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Úvod 
 

Jako téma své absolventské práce jsem si zvolila problematiku péče o dítě se zdravotním 

postižením. Z toho vychází i název mé práce: 

Dítě s postižením a jeho rodina. 

K tomuto tématu jsem se nechala inspirovat zkušenostmi, které jsem získala ve speciální 

mateřské škole, kde pracuji jako dobrovolník. Přicházím zde do styku s rodiči, kteří s velkou 

láskou pečují o své postižené děti.  

Zaměřila jsem se na děti předškolního věku s mentálním a kombinovaným postižením.  

Ve své absolventské práci se snažím zmapovat situaci v poskytování podpory rodině pečující 

o dítě s postižením a to jak v obecné rovině týkající se ekonomické podpory, tak i v rovině, 

kterou představují služby rané péče a speciálně pedagogických center. 

V teoretické části absolventské práce se nejprve zaměřuji na vymezení pojmu kombinované 

postižení, na které navazuje část, rozdělující mentální retardaci do jednotlivých kategorií, 

podle hloubky a míry postižení. 

V další kapitole teoretické části se zabývám rodinou, její definicí, charakteristickými funkcemi 

a změnami, které v rodině nastanou po narození dítěte s postižením.  Rodina, která se 

rozhodne pečovat o postižené dítě má svá specifika. Musí se naučit, jak skloubit péči o 

postiženého potomka s běžným životem, péčí o domácnost i společenským životem. Je velmi 

náročné zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života rodičů i celé rodiny. 

Dále se zaměřuji na různé aspekty péče o dítě s postižením. Péče o zdravotně postižené dítě 

je ve všech směrech velmi náročná. Klade vysoké nároky nejen na rodiče, ale také na 

sourozence a širokou rodinu. Rodiče se po narození dítěte s postižením ocitají v náročné 

životní situaci.  Pomoc a podporu jim poskytuje stát, ale i mnoho nestátních institucí. 

Stát se svými finančními a legislativními opatřeními snaží pečujícím osobám usnadnit život. 

Zásadním problémem se jeví nedostatečná informovanost rodičů o formách pomoci a 

neúměrná byrokratická zátěž. 



6 
 

Praktickou část mé absolventské práce tvoří rozhovory s matkami, které pečují o děti 

s mentálním nebo kombinovaným postižením.  

Ve svých dotazech jsem se především zaměřila na informovanost rodičů, na formy sociální 

pomoci a na zájem o tuto pomoc za strany rodičů. Zajímal mě také jejich názor na přístup 

pracovníků resortu sociálních věcí a neziskových organizací. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem mé absolventské práce je zmapovat a popsat, jak je podporována rodina 

pečující o dítě se zdravotním postižením. 

 

1.2 Dílčí cíle 

Jako dílčí cíle jsem si stanovila zjistit: 

- Jsou-li pečující rodiče dostatečně informováni o možnostech sociální pomoci 

- V čem spatřují největší úskalí péče o dítě s postižením 

- Jaké sociální služby využívají a jak je hodnotí 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Dítě se zdravotním postižením 

 

2.1.1 Dítě s kombinovanými vadami 

 

Kombinované, sdružené vady představují taková postižení, která jsou kombinací dvou a více 

různých vad nebo poruch u jediného člověka. Jedná se o tak různorodou skupinu 

znevýhodnění, že prakticky není možné vytvořit jednotný klasifikační systém, a dokonce není 

ani ustálená terminologie používaná při deskripci případů takto handicapovaných osob: 

používají se pojmy kombinované postižení, postižení více vadami, vícenásobné postižení apod. 

Ve Věstníku MŠMT ČR č. 8/1997, č. j. 25602/97-22 je postižení více vadami charakterizováno 

takto: „Za postiženého vícenásobným postižením se považuje dítě, respektive žák postižený 

současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, z nichž každé by 

jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do speciální školy příslušného 

typu.“ 

Kombinované postižení charakterizujeme jako trvalé zdravotní postižení v podobě poškození 

organismu nebo jeho funkcí, které negativně ovlivňuje schopnosti člověka existovat a vyvíjet 

aktivity směrem k prostředí, zvládat nejrůznější životní úkoly. To znevýhodňuje a poškozuje 

postavení člověka ve společnosti, dochází k poruše jeho vztahu s prostředím, což s sebou 

přináší problémy psychologického i sociálního charakteru, a dochází k poškozování kvality 

života postižených. [LUDÍKOVÁ, 2005] 

Etiologie kombinovaného postižení není lehké jednoznačně určit, ale lze konstatovat, že 

příčiny je možné hledat ve všech obdobích života jedince. Za nejtěžší případy lze určit už 

příčiny v prenatálním stádiu vývoje. K nejčastějším faktorům patří genetické vlivy, 

chromozomální aberace, infekce matky, intoxikace plodu, vývojové poruchy, poškození 

mozku a centrální nervové soustavy. Často však dochází ke kombinaci několika příčin 

[VÍTKOVÁ, 2004]. 
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2.1.2 Členění kombinovaných postižení 

 

Kombinované neboli sdružené vady představují velmi širokou škálu omezení v oblasti 

fyzických, psychických a sociálních funkcí. Tyto jednotlivé nesnáze se vzájemně prolínají         a 

ovlivňují. 

Resort školství užívá členění do tří skupin: 

1. Skupina, v níž je společným znakem mentální retardace a přidružují se tělesné 

vady, smyslové vady, vady řeči, psychická onemocnění, vývojové poruchy učení a 

chování. Mentální retardace je determinujícím faktorem pro nejvýše dosažitelný 

stupeň vzdělání a pro dosažitelnou míru výchovy. Tato skupina dětí je 

nejpočetnější. 

2. Skupina tvořena kombinací vad tělesných, smyslových a vad řeči. Děti této 

skupiny se zařazují do speciální školy s přihlédnutím k vadě, vyžadují náročnější 

pedagogickou péči. 

3. Skupinu tvoří autistické děti a děti s autistickými rysy, u nichž jsou 

diagnostikovány další vady – mentální retardace, vady řeči, vady smyslové a 

tělesné. Autismus představuje celoživotní postižení. Jedná se o heterogenní 

skupinu, tzn., že jde o postižení různého druhu a stupně. 

Specifickou skupinu tvoří děti hluchoslepé. Děti s lehčím kombinovaným postižením 

kompenzovatelným využitím speciálních pomůcek lze vzdělávat integrovaně v běžných 

školách. V ojedinělých případech mnohočetných těžších postižení je možno využít 

přípravného stupně pomocné školy s následným individuálním vyučováním. 

 

Dělení postižení z hlediska doby vzniku 

Během těhotenství, v průběhu porodu a po porodu může dojít k různým situacím, které 

mohou ovlivnit zdraví dítěte. Podle toho, kdy došlo k poškození, můžeme rozdělit postižení 

na vrozené – dědičné. Toto období dělíme na prenatální, jedná se o období během 

těhotenství; perinatální, kdy vady vznikají v průběhu porodu. Dalším obdobím je postnatální, 

které ovlivňuje vznik postižení od narození do dvou let dítěte. Dále hovoříme o postižení 
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získaném, které vzniká v průběhu celého života. Příčinou postižení v tomto období je 

většinou úraz či důsledek některého onemocnění. [RENOTIÉROVÁ, 2003] 

 

Dělení postižení podle druhu 

Druh handicapu můžeme rozdělit podle oblasti, která je postižením zasažena. Uvedené 

dělení se stalo základem pro jednotlivé pedie (např. somatopedie, psychopedie, logopedie 

atd.), které dále podrobněji popisují jednotlivá postižení a rozpracovávají diagnostické 

metody a možnosti zařazení dětí do běžné společnosti. Jejich maximální snahou je integraci 

postižených spoluobčanů. 

 

Rozdělení handicapu dle Jarmily Pipekové (1998): 

- tělesné postižení 

- zrakové 

- sluchové 

- poruchy komunikačních schopností 

- mentální 

- vady v oblasti poruch chování 

- kombinované, sdružené vady 

- parciální 

 

Postižení můžeme dělit také na orgánové, kam řadíme vývojové vady, vady následkem 

nemoci a poúrazové stavy. Dalším postižením je funkční, což znamená poruchu orgánu 

bez poškození tkáně. 

 

2.1.3 Dítě s mentálním postižením 

 

Většina odborníků, specializujících se na kombinované postžení, se shoduje na tom, že v 

oblasti kombinovaných vad právě mentální postižení je zastoupeno nejčetněji a je v nich 

zpravidla nejzávažnějším symptomem. 

„Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými testy inteligence. Může to 

být ovšem nahrazeno škálami, které určují stupeň sociální adaptace v určitém prostředí. 
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Taková měření škálami určují jen přibližně stupeň mentální retardace. Diagnóza bude též 

záviset na všeobecných intelektových funkcích, jak je určí školený diagnostik. Intelektové 

schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času i snížené hodnoty se 

mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. Diagnóza má odpovídat současnému stavu 

duševních funkcí“ [Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 2008, s. 236]. 

Klasifikace mentální retardace podle WHO (Světová zdravotnická organizace) 

V současné době se pro označení snížení rozumových schopností ve všech publikacích 

nejčastěji užívá termínu mentální retardace.  Hloubka a míra postižení jednotlivých funkcí je 

u mentálně retardovaných dětí individuálně odlišná. Proto se 43. plenární zasedání 

Světového zdravotnického shromáždění SZO usneslo, přijmout MKN ve znění desáté 

decentní revize s novým názvem Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených 

zdravotních problémů (MKN-10)4, s účinností o d 1. 1. 1993. V České republice je tato 

klasifikace v platnosti od roku 1994. 

Lehká mentální postižení (IQ 50-69) 

Tyto děti dovedou respektovat některá pravidla logiky, ale v jejich projevu chybí většina 

abstraktních pojmů, užívají spíše konkrétní označení. Většina dosáhne úplné nezávislosti 

v osobní péči a praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě pomalejší. 

Z toho vyplývá poměrně dobrá možnost uplatnění těchto jedinců na trhu práce. 

Střední mentální postižení (IQ 35-49) 

Učení je u těchto dětí limitováno na mechanické podmiňování. K zafixování čehokoli je třeba 

častého opakování. Zvládnou běžné návyky a jednoduché dovednosti, především v oblasti 

sebeobsluhy. Pokud není vyžadována rychlost a přesnost, mohou vykonávat jednoduché 

pracovní úkony. 

Těžká mentální postižení (IQ 20-34) 

Děti s tímto stupněm mentálního postižení jsou v dospělosti schopny chápat jen základní 

souvislosti a vztahy. Omezení je zřejmé i v oblasti řeči. Osvojí si několik špatně artikulovaných 

slovních spojení, která navíc používají nepřesně. Někdy nemluví vůbec. Jejich učení je značně 

limitováno a vyžaduje dlouhodobé úsilí. Přesto je pomocí systematické, kvalifikované 



12 
 

rehabilitační a výchovné péče možné přispět k rozvoji motoriky a komunikačních schopností 

těchto jedinců, což se projeví na zlepšení kvality jejich života. 

Hluboká mentální postižení (IQ ≤ 19) 

Často se jedná o kombinované postižení. Poznávací schopnosti se téměř nerozvíjejí, stejně 

jako artikulovaná řeč. Lidé s tímto stupněm postižení jsou nanejvýš schopni rozlišovat známé 

a neznámé podněty a reagovat na ně libostí či nelibostí. 

 

2.1.4 Děti se smyslovými vadami a vadami řeči 

 

Vady sluchu 

Narušení, porucha nebo absence slyšení představuje nejtěžší bariéru v komunikaci a 

následně se odráží do celého vývoje osobnosti. Vady sluchu mohou být vrozené nebo získané 

během života.  

 

Podle hloubky sluchového postižení rozlišujeme: 

Nedoslýchavost – částečná ztráta sluchu 

Hluchota – úplná ztráta sluchu 

Ohluchlost – stav, kdy dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života 

 

Vady zraku 

Zrakové defekty, které způsobují problémy se získáváním a zpracováním informací zrakovou 

cestou. Podle příčiny vzniku se dělí na dědičné a vrozené. 

 

Poruchy vidění: 

Slabozrakost – pokles zrakové ostrosti 

Krátkozrakost – zraková ostrost se zmenšuje při vidění na dálku 

Dalekozrakost – zraková ostrost se zmenšuje při vidění ns blízko 

Astigmatismus – nepravidelné zakřivení čočky, čímž vzniká nepravidelný obraz viděného 
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Vady řeči 

Vady řeči je souhrný název pro různé poruchy způsobující narušení komunikační schopnosti. 

Centrální vady a poruchy řeči: 

Vývojová dysfázie – opožděný vývoj řeči s výrazně narušenou schopností sluchového 

rozlišování, vnímání a chápání řeči 

Afázie – narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči 

Breptavost – enormně rychlá, artikulačně nedbalá a proto špatně srozumitelná řeč 

Koktavost – porucha plynulosti řeči 

 

Neurotické vady a poruchy: 

Mutismus – oněmění, příčinou bývá např. psychické trauma 

Selektivní mutismus – nemluvnost vůči konkrétní osobě 

Surdomutismus – neurotická ztráta řeči spojená s útlumem slyšení řeči 

 

Vady mluvidel: 

Huhňavost – snížená rezonance hlasité řeči vlivem překážky v nose 

Palatolálie – porucha výslovnosti při rozštěpu patra 

 

Poruchy hlasu: 

Chraptivost – porucha způsobená změnami na hlasivkách 

Mutace – nejčastěji fyziologická změna provázející vývoj hlasových orgánů v období puberty 

 

2.1.5 Dětský autismus 

 

Autismus (PAS) je zařazen mezi pervazivní vývojové poruchy, které se diagnostikují na 

základě projevu chování. Stupeň závažnosti a symptomy bývají různé a mohou se s věkem 

dítěte měnit.  Autismus brání postiženým adaptovat se na prostředí, ve kterém žijí. Okolní 

svět je pro ně chaos bez pravidel. Vytvářejí si vlastní pravidla, kterým rozumí jen oni sami. 

Autismus je provázen problémovým chováním, jako je agrese, výbuchy vzteku nebo 

sebepoškozování. Je to obrana a únik z nesnesitelné tísně, kterou jim může způsobovat 

jakákoliv změna. [MÜLPACHR, 2004] 
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Pro autismus je charakteristické narušení třech oblastí vývoje, které se nazývají triádou: 

sociální integrace, komunikace a představivost. 

Autistické děti neprojevují zájem o druhé osoby. Nenavazují oční kontakt, reagují pasivně 

na citové podněty.  Všeobecně dávají přednost samotě před společností. Neznamená to, že 

autistické dítě nedokáže mít rádo, jen své city projevuje jiným způsobem. 

Autistické děti mají opožděnou řeč nebo dokonce zůstanou němí. Může se objevit i tzv. 

echolálie, kdy jedinec opakuje vše, co slyší. Mluvící jedinci vedou často monology. Většina se 

raději domlouvá posunky, malováním obrázků nebo psaním vzkazů. Autistická gesta a 

mimika jsou jen těžko pochopitelná pro jiné osoby a není snadné pochopit, co nám chce 

autista říct.  

Autistům vyhovuje stále prostředí a stálí lidé okolo, na změny reagují většinou negativně. Ve 

většině případů používají stále se opakující pohyby, které jsou označovány jako 

sebestimulace. Mohou například neustále kývat rukama a nohama, dokola zapínat a vypínat 

světla nebo strávit hodiny srovnáváním hraček.  

 

2.2 Vzdělávání dětí se zdravotním postižením 

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, lze se souhlasem krajského úřadu v rámci 

školy zřizovat speciální třídy pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. Činnost 

těchto tříd se dále řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a 

vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. 

Jako všechny děti, mají také děti se zdravotním postižením právo na vzdělání. Vzdělávání 

zdravotně postižených dětí je jednou z nejúčinnějších metod kompenzace důsledků 

postižení. Proto by rodiče těchto dětí měli usilovat o to, aby se jejich dětem dostalo co možná 

nejlepšího vzdělání. 
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Pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, je na místě uvažovat o integraci do běžného 

vzdělávacího systému. Dítě s postižením může navštěvovat běžnou základní školu. Většinou 

se při vyučování využívá pomoci asistenta pedagoga, který dítěti pomáhá při výuce. 

Další eventualitou jsou základní školy praktické. Pokud je stupeň postižení těžší, je možno 

dítě vzdělávat v základní škole pro určitý typ postižení (základní škola pro žáky se sluchovým 

postižením, základní škola pro žáky se zrakovým postižením, základní škola  pro žáky 

s tělesným postižením, základní škola pro žáky s vadami řeči), kam ho řadíme podle 

dominujícího druhu postižení. 

 

2.2.1 Speciální pedagogika 

 

Vědní disciplína zaměřený na výchovu, vzdělávání a celkový osobnostní rozvoj 

znevýhodněného jedince se nazývá speciální pedagogika. Cílem speciální pedagogiky je 

maximální rozvoj osobnosti člověka s postižením a dosažení maximální úrovně jeho 

socializace. 

 

Obory speciální pedagogiky: 

Somatopedie – výchova a vzdělávání osob tělesně znevýhodněných, zdravotně oslabených a 

nemocných 

Optopedie (tyflopedie) – výchova a vzdělávání osob znevýhodněných narušením, poruchou 

nebo absencí vidění 

Surdopedie - výchova a vzdělávání osob znevýhodněných narušením, poruchou nebo absencí 

slyšení 

Logopedie - výchova a vzdělávání osob znevýhodněných narušením, poruchou nebo absencí 

řeči 

Psychopedie – výchova a vzdělávání osob se sníženými rozumovými schopnostmi 

Etopedie - výchova a vzdělávání osob s poruchami chování a sociální deviací 

 

 

Speciální pedagogika osob s dílčími deficity (poruchy učení) 
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Diagnostikovat poruchy učení je možné až na začátku školní docházky. Odbornou diagnostiku 

provádějí školská poradenská zařízení – nejčastěji pedagogicko psychologické poradny, 

případně speciálně pedagogická centra.  

Klasifikace poruch učení: 

Dyslexie - specifická vývojová porucha čtení 

Dysgrafie -  specifická vývojová porucha psaní 

Dysortografie - specifická vývojová porucha pravopisu 

Dyspraxie - specifická vývojová porucha obratnosti 

Dysmúzie - specifická vývojová porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby 

Dyskalkulie - specifická vývojová porucha matematických schopností 

Dyspinxie - specifická vývojová porucha kreslení 

 

2.3 Rodina 

 

Legislativa upravující záležitosti rodiny: 

Zákon č. 104/1991 MS, Úmluva o právech dítěte 

Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí 

 

2.3.1 Základní charakteristika rodiny a její funkce 
 

Definice rodiny 

Rodinu chápeme jako nejdůležitější a nejstarší společenskou skupinu a instituci, která 

tvoří v celém sociálním systému základní článek i základní ekonomickou jednotku každého 

státu. 

Rodina je primární sociální skupina nebo společenská instituce, která žije ve vlastním 

prostoru, uspokojuje potřeby dětí a poskytuje jim péči a základní jistoty.  

Tato instituce vzniká spojením muže a ženy a narozením dítěte, což je naše orientační 

rodina, do které se rodíme, vyrůstáme v ní a s níž zůstáváme většinou v kontaktu po celý 
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život. Po opuštění této rodiny většinou zakládáme svou vlastní, reprodukční rodinu, 

v níž přebíráme rodičovské role. Tato rodina postupně vytváří rodinu nukleární 

(s dvougeneračním jádrem), do níž patří rodiče a děti. Termín „nukleární rodina“ pochází 

od Talcota Parsonse, amerického funkcionalistického sociologa, který žil v padesátých letech 

minulého století. Důležitou roli hraje také rodina širší, která zahrnuje rodiče, prarodiče, 

sourozence a další příbuzné. [CHUDÝ, 2004] 

 

Charakteristické funkce rodiny 

Ve správně fungující rodině jsou uspokojovány potřeby dítěte a tím plní rodina základní 

funkce. Dělení, které uvádím je používáno u většiny autorů. 

Biologicko-reprodukční funkce, která zahrnuje uspokojování základních biologických 

potřeb, jako je například zajištění příjmu potravy, ale také samotné zplození dítěte. 

Ekonomická funkce, která představuje ekonomické zajištění rodiny. Tato funkce se 

bohužel v posledních letech stává pro mnoho rodičů jednou z nejdůležitějších. 

Sociálně-ochranná funkce, zabezpečuje vytvoření místa, v němž se dítě cítí dobře, 

má pocit bezpečí a ochrany. 

Socializační – výchovná funkce zajišťuje výchova dítěte a vytváření systémů sociálních 

vztahů, dítě si v rodině osvojuje základní normy a návyky, které dále v životě využívá, 

a podle kterých se řídí. 

 

Základní funkcí rodiny je vytváření podmínek pro výchovu a vývoj dítěte. Rodina dítěti 

poskytuje hodnotovou orientaci, postoje a představuje model mezilidských vztahů. Pro dítě 

je rodina velmi důležitá hlavně v prvních letech jeho života. Vyrůstá-li dítě v klidném a 

láskyplném prostředí, získává pocit jistoty a bezpečí. Rodina představuje pro dítě útočiště na 

celý život. 

 

Základní psychologické funkce rodiny ve vztahu k dítěti 

- rodina uspokojuje základní potřeby dítěte v raných stádiích jeho života 

- rodina uspokojuje potřebu dítěte přináležet, mít svůj domov, svou matku, svého otce 

- rodina skýtá dítěti prostor pro jeho činnost a seberealizaci 

- rodina vytváří vztah dítěte k věcem 
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- rodina poskytuje dítěti vzory a příklady 

- rodina zakládá a rozvíjí vědomí povinnosti, zodpovědnosti, ohleduplnosti a úcty 

k druhým 

- rodina učí dítě mezigeneračním vztahům 

 

Rodina, která plní všechny své funkce a dítěti zajišťuje zdravý rozvoj je rodina funkční. Taková 

rodina je rovněž nazývána rodinou harmonickou či stabilizovanou. 

V případě, že rodina tyto funkce dostatečně neplní, hovoříme o rodině dysfunkční, 

popř. nefunkční.  

Rodina, která není schopna plnit svůj základní úkol, tj. zajistit řádný vývoj dítěte, ale naopak 

ho poškozuje nebo ohrožuje, je označována jako afunkční. Zájmy dítěte žijícího v afunkční 

rodině zastupuje Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Činnost OSPODu se řídí 

zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Problémově zatížená rodina 

Nezralá rodina – rodiče jsou příliš mladí a nezkušení, často mají sociální a ekonomické potíže 

Přetížená rodina – přetíženost matky, otce nebo obou se promítá do fungování rodiny. 

Zdrojů přetíženosti může být mnoho, např. pracovní vytížení, nemoc v rodině, ale i narození 

dalšího dítěte. 

Ambiciózní rodina – jde především o ambice rodičů, dávají přednost vlastní kariéře a 

vlastnímu uplatnění. 

Perfekcionistická rodina – rodiče tlačí na dítě, aby podávalo soustavně vysoké výkony, bez 

ohledu na reálné možnosti dítěte. Dítě se dostává do stavu permanentní zátěže. 

Autoritářská rodina – rodina žije v příkazech a zákazech, vyžaduje se automatická, slepá 

poslušnost, velmi časté je používání trestů (psychických i fyzickcých). 

 

Rozmazlujcí (protekcionistická) rodina - tendence dítěti vyhovět, postupovat tak jak si dítě 

žádá, chybí tu výchova k zodpovědnosti, tendenci dát zapravdu druhým apod. 
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Liberální a improvizující rodina – dítě strádá nedostatkem řádu, rodiče nevytyčují jasné 

výchovné cíle. 

 

2.3.2 Výchovné přístupy rodičů k dítěti s postižením 

 

„K faktorům rodinné výchovy patří mimo jiné i přístupy rodičů k jednotlivým dětem a vztahy 

mezi sourozenci, zejména zdravých k postiženým. Co se týká rodičovských přístupů, je třeba, 

aby se matka i otec vyvarovali jednostranné orientace na zdravé nebo postižené dítě. 

Co se týká zdravých sourozenců, mohou se u nich v závislosti na výchovných stylech rodičů 

projevovat nejrůznější varianty vztahů – od ochranitelství a pomoci postiženému sourozenci 

(doprovázenými vlastní zodpovědností, tolerancí, ohleduplností) až po soupeření a 

nepřátelství (většinou vycházejícího z jednostranné koncentrace zájmu rodičů). [Valenta, 

Müller, 2003, s. 237]. 

To, jak se rodiče vyrovnají s postižením svého dítěte, jaké jsou reakce a chování okolí se 

odráží na výchovných přístupech k dítěti. 

 

Opatřilová (2006 ) uvádí následující nevhodné přístupy: 

· Zavrhující výchova - nejčastěji se vyskytuje skrytě. Projevem je nadměrné trestání, 

omezování nebo útlak, na což dítě reaguje buďto vzdorem, protestem nebo rezignací a 

projevy pasivity. Objevuje se v případě, kdy dítě není schopné splnit jejich očekávání. 

· Zanedbávající výchova - projeví se většinou neuspokojováním potřeb dítěte – buď jen 

některé, nebo celkovým zanedbáváním. Tento postoj obvykle vyplývá z rezignace rodičů na 

možnosti budoucího uplatnění dítěte. 

· Rozmazlující výchova - taková výchova, při které rodiče na dítěti až nezdravě citově lpí, 

hodnotí jej nekriticky a oceňují každý jeho běžný projev a nepatrný vývojový pokrok. Snaží 

se přemírou lásky nahradit dítěti to, o co bylo podle jejich představ v životě ochuzeno. Snaží 

se udržet jej v citové závislosti na sobě, brání mu ve společenském osamostatnění, zcela se 

mu podřizují a posluhují mu. 

Děti tak mají uměle prodloužené dětství, v dospělosti se pak obtížně samostatně orientují a 

prosazují v pracovních, partnerských a společenských vztazích. Rozmazlování se projevuje 

egoismem a panovačností dítěte. 
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· Úzkostná výchova - je nadměrně ochraňující. Rodiče brání dítěti v činnostech, které by 

podle nich mohly dítěti ublížit. Základem je také nezdravé lpění na dítěti. Projeví se zbavením  

dítětejeho vlastní přirozené iniciativy a neustálým omezováním jeho snahy po ní. Dítě je tak 

frustrováno v neuspokojení potřeby stimulace, aktivity a poznávání prostřednictvím své 

iniciativy a brání se této situaci nebo naopak rezignují a přijímají plně jejich péči. Rodiče se 

takto mohou snažit kompenzovat své vnitřní nepřijetí dítěte, nesmíření se s jeho postižením, 

které navenek demonstrují jako obětování se dítěti. 

· Perfekcionistická výchova - rodiče se příliš snaží o dokonalost dítěte. Jde jim o to, aby 

postižené dítě bylo co nejdokonalejší ve všem, v čem to lze vzhledem k jeho postižení 

očekávat. Rodiče bývají nejvíce zaměřeni na úspěch ve škole, což je projev snahy 

kompenzovat před společností narušení vlastní identity jako rodičů postiženého dítěte. Často 

přitom nedokáží realisticky zhodnotit možnosti dítěte a nedoceňují jiné, stejně důležité 

oblasti, jako je samostatnost dítěte, schopnost adaptace na kolektiv, přijetí autority učitele 

a jiné. Pro rodiče je nesmírně důležité dosažení kompenzace a ocenění v očích společnosti 

tím, že se jejich dítě vyrovná a případně ještě i předčí své vrstevníky, čímž je z pohledu rodiny 

zachován sociální status. 

 

 

2.3.3 Reakce rodičů na diagnózu dítěte 

 

Narození dítěte patří v životě každé rodiny k nejkrásnějším okamžikům. Dítě je celou rodinou 

toužebně očekáváno. Rodiče si o svém dítěti vytvářejí určité představy, do kterých promítají 

svá přání a touhy. Aby dítě bylo zdravé, je nejvroucnějčím přáním budoucích rodičů. Po 

sdělení nepříznivé diagnózy je celá rodina silně otřesena a v šoku. 

 

„Narození dítěte se zdravotním postižením či situace, v níž se zdravotní postižení projeví 

později, představuje pro každou rodinu zcela mimořádnouskutečnost. Ta se liší v závislosti na 

desítkách aspektů v každé rodině. Provšechny tyto případy je však charakteristický „spojující“ 

prvek. Je jímvědomí „absolutního zásahu“, šok, údiv, nepochopení a nevěřící reakce. 

Proč naše dítě? Proč my? A netrvá to dlouho a do popředí se dostávají desítky a stovky dalších 

otázek. Co to pro něj bude znamenat? Je naděje na zlepšení? Jak to všechno zvládneme? Jak 

dlouho to bude trvat? Dokážeme to? Pomůže nám někdo? Máme k dispozici to, co pro pomoc 
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dítěti budemepotřebovat? Najdeme dostatek sil? Bude to opravdu těžké, nebo se bojíme 

zbytečně?“ [MICHALÍK, 2012, str. 8] 

 

Sdělením diagnózy dítěte rodičům je ukončeno nepříjemné období nejistoty, kdy sami rodiče 

instinktivně cítili, že s jejich dítětem není něco v pořádku. Rodiče je nutno informovat, jakmile 

je diagnóza potvrzena. Sdělení této velmi závažné informace by měl být věnován dostatečný 

časový prostor. Rodičům by měli být podány jasné a srozumitelné informace a měli by dostat 

možnost pokládat dotazy, aby se v této náročné situaci dokázali orientovat. Je nutné brát 

v úvahu emocionální rozpoložení rodičů, které jim brání plně se soustředit a porozumět 

všemu, co je jim sdělováno. Citlivý a podporující přístup lékaře by měl být samozřejmostí.  

V rané fázi je úkolem profesionálů poskytnout rodičům vyčerpávající vysvětlení diagnózy, 

vysvětlit odbornou terminologii ale hlavně nabídnout plán následné péče. 

 

 

Na samém počátku stojí nutnost zpracování nezměrné bolesti z toho, že dítě se nebude 

vyvíjet stejně jako děti zdravé. Takové poznání obvykle nejprve vyvolá mimořádný smutek a 

úzkost. Prožitky spojené s šokem je nejprve třeba zpracovat, což u každého člena rodiny trvá 

různě dlouhou dobu a je třeba ji každému dopřát. 

S postižením dítěte se každý z členů rodiny vyrovnává individuálním způsobem. Obecně však 

lze říci, že vetšina rodiču prochází řadou stádií emočních reakcí, která jsou analogická se 

stádii vyrovnávání se s vlastním onemocněním, jak je popsala Kübler-Rossová. Těmito stádii 

procházejí rodiče obvykle v uvedeném sledu, avšak každý svým individuálním tempem. 

 

 

1. Fáze šoku 

Po prvním sdělení diagnózy obvykle následuje šok, který je provázen pocity zmatku a 

derealizace, rodiče zažívají iracionální pocity a myšlenky, mohou reagovat zcela 

nepřiměřeně. Tyto reakce jsou však normální reakcí v nenormální situaci. Je důležité si 

uvědomit, že v této fázi rodiče nejsou schopni jasně vnímat a zpracovávat informace 

poskytované profesionály. 

2. Fáze popření 
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Situace je pro rodiče natolik tíživá, že ji zpočátku nelze zcela přijmout, a proto vesměs dochází 

k rychlému rozvoji obranných mechanismů, nejčastěji popření – „není to pravda“, případně 

vytěsnění „nic mi neřekli“. Takováto reakce je projevem obrany před ztrátou psychické 

rovnováhy. Typické pro toto období je rovněž magické či mystické zaměření, obracení se k 

Bohu. 

V těchto úvodních fázích potřebují rodiče od profesionálů především vyjádření sympatií a 

emocionální podpory. 

3. Fáze reaktivní 

 V období reaktivní fáze dominují u rodičů takové pocity, jako je hlubokýsmutek, zoufalství, 

zlost, úzkost, sebelítost, pocity viny či deprese, které jsou reakcí na prožité trauma. Časté 

bývají také agresivní pocity a vztek na sebe i celý svět, hledání viny. Tyto emoce může člověk 

zažívat ve vztahu k sobě samému, k partnerovi, ke zdravotnickému personálu. Zejména 

pokud není příčina postižení dítěte známá, nemohou se rodiče ubránit potřebě hledání a 

pojmenování viníka. A jelikož ani s příčinou postižení bojovat nelze, může být vina 

delegována na náhradního viníka – rodič např. zažívá agresivní pocity vůci zdravotnickým a 

pedagogickým pracovníkům. Bohužel často bývají tyto pocity rodičů podporovány 

neuváženými poznámkami či nevhodnými postoji profesionálů. Na druhé straně až 25 % 

rodičů uvádí výrazné pocity viny, přestože si obvykle uvědomují jejich iracionalitu. V této fázi 

je nesmírně důležité pomoci rodičům, aby otevřeně vyjádřili všechny své pocity, a přitom jim 

citlivě a taktně naslouchat. Vzhledem k tomu, že v prvních dvou stádiích, (ješte pod vlivem 

šoku) nejsou rodiče vetšinou schopni podrobnější informace o postižení dítěte a možnostech 

léčby jasně vnímat a zpracovávat, je vždy nezbytné tyto informace opakovat. 

4. Fáze adaptační 

V této fázi dochází ke snižování úzkosti a deprese, rodiče začínají mít realistický pohled na 

situaci, roste jejich snaha starat se o dítě a aktivně se účastnit na jeho léčbě. Toto období 

obvykle trvá několik týdnů až měsíců, ale ani v nejlepším případě nebývá adaptace po léta 

úplná. Jak často rodiče uvádějí: „S postižením dítěte se nevyrovnám, ale naučím se s ním žít.“ 

V adaptační fázi potřebují rodiče od odborníků zejména přesné a spolehlivé informaceo 

léčebném a výchovném postupu a poskytnutí vyváženého – optimistického, ale reálného – 

výhledudo budoucna. 

5. Fáze reorientace 



23 
 

Je posledním stádiem, kdy je již situace rodiči přijímána. Rodiče dosahují více či méně 

realistického postoje, vyrovnávají se s faktem nemoci. Dítě prijímají takové jaké je a jsou 

ochotni je rozvíjet v mezích jeho možností, hledají optimální cesty do budoucna. Od 

odborných pracovníků se v této fázi očekává pravidelná podpora, pomoc a vedení rodiny. 

Vyrovnat se s postižením svého dítěte je velmi obtížné a zdaleka ne všichni rodiče posledního 

stádia dosáhnou. Jsou to predevším přetrvávající obranné mechanismy, zejména pocity viny, 

hledání viny ci agresivní postoje k okolí, které brání rodině se s faktem úcinně vyrovnat. Tyto 

pocity i obavy o život dítěte mohou podmiňovat i ambivalentní postoje rodičů k dítěti, které 

mohou dlouhodobě přetrvávat. Fakt, že původní obrany nejsou překonány, značně narušuje 

rovnováhu rodinného systému, což velmi často vede k izolaci rodiny od okolí a mnohdy 

dochází i k vzájemnému rozchodu rodičů. 

Jedním z významných důvodů rozchodu rodičů dětí s postižením je odlišný způsob prožívání 

postižení dítěte partnery, což vede k nedorozuměním a konfliktům. Rodič často předpokládá, 

že i ostatní členové rodiny prožívají smutek stejným způsobem jako on. Pokud tomu tak není, 

má pocit, že ostatní nemají dítě dostatečně rádi. Dalším z důvodů se může stát fakt, že matka 

věnuje všechen čas a pozornost pouze dítěti a začne zcela opomíjet partnera. Muži se naopak 

s postižením dítěte mohou obtížněji vyrovnávat a hůře jej přijímat. Protože jejich vztah k 

dítěti není od počátku tolik intimní jako vztah matky a dítěte, musí jej postupně budovat, 

proto také někdy mívají větší tendenci z rodiny unikat. S cílem předejít takovýmto situacím, 

je vhodné rodiče podporovat v tom, aby si všímali sebe navzájem, aby si každý našel čas sám 

na sebe, aby se vzájemně podíleli na péči o dítě. Tak si vytvoří podmínky pro odreagování se 

a dobíjení energie potřebné pro dlouhodobou a plnohodnotnou péči o dítě s postižením. 

Jak již bylo řečeno dříve, pokud rodiče nepřekonají původní obrany, není dítě akceptováno 

takové jaké je a může být například nadměrně ochraňováno nebo naopak otevřeněji 

odmítáno a kritizováno. Oba tyto přístupy však dítěti brání v jeho přiměřeném vývoji. 

 

2.3.4 Péče o dítě s postižením 

Po narození dítěte se zdravotním postižením, stojí rodiče před nejtěžším rozhodnutím svého 

života. Musí se rozhodnout, zda si ponechají dítě ve své péči nebo zda zvolí péči ústavní.  
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 Děti, které nemají to štěstí a nezůstanou ve své rodině, jsou umístěny nejprve do 

kojeneckého ústavu a později, po dovršení 3 let, do domovů pro osoby se zdravotním 

postižením. 

„Někdy rozhodují i problémy sociální, situace uvnitř rodiny, vztahy jednotlivých členů navzájem, 

pracovní zařazení, bydliště, hmotné poměry, zdravotní stav rodičů a ještě mnoho dalších faktorů. 

[MARKOVÁ, STŘEDOVÁ, 1987, s. 20] 

Někteří rodiče se mohou pro ústavní výchovu rozhodnout ze strachu, že neobstojí, že nezvládnou 

tuto náročnou situaci. 

Rodiče, kteří pečují o své postižené dítě, zasluhují úctu, pomoc a podporu svého okolí. 

„Domácí péče nebo to, co se za domácí péči zpravidla označuje, je velmi rozsáhlý systém, 

který zahrnuje množství rozmanitých okolností, situacía jevů. Společné mají to, že v rámci 

této péče je poskytována podpora a pomoc osobám na ní závislým, v našem případě 

nezletilým dětem, a tov jejich přirozeném, zpravidla domácím prostředí.“[MICHALÍK, 2012, 

str. 12] 

 

Rodina pečující o dítě s postižením se nachází v nové situaci. Může se cítit vyloučená, musí 

řešit zdravotní i jiné problémy dítěte, nemá čas, prostředky a často ani motivaci k běžnému 

životu. Péči o dítě s postižením v rodině se věnoval známý český pediatr prof. Zdeněk 

Matějček, který sestavil Desatero zásad v péči o dítě s postižením. Dané zásady výstižně 

shrnují, jak o dítě s postižením v rodině pečovat. Tyto zásady vyplynuly z výzkumných studií, 

poradenských zkušeností a měly by pomoci rodičům, ale i blízkému okolí dítěte s postižením 

k vyrovnání se s touto situací. 

1. Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět.  

Mohou mu pak lépe rozumět a lépe pomáhat.  

 

2. Obětavost ano, ale ne obětování.  

Mentálně postižený potřebuje porozumění, pomoc, oporu, výchovné vedení. Důležité je péči 

o dítě v rodině rozdělit, nenechávat ji pouze na jednom člověku.  



25 
 

 

3. Ne neštěstí, ale úkol.  

Prožívání postižení jako neštěstí vede k pasivitě a uzavření do sebe. Naopak přejití do aktivity 

pomáhá situaci přijmout jako životní zkoušku, na kterou je třeba se dobře připravit. Přináší to 

uplatnění svých schopností za pomoci odborných pracovníků, studiem literatury, nesedět se 

založenýma rukama s lítostí v duši. 

 

4. Přijmout pravdu - ale vždy s výhledem do budoucna.  

Všichni odborníci by měli vždy současně se základními informacemi předávat rodičům i 

odhad dalšího vývoje dítěte, když ne do daleké, tedy alespoň do blízké, dohledné 

budoucnosti. Rodinnému společenství, tedy i dítěti samotnému nejvíce prospívá, dívají-li se 

rodiče i všichni ostatní na jeho postižení realisticky. Nejistota a úzkost se zvyšují, jestliže 

rodiče doufají v rychlý a zázračný vývojový pokrok dítěte nebo jestliže svému snažení kladou 

zcela nerealistické cíle a jsou pak vždy znovu zaskočeni zklamáním. Mentálně postižený 

jedinec se vyvíjí svým vlastním tempem, podle svého vlastního řádu, jinak než ostatní. Vývoj 

intelektových schopností zpravidla končí dříve. Vlastních rozumových schopností sice už 

nepřibývá, ale s tím, co jedinec má, s úrovní, které během života dosáhl, bude dále žít a 

získávat nové zkušenosti, poznatky a nové dovednosti. 

 

5. Dítě samo netrpí.  

Někteří rodiče se domnívají, že člověk s mentálním postižením, který se vyvíjí opožděně či 

jinak než ostatní, následkem tohoto stavu strádá tělesně a duševně. Daleko více však trpí 

rodiče. Proto je nutné, aby si uvědomili, že pro šťastný život jejich dítěte je nejdůležitější 

pomáhat mu k radostnému životu a ne je litovat. I pro rodiče platí zlaté pedagogické pravidlo, 

že je třeba zařídit věci tak, aby je dítě udělalo dobře, mohlo být pochváleno a nedopustit, 

aby se něčemu naučilo špatně a muselo se špatným návykům odnaučovat.  

 

6. V pravý čas a v náležité míře.  

Vývoj člověka má svou zákonitost. Každý cílevědomý krok ve výchově má přijít v pravý čas, 

tudíž ani příliš brzy, ani příliš pozdě. V péči člověka s mentálním postižením platí zásada 

hospodárnosti, neboť čas, odhodlání a dobrá vůle rodičů jsou vzácné hodnoty, které by se 

neměly promarnit. 



26 
 

 

7. Nejsme sami.  

Je více rodičů, kteří mají stejně postižené dítě. Jsou ochotni se podělit o své zkušenosti, 

starosti a radosti.  

 

8. Nejsme ohroženi.  

Rodiče dětí s jakýmkoliv postižením bývají někdy až přecitlivělí na zájem druhých lidí, na jejich 

zvědavé pohledy, nejapné poznámky, rozpačité chování. Mnohdy nesnášejí ani projevy lítosti 

a účasti, byť byly míněny velice upřímně. Je to přirozené, protože jejich životní jistota je 

oslabena. Bolest, kterou prožili, je činí vůči všem projevům cizího zájmu zvýšeně vnímavými. 

Stává se, že žijí v neustálém zvýšeném napětí, jakoby čekali útok odkudkoliv a kdykoliv. Je 

důležité uvědomit si, že tento pocit napětí a ohrožení je spíše důsledkem zvýšené citlivosti 

než lidské nevraživosti, škodolibosti nebo zlé vůle lidí z okolí. 

 

9. Chránit si manželství a rodinu.  

Statistiky a zaměřené studie ukazují, že manželství rodičů dětí s jakýmkoliv postižením mají 

tendenci se dříve rozpadat. Na druhé straně však jsou manželství s obdivuhodnou 

soudržností. V každém případě takové manželství zaslouží zvláštní pozornost a uvědomělou 

ochranu. Oním přitěžujícím a nebezpečným činitelem je zvýšené zatížení rodičů úzkostmi a 

věčnou nejistotou, zatížení či přetížení napětím, nezvyklými pracovními a organizačními 

nároky, jednotvárnými činnostmi a málo proměnlivými podněty. V každé rodině si mají být 

manželé vzájemně oporou. O rodině s postiženým dítětem to platí dvojnásob. Rodičům by 

měli být oporou zase jejich rodiče, příbuzní, přátelé a známí. Zhoubné je hledat vinu, zhoubné 

je vyčítat, zhoubná jsou nejrůznější vyslovená i nevyslovená podezření. Každý z rodičů má 

svůj díl odpovědnosti, a to nejen k postiženému dítěti, ale i jeden k druhému. Je třeba, aby 

jeden i druhý z rodičů měli pochopení pro to, že způsob, jakým se s duševní zátěží člověk 

vyrovnává, může být velice rozdílný. Již samotné prožívání smutku a bolesti nad stavem 

dítěte je rozdílný. Jejich prožitky mohou mít různou hloubku a sílu a mohou se i odlišně 

navenek projevovat.  

 

10. Myslet na budoucnost.  
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V případě existence mentálně postiženého člověka v rodině jsou myšlenky o budoucnosti 

naléhavější a je nutné je zaměřovat realisticky, zhodnotit síly rodičů, zvážit pomoc z okolí. 

Nejdůležitější je optimistický pohled na budoucnost, naučit se nevzdávat při prvním 

neúspěchu, vážit si sebe i svého mentálně postiženého dítěte. Jedince s mentálním 

postižením lze rozvíjet velkým množstvím aktivit. Týká se především vývoje řeči. Řečové 

schopnosti se v rodině rozvíjejí vyprávěním, rozhovorem, vysvětlováním. Značnou pozornost 

je třeba také věnovat oblečení člověka s mentálním postižením, které by mělo být pohodlné, 

čisté a vkusné. Při výběru oblečení by měl být respektován názor a přání postiženého, 

moderní a hezký vzhled podporuje jeho sebevědomí. Rodiče by měli naučit každého 

postiženého osobní hygieně, která by se měla stát samozřejmou součástí jejich života. 

 

2.4 Sociální služby určené pečujícím rodinám 

 

Rodiče postiženého dítěte jsou v kontaktu s mnoha odborníky, institucemi a organizacemi, 

které jejich dítěti, ale i jim samotným mohou pomoci.  

Jedno z prvních míst, které rodiče se svými dětmi, pravidelně navštěvují a kde se jim dostává 

pomoci a praktických rad je středisko rané péče. 

 

2.4.1 Raná péče 

 

Služby rané péče jsou k dispozici rodičům dětí s postižením, kteří hledají informace, podporu 

a pomoc.  

Rodina, do které se narodí dítě s postižením, se ocitá v nečekané a náročné situaci. Odborná 

i lidská pomoc a podpora by měla přijít co možná nejdříve. 

 

Požadavek včasné péče neplatí pouze pro zdravé děti, ale ještě mnohem důležitější je pro 

děti se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. Tyto děti se mohou v důsledku své vady 

začít opožďovat v psychomotorickém vývoji za svými zdravými vrstevníky. Díky zkušenostem 

se však ukazuje, že včasná speciálně výchovná péče ve spolupráci se zdravotní péčí může 

tomuto opožďování předejít, nebo jeho důsledky maximálně zmírnit a vytvořit tak vhodné 

podmínky pro další vývoj dětské osobnosti. [VÍTKOVÁ, 1993] 
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Služby rané péče jsou poskytovány středisky rané péče, která jsou nejčastěji zřizována 

neziskovými organizacemi.  Raná péče spadá podle zákona 108/2006 Sb. mezi takzvané 

terénní služby poskytované dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let. 

Služby rené péče jsou zaměřeny na děti zdravotně postižené nebo děti, jejichž vývoj je 

ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. 

 

Formy služeb pro klienty rané péče: 

 Konzultační návštěvy v rodině dítěte 

 Ambulantní konzultace 

 Podpora a poradenství v prvních letech života dítěte 

 Rehabilitační pobyty celé rodiny 

 Setkání rodičů 

 Možnost zapůjčení stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 Pomoc při výběru předškolního zařízení 

 Podpora při jednání s úřady, odborníky, zprostředkování kontaktů 

 

Služby rané péče jsou určeny pro: 

  rodiny s dětmi s kombinovaným postižením 

  rodiny s dětmi s mentálním postižením 

 rodiny s dětmi s tělesným postižením 

 rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 

 rodiny s dětmi s ohrožením vývoje 

Aktivní spolupráce ze strany rodiny je podmínkou pro úspěšný průběh služby. 

 

Služby rané péče jsou poskytovány zdarma. 

 

2.4.2 Speciálně pedagogická centra 

 

Speciálně pedagogická centra se zaměřují na komplexní péči o děti a mládež s jedním určitým 

druhem postižení. To znamená, že existuje speciálně pedagogické centrum pro smyslově 
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postižené, pro tělesně postižené, pro mentálně postižené děti a mládež, pro jedince s vadami 

řeči či děti a mládež s kombinovaným postižením. 

Dětem s postižením a jejich rodičům zde poskytují pomoc a podporu speciální pedagogové, 

psychologové a sociální pracovníci. Podle druhu a stupně zdravotního postižení klientů 

jednotlivých center mohou být tyto týmy doplňovány dalšími odbornými pracovníky.  

„Odborníci ve speciálně pedagogických centrech jsou připraveni napomoci při řešení všech 

problémů či otázek, které se týkají vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Jejich snahou 

vždy bude co nejvíce rodičům přiblížit podstatu činnosti a případných vyšetření, která se vždy 

konají přísně v zájmu a dle potřeb konkrétního žáka Vždy se jedná o úkony (činnosti) 

předpokládané či vyžadované příslušnými právními předpisy - povětšinou se jedná o školský 

zákon a na něj navazující vyhlášku MŠMT o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.“  [HANÁK, MICHALÍK, 2011, s. 22] 

Mezi standardní činnosti SPC patří:  

 vývojové hodnocení a doporučení stimulačních opatření – u dětí od tří let, výjimečně 

i mladších 

 posouzení způsobilosti k zahájení školní docházky, návrh odložení školní docházky 

v rámci správního řízení 

 diagnostika dětí se zrakovým, řečovým, mentálním, tělesným i 

kombinovanýmpostižením, včetně těžké a hluboké vývojové retardace, diagnostika 

autismu   

 diagnostika disharmonického vývoje osobnosti  

 přímá práce s dětmi, žáky, studenty formou psychoterapeutického působení 

 práce s rodinou na optimalizaci výchovných přístupů a klimatu rodiny 

 pomoc při integrování dětí se zdravotním postižením do mateřské, základní či střední 

školy, při výběru vhodné školy a zajištění potřebných podmínek  

 kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním  

 dlouhodobý kontakt s vyučujícími a řediteli škol, osobní návštěvy ve školách  

 skupinové činnosti s dětmi, žáky, studenty (podle zaměření a možností SPC)  

 individuální konzultace a podpora  
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 návštěvy v rodinách  

 sociální poradenství (dávky státní sociální podpory, příspěvky, služby, apod.)  

 pomoc s výběrem rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zdravotně 

postižené děti, žáky a studenty, kteří jsou klienty centra 

 

V České republice působí v současnosti cca 120 speciálně pedagogických center. Jsou 

zřizována převážně Krajskými úřady (cca 85%) a dále existují centra zřízená MŠMT (centra při 

školách zřizovaných MŠMT) a centra zřízená soukromými subjekty.  [HANÁK, MICHALÍK, 

2011] 

Činnost speciálně pedagogických center se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

 

2.4.3 Osobní asistence 

 

Jedná se o terénní službu, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností, a to z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich soběstačnost je 

natolik snížená, že potřebují pomoc jiné fyzické osoby.  

Služba je poskytována bez časového omezení, je poskytována v přirozeném prostředí 

uživatele (odtud název terénní služba) a při těch činnostech, které uživatel potřebuje splnit, 

ale sám je vykonat nedokáže.  

Osobní asistence se zaměřuje především na vykonávání těchto základních činností (Švarcová, 

2006):  

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

- pomoc při osobní hygieně,  

- pomoc při zajištění stravy,  

- pomoc při zajištění chodu domácnosti,  

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
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- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 

Služby osobní asistence si vymezuje a řídí sám uživatel.  

 

2.4.4 Odlehčovací služby 

 

Rodiny s dítětem s postižením mohou využívat také službu, která se objevuje teprve 

v posledních letech – odlehčovací péče. Odlehčovací služba je dle § 44 souborem terénních, 

ambulantních a pobytových služeb, poskytovaných v zařízeních sociálních služeb nebo v 

domácím prostředí, které pomáhají rodinám zvládat náročnou péči o děti s postižením a 

předcházet fyzickému nebo psychickému vyčerpání rodičů. Poskytují pečujícím osobám čas 

k odpočinku, zástup v době nemoci atp. Jejich cílem je podpora funkčnosti rodinného 

systému a zvyšování kvality života rodiny se zdravotne postiženým členem. 

 

 

2.5 Podpora rodinám s dítětem s postižením 

2.5.1 Pečující osoba 

 

Všeobecně akceptovaná definice „osoby pečující“ neexistuje. Pro účely několika zákonů jsou 

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

konkrétních zákonů a nejedná se o definice, které by problematiku pojímaly v celé její šíři. 

[UHLÍŘOVÁ, LATIMIER, 2013] 

Pečující osoba pro účely zákona o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.), zákoníku práce (zákon č. 

262/2006 Sb.) a zákona o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.) je definována takto: je to osoba, 

která vykonává nezbytnou osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního 

předpisu, tj. § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

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

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

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

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

blízkou). [www.mpsv.cz/cs/5918 ]  
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Za osobu blízkou se považují manžel, příbuzní v řadě přímé, děti vlastní, osvojené i převzaté 

do péče nahrazující péči rodičů, sourozenci, zeť a snacha, a to kteréhokoli z manželů; osobou 

blízkou se rozumí též rodič druhého z manželů, jestliže tento manžel zemřel a nebyl uzavřen 

nový sňatek. [Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, www.cssz.cz] 

Pečující osoby o osoby se zdravotním postižením jsou specifickou skupinou osob, která 

vyžaduje pozornost ze strany politiků, odborníků i veřejnosti. Je to zároveň skupina velmi 

pestrá a těžce definovatelná. 

 

Dalším důležitým zjištěním je, že termín pečující osoby nelze omezit jen na jednu hlavní 

pečující osobu. Člověk se zdravotním postižením kolem sebe potřebuje budovat celou síť 

kontaktů a vytvářet si tak široký okruh lidí, kteří mu poskytují podporu. Všichni tito lidé 

potřebují nějakou formu podpory a potřebují, aby jejich práce byla celou společností 

rozpoznána jako důležitá a oceňována. A aby si společnost uvědomila, že rodiny, blízcí a 

přátelé hrají v životech lidí se zdravotním postižením důležitou roli. Tito lidé a rodiny rovněž 

hrají důležitou roli v budování místních komunit. Lidé se zdravotním postižením pomáhají 

budovat komunity soudržnější, pestřejší a tolerantnější. I to je důvod, proč je nutné 

podporovat rodiny lidí se zdravotním postižením a osoby se zdravotním postižením samotné, 

proč je důležité zajistit rodinám a blízkým lidem lidí se zdravotním postižením takové 

podmínky, které jim umožní důstojně a plnohodnotně žít po boku lidí se zdravotním 

postižením. [UHLÍŘOVÁ, LATIMIER, 2013] 

 

2.5.2 Státní podpora pečujícím rodinám 

 

Podporu a péči rodinám s dítětem s postižením zajišťuje v první řadě stát. Pomoc je 

realizována prostřednictvím služeb sociální péče a dávek pro osoby se zdravotním 

postižením. 

Sociální služby jsou nabízeny osobám s postižením, případně osobám, které o postižené 

jedince pečují. Cílem těchto služeb je ulehčení jejich života a života lidí o ně pečujících.  

 

Zásadní informace o podpoře a pomoci osobám se zdravotním postižením nalezneme v 

zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
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 „Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v 

nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky 

pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti 

sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v 

sociálních službách.“ [Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách] 

 

Mezi sociální služby zahrnujeme sociální poradenství, služby sociální péče (např. osobní 

asistence, odlehčovací (respitní) služby, denní nebo týdenní stacionáře, domovy pro osoby 

se zdravotním postižením apod.) a služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová 

pomoc, tlumočnické služby, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

apod.). Služby mohou být poskytovány formou terénní (jsou poskytovány v přirozeném 

prostředí klienta), ambulantní (osoba dochází nebo je doprovázena do konkrétního zařízení, 

které službu poskytuje) nebo pobytovou (osoba je ubytována v zařízení, které poskytuje 

sociální služby). [Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]. 

Můžeme uvést některé ze zařízení sociálních služeb, které mohou být využitelné pro rodiče 

a jejich děti:  

 centra denních služeb;  

 denní / týdenní stacionáře;  

 domovy pro osoby se zdravotním postižením;  

 pracoviště rané péče;  

 sociální poradny;  

 centra sociálně rehabilitačních služeb;  

 osobní asistence;  

 respitní (odlehčovací) služby apod.  
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2.5.3 Nízká úroveň podpory péče určená pečujícím osobám 

 

Patří sem zejména nedostatečné zajištění podpůrných služeb „úlevné“ péče, které by 

doplnily osobu pečující v jejím úsilí a umožnily častější oddech a rehabilitaci. 

Stejně tak je problémem finanční náročnost péče zajištěné profesionálními poskytovateli. 

Ikdyžse sazba za hodinu péče pohybuje nejčastěji do sta korun, i tak je to promnohé rodiny 

a pečující osoby nepřekonatelná překážka.  

O nízké podpoře domácí péče svědčí i problémy, do nichž se pečující osoba nezřídka 

dostává po přechodu do důchodu, kdy doba péče (byť v tomto směru proběhly v minulých 

letech určité úpravy a zlepšení) a jí odpovídající „výdělek“ v praxi znamená, že přiznaný 

důchod pečující osobě je velmi nízký, jedním slovem nedostatečný. [MICHALÍK, 2012] 

 

Nedobré podmínky jsou také v zaměstnanosti pro pečující osoby. 

„Právě nástup dítěte se zdravotním postižením do mateřské či základní školy bývá limitující 

pro nalezení vhodného zaměstnání. K dispozici u nás není dostatek míst na kratší pracovní 

úvazek (a pokud takové místo existuje, dosahuje pracovník malých příjmů). Zejména matky 

dětí tak zůstávají v domácnosti. Ještě více je toto omezení patrné, pokud je dítě s těžším 

zdravotním postižením vzděláváno v běžném (integrovaném školství). v takovém případě je k 

dispozici minimum podpůrných služeb (doprava, příprava do školy) a pečující matky jsou 

postaveny téměř před neřešitelný úkol.“ [MICHALÍK, 2012, s. 15] 

Skloubení profesního života s péčí o dítě se zdravotním postižením je velmi obtížné. Pečující 

matky nejsou na trhu práce chráněny, nemají nárok na zkrácený úvatek, či flexibilní pracovní 

dobu. 

 

2.6 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 

V České republice je několik desítek tisíc rodin, které pečují o své dítě se zdravotním 

postižením. Situace v těchto rodinách se lišív závislosti na řadě faktorů. Mezi nejdůležitější 

faktory patří zdravotní stav dítěte a z něj vyplývající úroveň a náročnost poskytované péče. 

Obecně je u nás podpora pečujících rodin nižší, než je tomu v původních zemích Evropské 

unie, či menší, než by odpovídalo socioekonomické vyspělosti České republiky. Základním 

prvkem podpory je příspěvek na péči jako dávka sociálního zabezpečení. Tuto pobírá cca 21 
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tisíc dětí do 18 let věku. Příspěvek na péči je dávkou, která neumožní zajistit péči o dítě v 

plném rozsahu.  

Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou zakotveny v zákoně č. č. 329/2011 Sb., 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č.  388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje: 

 příspěvek na mobilitu 

 příspěvek na zvláštní pomůcku 

 průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají. 

2.6.1 Příspěvek na mobilitu 

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku: 

 která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle 

podmínek po 1. 1. 2014), 

 která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je 

dopravována, 

 které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních 

službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, 

v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, 

 z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, 

které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce, nárok 

na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento 

kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. 

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být 

příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel. 

[http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp] 
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2.6.2 Příspěvek na zvláštní pomůcku 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má: 

 těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo 

 těžké sluchové postižení anebo 

 těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její 

zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo 

speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového 

ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. 

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý 

zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok. 

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a 

zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením. [http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp] 

2.6.3 Průkaz osoby se zdravotním postižením 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, 

smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 

s poruchou autistického spektra. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má 

osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 

s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se 

rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna 

samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým 

dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým 

funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém 
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zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost 

orientace má jen v exteriéru. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) 

má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob 

s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, 

kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné 

pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen 

na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je 

při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím 

prostředí a v exteriéru má značné obtíže. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz 

ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením 

pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického 

spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti 

se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze 

v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není 

schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť 

těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy 

osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace 

v exteriéru. [http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp] 

2.6.4 Příspěvek na péči 

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

příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle 

zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého 

příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí 

poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních 

služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. 
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Podmínky nároku na příspěvek na péči 

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních 

potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách. 

Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není 

schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby 

každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní 

pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku. 

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní 

potřeby: 

Mobilita 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, 

popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném 

povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat 

dopravní prostředky včetně bariérových. 

Orientace 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat  

se  v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat. 

Komunikace 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, 

porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým 

signálům, používat běžné komunikační prostředky. 

Stravování 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, 

naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim. 
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Oblékání a obouvání 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a 

zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem. 

Tělesná hygiena 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou 

hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se. 

Výkon fyziologické potřeby 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky. 

Péče o zdraví 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření 

a používat k tomu potřebné léky, pomůcky. 

Osobní aktivity 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat 

aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, 

vyřizovat své záležitosti. 

Péče o domácnost 

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna 

nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní 

potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a 

nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek. Zvládání této 

potřeby se nehodnotí u osob do 18 let věku. 

 

Pokud posuzované dítě nezvládá alespoň 1 z aktivit uvedených v popisu jednotlivých 

základních životních potřeb, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá. 
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Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 

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

schopna zvládat tři základní životní potřeby, 

stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb, 

stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb, 

stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb, 

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.  Schopnost osoby zvládat 

základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk 

posuzované osoby.  

Výše příspěvku na péči 

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost) 

 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost) 

 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

Od 1. 12. 2012 náleží zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč nezaopatřeným dětem ve věku od 

4 do 7 let, kterým je přiznán příspěvek ve III. a ve IV. stupni závislosti. 

V případě nízkých rodinných příjmů, lze zažádat o příspěvek 2.000 Kč měsíčně. Je nutné 

pravidelně dokládat rodinné příjmy. 

Výplata příspěvku na péči 

 

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na 

péči vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. 

Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, 

anebo v hotovosti. [http://www.mpsv.cz/cs/8#dsp] 
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S narozením dítěte jsou obecně spojené vyšší výdaje z rodinného rozpočtu a nižší příjmy, 

jelikož žena opouští většinou na nějaký čas zaměstnání. Narodí-li se do rodiny dítě 

s postižením, jsou výdaje ještě vyšší. Mimo jiné je potřeba pořídit různé kompenzační a 

rehabilitační pomůcky.  

 

2.6.5 Kompenzační pomůcky 
 

Kompenzační pomůcky slouží k usnadnění života postižených dětí, a to jak po stránce fyzické, 

tak psychické.  

Kompenzační pomůcka podporuje či nahrazuje ztracenou funkci nebo přispívá k podpoře 

funkčních schopností.  

Kompenzační pomůcka pomáhá dítěti zvládnout každodenní úkony a tím se snadněji zapojí 

do běžného denního života. 

Pomůcky jsou nejčastěji vybírány dle těchto kritérií: 

 funkčnost 

 volně prodejná/na zakázku 

 cena (hrazená, nehrazená, částečně hrazená) 

 vzhled 

 snadnost údržby 

 dostupnost 

 servis 

Předepisování zdravotnických prostředků na poukaz se řídí pravidly, která jsou stanovena 

platnou Metodikou k Číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tímto číselníkem se řídí 

všichni předepisující lékaři. Číselník je rovněž závazný pro všechny zdravotní pojišťovny. U 

každého typu zdravotnického prostředku číselník uvádí konkrétní odbornost lékaře, který 

smí pomůcku předepsat. U některých typů pomůcek je možné předepsat pomůcku více 

odborníky (neurolog, rehabilitační lékař apod.)  

 

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
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2.6.6 Rehabilitace 
 

Výše uvedené potřeby rodin a sociální služby je potřeba vhodně propojit. Je po-třeba, aby sociální 

služby reagovaly na potřeby rodin. Jak už vyplývá z výše uvedených informací, rodina nepotřebuje 

pomoc pouze v oblasti sociální, ale i v oblasti psychické a zdravotní. Jako vhodný způsob péče o dítě 

se zdravotním postižením a jeho rodinu je systém ucelené rehabilitace.  

 Důležité je přizpůsobení vhodných činností během dne vzhledem k možné únavě a zvýšené 

zátěži. Proto je vhodné dopoledne zakomponovat fyzickou aktivitu s rehabilitací. 

Léčebná rehabilitace je soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření 

směřujících k optimální funkční zdatnosti organismu. Patří sem především diagnostika 

a léčba lékařem – specialistou v oboru fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, logopedie 

a zajišťování zdravotnických prostředků. V rámci léčebné rehabilitace se můžeme setkat také 

s prvky psychoterapie (psychorehabilitace), arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, 

canisterapie, hipoterapie atd. [www.alfabet.cz/pomucky-a-hracky/rehabilitacni-a-

kompenzacni-pomucky] 

 Druhy rehabilitací  

 

Má-li být péče o dítě se zdravotním postižením opravdu efektivní, je třeba zajistit její 

komplexnost. Takové řešení nabízí právě systém ucelené rehabilitace tzv. systém kruhové 

péče, který propojuje péči výchovně vzdělávací, sociální, pracovní i zdravotní. [MUSIL, ŠRAJER, 

2008, s. 112].  

Jankovský (2006) charakterizuje ucelenou rehabilitaci jako formu rehabilitace, která již není 

chápána jako čistě lékařský obor typu fyzioterapie. Jde spíše o interdisciplinární obor, kdy 

vedle léčebné péče je o klienty pečováno i v oblasti sociální, pedagogické a pracovní.  
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3 Praktická část 

 

3.1 Cíle výzkumného šetření 
 

Cílem mé absolventské práce je popsat a zhodnotit podporu rodinám pečující o dítě 

s postižením.  

Jak jsem uvedla už v úvodu, motivací pro výběr této problematiky je pro mě především má 

dobrovolnická činnost ve speciální mateřské škole pro děti s kombinovanými vadami. 

 Snažím se zmapovat situaci v poskytování podpory rodině pečující o dítě s postižením a to 

jak v obecné rovině týkající se ekonomické podpory, tak i v rovině, kterou představují služby 

rané péče a speciálně pedagogických center. 

Dílčím cílem mé práce je zjistit, co rodiče pečující o dítě s postižením postrádají a jaké další 

formy pomoci by uvítali. 

3.2 Výběr respondentů 
 

Na tomto místě uvádím, jak jsem postupovala při výběru respondentů pro své výzkumné 

šetření a jaká kritéria museli dotazovaní splňovat.  

Respondenty byly matky, které pečují o dítě s postižením. Jedná se o matky, které o své děti 

s postižením pečují každodenně, nikoli pouze o víkendu, jak je tomu např. u dětí, které tráví 

týden v nějakém zařízení pro děti se zdravotním postižením. 

Dotazované matky pečují o děti s mentálním, kombinovaným, tělesným postižením nebo 

s poruchami autistického spektra, zařazenými do II., III. nebo IV. stupně závislosti, ve věku od 

5 do 8 let. 

Všechny respondentky jsou vdané, ve věku od 27 do 45 let. 6 žen z 8 dotazovaných chodí do 

zaměstnání. 
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3.3 Způsob získávání dat 
 

Jako metodu sběru dat jsem použila řízený rozhovor.  

Výhodou rozhovoru je navázání osobního kontaktu, který otevírá možnost hlubšímu 

proniknutí do postojůa motivů respondentů, umožňuje sledovat reakce respondenta a 

vhodnětak usměrňovat průběh rozhovoru. Jeho úspěšnost je závislá na schopnosti 

výzkumníka vytvořit otevřenou atmosféru a navázat s respondentem přátelský a uvolněný 

vztah. [CHRÁSTKA, 2007] 

Rozhovor byl proveden osobně se všemi oslovenými, tj. 8 respondenty. 

Před rozhovory jsem respondentky ujistila, že jejich identita zůstane chráněná, místo jmen 

používám čísla 1 – 8. 

Respondentky jsem seznámila s povahou a cíli mé práce a možným využitím získaných 

informací.  

Kontakty na dotazované matky mi poskytlo vedení speciální mateřské školy, kde pracuji jako 

dobrovolník. Skutečnost, že se s matkami a jejich dětmi osobně znám pozitivně ovlivnilo 

průběh dotazování.  

Většina rozhovorů se uskutečnila ve škole, kde nám byla pro tento účel vyhrazena kancelář. 

Další dva rozhovory proběhly v kavárně. Během rozhovorů jsme se často odchýlily od dané 

otázky a dotkly jsme se i jiných témat. Díky těmto informacím jsem si mohla udělat celkový 

obraz o dané problematice.  Během rozhovorů vládla příjemná a otevřená atmosféra.  

Celkem jsem získala 12 hodin audio-záznamu, což je dostatečné množství materiálu ke 

zpracování. 

Všechny rozhovory proběhly v rozmezí jednoho měsíce.   

3.4 Výzkumné otázky 
 

Dotazovaným matkám jsem pokládala následující otázky: 

1. Jak jsou rodiče dětí s postižením informováni o možnostech státní sociální pomoci? 
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2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby?   

4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

6. Jaké sociální dávky čerpáte?  

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

8. Využíváte služeb rané péče? 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 

10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

 

3.5 Interpretace a vyhodnocení získaných dat 

 

3.5.1 Rozhovor s respondentkou č. 1 
 

Respondentka č. 1 (30 let)pečuje o syna Lukáše, je vdaná, chodí do zaměstnání.  

Lukáš (6 let), nemá sourozence, žije v úplné rodině, oba rodiče chodí do zaměstnání.  Lukáš 

má vrozenou vývojovou vadu mozku, byl mu přiznán IV. stupeň závislosti, navštěvuje 

speciální školku pro děti s kombinovanými vadami. 

1. Jak jsou rodiče dětí s postižením informováni o možnostech státní sociální pomoci? 

„Informovanost rodičů není dobrá. Informace si většinou sháním sama.“ 

2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 

„Nejčastěji v lázních od maminek jiných dětí, nebo od rané péče. První informace jsem 

dostala od dětského lékaře, po sdělení diagnózy. Bylo mi řečeno, že existuje raná péče, ať se 

tam obrátím. To bylo vše.“ 
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3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„Stát nedostatečně podporuje matky samoživitelky. Má-li žena sama pečovat o dítě 

s postižením, ocitá se ve velmi obtížné situaci. Musí za každou cenu chodit do práce, z dávek 

se vyžít nedá.“ 

4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

„Chybí mi služba, která by třeba vyzvedla syna ze školky, když rodiče nemohou. Nějaký 

asistent, který by byl schopen odvézt ho domů, nebo jinak poct.  

A chybí mi tábory pro děti s postižením. Musíme pokrýt celé prázdniny a to je problém. 

Tábor pro děti s postižením stojí 12000 Kč za týden! Já bych syna potřebovala někam 

umístit na tři týdny, takže to bych nikdy nezaplatila. A brát si neplacené volno na tak 

dlouhou dobu nemůžu. 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„S úředníkama jsem celkem nikdy problémy neměla, ale někdy nejsou ochotni, nebo spíš 

schopni podat ucelenou informaci o tom, na co všechno má člověk nárok. Ve chvíli, kdy 

řekneme, že jsme oba pracující, tak se začnou chovat, jako bychom žádné peníze 

nepotřebovali. S informací, na co máme nárok, jsem vždycky přišla sama, nikdo vám 

neřekne nic navíc, třeba na co ještě máte nárok. 

Jednou jsme měli negativní zkušenost s jednou úřednici, která na manžela křičela, že 

nemáme nárok na příspěvek na auto, když náš syn není těžce postižený. Ale byl to ojedinělý 

případ. 

6. Jaké sociální dávky čerpáte?  

„Dostáváme příspěvek na péči, zvýšený o 2.000 Kč, protože mu ještě není 7 let. Příspěvek na 

mobilitu 400 Kč, což je směšný, dvakrát Lukáška odvezeme do školky, ze školky a příspěvek 

je pryč. 

Příspěvek na péči je nízký, není náhrada mého platu, kdybych zůstala doma. 

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 
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(Smích) „Při prvním posuzování jsem se dozvěděla, že můj nemluvící syn mluví, je mobilní, 

protože ujde 200 metrů. To, že neumí chodit po schodech, nikoho nezajímá. Ze syna mi 

udělali zdravé dítě. Podle posudku je schopen komunikovat, protože když má hlad, zaklepe 

na lednici.  

Rok jsme bojovali o průkaz ZTP/P. Museli jsme se odvolat, ale nakonec jsme ho dostali. 

Trvalo to rok. 

Někdy je to posuzování fraška, třeba dítě posuzuje ušní lékař, který ho ani v životě neviděl.  

8. Využíváte služeb rané péče? 

„V době, kdy jsme se seznamovali s Lukáškovou diagnózou, neměli ve střediscích rané péče 

od státu dost peněz a nemohli přijímat děti do péče. Volno měli ve střediscích pro děti se 

zrakovým postižením, ale pro nás, s Lukáškovou diagnózou, bylo všude plno. Takže celý 

první rok jeho života jsme na to byli sami.  

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 

„Do služeb rané péče jsme se dostali, až když bylo Lukáškovi dva a půl roku. Ranou péči 

hodnotím jednoznačně pozitivně. Dostáváme dostatek informací i psychologickou podporu. 

Myslím si, že pracovnice rané péče jsou nedoceněné, stát by tam měl dávat mnohem víc 

peněz. 

10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Žádali jsme o kočár, dostali jsme ho, ale museli jsme ho doplatit.“ 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Doplatek na kočár byl 7000 Kč, zaplatili jsme to ze svého. Jednou za půl roku máme nárok 

na speciální obuv, kterou Lukášek potřebuje.“ 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Nikdy jsme o nic nežádali, máme dva příjmy, tak to tak nějak zvládáme.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 
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„To, že rodiče potřebují jít do práce, ale nejsou místa, kam dítě umístit. Maminky by chtěly 

jít na poloviční úvazek, ale nejsou speciální školky, kam dítě dát. Jsou místa, kde speciální 

školku nenajdete široko daleko. A přitom je přeci v zájmu státu, abych chodila do 

zaměstnání, platila daně a aby za mě stát nemusel platit zdravotní a sociální pojištění.  Pro 

maminky je velmi důležité, aby se mohly realizovat, aby mohly žít normálním životem, i když 

jejich dítě je jiné. Nebýt v izolaci, žít pokud možno jako každá jiná rodina.“ 

 

3.5.2 Rozhovor s respondentkou č. 2 
 

Respondentka č. 2 (32 let) pečuje o dceru Adrianu, je v domácnosti. 

Adrianka (7 let) žije v úplné rodině, má dva starší sourozence. Adrianka trpí Downovým 

syndromem, byla přiznána závislost III. stupně. 

1. Jaká je informovanost rodičů pečujících o postižení dítě o možnostech sociální 

pomoci státu?  

„Problém je hned na začátku. Tušíte, že s vaším dítětem něco není v pořádku, ale než 

dostanete nějaké informace, to trvá strašně dlouho. Vlastně ani nevíte, co se děje, co vás 

čeká … Ta nejistota, ta je nejhorší. Sháníte informace, kde se dá. Nejvíc záleží na tom, na 

koho narazíte, jestli máte dobrého pediatra, který vám řekne trochu víc. Já jsem měla štěstí 

a brzy jsem se dozvěděla o rané péči. Díky rané péči jsem byla informovaná.  

Ale to je všechno. Nikdo vám neřekne, co máte dělat, kam jít, na co máte nárok. Paní z rané 

péče mi řekla, že mám nárok na dávky. Já jsem to nevěděla.  

Iniciativu musíte vyvíjet sama. Sama si zjišťovat informace, sama jít na úřad a vyptávat se. 

Žádný systém informací neexistuje.“ 

2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 

„Rozhodně je to raná péče.  A internet.“ 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„Asi je to lepší než před 20 lety ale nezdá se mi, že by stát usilovat o to, aby děti zůstávaly 

doma, místo v ústavech.“ 
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4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

„Největší nedostatek vidím v nedostatečném financování rodiny, kde minimálně jeden 

z rodičů nemá šanci jít do práce. Kdyby alespoň kompenzovali ztrátu jednoho příjmu.“ 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„Dělají, co musí. Nad rámec svých povinností neudělají nic. Nemám žádnou vyloženě 

negativní zkušenost. Jedou si ve svých kolejích …“ 

6. Jaké sociální dávky čerpáte?  

„Dostávám příspěvek na péči III. stupně, navýšený o 2.000 měsíčně, dorovnání zvýšených 

nákladů. To je ale jenom do sedmi let, pak nám to vezmou. Když je dítě větší, tak přeci 

nepotřebuje tolik peněz, to je přeci logické (smích). Administrativa kolem dokládání příjmu 

je hrozná.  

Adrianka má průkaz ZTP/P a máme parkovací kartu.“ 

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

„Komise, která posuzuje stupeň závislosti dítě ani neviděla. Mají k dispozici lékařskou zprávu 

a hodnocená sociální pracovnice, která rodinu navštíví. Hodně záleží na tom, kdo 

posuzování dělá. My jsme měli sympatickou paní, která když Adrianku viděla, tak si udělala 

názor a nepokládala nám otázky typu: uklidí si po sobě nádobí po obědě?, když vidí, že dítě 

nechodí … 

„Objektivní to posuzování rozhodně není. Stačí říct, že di dítě samo vezme rohlík a už to 

znamená, že jí samo. Ale už nikoho nezajímá, že si rohlíku jednou kousne a hodí ho na zem.“ 

„Celé to hodnocení je absurdní. A od dalších maminek vím, že to může probíhat i jinak, že 

jsou sociální pracovnice, které chtějí, aby jim dítě ukázalo, co umí.“  

 

8. Využíváte služeb rané péče? 

„Ano, využívám. A jsem za ni moc vděčná, to je opravdová pomoc.“ 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 
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„Jak už jsem říkala, jednoznačně kladně. Pracovnice rané péče dělají rozhodně nad rámec 

svých povinností. Cokoli potřebuju, všechno zjistí.“  

„Ta paní, co k nám chodí, je z Diakonie. Vesměs jsou to neziskovky. Tuto péči by měl stát 

podporovat, to je skutečná pomoc.“ 

„Není to jenom zdroj informací, ale hlavně podpora psychologická.“ 

10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 

„Do SPC nechodíme. Byla jsem tam s Adriankou jen proto, že jsme potřebovali pro školku 

individuální vzdělávací plán. Tak nám ho tam za úhradu udělali. Jinak nevidím žádný 

přínos.“ 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Používáme zpevňovací obleček.“ 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Ten obleček je plně hrazený. Pojišťovna to zaplatila, taky z toho důvodu, že my nečerpáme 

nic dalšího. Například jsme nikdy nebyli v lázních.“  

„Kočárek jsme si pořídili sami, protože jsme chtěli jiný, než pojišťovna hradí. Asi by se to 

dalo zaplatit z příspěvku na zvláštní pomůcku, ale ta administrativa kolem toho je 

neúnosná. Já si to se třemi dětmi nemůžu dovolit, někdě lítat a zařizovat příspěvek. A taky 

nechci, aby mi někdo přišel domů a zjišťoval, jak žijeme.“ 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Ne, nikdy nic. Ani nevím, jak bych o něco žádala.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

„Nikdy nekončící starost a péče. Nikdy nemůžu vypnout, ani na chvíli. Někdy jsem opravdu 

strašně vyčerpaná.“  

„Stát by měl podporovat rodiče v možnostech odpočinku. Péče o pečující osobu je špatná. 

Stát by měl pečovat o rodinu, aby fungovala. Aby nedocházelo k rozvodům z důvodu 

náročnosti té péče.“ 
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„Ale upřímně řečeno, do nějakého stacionáře bych dítě na víkend nedala. Musel by to být 

člověk, kterému bych důvěřovala, který by Adrianku znal. Třeba asistent, se kterým bychom 

byli častěji ve styku. Aby to hlídání bylo u nás doma. To bych uvítala.“ 

„Tak jako mám nárok na speciální pomůcku, tak by měl být nárok na asistenta.“ 

„Další věc, kterou často řeším, je budoucnost. Ale to je dost široké téma a taky dost citlivé.“ 

 

3.5.3 Rozhovor s respondentkou č. 3 
 

Respondentka č. 3(33 let), pečuje o syna Jakuba, je vdaná, chodí do zaměstnání. 

Jakub (5 let), má jednoho sourozence, žije v úplné rodině, v rodiném domě na okraji Prahy. 

Jakub má středně těžkou mentální retardaci, způsobenou komplikacemi během porodu, má 

III. stupeň závislosti. 

1. Jaká je informovanost rodičů pečujících o postižení dítě o možnostech sociální 

pomoci státu? 

„Informovanost je špatná. Všechno si zjišťujeme sami. Že by za vámi někdo přišel s tím, že 

když se vám narodilo postižené dítě, tak že máte nárok na to a na to …. Nic takového. 

Nějakou základní informaci dostanete od dětského lékaře a to je vše.“ 

2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 

„Nejlepší a nejpřínosnější jsou informace od maminek, se kterými se potkáváme na různých 

akcích. Sdělujeme si navzájem, co, kde, kdo zjistil. A taky internet. Tam se dá najít všechno.“ 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„To se tedy nedomnívám. Někdy si myslím, že stát by uvítal, kdyby děti s postižením byly 

někde v ústavu. Finanční podpora je minimální a o psychologické podpoře, ani nemluvím. 

Dozvíte se diagnózu, hroutí se vám celý svět a jste na všechno sami. Až postupně se v tom 

začnete orientovat a nakontaktujete se na lidi, kteří už mají zkušenosti. Ale ten začátek je 

opravdu moc těžký.“ 

4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 
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„V celém přístupu státu. Musíte neustále o něco prosit a stále dokola něco dokazovat.“ 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„Průměrně. Každý úředník vám sdělí jen to nejnutnější. Žádáte o příspěvek na péči a nikdo 

vám neřekne, na co máte ještě nárok. Znají jen tu svou agendu, nic navíc.“ 

6. Jaké sociální dávky čerpáte?  

„Příspěvek na péči a na mobilitu.“ 

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

„To posuzování je dost nepříjemná věc. Musíte dokládat, co všechno vaše dítě nezvládne ….   

A taky si myslím, že to vyhodnocování je sporné, protože některé úkony třeba dítě zvládá, 

ale jen částečně. V tom dotazníku není prostor na to, aby člověk vysvětlil, že něco Kuba 

obvykle zvládá, ale že pak jsou dny, kdy absolutně nespolupracuje.“ 

8. Využíváte služeb rané péče? 

„Ano, využívám. V podstatě od návratu z porodnice. O rané péči jsem se dozvěděla od 

kamarádky.“ 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 

„Velmi pozitivně. Cením si hlavně psychologické podpory. Ta paní, co k nám chodí, ví přesně 

o čem mluvím a vždycky dokáže poradit a hlavně povzbudit.“ 

10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 

„Pravidelně ne, ale dělali nám tam učební plán do školky. Paní z SCP se jednou za půl roku 

přijde do školky podívat, jak to Kuba zvládá a napíše o tom zprávu. Budu s nimi příští rok 

konzultovat, co dál, jestli dát Kubu do školy.“ 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Ne, nepoužíváme. Máme tablet, kde Kuba harje takové jednoduché hry.“ 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Tablet jsme si pořídili sami.“ 
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13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Asi třikrát jsme byli na víkendovém pobytu pro rodiny s postiženým dítětem. Tam se nám 

moc líbilo. Jinak žádné další služby nevyužíváme.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

„To je spousta věcí … Asi nejvíc mě trápí, že nemám představu, co bude s Kubou, až se o něj 

nebudu moct starat. Nebo co by s ním bylo, kdybych onemocněla.“ 

 

3.5.4 Rozhovor s respondentkou č. 4 
 

Respondentka č. 4 (37 let), pečuje o dceru Klárku, je vdaná, toho času v pátém měsíci 

těhotenství, bydlí v rodinném domku, poblíž Berouna, chodí do zaměstnání. 

Klárka (6 let), žije v úplné rodině, brzy bude mít sourozence. Klárka má těžké kombinované 

postižení, způsobené meningokovou encefalitidou, je nevidomá, stupeň závislosti IV. 

1. Jaká je informovanost rodičů pečujících o postižení dítě o možnostech sociální 

pomoci státu? 

„Vůbec žádná. Všechno si zjišťujeme sami. Že by vás někdo kontaktoval a řekl vám, co máte 

dělat, kam jít? Nic takového. Naštěstí náš pediatr s námi hodně spolupracuje a snaží se 

pomoct. Ale taky si musím spoustu věcí zjišťovat. Třeba nárok na pleny apod.“ 

2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 

„Hned po narození Klárky jsem kontaktovala kamarádku, která má postiženýho kluka a od 

ní jsem se prakticky všechno dozvěděla. 

„A samozřejmě raná péče. Od nich se dozvím, co potřebuju.“ 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„V žádném případě! O každý příspěvek se bojuje. Trvalo nám 5 let, než Klárka dostala 

stupeň závislosti IV. Během jednoho roku byla čtyřikrát posuzovaná. Bylo to pořád dokola, 

odvolání, posuzování, odvolání …“ 
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4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

„Největší nedostatek vidím v tom, že když přijdete na úřad a řeknete, že oba pracujete, tak 

mají hned všichni pocit, že nic nepotřebujete, protože nejste nemajetní. 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„Bohužel, negativně. Se sociálkou v Berouně nemám dobré zkušenosti, je stále potřeba si 

hlídat lhůty apod. Za 6 let, co běhám po úřadech, jsem se setkala s několika málo 

vyjímkami, kdy měl člověk pocit, že vám chtějí pomoct.“ 

6. Jaké sociální dávky čerpáte? 

„Příspěvek na péči IV. stupeň a na mobilitu. Vzhledem k tomu, že Klárku vozíme do Prahy do 

školky, tak nám příspěvek na mobilitu, který je 400 korun, vydrží asi na 3 cesty.“  

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

„To jsme absolvovali několikrát. Musím říct, že mě otázky typu, jestli se Klárka sama nají, 

dost rozčilovaly. Otázkám typu, čím doma topíte, taky moc nerozumím. Je to zvláštní, když 

se vás sociální pracovnice ptá, jestli se vše dítě samo umyje, když nechodí a nevidí …“ 

8. Využíváte služeb rané péče? 

„Ano využívám. Celých 6 let k nám jezdí. Vystřídaly se u nás dvě paní a s oběma jsme byli 

moc spokojeni.“ 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 

„Jak už jsem řekla, to je služba, která má smys. Vše se od nich dozvím. Sami se ptají, co 

potřebujeme.“ 

10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 

„Navštěvujeme SPC v Berouně. Jsem tam spokojená, řešila jsem s nimi, co by měla Klárka 

dělat ve školce, aby to pro ni mělo smysl. Chodí se na Klárku do školky dívat, ciž je dobře, 

protože máme zpětnou vazbu a vidíme, jestli dělá pokroky.“ 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Máme rehabilitační kočár, speciální židličku, dělanou na míru.“ 
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12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Židličku nám pojišťovna uhradila v plné výši, protože jsme vybrali tu nejlevnější v dané 

kategorii. S kočárem teď máme problém, protože Klárka potřebuje nový. Ten, co je 

nejvhodnější stojí 90 tisíc a pojišťovna hradí 30 tisíc. Rozdíl je 60 tisíc a to je dost.“ 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Od neziskovky v Kadani jsme dostali tablet na zrakovou stimulaci.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

„Nikdo vám nevyjde vstříc. Člověk se musí snažit, zjišťovat si informace.“ 

„Další velký problém je nedostupnost vhodných zařízení. My najezdíme stovky kilometrů, ať 

už do školky, na rehabilitaci, k doktorovi.“ 

„A asi nejvíc mi vadí to, že když oba rodiče chodí do práce, tak je to z hlediska úřadů špatně. 

Protože tím pádem nic nepotřebují. Nejsme sociální případ, tak ochota úředníků klesá.“ 

 

3.5.5 Rozhovor s respondentkou č. 5 
 

Respondentka č. 5 (29 let), pečuje o syna Lukáše, je vdaná, momentálně studuje, od září by 

ráda nastoupila do zaměstnání. 

Lukáš (6 let), žije v úplné rodině, má sestru. Na základě diagnózy dětského autismu, 

dyspraxie a nezáchvatové epilepsie, byl Lukášovi přiznán druhý stupeň závislosti. 

1. Jaká je informovanost rodičů pečujících o postižení dítě o možnostech sociální 

pomoci státu?  

„Co si rodiče sami nezjistí, to neví. Začnete diagnózou, tu si ještě k tomu zaplatíte. My jsme 

nechali Lukáše diagnostikovat v Aple, stojí to tři tisíce. Nevíte, na co máte nárok. Informace 

se k vám dostanou spíš náhodou, někdo vám něco řekne, ale většinou si za tím člověk musí 

jít sám.“ 
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„Absolvujeme kolečko vyšetření, všechno dlouho trvá, všechno si musíme zařizovat sami. A 

co je asi nejhorší, že se vám nikde neposkytnou psychologickou podporu.“ 

2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 

„Základní informace jsme získala v Aple. Tam vás nasměrují, kam jít a na co máte nárok. 

Jinak si informace sháním přes internet a taky při osobním kontaktu s maminkami 

autistických dětí.“ 

 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„Domnívám se, že ne.“ 

4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

„Celý ten systém je špatně nastavený. Nic na sebe nenavazuje. Veškerá aktivita musí přijít 

ze strany rodičů. Nikdo vám neposkytne nějakou nabídku dalších možností, dostanete pouze 

základní informace.“ 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„Špatně. Nejsou dostatečně informovaní. Moje potíže s úředníky vyplývají z toho, že se 

domnívám, že Lukáš má mít stupeň závislosti III a ne II, který mu přiznali. Stím bojujeme od 

jeho čtyř let. A díky tomu se dostávám s úředníky do sporu.“ 

6. Jaké sociální dávky čerpáte? 

„Příspěvek na péči druhého stupně.“ 

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

„Hodnocení neodpovídá skutečnosti. Rodič ústně informuje sociální pracovnici, co řekne, to 

platí. Nikdo nic nezkoumá.“ 

8. Využíváte služeb rané péče? 

„Nevyužíváme. Sama si všechno zjišťuju a snažím se odobrně vzdělávat.“ 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 
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10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 

 

„Ano, dělali nám tam individuální vzdělávací plán do školky.“ 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Lukáš nosí brýle. Používáme stimulační pomůcky k rozvoji komunikačních schopností.“ 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Nejsou hrazené, žádný příspěvek se na ně nevztahuje.“ 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Ne, nevyhledávám.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

„Omezení rodinného rozpočtu na jednoho vydělávajícího. Stát by měl rodině kompenzovat 

plat matky, která pečuje o dítě. Stát by si měl uvědomit, že kdyby rodiče nechali dítě 

v ústavu, tak by ho to stálo mnohem víc. „ 

„Posuzování výše příspěvku by měl dělat lékař. A měl by ho skutečně vidět, ne jenom číst 

zprávu. Měl by to být člověk, který má dostatek zkušenností a v dané problematice se 

vyzná.“ 

3.5.6 Rozhovor s respondentkou č. 6 
 

Respondentka č. 6 (35 let), pečuje o dceru Moniku, je vdaná, v domácnosti. 

Monika (5 let), žije v úplné rodině, má bratra, stav po DMO, stupeň závislosti IV. 

1. Jak jsou rodiče dětí s postižením informováni o možnostech státní sociální pomoci? 

„Nejsou informováni dostatečně. Hlavně na začátku v tom člověk docela plave. Než se v tom 

začnete trochu orientovat, tak sháníte informace, kde se dá.“ 

2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 
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„To úplně nejzákladnější vám řekne pediatr, ale to jsou spíš zdravotnické informace. O 

dávkách a tak podobně samozřejmě neví nic. Řekne vám, že existuje raná péče, ať je 

kontaktujete. Hodně věcí si zjišťuju sama. Hlavně z internetu. A pak taky lázně, kam 

jezdíme, to je nejlepší zdroj informací.“ 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„Určitou podporu poskytuje, ale ne dostatečnou. Finanční podpora je nízká, psychologická 

podpora není žádná“ 

4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

„Největší nedostatek vidím v tom, že musíte neustále něco dokazovat. Já vím, že jsou lidi, 

kteří dávky zneužívají, ale když máte dítě, které je na vás absolutně závislé a celý život bude, 

tak to je snad něco jiného, ne?“ 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„Celkem nemám špatnou zkušenost. Dneska už se v odborné terminologii ohledně DMO 

docela vyznám, ale na záčátku jsem nerozuměla skoro ničemu. Pak jsem si to doma hledala 

na internetu.“ 

6. Jaké sociální dávky čerpáte? 

„Bereme příspěvek na péči, na mobilitu a na kompenzační pomůcky.“ 

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

„Nemyslím si, že je to objektivní. Ale u nás nebylo pochyby, že Monika dostane čtyřku. Takže 

to proběhlo celkem hladce.“ 

8. Využíváte služeb rané péče? 

„Ano, využívám. Paní z rané péče k nám jezdí dvakrát za měsíc. Když byla Monika menší, tak 

jezdila častěji.“ 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 

„Jednoznačně kladně. Poradí, všechno vysvětlí a člověk se jim může i vypovídat. V prvních 

měsícícch jsem bývala opravdu bezradná a zoufalá. Moc mi pomohli. Pro nás je cestování 

docela náročná záležitost, takže je super, že chodí k vám domů a nemusíte nikam jezdit.“ 
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10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 

„Ne, ještě jsme tam nebyli.“ 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Máme polohovací lehátko, speciální židličku a kočár.“ 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Dopláceli jsme na kočár, asi deset tisíc. Jinak bylo vše plně hrazené. Kočár už budeme 

potřebovat brzy nový, takže šetříme.“ 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Ne, žádnou neziskovku jsme nekontaktovali.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

„Potřebovala bych si pořádně odpočinout. Už jsem si vyhledávala nějaké odlehčovací služby, 

ale zatím jsem se nerozhodla, jestli bych tam Moniku dala. Nevím, jak by to zvládla. Lepší by 

bylo, kdyby jí někdo hlídal u nás doma a já bych si jela někam odpočinout. O osobní 

asistenci vím, ale je to drahé. Kdybych měla k ceně nějakého víkendového pobytu přičíst 

cenu, za osobníha asistenta, tak se nedoplatím.“ 

 

3.5.7 Rozhovor s respondentkou č. 7 
 

Respondentka č. 7 (40 let), pečuje o dceru Kristýnu, je rozvedená, chodí do zaměstnání. 

Kristýna (6 let), žije s maminkou a jejím partnerem, má dvě sestry (dvojčata). Kristýna má 

kombinované postižení způsobené DMO, je nevidomá. 

1. Jak jsou rodiče dětí s postižením informováni o možnostech státní sociální pomoci? 

„Špatně. Většinu informací si sháním sama.“ 

2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 
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„Od kamarádky, která má postiženou holčičku. Co se týká diagnózy, tak jsem přečetla i 

několik knih. Praktické informace hledám na internetu.“ 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„Myslím, že ta podpora není špatná, ale dostat se k ní, to je problém. Když nemáte hlídání, 

tak je běhání po úřadech docela problém.“ 

4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

„Myslím si, že ty základní věci fungují.“ 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„Špatnou zkušenost mám jenom s posuzováním stupně závislisti. Jinak ne. Řekla bych, že se 

to zlepšuje.“ 

6. Jaké sociální dávky čerpáte? 

„Příspěvek na péči, na pomůcky a na mobilitu.“ 

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

„S tím mám opravdu špatnou zkušenost. Když jsem žádala o lázně, tak mi posudkový lékař 

řekl, že Kristýnka nedělá pokroky, takže jsou pro ni lázně zbytečné. Taky jsem podala 

odvolání, protože jsem chtěla změnit třetí stupeň na čtvrtý. Trvalo to půl roku. Naštěstí mi 

ten rozdíl zpětně doplatili. 

Taky bych řekla, že se to hodně liší, podle místa bydliště. Viděla jsem děti, které chodí a nají 

se sami a mají čtyřku.“ 

8. Využíváte služeb rané péče? 

„Využíváme. Bohužel příští rok, až bude Kristýnce sedm let, tak s ní končíme. Je to škoda a 

nemyslím si, že už jejich pomoc nepotřebujeme. Měla by být poskytována i starším dětem. 

Je to všechno o penězích. To se všeobecně ví, že raná péče bojuje s nedostatkem peněz.“ 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 

„Kladně, jednoznačně“ 

10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 
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„Ano, museli jsme kvůli školce. Chtěli tam po nás plán vzdělávání.“ 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Polohovací postel, vozík, židli na míru.“ 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Chtěla jsem pro Kristýnku lepší vozík, ve kterém líp sedí a hlavně je z nějakého jiného 

materiálu a dítě se v něm nepotí. Tak na ten bych musela doplatit dvacet tisíc. Tak jsme se 

nakonec rozhodli pro repasovaný. Jsme s ním spokojeni a nic jsme nedopláceli.“ 

„Myslím si, že lékaři jsou pod tlakem pojišťoven. Ikdyž vědí, co by dítěti pomohlo, nemůžou 

to napsat. A kompenzační pomůcky? To je velký byznys a někteří doktoři jsou v něm 

zapojeni. 

 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Neziskovka Dobrý skutek nám přispěl na lázně.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

„Když se tak nějak vyrovnáte s tím, že máte postižené dítě,  tak začnete řešit , jaká bude 

jeho budoucnost. Já zatím Kristýnku unesu a fyzicky to zvládám. Ale takhle to nebude věčně. 

Co bude pak, až nebudu mít sílu se o ni starat, to nevím.“ 

 

3.5.8 Rozhovor s respondentkou č. 8 
 

Respondentka č. 8 (25 let), pečuje o syna Jirku, vdaná, chodí do zaměstnání. 

Jirka (4 roky), žije v úplné rodině, nemá sourozence, narodil se s Downovým synromem, má 

přiznanou závislost II. stupně. 

1. Jak jsou rodiče dětí s postižením informováni o možnostech státní sociální pomoci? 

„Nedostatečně. Více méně si informace sháníme sami.“ 
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2. Z jakých zdrojů informace nejčastěji čerpáte? 

„Od známých, z internetu, od dětské lékařky, kde se dá.“ 

3. Domníváte se, že stát dostatečně podporuje pečující osoby? 

„Jestli je ta otázka míněná tak, jestli se z finanční podpory státu dá žít, tak velmi skromně. 

Člověk musí pátrat, na co nárok.“ 

4. V čem vidíte největší nedostatky státní pomoci pečujícím rodinám? 

„ Asi v tom, že když přijdete na úřad, když o něco žádáte, tak máte pocit, že otravujete. Taky 

administrativa kolem každé maličkosti je ohromná.“ 

5. Jak hodnotíte přístup pracovníků resortu zdravotnictví a resortu sociálních věcí? 

„Dělají svou práci, někdo líp, někdo hůř. Vyloženě špatnou zkušenost nemám.“ 

6. Jaké sociální dávky čerpáte? 

„Máme příspěvek na péči. Jirkovi dali druhý stupeň, takže na některé dávky nemáme 

nárok.“ 

7. Jak hodnotíte způsob a formu posuzování nároku na dávku? 

„Podle mého názoru má mít Jrka trojku. Takže je jasné, jak se na to posuzování dívám. 

Rozhodně to není příjemné, když k vám domů přijde sociální pracovnice a vyptává se na vše 

možné. Ale chápu, že ona si ten seznam otázek nevymyslela. Co považuju za divné je, že 

lékař, který o stupni závislosti rozhoduje, dítě vůbec nevidí.“ 

8. Využíváte služeb rané péče? 

„Využíváme.“ 

9. Jak služby rané péče hodnotíte? 

„S ranou péčí jsme spokojeni. Jako nejdůležitšjší vidím to, že vás podpoří, že vidíte na jedné 

straně profesionalita a na druhé straně lidský přístup.“ 

10. Navštěvujete speciálně pedagogické centrum? 
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„Ne, ješte ne. Ale už jsem si o tom něco zjišťovala. Půjdeme tam, až budeme řešit věci kolem 

školy. Nejsme ještě rozhodnuti, jestli Jirka půjde do normální školy a bude mít asistenta 

nebo jestli půjde do speciální.“ 

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační, stimulační nebo rehabilitační pomůcky? 

„Jen brýle. A máme z rané péče takové hry na oční stimulaci.“ 

12. Patří tyto pomůcky mezi: plně hrazené, částečně hrazené, nehrazené? 

„Brýle jsou hrazené.“ 

13. Vyhledáváte pomoc neziskových organizací? Jakých? Jakou formu pomoci vám 

poskytují? 

„Ne, nic nevyužíváme.“ 

14. Co považujete za největší úskalí péče o dítě se zdravotním postižením? 

„Psychickou pohodu. Netrápit se věcmi, které se nedají změnit.“ 

 

4 Diskuze 

 

Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala problematiku péče o dítě se zdravotním 

postižením. Toto téma je mi blízké, protože dva roky pracuji jako dobrovolník ve speciální 

mateřské škole pro děti s kombinovaným postižením. Jsem zde v osobním kontaktu nejen 

s dětmi s postižením, ale i s jejich rodiči. Tato skutečnost mi pomohla v rozhodování, koho 

ve svém výzkumu oslovím a co bude jeho obsahem. 

Díky vstřícnosti a ochotě matek dětí s postižením jsem získala velké množství materiálu ke 

zpracování.  

Ve svých otázkách jsem se zaměřila na různé formy péče, zaměřené na rodiny pečující o dítě 

s postižením. 

V odpovědích na první otázku panovala mezi dotazovanými maminkami naprostá shoda. 

Všechny maminky se shodly, na tom, že informovanost o možnostech státní sociální podpora 
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je nedostatečná. V odpovědích nejčastěji zaznívalo, že si maminky zjišťují informace samy 

prostřednictvím osobního kontaktu nebo internetu. Za důležité považuji, že se téměř 

všechny maminky v rámci odpovědi na první otázku, zmínily o ohromné potřebě informací 

bezprostředně po sdělení diagnózy dítěte. Bohužel všechny se shodují na tom, že získávání 

informací je chaotické a nahodilé, nefunguje žádný ucelený systém, který by pečujícím 

rodinám poskytl dostatek potřebných informací. Za jediný spolehlivý zdroj informací označily 

maminky služby rané péče, v některých případech pediatra. 

V odpovědích na následující otázky, týkajících se celkového přístupu státu k pečujícím 

rodinám byla nejčastěji zmiňována nedostatečná finanční podpora. Péče o dítě s postižením 

je velice finančně náročná. Rodiny, které jsou odkázány na jeden příjem (otce), z toho 

důvodu, že matka celodenně pečuje o postižené dítě, se nezřídka dostávají do finančních 

potíží. 

Další problémová oblast, kterou bych zmínila, je nedostatek odlehčovacích služeb. Ve všech 

rozhovorech byla matkami zmíněna jejich psychická i fyzická vyčerpanost.  To má 

bezpochyby negativní vliv na fungování celé rodiny. Odlehčovací služby jsou tu právě proto, 

aby poskytly volný čas rodiči, nejen jako jedinci, ale také páru, který by ho mohl vyplnit 

společnými aktivitami. Dotazované maminky by raději, než respitní péči v nějakém ústavním 

zařízení využívaly služby osobního asistenta. Velkou výhodu vidí v tom, že by měly čas na 

oddech a nabrání nových sil a jejich dítě by zatím bylo doma, ve svém přirozeném prostředí, 

v péči osobního asistenta. Tato služba je v současnosti nabízena, pro většinu rodin je však 

finančně nedostupná. 

Otázky č. 6 a 7 se týkaly nároku na příspěvek na péči a způsobu hodnocení stupně závislosti 

dítěte na pečující osobě. Většina maminek hodnotila průběh a výsledek šetření negativně. 

Některé se proti výsledku šetření odvolaly. V rámci posuzování se hodnotí 10 oblastí 

každodenního života. Maminky v rozhovorech uváděly mnoho příkladů, kdy musely 

odpovídat i na otázky, které pro ně byly citlivé a které považují za zcela absurdní. 

Odpovědi na otázky týkající se rané péče vyznívaly pozitivně. Maminky si služby rané péče 

vysoce cení, jsou s nimi spokojeny a označují je za velice přínosné. Bohužel, často zaznělo i 

konstatování, že stát nepřispívá na ranou péči dostatečně, což v některých případech vede 

k omezení poskytovaných služeb. 
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U poslední otázky jsem maminky vyzvala, aby se zamyslely nad všemi aspekty péče o dítě 

s postižením a vybraly to, co považují za její největší úskalí. Z části se v odpovědích opakovalo 

to, co už zaznělo, ale otevřely jsme také problematiku, do té doby nezmíněnou a to je pohled 

do budoucnosti. Ukázalo se, že je to pro maminky velmi citlivé téma. Většina maminek 

uvedla, že je trápí pohled do budoucnosti, protože se obávají toho, co bude s jejich dítětem, 

až nebudou mít dost sil se o něj starat. Maminky zvažují různé formy ústavní péče, jako jsou 

stacionáře apod. Tyto úvahy jsou pro ně však velmi bolestné. 
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Závěr 
 

Ve své absolventké práci se věnuji rodině, které pečuje o své postižené dítě. Péče o zdravotně 

postižené dítě je všech oblastech velmi náročná. Klade vysoké nároky na rodiče, sourozence 

i širokou rodinu.  

Snažila jsem se zmapovat, jak těmto rodinám pomáhá stát a je-li tato pomoc dostatečná.  

V první kapitole  teoretické části jsem popsala kombinované postižení, mentální retardaci, 

smyslové vady a dětský autismus. Dále jsem se zabývala rodinou, jejími funkcemi a změnami, 

které v rodině nastanou po narození dítěte s postižením.  

Zmapovala jsem sociální služby a sociální pomoc, kterou těmto rodinám poskytuje stát.  

V praktické části jsem vycházela z rozhovorů, keré jsem vedla s matkami dětí s postižením. 

Shromáždila jsem velké množství informací, které mi umožnily udělat si celkový obraz o dané 

problematice.  

Nedostatky v podpoře pečujících rodin bych rozdělila do tří okruhů. V první řadě je to 

nedostatečná informovanost rodičů o možnostech státní sociální péče. Rodiče se shodují na 

tom, že by uvítali ucelený informační systém. A to jak z oblasti zdravotnictví, kde postrádají 

informace týkající se diagnózy dítěte, tak i z oblasti sociální. Jako nejvhodnější forma 

informovanosti rodičů se jeví kontaktní pracovník, který by rodinu po narození postiženého 

dítěte navštívil a v klidu domácího prostředí, by vysvětlil vše, co rodiče potřebují vědet.  

Naopak velmi kladně rodiče hodnotí služby rané péče. Je tedy na místě se zamyslet nad tím, 

jestli by stát neměl rané péči věnovat větší podporu a hlavně více finančních prostředků. 

Další problematickou oblastí je nedostatečná finanční podpora pečujícím rodinám. Příspěvek 

na péči nepokrývá zvýšené finanční náklady spojené s péčí. Vzhledem k tomu, že ústavní péče 

o dítě je pro stát mnohem nákladnější, než když dítě zůstane v domácí péči, měl by stát lépe 

ohodnotit tuto náročnou práci a rodičům poskytnout dostatečnou finanční podporu. 

Na závěr mohu konstatovat, že mě práce na mé absolventské práci velice obohatila a že se 

mi podařilo splnit stanovené cíle. 
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Summary 
 

A child with Disability and Its family  

The aim of the assignment is to map the field of intervention for families with a child having 

multiple disability, the quality and level of intervention from the state, the offer of social and 

health services and, in general, all factors concerning providing all these services.   

The intention of this paper is to provide general information about services of intervention 

for families with multiple disabilities living in the Czech Republic. The assignment is focused 

on many aspects on intensive care with great demands on all family members. Every family 

copes with this situation in a different way.  

The theoretical part deals with family and child in the family, it is focused on mental and 

physical disability as well as multiple disabilities. There is also described the  familyfro the 

view of its functions and changes, through which the family passes after the disabled child is 

born.   

Then the assignment focuses on helping families with the disabled child from the view of 

providing information about the health condition and possibilities of care for their child, 

emotional, financial and social support. State support given is the most important and 

beneficial. It is especially the system of social benefits, social services, early care and 

emergency social assistance.    

The practical part is based on eight  interviews with these children’ parents.  Parents are the 

best source of information. Their experience can determine whether the instrument of social 

policy fulfils its purpose e. g. state benefits and other services. The results of the practical 

part show the level of satisfaction of parents with the help that is offered to them. 

   

Key words:  family, handicap, disability, child, social care, social services, benefits 
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Příloha č. 1 

 

Užitečné internetové odkazy pro rodiče 

Raná péče: 

http://www.dorea.cz/ 

 http://www.apla.cz/ 

 http://www.tamtam-olomouc.cz/ 

http://www.arpida.cz/ 

 http://www.dotyk2.cz/o-nas/ 

 http://www.oslogo.cz/sluzby/rana-pece 

http://www.brno.ranapece.cz 

www.ranapece.eu/praha 

Lázně: 

http://www.janske-lazne.cz/cs/ 

http://www.detskelecebny.cz/boskovice/index.php 

http://www.luze.cz/uvodni-stranka.html 

http://www.sanatoria-klimkovice.cz/ 

Kompenzační pomůcky: 

Seznam věcí, které hradí ZP: ( sazebník ZP 2013 ) 

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky 

Výrobci: 

http://www.patron.eu/cs/reha 

 http://www.ottobock.cz 

http://www.r82.cz/ 

 http://www.benecykl.cz 

http://www.rql.cz/ 

 http://www.rql.cz/cz_nabytek.html 

http://www.dorea.cz/
http://www.apla.cz/
http://www.tamtam-olomouc.cz/
http://www.arpida.cz/
http://www.dotyk2.cz/o-nas/
http://www.oslogo.cz/sluzby/rana-pece
http://www.brno.ranapece.cz/
http://www.sanatoria-klimkovice.cz/
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.patron.eu/cs/reha
http://www.r82.cz/
http://www.rql.cz/
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http://www.leckey.com/ 

Ortézy na chození, dlahy, korzety … 

http://www.ms-protetik.cz 

http://www.r82.cz/produkty/vertikaliza%C4%8Dn%C3%ADza% 

C5%99%C3%ADzen%C3%AD-/rabbit/c-23/c-71/p-182/?sku=48549 

http://www.pomuckyzdravotnicke.cz/detska-choditka.html 

http://www.pomuckyzdravotnicke.cz/vertikalizacni-stojany.html 

Integrace lidí s mentálním postižením 

www.rytmus.org 

www.mameotevreno.cz 

www.spmpcr.cz 

www.spolecnostduha.cz 

www.pohoda-help.cz 

www.apla.cz 

www.simp.cz 

www.lidemezilidmi.cz 

Další užitečné odkazy: 

www.nrzp.cz 

www.pecujdoma.cz 

www.helpnet.cz 

www.dobromysl.cz 

www.spokojenedeti.cz 

www.mamaaja.cz 

www.sancedetem.cz 

www.hornomlýnska.cz 

http://www.rytmus.org/
http://www.mameotevreno.cz/
http://www.spmpcr.cz/
http://www.spolecnostduha.cz/
http://www.pohoda-help.cz/
http://www.apla.cz/
http://www.simp.cz/
http://www.lidemezilidmi.cz/
http://www.nrzp.cz/
http://www.pecujdoma.cz/
http://www.helpnet.cz/
http://www.dobromysl.cz/
http://www.spokojenedeti.cz/
http://www.mamaaja.cz/
http://www.sancedetem.cz/
http://www.hornomlýnska.cz/
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