeme odmítání j edinců
téhož druhu, kteří nevykazují f yzické znaky druhu – nejsou rozpoznáváni
jako

pří slušníci

druhu

(např.

albíni) .

U

sociálně

žijících

primátů

pozorujeme, že sociál ní status přísl ušní ka skupiny závisí na jeho f yzickém
vzhl edu a zdatnosti. Slabí přísl ušní ci naopak zůstávají na nižší úrovni ,
nebo se dostávají na okraj soci ální skupi ny “ (Vágnerová, Hadj- Mousso vá,
Št ech, 2004, s. 9).
V hist or ii bylo post iţení spíše t abuizo váno, t udíţ se zdálo, ţe
post iţených lid í je v populaci má lo. Postiţení t ak bylo pro člo věka něčí m
výjimeč ným, něčím, co je pro spo lečnost nepř ijat elné a t olik odlišné. Lid é
jako by se báli př ílišné odlišno st i. Výr azný zlo m v t ét o oblast i nast al v naš í
spo lečnost i v období po samet ové revo luci, kd y začaly vznikat ve vět š í
míře různé st át ní a nest át ní inst it uce a kdy dochází k vět šímu zvidit elně ní
problému „handicap“ (Vančura, 2007).
Populace se st aví k post iţenému se soucit em a ješt ě více je t o
umocněno, pokud se jedná o post iţené dít ě. Š irší veřejnost í je vnímáno
jako dít ě, kt eré pot kalo obrovské nešt ěst í. A zvlášt ě pokud se jedná o
vrozené post iţení, t ak je laická veřejnost k tomut o post iţení shovívavě jší,
neţli kdyţ se jedná o post iţení, kt eré je získáno během dospívání. A t ím
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pádem je zdravá populace spíše ochot ná post iţené mu dít ět i p o moci neţ
dospělému post iţenému (Vágnerová, Hadj-Mo ussová, Št ech, 2004 ).
E moce ost at ních k post iţenému jsou jak negat ivní, t ak pozit ivn í.
Mínění o hendikepovaném člo věku je t akové, ţe je „chudák“ a ţe ho
pot kalo ve lké nešt ěst í. Z t ohoto pohledu se dá ř íci, ţe spo lečnost je ochot na
post iţenému jedinci po moci. Ale t it o lidé t aké vzbuzují hr ůzu a odpor,
protoţe symbo lizují něco negat ivního, čemu je lépe se vyhnout . V t éto
sit uaci se spo lečnost st aví k hendikepu zády (Vágnero vá, Hadj- Moussová,
Št ech, 2004).
Pokud se rodičům narodí post iţené dít ě, je to pro ně obrovská zát ěţ a
zároveň pot řebu je rodina podporu od okolí. Jest liţe ale okolí rodiny zaujme
negat ivní post oj, znamená to pro rodinu o to vět ší zát ěţ. Do okolí rodiny se
nezahr nuje ne jen uţší okruh rodiny, ale t aké šir ší veřejno st . Právě i širš í
veřejno st můţe negat ivně ovlivňo vat chování rodičů k post iţenému dít ět i,
protoţe jeho postoj je pro rodinu důleţit ý. Post oj oko lí, ať uţ je pozit ivn í
nebo negat ivní, můţe vézt k tomu, ţe se rodina za své dít ě můţe st ydět
nebo naopak můţe mít přehnan é výcho vné st yl ( výcho va rozmazlujíc í,
úzkost ná, per fekcio nist ická, prot ekční nebo zavr hující) , coţ můţe vést aţ
k úzkost nému st rachu o dít ě (Mat ějček, 2001).
Předsudk y vedou k negat ivnímu pohledu na člo věka s post iţením.
Zdravý člo věk t ak vidí určit é nedost at ky post iţeného jedince (diagnóza,
zt rát a schopnost í. ..) a nevidí pozit ivní st ránku post iţeného (schopnost i,
pokroky).

2.1.

Modely zdravotního postižení

M. Černá rozli šuje dva modely zd ravotn ího posti žení: (Čer ná aj., 2008)
1) Medic ínský model
2) Sociální model
Medicínský
odbornost

model.

personálu.

V medicínském model je kladen důraz na

Handicap

je

povaţován

za

záleţit ost

vysoké

odbornost i a za t ragédii pro daného pacie nt a. Důleţit ou roli zde hraje lékař,
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kt er ý st ano vuje diagnózu, předepisuje léčbu a výs ledkem odbornost i by mě l
být vyléčený pacient (M. Čer ná aj., 2008 ).
Sociální mod el. Medic ínský model nebyl pro společnost dost at ečný,
proto se vyt voř il nový model, sociální model. Sociální model oprot i
medicínskému modelu vyst upuje z pozic ho lis mu a vyzdvihuje ce lost nost .
Post iţení je důsledkem st rukt urálních handicapujících vlivů ze st rany
spo lečnost i. Sociální mode l pracuje t ak, aby odst ranil sociá lní bar iér y ( M.
Čer ná aj., 2008).

2.2.

Integrace

„ Je to j ednotné neoddělitelné spolupůsobení, součinnost různých
psychologi ckých procesů, vzáj emné slučování činnosti jednotlivých část í
jednoho systému nebo někol ika systémů dohromady “ (Hart l, Hart lová,
2000, s. 232).
Zdravot ně post iţený jedinec je kvů li svému post iţení velice čast o
ohroţen sociálním vyloučením. V t akovém př ípadě můţe nast oupit proces
int egrace. K t omu je pot řeba naučit se porozumět svět u post iţených,
pochopit jejich odlišnost i, př íčiny post iţení a naučit se jim po máhat .
„Integrace je vždycky dvoust ranným procesem, důležit é jsou postoj e
posti žených i zdravých a z nich vyplývají cí chování. Je výsledkem procesu
učení, resp. adaptace na kognitivní i emot ivní úrovni “ (Vágnerová, 2008, s.
192). Pokud nebude t ent o vzt ah v s ymbió ze, nikdy nebude int egrace úplná.
Aby t aková int egrace mohla fungovat , musí nejpr ve klient (zdravot ně
post iţený) cht ít , aby byl int egrovaný. V mnoha knihách se dočít áme o
postoji

spo lečnost i

k post iţení.

Ale

je

důleţit é

si

uvědo mit ,

ţe

i

post iţených člo věk má určit ý post oj ke zdravé populaci. Post iţení mo hou
mít ke zdravým lidem spíše negat ivní postoj. Je t o dáno t ím, jak na ně
spo lečnost reaguje, coţ př ináší velkou psychickou zát ěţ, proto se raději
st ahují a zt rácí sociální kont akt . Reakce post iţených na t oto cho vání jsou
do určit é mír y ovlivněny jejich st upně m post iţení, int eligencí, sociá lní m
st at usem a jejich ps ychickou a sociální úr ovní (Vágnerová, 2008).
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„Základní

int egraci

představ uje

přij etí

post iženého

rodi nou “

(Vágnerová, 2008, s. 193). Je zřejmé, ţe je nejdůleţit ějš í a v pr vé řadě
nut né, aby se pracovalo na t om, aby rodina př ijala své dít ě jako post iţené.
Potom se můţe dále post upovat k int egraci do spo lečnost i jako t akové.
Rodina je v t omt o období pro post iţeného jedince t o nejdůleţit ějš í.
Je jist é, ţe proces int egr ace post iţených jedinců do spo lečnost i bude
mít dlouhé t rvání.. Nicméně je důleţit é na něm nepřet rţit ě pracovat a st ále
dost ávat do podvědo mí zdravých lidí informace o naši ch hendikepo vanýc h
občanech. Vţdy ve spo lečnost i budeme mít minor it u a ma jor it u a vţdy se
bude major it a chovat nadř azeně. Dále musí do jít k vzájemné mu respekt u a
to je mo ţná t o, co v naší spo lečnost i chybí.
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3. Narození dítěte s postižením do rodiny
Kaţdý rodič se po celou dobu t ěhot enst ví t ěší, aţ se do rodiny narod í
zdravé dít ě. V jeho předst avách se objevují mno hé plány, jak se bude
miminko jmeno vat , jak asi bude vypadat , kam bude chodit do ško l a zd a
půjde ve šlépějích svých rodičů. Náhle ale nast ává sit uace, kdy je rodič
konfro nt ován se skut ečnost í, ţe se jeho dít ě narodí s post iţením a ţe se
nebude vyvíjet jako „zdr avé“ dít ě. Pro rodiče je t ěţké i sebemenš í
onemocnění jejich dět í, ale kdyţ je dít ě t ěţce nemocné, je t o pro ně
obrovská zát ěţ a šok, kt erý s sebou přináší radikální změny. Rodina se
náhle ocit á v úzkost i a ve st rachu z t oho, co bude dál, a hlavně, co t akové
post iţení pro miminko znamená.
Narození post iţené ho dít ět e znamená pr o rodinu určit ou zát ěţ. Pro
rodiče je t o zcela no vá sit uace, na kt erou v mnoha př ípadech nejso u
př ipraveni, zejména pokud se jedná o neoč ekávané narození post iţeného
dít ět e. V případě, ţe se mat k a dozví během t ěhot enst ví, ţe bude mít
post iţené dít ě, je t o pro ni určit á výho da , protoţe se jednak můţe
v někt er ých př ípadech rozhodnout , zda přeruší t ěhot enst ví , nebo se na
př íchod post iţeného dít ět e můţe a lespoň z část i př ipravit .
Skut ečnost , ţe se narodilo post iţené dít ě, nezasáhne pouze rodiče,
ale i šir ší okruh rodiny (sourozence, prarodiče at d.). To, jak působí
narození post iţeného dít ět e na sourozence, budu popisovat v kapit o le
„Práce se sourozenci post iţeného dít ět e“.

3.1.

Reakce rodiny

Reakce na t o, ţe se rodičům narodilo post iţené dít ě , závis í na
různých oko lnost ech. Do t ěcht o okolnost í můţeme zařadit způsob, jak ý m
byla rodičům sdělena zpráva, ţe je jejich dít ě post iţené, zda rodiče věděli o
po st iţení

uţ

v prenat álním

období

a

v neposled ní

řadě

na

míř e

infor mo vanost i o dané nemo ci či post iţení. Tat o reakce je do určit é mír y
ovlivněna i post ojem spo lečnost i a blíz kéh o okolí k post iţenému dít ět i.
Reakce rodičů závis í na ko munikačníc h dovednost ech mezi lékařem a
rodičem.
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Kaţdý rodič proţívá nemo c svého dít ět e jinak . Nicméně kaţdá rodina
prochází něko lika st ádii, kt erá jsou pro t uto sit uaci t ypická. Pro všechny
rodiny je pr vot ní fáze šoku. Dále rodiče prochází fází pop ření, fází
bezmocnosti, fází postupné adaptace a vyrovnávání s p rob lémem, fáze
smlouvání, fáze realistického postoje (Vágnerová, 2008).
„Stadiu iniciální ho šoku zpravidla předchází tzv. f áze nulitní, kdy si
člověk

možnost

narození

dítěte

s postižením

v obecné

rovině

si ce

uvědomuje, ale u sebe si tuto even t ualitu vlastně ani nepřipouští “
(Jankovský, 2006, s. 60). Z t éto cit ace je zřejmé, ţe i kdyţ byl rodič
infor mo ván o tom, ţe se mu s největ ší pravděpodobnost í narodí post iţené
dít ě, odmít á př ijmout to, ţe se to děje právě jemu.
Pokud se narodí dít ě s post iţením, rodina přechází z fáze nulit ní a
vst upuje do fáze p rvotního šoku . V t éto fázi se rodina ocit á ve velké m
emočním t laku, rodiče jsou t ak zaskočeni t outo sit uací, ţe můţe do jít
k neschopnost i mluvit nebo brečet či k psychické nerovno váze, posléze
nast ává popírání ( „To není moţné, to se nám nemo hlo st át “).
Fáze popření. V t éto fázi př et rvá pláč. Berou své post iţené dít ě jako
nešt ěst í. „Neočekávané traumati zující sdělení navodí obrovskou úzkost
vyplývající z dezori entace a nej asnosti očekávání dal šího dění, i ze ztrát y
původní ch představ, které už neplatí “ (Vágnerová, St rnadová, Krejčo vá,
2009, s. 49)
Fáze bezmocnosti. Rodiče jsou no vou sit uací zaskočeni a nedokáţou
si předst avit , co bude dál a jak v t akové sit uaci post upovat . N a druhou
st ranu si ale uţ dokáţou uvědo mit svou bolest , čast o jsou t u st avy úzkost i
či deprese. „Cítila jsem se st rašně, nevěděla jsem , co mám dělat, měla jsem
pocit, že se rozpadám.“ (viz kazuist ika č. 5 Ludmila)
Dále se rodič snaţí s danou sit uací bo jo vat , a to jak akt ivně (post aví
se sit uaci čelem) , t ak t aké pasivně (v t omto případě spíše rodič u niká před
daným probléme m) . Nast ává or ient ace v moţné léčbě pro jejich d ít ě.
Taková

fáze

se

nazývá

fáze

postupné

adaptace

a

vyrovnání

se

s p rob lémem.
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Období, kdy se rodiče snaţí z ískat z post iţení alespoň malé procent o
pozit ivna, se nazývá fáze smlouvání. „Napří klad bude chodit alespoň
s berl emi, bude alespoň část ečně vidět. Smysl em je vyjádření určité naděje,
jež není zcel a nereali sti cká. Je znakem kompromisu, který l ze chápat jako
signál přijetí d říve zcela odmítané skutečnosti “ (Vágnerová, 2008, s. 168).
Poslední fáze je charakt er ist ická zralým vývo jem adapt ace rodiče na
post iţené dít ě, jde o fázi reali stického postoje. Rodina je smířená s danou
sit uací a i nadále rodiče hledají pot řebnou pomoc.
„Jestli že posti žení vzni kne později a dítě bylo po cel ou dobu
akcept ováno jako normální, bývají reakce rodičů i lai cké veřejnosti trochu
jiné.

Později

vzni klý

def ekt

nepůsobí

jako

znehodnocení

rodi č ovské

prestiže“ (Vágnerová, 2008, s. 168).
Těmit o fázemi si prochází vět šina rodin, ale mo hou se objevit i
př ípady, kdy rodiče všemi fázemi t ěcht o reakcí nepro jdou a „uvíznou “
v někt eré fázi. Takový rodič se můţe pot ýkat s neust álými zdravot ním i
problémy

(deprese,

únava,

bo lest

hlavy),

coţ

můţe

přecházet

aţ

k syndro mu vyhoření. V t akových př ípadech je nut né vyhledat odbornou
lékařskou pomoc ( psycho log, psychot erapeut , prakt ický lékař). Někt eré
z rodin fází adapt ací vůbec nepro jdou. Pro post iţené dít ě t o znamená, ţe
bude umíst ěno do zařízení úst avní péče.

3.2.

Problematika viny

S pocit y viny a se sebeo bviňo vání m bo juje kaţdá rodina, kt eré s e
narodí dít ě s post iţením, ať uţ se jedná o váţnější post iţení nebo o
post iţení lehčí. Rodiče se obviňují navzáje m a

posléze můţe do jít

k rozpadu manţelského nebo part nerského svazku . V neposlední ř adě je
obviňo ván i pro fesio ná l ( lékař, gyneko log at d.). Z t ohoto hlediska je ale
toto chování pochopit elné. Rodina má potřebu najít viníka , je t o tot iţ jedna
z prvních fází, kd y se rodič dozví, ţe má nebo bude mít post iţené dít ě.
Rodiče jako by hledali určit ou obranu, aby s i nemuseli př ipoušt ět to, ţe
jejich dít ě uţ nikdy nebude „nor mální“. Nut no ř íci, ţe t oto chování si ani
jeden z rodičů čast o neuvědo muje .
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Ivana Fit zová ve své knize uvádí: „Situace byla pro mě o to horší, že
nebylo vůbec jasné, co se vlast ně při hodilo a proč má Karolí nka více
vrozených vad“ ( Fit znerová, 2010, s. 34).
První, kdo se sebeo bviňuje, je právě mat ka, kt erá bere dít ě jako
součást sebe. Mat ka si klade ot ázky: „Dělala jsem v t ěhot enst ví něco
špat ně ?“ nebo „Jsem př enašečka t ét o choroby?“ „ Psychoanalyti ci mluví o
narci stickém

t raumatu

matky,

které

je

psychologicky

srovnatelné

s traumatem po zohyžďující m úrazu“ (Mat oušek, 1997, s. 109).
Mat ka si př íliš př iznává pocit viny, t o ovšem můţe vést k nadměr né
péči o dít ě, protoţe má poc it , ţe dít ě t rpí právě kvůli ní, a proto se snaţ í
dít ět i vynahr adit veškerou újmu. V jiných př ípadech můţe ve výcho vě
přet rvávat

per fekcio nis mus,

přehnaná

lásk a,

výcho va

úzkost ná

nebo

sit uace, kdy mat ka odmít á své dít ě. V tomt o př ípadě znamená pro rodiče
post iţené dít ě neust álou bo les t a vinu, proto se o dít ě necht ějí st arat .
S pocit y viny je velice nut né pracovat , ať uţ zásahem lékařů př ípadně
psycho logů (psycho logická po moc) nebo pouhým svěřením se kamarádů m
či rodině.

3.3.

Změny související s narozením postiženého dítěte

Fakt , ţe se narodilo post iţené dít ě , s sebou př ináší změny. Do značné
mír y je ovlivněna nejen rodina samot ná, ale i př íbuzní a okolí. Pro rodiče
znamená skut ečnost , ţe mají post iţené dít ě , neust álý st res a t rauma.
„Období, kdy jsou rodiče konf rontova ní se skut ečností, že je j ejich dít ě
posti žené, lze označit jako fázi kri ze rodi čovské identit y . Lze ji chápat jako
reakci na nepří zni vou odlišnost jeji ch pot omka a jeho perspektiv, část ečně
nejasných a částečně ne gativních, to znamená hůře akceptovateln ých “
(Vágnerová, St rnadová, Krejčo vá, 2009, s. 51).
Po porodu se rodiče musí vyrovnávat s ot ázkou, zda post iţené dít ě
budou vycho vávat doma , nebo ho umíst í do úst avní péče. Pokud se rodiče
rozhodnou vycho vávat post iţené dít ě do ma, musí v kaţdém př ípadě do jít ke
změ ně ţivot ního st ylu rodiny. Tzn. ţe rodiče musí o mezit nebo úplně
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změnit své budoucí plány, rodič se náhle musí or ient ovat pouze na pot řeby
svého dít ět e a vlast ní zájmy jdou st ranou.

3.3.1. Výchova
Další změna nast ává v oblast i výchovy. V mno ha př ípadech se
výcho va post iţeného dít ět e liš í od výcho vy dět í bez post iţení. Vycho vávání
post iţeného

dít ět e

je

jiné ,

protoţe rodiče

jsou povinni řešit

neje n

kaţdodenní nepř íje mno st i, ale i problé my, kt eré jso u spo jeny s jejic h
hendikepem. V mnoha př ípadech je ku pomoci rodičům zdravý sourozenec
(touto problemat ikou se budu dále zabývat v kapit o le „práce se sourozenc i
post iţeného dít ět e“).
V neposlední řadě nast ává změna i po ekono mické st ránce. Je t o
proto, ţe jednak zdravot ní péče je př íliš nákladná a t aké proto, ţe jede n
z rodičů je s dít ět em v do mácnost i, t ím pádem odpadá jeden př íjem.
Ekonomická kr ize rodiny post ihuje i st ar šího souroze nce, kt er ý je schopen
si vydě lávat peníze sám. „Rozhodl a jsem se jít na brigádu, aby na to máma
nebyla sama.“ (viz kazuist ika Nat álie)

3.3.2. Klady a zápory narození postiženého dítěte
Na druhou st ranu skut ečnost , ţe se narodilo dít ě s post iţením, můţe
př inést i pozit ivní zkušenost i. Rodiče jso u emočně vyzr álejš í a více soucít í
s ost at ními ( mno ho rodičů působí v char it at ivních organizacích a po máhaj í
ost at ním). To, jak rodiče čelí t ěţké ţivo t ní sit uaci , je posilu je v dalš ích,
méně sloţit ých sit uacích. Výše jsem uvedla, ţe post iţení můţe negat ivně
ovlivnit manţelské vzt ahy, ale i v jiných př ípadech můţe t ato skut ečnost
naopak

manţelst ví

posílit .

V oblast i

komunikace,

se

st ává

rodina

ot evřenějš í, coţ jim po máhá k překonávání t ěţkost í. Dít ě k so bě rodiče
vţdy hodně př ipout á, a pokud je post iţené, t ak je t ato vazba ješt ě silnějš í a
dlouhodobější (Vágnerová, St rnadová, Kr ejčová, 2009 ).
Post iţení s sebou nese negace, překáţky, omezení, st res a t rauma, ale
na druhou st ranu můţe posílit osobnost rodičů. Je jist é, ţe rodiče vid í
v pr vé řadě jen negat iva , ale post upem času se učí vidět i pozit ivní st ránku
post iţení je jich dít ět e a to je t a správná cest a k př ijet í svého post iţeného
dít ět e.
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3.3.3. Trávení volného času
Péče o post iţené dít ě je velice náročná a velice unavující. Mat ka pak
nemá sílu t rávit vo lnočaso vé akt ivit y s rodinou. Ve vět šině př ípadů ani
nezbývá čas pláno vat a vyt vářet rodinný program. Tudíţ zbývajíc ího času
je velice málo. „Radši jsem si šla lehnout, než abych si šla hrát se starší
dcerou.“ (viz kazuist ika č. 5 Ludmila) S ubíha jícím časem a post upnou
adapt ací se rodiče učí př izpůso bovat si svůj vo lný čas t ak, aby ho mo hl i
t rávit s ost at ními, ale i sa mi se sebou.

3.3.4. Manželství/partnerství
Značné změny se objevují i v manţelst ví. V období, kd y se narod í
zdravo t ně post iţené dít ě, je pro mat ku velmi důleţit á opora manţela.
Manţelst ví pak buď zesílí, nebo se nakonec rozpadne a do jde k rozvodu.
„Muži nedovedou o svých pocitech mluvi t a s projevy zouf alství, smutku i
úzkosti partnerek si nevědí rady. Není ji m jasné, co by měli za takových
okolností dělat, protože oni své e moce tímto způsobem neprojevuj í “
(Vágnerová, St rnadová, Kr ejčová, 2009, s. 192). V t ěcht o případech můţe
mít ţena pocit , ţe ji muţ př íliš nepodporuje, protoţe nevidí od manţela
ţádné emo ce. Ţena nec ít í emo cio nální podporu a pocit bezpečí. Muţi čast o
o problémech necht ějí mluvit , a pokud nast ává kr izová sit uace, muţ se
spíše uzavírá do sebe . Pro mat ku t o můţe znamenat , ţe její part ner
neproţívá st ejné pocit y jako ona, t udíţ si v nepř íznivé sit uaci př ipadá
sama. „Ot cové zvládají si tuaci jinak než matky. Není zcela jasné, zda jde
jen o důsledek primárních gen derových dif erencí nebo i o vli v rozdíl né
zkušenosti, kt erá vypl ývá z role otce a matky“ (Vágnerová, St rnadová,
Krejčo vá, 2009, s. 193). Jako je t o u rodin se zdravot ně nepost iţeným
dít ět em, t ak i u rodin se zdravot ně post iţeným dít ět em plat í rozdělení ro lí.
Zpravidla

mat ka

zůst ává

sama

s dít ět em

do ma

a

ot ec

má

funkc i

ekono mickou. To s sebou ale př ináší určit é očekávání. Od mat ky se
očekává, ţe se bude o dít ě st arat , ať uţ je dít ě post iţené nebo ne. Mat ka t ak
čast o musí pot lačovat své pot řeby a t uţby. Od ot ce sice očekává jist ý
př íjem, ale někt eré z mat ek uvádí, ţe je to ze strany manţela sp íše únik.
„Po narození dcerky se rozhodl manžel odjet pracovně do zahraničí. Ví m,
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že to dělal kvůli nám, ale já to brala , jakoby od nás ut ekl.“ (viz kazuist ika
č.2 Pavla)
Z výše uvedených cit ací je zřejmé, ţe manţelst ví prochází kr izovým
obdobím, a t o jak po narození post iţeného dít ět e, t ak i během souţit í
s post iţeným

dít ět em.

K narušení

manţelského

vzt ahu

proto

docház í

z různých důvodů. Jedním z nich můţe být vynucená změna ţivot ního st ylu,
výměna ro lí, menší int erakce mezi rodiči, vzájemné nepochopení at d.
Aby manţelst ví plnilo správnou funkci, t ak je pot ře ba, aby se o
t akovéto manţelst ví náleţit ě pečovalo. Důleţit á je ko munikace a vzájemná
empat ie. V mno ha př ípadech rodiče vyhledávají psycho logickou pomoc,
kde se učí navzáje m vyjadřovat

své

cit y,

učí se zde

mezi sebou

komunikovat a poznávat své pocit y.

3.3.5. Vztahy s okolím a prarodiči
St ejně t ak, jako je rodina nat ěšená na př íchod nového potomka, i
prarodiče a lidé v oko lí (kamar ádi, sousedé, blízcí) jsou v očekávání. Kdyţ
se rodina začíná vyrovnávat s fakt em, ţe se jim narodilo post iţené dít ě,
musí t aké zhodnot it ot ázku, jak t ak ot řesnou zprávu oznámí ost at ním. Je
určit ě

vhodné

si

nechat

čas

a

počkat

se

seznamo váním

miminka

s př íbuznými. Pro mat ku je nesmír ně důleţit á podpora jak od manţela, t ak i
od blízkého okolí. V někt er ých př ípadech můţe ale opět doj ít k uzavřen í
mat ky od spo lečnost i. Pro mat ku je velice nepř íje mné „nahlíţení“ do jejího
kočárku, proto raději s dít ět em nevychází ven. To ale post upem času můţe
pro mat ku znamenat , ţe bude př íliš osamocená , a t udíţ můţe prop adat
depres ím. Úzká rodina a bl ízc í se snaţí po zjišt ění t akové zprávy po moci,
začína jí vymýš let konkrét ní po moc, jak ulevit a u lehčit . Na druhou st ranu
jsou i prarodiče, kt eř í mají odlišný post oj. „Někteří z nich postižené dít ě
nepřij mou, udržují si od něho odstup, nevědí, jak by s ním měli zacházet,
resp. se o to ani nesnaží“ (Vágnero vá, St rnadová, Krejčo vá, 2009, s. 229).
Kd yţ se rodina začne adapt ovat na skut ečnost , ţe má post iţené dít ě,
t ak si začnou vyhledávat „spř ízněné duše“. To znamená, ţe si rodiče
začnou vyhledávat osoby, kt e ré post ihla st ejná sit uace. Rodiče náhle
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zjišťují, ţe v t akové sit uaci nejsou sami a př ináší jim t o pocit y úlevy.
S t akovými lidmi mají pocit bezpečí a důvěr y.
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4.

Adaptace
Adapt ace je chápána jako: „Proces postupného při způsobování se

člověka

sociálním

podmínkám.“

„Zahrnuje

při způsobení

se

cho vání,

vnímání, myšlení, postojů “ (Hart l, Hart lová, 2000, s. 16).
Kaţdý člo věk je neust álé vyst avo ván podnět ům, na kt eré reaguje.
Někt eré mají podobu zát ěţe, se kt erou se člo věk musí vyrovnávat , coţ
s sebou

př ináší

st res.

St av

st resu

se

projevuje

v sympt o mech

t zv.

adaptačního synd romu (Vodáčko vá aj., 2007 ).

Adaptační synd rom p robíhá ve t řech fázích: (Vodáčková aj., 2007 )
1) Fáze pop lachová – t ato fáze je char akt er izována jako náhlé narušení
vnit ř ního prost ředí
2) Fáze rezi stenci – v t ét o fázi je adapt ace na st res maximální,
organismus s i po malu zvyká na st resu jící podnět
3) Fáze

vyčerpání

-

nast ává,

jest liţe

získaná

rezist ence

je

nedost at ečná, výs ledkem můţe být celkové selhání adapt ační a
regulační schopnost i

Ve zvládání psychosociálního st resu hrají velmi důleţit ou roli určit é
fakt or y (význam událo st i, moţnost sociální opory a t aké osobnost ní
charakt er ist ik y osobnost i). S t akovýmt o st resem se rodiče vyro vnávaj í
různými způso by, pomocí t zv. copingové mechanismu , kt er ý vyjadřuje
adapt ační

kapac it u

jedince,

jeho

schopnost

přizpůsobit

se

změnám.

(Vodáčková, 2007).
Rodiče reagují určit ými způsoby na st res. Vyuţívají t ak obrannýc h
reakcí, akt ivních reakcí a pasivních reakcí. Aktivní reakce, nebo li út ěk
nebo útok, kt erá je charakt er ist ická r ychlou mo bilizací sil, aby se člo věk
mo hl chránit akt ivně. Můţeme pozorovat t ělesné změny ve svalo vé m
napět í, objevuje se zrudnut í v obličeji, pocení, zr ychlení t epu, dechu,
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emoce jsou výr aznější, t řes rukou, agrese, klient r ychle ji ml uví neţ mys lí,
nesoust ředěnost , t ěkán í, at d. (Vodáčková, 2007 ).
Pasivní reakce je t ypická spíše ve velmi závaţných př ípadech, do
popředí se dost ává ner vus parasympat ikus. Také můţe být t at o reakce
nazývána reakcí „mrt vý brouk“. Člo věk se t ak chová, protoţe st res je pro
něj nat olik zat ěţující. Člo věk se t ak nevědomě chrání před př ívalem silnýc h
emocí, kt eré by pravděpodobně neudrţel pod kont rolou. Můţeme pozorovat
změny v o mezení po hybu, je nemot orný, má ledo vé nohy, st udený pot,
mimika a emoce jsou minimá ln í, rozšiř ují se zornice, at d. (Vodáčková,
2007).
Narození zdravot ně post iţeného dít ět e do rodiny je obrovská zát ěţ.
Málokt erá rodina se dokáţe zcela adapt ovat na post iţené dít ě. Kaţdá rodina
má jiný průběh adapt ace a t aké t o kaţdá rodina proţívá jinak. Způ so b, jak
se rodiče vyrovnávají s post iţením svého dít ět e , závis í na něko lik a
fakt orech, především na dosavadních zkušenost ech rodičů, na věku, jejic h
osobnost ních

vlast nost ech,

int eligenci,

náboţenském

vyznání

rodičů,

vzdělání rodičů a na ost at ních sociok ult urních pro měnných. V neposlední
řadě adapt ace závisí i na akt uálním zdravot ním st avu a na kvalit ě
manţelského (part ner ského) vzt ahu. „Na každého jedince působí komplex
f aktorů, které mohou zvládání různých traumat a stresují cích situací
usnadňovat, ale i těch, které zvyšují ri ziko navození krize a následného
selhání. Uplatní se zde různé intervenující proměnné, které mohou vli v
jednotlivých f aktorů modif ikovat, posilovat je či oslabovat. Mnohé z nich
mohou v závisl osti na okolnostech působit jak poziti vně, tak negat ivně,
protože cokoli, co je pro čl ověka důležité, může v závi slosti na své aktuální
kvalitě

či

kontextu

někdy

pomáhat

a

jind y

ubližovat“

(Vágnerová,

St rnadová, Krejčířo vá, 2009, s. 29).

4.1.

Faktory ovlivňující adaptaci

Tělesné zd raví. Péče o post iţené dít ě je velice náročná , a proto je
důleţit é, aby rodiče byli vybaveni t ělesnou silou. Tělesné zdraví napo máhá
rodičům zvládat únavu. To, ţe rodič dokáţe odo lávat st resu a únavě, můţe
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mít

v budoucnost i

i

negat ivní

důsledky (chronická

únava,

spánko vá

epilepsie). (Vágnero vá, St rnadová, Krejčo vá, 2009 ).
Osobnostní vlastnosti rodičů. „Tyto vlastnosti je možné chápat jako
předpoklady k určit ému emočnímu ladění, způsobu uvažování a reagování.
Jejich pravděpodobný charakter lze odhadnout z konkrétních projevů
chování, které si gnali zují míru zvládnutí stresu “ (Vágnero vá, St r nadová,
Krejč ířová, 2009, s. 29). Další osobnost ní vlast nost í je např. ext roverze.
Tato vlast nost je pro rodiče, kt eří mají post iţené dít ě, velkou výhodou.
Rodiče jsou ot evření ke svět u, lépe navazují sociální vzt ahy a t aké se
dokáţou svěř it ost at ním, kdyţ je něco t rápí. Čast o t akoví rodiče ma jí vět š í
předpoklad k úspěšné adapt aci na narození post iţeného dít ět e (Vágnerová,
St rnadová, Krejčo vá, 2009 ).
Jako další osobnost ní vlast nost je emoční stabilita. Tat o vlast nost
ovlivňuje způsob, jak reaguje rodič na narození zdravot ně post iţeného
dít ět e. Emoční st abilit a poskyt uje rodičů m realist ický náhled na věc.
(Vágnerová, St r nadová, Krejčo vá, 2009 ). Velkou roli hraje i emočn í
labi lita. „Označovaná často také jako neuroticismus, jehož základní m
rysem je úzkostnost, zvýšená senzit ivita a sklon k emočním rozladám, je ve
vztahu ke všem ži votním zátěžím znevýhodňujícím předpokladem, prot ože
činí člověka zranit elněj ším “ (Vágnerová, Strandová, Kr ejčířová, 2009, s.
31).
Pro úspěšné zvládnut í adapt ace je důleţit ý optimi smus. Tako vá
vlast nost , podobně jako ext roverze, je t aké velkou výhodou pro rodiče,
kt eří mají zdr avot ně post iţené dít ě. Opt imis mus dáv á rodičům moţnost
vidět i pozit ivní st ránku věci, díky opt imis mu si rodiče realist ick y
vysvět lují zlé událost i, kt eré je pot k aly. Tato vlast nost , t aké usnadňuje
př ijet í fakt u, ţe vše, co se st alo , není jejich vina (Vágnerová, St rnadová,
Krejčo vá, 2009).
Jako negat ivní vlast nost , kt erá je spojena s reakcí na naroze ní
post iţeného dít ět e, je dep resivita. Mat ky, kt er ým se narodilo p ost iţené
dít ě, čast o t rpí zvýšenou depresivit ou a úzkost nost í. Taková deprese můţe
být pouze dočasná, ale pokud je rodič emo čně nest abilní, bývá deprese a
úzkost mno hem hlubší (Vágnerová, St rnadová, Kre jčová, 2009 ).
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Ekonomické faktory. Narození post iţeného dít ět e není zát ěţí pouze
psychickou a fyz ickou, ale i zát ěţí ekono mickou . Hlavním pečovat elů m,
nečast ěji mat ce je znemoţněna výdělečná činnost . Dobré finanční zázem í
fungo vání rodiny usnadňuje, protoţe si mat ky alespoň nemus í dělat st arost i
s rodinným rozpočt em a mo hou si zaplat it někt eré sluţby, vo lnočasové
akt ivit y, pořídit si aut o apod. Mat ky post iţených dět í se vět šino u dost ávaj í
do pozice ţeny v do mácnost i, a t o pro ně můţe být velmi frust rující. Proto
si čast o vyhledávají zaměst nání, alespo ň na čá st ečný úvazek, coţ můţe mít
leckdy víc t erapeut ický neţ finanční př ínos . V mnoha př ípadech nemá
rodina finanční prost ředky, proto můţe rodina čerpat z dávek st át ní sociáln í
podpory nebo z dávek sociální péče ( Vágnerová, St rnadová, Krejčo vá,
2009).
Vnější sociální faktory. Zde se jedná o dost upnost pomoci a sociáln í
podpory od přát el, př íbuzných a rodiny. Kaţdá rodina, aby byla dobř e
adapt ovat e lná, musí mít okolo sebe př át ele a šir ší rodinu, zná mé ze
sousedst ví, kt eré budou schopni poskyt o vat podporu, kdyţ je t o potřeba. Je
jist é, ţe skut ečnost , ţe se narodilo zdravot ně post iţené dít ě, post ihuje i
úzkou rodinu. Rodina vyuţívá určit ých st rat egií, aby se s t outo skut ečnost í
vyrovnala. „Rodinný coping bývá def inován jako skupi nové zvládnut í
stresuj ící události. Rodina nemůže účelně f ungovat, pokud by se některý
její člen s tímto probl émem nedokázal vyrovnat, cítil by se osamělý,
vyčerpaný a depresi vně laděný “ (Vágner ová, St rnadová, Krejč ířová, 2009,
s. 37).
V neposlední ř adě zařazujeme do fakt orů ovlivňujíc í adapt aci na
narození zdravot ně post iţeného dít ět e také t zv. formální sociální sí ť.
Rodičům post iţených dět í po máhají zdravot ní, sociální a vzdělávac í
inst it uce. Sem řadíme sociální praco vnice, psycho logy, t erapeut y , prakt ické
lékaře, at d. (Vágnero vá, St rnadová, Krejč ová, 2009 ).
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5.

Formy pomoci
Narození zdravot ně post iţeného dít ět e do rodiny je velkou zát ěţí a

naprosto novou sit uací, se kt erou se musí sţít rodina co nejdř íve. Kro mě
pomoci, kt erou jsem uvedla výše (podpora od přát el a rodiny), je
rodinám

k dispozici

po moc

od

st át ních

či

nest át ních

inst it ucí,

od

lékařských t ýmů, psycho logů (např. svépomocné skupiny). V nás ledujíc íc h
kapit o lách se budu zabývat hlavními formami po moci, kt erá se t ěmt o
rodinám nabíz í.

5.1.

Sociální služby

Sociální s luţby pro lidi se zdravot ním po st iţením jsou upraveny dle
Zákona č. 108/2006 Sb., o sociální ch slu žbách .
Jako kaţdá znevýhodně ná skupina lid í (dr ogově závis lí, st ař í lidé,..),
t ak i zdravot ně post iţení mají nárok na sociální sluţby. T yt o sluţby nejso u
poskyt ovány jen post iţeným dět em, ale i jejich rodičům.

Typy sociálních slu žeb poskytovaných rodinám: (Mat oušek aj., 2003 )
1) Pod le délky t rvání – kr izo vé, dlouhodobé
2) Pod le p rost ředí – poskyt ované u rodin, v inst it uci, v ko munit ě
3) Pod le u žité metody p ráce – poradenst ví, t erapie, svépo mocné
skupiny
4) Pod le podnětu – ohroţení dít ět e, rozvodová sit uace, at d.
Př íjemce sluţby můţe být rodič, dít ě nebo rodina jako cel ek. Následujíc í
t ext krát ce popíše t ypy t ěcht o sluţeb.
Sociální sluţby se zpravidla vyuţíva jí dle časové posloupnost i,
nejdř íve rodina vyuţívá ranou péč i, poradenst ví, st acio náře, popř. dalšíc h
sluţeb.
Rodiče

vyuţívají

např.

ranou

péči,

krizové

sluţby,

soc iál n í

poradenst ví, respit ní péči, svépo mocné skupiny či psycho log ickou pomoc.
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Dět i vyuţíva jí např. chráněné bydlení, denní nebo t ýdenní st acio náře,
cent ra denních sluţeb, podporované bydlení nebo poradenská cent ra pro
zdravot ně post iţené, občanská sdruţení.
Celá rodina pak můţe vyuţívat např. psycho logickou pomoc, kr izo vá
cent ra, cent ra denních sluţeb, poradenská cent ra pro zdravot ně post iţené .
V období bezprost ředně po narození vyhledávají rodiče čast o krizové
sluţby. T yt o sluţby jsou krát kodobé. Kr izová sluţba je poskyt ována t řeba
v př ípadech, kdy je dít ě ohroţeno. V t akových př ípadech kr izová sluţba
poskyt uje azyl v azylo vých zař ízeních.
Základní sociální sluţbou, kt erá je poskytována rodinám, do kt er ýc h
se narodí dít ě se zdravot ním post iţením, je raná péče. Tut o sluţbu popisuj i
v následující kapit o le.
Jednou z nejvíce vyuţívanou sluţbou je dále sociální poraden ství .
Sociální poradenst ví poskyt uje pot řebné i nfor mace osobám, kt eré se ocit ly
v nepř íznivé sociální sit uaci. Tot o poradenst ví zahr nuje občanské poradny,
manţelské

a

rodinné

poradny,

sociální

práci

s osobami

spo lečensk y

nepř izpůsobivými, poradny pro obět i t rest ných činů a do mácí násilí,
sociálně právní poradenst ví pro osoby se zdravot ním post iţením a senior y.
Tato

sluţba

zprost ředkovává

p oradenst ví,

kont akt

se

spo lečenským

prost ředím, t erapeut ické činnost i, a po moc při prosazování práv a zájmů.
Sociální poradenst ví je poskyt ováno bezplat ně. (Dost upné z: www. mpsv.cz)
Další velice vyuţívanou sluţbou u nás jsou denní a týdenní
stacionáře.

Součást í

t ohoto

st acionáře

je

ubyt ování,

st ravování,

vo lnočaso vé akt ivit y, vzdělávání, výcho va nebo doprava (Mat oušek aj.,
2007).
Zdravot ně post iţení mo hou vyuţívat i t zv. cent ra denní ch slu žeb .
Tato cent ra po máhají př i výcho vě, st ravování, vzdělávání a a kt ivizačníc h
činno st ech. (Mat oušek aj., 2007 ).
Další sluţba, kt erá je nezbyt ná pro rodiče post iţených dět í , je
odlehčující ( re spitní) péče. Tat o sluţba spočívá buď t om, ţe post iţené dít ě
dost ane k dispozici pečovat ele, díky němuţ si rodiče mohou oddechnou t ,
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anebo je post iţené dít ě umíst ěno do pobytového zař ízení. Výho dou respit ní
péče je, ţe rodič si můţe po náročném o bdobí kdyko liv odpočinou t
(Mat oušek aj., 2007 ).
V někt er ých krajích jsou t aké zř izo vány poraden ská cent ra p ro
zd ravotně posti žen é. Ve vět šině př ípadů je zř izují nest át ní organizace.
Poskyt ují poradenst ví post iţeným klient ů m a jejich rodinám ( Mat oušek aj.,
2007).
Do dalších sluţeb můţeme zař adit psych ologickou pomoc, nicméně
toto t éma popisuji v jiné kap it o le.
Svépomocné skupiny jsou t éţ velmi vyuţívanou sluţbou. T yt o
skupiny plynule propojují př irozené a uměl e sest avené skupiny, protoţe je
vyt vářejí sami k lient i. Členst ví ve skupině není st igmat izujíc í. Člo věk zde
pomoc př ijímá, ale i poskyt uje. Svépo mocná skupina po máhá př i zbavován í
pocit ů bezmocnost i a závislo st i. Vyt vář í se zde spo lečná ţivot ní filo so fie,
jsou zde poskyt ovány zpět né vazby. Tat o sluţba je f inančně dost upná a
velmi účinná ( Mat oušek aj., 2003 ).
Nestátní

(neziskové)

organi zace

jsou nenahrad it elným zdro je m

pomoci rodinám se zdravot ním post iţením. Pat ř í sem fyz ické a pr ávnické
osoby (sdruţení, hnut í, spo lky, nadace, ale i zaměst navat elé) . Posiluj í
povědo mí občanské odpovědnost i a solidar it y př i řešení konkr ét níc h
sociálních problé mů svých spo luobčanů, prohlubují st át ní soc iální po lit iku,
zefekt ivňují sociální činnost i ( Mat oušek aj. 2001).

5.1.1. Raná péče
Rodiče, kt erým se narodilo post iţené dít ě, pot řebují okamţit o u
pomoc, t zv. ranou péči. Raná péče pomáhá rodičům překonat prvot ní
reakce, adapt aci, a poskyt uje poradenst ví.
„Služby, které podporují rodinu s dítětem s posti žením během prvních
let života, jsou poskytován y nejčastěj i v rámci stacionářů“ (Mat oušek,
Ko láčko vá, Kodymo vá, 2010, s. 121).
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Fun kce rané péče: (Dost upné z: http://ranapece.cz/index.php/cs/rana-pee.html)
1) Raná péče má prevent ivní charakt er, sniţuje vliv pr vot ního post iţení
a brání vzniku post iţení druhot ného
2) Posiluje rodinu t ak , aby i post iţené dít ě mo hlo vyr ůst at a prospívat
v jejím prost ředí
3) Post upně činí rodiče nezávislým i na inst it ucích, sniţuje nut nost
úst avního pobyt u
4) Je předpokladem úspěšné int egrace
5) Je poskyt ována v př irozeném prost ředí dít ět e, v rodině (od 0-3 let )
6) Poskyt uje rodičům nezávis lé infor mace
7) T yt o sluţby jsou sest avovány na zák ladě individuálních pot řeb dít ět e
Do rané péče zahr nuje me depi stážní činnosti ( vyhledávání rodin
s post iţenými dět mi), poradenst ví. Poradenství je zaměřené na rozvo j
schopnost í dít ět e, ale t aké na sluţby a dávky dost upné pro rodiny se
zdravot ně post iţeným d ít ět em. Psychologické porad enství je neméně
důleţit é, protoţe se rodina nachází ve velice t raumat ické sit uaci, na kt erou
není př ipravená. Součást í rané péče mo hou být svépomocné skupiny. V
t akových skupinách se set káva jí rodi če s podobnými problé my, coţ je pro
ně velmi důleţit é, jelikoţ si uvědo mí, ţe nejsou jediní v t ak t íţivé s it uac i
(Mat oušek, Ko láčková, Kodymo vá, 2010 ).
S ukončením sluţeb rané péče se počít á v obdo bí nást upu dít ět e do
předško lního zař ízení (do 4 let věku), nebo aţ do počá t ku školního
vzdělávání (6. -8. roku věku dít ět e). (Slowík, 2007 ).

5.1.2. Ústavní péče
Úst avní péče je jednou z velk ých ot ázek, kt erou si rodiče kladou,
kdyţ se jim narodí post iţené dít ě. Důkladně zvaţují, zda své post iţené dít ě
umíst í do úst avu, nebo jest li ho budou vycho vávat sami. Z tohoto důvodu
uvádím úst avní péči jako samo st at nou kapit o lu.
Zř izovat e lem úst avních zař ízení mo hou být kraje nebo obce nebo
Minist erst vo práce a sociálních věcí (Mat oušek aj., 2007 ).
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Úst avní péče s sebou nese určit é výhody , ale i nevýh ody. Výhodou
úst avní péče je, ţe předst avuje určit ou „náhradní“ rodinu (Matoušek,

1995).
Fun kce ú stavních zaří zení: (Mat oušek, 1995)
1) Podpora a p éče – v úst avních zař ízeních je poskyt ována základní
péče, kt erá post iţeným dět em chybí
2) Léčba, výchova a resociali zace – základní funkcí je úsilí o změnu
st avu klient a nebo alespoň o zmír nění st avu

Úst avní zař ízení poskyt ují komp lexní péči. To znamená, ţe úst a v
poskyt uje

ubyt ování,

zprost ředkování

st ravo vání,

kont akt u

se

pomoc

př i

spo lečenským

běţných
prost ředím ,

úkonech,
sociálně

t erapeut ické činno st i, akt ivizační činno st i, pomoc př i uplat ňo vání práv.
(Dost upné z: www. mpsv.cz, s.3 -4)
Nevýhodou je o mezování klient ova soukromí, o mezo vání svobodné
vo lby. S t ím jsou spo jená i určit á r izika , nevýhody. Nejzávaţně jším r izike m
dlouhodobého pobyt u v úst avu je t zv. hospitali smus. Jde o st av dobré
adapt ace na umě lé úst avní podmínky doprovázený sniţující se schopnost í
adapt ace

na

neúst avní,

reálný ţivot . Personál

zabezpečuje

klie nt ovi

základní pot řeby, t udíţ pro ně j bude návrat zpět do společnost i t ěţký.
Klient se st ýká pouze s o mezeným počt em lidí, pohybuje se v o mezené m
prost ředí, t o s sebou př ináší o mezení podnět ů , a t ím pádem zt rác í záje m o
lidi a svět , zhoršuje se mu schopnost komunikování, nebo můţe nas t at
regrese. V uzavřených úst avech můţe vzniknout „ponorková nemoc“ . Pro
člo věka umíst ěného v úst avním zař ízení je dané prost ředí st ereot ypní,
vyvo lává pocit , ţe se z něj nedá uniknout. Zvyšuje se únava a sniţuje jeho
tolerance,

st ává

se

vzt aho vačným,

agre sivním,

sugest ibilním

či

int rovert nějš ím. V úst avních zař ízeních je t aké zvýšené r iziko šikanování.
Obět i šikanování se st ávají lidé nesebe vědo mí, slabí, odlišní, nemocní.
Určit é r iziko s sebou př ináší i eroti cké vzt ahy. Klient i spo lu cht ějí ţít a vzít
se, nebo cht ějí mít spo lu dět i, perso nál je pro ně ur čit ou překáţkou a
dochází k negat ivním post ojům klient a vůči per sonálu. Další problém je
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v postoji personálu ke klientům. Ot ázku je, zda má být t ent o posto j
profesio nální nebo spíše osobní. Další nevýhodou je, ţe klient ztrácí
soukromí, musí se neust ále přizpůsobovat. Kvůli ko mbinaci n epř íznivýc h
vlivů

můţe

být

člo věk,

umíst ěný

v úst avní

péči,

traumati zovaným ,

t ypickým následkem je pak neochot a a neschopnost st ýkat se s lidmi, kt eř í
nebyli podobně post iţení. Post iţený se cít í dobř e jen ve spo lečnost i lidí,
kt eří prošli st ejnou zkušeno st í (Mat oušek, 1995 ).
Ne vţdy je úst avní péče t ou správnou alt ernat ivou. Proto je úko le m
sociálního pr acovníka důkladně zváţit , zda je nezbyt ně nut né, aby bylo dít ě
umíst ěno do úst avního zař ízení. Jinou alt ernat ivou „náhr adní“ rodinné péče
můţou být např. chráněná bydlení, denní či t ýdenní st acio náře nebo
odlehčo vací sluţb y ( Mat oušek a ko l., 2007 ).

5.2.

Rehabilitace

Rehabilit ace není součást í sociálníc h sluţeb jako t akových, proto ji
uvádím jako samost at nou kapit olu. Jejím hlavním účelem je podpora
int egrace

člo věka

se

zdravot ním

post iţ ením

po mocí

sociálních,

pedagogických a pracovních prost ředků.
Rehabilit ace je defino vána niko li jako „…. výhradně zdravotnick á
aktivita ve smyslu f yzi oterapie, al e jako interdisciplinární obor, který
zahrnuje péči nejen zdravotnickou, ale také sociálně pr ávní a pedagogicko
psychologi ckou a pracovní “ (Jankovský, 2006, s. 19).
Rehabilit ace
organizací.

byla

„Rehabilitace

defino vána
je

t aké

kombinované

Svět ovou
a

zdravot nickou

koordi nované

použit í

léčebných, sociální ch, výchovných a pracovních prost ředků pro výcvik a
znovu výcvi k jedince k nej vyšší možné f unkční schopnost i “ (WHO in
Janko vsk ý, 2006, s. 20) .
Je u rčena p ro: (Jankovský, 2006)
1) osoby, kt eré původně ţil y a vyvíjely se jako zdraví jedinc i a aţ
následkem nehody, onemocnění nebo úrazu, byly vyřazeny ze svýc h
st ereot ypů
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2) osoby, kt eré se s post iţením narodily ( nebo jsou post iţeny od út lého
věku)

Prost řed ky rehabi litace: (Janko vsk ý, 2006)
1) Léčebné p rost řed ky rehabi litace
2) Sociální p rost řed ky rehabi litace
3) Pedagogické p rost řed ky rehabi litace
4) Pracovní p rost řed ky rehabi litace

Ad 1) Léčebné p rost řed ky rehabi litace ( Janko vsk ý, 2006)
Tato rehabilit ace je zaměřena na

odst ranění post iţení a funkčníc h

poruch a t aké na eliminaci následků zdravot ního post iţení. Jedná se o
zdravot nickou

péči,

nic méně

na

druhé

st raně

má

charakt er

int erdisciplinár ní ( má pr vk y psychot erapie, art et erapie, muzikot erapie) .
Rehabilit ace vyuţívá i dalš ích t echnik, jako je např. fyzi káln í
terapie ( masáţe, elekt roléčba, magnet ot erapie, léčba t eplem), léčebn á
tělesná vých ova (Vo jt ova reflexní lokomo ce), ergoterapi e ( léčba pr ací),
hipoterapie a canisterapie ( jako léčebné prost ředky se vyuţívají zvířat a, u
hipot erapie je to kůň a u canist erapie pes) , arteterapi e (po mocí výt var nýc h
prost ředků),

muzi koterapie

(po mocí

hudby),

psychoterapi e

(psychorehabilit ace po mocí psycho logických prost ředků), další možn é
postupy

souvi sející

s léčebnými

p rost řed ky

rehabi litace

(po moc í

chir urgických zákroků) .

Ad 2) Sociální p rost řed ky rehabi litace ( Janko vsk ý, 2006)
Sociální rehabilit ace po máhá zdr avot ně post iţeným, aby dokáza l i
př ijmout své post iţení a t aké se snaţí o int egraci post iţeného jedinc e
zpát ky do spo lečnost i. Uplat ňuje met odu reedu kace (rozvo j poškozené
funkce a zbyt kových schopnost í), kompenzace ( náhrada post iţené funkce
jino u nepoškozenou funkcí) a akceptace (př ijet í ţivot a s post iţením).
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Děje se t ak ve zdravot nických zař ízeních, v úst avech sociální péče ,
ve

ško lách,

v neziskových

organizac ích,

v chr áněných

dílnách

a

podporovaných bydlení.
Dalším úko le m sociálních prost ředků je vyt váření eko no mických a
dalších mat er iá lních podmínek pro samost at ný ţivot .

Ad 3) Pedagogi cké p rost řed ky rehabi lit ace (Jankovský, 2006)
Post iţené dít ě je pot řeba neust ále rozvíjet , proto je pedagogika
nedílnou součást í rehabilit ace.
U osob se získaným post iţením je cíle m pedagogické rehabilit ace
návrat

k původní

linii rozvo je

osobnost i,

v t omt o

případě

nast upuje

rehabilit ace aţ t ehdy, kdyţ post iţený získá svou ident it u.
Naopak je t omu u člo věka se zdravot ním post iţ ením od narození.
Tací jedinc i mo hou zaost ávat v dílčích nebo ce lkových schopnost ech.
Nicméně v obou př ípadech, jak u poruch získaných, t ak u post iţení od
narození,

znamená

t edy

pedagogická

rehabilit ace

zá měr né

působení

pedagogicko psycho logickými prost řed ky ve smys lu reedukace (snaha o
obno vení nor málního st avu).
Ad 4) Pracovní p rost řed ky rehabi litace (Jankovský, 2006)
Tato rehabilit ace je t aké nedílno u so učást í rehabilit ace zdravot ně
post iţené ho jedince. Jde t edy o to, aby se zdravot ně post iţený člo věk
dokázal uplat nit na t rhu práce a aby si obno vil svůj pracovní pot enciál,
popřípadě je zaměřena na rekvalifikac i.
Další

významnou

oblast í

je

vyuţívání

vo lného

času,

zájmo vé

činno st i.

5.3.

Psychologická péče

Psycho logická po moc poskyt ovaná psycho logy, psychot era peut y č i
psychiat r y, je nezbyt ná, protoţe málokt erá rodina se s t ak t íţivou sit uací,
jako je narození zdravot ně post iţeného člověka, vyrovná sama.
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V prvot ní chvíli rodina jedná s lékař i (porodníky, obvodními lékař i,
chir urgy,..), protoţe to jsou právě oni , kdo sděluje rodičům skut ečnost , ţe
se jim narodilo dít ě s post iţením. V mno ha př ípadech je lékař pro rodiče
hlavním viníkem (popiso váno v kap it o lách výše) .
Aby se rodina lépe adapt ovala na danou skut ečnost , čast o si chod í
pro po moc právě k psycho logům, ps ychiat rům nebo psychot erapeut ům.
Rodinám je prot o poskyt ována individuální nebo skupino vá psychot erapie.
Velmi př ínosné jsou svépo mocné skupiny (popisovány výše).
Psycho logické péče vyuţívá jak dít ě s rodiči, t ak i ce lá rodina.
Psycho logická

pomoc

Kr izová

intervence.

můţe

být

int er vence

vyuţívána

vyuţívá

i

for mou

pr vků

kri zové

vycházejíc í c h

z psychot erapeut ických ško l (dynamická psychot erapie, syst emické t erapie,
rogersovské t erapie, rodinná t erapie, er icksono vská psychot erapie, Pesso
Bo yden psycho mot or syst ém). (Vodáčková, 2007 ).
Z hlediska kr izo vé int er vence můţeme rozdělit psychot erapii na
krát kod obou, st ředn ědobou a d louhod obou . Krát kodobá psychot erapie
(do 20 sezení) si klade o mezený cíl – vyřešit a odst ranit vymezenou a
sympt omat ologii,

ohraničenou

nebo

ji

alespoň

zmír nit .

St řednědobá

psychot erapie (do 50 sezení) a dlouhodobá psychot erapie (nad 50 sezení)
řeší ps ycho logické problémy v šir ším záběru (Vodáčková, 2007 ). Cíle m
dlouhodobé

psychot erapie

je

reedukace,

resocializace ,

rest rukt urace nebo int egr ace celé klient ovy osobnost i

reorganizace,
( Krat ochvíl in

Vodáčková, 2007).

5.4.

Sociální dávky pro zdravotně postižené občany

Rodiny

s post iţeným

dít ět em

mo hou

vyuţívat

nejen

sociálníc h

sluţeb, ale t aké peněţit ých dávek, kt eré jsou pro t akové rodiny určeny.
Jejich účele m je nahradit zt racený př íjem nebo posílit nízk ý př íjem rodiny
vzniklý

v důsledku

zdravot ního

post iţení

u

jednoho

z jejich

členů

(Vodáčková, 2007).
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Peněţit é dávky jsou vypláceny podle zákona o sociální ch slu žbách
č. 111/2006 Sb. a zákona č. 117/ 1995 Sb ., o státní sociální podpoře nebo
podle vyh lášky MPSV ČR 182/1991 Sb.

Pří spěvek na péči
Tent o příspěvek se řadí do syst ému sociální ochrany. Oso bě, kt erá je
kvů li svému zdravot nímu st avu hodnocena jako osoba, kt erá potřebuje od
jiné osoby po moci př i zvládání běţných ţivot ních úkonů, bude př iděle n
určit ý finanční př íspěvek a bude pak na rozhodnut í př íjemce, jak t ent o
př íspěvek pouţije a kt eré sluţby od jakého subjekt u si z a něj „koupí“
(Mat oušek, 2007).
Př íspěvek na péči má čt yř i st upně závis lo st i ( lehká závis lost , st ředně
t ěţká závis lo st , t ěţká závislo st , úplná závislo st ). Míra t ét o závis lost i se
určí počt em úko nů vyjmeno vaných v zákoně, kt erá osoba není schopna
samo st at ně

zvládat .

Hodnot í

se

schopnost

péče

o

vlast ní

osobu

a

soběst ačnost (Matoušek, 2007).
Nárok na př íspěvek vzniká dnem, kdy osoba pot řebuje péči jiné
osoby (Mat oušek, 2007).
Účelem t ohoto příspěvku je poskyt nou t finanční prost ředky osobě,
kt erá péči pot řebuje, aby si mo hla poř ídit sociální sluţby. Její hlavní úče l
je vyt vář ení podmínek, aby mo hl post iţený člo věk zůst at doma ( Mat oušek,
2007).

Dávky státní sociální podpory: (Dost upné z: http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp)
1) Př ídavek na dít ě
2) Rodičo vsk ý př íspěvek
3) Sociální př íplat ek
4) Př íspěvek na bydlení
5) Dávky pěst ounské péče
6) Porodné
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N á ro k n a d á v k y s t á t n í s o c i á l n í p o d p o r y :
Nárok na dávk y st át ní sociální podpor y má pouze fyzická osoba a s n í
spo lečně posuzované osoby, kt eré ma jí t rvalý pobyt na území České
republik y, a občané EU nebo cizinci, kt eř í jsou na území České republik y
déle neţ 365 dní po nahlášení po byt u. ( www. mpsv.cz)

Dávky sociální péče:
T yt o dávky řeší zabezpečení základních ţivot ních pot řeb občanů,
kt eří se nacházejí v obt íţné ţivot ní sit uaci, ve st avu hmot né a sociáln í
nouze, a z objekt ivních a subjekt ivních důvodů nejsou schopni vlast ní m
př ičiněním ani s po mocí rodiny t yt o pot řeby zabe zpečit (Vodáčková, 2007 ).

Nárok na dávky sociální péče má:
1) Občan s t rvalým pobyt em v ČR
2) Občan, kt er ý se nachází v ţivot ním minimu
Mezi

dávky

soci ální

péče

poskytované

občanům

se

zd ravotní m

posti žení m řadí me: ( D o s t u p n é z : h t t p : / / w w w . m p s v . c z / c s / 8 # d s p )
1) Jednorázové př íspěvky na opat ření zvlášt ních po můcek
2) Př íspěvek na úpravu byt u
3) Př íspěvek na zakoupení mot orového vozidla
4) Př íspěvek na celko vou opravu mot orového vozidla
5) Př íspěvek na zvlášt ní úpravu mot orového vozidla
6) Př íspěvek na provoz motorového vozidla
7) Př íspěvek na individuální dopravu
8) Př íspěvek na úhradu uţ ívání bezbar iéro vého byt u
9) Př íspěvek na úhradu uţ ívání gar áţe
10)Příspěvek úplně nebo prakt icky nevido mým o bčanům
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Ved le

dávek

soci á lní

péče

se

poskytují:

(Dostupné

z:

ht t p : / / w w w . m p s v. c z / c s / 8 # s s p )
1) Mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P)
2) Bezúročné půjčky
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6.

Práce se sourozenci postiženého dítěte
Post avení

sourozence

post iţeného

dít ět e

je

velmi

náročné

a

t raumat izujíc í. S narozením zdravot ně post iţeného dít ět e se mění ro le
zdravého sourozence. Proto uvádím t oto téma jako samo st at nou kapit olu.
Zdravé dít ě si začíná uvědo mo vat rozdílné post avení v ro dině, neţ- l i
má jeho post iţený sourozenec. Zdravé dít ě vnímá , ţe jeho sourozenec je
více pr ivilegován, jeho projevy jsou akcept ovány, i kdyţ dané chování
s post iţením

vůbec

nesouvisí.

Sourozenec post iţeného

dít ět e se cít í

v rodině znevýhodňo ván. Chápe, ţe jeho post iţený sourozenec pot řebuje
zvýšenou péči, ale na druhou st ranu povaţuje cho vání rodičů k jeho osobě
za nespravedlivé (Vágnerová, 2008 ).
Zdravé dít ě čast o přijímá do minant ně -ochranář skou roli. Můţe s i
osvo jit t oler anci k lidsk é rozmanit ost i a vět ší cit livo st k lidsk ým pot řebám.
Dít ě se post upně učí, ţe post iţený sourozenec musí být ochraňován a nelze
se k němu chovat jako ke zdravému dít ět i. Takovýt o postoj má ale i své
negat ivní důsledky. P ost iţený, kt er ý pot řebuje neust álou po moc a ohledy,
není po vaţo ván za zcela rovnocenného. Na druhou st ranu, sourozenc i
býva jí buď spo jenci nebo soupeř i, ale post iţené dít ě nikd y nebude
soupeřem, protoţe tomu neodpovídají jeho kompet ence. T ím pádem rodiče
t ent o projev zdravého dít ět e hodnot í jako nepř ípust ný a t res t ají ho
(Vágnerová, 2008).
Jak jsem uvedla výše, post iţené dít ě př iná ší zvýšené finanční nároky .
Proto se do procesu ekono mické funkce r odiny zařazuje i sourozenec , kt er ý
obvykle př ispívá do rodin ného rozpočt u výdělky z let ních br igád. Navíc
čast o o post iţeného sourozence pečuje, st řídá rodiče v péč i, aby si mo hl i
odpočinout .

Někt eré

dcer y

dospíva jí

k přesvědčení,

ţe

to

se

svým

post iţeným sourozencem umě jí lépe neţ m at ka (Blaţek, Olmrová, 1988 ).
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7.

Empirická část
Narození zdravot ně post iţeného dít ět e předst avuje pro rodinu velko u

zát ěţ a st res. Na t uto sit uaci je rodina nucena se adapt ovat . Adapt ace je
chápána jako: „Proces postupného při způsobování se člověka sociální m
podmínkám, zahrnuje při způsobe ní se chování, myšl ení, postojů“ (Hart l,
Hart lová, 2000, s. 16).
Rodiče nejsou v mno ha př ípadech př ipraveni na t o, ţe se jim narod í
post iţené dít ě. Tuto sit uaci můţe me t edy klasifikovat jako kr izi z náhlého
t raumat izujíc ího st resoru. Takov í rodiče neočekávali podobnou sit uaci a
mo hou být vzniklými událo st mi velmi zdrc eni a ochro meni (Vodáčková aj.
2007).
Reakce rodičů na narození jejich zdravotně post iţeného dít ět e býva j í
různé

int enzit y a

různé

hloubk y.

Na

druhou st ranu

všichni rodiče

procházejí určit ými charakt er ist ic kými fázemi.

Fáze adaptace: (Vágnerová, 2008)
1) Fáze šoku
2) Fáze popření
3) Fáze bezmocnost i
4) Fáze post upné adapt ace a vyro vnání s problé mem
5) Fáze smlouvání
6) Fáze realist ického postoje

Fáze adapt ace předst avuje velmi dlouhý proces. Nut no říci, ţe ne
kaţdá rodina se dokáţe zcela adapt ovat na skut ečnost , ţe mají post iţené
dít ě. Vzhledem k neúplné adapt aci, umísťují rodiče post iţené dít ě do
úst avních zař ízení.
Reakce rodičů na t oto t rauma je ovlivněna mno ha fakt ory, je
ovlivněna i převaţujíc ími post oji spo lečnost i, ve kt eré ţijí. Důleţit é je, jak
hodnot í své současné post avení, jaké r eakce očekávají a jak se s nim i
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dovedou vyrovnat . S negat ivními pro jevy svého oko lí se mohou rodiče
set kat zejména t ehdy, kdyţ jde o vrozené a nápadné post iţení, jehoţ původ
nelze jedno duše vysvět lit ( např. infek cí či úrazem). (Vágnerová, 2008).
Mezi dalš í fakt ory, kt eré o vlivňují adapt aci, pat ř í např. náboţenské
vyznání rodičů, int eligence rodičů, t ělesné zdraví, osobnost ní vlast nost i
rodičů

(opt imis mus,

emo ční

st abilit a,

emoční

labilit a,

depresivit a),

ekono mické fakt ory, vnější sociální faktory (podpora od přát el, rodiny,
blízkých,

kamarádů)

či

for má lní

sociální

s íť

( sociální

pracovníc i,

psycho logové, t erapeut i, prakt ičt í lékaři, at d.). (Vágnero vá, St r nadová,
Krejčo vá, 2009).
V odborné

lit erat uře

nebývá

práci

se

sourozencem

zdravot ně

post iţeného dít ět e věno vána náleţit á pozornost . Avšak podle mého názoru
by se nemě lo t oto t éma podceňo vat . Odborná lit erat ura odkazuje na prác i
s rodiči post iţeného dít ět e, na jejich adapt aci na po st iţení, ale práci se
sourozenci nenajdeme v kaţdé základní lit erat uře t ýkajíc í se tohoto t émat u.
Zdravý

sourozenec

se

cít í

oprot i

svému

post iţenému

sourozenc i

znevýhodněný. Pro zdravého sourozence je t at o sit uace velmi t ěţká a
t raumat izujíc í, cít í, ţe je jeho post iţený sourozenec více pr ivilegovaný, i
kdyţ chápe, ţe je post iţený. Na druhou st ranu si ale zdravé dít ě osvo juje
ochranář skou roli a st ará se o svého postiţeného sour ozence. (Vágnero vá,
2008) Blaţek a Olmrová dále uvádějí, ţe v nespočt u př ípadech se na
uspokojo vání finančních pot řeb podílí

t aké zdravý sourozenec (Blaţek,

Olmro vá, 1988).
Proces adapt ace je významně facilit ován vyuţíváním řady sociá lníc h
sluţeb a peněţit ých dávek.

7.1.

Cíl výzkumu

Hlavním výzkumným cíle m mé bakalářské práce je poskyt nout vhled
do procesu dlouhodobé adapt ace rodin na zdravot ní post iţení jejich dít ět e.
Naplnění výzku mného cíle opír ám o poznat ky obsaţené v t eoret ické část i
své práce.
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7.2.

Použitá metodika

Ve své bakalářské práci jsem pouţila met odu kvalit at ivního výzku mu
(kazuist iky). Kazuist ika je př ípadová práce, kt erá popisuje jednot livé
př ípady. Můţe se t ýkat jedince, skupiny lidí nebo inst it uce. S louţí jako
srovnání

podobných

př ípadů,

čast o

se

sest avuje

prost řednict ví m

rekonst rukce ţivot opisu sledované osoby ( Hart l, Hart lo vá, 2000, s. 253).

7.3.

Technika sběru dat

V empir ické

část i

jsem

vyuţila

t echnik

pozorování

a

polost rukt urovaných rozhovorů. Kazuist ik jsem vyuţila celkem pět .
Kazuist iky

vycházejí

z vyprávění

mat ek

a

t aké

z doplňujíc íc h

st andardizovaných ot evřenýc h ot ázek. Rozhovor y p robíhaly v př irozené m
prost ředí př ímo v do mácnost ech rodin.

7.3.1. Charakteristika zkoumaného vzorku
Jednot kou zkoumání jsou rodiny, kt eré mají v př ímé péči post iţen é
dít ě. Nicméně respondent y byly mat ky t ěcht o post iţených dět í. T yt o mat k y
jsem si vybr ala, protoţe vět šina z nich chodí do míst ního denního
st acio náře, kam nyní chodím na praxi .
Post iţené dět i jsou v rozmezí věku 11-18 let .

7.4.

Kazuistika

Kazuist ika č. 1:
S imo na se narodila př irozenou cest ou v Benešově a je jí 18 let . Je
t ělesně a ment álně post iţená, má aut ist ické r ys y. Trpí chro mozo mální m
post iţením (8. chro mozo mu) a t aké st ředně t ěţkou ment ální ret ardací.
Narodila se mat ce Zuzaně a ot ci P avlo vi. Zuzana má uko nčenou st řední
ško lu s mat ur it ou, nyní pracu je jako knihovnice v míst ní kniho vně. Pave l
má uko nčené odborné učilišt ě s mat ur it ou a nyní pracuje jako hasič. Oba
rodiče jsou věř ící. Oba pochází z úplné rodiny. S imo na má ješt ě dva
sourozence, Pet ru (24 let ) a Vikt ora (26 let ). Pet ra a Vikt or pracují
v zahraničí.
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Zuzanino t ěhot enst ví probíhalo bez problé mů, genet ické výsledk y
dopadly do bře, a t ak se ve lice t ěšila na př íchod miminka. Pr vní ko mp likace
nast aly, kdyţ Zuzaně pr askla plodo vá voda. Manţel odvezl Zuzanu v neděl i
večer do porodnice, ale k samot nému porodu došlo aţ v út erý. Malá S imo na
se narodila s rozšt ěpem horního pat ra, váţila 3,5 kg a měř ila 53 cm.
Maminka vzpo míná na dobu bezprost ředně po porodu: „Simonku j sem
porodil a, lékaři zti chli, pak jen řekli, je to holčička a má rozšt ěp horní ho
patra, pamatuji si, že jse m začala plakat, pak si jen lékaři něco šeptali a já
nevěděla, co se děje.“
Aţ druhý den př iš li lékař i vysvět lit Zuzaně, co to pro malou S imo nu
znamená, kdyţ má rozšt ěp horního pat ra. Pro celou rodinu t o byl o brovsk ý
šok, nečekali t akovou zprávu. Zuzana v zpo míná na lékař e se smíšeným i
pocit y. Pociťovala jejich neochot u a t aké si mys lí, ţe j i nechali „t rpět “
v porodních bo lest ech př íliš d louho. „Ve všem zmatku, co se najednou
odehrával, jsem neměla sílu žalovat nemocnici, jen jsem chtěl a mít klid.“
Po návrat u z nemo cnice začala mít Zuzana problé m s ko jení m,
protoţe S imo na nemo hla sát mléko. Zu zana proto začala odsávat mléko
alespoň na nějakou dobu, t o se ale nedalo vydr ţet dlouho, a proto byla
Zuzana nucena přest at odsávat . Jak tomu t ak bývá i u zdr avých d ět í, rodiče
si st ále dokola prohlíţejí své dít ě a pochvalují si, jak je kr ásné. Zuzana s i
čast o prohlíţela své miminko a něco se jí z dálo v nepořádku. Nicméně čas
šel dál a Zuzana na t o zapomněla.
V 5. t ýdnu S imo na onemocněla zápalem plic, byla mír ně nekl idná,
avšak horečku neměla. Rodiče se ale r ozhodli odvézt S imo nu k dět ské
lékařce. Ta uděla la rent gen a se zděšením rodičům oznámila, ţe S imo n in
st av je nat o lik váţný, ţe můţe umř ít . S imo na byla pot é hospit alizo vána
v nemocnic i v Benešově. Lékař i se rozhod li pro vést další genet ické t est y,
aby se ujist ili, ţe je S imo na v pořádku. Po dlouhém čekání (1 měsíc) se
rodiče dozvěděli, ţe je S imo na post iţená. „Neměla jsem telef on, tak jsem
volala do nemocnice z pošt y, sest řička mi řekl a, že mám posti žené dítě, v tu
chvíli se mi zhroutil svět, nepamatuji si , jak mi to řekla a ani jak jsem
došla domů.“
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Od t é doby nast al ko lo běh vyšet ření, prohlídek, špat ných zpráv.
Rozšt ěp horního pat ra byl S imo ně operován aţ v 3,5 let ech. Kdyţ m i
Zuzana vyprávěla o t éto operaci, zača la plakat . „Bylo to nejhorší období,
malá stále plakal a a mě k ní nechtěli pustit a řekli mi, ať jedeme
s manželem domů. Večer mi ale volali, ať okamžitě přijedu, že si se
Simonkou nevědí rady.“ Rodiče museli S imo ně něko likr át d enně masíro vat
horní pat ro, aby se rána brzy zaho jila. Po půl roce se S imo na opět zot avuje.
Na ot ázku, zda měla pro blém s př ijet ím svého post iţeného dít ět e, odpovídá:
„Víte, já nikdy nebyla mat eřský typ, když jsem otěhotněla, tak v pořádku,
ale když j sem malou porodila, byl a jsem šťa stná. Když jsem se dozvěděl a,
že je Simona posti žená, tak jsem si ří kala, budu dělat vše, co se dá,
nepřemýšlel a

jsem

o

tom,

co

bude,

hleděla

j sem

jen

do

nejbližší

budoucnosti.“
Oko lo 3,5 let S imo na začala chodit na rehabilit ace, protoţe st ále
nechodila, a lékař i moc šancí, ţe bude S imo na chodit , nedávali. Za
nejúčinně jš í po vaţuje mat ka S imo ny Vojt ovu met odu, kt erá se podle ní
nejvíce zasluhuje o to, ţe její dít ě chodí samo. Pro Zuzanu bylo t oto období
velmi náročné. „Manžel často nebyl doba, protože chodil do práce a já si
připadala sama, rozhodla jsem se vyhl edat psychologa.“ Zuzana se začala
léčit z depresivních st avů. Psychiat r ička poradila Zuzaně, ať se rodina
poohlédne po nějaké sociální sluţbě pro S imo nu a ať si najde práci. Proto
se Zuzana rozhodla nast oupit do práce jako kniho vnice. Zpočát ku si brala
S imo nu s sebou do práce, ale to se začalo zdát příliš obt íţné, proto se
rozhodla, ţe s manţelem vyhledají st acio nář ( nyní S imo na do jíţdí do
st acio náře 3x t ýdně od 7:00 do 14:30).
V sedmi let ech bylo S imo ně a její mat ce umoţněno chodit do míst ní
mat eřské ško ly (3x t ýdně na 2 hodiny). P ot é základní ško la nabídla rodině,
zda by necht ěla S imo na nast oupit k nim, rodiče s nadšením př ijali. Zuzana
byla ve ško le pro S imo nu jako asist ent ka. S imo na nast oupila d o 1. t řídy na
hodiny výt var né a hudební výchovy. Základní ško lu navšt ěvovala 7 let .
V následujících let ech byla S imo na čast o nemocná, t rápily ji chř ipky,
angíny . Za dalš í kr it ické období po vaţuje mat ka pubert u (okolo 12. roku).
S imo na t rpěla čast ými depr esivními záchvat y, proto začala chodit k dět ské
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psychiat r ičce, kde se t aké ukázalo, ţe má aut ist ické r ys y. P sychiat r ička
zvo lila špat nou léčbu far maky a S imo nin zdravot ní st av se rap idně horši l
(celé noci nespala, mě la silné agresivní záchvat y). Rodiče se rozhodli najít
léčit ele či specialist u, kt er ý by S imo ně léčbu změnil, ale t rvalo asi rok, neţ
se S imo na opět st abilizovala.
V

květ nu

S imo na

prodělala

operaci

zubů,

ale

po

následnýc h

kont rolách se lékař i rozhodli t ut o operaci zopakovat . Operace ji čeká
v list opadu,

bude probíhat v celko vé nar kóze a půjde o komplet ní úpravu

zubů.
Její současný st av je st abilizo vaný a přes to všechno se zdá být
šťast ná a spokojená. Její hrubá a jemná mot orika je zčást i vyvinut á. Sama
se pohybuje, i kdyţ obt íţně (defor mace nohy). Umí chodit do schodů a ze
schodů. Jemná mot orika je část ečně vyvinut a, ráda si hraje s modelínou a
ráda si podává s ost at ními ruce. Co se t ýče samoo bsluhy, hygienu sama
nezvládá a kr mí ji spíše mat ka (ve výjimečných př ípadech se nají sama a
uklid í t alíř). Mluvit neumí, a t ak se dorozumívá po mocí gest a „jekot u“.
Aut or it a je pro S imo nu spíše mat ka, protoţe je s ní v celodenním ko nt akt u.
„Je to proměnlivé, někdy chce tatí nka a mne odst rkává a někdy naopak.
Běžné činnosti dělám ale já, protože od manžel a Simonka pomoc nechce.“
V průběhu vyprávění se Zuzana st ále vracela k jejich zdravým dět em.
St ále zdůrazňovala, jak jí dět i s péčí o malou S imo nu po máhali. „Čast o mi
jich bylo líto a stále jsem přemýšl ela nad tím, jestli rozdávám péči a lásku
všem mým dět em.“
Manţelst ví bylo podle slo v mat ky v pořádku a za to manţela miluje
ješt ě více. „Ji sté je, že jsme měli pár krizí, ale řekla bych, že nás naše
Simonka v určitých věcech posílila a stále nám dodává energii.“ Manţe l
paní Zuzaně s péčí vţdy a ochot ně po máhal a za malou S imo nu se nikd y
nest yděl. Pavel je pr ý t yp muţe, kt erý o problé mech mluví, t aké to ji m
v mno ha př ípadech po mo hlo. Trávení společného času se ale zkrát il o . Na
nic jiného, neţ na péči o malou S imo nu , nebyl čas.
Doplňují cí otázky:
1) Měla jste po narození Si mony pocit, že jste jako mat ka selhala?
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„Ne, takový pocit jsem neměla, brala jsem to tak, jakoby nás Bůh
zkoušel. Brala j sem to tak jak to je.“
2) Co vám nejví ce pomoh lo v tak tí živé sit uaci?
„V první řadě manžel, přátelé. Prarodiče byli překvapivě úžasní a
moc mi pomáhali. Musím při znat, že i psychiatr mi byl velkým
pomocní kem.“
3) Zvažovala jste někdy u míst ění Simony d o ústavního zaří zení?
„Ne, nikdy, nedokázala bych to, vždyť je to moje krev, moje dítě.“
4) Jak se změni l vztah k vašim „zd ravým“ dětem?
„Těžko odpovědět, z mého pohledu si myslím, že jsem j e mnohokrát
zanedbával a kvůli Simonce, ale nemyslí m si, že bych byl a špat ná
matka.“
5) Jaké byly reakce od okolí?
„Vzhledem

k tomu,

že

bydlíme

na

vesnici,

tak

odezvy

byl y

nepříj emné. Jiní říkali, jací jsme chudáci, jiní mi pořád koukali do
kočárku a div se nerozbrečeli a jiní si o mě mysleli, že jsem s e
v těhotenství chovala nesprávně. Dnes t o už neřeším, al e tenkrát jsem
dokonce přestal a jezdi t s kočárkem.“
6) K dybyste se dozvěděla o posti žení vaší dcery v těhot enství, jaké
by bylo vaše rozhodnutí?
„To opravdu nevím, to je hodně těž ká otázka.“
7) Vyu žívala jst e některých soci álních slu žeb?
„Když se Simona narodila, nebylo moc možností, jak se dozvědět o
tomto posti žení, proto jsme využíval i ranou péči a nyní využíváme
denní stacionář.
8) Dovede ří ci pozitiva a negativa spojená s posti žením Si mony?
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„Určit ě se naše rodi nná pouta upevni la, řekla bych, že máme
pozitivněj ší

náhled

na

spoustu

věcí.

Neřešíme

malichernosti.

Negati vní je, že máme všichni na sebe málo času, i když se snaží me
jezdit na dovolenou, tak nemáme mnoho společně st ráveného času.“

Kazuist ika č. 2:
Mart in se narodil př irozenou cest ou , v Benešo vě, a je mu 15 let . Je
t ělesně a ment álně post iţený. Narodil se s dět skou mozkovou obr nou. Jeho
mat ka Pavla vyst udovala obchodní akademii a nyní nepracuje, protoţe se
st ará o Mart ina. Ot ec Pet r vyst udoval st řední odborné učilišt ě a nyn í
pracuje v Praze jako o bchodní zást upce. Rodiče nejsou věř íc í a pocház í
z úplné rodiny. Mart in má ješt ě dva sourozence : Kamilu (10 let ) a Josefa (7
let ).
Pavlino t ěhot enst ví probíha lo bez problémů, ale na konci 20. t ýdne
nast aly

ko mplikace

a

lékař i

zjist ili,

ţe

se

děťát ko

s velkou

pravděpodobnost í narodí post iţené. „Pociťovala j sem hrozný st rach a
úzkost, ale výhodu j sem viděla v tom, že jsem byl a připravená na to, že
moje děťátko nebude v pořádku.“ Mart in se narodil se st andardními míram i
(3,1 kg a 50 cm). Lékař i konst atovali, ţe se Mart in narodil s ucpanou cévou
a s post iţením, avšak nikdo nevěděl, do jaké mír y je post iţený. „Lékaři ná s
pustili domů a já vůbec net ušila, co se s Martínkem bude dít a co postižení
znamená.“ Pavla se odmít ala smíř it s fakt em, ţe

se jí narodilo dít ě

s post iţením. „Měla jsem pocit, že za vše můžou lékaři, kladl a jsem si
otázky, proč mi to neřekli dří v, proč mě na to dostatečně nepřipravili.“
Po návr at u domů začal ko lo běh různých vyšet ření, na výsledk y
musela rodina čekat celu věčnost . Ve dvou a pů l let ech byla Mart inovi
diagnost ikována dět ská mozko vá obr na (DMO). Rodiče se rozhodli, ţe
vyhledají odborníka na rehabilit aci. Byla jim nabídnut a Vo jt ova met oda,
kt erou přija li. Začali pravidelně cvičit , avšak t ato met oda ho nikd y
nenaučila chodit . „Trhalo mi srdce, jak Martínek plakal, evidentně ho t o
strašně bolelo.“ Od své dět ské lékařky dost ali kont akt na ranou péč i
v Praze. Sociální pracovníc i jezdili za Pavlou a Pet rem pravidelně (1x
t ýdně).

Sociální

pracovnice

poskyt ovaly

rodině

různé

po můck y
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(rehab ilit ační prost ředky, inva lidní vozík at d.). „Nevím, co bych dělala,
kdy

k nám

nedojí žděl i

sociální

pracovnice

z rané

péče,

tehdy

jsem

nevěděla, co mám dělat.“ Oko lo t ř í let začal Mart in jezdit s rodiči do
severočeských lázní, kam jezdili pravidelně as i sed m let . Zde se set kával i
s dalš ími rodinami s podobnými osudy. Zkušenost i a rad y od t ěcht o rodičů
dodávaly P avle a Pet rovi mno ho sil, mo hli se podělit o své t ěţkost i
s ost at ními a věděli, ţe „v t om“ nejso u sami. Ve čt yřech let ech se u
Mart ina začaly o bjevo vat epilept ické záchvat y, kt eré byly velmi silné, a le
post upem času ust ávaly ( nyní proběhnou max. jednou do roka).
Kd yţ bylo Mart ino vi 5 let , narodila se mu sest ra Kamila. Proto t aké
začal Mart in chodit do míst ní mat eřské školk y, kam s ním docházela i jeho
asist ent ka. „Byla jsem strašně šťastná, že Martínek mohl chodit do školky a
já si mohla odpočinout, byla j sem už opravdu unavená, po narození
Kamilky jsem měla moc starostí.“ Mart in mě l mo c šiko vnou asist ent ku,
kt erá ho neust ále rozvíjela, a začaly být z nát velké pokroky. Asist ent ka ale
náhle onemocněla a musela z práce odejít . Mart inovi byla př idělena jiná
asist ent ka, kt erá nebyla Mart ino vi př íliš ku prospěchu, a t ak se rodiče
rozhodli, ţe Mart ina umíst í do st acionář e. Asi od 10 let dojíţdí st ejně jako
S imo na (kazuist ika č.1) do st acio náře v Ledči nad S ázavou. Mart in je ve
st acio nář i ve lmi spoko jený, rodiče ho vozí do st acio nář e kaţdý den od 8:00
do 14:30 hodin.
O t ři roky později se narodil Josef, byl úplně zdravý st ejně jako
Kamila. „Musím při znat, že to bylo pro nás všechny velmi náročné, ale ty
děti mě zároveň nabíjel y. Jak Kamila, tak i Josef byli hrozně hodné děti a
od malička mi pomáhali s Martínkem.“ V t é době byli manţel i blízká
rodina pro Pavlu oporou, st ejně t ak její sest ra, kt erá byla vţdy n a blízku.
V současné době je Mart in „leţíc í“. Jeho jemná a hrubá mot orika je
spíše nevyvinut á. Pohyby rukou jsou nemot orné, ale občas má snahu se
najíst . Nohy má defor mo vané a nemůţe chodit . Mat ka s Mart inem přest ala
cvičit

Vo jt ovu

met odu,

nyní

r ehabilit uj í

po mocí

jednoduchýc h

prot ahovacích cviků. Mluvit od malička neumí, a prot o vyuţívá gest a
pláče. Poslední rok navšt ěvuje Mart in cent rum pro alt er nat ivní ko munikac i
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v Praze. „Je to pro nás velmi obohacuj ící, Martina moc baví počítače,
pomocí kt erých se dět i učí.“ Vzhledem k jeho post iţení jsou pleny nut nost í.
Podle slo v mat ky mě lo manţelst ví jen pár drobných kr izí. Manţe l
st ál př i rodině a nikdy se za ma lého Mart ina nest yděl. Na ot ázku, zda s i
mys lí,

ţe

post iţení

jejich

dít ět e

manţelst ví

posílilo,

nebo

zran ilo,

odpověděla: „Určitě j e náš vztah mnohem pevněj ší a hezčí.“ Nicméně t ěsně
po narození dcer y manţelst ví prodělo kr iz i. „ Po narození dcerky se rozhodl
manžel odjet pracovně do zahrani čí. Vím, že to dělal kvůli nám, ale já to
brala, jakoby od nás utíkal.“ Pavla si mys lí, ţe manţel pot řeboval čas
celou vznik lou sit uaci vst řebat , a nic mu nevyčít á.

Doplňují cí otázky:
1) Měla jste po narození Martina pocit, že jste jako mat ka selhala?
„Zpočátku j sem tent o pocit měla, al e díky manželovi j sem si
uvědomila, že to není moj e vina.“
2) Co vám nejví ce pomoh lo v tak tí živé sit uaci?
„Jednoznačně manžel, nepotřeboval a jsem žádnou psychol ogickou
pomoc, pomáhal o mi se vypovídat s nejlepší kamarádkou, která měl a
také postižené dítě.“
3) Zvažovala jste někdy u míst ění Martina do úst avního zaří zení?
„Ne, nikdy.“
4) Jak se změni l vztah k vašim „zd ravým“ dětem?
„Vzhledem k tomu, že obě děti se narodily do rodi ny, kde je posti žen é
dítě, tudíž jsou na Martina zvyklé od mal ička, tak si nemyslím, že b y
pro ně byl a situace obzvlášť traumati zují cí.“
5) Jaké byly reakce od okolí?
„Nepociťovala jsem něj aké negat ivní reakce od okolí, naopak se
snažili vši chni ochotně pomáhat.“
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6) K dybyste se dozvěděla o posti žení vaší dcery v těhot enství, jaké
by bylo vaše rozhodnutí?
„Nej sem si ji stá, zál eželo by na okol nost ech, pravděpodobně bych si
Martina nechala.“
7) Vyu ži la jste některých sociální ch slu žeb ?
„Využívali j sme ranou péči, rehabilitaci a také denní st acionář.“
8) Dovedete říct pozitiva a negativa spojen á s posti žení m Martina?
„Moc se nám posílil manžel ský vztah, děti mi ve všem pomáhají a
jsou hodně samostatné. Péče o Martina j e velmi náročná, často j se m
hodně unavená, a to i psychicky. Nevím, zda to je negativum, al e
v poslední době j sem byl a nucena vyhl edat psychologickou pomoc.“

Kazuist ika č. 3:
Tereza se narodila př irozenou cest ou, v Praze, a je jí 11 let , je
ment álně i t ělesně post iţená. Trpí kvadruparézou s převahou na pravou
st ranu, psycho mot orickou ret ardací a mit ochondr iálním onemocněním (t ato
nemoc není u Ter ezy pot vrzena). Mat ka Pet ra má vyst udovanou st řední
ško lu eko no mickou, st uduje vysokou školu zemědělskou a je ţivno st ník.
Ot ec Miroslav vyst udoval odborné učiliš t ě v oboru klempíř, nyní pr acuje
jako obchodní zást upce. Oba rodiče nejsou věř ící a oba pochází z úplné
rodiny. Tereza má ješt ě jedno ho sourozence: Kr ist ýnu, kt eré jsou 4 roky.
Těhot enst ví

Pet r y

bylo

naprost o

v pořádku,

probíhalo

be z

komplikací, všechny t est y byly v naprost ém pořádku. Tereza se narodila
jako krásné miminko, je jí mír y byly 3,2 kg a 48 cm. „Byla tak krásná, cel á
nemocnice

se

na

ni

chodil a

koukat .“

Malá

Tereza

měla

mír nou

novorozeneckou ţlo ut enku, ale brz y byla v pořádku, a Pet ra s Terezou
mo hly jít do mů.

Rodiče se radovali z nově narozeného miminka. Náhle

ale začala vypr ávět a rozplakala se. „Promiňte, špatně se mi o tom mluví, j e
to příli š živé.“ Ve vyprávění Pet ra po kračuje. Kdyţ bylo Tereze 2,5 roku,
došlo k váţné aut onehodě. Pet ra měla silný ot řes mozku a poraněnou
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míchu, Miroslav byl zraněn jen lehce. Ma lá Tereza byla t ehdy vyšet řena je n
sporadicky a dodnes ne má rodina zdr avot ní zprávu z oné nehody.
Pet ru pust ili asi po t ýdnu do mů a vše pr obíhalo, jak má. Rodiče ale
asi po měsíc i začali mít pochybno st i, zda něco není v pořádku. Proto se
rozhodli navšt ívit lékaře, kt eř í konst at ovali, ţe Tereza měla zř ejmě krevní
sraţeninu v hlavě, a udělali pot řebné t est y. Po t ýdnec h čekání se rodiče
dozvěděli krut ou pravdu. Jejich dcera je abnor málně opoţděná a uţ nikd y
se nebude vyvíjet jako zdravé dít ě. „Byl to neuvěřit elný šok a já odmí tal a
s tímto f aktem smí řit, mysl ela jsem si, že t o není možné a stále jsem čekala,
že lékaři přijdou a řeknou, že tak špatné výsledky nepatří nám, že se
spletli.“
Následova lo mno ho lékař ských vyšet ření, prohlídek, ale dodnes s i
lékař i nejsou jist i, jakou nemo cí Tereza t rpí. Někt eř í

t vrdí, ţe jde o

mit ochondr iá lní onemocnění, jiní, ţe jd e o vzácnou chorobu, kt erá nen í
doposud

objevena.

Z t o hoto

důvodu

Tereza

neuţívá

ţádná

far maka.

V průběhu dět st ví net rpěla ţádnými více či méně závaţnými onemocněními.
St ejně jako vět šina t ěcht o rodin vyuţívají i rodiče Terezy různé
rehabilit ace (Vo jt ova met oda). Te reza nast oupila v 7 let ech do zvlášt ní
základní ško ly ve Vot icích, kde má k dispozici asist ent a. Je t u velm i
spokojená, zvlášt ě ji baví hudební a výt varná výchova. Do ško ly docház í
st ále. Nic méně do ţádného st acio náře nechodí a ani ţádných sluţeb pro
zdravot ně post iţené dět i její rodina nevyuţívá.
Rodiče se rozhodli, ţe by cht ěli dalš í dít ě, a t ak se začali radit
s lékař i, zda je t o v jejich sit uaci mo ţné. Vzhledem k t omu, ţe nikdo
nevěděl, jakou ne mocí Tereza vůbec t rpí, bylo svo láno konziliu m lékařů.
Lék ař i dali rodičům zelenou, a t ak se P et ře a Miroslavo vi narodila zdravá
ho lčička. „Krist ýnka byla opravdu hodné dítě, a tak jsme veškerou péči o
děti zvládali. Kri stýna je na Terezku moc hodná a i ona je mi oporou.“
I kdyţ rodiče abso lvovali s Terezou různ é rehabilit ace i léčebné
pobyt y, nikdy se nepodař ilo ji post avit na nohy. „Nechodí, al e plazí se
hrozně rychle, někam ji položím, otočím se , a najednou je pryč.“ Její jemná
mot orika je lépe vyvinut á neţli hrubá motorika. Ráda si hr aje s korálk y, má
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ráda pa nenky, kt eré se snaţí česat . „Je asi pořádkumilovná jako já, protože
dokáže sebrat i malý drobeček.“ St ále ale musí nosit pleny a veškerou
hyg ienu musí provádět mat ka.
Manţelst ví

Pet r y

a

Miroslava

bylo

jiné

neţ

v předchozíc h

kazuist ikách. Zpočát ku probíh alo manţelst ví v poklidu aţ na pár kr izí,
kt eré se jim podař ilo překonat . Sit uace se ale náhle změnila, kdyţ se rodiče
dozvěděli, ţe je Tereza post iţená. „Manžel začal být ví ce uzavřený sám do
sebe a moc společného času s námi net rávil.“ Nicméně manţelst ví vydr ţelo
ješt ě další roky, ale kr ize se jiţ nedař ilo překonat , spíše se prohlubo valy.
„V současné době se rozvádíme a já vůbec netuším, jak to všechno
zvládnu.“
Pet ra se nyní cít í moc unavená a hlavně se ocit á bez finančníc h
prost ředků. Proto se rozhodla umíst it Ter ezu do úst avu sociální péče nebo
do t ýdenního st acio náře. „Trhá mi srdce, že musím dát Terezku do ústavu,
ale jsme bez peněz, tak si musím najít dobře placenou práci.“

Doplňují cí otázky:
1) Jaký jste měla pocit, když jste se d ozvěděla, že Tereza u ž ni kd y
nebude „zd ravá“?
„Byl to neuvěřitelný šok a já odmítal a s t ímto f aktem smí řit, mysl ela
jsem si, že to není možné a stále jsem čekala, že lékaři přijdou a
řeknou, že tak špatné výsledky nepat ří nám, že se spletli.“
2) Co vám nejví ce pomoh lo v tak tí živé sit uaci?
„Asi nejvíce mi pomohla nejl epší kamarádka a také manžel, al e
s manželem jsme měli už v té době krize. Také mi moc pomohl
psycholog.“
3) Zvažovala jste někdy u míst ění Terezy d o ústavního zaří zení?
„Ne. Ale vzhledem k tomu, že se s manžel em ro zvádíme, tak asi bud u
muset umístit Terezku do týdenní ho stacionáře.“
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4) Jak se změni l vztah k vašim „zd ravému “ dítěti?
„Vzt ah ke Kri stýně je vel mi pevný a silný, ale jestli je to tí m, že mám
posti ženou dceru, to nevím, možná si víc vážím toho, že je Kri stýn a
zdravá.“
5) Jaké byly reakce od okolí?
„Vši chni byl i ochotní mi pomáhat, al e v té době jsem se spí še
stranila okolí. Jsme z měst a, takže si nás moc lidí nevšímalo, krom
našich známých.“
6) K dybyste se dozvěděla o posti žení vaší dcery v těhot enství, jaké
by bylo vaše rozhodnutí?
„Kdybych se o posti žení dozvěděla včas, asi bych šla na pot rat.“
7) Vyu žívala jst e některých soci álních slu žeb?
„Využila jsem jen sociál ního poradenství. “
8) Dovede ří ct pozitiva a negativa spojená s posti žením Terezy?
„Přij de mi, že jsem více emočně nest abi lní, navšt ěvuji psychologa.
Na druhou stranu jsem ale ráda za Terezku, v mnoha věcech mi
otevřela oči.“

Kazuist ika č. 4:
Andrea se narodila v Benešo vě a je jí 11 let . Narodila se s defekt e m
komorového sept a a má Robinso nův synd rom. Její mat ka Jit ka vyst udovala
st řední ško lu ekono mickou a nyní pracuje jako prodavačka. Ot ec Jiř í
vyst udo val vysokou ško lu eko no mickou a nyní je ţivnost níkem. Ani jeden
z rodičů není věř ící a oba pochází z úplné rodiny. Andr ea má ješt ě jednu
sest ru: Moniku, kt eré je 15 let .
Těhot enst ví Jit ky probíha lo bez problémů. Maminka se na porod
velmi t ěšila, prot oţe veškeré prohlídky a vyšet ření dopadly dobř e. Andrea
př išla na svět v pláno vaném t er mínu s mír ami 3,5 kg a 50 cm. Po vyšet ření
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bylo zjišt ěno, ţe Andrea t rpí nedo mykavo st í srdečních chlopní. „Lékaři mi
sdělili, že Andrej ku nemůžou operovat, protože byla příli š mali čká.“
Čas šel dál a rodiče si začali všímat různých zvlášt nost í na své m
dít ět i. V šest i měsíc ích se prakt icky nehýba la, a t ak se rodiče rozhodl i
navšt ív it

odborného

lékař e.

Andree

byla

d iagnost iko vána

svalo vá

dysba lance. Andrea mě la ochablé svalst vo a zkrácené šlachy. Proto zača l
kolo běh r ehabilit ací a různých relaxačních t echnik. Andr ea spo lu se svou
mat kou začala navšt ěvo vat speciá lní lázně, kam do jíţd í dodnes (2-3x ročně
na 1 měsíc). Ho jně apliko vali Vo jt ovu metodu (kvůli ochablým svalům). Po
celou do bu se neuzavř ela Andree velká fo nt ane la (uzavřela se aţ v 9
let ech). „Byla jsem na lékaře naštvaná, celou dobu nám tvrdili, že je
Andrea zdravá, a najednou j e vše jinak.“
Nicméně st av Andrey se st ále zhoršoval, a t ak byla rodina nucena
vyhledávat odborné lékaře, ale ani jeden z nich nedokázal diagnost ikovat ,
jakou nemo cí vůbec t rpí. Post upem času začali mít lékař i podezření na
Robinowův s yndro m. Test y na Robinowův syndro m se musely zasílat aţ do
Ber lína, a t ak na výsledky čekali celý rok. „Čekání byl o jak pro mě tak pro
manžela velmi těžké a byla to celá věčnost.“ Nakonec se vše pot vrdilo a
Andree byl diagnost ikován Robino wův s yndro m.
Rodiče se rozhodli, ţe i nadále budou s malou Andreou dojíţdět do
lázní. „Za lázně jsem moc vděčná, i když to není zrovna levná záležitost.
Do lázní jsme jezdil i často, a proto jsem nemohla chodit do práce, protože
by mě nikdo nezaměstnal.“ Proto musela být s Andreou doma a pečo vat o
ni. Tat o sit uace se později st ala pro Jit ku př íliš neúnosnou, a t ak se
rozhodla akt ivně vyhledávat pracovní př íleţit ost i. „Pamatuji si, že mi tehdy
bylo dost nani c, proto j sem začala navšt ěvovat psychol oga, neunesla jsem
špatné zprávy od lékařů a to, že nemůžu do práce , a manžel byl na
ekonomiku naší rodiny sám.“ Toto t éma se zdá, ţe je pro Jit ku st ále
bo lest ivé, prot oţe začala plakat . Ke št ěst í rodičů př ijali Andr eu do zvlášt ní
základní ško ly, a t ak si mo hla Jit ka najít práci a jiţ dva roky se ţiv í jako
prodavačka.
Velké problémy byly i se st arší dcerou, protoţe celé dět st ví špat ně
snášela t o, ţe veškerá pozornost rodičů je věno vána Andree. „Monika
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s námi vůbec necht ěla mluvit, brala těžce, že odjí ždím s Andrejkou na
měsí c do lázní. Proto jsme se s manžel em dohodli, že vezmeme Moniku
k psychologovi.“ Časem se Mo nika s fakt em, ţe má post iţenou sest ru,
srovnala. „Teď jsou s Andrejkou dobré kamarádky a Moni ka je mi velkou
pomocni cí, hlavně když j e manžel v práci. “
Hrubá mot orika je u Andr ey zce la vyvinut á, chodí, běhá, jezdí na
kole. Problémy má s jemno u mot or ikou, např. si nemůţe sama zavázat
t kaničky nebo zapnout zip. Výbor ně čt e, má r áda míčo vé hr y a vůbec
celkově sport . Ve škole je velmi snaţivá, ale logické mat emat ické úlo hy
př íliš nezvládá. Rodičům se zdá, ţe si Andrea př íliš nevěř í, a proto zvaţuj í
opět dět ského psycho loga. V posledních měsíc ích si Andr ea st ěţuje na
špat ný zrak, t akţe nyní opět ab so lvuje „kolečko“ vyšet ření.
Manţelst ví Jit ky a Jiř ího je velmi pevné a st abilní, i kd yţ prošlo
mno ha kr izemi, kt eré ale v průběhu času zvládli. „Manžel je skvělý a je mi
oporou, vzhledem k tomu, že nemám ři dičský průkaz, musel manžel na
veškerá vyšet ření jezdit s námi. To, že máme postižené dítě, nás určit ě
stmelil o a náš vztah je určitě vyspělej ší a stabilnější.“

Doplňují cí otázky:
1) Jaký jste měla pocit, když jste se d ozvěděla, že je vaše dít ě
zd ravotně posti žen é?
„Pocit y viny j sem netrpěla, ale měla j sem hrozný poci t bezmocnosti ,
chtěla jsem mimi nku pomoci a nevěděla j sem jak.“
2) Co vám nejví ce pomoh lo v tak tí živé sit uaci?
„Manžel, rodi na, přátelé, psychologi cká pomoc.“
3) Jak se změni l vztah ke zd ravým dětem?
„Monika velmi špatně snášela to, že se neustá le starám o její
posti ženou sestru, že čast o jezdí me do lázní a ona je sama. Nejhorší
vztah j sme měli, když byla Moni ka v pubertě, ale poslední rok, se náš
vztah vytří bil.“
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4) Jaké byly reakce od okolí?
„Vzhledem k tomu, že bydlí me v panelovém domě, tak mě neustál e
sousedky kont roloval y, jestli malou dosta t ečně oblékám, nebo proč se
o ni tolik starám.
5) Vyu žívala jst e některých soci álních slu žeb?
„Využívali js me specializovaných lázní , rané péče a sociálníh o
poradenst ví.
6) Dovede ří ct pozitiva a negativa spojené s posti žením vaší dcery?
„Na dceru jsem hodně opatrná, až si někdy říkám, jestl i nejsem příli š
úzkostná, co se týká péče o ní. Posti žení naší dcery nás s manžele m
ještě více sblíži lo, i když to někdy nebylo zrovna jednoduché.“

Kazuist ika č. 5:
Nat álie se narodila císařským řeze m, v Českých Budějo vic ích, je j í
10 let . Je ment álně, t ělesně i zrakově post iţená a je jí diagnost ikována
DMO. Mat ka Ludmila vyst udovala st řední zdr avot nickou školu a nyn í
pracuje jako zdravot ní sest ra. Ot ec Pet r vyst udoval st řední o bchodní ško lu
a nyní pr acuje v zahranič í jako obchodní zást upce. Ani jeden z rodičů nen í
věř ící. Ludmila vyrůst ala v neúplné rodině. Nat álie má ješt ě jednu sest ru
Anet u, kt eré je 17 let a je z předchozího mat čina vzt ahu.
Těhot enst ví probíhalo naprost o bez ko mplikací, ale v 25. t ýdnu př iš e l
šok. Náhle, zř ejmě kvůli infekci, odt ekla mat ce plodová voda. Nat álie
váţila pouhých 600 g. Vzhledem k nezr alost i dít ět e se objevilo kr vácení do
mo zku.

Nat álce

museli

neurochir urgové

zavést

shunt

pro

odtok

mo zko míšního moku. Ludmila st rávila s Nat álií t éměř rok v nemo cnici,
protoţe Nat álka měla velmi nízkou porodní hmot nost . Miminko bylo
umíst ěno do inkubát oru a muselo být vyţ ivo váno. Velmi po malu rost lo, za
rok se mu podař ilo dosáhnout na váhu 2 kg. V průběhu vyšet ření lékař i
diagnost ikovali Nat álii velmi s ilnou epilepsii, mult ipot ravino vou alergii,
t říselnou kýlu, cent rální koordinační poruchu se spast ickým ohroţením.
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Později, v 8 měsících, byla lékař i st anovená nová diagnóza – epilepsie,
slepot a a DMO.
Po roce byla Nat álie propušt ěna do mů, to začala chodit malá Anet a
do 1. t řídy (po celou dobu o Anet u pečovala babička). Po návrat u domů
Ludmila cvič ila Vo jt ovu met odu, kojila, vař ila pro dít ě bezlepko vou diet u,
hlídala kř eče a jak ýko liv vzest up t eplot y. Nast aly další ko mp likace
s epilept ickými záchvat y, kt eré měla několikr át do dne. Pot é byla Nat álie
opět hospit alizovaná, t ent okrát na 2 měsíce. Pro mat ku bylo toto období
velmi náročně, protoţe manţel pracoval v It álii a ona si př ipada la na
všechno sama. „Za celou dobu, co j sem byla v nemocni ci, jsem pořád
plakala a nikdo za mnou nechodil, pravda, často mi volali, ale já si
připadala na všechno sama. Manžel byl v té době 3 týdny do měsíce v Itálii
a mně bylo hodně zle.“
Kd yţ byly Nat álce 3 roky, Ludmila přest ala sit uaci zvládat , zhrout ila
se a musela být na 3 t ýdny ho spit alizo vána v psychiat r ické léčebně. Proto
převzala péči o dít ě babička, Nat álie byla v t é době opět v nemocnic i.
„Deprese byly pro mě neúnosné, nevěděl a j sem o světě, tenkrát mě manžel
musel odvézt do psychiat rické léčebny.“ Ludmila se s depresí léčí dodnes.
V současné době je Nat álce 10 let a dojíţdí do denního st acio nář e
v Ledči nad Sázavou (od 7:30 do 14:30 hod). Ve st acio nář i se zdá být
Nat álie ve lmi spokojená. Ludmila musela začít praco vat , protoţe ţádný
z rodičů by neodváděl peníze do pokladny ČR. Bez t oho by Nat álka př išla o
sociální dávky, přest oţe je občanem ČR.
Nat álie je „leţící“, a proto je je jí jemná a hrubá mot orika velmi málo
vyvinut á.

Díky

Vo jt ově

rozcvičit .

Pohyby

rukou

met odě

se

jsou

velmi

podař ilo

Nat álii

nemot orné.

alespoň z část i

Ruce

i

nohy

má

defor mo vané. Dorozumívá se po mocí gest a zvuků.
Nat álčině sest ře Anet ě je 17 let , prakt icky 7 let ji vycho vávala jej í
babička. Anet a velmi šp at ně snášela t o, ţe je její mat ka jen s Nat álií a ona
je vycho vána babičkou. „Radši jsem si šl a lehnout, než abych si šla hrát se
starší dcerou. Často, když jsem usínala, jsem si říkala, že jsem špatná
matka, že nemám čas na Anetku, moc mě to trápil o, prot o j sem se rozhodl a
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navští vit dět ského psychologa.“ Post upem času, kdy nebyla t řeba t ak velká
péče o post iţenou Nat álii, přest ala vycho vávat Anet u babička. Ludmila se
začala více soust ředit i na péči o Anet u a vzt ah mezi mat kou a dcerou se
začal urovnávat . Anet a své mat ce s péčí o Nat álku moc pomáhala, a t o t aké
ze st ránky finanční. „Rozhodla jsem se jít na brigádu, aby na to máma
nebyla sama.“ V současné do bě Anet a st uduje ško lu pro kosmet ičky, kde se
ukazuje, ţe je šikano vána ost at ními spoluţačkami, t udíţ se uvaţuje, ţe
Anet a přest oupí na jinou ško lu.
Ot ec Nat álky st ále pracuje v It álii, moţná díky t o mu manţels k ý
svazek vydr ţel. I kdyţ v nejt ěţších dnech, kdy Ludmila pot řebovala po moc,
t u Pet r nemo hl být . „Bylo to těžké, když manžel byl stále pryč, ale já si ho
vážím za to, že neutekl, i když bych mu to nezazlívala, neustál e nám dával
najevo svou lásku.“ Manţelst ví se zdá být st abilnějš í neţ před narození m
Nat álky.
V současnost i je Nat álii 10 let , nyní má diagnost ikovanou spast icidu,
epilept ické záchvat y, pot ravinář skou alergii ( lepek, mléko). Protoţe má
velmi

špat né

zuby,

plánuje

se

operace

zubů.

Dále

má

problé m y

s ledvino vými kameny, proto musí být neust ále sledo vána, pravděpodobně
bude nut ný zákrok.

Doplňují cí otázky:
1) Měla jste po narození Natáli e poci t, že jste jako mat ka selhala?
„Měla jsem hrozné pocity, že jsem sel hala, že jsem v těhotenství
udělala něco špat ně. Tenkrát jsem byla psychicky hodně na dně.“
2) Co vám nejví ce pomoh lo v tak tí živé sit uaci?
„Nejví ce manžel, i když byl často pryč. Ráda bych ř ekl a, že i rodina
mi dodávala sil, al e když j sem byla celý rok v nemocnici, nikdo za
mnou skoro nechodil a já byl a tak sama.“
3) Zvažovala jste někdy u míst ění Natálie d o ústavního zaří zení?
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„Po tom všem, co jsme si v nemocni ci zkusili, bych jí do ústavu nikd y
nedala, je to moje dítě.“
4) Jak se změni l vztah k vašemu „zd ravému“ dítěti?
„Anetka snášela výchovu u babičky špatně, prvních několi k let t o
vypadal o, že mám jen jednu dceru. S Anet ou jsme si byli pár let skoro
cizí, než abych si s ní hrála, šla jsem si rad ši lehnout. Proto jsem se
rozhodla navštívit psychologa, aby mi pomohl navázat k Anetě vzt ah.
Poslední lét a jsme nejlepšími kamarádkami.“
5) Jaké byli reakce od okolí?
„Reakce od lidí z měst a mi byl y nějak jedno, to jsem neřešila, někd o
byl zvědavý a vyptával se a někdo nás litoval. Mě ale neděl al o
probl ém malou ukazovat.“
6) K dybyste se dozvěděla o posti žení vaší dcery v těhot enství, jaké
by bylo vaše rozhodnutí?
„Zřejmě bych ukončila těhotenství.“
7) Vyu žívala jst e některých soci álních slu žeb?
„V současné době využívám pouze denního stacionáře.“
8) Dovedete říct pozitiva a negativa spojená s posti žení m vašeh o
dítěte?
„S manžel em máme vel mi pevný a hezký vztah, posti žení mi dalo nov é
pohledy na svět. Jako největ ší negati vum pociťuji zhoršení vzt ahu
s Anetou, to mě dodnes mrzí.“

7.4.1. Diskuse
Kd yţ se narodí post iţené dít ě do rodiny, r odič si náhle uvědo muje, ţe
jejich dít ě nebude jako kaţdé jiné dít ě, zt rácí ideály o budoucím ţivot ě
svého dít ět e a musí se adapt ovat na no vou skut ečnost . Nast ávají ot ázky, co
bude dál, co je t o t a nemoc, co to znamená pro mo je dít ě, zvládnu se o ně j
st arat ?
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Narození zdravot ně post iţeného dít ět e znamená pro rodinu velko u
zát ěţ. Pokládané ot ázky se t ýkaly i t émat u úst avní péče. Kazuist iky 1 - 5
ukazují, ţe rodiče vycho vávají post iţené dít ě v rodině, i př est o, ţe péče o
zdravot ně post iţené dít ě není vůbec jednoduchá, naopak je v mno ha
př ípadech

velmi

vyčerpávající.

Jak

jsem

uvedla

v t eoret ické

část i,

post iţené dít ě ovlivňuje běţné funkce rodiny. Nicméně, funkční rodinné
prost ředí má pro člověka s post iţením mimořádný význam a nikdy není
zcela na hradit elné (S lowík, 2007 ).
Z daných kazu ist ik vyp lývá, ţe kaţdá r odina proţívala st ejné fáze
adapt ace, avšak kaţdá mat ka měla odliš né reakce na daný st res. Někt erá
mat ka musela ke zlepšení průběhu adapt ace navšt ívit psycho loga, jiné
st ačilo mluvit o problémech s ne jlepší kamar ádkou.
Př i

analýze

vycházejících

od

t ěcht o

kazuist ik

Vágnerové,

kt erá

můţeme
obdo bí,

vyuţít

kd y

je

char akt er ist ik
dít ě

definit ivně

povaţo váno za post iţené, to znamená pot vrzení odchylky st avu nějakou
diagnózou, nazývá kr izí rodičovské ident it y (Vágnerová, Hadj-Moussová,
Št ech, 2004).
Z daných rozho vorů se ukazuje, ţe se rodiče více ko ncent rují a
zajímají o post iţené dít ě. Vágnerová ř íká, ţe rodiče zdravému dít ět i
nevěnují pot řebnou pozornost a očekávají od něho zralejš í cho vání, neţ by
odpovídalo

jeho

vývo jo vé

úrovni.

Nedost at ek

zájm u

rodičů

můţe

st imulo vat různé obranné reakce ze st rany dít ět e (např. snaha na sebe
upout at svým chováním, kt eré bývá i nevhodné). Zdravé dít ě můţe z ískat
pocit vlast ní bezvýznamno st i a z toho vyplývajíc í nejist ot y, kt erou si
př inese i do jiných sociálních skupin. Můţe se cít it vinen za to, ţe on je
zdravý, ale t aké můţe ţár lit na post iţeného sour ozence (Vágnerová, 2008 ).
Manţelst ví / part nerst ví, kam se narodilo zdravot ně post iţené dít ě , s e
v mno ha ohledech pro měňuje. V kazuist ikách (kro mě kazuist iky č. 3) se
zdá

být

manţelst ví

s post iţením.

Vzt ahy

posíleno
jsou

skut ečnost í,

pevnějš í,

ţe

silnějš í

se
a

jim

narodilo

st abilnějš í.

dít ě

Pro měna

part nerského / manţelského vzt ahu můţe mít různý charakt er, manţelé
skoro vţdy pro jdou něko lika kr izovými obdobími, kde se alespo ň jede n
z nich cít í špat ně, je frust rovaný a má pocit nepochopení. V době po
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narození dět í dochází k mír nému poklesu spokojenost i u všech manţelst ví,
ale

v př ípadě

rodičů

post iţeného

dít ět e

je

t oto

riziko

ješt ě

vyšš í

(Vágnerová, St rnadová, Krejčo vá, 2009).
K adapt aci rodičů napo máha jí různé sociální sluţby, psycho logická
pomoc, dávky st át ní sociální podpory či dávky sociální péče. Jednou
z nejvíce vyuţívaných sluţeb je psycho logická po moc. Z výše uvedenýc h
kazuist ik si můţeme všímat , ţe skoro kaţdá mat ka byla nucena si vyhledat
psycho loga či psychiat ra, kt erého navšt ěvují dodnes.
Př i rozboru výše uvedených kazuist ik můţeme uvést , ţe u nic h
proběhla úspěšná adapt ace na jejich post iţené dít ě. I kdyţ t ato adapt ace je
st ále nekončící proces, uţ jeno m t o, ţe rodiče st ále vycho vávají své dít ě
doma, je urč it ý znak úspěšné adapt ace.
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Závěr
Cílem t éto bakalářské je umoţnit náhled do procesu adapt ac e rodičů
na jejich post iţené dít ě.
Adapt ace je velmi dlouhým procesem, kt er ý nemusí vţdy dozrát ke
svému úspěšnému ko nci. Dalo by se ř íci, ţe adapt ace rodičů na post iţené
dít ě můţe t rvat i celý ţivot , protoţe neust ále se musí nějakým způsobe m
př izpůso bovat . Narozením post iţeného dít ět e nast ávají změny v rodině
(změna t rávení vo lného času, manţelst ví, výchova, ekono mická funkce
rodiny, vzt ahy s okolím a prarodič i). K lepšímu průběhu adapt ace mo hou
rodiče vyuţívat sociálních sluţeb nebo sociálních dávek.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě část i, na t eoret ickou část a
empir ickou část . V t eoret ické část i se zabývá m klasifikací zdravot ního
post iţení, pohledem spo lečnost i na post iţení, int egrac í, procesem adapt ace,
změnami spo jenými s narozením post iţeného d ít ět e, for mami po moci a
prací se sourozenci post iţeného dít ět e.
V empir ické

část i

se

zabývá m

kvalit at ivním

výzkume m

(kazuist ikami), kt eré byly shro máţděny od pět i mat ek ma jících v př ímé
péči post iţené dít ě. Cíle m t éto část i práce bylo poskyt nout vhled do
dlouhodobé adapt ace rodičů na jejich postiţené dít ě.
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