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Úvod 

V současné době probíhá v České republice přeměna z ústavního systému péče 

na systém péče komunitní, který umoţní člověku s poruchou autistického spektra (PAS) 

plnohodnotně se začlenit do společnosti. Nutnou podmínkou úspěšnosti této transformace 

je aktivní participace jedinců přirozeně obklopujících člověka s postiţením, tedy zejména 

jeho rodiny. 

Rodina by tedy měla být co nejdůkladněji informována o zdravotním postiţení 

svého člena, jeho léčbě a důsledcích. Rodiče jiţ nyní mají moţnost získávat informace 

od řady odborníků – speciálních pedagogů, psychologů, lékařů, z knih, webových stránek 

či od dalších rodičů. Oproti tomu zdraví sourozenci, kteří také potřebují vědět 

o problémech svého bratra či sestry co nejvíce, se k informacím o postiţení svého 

sourozence dostanou minimálně. Mají-li štěstí, získají je od svých rodičů. Přitom 

sourozenecký vztah je jedním z nejdelších vztahů, které v ţivotě máme. Sourozenci tedy 

mohou být osobami, které se v průběhu ţivota starají o svého bratra či sestru s postiţením 

nejvíce.  

Často zapomínaným faktem je také to, ţe i zdraví sourozenci dětí s PAS mají celou 

řadu specifických potřeb, psychických problémů a jsou vystaveni významným stresorům. 

To se můţe negativně odráţet v doménách, jakými jsou chování, proţívání, psychosociální 

adaptace a percipovaná úroveň kvality ţivota. Je tedy důleţité, aby sourozenci dětí s PAS 

byli zavčas podporováni, neboť tak můţeme problémům předejít.  

Statistiky ukazují, ţe PAS se vyskytne u 60 z 10 000 lidí a řada z nich má alespoň 

jednoho sourozence. Sourozenci lidí s PAS v naší republice tedy mohou tvořit poměrně 

početnou skupinu osob. Přesto péče o sourozence dětí s PAS v České republice je na rozdíl 

od jiných zemí prozatím stále ještě okrajovým tématem. 

Opravdový „rodinně-zaměřený“ způsob péče můţe, dle našeho názoru, vzniknout 

aţ tehdy, kdy do systému práce s rodinou budou zařazeni i sourozenci a budou provedeny 

systémové změny, které plně uznají moţnosti, jimiţ mohou zdravé děti přispět, a obavy 

a problémy, které mohou mít. 

Jedním z prvních kroků v tomto směru by mohlo být zavedení skupinových 

terapeuticko-edukačních programů pro sourozence dětí s PAS, které v zahraničí jiţ 

dlouhou dobu fungují a jejich výsledky jsou zdokumentovány řadou odborných studií. 

Velkou výzvou speciálně-pedagogického výzkumu v naší zemi tedy je podrobné 

zmapování této oblasti, na jehoţ základě by bylo moţné poskytnout odborníkům v praxi 
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materiál, který by pomohl zdokonalit práci s rodinným systémem (zejména zdravými 

sourozenci) dítěte s PAS. Hlavními cíli této práce je zjistit, zda rodiče sourozenců 

dětí s PAS vědí o existenci skupinových terapeuticko-edukačních programů, 

zda je po takovémto typu programů v naší zemi poptávka a také jakou podobu programu 

(z hlediska organizace a obsahu) by rodiče případně poptávali.  

Co se obsahu práce týká, první kapitola má za úkol uvést čtenáře do problematiky 

poruch autistického spektra – tedy tuto nozologickou jednotku definovat, popsat její 

základní projevy, uvést základní přehled obsaţených poruch a nastínit moţnosti 

terapeutické a edukační práce s lidmi s PAS. Druhá kapitola bude zaměřena na rodinu 

dítěte s PAS. Kromě definování relevantních pojmů, bude hlavním cílem kapitoly shrnout 

současné odborné poznatky o vlivu dítěte s PAS na jednotlivé členy rodiny (kvalitu ţivota, 

psychické fungování atd.) s důrazem zejména na sourozence a jejich vzájemný vztah. 

Ve třetí kapitole budou uvedeny zejména současné zahraniční poznatky o skupinových 

terapeuticko-edukačních programech pro sourozence dětí s PAS, dále budou zmíněny 

nejen obdobné programy pro sourozence dětí s jiným typem postiţení, ale i další současné 

formy edukační a terapeutické práce určené pro sourozence dětí s PAS. V praktické části 

představíme metodiku a výsledky studie, provedeme zhodnocení dotazníkového šetření 

a pokusíme se zodpovědět výše stanovené cíle výzkumu. 

Pojmem „sourozenci“ budeme v této práci myslet děti a adolescenty, kteří jsou 

sourozenci dětí s poruchami autistického spektra. 

Pro termín „skupinové terapeuticko-edukační programy pro sourozence dětí s PAS“ 

budeme, pro lepší srozumitelnost textu, v textu často pouţívat pojem „program“. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

A Poruchy autistického spektra 

1 Historie a definice pojmu 

Jako synonymum poruch autistického spektra (PAS) bývá pouţíván také pojem 

autismus (z řeckého „autos“ – „sám“). Termín „autismus“ poprvé pouţil Eugen Bleuler v roce 

1911 pro popis schizofrenní patologie – staţení z reálného světa a ponoření se 

do vlastního, nesrozumitelného světa nemoci. (Hrdlička, Komárek, 2004) V roce 1943 

pak Leo Kanner na základě studie 11 dětí zavedl pojem „dětský autismus“ („early infantile 

autism“). (Strock, 2007) „Jeho záměrem bylo konstatovat, že jím pozorované děti žijí 

ve svém vlastním, pro okolí špatně pochopitelném světě.“ (Hrdlička, Komárek, 2004, s. 12) 

Od té doby prošel jak pojem, tak i jeho definice řadou změn a úprav aţ do podoby dnešní, 

v níţ jsou PAS pouţívány jako klasický klinický termín pro pervazivní vývojové poruchy 

popisované v klasifikačních systémech.
1
 (Baird, a další, 2006) 

V MKN-10 jsou pervazivní vývojové poruchy
2
 popisované jako: „skupina poruch 

charakterizovaná kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace 

a omezeným, stereotypním a opakujícím se souborem zájmů a činností. Tyto kvalitativní 

abnormality jsou pervazivním rysem chování jedince v každé situaci. U většiny případů není 

vývoj od útlého věku normální. (…) Obvykle, ale ne vždy, se vyskytuje určitý stupeň celkového 

narušení kognitivních funkcí, ale poruchy jsou definovány podle chování, které je odchylné 

vzhledem k mentálnímu věku.“ (Psychiatrické centrum, 2006)  

Termín spektrum odkazuje na širokou škálu příznaků, dovedností a úrovní postiţení, 

které mohou děti s PAS mít. U některých dětí jsou projevy postiţení mírné, u jiných mohou 

být manifestovány velmi výrazně. (National Institute of Mental Health) Obecně však bývá 

autismus povaţován za celoţivotní poruchu mající podstatný funkční a finanční vliv 

na jedince a jeho rodinu. (Baird, a další, 2006) 

  

                                                 
1 MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize); DSM-IV (Diagnostický a statistický 

manuál – 4. vydání). 
2 Pojmy autismus, poruchy autistického spektra a pervazivní vývojové poruchy jsou v naší práci 

pouţívány jako synonyma. 
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2 Prevalence a etiologie 

 Autismus je po mentální retardaci povaţován za druhé nejčastější vývojové 

postiţení. (Currenti, 2010) Vezmeme-li v úvahu všechny PAS, blíţí se současně udávaná 

prevalence číslu 60/10 000, jinými slovy, některá z forem autismu postihne jedno 

ze 167 narozených dětí. (Hrdlička, 2009; Fombonne, 2003) Některé studie (vycházející 

z kritérií DSM-IV) toto číslo dokonce přesáhly – Chakrabarti a Fombonne (2001) uvádějí 

incidenci 62.6/ 10 000 případů, Bertrand a další (2001) dokonce 67/10 000 případů.  

Jednoznačnou příčinu autismu se doposud nepodařilo odhalit, proto je povaţován 

za multidimenzionální poruchu vývoje mozku, která pak postihuje komplexní chování 

člověka. (Ošlejšková, 2008) Rámcově by se autismus dal rozdělit do dvou kategorií. První 

je autismus idiopatický (primární), u něhoţ etiologie není známa. Druhou je autismus 

sekundární (symptomatický, syndromový), vznikající na podkladě jiného, nejčastěji 

genetického onemocnění. (Ošlejšková, 2008) 

I kdyţ se jedná asi o nezávaţnější poruchu v lidských vztazích, není sociálního 

původu, a je tedy jisté, ţe „poruchy autistického spektra nejsou způsobeny chybným 

rodičovským vedením, ale jedná se o vrozené postiţení s neurobiologickým podkladem“. 

(Říhová, 2011) Silnou roli v etiopatogenezi autismu hrají bezpochyby genetické vlivy, 

například u monozygotních dvojčat je uváděna aţ 95 % konkordance autismu/autistických 

projevů. (Hort, a další, 2008) Vyšší výskyt této poruchy je uváděn i u dětí, jejichţ mozek 

byl poškozen před, během nebo krátce po porodu. (Gillberg, Peeters, 2003) U lidí 

s autismem je také řada specifických patogenetických nálezů z oblasti biochemie 

(hyperserotoninémie, dysfunkce endogenních opiodů atd.). (Hort, a další, 2008) 

Neurobiologický podklad autismu je moţno nalézt pomocí různých vyšetřovacích metod 

(EEG, CT, MRI, SPECT, PET a další). (Hort, a další, 2008) Co se týká souvislosti autismu 

s očkováním, Vědecká rada České lékařské komory povaţuje jakoukoli souvislost vzniku 

autismu s očkováním dětí za neprokázanou. (Hrdlička, 2009) 
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3 Charakteristika poruch autistického spektra 

Následující kapitola bude rozdělena na dvě části. V první z nich vymezíme 

a popíšeme tři klíčové oblasti postiţení, tzv. autistickou triádu. Ve druhé se zaměříme 

na zvláštní projevy a symptomy, které sice nespadají do specifické triády postiţení, 

ale velmi často se u dětí s PAS vyskytují, a proto je nazýváme (variabilními) 

nespecifickými rysy. 

3.1 Autistická triáda 

V sedmdesátých letech dvacátého století vymezila britská psychiatrině Lorna 

Wingová styčné problémové oblasti klíčové pro diagnózu autismu a nazvala je autistickou 

triádou. Patří sem potíţe v sociálním chování, komunikaci a představivosti. (Thorová, 

2006) 

3.1.1 Porucha sociálního chování a sociální interakce 

„Zdravé děti projevují sociální chování od prvních týdnů života, což je základem 

pro rozvoj dalších dovedností. Autističtí kojenci se naopak často vyhýbají očnímu kontaktu 

a nejeví znatelný zájem o lidské tváře a hlasy. (…) Nevytvářejí typickou vazbu k matce 

(attachment) a málokdy projevují strach z odloučení od blízké osoby nebo strach z cizích 

lidí.“ (Hrdlička, Komárek, 2004, s. 36) V dalším průběhu vývoje dítě s autismem 

neprojevuje zájem o hru s druhými dětmi, nenavazuje přátelské vztahy, chybí mu empatie. 

(Říčan, Krejčířová, 1997)  

Vocilka (in Říhová, 2011) povaţuje za základní znak poruch autistického spektra 

neschopnost dítěte chovat se v různých společenských situacích přiměřeně. Vázne 

přizpůsobení chování sociálnímu kontextu. (Hort, a další, 2008) Nápadné je rovněţ špatné 

pouţívání sociálních signálů a slabá integrace sociálního, emočního a komunikačního 

chování. (Hort, a další, 2008) Přestoţe obtíţe v sociální sféře jsou pro PAS typické, jejich 

projevy jsou velmi různorodé a variabilní. (Thorová, 2006) 

3.1.2 Porucha komunikace 

„Poruchy autistického spektra jsou primárně poruchami komunikace.“ (Thorová, 

2006, s. 98) Přibliţně u poloviny dětí se nikdy nerozvine dostatečně pouţitelná 

komunikativní řeč, ale i u těch, u nichţ se pouţitelná řeč vyvine, bývá podivná a nápadná.  

Porucha komunikace se projevuje jak na úrovni porozumění, tak i vyjadřování, 

verbální i neverbální. (Thorová, 2006)  
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Ve verbální sloţce se mj. mohou objevovat nápadné prvky, jakými bývá 

monotónní, bezpřízvučná, neemotivní řeč, narušená větná stavba, šroubované, málo 

výstiţné vyjadřování, echolálie, verbalismy, záměna zájmen (např. místo „já“ pouţívá 

„on“ nebo „ty“). (Hrdlička, Komárek, 2004) 

V oblasti neverbální se obtíţe projevují nejčastěji v oblasti zrakového kontaktu, 

mimiky (vyjádření i porozumění emocionálním výrazům), gestikulace (potlačená 

aţ vymizelá), posturace (neadekvátní tělesný postoj), komunikační zóny (nerespektování), 

prozodických faktorů (melodie, rytmus, tempo), jiných formách komunikace (např. uţití 

ruky druhého člověka jako nástroje dosaţení potřeb). (Říhová, 2011) 

3.1.3 Porucha představivosti, zájmů, hry 

Obtíţe s představivostí mají negativní vliv na rozvoj dítěte hned v několika 

oblastech. Narušená schopnost nápodoby a symbolického myšlení (podstatných sloţek 

imaginace) způsobuje, ţe se u dětí nerozvíjí hra – základní stavební kámen učení a celého 

vývoje. (Thorová, 2006) Děti s PAS mají problémy vyplnit čas funkční a rozvíjející 

aktivitou. Hra je stereotypní, rigidní, často neobvyklá. (Říčan, Krejčířová, 1997) 

Chybí kreativní obrazná hra, kdy je napodobována realita: např. hra „na mámu a tátu“. 

Hru nahrazují autostimulační automatismy (třepání rukama, kroucení, zvláštní poťukávání 

hřbety prstů nebo nehty, tleskání, běhání po špičkách a dozadu aţ sebepoškozování 

či sebeukájení) a stereotypní manipulace s předměty (roztáčení či seřazování předmětů 

atd.). (Ošlejšková, 2006) 

Problémy v chápání smyslu imaginárních situací často vedou k repetitivnímu, 

obsesivnímu chování, které chápe jen dítě samo. (Moor, 2010) Nedostatečná představivost 

vede k upřednostňování stereotypních, jednoduchých, předvídatelných činností. Na změny 

děti reagují citovým rozrušením, vztekem aţ prudkými afektivními výbuchy. V dospělosti 

mohou mít obsesivně kompulzívní příznaky. (Ošlejšková, 2006) 

Lidé s autismem mnohdy vášnivě pěstují zvláštní zájmy, které jsou zúţené a silně 

specifické, zcela odlišné od zájmů vrstevníků. Středem zájmu jsou většinou aktivity, které 

mají řád. (Říhová, 2011) Obvykle se týkají neţivých mechanických předmětů, nikoli 

společenských, interaktivních koníčků a hry s vrstevníky. (Hrdlička, Komárek, 2004) 
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3.2 Nespecifické rysy 

3.2.1 Percepční poruchy 

Percepční zvláštnosti se u lidí s PAS projevují ve všech modalitách (zrak, sluch, 

hmat, čich, chuť, vnitřní čití, vestibulární systém). Lze je pozorovat v několika ohledech. 

Můţe to být zvláštní způsob vnímání, přecitlivělost (hypersenzitivita) nebo naopak malá 

citlivost (hyposenzitivita) na smyslové podněty, výrazný zájem aţ fascinace určitými 

senzorickými vjemy (ulpívavé, autostimulační, neodklonitelné zapojování některých 

smyslů). (Thorová, 2006) Lidé s autismem také mívají problémy se smyslovou integrací 

(málo, přecitlivěle, nepruţně nebo zvláštně reagují na smyslové podněty). (Čadilová, Jůn, 

Thorová, 2007) 

3.2.2 Odlišnosti v motorickém vývoji a projevech 

Manjiviona a Prior (1995) uvádějí, ţe ve standardizovaném testu se objevila 

klinicky významná motorická neobratnost u 50 % dětí s Aspergerovým syndromem a 67 % 

dětí s vysokofunkčním autismem. 

Abnormální motorické projevy lze pozorovat v oblasti stereotypních a bizarních 

pohybů (manýrování) rukou a prstů, sebezraňujícího stereotypního chování či motorických 

tiků. Tyto fenomény bývají provázeny zvláštnostmi v celkové pohyblivosti, nápodobě 

pohybů, grafomotorice a celkové úrovni motorické aktivity. (Thorová, 2006) 

3.2.3 Poruchy emoční reaktivity 

V raném věku je u dětí s PAS nápadná malá emoční reaktivita, která se později 

(přibliţně ve 3 letech) stává nápadnější svojí emoční labilitou a nízkou frustrační tolerancí. 

(Thorová, 2006) S postupem věku se u dětí s PAS začínají objevovat typické emocionální 

projevy, které by se daly didakticky zařadit do tří oblastí. První je „černý pohled na svět“ – 

staţenost, sebelítost, rozmrzelost, tenze, smutná nálada aţ deprese. Druhou je nepřiměřená 

emotivita – netečnost, reakce nepřiměřené situaci, obtíţná orientace v emočním proţívání 

– vlastním i jiných lidí, nervozita a náchylnost ke stresu a úzkostem. Třetí jsou afektivní 

záchvaty a impulzivita – náladovost, prudké střídání nálad, destrukce, agresivita, 

dráţdivost, sebepoškozování, zkratkovité jednání. (Čadilová, Jůn, Thorová, 2007) 
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3.2.4 Problémy s adaptací 

Adaptabilitu je moţné sledovat v celé řadě oblastí – sociálním chování, 

komunikaci, hře a volném čase, intelektu, chování a aktivitě. (Thorová, 2006) Lidé s PAS 

se obtíţně přizpůsobují běţným ţivotním situacím, problematicky a velmi dlouho 

si přivykají na reţim školních zařízení. Často nejsou schopni obstát v zaměstnání, jsou 

zvýšeně unavitelní, nepřiměřeně reagují na změny, lpí na řádu, na dodrţování posloupnosti 

činností, nemají rádi překvapení, jsou zmatení při přechodu mezi činnostmi či v nových 

situacích. Preferují neměnnost v prostředí, oblékání atd. Rádi dodrţují rituály. (Čadilová, 

Jůn, Thorová, 2007) 

Dle míry adaptability se dá autismus orientačně rozdělit na tři stupně na základě 

funkčnosti – nízkou, střední a vysokou úroveň funkčnosti. (Thorová, 2006) 

3.2.5 Problémy v chování 

Řada problémů s chováním je způsobena primárními potíţemi, které děti mají – 

percepčním a kognitivním deficitem, komunikačním deficitem, socioemočním deficitem, 

nevhodným prostředím a přístupem. (Thorová, 2006) 

Častými formami problémového chování jsou sebezraňování, destruktivní činnost, 

agresivita, afektivní záchvaty, výrazná stereotypní činnost a rituály, problémy se spánkem 

a jídlem, problémy se sexuálním chováním. Problémové chování často ovlivňuje fungování 

celé rodiny. (Thorová, 2006) 

3.2.6 Mentální retardace 

Přibliţně u tří čtvrtin lidí s autismem je k pervazivní vývojové poruše přidruţena 

mentální retardace (lehká aţ střední okolo 24 %, těţká aţ hluboká okolo 47 %). Odlišnost 

mezi lidmi s autismem a hlubokým mentálním deficitem od lidí s prostou mentální 

retardací je zejména ve specifickém chování. (Thorová, 2007) 

Zajímavostí je, ţe asi u 10 %
3
 autistů lze pozorovat ostrůvkovité izolované 

schopnosti, výrazně převyšující celkové schopnosti člověka s autismem. Můţe se jednat 

o výjimečné schopnosti z oblasti paměti, vizuální, hudební, matematické, malířské atd. 

(Hrdlička, Komárek, 2004) 

  

                                                 
3 Např. Thorová (2007) však uvádí incidenci ostrůvkovitých schopností pouze 2 % dané populace. 
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4 Přehled poruch autistického spektra 

4.1 Dětský autismus 

„Dětský autismus tvoří jádro poruch autistického spektra.“ (Thorová, 2006). Dětský 

autismus není jednotná porucha ve stejném smyslu jako třeba konkrétní metabolická 

porucha, je na něj třeba pohlíţet spíše jako na rozsáhlou zevrubnou diagnózu. (Gillberg, 

Peeters, 2003) Aby mohla být diagnóza „Dětský autismus“ přidělena, musí být abnormální 

nebo narušený vývoj patrný jiţ před věkem tří let nejméně v jedné oblasti triády. 

(Psychiatrické centrum, 2006) Potíţe se v průběhu ţivota objevují ve všech třech oblastech 

autistické triády. Specifické projevy jsou vţdy doplněny řadou nespecifických. (Říhová, 

2011)  

Pro praxi je důleţité dělení do tří stupňů podle úrovně funkčnosti. Na vysoce 

funkční autismus – bez mentální retardace, s existencí komunikativní řeči (11–34 % 

výskytu). Středně funkční autismus – lehká aţ středně těţká mentální retardace s patrným 

narušením komunikativní řeči a přibýváním stereotypií. Nízkofunkční autismus – těţká 

a hluboká mentální retardace bez pouţitelné řeči, s minimálním navazováním kontaktu, 

převládajícími stereotypiemi a repetitivními příznaky. (Hrdlička, Komárek, 2004) 

Přibliţně dvě třetiny osob s touto diagnózou zůstanou i v dospělosti závaţně 

handicapovány a trvale závislé na péči rodiny či institucí. (Höschl, Libiger, Švestka, 2004) 

4.2 Atypický autismus 

Atypický autismus je kategorie, do níţ se řadí osoby, které se projevují jako 

autistické, ale nenaplňují zcela kritéria pro dětský autismus (buď nenaplněním všech 

tří kritérií diagnostické triády, nebo je-li nástup opoţděný aţ po 3. roce ţivota dítěte). 

U dětí s touto diagnózou je však patrná řada specifických sociálních, emocionálních 

symptomů a způsobů chování, kterých si můţeme všimnout u jedinců s dětským autismem. 

(Říhová, 2011) „Z hlediska náročnosti péče a potřeby intervence se atypický autismus 

vůbec nemusí lišit od dětského autismu.“ (Čadilová, Jůn, Thorová, 2007, s. 21) 

4.3 Aspergerův syndrom 

Hans Asperger v roce 1944 popsal u tohoto syndromu následující jádrové projevy – 

poruchu sociální interakce, repetitivní chování, narušení neverbální komunikace, 

motorickou neobratnost, problémy v receptivní a komunikační sloţce jazyka, nadměrné 

a izolované zájmy. Přičemţ vývoj řeči není opoţděný a inteligence je minimálně průměrná. 

(Noterdaeme, Wriedt, Hohne, 2010) Od té doby byla diagnostická kritéria upravena 
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různými autory. Současná diagnostická kritéria MKN-10 vyţadují nepřítomnost jakéhokoli 

klinicky významného opoţdění řeči či kognitivního vývoje. Dále projevy narušení 

vzájemné sociální interakce (jako u autismu), omezených, opakujících se a stereotypních 

projevů v chování s omezením zájmů a aktivit. Mohou, ale nemusí být přítomny problémy 

v komunikaci, podobné problémům spojeným s autismem. (Psychiatrické centrum, 2006) 

4.4 Rettův syndrom 

Rettův syndrom je onemocnění, u něhoţ známe příčinu, je jí gen lokalizovaný 

na distálním dlouhém raménku chromozomu X. (Hrdlička, Komárek, 2004) Nemoc 

postihuje zejména dívky, ale bylo popsáno i několik ojedinělých případů netypického 

Rettova syndromu u chlapců. (Thorová, 2006) Charakteristický je normální či téměř 

normální časný vývoj následovaný ztrátou řeči, manuálních dovedností a zpomalením 

růstu hlavy. (Höschl, Libiger, Švestka, 2004) Výrazně se zhoršuje sociální interakce 

spojená s komunikační dysfunkcí. (Hrdlička, Komárek, 2004) 

4.5 Jiná dezintegrační porucha v dětství 

Dříve také Hellerova demence je charakteristická počátečním obdobím normálního 

vývoje (alespoň do 2 let), následovaným poměrně rychlou ztrátou dříve získaných 

dovedností „alespoň ve dvou z následujících oblastí: expresivní nebo receptivní řeč, hra, 

sociální dovednosti nebo adaptační chování, kontrola mikce a defekace, motorické 

dovednosti, dále kvalitativně abnormální sociální fungování a ztrátu zájmu o okolí.“ 

(Höschl, Libiger, Švestka 2004 s. 799) 

4.6 Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními 

pohyby 

Jedná se o vágně definovanou poruchu, sdruţující hyperaktivní syndrom, mentální 

retardaci a stereotypní pohyby a/nebo sebepoškozování. V adolescenci můţe dojít 

ke změně hyperaktivity na hypoaktivitu. Nevyskytuje se sociální narušení autistického 

typu. (Hort, a další, 2008) 

4.7 Komorbidita 

„Poruchy autistického spektra se mohou pojit s jakoukoli jinou poruchou. PAS 

nedodají člověku imunitu, a tak člověk s poruchou autistického spektra trpí poruchami 

a nemocemi stejně jako běţná populace.“ (Thorová, 2006) 
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Nejčastější komorbiditou u dětského autismu je výše uvedená mentální retardace. 

(Hort, a další, 2008) 

Simonoff a další (2008) ve svém výzkumu 112 dětí s PAS zjistili, ţe 70 % dětí má 

alespoň jednu komorbidní psychiatrickou diagnózu přičemţ 41 % jich má dvě a více. 

Nejčastějšími diagnózami byly sociální úzkost (29 %) ADHD
4
 (28 %) ODD

5
 (28 %). 

K 10–25 % případům autismu bývá přidruţena jiná zdravotní porucha, například 

tuberózní skleróza, metabolická nebo chromozomální porucha. Časté je také zrakové 

a sluchové postiţení. (Gillberg, Billstedt, 2000). Přibliţně 30 % jedinců s PAS trpí 

epilepsií, 20 % má hraniční a epileptoformní nález na EEG bez manifestní epilepsie. 

(Thorová, 2006) 

Co se diferenciální diagnostiky týká, je důleţité umět rozlišit PAS od prosté 

mentální retardace, schizoidní a schizotypní poruchy u dětí, obsedantně-kompulzivní 

poruchy, sociální fobie, specifické poruchy řeči, dětské schizofrenie a dalších 

nozologických jednotek. (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009) 

5 Formy péče o děti s PAS 

„Neexistují ţádné zázračné terapie, ţádné speciální triky, které by připravily 

postiţeného autismem tak, aby vedl smysluplný ţivot.“ (Peeters, 1998) Jedná se spíše 

o individualizovanou, dlouhodobou, soustavnou, multidisciplinární práci, která jedincům 

s PAS pomáhá lépe a kvalitněji se začlenit do společnosti. V následující kapitole se krátce 

zmíníme o moţnostech péče (organizacích a institucích, výchově a vzdělávání, terapii), 

které mohou být poskytnuty osobám s PAS v naší republice. 

5.1 Organizace a instituce pomáhající lidem s PAS 

První občanské sdruţení specializované na pomoc rodinám dětí s autismem 

(Autistik) vzniklo v roce 1992. V následujících dvaceti letech vznikla řada obdobných 

sdruţení (APLA, Rain-man, V sobě a další). Tyto organizace se zaměřují na diagnostiku 

pervazivních vývojových poruch, odborné poradenství, podporu a organizaci sociálních 

programů, vzdělávání odborníků, práci s rodinou, podporu všeobecné informovanosti 

a další. (Thorová, 2006) 

Na důleţitost co nejvčasnější diagnostiky a intervence u autismu upozorňuje řada 

odborníků. (Beranová, Hrdlička, 2012; Dudová, Beranová, Hrdlička, 2013) Za tímto 

                                                 
4 ADHD – Attention Deficit/Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou. 
5 ODD – Oppositional Defiant Disorder – porucha opozičního vzdoru. 
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účelem začala v ČR vznikat střediska rané péče, jejichţ posláním je poskytovat terénní 

sociální sluţby rodinám s dětmi se zdravotním postiţením v raném věku. (Říhová, 2011) 

Na činnost středisek rané péče navazují speciálně-pedagogická centra pro děti 

s PAS. V těchto centrech jsou zaměstnáni speciální pedagogové, psychologové a sociální 

pracovníci, kteří poskytují dětem, ţákům a studentům s PAS bezplatně standardní 

poradenské sluţby (screening, komplexní diagnostika, integrace do školských zařízení, 

návrhy individuálních vzdělávacích plánů, metodické vedení pedagogických 

i nepedagogických pracovníků ve školství atd.). 

V ČR existují také týdenní a celoroční zařízení, kam mohou rodiče svoje děti 

umístit, avšak těchto zařízení například pro dospělé osoby s autismem existuje zatím 

jen velmi málo, proto je většina z nich umisťována do ústavů sociální péče, kde se jim 

často v důsledku neinformovanosti personálu nedostává vhodné péče. (Čadilová, Jůn, 

Thorová, 2007) 

Důleţitou roli v ţivotě dětí s PAS hrají i lékaři a moţnost sociální podpory, existuje 

také sluţba krajského koordinátora. (Říhová, 2011) 

5.2 Výchova a vzdělávání lidí s PAS  

„Ve většině zemí základní intervenci tvoří vzdělávací programy.“ (Thorová, 2006, 

s. 384) „Britská psycholoţka Patricia Howlin zdůrazňuje, ţe u dětí s poruchou autistického 

spektra závisí jejich šance proţít plný a nezávislý ţivot na tom, jaké se jim podaří získat 

formální vzdělání. (…) V České republice je ţákům s poruchou autistického spektra (PAS) 

garantováno vzdělávání v plném rozsahu od předškolního aţ po vysokoškolské vzdělávání
6
 

s ohledem na jejich aktuální moţnosti a závaţnost symptomatiky jejich handicapu.“ 

(Základní škola, Brno, Štolcova) Základní legislativa, která upravuje výchovně-vzdělávací 

podmínky pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. i pro ţáky s PAS 

je zakotvena ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. (a jeho novele č. 472/2011 Sb.). 

Samotné vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami je potom podrobněji 

vymezeno ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. (a její novele č. 147/2011 Sb.). Děti s PAS mohou 

být vzdělávány formou individuální integrace, skupinové integrace, speciální školy 

či kombinací výše uvedených forem. (Opatřilová in Pipeková, 2006) Výuka můţe být 

facilitována tvorbou individuálního vzdělávacího plánu či zavedením opatření asistenta 

pedagoga, který se spolupodílí na výchovné práci zaměřené na rozvoj a zkvalitnění 

                                                 
6 Ţáci a studenti s PAS mohou být vzděláváni podle všech Rámcových vzdělávacích programů 

ve všech typech škol. 
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společenského chování, pomáhá ţákovi při komunikaci se spoluţáky a pedagogy 

a při přizpůsobování se školnímu prostředí. Pozoruje a vyhodnocuje ţákovo chování. 

Přizpůsobuje a upravuje ţákovi učební látku a konkrétní úkoly. Úzce spolupracuje 

se zákonnými zástupci a pedagogy ZŠ. Jeho přítomnost můţe významně zvýšit efektivitu 

vzdělávání ţáka. (Základní škola, Brno, Štolcova) 

Za jeden z úspěšných vzdělávacích programů určených pro lidi s PAS 

je povaţováno „strukturované učení“. „Strukturalizace znamená vnesení jasných pravidel, 

zprůhlednění posloupnosti činností a jednoznačné uspořádání prostředí, ve kterém 

se člověk s PAS pohybuje.“ (Thorová, 2006, s. 384) „Strukturované učení klade důraz 

na využití individuálních schopností, nácvik samostatnosti a sebeobsluhy, využívá metod 

alternativní komunikace a vyzdvihuje nutnost spolupráce s rodinou. Mezi další priority 

patří nácvik sociálních dovedností a pracovního chování.“ (Hrdlička, Komárek, 2004, 

s. 168) Specifika a obecné principy strukturovaného učení jsou následující: 

individualizace, vizualizace, strukturalizace a motivace. (Čadilová, Ţampachová, 2008) 

„Strukturované učení teoreticky vychází z Lovaasovy intervenční terapie a vzdělávacích 

programů, které jsou propagovány v rámci TEACCH
7
 programu.“ (Hrdlička, Komárek, 

2004, s. 168) 

5.3 Terapie lidí s PAS 

Terapie je symptomatická, není známa cílená léčba jádrových příznaků. 

Pro ovlivňování těchto příznaků zůstávají primární speciálně-pedagogické metody. 

(Höschl, Libiger, Švestka 2004) Celkově nejlepší výsledky vykazují strukturované 

vzdělávací programy, kombinace různých behaviorálních technik a vyuţívání 

vizualizovaných informací. Naprostým základem pro kvalitní pomoc dítěti stále 

zůstává kvalitní spolupráce s rodinou, dobrá znalost vývojové psychologie a specifik 

poruch autistického spektra. (Thorová, 2006) 

Způsoby intervence je moţno podle jejich cíle dělit například na intervence 

zaměřené na potlačení problematického chování a na intervence zaměřené na rozvoj 

dovedností člověka s autismem (Hrdlička, Komárek, 2004) nebo podle převaţující formy 

intervence na kognitivní, biologické či motivační a emočně zaměřené přístupy. (Říčan, 

Krejčířová, 2006) 

                                                 
7 TEACCH – Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children 

(terapie výchova a vzdělávání dětí s autismem a jiným komunikačním handicapem). 
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Kognitivní přístupy povaţují za primární kognitivní deficit, základem léčby je tedy 

výukový přístup přizpůsobený potřebám a schopnostem dítěte. Do této skupiny se řadí 

přístupy jako strukturované učení, TEACCH program, behaviorální přístupy, komunikační 

terapie či herní a interakční terapie. 

Motivačně a emočně zaměřené přístupy kladou poţadavky zejména na rodiče 

a terapeuta, kteří se mají snaţit dosáhnout posílení sociální motivace dítěte. Řadí se sem 

například Son-Rise program či terapie pevným objetím. 

Biologické přístupy se snaţí ovlivnit chování prostřednictvím biologických 

mechanismů, tedy například prostřednictvím farmakoterapie či dietetických opatření. 

K doplnění výše uvedených přístupů bývají uţívány další terapeutické metody, 

jsou jimi například: muzikoterapie, zooterapie, relaxace, arteterapie, ergoterapie, 

fyzioterapie a pohybové aktivity, komunitní bydlení, rodinná psychoterapie a další. 

(Thorová, 2006) 
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B Rodina dítěte s PAS 

„Nemoc ovlivňuje další rozvoj rodinných vztahů. Je zátěží, jež může vést k jejich 

narušení a následnému rozpadu, ale stejně tak může být akceptována jako společný úkol, 

který rodinnou soudržnost posiluje.“ 

(Vágnerová, 2008, s. 104)  

 

Vychovávat dítě s PAS můţe být pro rodiče a celé rodiny velmi náročné. Těţké 

a pervazivní deficity, u této diagnózy často přítomné, způsobují řadu problémů, jakými 

jsou sníţené vědomí vlastní účinnosti (self-efficacy), zvýšená hladina stresu, vyšší výskyt 

psychických i fyzických zdravotních problémů – to vše v porovnání jak s rodinami 

zdravých dětí, tak i rodinami dětí s jinými vývojovými poruchami. Krom toho je břímě 

spojené s výchovou dítěte s PAS spojeno i s vyššími finančními výdaji, časovým tlakem, 

vysokou mírou rozvodovosti a celkově niţší kvalitou rodinného ţivota. Tyto rodinné 

dopady mohou recipročně negativně ovlivnit dítě s postiţením, a mohou dokonce sniţovat 

pozitivní dopady intervence. (Karst, van Hecke, 2012) Při práci s dítětem s PAS je tedy 

velmi důleţité pracovat a vţdy brát v úvahu i celý jeho rodinný systém, neboť jedině 

tak bude efekt práce dostatečně efektivní a dlouhodobý. V následující kapitole stručně 

shrneme definici a základní funkce rodiny a dopady výchovy dítěte s PAS na celý systém 

primární rodiny, tedy rodiče, děti a jejich vzájemné vztahy. 

1 Definice rodiny 

Rodina je „nejstarší společenská instituce. Plní socializační, ekonomické, sexuálně 

regulační, reprodukční a další funkce. Vytváří určité emocionální klima, formuje 

interpersonální vztahy, hodnoty, postoje, základy etiky a životního stylu.“ (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003, s. 202) 

Z psychologického hlediska dělají dle Matějčka (1987) rodinu rodinou následující 

charakteristiky: vzájemné uspokojování psychických potřeb, trvalost a hloubka citových 

vztahů, společná budoucnost, prolínání soukromí, modely sociálních vztahů, dvojrozměrnost 

výchovného působení (rodič vychovává dítě, dítě vychovává rodiče), vychovatelská 

technologie a souţití. Všechny tyto faktory ovlivňují vývoj osobnosti všech členů rodiny, 

a zejména pak dětí. 

Rodina je tedy, i kdyţ se to na první pohled nezdá, velmi sloţitým systémem, a jak píše 

Vančurová (1966), příchodem nového člena do rodiny se zamotává předivo vztahů a některé 

vazby se nutně kříţí. Narození dítěte tedy nutně působí změny zaběhlých struktur, a to jak 
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ve směru pozitivním, tak i negativním. Tyto změny jsou obzvláště výrazné, narodí-li se dítě 

nějakým způsobem postiţené.  

Dle Matějčka (1992) by se v rodinách daly definovat změny dvojího typu. Změny 

kontinuální, které jsou pozvolné, dané vývojem a změny diskontinuální, které jsou náhlé, 

překračující hranice obvyklosti, při nichţ musí rodina vyvinout značné adaptační úsilí. 

Do později zmíněné kategorie by se dalo zařadit i narození dítěte s PAS. 

2 Rodiče dítěte s PAS 

Postoje rodičů k dítěti nevznikají náhle, nýbrţ se vytvářejí postupně a ovlivňují 

je zkušenosti z předchozího ţivota (vlastní dětství, vztah k rodičům atd.). Postiţení dítěte 

působí na rodinu specifickým způsobem, který je ovlivněn faktory, jakými jsou 

charakteristiky postiţeného dítěte, individuální charakteristiky dalších členů rodiny, 

struktura organizace rodinného systému, kvalita vztahů v rodině, vývojová fáze rodiny, 

styly zvládání náročných ţivotních situací a sociální prostředí, kterým je rodina obklopena. 

(Říčan, Krejčířová, 2006)  

Co se týká stresu spojeného s výchovou dětí s PAS, rodiče těchto potomků zaţívají 

signifikantně vyšší míru stresu jak v porovnání s rodiči zdravě se vyvíjejících dětí 

(Hoffman, a další, 2009), tak i rodiči dětí s jinými vývojovými poruchami či speciálními 

potřebami (Schieve, a další, 2007; Estes, a další, 2009) Faktory přispívající 

k rodičovskému distresu jsou mentální postiţení, kognitivní deficit, externalizované 

a internalizované poruchy chování, poruchy nálady, nesamostatnost, hyperaktivita, 

nonkompliance, nedostatečná úroveň sebeobsluhy, špatná adaptace, komunikační 

problémy, limitace rodinných moţností, potřeba celoţivotní péče, problémy 

se stravováním, vyměšováním, sexuálním vyjadřováním, potíţe v sociální oblasti a vysoká 

pravděpodobnost setrvání doma s rodiči i v dospělém věku.
8
 (Karst, van Hecke, 2012) 

Existuje také mnoho důvodů domnívat se, ţe u vychovatelů dítěte s PAS 

je narušena víra ve vlastní rodičovskou účinnost (parental self-efficacy). Ukazuje se však, 

ţe tuto víru ve vlastní rodičovskou účinnost pozitivně ovlivňují intervenční programy 

zaměřené na pomoc rodičům. (Karst, van Hecke, 2012) 

Výchova dítěte s PAS má také významný vliv na duševní a tělesné zdraví. 

V Sharpleyho výzkumu (1997) se z 219 rodičů vyjádřilo okolo 30 %, ţe zaţívají střední 

aţ silné úzkosti, a okolo 20 % z nich jevilo známky klinicky signifikantní deprese, 

                                                 
8 V longitudinální studii od Seltzera (2001) uvedlo 50 % rodičů starších 50 let, ţe stále ţijí se svým 

dítětem s PAS (v porovnání se 17 % rodičů normálně se vyvíjejících dětí).  
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80 % dotázaných uvedlo, ţe se občas cítí za hranicemi svých moţností. (Sharpley, Bitsika, 

Efremidis, 1997) Rodiče dětí s PAS uvedli vyšší míru únavy a problémů s fyzickým 

zdravím v porovnání jak s rodiči normálně se vyvíjejících dětí, tak i dětí s mentálním 

postiţením. (Karst, van Hecke, 2012) Jako nejvýznamnější důvod úzkostí a deprese rodiče 

vnímají nutnost pracovat s problematickým chováním dítěte, zatímco podpora rodiny 

a pocit rodičovské účinnosti přispívaly k duševnímu zdraví. (Sharpley, a další, 1997) 

V rodinách dětí s PAS se v porovnání s rodinami dětí bez vývojových obtíţí častěji 

vykytuje také obsedantně-kompulzivní porucha, hostilita, schizoidní rysy a schizofrenie. 

(Gau, a další, 2012) 

Velmi zajímavé je pozorovat rozdíly v dopadu nemoci dítěte mezi pohlavím rodičů. 

Matky se v porovnání s otci věnují rodičovské péči o dítě signifikantně více. (Karst, 

van Hecke, 2012) Zdá se například, ţe matky proţívají, v porovnání s otci, signifikantně 

vyšší míru stresu. (Tehee, Honan, Hevey, 2009) Hastings (2003) ve svojí studii 

manţelských párů také uvádí, ţe matky zaţívají vyšší míru úzkosti neţ otcové. 

Signifikantně vyšší počet matek (33 %) neţ otců (17 %) vykazovalo klinické příznaky 

deprese. (Davis, Carter, 2008) To, ţe matky dětí s PAS jsou, v porovnání s matkami 

normálně se vyvíjejících dětí, obecně ve větším riziku depresí, bylo prokázáno jiţ celou 

řadou studií. (Singer, George, Floyd, 2006), přičemţ větší vulnerabilita k těţkým depresím 

je u matek dětí s PAS, které jsou svobodné. (Karst, van Hecke, 2012) 

Míra rozvodovosti v rodinách dětí s PAS bývá téměř dvakrát vyšší neţ v rodinách 

s intaktními dětmi. Na rozdíl od rodin se zdravými dětmi zůstává v rodinách dětí s PAS 

vysoká míra rozvodovosti aţ do rané dospělosti potomka. (Hartley, a další, 2010) 

Všechny výše uvedené body dozajista ovlivňují kvalitu ţivota pečovatelů. Studie 

zaměřené na tuto problematiku se všeobecně shodují v tom, ţe kvalita ţivota lidí 

pečujících o dítě s PAS je sníţená. Konkrétně například Mugno a další (2007) uvádějí niţší 

skóry v oblastech fyzické aktivity, sociálních vztahů a celkové percepce kvality ţivota. 

Rodiny dětí s autismem (oproti rodinám dětí zdravých i dětí s ADHD/ADD) uvedly 

celkově niţší kvalitu ţivota, vyšší míru rodičovských obav, větší výchovnou zátěţ, vyšší 

pravděpodobnost ukončení pracovního poměru z důvodu problémů s péčí o dítě, niţší 

zapojení do komunity a jejích sluţeb atd. (Lee, a další, 2008) 

Je také velmi důleţité si uvědomit, ţe působení jednotlivých členů na sebe 

je vzájemné, tedy obousměrné – to znamená, ţe nejen děti působí na svého rodiče, 

ale i rodič působí na své děti. Vysoká míra rodičovského stresu vede u dětí s PAS 

k navýšení externalizovaných problémů v chování, coţ na oplátku zvyšuje hladinu stresu 
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nejen u rodičů, ale i u sourozenců a rodiny jako celku. Zdá se také, ţe rodičovský stres 

sniţuje, či dokonce eliminuje výsledky cílené intervence u malých dětí s PAS. (Karst, 

van Hecke, 2012) A naopak, jak poukazuje Mandell a další (2011), navýšení finanční 

dotace na respitní péči, která pomůţe rodičům si odpočinout, vede k poklesu hospitalizací 

dětí s PAS. Tudor a Lerner (2014) hovoří o tom, ţe výše zmíněné faktory (včetně 

rodičovské psychopatologie) staví do zvýšeného rizika problémového a poruchového 

chování i sourozence dětí s PAS. Tato zjištění jen zvýrazňují potřebu podpory rodičů 

ze stran sociálních sluţeb. Ta by měla být doplněna ještě o, jak se vyjadřuje Mugno a další 

(2007), vhodné psychosociální programy poskytující nezbytnou podporu spojenou 

se speciálními potřebami dětí a rodin jako celku. 

3 Sourozenci dítěte s PAS 

„Sourozenec je stabilní součástí života dítěte. Sdílí s ním značnou část zkušeností 

a zůstává celoživotně blízkým, i kdyby vzájemnou vazbu tvořilo nakonec jen vědomí 

příbuznosti a společné zážitky z dětství. Tato vazba je dána a nelze ji nijak změnit.“  

(Vágnerová, 2000 s. 177) 

 

Sourozenci dětí s PAS zaţívají podobné stresové situace a napětí jako jejich rodiče. 

(Conway, O´Neill, 2004) Musí pracovat s projevy chování svých bratrů a sester, které 

sourozenci zdravých dětí řešit nemusí (agrese, sebepoškozování, impulzivita, 

hyperaktivita, záchvaty vzteku, obsesivní ritualizované chování atd.). (Guzman, 2009) 

Navíc sourozenecký vztah bývá jedním z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které 

v ţivotě máme. Přesto se odborníci zaměřují zejména na práci s rodiči, přičemţ péči 

o zdravé sourozence je věnována značně menší pozornost. 

Z výše zmíněných důvodů jsme se v následující kapitole rozhodli důkladněji 

zaměřit právě na téma sourozenectví a sourozeneckého vztahu, a to nejen u dětí zdravých, 

ale i u dětí, jejichţ bratr či sestra mají nějaké postiţení, zejména potom PAS. V závěru 

kapitoly se budeme věnovat vlivu, jakým ovlivňuje sourozenec s postiţením kvalitu ţivota 

zdravého dítěte. 

  



25 

 

3.1 Sourozenectví obecně 

„Sourozenec je obecný termín pro sestru nebo bratra, tedy pro osoby sdílející matku 

nebo otce (nejčastěji oba). Sourozenci obvykle vyrůstají společně v jedné rodině 

a proţívají spolu dětství. Vzájemná genetická a fyzická blízkost vytváří u sourozenců silný 

citový vztah. Tento vztah se můţe projevovat v kladném i záporném smyslu. Můţe být 

ovlivněn vztahy v rodině, vztahy rodičů k jednotlivým dětem, pořadím narození 

i zkušenostmi a záţitky proţitými mimo vlastní rodinu.“ (Wikipedie, 2014) 

Guzman (2009) uvádí pět unikátních charakteristik, odlišujících sourozenecký 

vztah od ostatních interpersonálních vztahů. Zaprvé se jedná zpravidla o nejdelší vztah, 

který v ţivotě máme. Zadruhé své bratry a sestry si nevybíráme, jedná se o vztah daný 

narozením. Zatřetí sourozenecký vztah je v dětství a adolescenci zaloţený na denním 

kontaktu, zatímco v dospělosti spočívá spíše v občasných návštěvách, telefonické 

či dopisní komunikaci. Začtvrté sourozenecký vztah je ve většině případů charakteristický 

relativním rovnostářstvím (sourozenci jsou si rovni). Zapáté, sourozenci sdílejí stejné 

zkušenosti, ale mají i moţnost získat zkušenosti vlastní – unikátní. 

Souţití se sourozencem je specifickou socializační zkušeností. Dítě, které vyrůstá 

se sourozenci, má větší příleţitost k osvojení různých sociálních dovedností, které pro ně 

budou uţitečné ve vztazích s vrstevníky. (Vágnerová, 2000) Sourozenec můţe přímo 

ovlivnit vývoj druhého sourozence v oblastech, jakými jsou kognice, jazyk 

či psychosociální vývoj. Sourozenecký vztah je tedy velmi důleţitý z hlediska potenciálu 

pozitivně či negativně ovlivnit řadu aspektů dětského vývoje. (Guzman, 2009) Pokud 

se sourozenecký vztah vydaří, sourozenci jsou na cestě ţivotem skoro stejně cennými 

souputníky jako manţelé. (Říčan, 2006) Tvorba normálního sourozeneckého vztahu však 

můţe být ohroţena, pokud je jedno z dětí zasaţeno pervazivním vývojovým postiţením, 

jakým je například autismus. 

3.2 Problematika sourozeneckých vztahů u dětí s autismem 

V následující podkapitole podrobněji rozebereme specifika sourozeneckého vztahu 

dětí s autismem. Zaměříme se na dopady, jaké má ţivot s dítětem s postiţením 

na sourozence (pozitivní i negativní), na vzájemnou interakci mezi sourozenci, vnímání 

vztahu očima zdravých sourozenců, celkové dopady na vývoj obou dětí, kvalitu ţivota 

zdravých sourozenců a na to, jaká rizika můţe tento vztah obnášet. 
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3.2.1 Sourozenecký vztah 

Vztah mezi normálně se vyvíjejícím dítětem a jeho sourozencem s autismem můţe 

být výrazně odlišný neţ jiné sourozenecké vztahy. To je dáno charakteristickými rysy 

postiţení, které znesnadňují utvoření stejného typu vztahu, jaký můţe vzniknout mezi 

dvěma normálně se vyvíjejícími sourozenci. (Guzman, 2009) 

Děti mající sourozence s autismem uvádějí, v porovnání se sourozenci zdravých 

dětí a sourozenci dětí s mentálním postiţením (MP), signifikantně vyšší míru stresu 

spojenou se špatnými návyky a neobvyklým chováním svého sourozence. (Roeyers, 

Mycke, 1995) V porovnání se sourozenci dětí bez handicapu a sourozenci dětí s MP 

uvádějí sourozenci dětí s PAS celkově niţší míru pozitivních interakcí se svými 

sourozenci. (Bagenholm, Gillberg, 1991) V porovnání se sourozenci dětí s Downovým 

syndromem sourozenci dětí s PAS uvádějí niţší míru sociální podpory v sourozeneckém 

vztahu, více negativních interakcí a celkově niţší kvalitu sourozeneckého vztahu. (Pollard, 

a další, 2013) 

Na druhou stranu, například Kaminsky a Dewey (2001) uvádějí, ţe přestoţe 

sourozenci dětí s autismem charakterizují svůj sourozenecký vztah jako méně intimní, 

ve kterém musejí o svého sourozence více pečovat a projevovat více prosociálního 

chování, uvádějí vyšší míru lásky a respektu k sourozenci a niţší míru hádek neţ 

sourozenci dětí bez handicapu. 

3.2.2 Dopad postiţení dítěte na sourozence – negativní 

Sourozenci dětí s postiţením se musí potýkat s celou řadou problémů, které pro ně 

mohou být stresující a narušovat jejich zdravý rozvoj. 

S narozením dítěte s postiţením přichází často i navýšení povinností například 

v oblasti péče o sourozence či domácnost. (Blaţek, Olmrová, 1988) Můţe se stát, ţe děti 

budou přetíţeny, protoţe od nich můţe být mnohdy vyţadováno více, neţ jsou schopny 

ve svém věku unést.  

Další fakt, se kterým se musí zdravé dítě vyrovnat, je pokles rodičovské pozornosti. 

Rodiče nemohou věnovat zdravému dítěti tolik času jako jeho postiţenému bratrovi 

či sestře. Děti však velmi bedlivě střeţí rozdělování rodičovské lásky a častou příčinou 

negativních sourozeneckých vztahů bývá ţárlivost. (Marková, Středová, 1987) Stává se 

také, ţe dítě se kvůli nedostatku zájmu a času ze strany rodičů snaţí upoutat pozornost 

i negativními způsoby, aby si jej konečně všimli. (Vágnerová, 2008) 
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Rodiče po dítěti často chtějí věku neadekvátní zodpovědnost, vyţadují od něj 

zralejší chování na úkor zvýhodňování sourozence s PAS. Dítě, kterému příčiny tohoto 

chování nejsou objasněny, si to můţe vykládat jako nespravedlnost a příkoří. (Vágnerová, 

2008) 

Můţe se také stát, ţe rodiče – jako součást jistého kompenzačního mechanismu – 

mají na zdravé dítě vyšší nároky a očekávání a vyvíjejí na něj přehnaně vysoký tlak 

po úspěchu. (Blaţek, Olmrová, 1988) Zaujmou-li rodiče takovýto postoj, můţe to váţně 

narušit socializaci a zdravý vývoj dítěte, zároveň to také s vysokou pravděpodobností 

negativně ovlivní vztah k sourozenci. Navíc v dítěti se vytváří tenze z neadekvátnosti role, 

do níţ je postaveno. (Smith, Perry, 2005) 

Pro zdravé děti je také často velmi těţké pochopit rozdílnost hranic a výchovných 

stylů v porovnání se sourozencem. 

Dalšími nepříjemnostmi, se kterými se musí sourozenci dětí s PAS vypořádávat, 

jsou posměch, nadávky a negativní reakce okolí vůči jejich sourozenci s postiţením. 

Ty bývají podnícené jeho stereotypním, opakujícím se a nepředvídatelným chováním, 

které je na první pohled těţko vysvětlitelné, protoţe dítě vypadá po fyzické stránce 

normálně. (Smith, Perry, 2005) Konkrétně například respondenti ve výzkumu Petalase 

a dalších (2009) uvádějí, ţe jejich sestra či bratr se mohou chovat trapně ve společnosti 

jejich vrstevníků a ţe jejich vrstevníkům chybí empatie či zaujímají negativní postoje vůči 

sourozencům s PAS, někdy dokonce i vůči nim samotným. (Petalas, a další, 2009)  

Ţivot se sourozencem s PAS také obnáší nutnost konfrontovat se, vyrovnávat se 

a celkově přizpůsobovat se problémům a obtíţím, jeţ s sebou toto postiţení nese, coţ můţe 

být často nejen nepříjemné, ale i značně omezující. (Smith, Perry, 2005) 

Navíc můţe, pro zdravého sourozence, být velmi obtíţné pochopit zvláštní chování 

jeho bratra/sestry s PAS. Některé projevy chování (agresivita, sebezraňování) ho mohou 

dokonce děsit. Zdravý sourozenec potřebuje být seznámen s tím, co je autismus, 

nedostane-li dítě od rodičů či odborníků informace o onemocnění svého sourozence, 

vysvětlí si toto chování po svém a to často špatně. (Richman, 2006) Chybí-li dítěti 

adekvátní informace v této oblasti, můţe to ovlivnit nejen vztah sourozenců, ale i zdravý 

vývoj dítěte a rodinu celkově.  

Tyto a další zátěţové faktory vedou k tomu, ţe se dítě cítí vinné, osamocené, 

nekompetentní, v krajních případech aţ nechtěné. To se negativně odráţí v doménách, 

jakými jsou chování, proţívání, psychosociální adaptace a percipovaná úroveň kvality 

ţivota. (Smith, Perry, 2005; Houtzager, a další, 2005)  
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3.2.3 Dopad postiţení dítěte na sourozence – pozitivní 

V kontrastu s výše uvedenými negativními dopady můţe přítomnost postiţení 

v rodině mít i řadu pozitivních důsledků a sourozenci z něj mohou vytěţit řadu pro ţivot 

uţitečných dovedností. Především poznají „že život neměří všem stejně, ale přesto bychom 

ho měli mít rádi se všemi rozmanitostmi, které přináší“. Rodina s postiţeným členem 

v dítěti rozvíjí pozitivní vlastnosti, jakými jsou trpělivost, schopnost pomáhat, přijímat 

a tolerovat jiné lidi, zvyšuje schopnost empatie, rozvíjí pocit vzájemnosti a odpovědnosti. 

(Richman, 2006 s. 102) Dalšími pozitivními dopady mohou být dobře vyvinutá sociální 

kompetence, větší úcta k sourozenci a méně rivalizování. (Tsao, Davenport, Schmiege, 

2011) 

Sourozenci také mohou v řadě oblastí profitovat z toho, ţe se stávají přirozenými 

učiteli či sociálními mediátory svých bratrů a sester s PAS. (Karst, van Hecke, 2012) 

3.2.4 Dopad sourozence na dítě s PAS 

Sourozenci mají na vývoj svých bratrů a sester s postiţením velmi často pozitivní 

vliv, obohacují totiţ jejich sociální prostředí a poskytují jim modely normálních rolí, 

umoţňují jim zapojit se do běţných interakcí atd. (Dodd, 2004) 

Řada výzkumů naznačuje, ţe děti s PAS potřebují získávat zkušenosti a učit se 

vhodné sociální interakci a vztahům. Sourozenci tedy mohou být obzvláště důleţití 

i pro své bratry a sestry s PAS, neboť jim poskytují moţnosti sociálně interagovat 

s ostatními dětmi v maximálně podpůrných podmínkách a mají velký potenciál ovlivnit 

děti s PAS, zejména v jejich raném vývoji a zisku sociálních kompetencí. (Tsao, 

Davenport, Schmiege, 2011) 

„Pozitivní vztahy mezi sourozenci usnadní každodenní život rodiny a zároveň 

představují celoživotní podpůrný systém.“ (Richman, 2006, s. 95) 

Ovšem abychom získali maximální mnoţství pozitiv a minimalizovali mnoţství 

negativních dopadů na ţivot sourozence, potřebuje dítě často pomoc, ta můţe přijít 

ze strany rodičů či odborníků. V řadě zemí (Velká Británie, Francie, Kanada, USA atd.) 

jiţ existují specializované programy zaměřené na terapii a podporu dětí s postiţením; 

Česká republika však v tomto trendu zaostává. 

3.2.1 Specifické faktory ovlivňující sourozenecký vztah 

Je jasné, ţe ne všichni sourozenci mají stejný vztah a stejné problémy, 

to je ovlivněné řadou psychologických, biologických a demografických proměnných. 
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Proto, nejen rámci rozvah nad specificitou problémů, které mají sourozenci dětí s PAS, 

ale i v rámci tvorby intervenčních programů a poskytování podpory těmto dětem je třeba 

vzít v úvahu tyto specifické faktory sourozeneckého vztahu, které v těchto oblastech 

mohou hrát velmi důleţitou roli. (Tudor, Lerner, 2014) V následující podkapitole 

se pokusíme stručně zmínit o nejčastěji zkoumaných a do hloubky nejprobádanějších 

z nich. 

První z těchto oblastí je věk. Věk je důleţitou proměnnou nejen z hlediska širšího 

vývojového kontextu, ale také z hlediska tendence, na základě níţ se manifestují problémy 

a poruchy chování. U mladších dětí se problémy a poruchy chování projevují spíše 

externalizovaným způsobem, přičemţ se stoupajícím věkem přibývá poruch 

internalizovaných. (Tudor, Lerner, 2014) Se zajímavým zjištěním z hlediska kognitivního 

vývoje přišel například Glasberg (2000), který poukazuje na to, ţe s přechodem z myšlení 

konkrétního na myšlení abstraktní (přibliţně ve věku 5 let) vykazují sourozenci dětí s PAS 

nárůst znalostí a starosti o sourozence. A ačkoli mají rodiče přesný odhad míry, do které 

jejich děti chápou definici a příčiny diagnózy svého sourozence, mají sklony přeceňovat 

míru, do které jejich děti chápou dopad postiţení svého bratra/sestry.  

Druhým faktorem je pořadí narození, hrající důleţitou roli při chápání problémů 

v chování, jeţ vykazuje dítě s postiţením. Ukázalo se totiţ, ţe větší pravděpodobnost 

manifestace problémů v chování se projevuje u dětí, které mají staršího sourozence 

s postiţením (a problémovým chováním). Tento jev se dá pravděpodobně vysvětlit efektem 

sociálního učení. (Tomeny, Barry, Bader, 2014) Zajímavostí je, ţe přebírání péče 

a starostlivost o sourozence s postiţením jsou pořadím narození nedotčeny. Sourozenci dětí 

s postiţením na sebe berou (v porovnání se sourozenci zdravých dětí) více pečovatelské 

odpovědnosti nezávisle na tom, zda jsou starší, či mladší neţ jejich bratr/sestra. (Tudor, 

Lerner, 2014) 

Třetím faktorem, který můţe hrát významnou roli v chápání proţitků sourozenců, 

můţe být i vliv pohlaví. Pečující roli o sourozence přebírají ve větší míře sestry, ty bývají 

nejvíce zapojeny do péče o sourozence i během celého jeho ţivota. A zatímco u bratrů 

je kvalita vztahu podmíněna pohlavím sourozence (bratr s bratrem mají bliţší vztah), dívky 

tento aspekt nerozlišují. (Orsmond, Seltzer, 2007) 

Dalším faktorem můţe být i míra znalostí o postiţení sourozence. Ukázalo se, 

ţe přijmout sourozence s postiţením není pro zdravého sourozence jednoduché, ale děti 

mající znalosti o specificích postiţení svého bratra či sestry si mohou se svými sourozenci 

vytvořit uţší vztah. (Unal, Gunel, 2011; Roeyers, Mycke, 1995) 
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Důkazy naznačují, ţe mít bratra či sestru s PAS není samo o sobě signifikantním 

faktorem způsobujícím adjustační potíţe, ale můţe slouţit jako spouštěč nebo rizikový 

faktor poruch přizpůsobení, pokud se k němu připojí další rodinné nebo demografické 

rizikové faktory. Například předchozí studie ukázaly, ţe vysoká míra rodičovského stresu 

či niţší socioekonomický status jsou prediktory poruch přizpůsobení u sourozenců dětí 

s postiţením. (Tudor, Lerner, 2014) 

Zohlednění demografických a vývojových faktorů nám tedy můţe celkově pomoci 

vytvořit si rozsáhlejší obraz o spektru jedinečných zkušeností a záţitků, které mohou 

sourozenci dětí s PAS mít, a co je neméně důleţité, můţe nám napomoci k vývoji více 

empiricky zaloţených intervencí a sluţeb a zároveň můţe napomoci k tvorbě nástrojů 

umoţňujících identifikaci dětí a mládeţe, která by z těchto sluţeb mohla profitovat. 

(Tudor, Lerner, 2014) 

 

3.2.2 Rizikové domény, problémové a poruchové chování 

u sourozenců 

I zdraví sourozenci dětí s postiţením mají celou řadu specifických potřeb, 

psychických problémů a oblastí, v nichţ můţe být jejich zdravý vývoj narušen. 

Nejvýrazněji se problémy sourozenců dětí s PAS projevují v široké doméně adaptačních 

obtíţí, zahrnujících problémy v oblasti psychiky, sociálního fungování a problémů 

a poruch chování. (Tudor, Lerner, 2014) 

Studie zaměřené na adaptaci sourozenců dětí s PAS vykazují rozporuplné výsledky. 

(Granat, a další, 2012) Například Dempsey a další (2012) na základě výpovědí učitelů 

a rodičů na vzorku 486 zdravých sourozenců konstatovali, ţe tyto děti nevykazují 

disproporčně vyšší prevalenci externalizovaných a internalizovaných symptomů 

v porovnání se standardizačním vzorkem metody, a ţe tedy samotná přítomnost 

sourozence s PAS by neměla být povaţována za rizikový faktor rozvoje adaptačních 

problémů. (Dempsey, a další, 2012) Jiná souhrnná studie uvádí, ţe majorita sourozenců 

dětí s PAS funguje dobře nejen v dětství a adolescenci, ale i dospělosti. ( Ferraioli, Harris, 

2010) Ve studii zaloţené na sebeposouzení dětí samotných průměrně vycházejí pouze 

velmi mírně zvýšené (klinicky nevýznamné) skóry v oblasti emocionálních 

a behaviorálních problémů, při zevrubnějším rozboru se ukázalo, ţe v riziku manifestace 

klinicky významných obtíţí jsou zejména děti, jejichţ sourozenec s PAS vykazuje 

signifikantní úroveň obtíţí v chování. (Hastings, Petalas, 2014) 
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Na druhé straně – řada metaanalýz a přehledových studií prokázala vyšší míru 

emocionálních a behaviorálních problémů u sourozenců dětí s postiţením v porovnání 

se sourozenci zdravých dětí. Tyto problémy se projevují jak externalizovanými 

(hyperaktivita, porucha řízeného chování), tak zejména internalizovanými (úzkosti, 

deprese) poruchami chování, dále i obtíţemi v sociální oblasti. (Sharpe, 2002; Tudor, 

Lerner, 2014) Konkrétní statistiky jsou uvedeny například ve výzkumu Giallové a dalších 

(2012) provedeném na 54 sourozencích (55 % – sourozenci dětí s PAS). Ti uvádějí, 

ţe přibliţně 20–30 % sourozenců by se dalo zařadit do pásma v riziku, či dokonce pásma 

klinického, v oblasti celkových obtíţí, hyperaktivity a nepozornosti, problémů v chování 

a 15 % dětí  do pásma v riziku nebo pásma klinického v oblasti emocionálních obtíţí. 

V dalším výzkumu, tentokrát zaloţeném na výpovědi rodičů (Dotazník poruch chování 

dítěte – CBCL) – 18 (72 %), z celkového počtu 25 sourozenců vykazovalo problémové 

či poruchové chování na hranici klinické diagnózy. U 9 (36 %) dětí se jednalo 

o internalizované poruchy chování, u 5 (20 %) o externalizované poruchy chování 

a 4 (16 %) sourozenci vykazovali na hranici klinické diagnózy, známky jak 

internalizovaných, tak externalizovaných poruch chování. (Smith, Perry, 2005) 

Metaanalýza 51 studií zaměřených na sourozence dětí s chronickým postiţením ukázala, 

ţe mít sourozence s postiţením má na zdravé dítě statisticky významný dopad v oblastech, 

jakými jsou psychické fungování, vztahy s vrstevníky a kognitivní rozvoj (např. školní 

výkony). (Sharpe, 2002) Studie Mackse a Reeva (2007) zaměřená specificky 

na sourozence dětí s autismem tento výčet doplňuje doménami, jakými jsou emoční 

symptomy a problémy s celkovou adaptací. Kerrová (1997) uvádí i konkrétní projevy 

chování naznačující, ţe dítě přítomnost postiţeného sourozence v rodině nezpracovalo: 

neklidný spánek, nespavost, zlé sny, cucání palce, návrat ke ţvatlání místo normálního 

mluvení a jiné regresivní projevy, praní se, bouchání do věcí, házení hraček, tyranizování 

ostatních dětí a jiné agresivní projevy, náladovost, nezájem o dosavadní kamarády, 

zhoršení školních výsledků, destruktivní chování, ale také podezřele vzorné chování dítěte, 

nechová se přirozeně – je hodné, vůbec neţárlí, nerebeluje a nezlobí.  

3.2.3 Kvalita ţivota sourozenců 

Světová zdravotnická organizace definuje kvalitu ţivota jako pohled, jímţ jedinec 

nahlíţí na svoji pozici v ţivotě v kontextu kultury a systémových hodnot, ve kterých ţije 

a ve vztahu k jeho cílům, očekáváním, standardům a zájmům. Jedná se o široký koncept, 

který je v komplexní míře ovlivňován fyzickým zdravím, psychickým stavem, úrovní 
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nezávislosti, sociálními vztahy a osobními přesvědčeními. (World Health Organization, 

1997) Jinými slovy, hodnocením kvality ţivota jedinec vyjadřuje svůj vztah k vlastním 

cílům, očekáváním, hodnotám, zájmům, psychickému zdraví, sociálním vztahům a úrovni 

nezávislosti na okolí. (Mareš, Marešová, 2004) Cílem, na základě kterého se odborníci 

zaměřují na zkoumání kvality ţivota, je podpořit zlepšení ţivota kaţdého jedince (Moyson, 

Roeyers, 2012) 

Co se týká kvality ţivota sourozenců dětí s PAS, byla zkoumána jiţ několika 

autory, mezi nimi například i Moysonovou a Royersem, kteří ve svém výzkumu na základě 

rozhovorů se sourozenci dětí s PAS popsali devět domén, které hrají klíčovou roli v úrovni 

kvality ţivota sourozence dítěte s PAS. 

První z nich by se dala definovat jako „tolerance“ (sebekázeň, trpělivost). Typické, 

někdy bizarní, agresivní či otravné chování sourozence s PAS můţe být těţké vydrţet. 

Z toho důvodu je třeba, aby zdravé děti hledaly způsoby zvládání těchto zátěţových situací 

a stresujících projevů. Někteří to zvládají lépe, jiní hůře. 

Druhou oblastí je „vzájemné porozumění“. Vzájemné porozumění je základem 

úspěšné interpersonální komunikace. Sourozenci uvádějí, ţe problémy ve vzájemném 

porozumění jim ztěţuje zejména neschopnost bratra či sestry verbálně komunikovat, 

porozumět emocím a také touha mluvit pouze o předmětech vlastního zájmu. 

Třetí doménou jsou „společné aktivity“. Participanti studie uvádějí, ţe občas bývá 

problémem dělat s bratrem/sestrou normální věci, tedy hry a činnosti, které by se svým 

sourozencem dělali, kdyby neměl PAS. 

Začtvrté je to „prostor pro sebe“. Přestoţe respondenti uváděli, ţe je pro ně důleţité 

dělat věci se sourozenci společně, hovořili také o tom, ţe pro jejich pocit ţivotní 

spokojenosti (well-being) je důleţitá i moţnost na chvíli nebýt sourozencem, mít čas dělat 

věci sami, bez bratrů a sester, být chvíli o samotě s rodičem. Mít vlastní místo (pokoj), 

vlastní kamarády či docházet do jiné školy. „Prostor pro sebe“ se ukázal jako velmi 

potřebný faktor zejména ve sloţitějších ţivotních situacích. 

Pátou proměnnou je „víra v ţivotní spokojenost sourozence“. Kvalitu ţivota 

zdravých sourozenců ovlivňuje i míra ţivotní spokojenosti dítěte s PAS. Sourozenci bývají 

váţně znepokojeni otázkou spokojenosti či budoucnosti svého bratra či sestry s PAS, často 

jim jich dokonce je i líto. 

Šestým bodem je „přijetí diagnózy sourozence“. Důleţitou roli v kvalitě ţivota 

hraje také proces učení se přijímat fakt, ţe jejich sourozenec má PAS a akceptovat všechny 

důsledky s tím spojené. 
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Sedmou oblastí je „výměna zkušeností“. Ukazuje se, ţe pro sourozence dětí s PAS 

je důleţité potkávat se s ostatními, kteří mají podobné zkušenosti. Nasloucháním příběhům 

dalších sourozenců, sdílením zkušeností, získáváním informací o PAS mohou sourozenci 

lépe pochopit a zpracovat svůj vlastní příběh. 

Doménou osmou je sociální opora. Sourozenci uvedli, ţe také potřebují podporu 

a pomoc, a to zejména ze strany rodičů a čekají, ţe rodiče se budou ke všem dětem 

z rodiny chovat stejně. 

Poslední oblastí je „konfrontace s vnějším světem“. Sourozenci musí často čelit 

dobírání a nedůvěře ze stran vnějšího světa a musí vůči nim bránit nejen sebe ale často 

i bratra a sestru. (Moyson, Roeyers, 2011) 

Jak můţeme z této kapitoly vytušit, sourozenectví je fenoménem hluboce 

komplexním a můţe významně ovlivnit vývoj a celou ţivotní dráhu jedince, přičemţ 

u sourozenců dětí s postiţením je tato problematika výrazně akcentována. Proto bychom 

měli hledat cesty, jejichţ prostřednictvím zajistíme maximální zisk pozitiv 

a minimalizujeme riziko negativních dopadů tohoto vztahu. 
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C Skupinové terapeuticko-edukační programy pro sourozence 

dětí s poruchami autistického spektra 

Následující kapitola je klíčovou oblastí teoretické části práce. Chceme 

v ní poskytnout pohled na skupinové terapeuticko-edukační programy pro sourozence dětí 

s PAS v celé jejich komplexnosti. Proto bude tato část pro přehlednost rozdělena 

do několika oblastí. V první z nich se pokusíme nastínit současný přechod sociální 

a zdravotnické péče ze systému institucionalizovaného na systém komunitní a objasnit 

implikace, které to má pro skupinovou terapeuticko-edukační práci se sourozenci dětí 

s PAS. V další části stručně zmíníme současné vědecky evaluované způsoby práce 

s rodinou dítěte s PAS a ve třetí, hlavní, podkapitole se zaměříme na práci se sourozenci 

dětí s PAS, přičemţ největší prostor bude věnován skupinovým terapeuticko-edukačním 

programům. 

1 Deinstitucionalizace a transformace sociálních sluţeb 

Pojem deinstitucionalizace (či také proces transformace sociálních sluţeb) se uţívá 

pro vyjádření přechodu z formy většinového poskytování pobytových sociálních sluţeb 

směrem k poskytování sociálních sluţeb zaměřených na podporu ţivota individuálního 

člověka v přirozeném prostředí. (Čámský, Sembdner, Krutilová, 2007) 

Deinstitucionalizace jinými slovy vyjadřuje přechod z ústavní péče k péči rodinné 

či komunitní. ( Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2012) 

„Proces transformace sociálních sluţeb přispívá k začleňování osob s postiţením 

do běţného ţivota společnosti. S potřebnou mírou podpory mohou tito lidé ţít v běţných 

domácnostech, převzít tak odpovědnost za svůj ţivot a zvládat péči o sebe a domácnost 

přesně tak, jak to dělají ti, kdo v ústavech neţijí. Mohou chodit do práce, věnovat se svým 

zálibám a také utuţovat vztahy s přáteli z okolí.“ (Urbánková, 2013) 

Hlavním cílem transformace ústavní péče pro osoby se zdravotním postiţením 

je vytvořit koordinovanou síť sluţeb, umoţňující uţivatelům ţít v přirozené komunitě 

a co nejvíce minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociálních sluţeb 

prostřednictvím ústavní péče. (Gatnarová, 2014) Aby tato transformace mohla proběhnout, 

musí být splněny tři základní podmínky (cíle) – zamezení institucionalizace dalších lidí, 

transformace ústavní sociální péče, zajištění dostupnosti podpory v komunitě. (Národní 

centrum podpory transformace sociálních sluţeb, 2013) Pro naši práci je stěţejní zejména 

poslední zmíněný cíl, tedy zajištění dostupnosti podpory v komunitě. Tato pomoc by měla být 

dostupná a dostatečná v čase a místě tak, aby ji klient mohl vyuţít při zachování účasti 
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na běţném ţivotě společnosti. Jednou ze zásad je i to, ţe podpora by měla být v ideálním 

případě zajištěna v přirozeném prostředí (v domácnosti) rodinou či členy komunity. 

(Národní centrum podpory transformace sociálních sluţeb, 2013) Proti tomuto konceptu 

bychom v ideálním případě neměli ţádné výhrady, ovšem je třeba si uvědomit, ţe lidé 

s PAS mají často velmi specifické potřeby, pro jejichţ naplnění je třeba mít specifické 

znalosti a vzdělání. A to rodinným příslušníkům často chybí, a tak se můţe stát, ţe i přes 

nejlepší snahu nejsou schopni adekvátně naplnit potřeby dítěte s PAS a můţe se stát nejen 

to, ţe dítě s PAS tímto utrpí a nebude prosperovat, ale ţe tím bude poškozena i koheze 

a kvalita ţivota rodinného systému celkově. 

Jedním z hlavních úkolů v rámci zajišťování dostupnosti podpory v komunitě 

by tedy, podle našeho názoru, mělo být poskytování moţnosti rodinám získávat informace 

a zpracovávat problémy spojené s postiţením jejich člena. Tato sluţba bývá sice 

v poměrně dobré míře poskytována rodičům či dospělým pečovatelům, ale sourozenci dětí 

s PAS bývají v této oblasti opomíjeni, a to nejen v ČR (soudě například z počtu odborných 

publikací věnovaných tomuto tématu v našem prostředí), ale i v zahraničí (např.: Naylor, 

Prescott, 2004; Conway, Meyer, 2008; Tsao, Davenport, Schmiege, 2011). 

V následující části kapitoly se pokusíme stručně shrnout, jakým způsobem by se 

tato podpora dala poskytovat, a to nejen rodinnému systému jako celku, ale zejména 

zdravým sourozencům. Nebude se zdaleka jednat o výčet vyčerpávající či alespoň 

podrobný, doufáme však, ţe by mohl poskytnout inspiraci odborníkům v této oblasti 

se pohybujícím. 

2 Současné formy práce s rodinou dítěte s PAS 

Rodiny jsou horlivé po zapojení do jakékoli formy tréninku, která jim pomůže zvýšit 

jejich dovednost porozumět a podpořit jejich dítě, avšak velmi málo z nich má k této formě 

pomoci přístup. (Carpenter, a další, 2004) 

Řada odborníků na základě výsledků svého zkoumání navrhla, ţe je důleţité 

zaměřit se na rodinu jako celek. Jsou-li podpůrné sluţby nabízeny citlivě, mohou výrazně 

sníţit míru stresu. Rodinně zaměřená praxe je v současnosti podporovaná nejen odborníky, 

ale i legislativou. (např. Naylor, Prescott, 2004; Tsao, Davenport, Schmiege, 2011) 

Rodinně zaměřená praxe znamená zahrnout do systému péče nejen celou širší rodinu 

a významné druhé, ale zejména rodinu primární, tedy rodiče a zdravé sourozence. 

Rodičům bývá nabízena celá řada sluţeb jak poradenských (odborné přednášky 

a semináře, konzultace se speciálními pedagogy a psychology, peer skupiny, odborná 
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literatura atd.), tak klinických (konzultace s lékaři, psychology atd.). Výčet, který zde 

uvádíme, samozřejmě nemůţe být, vlivem rozsahu práce, úplný, proto jsme v odstavci 

výše pouze stručně vyjmenovali některé moţnosti práce s rodiči a ve zbytku kapitoly 

se důkladně zaměříme na jeden specifický, pro naši práci relevantní, způsob poradenské 

pomoci – skupinovou práci s rodinou jako celkem. 

 

SibLink 

Jako první příklad komplexněji zaměřeného programu můţeme uvést 

sourozenecko-rodičovskou skupinu SibLink, která zdůrazňuje, ţe rodina je pro zdravé 

sourozence primárním kontextem umoţňujícím jim porozumět a přizpůsobit se postiţení 

jejich bratra/sestry. Tato intervence sestává z šesti 90minutových skupinových 

kolaterálních sezení (pro děti a rodiče) vedených v rozmezí 6–8 týdnů.  

Co se týká setkání pro děti – dvě sezení byla zaměřena na identifikaci a zpracování 

emocí sourozenců společně, dvě sezení se věnovala řešení problémů spojených 

s problémovými situacemi. Další setkání bylo zaměřeno na bilancování individuálních 

potřeb zdravých sourozenců. Poslední schůzka byla věnována zpětné vazbě.  

Skupina pro rodiče byla zaloţena na didaktických prezentacích, setkáních 

s dospělými sourozenci dětí s postiţením a skupinové diskuzi na témata, která paralelně 

probíhala v sourozenecké skupině. Navíc byly některé aktivity obou skupin propojeny, 

aby se posílilo vzájemné pochopení. (Lobato, Kao, 2002) 

 

Celebrating families 

Jedná se o týdenní tréninkový program pro širokou rodinu. Hlavními cíli bylo 

oslovit a podpořit všechny členy rodiny (nezávisle na tom, jak se rodina definovala), 

sdílení a oslava silných stránek rodiny a zdůraznění klíčové role, kterou rodiny hrají 

při vzdělávání profesionálů. 

Kaţdý den v týdnu byla pozornost věnována jinému rodinnému členovi. Takţe 

v separátních dnech byl vytvořen program pro mladší sourozence, pro matky, pro otce, 

pro babičky a dědečky, pro dospělé sourozence. V jednom ze dní pak rodiny přednášely 

a předávaly zkušenosti odborníkům. 

Program byl hodnocen jako velmi úspěšný a z důvodu vysokého zájmu na něj 

navázalo několik dalších setkání a projektů (mj. e-mailová skupina pro otce). 

Účastníci jako největší přínos hodnotili moţnost sdílet zkušenosti s ostatními, 

kteří jsou v podobné situaci, podělit se o svoje obavy a znepokojení a dozvědět se 
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o významných problémech, které trápí sourozence dětí s postiţením. (Carpenter, a další, 

2004) 

 

3 Současné formy práce se sourozenci dětí s PAS 

Je velmi málo výzkumníků, kteří se přímo pokusili empiricky ověřit podpůrné 

strategie pomáhající sourozencům dětí s PAS rozvíjet pozitivní, oboustranně uspokojující 

vztahy s jejich bratry a sestrami. Nedostatek výzkumu v této oblasti je zaráţející, protoţe 

správně zvolená intervence můţe úspěšně podpořit rozvoj pozitivních důsledků, 

které mohou v rámci vývoje sourozeneckého vztahu nastat. Společnost před sebou nemá 

ţádný větší úkol neţ zajistit zdravý pozitivní vývoj svých dětí – základním cílem je tedy 

podpořit rozvoj dětí s postiţením a jejich sourozenců ve směru, který zvyšuje jejich 

moţnost vyrůst v psychologicky zdravé dospělé jedince s jasně nastavenými mezilidskými 

vztahy. (Tsao, Davenport, Schmiege, 2011) 

Krom klasických sourozeneckých skupinových programů (jimţ se budeme věnovat 

později) existují další formy pomoci sourozencům dětí s PAS. Níţe některé z nich 

uvádíme. 

3.1 Webová podpora 

Internet je v dnešní době významným zdrojem informací a komunikace 

pro děti a mladé lidi, řada zahraničních sdruţení si je tohoto faktu vědoma, a za tímto 

účelem vytvořila webové stránky speciálně pro sourozence dětí s postiţením. 

Příkladem stránek výlučně specializovaných na tuto tematiku jsou například 

Siblings Australia (http://siblingsaustralia.org.au/), Babble (https://babble.carers.org/), 

Sibs(http://www.sibs.org.uk/) či Siblings Support Project (http://www.siblingsupport.org/). 

Stránky jsou vytvořené a vedené odborníky. Je na nich klasicky moţné najít diskuzní fóra, 

odkazy na odbornou pomoc, stránky s podobnou problematikou, odborné i populární 

články a knihy, je zde vyvěšena řada volně dostupných informačních letáků a broţur.  

Vyjma webů výlučně zaměřených na sourozence dětí s postiţením existují i stránky 

sdruţení věnujících se práci s celými rodinami, některé z nich mají speciální záloţku 

věnovanou sourozencům, takovéto stránky vytvořilo například sdruţení Contact a family 

(http://www.cafamily.org.uk/) či The child study center (http://www.aboutourkids.org/). 

 Cílem stránek je poskytnout bezpečné prostředí pro zisk informací, sdílení záţitků, 

podporu a relaxaci sourozenců dětí s postiţením. 

http://siblingsaustralia.org.au/
https://babble.carers.org/
http://www.cafamily.org.uk/
http://www.aboutourkids.org/
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Zajímavostí je, ţe existují i poměrně rozsáhlé komunity sourozenců dětí 

s postiţením na sociálních sítích, například skupina SibTeen či SibChat na Facebooku. 

Velmi zajímavým a prozatím jediným specificky zaměřeným, projektem 

v tomto ohledu v naší zemi je Web pro sourozence handicapovaných dětí 

(http://www.zvlastnisourozenci.wz.cz/), který vytvořila sestra chlapce s autismem. Web, 

kromě příběhů sourozenců dětí s postiţením, obsahuje i diskuzní fórum, odkazy 

na odbornou pomoc, internetové stránky podobného typu a články věnující se dané 

problematice. Návštěvnost stránky od doby jejího vzniku překročila počet 9 tisíc 

návštěvníků. 

3.2 Biblioterapie 

Pomocí četby je moţné reflektovat zátěţovou situaci, kterou daná osoba proţívá, 

coţ můţe u dítěte přispět k uvolnění nahromaděného napětí, ke katarzi, vhledu 

a uvědomění si proţívaného problému a k následnému přijetí a vyrovnání se s ním. Kniha 

můţe vést i k znovuobnovení radosti dítěte ze ţivota či podpoře osobní spokojenosti, 

můţe pozitivně ovlivnit psychosomatický stav dítěte a posílit jeho psychickou odolnost 

a vyrovnanost. Četba sama o sobě navíc pomáhá v rozvoji fantazie, tvořivosti, kritického 

myšlení či komunikačních schopností. (Vališová, 2010) 

Výše zmíněných vlastností knihy vyuţila řada zahraničních odborníků pro pomoc 

sourozencům dětí s poruchami autistického spektra či jinými speciálně-pedagogickými 

potřebami a napsali tak knihy pomáhající zábavnou formou zodpovědět otázky a obavy 

sourozenců (např. Tru confessions – Janet Tashian, Autism through a sister´s eyes – Eve B. 

Band), řešící otázku přijetí sourozence ostatními vrstevníky (např. Red sky in the morning 

– Elizabeth Laird) či dokumentující příběhy sourozenců (Sibling slam book – Donald 

Meyer). 

V českém prostředí se nám ţádnou knihu podobného typu najít nepodařilo. 

3.3 Individuální péče 

Ţivot se sourozencem s PAS, jak jsme jiţ výše uvedli, můţe způsobovat celou řadu 

nepříjemností, a negativně tak ovlivňovat kvalitu ţivota, sebepojetí či psychický vývoj 

zdravého sourozence celkově, a můţe se stát, ţe rodiče, i přes nejlepší snahu, nebudou 

schopni svému dítěti v této oblasti pomoci. V takových případech je vhodné vyhledat 

odbornou pomoc, která citlivou a profesionální intervencí pomůţe dítěti dané problémy 

zpracovat. Krom formy skupinové práce, o níţ budeme mluvit podrobněji níţe, je moţno 

http://www.zvlastnisourozenci.wz.cz/
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zvolit i formy práce individuální, v jejichţ rámci nabízejí speciální pedagogové 

a psychologové individuální poradenské či terapeutické konzultace. Příkladem můţe být 

například sdruţení Contact a family ve Velké Británii či Sibling Support Project v USA. 

Z anekdotických zdrojů jsme zjistili, ţe podobné aktivity jsou nabízeny 

i v některých českých centrech a sdruţeních (například SPC Štolcova). 

3.4 Skupinové terapeuticko-edukační programy pro sourozence dětí s PAS 

Řada zahraničních autorů jiţ před 30 lety poukázala na to, ţe sourozenci dětí 

s postiţením si přejí mít podpůrné a diskusní skupiny, jeţ jim pomohou nejen vypořádat 

se s vlastními pocity, ale i pochopit souvislosti postiţení, které má jejich bratr či sestra. 

(Dyson, 1998) 

 V roce 1989 v tzv. Children Act, vydaném ve Velké Británii, v odkazu na děti 

s postiţením vyšlo následující ustanovení: „(…) potřeby bratrů a sester by neměly být 

přehlíženy a měly by být naplňovány jako součást služeb a péče o děti s postižením.“ 

(Cooke, Semmens, 2010) 

Přestoţe tyto hlasy zaznívají ve světě jiţ dlouhou dobu, nejsou v naší zemi, 

podle našeho názoru, potřeby těchto dětí dostatečně naplňovány ani v současné době. 

Způsob, kterým to můţeme ilustrovat, je například porovnání počtu sluţeb, internetových 

odkazů či odborných článků a publikací věnovaných sourozencům v porovnání s rodiči 

dětí s postiţením.  

Je klíčové uvědomit si, ţe sourozenci často mohou potřebovat příleţitost podělit se 

o svoje zkušenosti, starosti a obavy s ostatními dětmi sdílejícími podobný osud, 

a to nejlépe v bezpečném prostředí s cílem rozvinout jejich sebevědomí a naučit 

je vypořádat se s problémy, které mohou nastat. (Dodd, 2004) Proto jsou, v řadě zemí 

světa, speciální pedagogové, poradci, školní a kliničtí psychologové urgováni 

k poskytování skupinové podpory pro sourozence ve školním věku, a to zejména z důvodu 

prevence rozvoje emocionálních problémů, poruch chování a dalších psychických obtíţí. 

Je totiţ důleţité, aby sourozenci měli podporu jiţ od raných stádií, namísto toho, abychom 

čekali, neţ se problémy viditelně manifestují. (Dyson, 1998; Conway, Meyer, 2008) 

Po celém světě jiţ vznikla celá řada programů skupinové terapie a práce 

se sourozenci dětí s postiţením, tyto programy sdílejí řadu společných vlastností. 

Jejich hlavními cíli je práce s problémy, se kterými se sourozenci postiţených dětí 

setkávají, podpora vyjádření emocí, učení adaptivních copingových strategií, poskytování 

informací, za účelem lepšího pochopení postiţení sourozence, zvýšení sebevědomí 



40 

 

a rozvoj schopnosti sebevyjádřit se. Těchto cílů je obvykle dosahováno prostřednictvím 

diskuzí, strukturovaných činností, vhodného výběru filmů a knih, tvořivých činností, 

záţitkově-pedagogických, arteterapeutických či dramaterapeutických aktivit, jakými 

je například hraní rolí či frekventovaná zpětná vazba. (Dyson, 1998; Smith, Perry, 2005; 

Hansford, 2013) Řada skupin bývá doplněna i o metody relaxační, besedy s hostujícími 

osobnostmi, přičemţ základním prvkem vţdy zůstává naplnění „potřeby být vyslechnut“, 

vyţadující, aby profesionálové byli stále ve střehu a připraveni aktivně naslouchat. (Dodd, 

2004) 

Je však také řada faktorů, v nichţ se od sebe programy liší, ty se projevují zejména 

ve sloţení skupiny – existují studie zaměřené na široké spektrum postiţení – sourozenci 

dětí nevidomých, autistických, mentálně postiţených atd. (např. Lobato, Kao, 2002); 

či výzkumy věnující se pouze jednomu specifickému postiţení – např. autismu (podrobněji 

viz níţe), variabilní bývá také věkové sloţení skupin, některé studie se zaměřují 

na předškoláky (např. Lobato, 1985), jiné mají poměrně široké věkové rozpětí. Rozdíl bývá 

také v délce programů, která se pohybuje od jednodenního setkání (např. Howlin, Yates, 

1990) aţ po osm sezení (Smith, Perry, 2005), Lobato a Kao (2002) dokonce vedly 

souběţně skupiny sourozenců a jejich rodičů, přičemţ témata obou skupin byla totoţná.  

Alternativ a forem práce se sourozenci dětí s postiţením je opravdu celá řada, 

v rámci této práce však nejsme schopni uvést jejich vyčerpávající výčet, proto v následující 

kapitole uvedeme pouze programy nejrozšířenější a nejpopulárnější a základní obecné cíle 

a empirické výstupy některých studií, s tím, ţe se zaměříme zejména na programy 

pro sourozence dětí s PAS. Na závěr kapitoly shrneme některá doporučení pro další 

směřování pozornosti z předchozích výzkumů. 

3.4.1 Vybrané programy 

Sibshops 

Sibshops
9
 jsou zaloţené na modelu vyvinutém Donaldem Meyerem v Seattlu v roce 

1985. Základním principem je skupinová práce, v jejímţ rámci se schází skupina 

sourozenců (obvykle ve věku 8–13 let), aby společně sdíleli informace o svých 

sourozencích s postiţením a proţili příjemný čas. (D´Arcy, a další, 2005) 

Autoři programu předpokládají, ţe pokud normálně se vyvíjející sourozenci 

dostanou podporu a informace v období dospívání, vznikne větší pravděpodobnost, 

                                                 
9 Sibshops – zkratka Sibling shops – v češtině Sourozenecké dílny. 
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ţe zůstanou milujícími sourozenci zapojenými do dospělých ţivotů svých bratrů a sester 

s postiţením, v době, kdy na to rodiče jiţ nebudou stačit. (Conway, Meyer, 2008) 

Sibshops mají pět hlavních cílů: 

Cíl 1: Poskytnout sourozencům příleţitost setkat se s dalšími sourozenci 

v bezpečném a uvolněném prostředí. 

Cíl 2: Poskytnout sourozencům příleţitost hovořit o běţných radostech a starostech 

s ostatními sourozenci. 

Cíl 3: Poskytnout sourozencům příleţitost naučit se, jak ostatní zvládají situace 

běţné pro sourozence dětí s postiţením. 

Cíl 4: Poskytnout sourozencům příleţitost získat více informací o handicapu jejich 

bratra či sestry. 

Cíl 5: Poskytnout rodičům příleţitost dozvědět se o běţných starostech jejich 

zdravých dětí. (Meyer, 1985) 

Sibshops kurikulum se pouţívá napříč celými Spojenými státy americkými 

(zde například ve více jak 200 komunitách), v Kanadě, Anglii, Irsku, Japonsku, Guatemale, 

Turecku, Argentině a také na Islandu a Novém Zélandu. (Sibling support project; Conway, 

Meyer, 2008) 

Co se týká krátkodobého dopadu Sibshops programů, rozhovory s účastníky 

a jejich rodiči ukazují, ţe většina dětí si programy uţívala a byly jim přínosem, stejně 

takrodiče se cítili s obsahem a přínosem programu velmi spokojeni. (D´Arcy, a další, 2005) 

Výzkum Johnsonové a Sandallové ukazuje, ţe tento program má i dlouhodobý 

dopad na sourozenecké vztahy, z 30 zdravých sourozenců (18–30 let), kteří program 

absolvovali, 90 % uvedlo, ţe měl pozitivní dopad na vztah k jejich sourozenci 

s postiţením, 75 % uvedlo, ţe ovlivnil jejich dospělé ţivoty a 94 % by jej doporučilo 

ostatním. (Conway, Meyer, 2008) 

V příloze č. 1 je moţné prohlédnout si ukázkový rozvrh Sibshops setkání. 

 

Sibling support group 2009 

Tento program byl vyvinut ve Velké Británii speciálně pro sourozence dětí s PAS. 

Koncept programu je zaloţen na NORSACA Sibling support group modelu 

vyvinutém v roce 1994 profesorkami Elizabeth Newsonovou a Julií Daviesovou. 

Základními cíli tohoto modelu je odhalit a pojmenovat jak pozitivní, tak negativní aspekty 

toho, ţe dítě má sourozence s PAS, najít způsoby, jak se s tímto faktem vypořádat a ukázat, 
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kam si můţe dítě zajít pro radu. Jednotlivá setkání jsou sloţena z kombinace práce 

v malých skupinkách, velké skupině, her, prezentací a dramatizace. 

Skupiny probíhaly po dobu osmi po sobě následujících týdnů, a to vţdy od 18:30 

do 20:30 hodin, přičemţ kaţdé setkání je zaměřeno na jedno téma (viz tabulka 1).
10

 

Uprostřed kaţdého sezení byla 30minutová pauza. Skupiny se konaly v místnosti 

dostatečně velké pro skupinové diskuze, diskuze a práci v malých skupinkách/dvojicích. 

U budovy byla taktéţ zahrada s dětským hřištěm, která byla vyuţívána ke hře v průběhu 

přestávek, a oddělená místnost pro rodiče, kteří čekali na děti, neţ jim skončí setkání, 

coţ jim poskytlo moţnost potkávat se s ostatními rodiči a odpočinout si. 

 

Tabulka 1: Osnova skupiny 

Setkání 1  Seznámení  

Setkání 2 Těţké chvíle s našimi sourozenci. 

Společná zábava s našimi sourozenci. 

Setkání 3 Jaké to je mít autismus/ Aspergerův 

syndrom. 

Setkání 4 Jak to vysvětlit ostatním. 

Setkání 5 Je se mnou zacházeno rozdílně. 

Setkání 6 Pocity spojené s našimi sourozenci. 

Setkání 7 Zamyšlení nad budoucností. 

Setkání 8 Výlet – bowling, bruslení. 

 

(Cooke, Semmens, 2010) 

 

A Sibling support group for brothers and sisters of Children with Autism 

Další odborně evaluovanou a zdokumentovanou skupinou pro sourozence dětí 

s PAS byla „Sibling support group for brothers and sisters of children with autism“ 

v Ontariu (Kanada). 

Tato skupina probíhala na týdenní bázi po dobu osmi po sobě jdoucích týdnů. 

Děti byly do skupin vybírány na základě věku, aby se zajistilo, ţe budou mít podobné 

zájmy a potřeby. Hlavními cíli bylo navýšit znalosti a schopnost pochopit projevy autismu 

a přidruţených vývojových postiţení, poskytnout sourozencům příleţitost hovořit o svých 

pocitech v bezpečném prostředí, sdílet způsoby, jakými se vyrovnávají s problémy 

unikátními pro sourozence dětí s PAS a zlepšit jejich celkové sebepojetí.  

Dané cíle byly adresovány za pomoci cvičení, her a aktivit, které byly zábavné 

a podporovaly skupinovou kohezi, vedení informačních koutků o autismu a přidruţených 

                                                 
10 V dané studii jsou také uvedeny konkrétní příklady programů. 
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postiţeních a facilitované diskuze zaměřené na pocity a postoje provázející ţivot 

se sourozencem majícím pervazivní vývojové postiţení. (Smith, Perry, 2005) 

 

Příklady dalších programů 

Existuje ještě celá řada odborně zdokumentovaných terapeutických programů, 

a to jak pro sourozence dětí s postiţením obecně, tak i přímo pro sourozence dětí s PAS. 

Rozsah práce nám však neumoţňuje se jim zde věnovat podrobněji, avšak přikládáme 

alespoň odkazy pro čtenáře, kterého by tato problematika mohla zajímat. 

Pro sourozence dětí s postiţením obecně je to například Portage Service support 

group,
11

 Dát sourozenci prostor,
12

 Sunsibs
13

 a řada dalších. 

Pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra jsou to například: 

Psychoeduacational group for siblings of children with autism
14

 či A sibling support group 

for siblings of children with autism.
15

  

3.4.2 Dopad programů 

Ukazuje se, ţe podpůrné sourozenecké skupiny, z hlediska okamţitého dopadu, 

pomáhají při řešení pocitů frustrace, poskytují prostor pro sebevyjádření, podporují aktivní 

zapojení a celkový emocionální a sociální rozvoj sourozenců. Dalším přínosem 

sourozeneckých skupin bývá sníţení úzkosti, zlepšení nálady a facilitace nastavení 

vhodného chování (lepší přizpůsobení a fungování sourozenců, pokles projevů 

internalizovaných a externalizovaných poruch chování), zvýšené sebevědomí, vyšší kvalita 

ţivota, vyšší sociální interakce mezi sourozenci, zlepšení strategií zvládání zátěţových 

situací v rámci rodinné situace, lepší porozumění problematice zdravotního postiţení 

sourozence a nárůst schopnosti sebevyjádření se. (Naylor, Prescott, 2004; Cooke, 

Semmens, 2010; Hartling, a další, 2010; Evans, Jones, Mansell, 2001; D´Arcy, a další, 

2005; Lobato, Kao, 2002) Z hlediska dlouhodobého zajišťují prevenci duševního zdraví, 

předcházení problémům v chování a lepší studijní výsledky. (Cooke, Semmens, 2010) 

                                                 
11 Dodd, Lynda Warren. 2004. Supporting the siblings of young children with disabilities. British journal 

of special education. 2004, Sv. 31, 1. 
12 Překlad ze švédštiny; Granat, Tina, a další. 2012. Group intervention for siblings of children with 

disabilities: a pilot study in a clinical setting. Disability & Rehabilitation. 2012, Sv. 34, 1, stránky 69–75. 
13 Conway, Sally a O´Neill, KellyJo. 2004. Home and away. Learning Disability Practice. 2004, Sv. 7, 7, 

stránky 34–38. 
14 Guzman, Nicole S. 2009. A psychoeducational group for siblings of children with autism – disertation 

thesis. Ann Arbor : Pepperdine University, 2009. 
15 Perez, Tracy. 2008. A Sibling Support Group for Siblings of Children with Autism. Doral : Carlos Albizu 

University, 2008. 
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Sourozenci zjistili, ţe stát se součástí skupiny můţe sníţit pocit izolace, kterou 

mohou pociťovat kvůli tomu, ţe mají bratra/sestru s postiţením. Mladí lidé také uvádějí, 

ţe být s lidmi, kteří vědí, jak se cítí, bez toho, aniţ by jim to museli vysvětlovat, je velmi 

příjemné. Pozitivní aspekty programů uváděné sourozenci byly zejména venkovní aktivity, 

moţnost být součástí skupiny a setkávání se s ostatními dětmi majícími podobné potřeby. 

Vysoce ceněnou byla také moţnost hovořit o pocitech a obavách. Děti preferovaly aktivity 

před diskuzemi a nejevily zájem o relaxační cvičení. (Burke, 2004) 

Rodiče se vyjadřovali, ţe jejich děti měly program rády, naučily se lépe chápat 

problémy svého sourozence a cítily se méně izolované, někteří rodiče vypověděli také, 

ţe skupiny měly dobrý vliv na jejich rodinný ţivot celkově. (D´Arcy, a další, 2005)  

Domníváme se, ţe výše zmíněné pozitivní dopady programů pro sourozence dětí 

s postiţením jasně demonstrují nutnost začlenění těchto programů do koncepce plánování 

a poskytování sluţeb rodinám dětí s postiţením. K podobným závěrům dospěli například 

Naylor a Prescott (2004), kteří, ve vztahu k praxi, navrhli následující doporučení, která zde 

zmíníme, protoţe se domníváme, ţe by byla vhodná i v našem prostředí: 

- Vytvoření trvalých podpůrných sourozeneckých skupin prostřednictvím 

mezioborové spolupráce institucí. 

- Cíle skupin pro sourozence dětí s postiţením by měly být následující: 

o Poskytnutí a podpora osobního času stráveného bez sourozence v jiném 

neţ domácím prostředí. 

o Umoţnění sociální interakce s ostatními dětmi, zvláště těmi, které jsou 

v podobné situaci (mají sourozence s postiţením). 

o Umoţnění být součástí nějaké skupiny. 

o Zdokonalení copingových strategií dětí ţijících v rodinách majících dítě 

s postiţením. 

o K rodinám by mělo být přistupováno pečlivě a měly by být detailně 

seznámeny se všemi nabízenými sluţbami. (Naylor, Prescott, 2004) 
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Praktická část 

1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Jak uţ jsme se výše několikrát zmínili, v českém prostředí doposud neexistuje 

odborně evaluovaný či plošně zavedený skupinový terapeuticko-edukační program 

pro sourozence dětí s PAS. Základním předpokladem pro úspěšné zavedení jakéhokoli 

programu je dokonalá znalost terénu, v našem případě zájmů a potřeb rodin dětí s PAS.  

Cílem této studie tedy bylo získat informace o tom, zda v ČR existuje poptávka 

po takovýchto programech, zda respondenti mají s podobnými programy zkušenost, jaký 

k programům zaujímají postoj a jakou formu programů by rodiče preferovali z hlediska 

organizačního a obsahového. 

Na základě daných cílů jsme si poloţili následující výzkumné otázky: 

VO1: Existuje v České republice poptávka po skupinových 

terapeuticko-edukačních programech pro sourozence dětí s PAS? 

VO2: Mají rodiče sourozenců dětí s PAS povědomí o skupinových 

terapeuticko-edukačních programech pro sourozence dětí s PAS? 

VO3: Jaký obecný postoj rodiče zaujímají ke skupinovým terapeuticko-edukačním 

programům pro sourozence dětí s PAS? 

VO4: Jaké formy skupinových terapeuticko-edukačních programů pro sourozence 

dětí s PAS z hlediska organizace by rodiče preferovali? 

VO5: Jaké formy skupinových terapeuticko-edukačních programů pro sourozence 

dětí s PAS z hlediska obsahu by rodiče preferovali? 

2 Metodika 

2.1 Výzkumný design 

Protoţe cílem naší studie bylo nejen podrobně, holisticky, v kontextu a se 

zaměřením na interpretace prostudovat fenomén programů v naší zemi (hledisko 

kvalitativní), ale zároveň u získaných dat kvantifikovat vztahy mezi proměnnými a popsat 

jejich variabilitu (hledisko kvantitativní), zvolili jsme smíšený výzkumný design 

(konkrétně „smíšený model výzkumu“
16

). Základním důvodem volby tohoto modelu byl 

fakt, ţe současné uţití kvalitativního a kvantitativního přístupu umoţní lepší pochopení 

                                                 
16 Viz např. (Hendl, Šeďová, 2005, s. 58) 
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problému, neţ volba pouze jednoho z nich. Dané přístupy jsme tedy kombinovali, jak co se 

typu dat týká, tak i z hlediska jejich analýzy a interpretace. 

2.2 Výzkumný soubor a sběr dat 

Do výzkumu byli zařazeni rodiče či jiní přímí pečovatelé o děti s PAS, kteří mají 

alespoň jedno další dítě bez PAS. Respondenti nesplňující tato kritéria byli z výzkumu 

vyřazeni. Všechny osoby byly seznámeny s tím, ţe data budou zpracována anonymně 

a ţe odevzdáním dotazníku dávají souhlas k jejich zpracování. 

Respondenty jsme oslovili formou záměrného výběru prostřednictvím institucí. 

Jsme si plně vědomi, ţe touto cestou jsme oslovili pouze určitou část spektra zkoumané 

populace, avšak z hlediska omezení, jeţ jsme v rámci výzkumu měli (časové, finanční), 

se tato forma jevila jako nejefektivnější. 

Celkově jsme oslovili 44 institucí a osob v rámci celé České republiky – konkrétně 

14 občanských sdruţení, 12 speciálně-pedagogických center, 8 asistentů pedagoga, 

4 základní školy speciální, 2 psychology, 1 psychologa v klinické praxi, 1 platformu, 

1 ambulantního pedopsychiatra a 1 dětský denní rehabilitační stacionář. Průběh oslovování 

byl v naprosté většině případů následující – na kontaktní e-mailovou adresu byl zaslán 

e-mail se ţádostí o spolupráci na výzkumu, nebylo-li na tento e-mail odpovězeno 

do tří týdnů, zaslali jsme e-mail upomínkový, pokud ani na tuto zprávu nepřišla odpověď, 

museli jsme uvaţovat o tom, ţe máme neplatný kontakt, a proto jsme instituci kontaktovali 

telefonicky.  

Celkový počet institucí a osob, které souhlasily se spoluprací, je následující: 

8 občanských sdruţení, 5 speciálně-pedagogických center, 5 asistentů pedagoga, 

2 základní školy speciální, 1 psycholog, 1 platforma a 1 ambulantní pedopsychiatr
17

 a byly 

z následujících krajů: Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Královéhradecký 

a hlavního města Prahy. Naprostá většina institucí či osob odpověděla na první či druhý 

e-mail, k telefonickému kontaktu jsme přistoupili pouze ve třech případech. 

2.3 Pouţitá metoda sběru dat – dotazník 

Protoţe v rámci diplomové práce jsme byli limitováni časem, finančními 

moţnostmi a počtem spolupracovníků, zvolili jsme jako metodu sběru dat dotazník, 

a to hned z několika důvodů. Prvním z nich je nízká časová a finanční náročnost, dalším 

je fakt, ţe i přes malý počet výzkumníků umoţňuje získat data od velkého mnoţství lidí 

                                                 
17 Organizace a subjekty, které souhlasily s výzkumem, je moţno nalézt v příloze č. 3. 
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a také vyhodnocení (zejména uzavřených odpovědí) je značně jednodušší. Pro respondenty 

je potom velkou výhodou relativní anonymita a poměrně malá časová náročnost. 

Byli jsme si však plně vědomi i řady nevýhod, které dotazníkové šetření obnáší. 

Hlavními z nich byly zejména nebezpečí niţší návratnosti, absence kontroly, zda dotazník 

vyplnil opravdu cílový respondent, omezená moţnost odpovědí při uzavřených poloţkách, 

nedostatečně pochopitelná formulace poloţky. Negativní aspekty dotazníkového šetření 

jsme se snaţili eliminovat podpůrnými opatřeními. Nebezpečí niţší návratnosti jsme chtěli 

sníţit oslovením co největšího počtu organizací a více formami administrace (viz níţe), 

absenci kontroly jsme se snaţili předejít delegováním zodpovědných osob v oslovených 

organizacích, omezenou moţnost odpovědí jsme reflektovali poloţkami přidanými 

k otázkám a nedostatečnou pochopitelnost formulací jsme upravili na základě pilotáţe 

(viz níţe). 

2.3.1 Tvorba a parametry dotazníku 

Základní účel dotazníku jsme vymezili výzkumnými otázkami, na jejichţ základě 

jsme jej rozdělili do čtyř tematických okruhů (zkušenost, poptávka a postoj k programům – 

organizace programu – obsah programu – demografické údaje).  

V tematickém okruhu „zkušenost, poptávka a postoj k programům“ jsme zjišťovali, 

zda rodiče mají s programy podobného typu zkušenost, jaký je jejich obecný názor na tyto 

programy a zda by chtěli, aby se jejich potomek takovéhoto programu zúčastnil. 

V okruhu „organizace programu“ jsme se chtěli dozvědět, jaké formy programu 

by rodiče z hlediska organizace preferovali, tak aby co nejvíce odpovídaly specifickým 

potřebám jejich rodin. Zjišťovali jsme tedy ideální frekvenci konání programů, délku 

a počet setkání, sloţení účastníků, prostředí konání, preferovaný den v týdnu, preferovanou 

denní dobu, postoj k účasti rodičů a zajištění péče o dítě s postiţením, vzdálenost, do které 

jsou ochotni na programy dojíţdět a také postoj k evaluaci prostřednictvím 

psychologických testů. 

Oblast „obsah programu“ začínala čtyřmi otevřenými otázkami mapujícími 

oblíbené aktivity sourozenců, rodičovskou preferenci aktivit v programu, preferovanou 

formu předávání informací dětem a očekávaný přínos programu pro účastníky. Otevřené 

otázky jsme zařadili úmyslně, neboť umoţňují respondentovi odpovídat volně, podle 

vlastní představy, coţ nám můţe přinést velmi inspirativní zdroj informací, které mohou 

následně obohatit praxi. V další části tematického okruhu byla otázka zjišťující preferenci 
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předem určených obsahových oblastí programu. Poslední otázka (umoţňující výběr z více 

moţností) zjišťovala, které z nabízených aktivit by rodiče chtěli zařadit do programu. 

Poslední, čtvrtý okruh, byl věnován zisku demografických údajů týkajících se 

rodičů, dětí s PAS, a zejména jejich zdravých sourozenců. Tato oblast hraje v dotazníku 

velmi důleţitou roli, neboť nám při podrobnějším rozboru umoţní zodpovědět otázky typu: 

kteří rodiče účast v programu preferují, zda je preference účasti v programu podmíněna 

určitým typem projevů chování sourozence, zda je preference účasti v programu 

podmíněna specifickými potíţemi dítěte s PAS a celou řadu dalších otázek, které mohou 

silně facilitovat úspěšnost případného následně navrţeného a aplikovaného programu. 

Na základě výzkumných otázek jsme tedy vytvořili tematické okruhy, které byly, 

společně s poznatky ze zahraničních výzkumů, základní osnovou při tvorbě jednotlivých 

otázek. V závěrečné fázi úprav a ověřování dotazníku jsme pracovní verzi administrovali 

vzorku 5 osob (3 rodiče zdravých dětí,
18

 2 rodiče dětí s PAS), abychom si ověřili nejen 

praktickou pouţitelnost dotazníku, ale i jeho vyhodnotitelnost. Dotazník byl pokusným 

osobám administrován individuálně a probandi byli poţádáni, aby u kaţdé poloţky nahlas 

uvaţovali o svojí odpovědi. Administrátor si slovní zpětnou vazbu k vyplňovaným 

otázkám ihned zaznamenával. Po vyplnění dotazníku byly s probandy jednotlivé body 

důkladně rozebrány, prostor byl věnován i vyjádření k celkové koncepci dotazníku. 

Na základě jejich reakcí byly některé otázky pozměněny, doplněny či vynechány, byla také 

určena průměrná doba potřebná pro vyplnění dotazníku (25 minut). 

Finální verze dotazníku se skládá ze 40 poloţek (17 uzavřených otázek, 

11 polootevřených otázek, 9 otevřených otázek, 2 otázky s moţností výběru z více 

moţností a 1 otázka škálovací). Průměrná doba potřebná pro vyplnění je 25 minut. Otázky 

a odpovědi jsme se snaţili formulovat tak, aby jim porozuměla majorita dospělé populace. 

Při koncepci otázek jsme také dbali na dodrţení logické struktury, tedy vhodné 

posloupnosti otázek (viz například rozdělení prvního tematického okruhu na začátek 

a na konec testu, umístění jednoduchých demografických otázek ke konci testu, umístění 

otevřených otázek před otázky škálovací a otázky s moţností volby v okruhu „obsah 

programu“ atd.). Pro lepší pochopení a motivaci respondentů jsme na začátek dotazníku 

umístili krátký motivační průvodní dopis objasňující výzkumný záměr a krátce 

představující zahraniční koncepci zahraničních skupinových terapeuticko-edukačních 

                                                 
18 Rodiče byli poţádáni, aby si představili, ţe mají zdravého sourozence dítěte s PAS. 
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programů pro sourozence dětí s PAS, přičemţ jsme si dávali pozor, aby uvedené informace 

nebyly zavádějící, a nemohly tak respondenty ovlivnit. Dotazník je anonymní. 

Abychom maximalizovali počet respondentů, vytvořili jsme dvě obsahově 

identické formy dotazníku, a to verzi elektronickou a verzi tuţka-papír. Osloveným 

organizacím a osobám jsme také vţdy nabídli několik forem participace výzkumníků 

při administraci dotazníku. Nejčastěji akceptovanými moţnostmi ze strany organizací byly 

zaslání elektronického odkazu či papírových dotazníků poštou pověřené a předem 

zaškolené osobě, která dotazníky respondentům buď administrovala, či jim poslala odkaz 

na elektronickou podobu dotazníku, vyplněné dotazníky pak zaslala zpět na adresu 

výzkumníka. Některá sdruţení a školy si také zvolily moţnost, kdy výzkumník došel 

do zařízení a nabízel dotazník rodičům individuálně. Třetí nabízenou alternativu, tedy 

ţe výzkumník se dostaví na schůzi, setkání či terapeutickou skupinu rodičů a dotazník 

administruje skupinově, si ţádné z oslovených sdruţení ani osob nevybralo. 

2.4 Zpracování dat 

Prvním krokem analýzy byla transkripce dat do programu Statistica 12, který 

umoţňuje s daty dále statisticky pracovat, provádět potřebné výpočty a analyzovat zadané 

informace prostřednictvím tabulek a grafů. 

V další fázi bylo třeba roztřídit poloţky na ty, které je moţno vyhodnotit pomocí 

běţných metod statistické analýzy (uzavřené otázky, otázky s moţností výběru a otázky 

škálovací), a na odpovědi, které je třeba prostudovat, kategorizovat a přiřadit jim určitou 

hodnotu (polootevřené a otevřené otázky). 

Později zmíněné otázky byly analyzovány jedna po druhé a uvedené odpovědi byly 

systematizovány do trsů na základě vzájemné podobnosti. Hlavní témata v rámci kaţdé 

poloţky potom byla abstrahována a zakomponována do následujícího kroku datové 

analýzy. 

Ve chvíli, kdy byly zpracovány jednotlivé poloţky, bylo moţno mezi nimi hledat 

vzájemné vztahy a souvislosti. Tento krok byl proveden jak cestou kvalitativní analýzy 

poloţku po poloţce, tak i klasickými statistickými metodami (metody základní statistiky, 

kontingenční tabulka, t-test). 
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3 Výsledky 

V následující kapitole shrneme výsledky výzkumného šetření. Pro přehlednost 

kapitolu rozdělíme na základě čtyř tematických okruhů dotazníku, přičemţ v první části 

ještě uvedeme charakteristiky výzkumného souboru. 

3.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 91 rodičů, 5 dotazníků však muselo být 

vyřazeno z důvodu neúplného vyplnění či proto, ţe respondenti nepatřili do zkoumané 

populace, celkový počet validních dotazníků tedy činí 86.  

3.1.1 Demografické statistiky respondentů 

Většina (79 %) respondentů ţije v úplných rodinách, z rodin neúplných bylo (16 %) 

odpovídajících a vyjádřit se odmítly 3 % osob.  

Nejčastěji dosaţeným vzděláním respondentů (v závorce uváděno nejvyšší 

dosaţené vzdělání partnerů) bylo vyšší či vyšší odborné, a to ve 41 % (37 %). Dále 

středoškolské, a to v 30 % (30 %). Třetí nejpočetnější skupinou byli absolventi středního 

odborného učiliště, kterých bylo 18 % souboru (17 %). Gymnaziálního vzdělání dosáhlo 

7 % odpovídajících rodičů (5 %). Vyjádřit se odmítla 2 % respondentů (10 %). 

3.1.2 Dítě s PAS 

Naprostá většina respondentů (71) má chlapce, dívku má 15 odpovídajících. 

Průměrný věk dětí je 11,2 let (sd
19

 = 5,3; Me
20

 = 9). Co se diagnózy týká, nejčastěji 

se vyskytující byl dětský autismus (31krát), poté Aspergerův syndrom (28krát), atypický 

autismus (23krát) a ostatní PAS (4krát). 

Na poloţku zjišťující přidruţené zdravotní problémy odpovědělo 49 osob, 

nejčastěji uváděnými byly ADHD (19krát), epilepsie (11krát), mentální retardace (11krát), 

poruchy CNS (8krát), poruchy zraku a sluchu (7krát), poruchy řeči (6krát), 

gastrointestinální obtíţe (6krát), dále pak široké spektrum ostatních potíţí, které jsme 

zařadili do kategorie jiných zdravotních problémů (24krát). 

Na otázku týkající se výrazných projevů chování odpovědělo 53 dotázaných. 

Nejčastěji zmiňované problémy se týkaly lpění na řádu a rituálech s problémem 

přizpůsobit se změnám. Výroky se týkaly například maladaptivních reakcí na změny, 

pomalé schopnosti adaptace, preference a vyţadování stereotypů. Další často zmiňované 

                                                 
19 Sd = směrodatná odchylka. 
20 Me = medián. 
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obtíţe byly v oblasti sociálního chování, pojímající odpovědi vyjadřující, ţe děti obtíţně 

navazují přátelství, do kolektivu se začleňují s velkými problémy, mají horší sociální 

návyky a jejich schopnost chovat se sociálně akceptovatelným způsobem je značně 

sníţená, coţ vede k sociální izolaci a problémům například ve škole či se sourozenci. 

Dalšími často zmiňovanými kategoriemi byly komunikační obtíţe, poruchy emocí 

a chování, stereotypní zájmy či poruchy a problémy v oblasti představivosti. Respondenti 

zmiňovali také neobvyklý způsob hry či manýrismy. Zajímavostí je, ţe někteří rodiče 

uváděli i pozitiva svých potomků („umělecky nadaný malíř“,
21

 „dobře silně citově 

založený“, „změny zvládáme už lépe“). 

Co se týká školního zařazení – v základní škole je integrováno 26 dětí, základní 

školy praktické navštěvuje 8 dětí, základní školy speciální 29 dětí a odpověď ostatní 

zahrnující školní zařízení typu mateřská škola, mateřská škola speciální, praktická škola 

jednoletá či střední škola uvedlo 24 rodičů. 

Pouze o 2 děti nepečuje ţádný odborník, jinak s 52 dětmi pracuje speciální 

pedagog, s 56 psycholog a se 49 psychiatr, dále pak i další odborníci (asistenti pedagoga, 

neurologové, logopedi, KBT terapeuti), přičemţ v majoritě případů se jedná o jejich 

vzájemnou kombinaci.  

3.1.3 Sourozenci 

Většina respondentů (69) měla dvě děti – jedno s PAS a jednoho zdravého 

sourozence. Dva zdraví sourozenci byli ve 14 případech a tři sourozenci ve 3 případech. 

Chlapců bylo 54 a dívek 52. Průměrný věk potomků byl 11,8 let (Me = 12, sd = 6,3). 

Na otázku týkající se specifických projevů dítěte rodiče ve většině případů 

odpověděli „normální“, „zdravý“, „bez diagnózy“, objevila se ale i řada odkazů 

na psychiatrické diagnózy (ADHD, enuréza, vývojová dysfázie atd.) či psychické 

problémy (nízké sebevědomí, uzavřenost, emoční problémy a nestabilita atd.). Zajímavé je, 

ţe většina rodičů se nezaměřila na popis chování dítěte jako takového, ale na popis specifik 

vztahu se sourozencem. Vztahy se sourozenci byly nejčastěji popisovány jako dobré 

(„absolutně bezkonfliktní“, „hezky se o něj stará“ atd.), bylo však i několik zmínek 

o vztahu ambivalentním („ochranitelsko-despotický“, „hraje si s ním, jen když nejsou 

okolo jiné děti“), či dokonce vztahu negativním („neustálé konflikty“, „agresivita vůči 

bratrovi“, „velmi časté hádky“ atd.). Objevila se také řada zmínek o zhoršeném chování 

                                                 
21 Pasáţe psané kurzívou reprezentují výroky respondentů po pravopisné úpravě. 
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vlivem sourozence s PAS („zhoršené chování vlivem autíka“, „napodobuje po bratrovi 

zvláštní způsoby hry“ atd.). 

Počet zdravých potomků, o které pečuje alespoň jeden odborník, je 19 (12krát 

psycholog, 5krát speciální pedagog, 5krát psychiatr).  

Co se týká školní docházky – 56 dětí chodí do základní školy, 22 do školy 

mateřské, 13 na školy střední, 11 na školy vysoké, zbývající část dětí je buď stále ještě 

v domácí péči, či ve zbylých typech škol. 

3.2 Zkušenost, poptávka a postoj k programům 

V následující podkapitole uvedeme výsledky výzkumného šetření týkající se 

zkušenosti, poptávky a postoje respondentů ke skupinovým terapeuticko-edukačním 

programům pro sourozence dětí s PAS. 

3.2.1 Zkušenost s programy  

Z celkového počtu 86 respondentů jich 55 uvedlo, ţe o podobném typu programů 

doposud nevěděli. Zbývající část respondentů uvedla, ţe ví, ţe programy tohoto typu 

existují, tito respondenti by se dali zařadit do čtyř skupin.  

První skupina (8 respondentů) ví, ţe takovéto programy existují v zahraničí. 

O jejich existenci dozvěděli buď z internetu, zahraničních knih či doslechu. 

Druhá skupina (16 respondentů) ví, ţe programy tohoto typu jsou organizovány 

v ČR. Respondenti v této skupině uváděli, ţe celá řada sdruţení
22

 se snaţí sourozence 

do systému péče nějakým způsobem zařadit. Příklady byly například víkend pro rodiny, 

v jehoţ rámci měli zdraví sourozenci vlastní program, moţnost méně strukturovaného 

periodického setkávání zdravých sourozenců s psychologem, nabídka jednorázové 

konzultace nebo skupinového setkání psychologa se sourozenci, či přímo moţnost 

zúčastnit se programu projektovaného pro zdravé sourozence, kterou však nemohli vyuţít 

(problém s dojezdovou vzdáleností či věkem dítěte). Dva respondenti uvedli i klíčového 

pracovníka organizujícího tato setkání, v obou případech jím byl psycholog, speciální 

pedagog nebyl uveden ani jednou. 

Třetí skupina (7 respondentů) uvádí, ţe s těmito programy má jiţ přímou zkušenost, 

neboť jejich dítě se jich zúčastnilo. Při analýze zdrojů jsme zjistili, ţe tyto dotazníky 

pocházejí ze dvou lokalit ČR (nejednalo se tedy o odpovědi jedinců z celého námi 

osloveného území). Jedním z respondentů byla i maminka, která tyto programy v jedné 

                                                 
22 APLA, APLA Severní Čechy, APLA Praha, o. s.; Adam, Poradenské středisko RaD Havířov. 
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z výše zmíněných lokalit sama organizovala. Rodiče vyjadřovali spokojenost a pozitivní 

dopady těchto programů, a to jak explicitním vyjádřením, tak i nepřímo (matka dítěte, 

které se programu zúčastnilo v zahraničí, jej přihlásila do jiţ běţícího programu v ČR). 

Pět ze sedmi rodičů v této skupině by také přihlásilo svoje dítě do programu navrţeného 

na základě naší pilotní studie. Jeden respondent měl výhrady z hlediska obsahu programu, 

vyplnil tedy kolonku „ne“ (ale jak uvádí, za určitých podmínek by své dítě do programu 

přihlásil), druhý nechce, aby se jeho dítě zúčastnilo, neboť je jiţ dospělé. 

Ve čtvrté skupině, tedy části rodičů, jimţ byla účast v programu nabídnuta, 

ale doposud se nezúčastnili, bylo 5 respondentů uvádějících, ţe tento program jim 

byl nabídnut prostřednictvím speciálně-pedagogického centra. Při kvalitativní analýze 

otevřených odpovědí jsme zjistili, ţe dalším dvěma rodičům, kteří vyplnili moţnost 

„Vím, ţe takové programy existují v ČR“ tato moţnost byla také nabídnuta, avšak museli 

ji odmítnout z důvodu špatné dostupnosti programu či nízkého věku dítěte. 

3.2.2 Poptávka po programech 

Zájem o účast dítěte v programu projevilo 64 respondentů. Zbývajících 22 nechce, 

aby se jejich dítě programu účastnilo. 

Vyjma vyjádření postoje k účasti dítěte na programu mohli rodiče také ve dvou 

poloţkách uvést svoji e-mailovou adresu. Poprvé při zájmu o zaslání výstupu z výzkumu 

v podobě diplomové práce a podruhé pro případ kontaktování, pokud by se výzkumníkům 

podařilo program zrealizovat. Zájem o zaslání výsledného zpracování dat projevilo 

50 respondentů, zajímavostí je, ţe 21 (33 %) respondentů, kteří chtěli, aby se jejich dítě 

programu zúčastnilo, e-mail neuvedlo, a naopak, 7 (31 %) odpovídajících, kteří neměli 

zájem o účast dítěte v programu chtělo výslednou zprávu obdrţet. Svůj e-mail pro případ, 

ţe by program byl realizován, uvedlo 50 respondentů, a to pouze těch, kteří chtěli, 

aby se jejich dítě programu zúčastnilo. 

3.2.3 Obecný postoj k programům 

V předposlední otevřené poloţce měli respondenti moţnost vyjádřit svůj obecný 

postoj k programům tohoto typu. 

Základními kategoriemi, které na základě kvalitativní analýzy vznikly, byly postoj 

pozitivní, neutrální a negativní.  

Naprostá většina respondentů (i těch, kteří odmítli účast svého dítěte na programu) 

zastává k těmto programům obecně pozitivní postoj. Většina výroků by se dala abstrahovat 
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do následujících slov: Skupinové terapeutické programy pro sourozence dětí s PAS jsou 

nutné, uţitečné, prospěšné, smysluplné, přínosné pro oba sourozence, představují v jistém 

směru úlevu pro rodiče. „Počítám s účastí na nějakém v budoucnu.“ či „Chci, aby se mé 

dítě zúčastnilo, pokud bude samo chtít.“ 

Tři respondenti zaujímají postoje neutrální charakterizované výroky: „Neznám, 

tak nemám názor.“ či „Nevím, asi je to dobrý nápad, ale osobně nemám reference 

o výsledcích a účincích takovéhoto programu.“ 

Někteří respondenti však vyjádřili i postoje negativní. Ty si zde všechny dovolím 

doslovně citovat, neboť se domnívám, ţe některé z nich mohou být pro budoucí tvorbu 

programů velmi inspirující: 

„Nechci, aby se mé dítě programu zúčastnilo.“ 

„Nechci.“ 

„Nechci, řešíme v individuální terapii.“ 

„Programu, tak jak jsem ho pochopila z Vašeho e-mailu a dotazníku, by se moje 

dítě nezúčastnilo. Představuji si ,kroužek„ pro sourozence, kde by si mohli popovídat, 

postěžovat na sourozence i na rodiče v bezpečném prostředí, probrat, co je trápí a dostat 

odpověď, podporu, pomoc. Pomoc by měla být vedena za pomoci aktivit odpovídajících 

věku a mentální úrovni dítěte. Ne přednáškami a domácími úkoly.“ 

Z vyjádření obecných postojů k programu bylo moţné také vyabstrahovat celou 

řadu dalších uţitečných informací, které jsme rozčlenili do následujících skupin: 

„organizace programu“, „očekávané výstupy programu“, „názor na účinnost programu“ 

a na poněkud poeticky nazvanou skupinu „skupinové programy jako nedostatkové zboţí“. 

Protoţe první dvě zmíněné oblasti se překrývají i s tematickými oblastmi našeho výzkumu, 

budeme se o nich zmiňovat v příslušných kapitolách a níţe shrneme pouze prezentované 

postoje třetí a čtvrté zmíněné kategorie. 

Co se „účinnosti programu“ týká, rodiče se domnívají, ţe dané programy by mohly 

být přínosné a dosáhnout výsledků. 

Co se týká kategorie „skupinové programy jako nedostatkové zboţí“ řada 

respondentů uvedla, ţe si myslí, ţe podobných programů je nedostatek. Další výroky zněly 

například: „Jsou podle mě moc potřeba, ale tak málo se o nich v cílových rodinách ví, 

že po nich ani není poptávka.“ či „Uvítáme je v každém krajském městě, ne jen v Praze.“ 

nebo „Určitě jsou potřeba a měly být zavedeny již dříve. Co jsme nejenom my postrádali, 

byla jakákoliv podpora pro rodiče dětí s PAS, zejména v počáteční fázi (po sdělení 
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diagnózy apod.). Přístup pracovníků ze zdravotnické a sociální oblasti byl v tomto směru 

často až katastrofálně neprofesionální a netaktní a nedá se ani blíže popisovat." 

3.3 Organizace programu 

V této oblasti výzkumu jsme se zaměřili na to, jaké formy programu z hlediska 

organizace by rodiče upřednostňovali. Zjišťovali jsme preferovanou frekvenci, délku, den, 

denní dobu a počet setkání, preferenci rozdělování dětí do skupin na základě věku 

a diagnózy jejich sourozence, postoj k participaci rodičů na setkáních, poţadavky na péči 

o dítě s PAS v průběhu programu, vzdálenost, do které by byli ochotni za programy 

dojíţdět a postoj k hodnocení psychologickými testy. 

3.3.1 Frekvence, den, denní doba, délka, a celkový počet setkání 

Nejpreferovanější frekvence setkávání, kterou zvolilo 39 respondentů, by byla 

1krát za dva týdny. Variantu týdenního setkávání si vybralo 21 respondentů. Variantu 

„ostatní“ zaškrtlo 26 osob, 12 z nich bylo pro setkávání 1krát měsíčně, 2 pro setkání 

1krát za půl roku, 2 pro intenzivní setkání 1krát za rok a 1 rodič navrhoval kombinace 

týdenních setkání ze začátku s následnou měsíční frekvencí. 

Nejvíce respondentů (46) by preferovalo, aby se programy konaly v některý 

ze všedních dnů, tedy od pondělí do čtvrtka. 35 odpovídajících by ocenilo, kdyby 

se programy konaly v sobotu, poměrně početná skupina odpovídajících (18 jedinců) 

by také přivítala, kdyby programy byly v pátek. Nejmenší zájem byl o termín nedělní 

(8 respondentů).  

Nejvhodnější denní doba pro konání programů je dle 69 osob odpoledne, 11 rodičů 

by preferovalo ráno (většina z těchto respondentů volila jako den konání programů sobotu 

či neděli), 6 odpovídajících zvolilo moţnost večer (většina z nich chtěla, aby programy 

probíhaly v pátek či sobotu). 

Co se délky programu týká, většina rodičů (56) by volila délku 2 hodin. Většina 

osob, které volily delší časové úseky (3 hodiny – 12 respondentů; 4 hodiny – 1 respondent) 

si zvolila jako den konání pátek či sobotu. Zbývajících 7 respondentů zvolilo moţnost 

„ostatní“ (10 z nich navrhovalo délku mezi 1 aţ 2 hodinami, 5 by stanovilo délku 

dle aktuální potřeby, věku účastníků či formy programu a dva by preferovali 

celovíkendové či delší setkání). 

Téměř všichni rodiče povaţují počet 4 setkání za nedostatečný, neboť tuto variantu 

zvolilo jen 8 odpovídajících. Frekventovanou volbou je počet 6 setkání navrhovaný 
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21 osobami. Jako nepříliš preferovaný mezistupeň, vybraný 13 respondenty, se jeví počet 

8 setkání. Celkově se zdá, ţe většina rodičů tenduje k vysokému počtu setkání, neboť 

22 z nich zvolilo program o délce 10 setkání a jedinci, kteří zvolili moţnost „ostatní“ 

(celkem 21 osob, by (aţ na jednoho) počet setkání předem neomezovali, přičemţ 9 z nich 

tendovalo k variantě dlouhodobých programů (neustále, několik let atd.) a 12 z nich 

uvádělo, ţe by délka setkávání měla být odvislá od aktuálních potřeb klientů (zájem 

a potřeby dětí, rodičů atd.). 

3.3.2 Rozdělení do skupin 

S rozdělením dětí na základě věku na skupinu od 6 do 12 let a skupinu 

od 12 do 16 let souhlasí 60 respondentů, tedy naprostá většina rodičů, nesouhlas vyjádřilo 

11 dotázaných a jako důvod svého rozhodnutí předkládají následující argumenty: „Protože 

si děti a všeobecně lidé mohou předávat zkušenosti a svou energii bez ohledu na věk.“ 

Další respondent by skupiny věkově diskriminoval ještě důkladněji ( 6–9; 9–12; 12–16), 

ostatní svou odpověď nezdůvodnili. Zbývajících 15 osob uvedlo odpověď „nevím“. 

Stejně tak s rozdělením dětí do skupin na základě diagnózy jejich sourozence 

(skupina pro děti s Aspergerovým syndromem a pro děti s ostatními formami PAS) většina 

respondentů (53 osob) souhlasí. S rozdělením nesouhlasilo 13 rodičů, jejich odůvodnění, 

proč děti nerozdělovat na základě diagnózy jejich sourozence, by se dala rozdělit 

do tří skupin. První skupina respondentů podkládá své rozhodnutí tím, ţe podstata 

Aspergerova syndromu i jiných PAS je v podstatě stejná a problémy bývají podobné, 

toto rozdělení tedy není pro kvalitu sluţby podstatné. Druhou skupinou názorů bylo, 

ţe pro děti můţe být přínosné dozvědět se něco i o ostatních formách PAS. Třetí skupina 

názorů je reprezentována následujícím výrokem a tvrdí, ţe jsou relevantnější 

charakteristiky, na základě kterých by se měly děti rozdělovat: Rozdělení je nutné spíše 

„podle míry podpory-pomoci, kterou potřebuje zdravý sourozenec, ne podle dítěte 

s postižením. Rozdělení podle toho, jak se cítí ten/ta ,zdravý/zdravá„! Jinou podporu 

potřebuje sourozenec autisty s výrazným problémovým chováním, jinou člověk s autismem, 

kde tyto projevy nejsou nebo jsou velmi mírné. Někde dochází k fyzickému, psychickému 

napadání, někde žijí sourozenci vedle sebe jako dva jedináčci.“ 
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3.3.3 Postoj k participaci rodičů na setkáních 

Pouze 2 osoby se nechtějí setkání ţádným způsobem zúčastnit. Zbývající dotázaní 

se domnívají, ţe by bylo vhodné, aby byli do programu nějakým způsobem zapojeni. 

Jen malé procento (10 osob) z nich by se spokojilo s pravidelným předáváním informací. 

Ostatní rodiče se chtějí programů účastnit aktivně. Část dotázaných (15 osob) se domnívá, 

ţe pro rodiče by do programu mělo být zařazeno i jedno setkání, připravené speciálně 

pro rodiče s dětmi. Další skupina odpovídajících (19 respondentů) by se chtěla účastnit 

několika setkání. Rodičů, kteří by se chtěli zapojit v rámci všech setkání, je 11. 

Respondentů, kteří by si přáli, aby pro rodiče byla vytvořena konkurentní rodičovská 

skupina je 29 ( tedy 33 %). 

3.3.4 Prostředí konání programu 

Z odpovědí vyplývá, ţe majorita rodičů (62 osob) se přiklání ke kombinaci obou 

moţností, tedy ţe aktivity by měly být jak indoorové, tak outdoorové, někteří i detailněji 

specifikují („Odvisle od počasí“, „Později třeba i u některých v místě bydliště-doma“; 

„Rozhodně v prostředí příjemném, bezpečném, útulném – ve smyslu důvěry a klidného 

prostředí.“). Poměrně vysoké zastoupení (20 respondentů) má také alternativa 

„pod střechou“, tedy v klubovnách a tělocvičnách. Moţnost pořádat program pouze 

ve venkovním prostředí byla zvolena 1 osobou. 

3.3.5  Péče o dítě s PAS v rámci programu 

Největší část rodičů (30 odpovídajících) se o své dítě s PAS v průběhu programu 

chce postarat sama, naopak 23 respondentů by chtělo, aby v rámci programu byla zajištěna 

činnost i pro jejich další dítě (popř. děti). Dalších 19 osob by ocenilo, kdyby v době konání 

programu byl vyčleněn prostor (místnost), kde by mohly se svým dítětem být, neţ program 

skončí. Poslední moţnost, tedy volbu, ţe by v rámci programu měla být vyčleněna osoba, 

která dítě pohlídá (bez nutnosti tvořit pro něj program) zvolilo 15 respondentů. 

3.3.6 Maximální dojezdová vzdálenost na program 

Pouze 24, tedy necelá třetina, osob, které vyplnily dotazník, by bylo ochotných 

programu se účastnit pouze za předpokladu, ţe by byl v dojezdové vzdálenosti městské 

hromadné dopravy. Zbývajících 62 bylo ochotných na program dojíţdět, a to 

do následujících vzdáleností: do 20 kilometrů – 36 rodičů, do 50 kilometrů – 20 rodičů, 

do 70 kilometrů –1 rodič a nad 70 kilometrů – 5 rodičů. 
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3.3.7 Postoj k hodnocení výsledků programu psychologickými testy 

S testováním účastníků psychologickými testy by dalo souhlas 73 (84 %) rodičů 

a nesouhlasilo by 14 (16 %) respondentů. 

3.4 Obsah programu 

V této kapitole předloţíme výsledky výzkumu týkající se preferované obsahové 

stránky programu, budeme tedy prezentovat názory respondentů na témata oblíbených 

aktivit sourozenců, preferovaný typ a formu činností a očekávané výstupy programu. 

3.4.1 Oblíbené aktivity sourozenců 

V této otevřené otázce dávali rodiče široké spektrum odpovědí, které by se daly 

rozdělit do 9 trsů, níţe se o kaţdém z nich podrobněji zmíníme: 

 

1)  Sport a pohybové aktivity – sport organizovaný (v podobě krouţků – judo, 

florbal atd.) i spontánní pohyb (běhání po venku, houpačky, chození na hřiště). 

2) Počítač, internet a televize – hraní počítačových her, chatování na internetu 

či sledování televize a filmů. 

3) Výtvarné a tvořivé činnosti – kreslení a malování a poté drobné ruční 

a tvořivé práce. 

4) Společenské a stolní hry – deskové hry, karty, šachy a dáma či Člověče, 

nezlob se. 

5) Procházky a výlety – procházky přírodou, túry do hor, turistika či obecně 

pobyt venku. 

6) Dětská hra – hra s panenkami, autíčky či jinými hračkami (zejména 

respondenti mající potomky do 8 let) 

7) Hra a komunikace s vrstevníky – kolektivní hry, vrstevníci, zájmová činnost 

v klubovně, zájem o opačné pohlaví (zejména děti starší 10 let). 

8) Tvořivé hry – stavění z lega, práce se dřevem, montování součástek, stavění 

z přírodnin. 

9) Divadlo, zpěv a hudba – hraní divadla, různé rolové hry, zpívání, poslech 

hudby či rytmika. 
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3.4.2 Preferovaný typ aktivit v programu 

Na tuto oblast respondenti odpovídali v rámci dvou poloţek, a to otázek 15 a 18 

předloţeného dotazníku. Otázka 15 byla otevřená, stimulující volnou produkci nápadů, 

a v otázce 18 si mohli rodiče vybrat z více moţností. 

V rámci volné produkce (otázky 15) rodiče uváděli následující typy aktivit, které 

jsme pro přehlednost rozdělili do 9 trsů: 

 

1) Rozvoj znalostí o postiţení sourozence 

Obsah této skupiny by se dal charakterizovat následujícími výroky:  

„Otevřeně hovořit o problémech lidí s PAS.“  

„Předat vhodnou formou základní informace o PAS – formou výměny zkušeností 

mezi pracovníky a dětmi či přednáškami pozvaných externích subjektů.“ 

„Dávat třeba vědomostní hádanky k tematice PAS a pak na ně zavést diskuzi.“ 

„Pomoci dětem pochopit, jak funguje mozek dětí s PAS, jaké jsou jejich slabiny 

a kde potřebují pomoc.“ 

 

2) Sdílení proţitků a zkušeností 

Další kategorie byla sloţena z odpovědí, jakými byly například společná 

konverzace a posezení, sdílení záţitků pomocí kresby, divadla, tance i zpěvu, vzájemné 

poznávání a proţití příjemných chvil, a dala by se souhrnně vyjádřit následujícím citátem: 

„Prostor pro vyjádření plusů i minusů, zážitků s PAS sourozencem před a společně 

s ostatními ,zdravými„ dětmi, které mají PAS sourozence. ,Co dělá můj brácha a já mám 

na něm rád, nebo naopak nenávidím.„ Prostor pro vyjádření ale i přání ,zdravého„ 

sourozence vůči PAS sourozenci v rámci jejich budoucího vztahu.“ 

 

3) Navázání přátelství 

Tento trs je sloţen z aktivit, jakými jsou programy k navázání komunikace, 

společenské a socializační hry a dal by se charakterizovat následujícími výroky: 

„Poskytnout dětem možnost spřátelit se s dětmi, dospívajícími, ale i již dospělými 

lidmi, kteří mají stejné osudy a již si odžili některé prožitky, trápení ale i veselé příhody. 

Aby si navzájem mohli i mezi sebou poradit.“ 

„Něco jako zařazení do kolektivu, aby mělo dítě pocit, že se mu naplno někdo 

věnuje, protože sourozenci autistických dětí jsou v rodině trochu stranou.“ 
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4) Psychologické a terapeutické aktivity 

Čtvrtou obsahovou kategorií jsou „Psychologické a terapeutické aktivity“. Tato 

skupina odpovědí odkazuje zejména na psychologa (případně speciálního pedagoga 

s terapeutickým výcvikem) a rodiče v ní vyjadřují myšlenky, jakými jsou skupinové 

terapeutické vedení, individuální rozhovor s terapeutem, moţnost pro dítě být někým 

vyslechnut, případně i poskytnutí krizové intervence. 

 

5) Sportovní a pohybové vyţití 

Oblastí pátou bylo „Sportovní a pohybové vyţití“, v jejím rámci rodiče navrhovali 

„aktivity, které děti rozhýbou“, tedy sportovní soutěţe, míčové hry, opičí dráhy, jízdu 

na kole, bowling, psychogymnastiku a jiné pohybové hry. 

 

6) Hra 

Často objevovaným tématem byl apel na dětskou hravost a hry, ať uţ společenské 

(deskové), nebo kolektivní či tvořivé a pohybové. 

 

7) Expresivní a tvořivé činnosti 

Expresivními činnostmi jsou myšleny zejména proţitkové aktivity, arteterapie, 

dramaterapie, muzikoterapie, hudba, zpěv, hraní divadla či dramatické ztvárnění běţných 

a neobvyklých situací se sourozencem s PAS a jejich následný rozbor. 

Tvořivé činnosti jsou potom aktivity rozvíjející kreativitu a při kterých se něco 

tvoří, uváděné příklady byly malování, kreslení, keramika či rukodělné činnosti. 

 

8) Turistika a venkovní aktivity 

Tato kategorie obsahovala návrhy jako: výlety do okolí, pobyt venku, vycházky 

do přírody, venkovní aktivity atd. 

 

9) Relaxační aktivity a zábava 

Poslední významnější skupina, kterou rodiče chtěli zařadit do programu, se skládala 

z nápadů, jakými byla návštěva cukrárny, výlet do kina, relaxace atd. 

 

„Ekvivalentem“ k otevřené otázce číslo 15 byla otázka číslo 18, ve které si mohli 

rodiče zvolit pomocí číslování od 1 do 10 typy aktivit, které by si přáli zařadit do programu 
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(1 – nejvíce důleţité, 10 – nejméně důleţité). Výsledné skóry byly sečteny a zprůměrovány 

a je moţno detailně si je prohlédnout v tabulce 2.  

Na základě získaných výsledků by se daly aktivity rozdělit do tří skupin – „vysoce 

preferované“ (s průměrem pohybujícím se od 1 do 5), „středně preferované“ (s průměrem 

pohybujícím se od 5 do 6) a „málo preferované“ (s průměrem v rozmezí mezi 6 aţ 10). 

Jako „vysoce preferované“ aktivity respondenti označili: „Rozvoj praktických 

schopností pro komunikaci a souţití se sourozencem“, „Podporu a posilování pozitivních 

aspektů vztahu se sourozencem s postiţením (máme si jako sourozenci vzájemně 

co nabídnout)“, „Učení zvládání a přizpůsobení se zátěţovým situacím, které ţivot 

se sourozencem s PAS přináší“ a „Práce s negativními emocemi spojenými s postiţením 

sourozence". Do kategorie „středně preferovaných“ činností byly zařazeny následující 

moţnosti: „Vzájemné sdílení zkušeností a pocitů mezi dětmi navzájem“, „Rozvoj 

pozitivního sebehodnocení, sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty“ a „Práce na zlepšování 

subjektivního pocitu kvality ţivota a pocitu ţivotní pohody“. Do skupiny málo 

preferovaných, patří zbývající tři body, tedy: „Odhalování případných psychických 

problémů a zaměření na to, co se můţe dětem nabídnout po skončení programu“, „Rozvoj 

znalostí o poruchách autistického spektra (PAS)“ a „Zábava, relaxace, odpočinek“. 

 

Tabulka 2: Preferovaný typ aktivit v programu (škálovací otázka) 

 
Průměr (m) Medián  

Směrodatná 

odchylka (sd) 

Rozvoj praktických schopností pro komunikaci a souţití 

se sourozencem 3,6 2 2,9 

Podpora a posilování pozitivních aspektů vztahu 

se sourozencem s postiţením (máme si jako sourozenci 

vzájemně co nabídnout) 4,1 3 2,6 

Učení zvládání a přizpůsobení se zátěţovým situacím, 

které ţivotem se sourozencem s PAS přináší  4,2 4 2,5 

Práce s negativními emocemi spojenými s postiţením 

sourozence 4,3 4 2,3 

Vzájemné sdílení zkušeností a pocitů mezi dětmi 

navzájem 5,5 6 2,6 

Rozvoj pozitivního sebehodnocení, sebevědomí a vědomí 

vlastní hodnoty 5,5 6 3,2 

Práce na zlepšování subjektivního pocitu kvality ţivota 

a pocitu ţivotní pohody 5,6 6 2,8 

Odhalování případných psychických problémů a 

zaměření na to, co se můţe dětem nabídnout po skončení 

programu 6,3 7 2,9 

Rozvoj znalostí o poruchách autistického spektra (PAS) 6,3 7 3,0 

Zábava, relaxace, odpočinek 6,6 7 3,1 
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3.4.3 Preferovaná forma podávání informací 

Podobně jako u preferovaného typu aktivit byly v dotazníku i dvě poloţky zjišťující 

preferovanou formu podávání informací. Byly jimi otevřená otázka číslo 16 a otázka s více 

moţnostmi číslo 19. 

Na otevřenou otázku rodiče podali široké spektrum odpovědí, které jsme 

pro přehlednost rozdělili do 4 kategorií, přičemţ odpověďmi se jako červená nit proplétaly 

dva základní poţadavky. Prvním z nich byla „přiměřenost věku“. Tedy, aby nabízený 

program byl adekvátní věku a moţnostem dítěte, aby informace byly podávány pro něj 

srozumitelnou a přirozenou formou a také citlivě. Druhým byl způsob předávání informací 

„zábavnou a hrovou formou“, a to zejména proto, aby se děti chtěly programu účastnit 

samy od sebe. 

Výše zmíněné kategorie jsou následující: 

1) Ústní forma 

Nejčastěji uváděnou cestou podávání informací byla „ústní forma“. Nejčastěji 

kódovanou jednotkou této kategorie bylo pouze konstatování „ústní“, dalšími jednotkami 

byly přednáška, stručný výklad, výklad prostřednictvím příběhu či pohádky, diskuze 

s otázkami, beseda s aktivní spoluprací, rozhovory s ostatními zdravými sourozenci 

či „rozhovory s terapeuty, kteří si poslechnou, co zdravé sourozence trápí a čemu 

nerozumí“. 

 

2) Názorné a interaktivní techniky  

Často zmiňovanou formou bylo také předávání informací prostřednictvím 

„názorných a interaktivních technik“. Jako příklady byly uváděny ukázky, obrázky, 

konkrétní příklady, lehká a srozumitelná četba či různá dramatická cvičení (hraní scének, 

prohození rolí s moţností vyzkoušet si danou situaci v kůţi jejich sourozence či rodiče). 

 

3) Učení hrou a záţitkem 

Další skupina odpovědí by se dala označit anglickým pojmem „learning by doing“, 

šlo o praktické zapojení dětí do činnosti pomocí zkoušení, samostatného vyhledání 

informací či praktických aktivit. 

 

4) Multimediální forma  

 Poslední uváděnou formou předávání informací je „multimediální forma“. Rodiče 

navrhují uţívat prezentaci na PC, vzájemné natáčení se, pouštění videí s příklady chování 
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dětí s PAS a jejich následný rozbor, dorozumívání mezi schůzkami formou Facebooku 

či e-mailů. 

Více strukturovanou formou otázky 15 byla otázka 19, v níţ mohli rodiče 

zaškrtnout libovolný počet z 18 nabídnutých forem aktivit. Podrobnější informace 

o volbách respondentů je moţno nahlédnout v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Preferovaná forma podávání informací (otázka s volbou z více moţností) 

Forma podávání informací 

Počet 

respondentů 

(N) 

Procentuální 

zastoupení 

Učení hrou a záţitkem (spojené s následným rozhovorem a 

rozborem záţitku) 
78 90 % 

Vrstevnická diskuze (děti si vzájemně vyměňují zkušenosti ze 

ţivota se sourozencem s PAS pod vedením dospělého) 
63 72 % 

Speciální hry přibliţující problematiku ţivota dítěte s PAS 58 67 % 

Dramaterapeutické techniky (hraní rolí, …) 50 57 % 

Sportovní činnosti 47 54 % 

Beseda s hostující osobností (dospělý sourozenec dítěte s 

PAS; odborník na problematiku PAS; člověk s postiţením a 

výjimečnými schopnostmi) 

44 51 % 

Tvořivé činnosti 43 49 % 

Diskuzní bloky (diskuze o PAS a podobných tématech) 40 46 % 

Nácvik relaxačních technik a metod 39 45 % 

Arteterapeutické techniky (výtvarné aktivity a výtvarné 

sebevyjádření) 
39 45 % 

Individuální práce (lektoři se věnují jednotlivým dětem, které 

pracují samy) 
34 39 % 

Vycházky do přírody 31 36 % 

Promítání filmů (či jejich částí) s problematikou PAS 30 34 % 

Práce s PC a tablety 29 33 % 

Nepovinná domácí zadání (která by podporovala rozvoj 

znalostí a dovedností v kaţdodenním ţivotě – četba 

tematických kníţek, trénink komunikace se sourozencem atd.) 
29 33 % 

Přednáška (o PAS a podobných tématech) 20 23 % 

Čtení úryvků z knih zaměřených na problematiku PAS 14 16 % 

Testování znalostí (o PAS a podobných tématech) 12 14 % 

Ostatní  7  8 % 
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Na základě získaných výsledků jsme aktivity rozdělili do tří skupin („preferované 

nadpoloviční částí respondentů“, „preferované méně jak polovinou respondentů“ 

a „preferované méně jak třetinou respondentů"), přičemţ jako dělící bod mezi prvními 

dvěma skupinami byl určen počet 44 respondentů (tedy 51 % výzkumného vzorku) 

a hranice mezi druhou a třetí skupinou byla 30 respondentů (tedy 34 % výzkumného 

vzorku). 

Aktivity preferované nadpoloviční částí respondentů jsou: učení hrou a záţitkem 

(spojené s následným rozhovorem a rozborem záţitku), vrstevnická diskuze (děti 

si vzájemně vyměňují zkušenosti ze ţivota se sourozencem s PAS při moderování 

dospělým), speciální hry přibliţující problematiku ţivota dítěte s PAS, dramaterapeutické 

techniky (hraní rolí, …), sportovní činnosti, beseda s hostující osobností (dospělý 

sourozenec dítěte s PAS; odborník na problematiku PAS; člověk s postiţením 

a výjimečnými schopnostmi). Aktivity preferované méně jak polovinou respondentů jsou: 

nácvik relaxačních technik a metod, diskuzní bloky (diskuze o PAS, a podobných 

tématech), přednáška (o PAS a podobných tématech), testování znalostí (o PAS 

a podobných tématech), arteterapeutické techniky (výtvarné aktivity a výtvarné 

sebevyjádření), tvořivé činnosti, individuální práce (lektoři se věnují jednotlivým dětem, 

které pracují samy), promítání filmů (či jejich částí) s problematikou PAS. Aktivity 

preferované méně jak třetinou respondentů jsou: práce s PC a tablety, čtení úryvků z knih 

zaměřených na problematiku PAS, vycházky do přírody a nepovinná domácí zadání (která 

by podporovala rozvoj znalostí a dovedností v kaţdodenním ţivotě – četba tematických 

kníţek, trénink komunikace se sourozencem atd.) 

3.4.4 Očekávané výstupy programu 

„Myslím, že je to velmi dobrý program pro naše rodiny, sami my dospělí se v tom 

plácáme a určité období jsem pro své dcery určitě nebyla ten správný opěrný bod, 

ta správná pohodová smějící se máma. S programem tohoto typu by se mi to zvládalo 

určitě lépe a rychleji by se to zpracovalo.“ 

Na otevřenou otázku: „Co by si měly děti podle Vašeho názoru z program odnést?" 

podali rodiče celou řadu odpovědí, které by se daly rozdělit do následujících deseti oblastí: 
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1) Vzájemné porozumění (zisk znalostí o postiţení sourozence) 

„AHA efekt, pochopil jsem, proč se ten můj brácha nebo ségra takhle chová 

a jsem schopen tyto odlišnosti v chování vysvětlit.“ 

Účastníci programu by měli získat znalosti a zkušenosti o tom, co jsou PAS a jak 

se projevují. Po absolvování by měli lépe chápat postiţení, chování, způsoby komunikace 

a problémy svého bratra či sestry. Měly by jim také být poskytnuty „návody, tipy 

a náměty“ vhodného přístupu a komunikace se sourozenci, a to jak v situacích běţných, 

tak okamţicích krizových. 

 

2) Nácvik copingových strategií a komunikace se sourozencem s PAS 

„V rámci programu by se děti měly mimo jiné naučit, jak si se sourozencem, který 

má PAS, jednat, hrát, komunikovat a žít.“ 

Děti by se měly naučit techniky a získat dovednosti pro řešení konfliktních situací, 

zdokonalit schopnost ovládat se v těchto situacích a celkově jim i předcházet či umět 

v nich dokonce sourozenci s PAS poradit, pomoci a pracovat s ním. Naučit se chápat 

projevy sourozenců a nebrat si tak třeba jejich uráţky či agresivní chování vůči nim osobně 

a zároveň se jim naučit účinně bránit. Měly by rozvíjet praktické schopnosti pro navázání 

komunikace, komunikaci, hru a souţití se svým sourozencem. Měly by se také naučit 

„jak a kde hledat odpočinek i radu, když je pro ně sourozenec větší zátěží, než jsou schopni 

zvládnout“, způsoby, jak ventilovat stres a jak si celkově vybudovat vlastní čas a prostor. 

 

3) Posílení pozitivních aspektů vztahu se sourozencem 

Dalším cílem dle vyjádření rodičů by mělo být zkvalitnění sourozeneckého vztahu 

– jeho upevnění. Děti by si měly uvědomit, ţe i přes jisté odlišnosti s bratrem či sestrou 

patří k sobě. Zdravé děti by během programu „měly pochopit, že jejich sourozenci nejsou 

na obtíž“ a zároveň si odnést „chuť své sourozence dále poznávat“. Měly by se naučit 

spolupracovat, pomáhat si, respektovat a tolerovat odlišnosti a společně „vycházet 

při hrách, žít v jednom pokoji, překonat velké věkové rozdíly a komunikovat“. 

 

4) Přijetí diagnózy sourozence 

„Pochopení, že mít PAS sourozence neznamená mít ,zkažený„ život, jen to, že jejich 

sourozenec je prostě jiný, přemýšlí jinak a občas se i chová jinak.“ 

Často poţadovaným cílem bylo také smíření zdravého dítěte s diagnózou jeho 

sourozence, uvědomění si jak kladů, tak negativ, které PAS přináší. Zisk pocitu, ţe mít 
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sourozence s PAS není tragédií. Uvědomění, ţe jinakost sourozence nemusí být 

„překážkou, aby s ním nemohl alespoň někdy trávit čas příjemně a zajímavě pro oba“. 

Dále i zjištění, ţe „to, co mu vlastně vadí, jsou jenom malichernosti a bude se na ty 

malichernosti umět dívat více s nadhledem”. 

 

5) Zpracování role a pozice v ţivotě sourozence i rodiny 

Program by dle řady rodičů měl dětem pomoci zamyslet se i nad otázkami, 

jak mohou svým sourozencům s PAS pomoci či jak s nimi pokračovat cestou ţivotem 

(např. „jak se postavit k situaci, až tu rodiče nebudou a já budu ten jediný, koho ten můj 

sourozenec má a já budu mít i svůj život“). Účastníci by si v něm však, dle řady responzí, 

měli uvědomit i to, „ že mají právo na život i na rodiče a nejsou pečovateli o sourozence“. 

Odnést by si měli i vědomí toho, jak můţe být situace pro rodiče sloţitá, v jaké situaci 

se nachází celá rodina, ţe jsou rodiči stejně cenění a chtění jako sourozenec, který 

vyţaduje více péče, jinými slovy, ţe jsou "taky milovaným dítětem a že rodiče autíkovi 

nenadržují“. 

 

6) Sociální opora a prostor pro to být vyslyšen 

Řada rodičů psala, ţe jejich potomci by potřebovali bezpečný prostor, ve kterém 

by se mohli podělit o zkušenosti a záţitky (dobré i špatné) ze ţivota se sourozencem 

s PAS, vzájemně (pod vedením odborníka) se sobě svěřit, poradit si, postěţovat 

a poskytnout si podporu. Dle vyjádření rodičů by program měl mít i terapeutický přesah 

a jeho lektoři by měli být schopni rozpoznat, zda dítě potřebuje i další odbornou pomoc, 

a případně mu poskytnout nejen oporu, ale i kontakty na dané odborníky. 

 

7) Zisk pocitu, ţe v dané situaci nejsou sami 

„Měli by zjistit, že v tom nejsou sami a že se aktivity ohledně PAS netočí jen kolem 

jejich sourozence. Myslím, že je hodně důležité, aby děti věděly, že jsou chápány a že víme, 

že to mají těžké.“ 

Velké mnoţství respondentů uvedlo, ţe děti by si z programu měly odnést také to, 

ţe nejsou samy, kdo má sourozence s postiţením a navázat přátelství s dětmi, které mají 

podobné problémy a trápení, a získat tím „povzbuzení, že i ostatní zažívají podobné 

problémy“. 
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8) Příprava na konfrontaci s vnějším světem 

„Zdravé děti hodně řeší, jak jsou přijímány společností a vrstevníky, když mají 

sourozence s PAS, je to jejich bolavé místo.“ 

Jedním z cílů programu by také měla být příprava na konfontaci s vrstevníky 

a ostatními lidmi, která můţe být spojená s diagnózou jejich sourozence. Děti by se měly 

„naučit zvládat situace, kdy jsou atakováni kvůli postižení sourozence“, „zjistit, jak říct 

svým kamarádům či prvním láskám, že mají sourozence s PAS“ a celkově se naučit, 

jak „sebe i PAS sourozence ,chránit„ před okolím, které neumí PAS sourozence přijmout“. 

 

9) Posílení sebevědomí 

„Děti by měly posílit své vlastní, díky sourozenci, často pošramocené sebevědomí.“ 

Jedním z očekávaných přínosů programu je také posílení a upevnění sebevědomí 

zdravých sourozenců, jinými slovy vědomí, ţe i „přes obtíže, které mám, jsem dobrý právě 

takový, jaký jsem“. A dále například i zisk uvědomí, ţe „na sebe mohou být hrdí, protože 

musí zvládat víc než mnohé jiné děti“. 

 

10) Prostor pro sebe a odpočinek 

Celkově by si děti z programu měly odnést „hlavně radost z toho, že dělají činnost, 

která je baví“, spokojenost, nové záţitky a dobrou náladu. V rámci programů by si měly 

také odpočinout a odreagovat se od problémů se sourozencem. Ne méně poţadovaným 

výstupem programu bylo také navázání přátelských vztahů a zisk společných záţitků. 

4 Diskuze 

V následující kapitole se pokusíme kriticky rozebrat získané výsledky, shrnout 

a reflektovat základní limity našeho výzkumu a navrhnout doporučení nejen pro další 

výzkum, ale i praxi. 

4.1 Charakteristiky výzkumného souboru 

Zajímavým údajem z hlediska sloţení výzkumného souboru bylo velmi vysoké 

procento vysokoškoláků (41 %), značně převyšující procentuální průměr vysokoškolsky 

vzdělaných jedinců v naší zemi, kterých je ve věkové kategorii 30–34 let 18,6 %, 

a se stoupajícím věkem se progresivně sniţuje (Český statistický úřad: Odbor statistiky 

obyvatelstva, 2014). Moţným vysvětlením tohoto zastoupení můţe být fakt, ţe vyplňování 
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dotazníků bylo dobrovolné a ţe o účast v podobných programech (tedy i o vyplnění 

dotazníku) mají vyšší zájem vysokoškolsky vzdělání rodiče – viz Mandell a Saltzer (2007). 

Statistická analýza demografických údajů nám také měla umoţnit získat odpovědi 

na celou řadu otázek týkajících se toho, zda existuje rozdíl mezi respondenty, kteří mají 

zájem o účast jejich dítěte v programu, a respondenty, kteří účast v programu odmítli. 

Protoţe však skupiny byly značně neekvivalentní, co se mnoţství subjektů týká, 

a výzkumný vzorek pro danou formu porovnání nebyl dostatečně veliký, je třeba výsledky 

prezentované v této oblasti brát s jistou rezervou. Respondenti, kteří chtěli, aby se jejich 

dítě programu účastnilo, se v procentuálním zastoupení významně nelišili
23

 v oblastech, 

jakými byly úplnost rodiny, dosaţené vzdělání, typ školy navštěvované dítětem s PAS, 

počet sourozenců či typ školy navštěvované zdravým sourozencem, s větší 

pravděpodobností však byl jejich potomek s PAS dívka (20,3 % vs. 9,1 %), stejně tak 

druhým sourozencem byla častěji dívka (53,1 % vs. 26,3 %); co se diagnózy týká 

procentuálně byly poměry u obou skupin vyrovnány, vyjma převahy diagnózy atypického 

autismu u rodičů, kteří účast zdravého sourozence v programu odmítli (31,8 % vs. 23,4 %). 

Ve skupině respondentů, kteří měli o program zájem, převaţovali partneři s vyšším 

vzděláním. Porovnáme-li tyto výsledky s výzkumem Mandella a Saltzera (2007) 

zjišťujícím to, kteří rodiče mají tendenci účastnit se podpůrných skupin, výsledky 

se značně liší, neboť u rodičů, kteří se chtěli podpůrných programů účastnit, byli častěji 

potomci s PAS chlapci (86,5 % vs. 80,3 %), měli častěji vysokoškolské vzdělání (64,5 % 

vs. 46,2 %) a častěji byli z úplných rodin (83,6 % vs. 73,7 %). Daný výzkum však zkoumal 

názor na účast v programu pro rodiče a byl vykonán na mnohonásobně vyšším vzorku 

(n = 1 005). 

4.2 Zkušenost, poptávka a postoj k programům 

Majorita respondentů uvedla, ţe o programech daného typu doposud nevěděla, 

coţ jasně implikuje, ţe tyto programy jsou v rámci laické veřejnosti v naší zemi málo 

rozšířené, popularizované a zavedené, tento výsledek také celkově upozorňuje na problém 

výchovné a psychosociální práce, o kterém se v našem prostředí zmiňují například Kárová, 

Blatný a Bendová (2009); tedy ţe potřeby a zájmy zdravých sourozenců se v rámci 

speciálně-pedagogické a psychologické práce s rodinou nemocného dítěte dostávají 

aţ na druhé místo a přímo v názvu studie o zdravých sourozencích hovoří jako 

o „zapomenutých dětech“. 

                                                 
23 Za významný rozdíl jsme povaţovali rozdíl o 8 % a více. 
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Co se poptávky po programu týká, oslovili jsme cílovou skupinu velmi pečlivě, 

problémem však mohla být dobrovolnost vyplnění dotazníku, přičemţ návratnost 

by se dala označit jako poměrně nízká, je tedy třeba poloţit si otázku, zda daný poměr 

zájmu o program (75 % vs. 25 %, ve prospěch respondentů, kteří chtěli, aby se jejich dítě 

programu zúčastnilo) skutečně validně reprezentuje postoj celé cílové skupiny k daným 

programům či zda dotazníky vyplňovaly zejména osoby, které mají k těmto programům 

a priori pozitivní postoj, a naopak lidé, kteří jsou k těmto programům skeptičtí, dotazníky 

odmítli či nevyplnili. Výsledný poměr tedy nemusí představovat rozloţení postojů v rámci 

celé cílové skupiny a je třeba jej interpretovat s jistou opatrností. Je třeba ale upozornit 

na to, ţe k velmi podobným výsledkům dospěli Mandell a Saltzer (2007), v jejichţ studii 

uvedlo 70 % z 1 005 dotázaných rodičů dětí s PAS, ţe se podpůrného programu zúčastnilo 

či se aktuálně účastní. 

Co se postoje k daným programům týká, rozhodli jsme z kvalitativního hlediska 

rozebrat odpověď „Co si obecně myslíte o programech tohoto typu?“ u respondentů, kteří 

se vyjádřili negativně k účasti jejich potomka v programu. Analýza ukázala, ţe pouze 

3 respondenti vyjádřili k programu negativní postoj, 3 osoby zaujaly postoj neutrální 

či zdrţenlivý, 2 odpovídající se nevyjádřili a zbývajících 14 rodičů si o programech myslí, 

ţe jsou uţitečné, přičemţ 7 z nich uvádí jako důvod pro odmítnutí účasti fakt, ţe zdraví 

sourozenci jsou jiţ příliš staří (věk vyšší 16 let). Zdá se tedy, ţe většina rodičů k programu 

zaujímá pozitivní postoj, nehledě na to, zda chce, aby se jejich dítě účastnilo, či nikoli. 

To celkově koresponduje s faktem, ţe rodiče dětí s postiţením mají tendenci vnímat 

jakoukoli psychosociální pomoc jako přínosnou a účinnou.(např.: Dodd, 2004; Carpenter 

a další, 2004; Cooke, a další, 2010) 

4.3 Organizace programu 

Vhodná organizace je jednou z klíčových komponent programu. Odborníci mohou 

vymyslet obsahově velmi kvalitní program, ten však můţe vyjít naprosto vniveč, pokud 

nebude vycházet vstříc podmínkám a moţnostem rodin sourozenců dětí s PAS. Zahraniční, 

odborně evaluované, programy jsou v organizační komponentě velmi různorodé, a navíc 

jsou určené na míru lidem z jiných kultur, tedy s jinými návyky a odlišnými potřebami. 

Tvořit na jejich základě organizační stránku skupinového programu v našem prostředí 

by tedy bylo velmi náročné, a navíc by výsledek mohl být nevyhovující pro podmínky 

a potřeby našich rodin, proto jsme se tomuto tématu věnovali v našem šetření, aby se jim 
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případný následně vytvořený program mohl přizpůsobit a aby tak mohl oslovit co nejširší 

cílovou skupinu sourozenců dětí s PAS. 

Co se upřednostňovaného formátu setkávání týká, nejţádanější je varianta 

6 aţ 10 setkání (s tendencí k vyššímu počtu), ve všední dny odpoledne, s týdenní 

aţ dvoutýdenní periodicitou a dobou trvání okolo 2 hodin. Tento koncept je velmi podobný 

řadě programů evropských (Cooke, Semmens, 2010; Granat, Nordgren, Rein, 2012) 

či kanadských (Smith, Perry, 2005), naopak je značně odlišný v porovnání 

s nejrozšířenějším programem práce se sourozenci dětí s postiţením tzv. Sibshops, který 

funguje na bázi 4 konsekutivních setkání po měsíci, probíhajících dopoledne o víkendech 

a trvajících klasicky 4 hodiny. (D´Arcy, a další, 2005) 

Jako vhodné prostory pro realizaci aktivit jsou pojímány jak interiéry, tak prostředí 

venkovní, a zejména jejich kombinace, stejně jako ve velké většině zahraničních programů 

(např.: Dyson, 1998; Conway, Meyer, 2008; Carpenter, a další, 2004) 

Za povšimnutí také stojí, ţe pokud respondenti v otevřených odpovědích zmiňovali 

pracovníky, kteří by program měli organizovat a vést, hovořili pouze o psycholozích 

(zejména poradenských), přitom v zahraničí se praxe zdaleka neomezuje pouze 

na psychology, ale aplikují ji i speciální pedagogové, učitelé, psychiatři, jiní pracovníci 

v sociálních sluţbách, v ojedinělých případech dokonce i zdravotní sestry. Programy také 

bývají zahrnovány nejen do sféry poradenské, ale i školní a klinické praxe. (Tudor, Lerner, 

2014) 

Protoţe se jedná o program skupinový, klíčovým úkolem je výběr a tvorba správné 

skupiny dětí. Pokud by bylo sloţení skupiny příliš pestré, mohlo by to výrazně sníţit její 

přínosnost a dynamiku, stejně tak i pokud by skupina byla příliš unifikovaná. Jako dvě 

hlavní, dle našeho názoru dostatečně diskriminující, kritéria jsme na základě inspirace 

zahraničními studiemi zvolili rozdělení dle věku (Smith, Perry, 2005) a dle diagnózy 

sourozence (Tudor, Lerner, 2014). Většina dotázaných se kloní k názoru, ţe pokud by to 

bylo moţné, bylo by vhodné skupiny dětí na základě těchto kritérií vytvořit. Objevila se 

však i skupina názorů, ţe existují relevantnější charakteristiky, na základě kterých by byla 

tvorba skupin relevantnější. Podobný názor prezentují například Tudor a Lerner (2014) 

v podkapitole „sourozenectví není diagnóza“, v níţ pojednávají o tom, ţe současná forma 

kritérií inkluze a tvorby skupin v takovýchto programech přehlíţí jemné nuance mezi 

sourozenci a zařazuje je do skupin paušálně na základě jejich statutu sourozence dítěte 

s postiţením. Uvádějí, ţe je nepřesné předpokládat, ţe zdravý sourozenec bude mít 

problémy uţ na základě toho, ţe je sourozencem, a proto tvrdí, ţe roli při výběru 
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do programu a tvorbě skupiny by měly hrát zejména individuální faktory, jakými jsou 

psychologické a behaviorální fungování, forma postiţení sourozence, rodinná 

psychopatologie, problémové rodinné fungování, mnoţství pozornosti věnované dítěti 

či nedostatky v sociální komunikaci. 

Co se týká účasti rodičů v programu, osobně se domníváme, ţe jejich zapojení 

by bylo přínosem pro kvalitu rodinných vztahů a celkově kvalitu ţivota rodiny dítěte 

s PAS, jak ostatně dokazují i zahraniční studie (viz např. Lobato, Kao, 2002; Tsao, 

Davenport, Schmiege, 2011). Důleţitější neţ náš názor však bylo zjistit, zda by rodiče 

samotní měli o takovouto spolupráci zájem a jakou by případně preferovali formu – 

průběţné informování (viz např. Meyer, 2014), zapojení v rámci některých sezení 

(viz např. Granat, Nordgren Rein, 2012) účast na všech setkáních (viz např. D´Arcy, 

a další, 2005) či zda by měly probíhat souběţné rodičovské skupiny (viz např. Lobato 

a Kao, 2002; Giallo a Gavidia-Payne, 2012). Zajímavou formou práce, o které jsme však 

v našem výzkumu neuvaţovali je také skupinová práce s jednotlivými rodinami, 

jak ji popisují například Giallo a Gavidia-Payne (2008). Téměř všichni rodiče by se chtěli 

nějakou formou programu zúčastnit, polovina z nich má zájem se zúčastnit alespoň 

jednoho společného setkání a třetina z nich by ocenila souběţně probíhající skupinu 

pro rodiče. Bylo by tedy zajímavé zjistit, co rodiče od zapojení do daných programů 

očekávají, případně co by mělo být poţadovaným obsahem paralelních rodičovských 

skupin, zda by měl být identický s obsahem skupin sourozenců, jako tomu je například 

v programu (např. Lobato a Kao, 2005) či zda si rodiče přejí mít témata jiná, pro ně 

specifická (např. Carpenter, a další, 2004) 

Zahraniční studie konstatují také to, ţe ţádaným vedlejším produktem skupinových 

programů je moţnost relaxace a odpočinku pro rodiče v době, kdy děti mají program. 

(Conway, Meyer, 2008) Je zároveň třeba si uvědomit, ţe samotná účast dětí na programu 

či minimálně jejich doprava na setkání vyţaduje asistenci dospělého. To se můţe pojit 

s takovými problémy, jako je nutnost zajištění hlídání druhého dítěte, coţ můţe být často 

velmi komplikované, případně i nemoţné. Tvůrci programu by tedy měli počítat i s touto 

proměnnou, aby tak maximalizovali moţnost zdravých sourozenců účastnit se 

a mít z programů uţitek. Opravdu se ukázalo, ţe 65 % rodičů by chtělo, aby o jejich dítě 

s PAS bylo v rámci programu postaráno. Bylo by vhodné tento fakt zváţit, neboť řada 

studií poukazuje na pozitivní přínos tohoto opatření (Carpenter, a další, 2004; Giallo, 

Gavidia-Payne, 2008). 
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Důleţitým faktorem, jak se ukázalo v řadě otevřených odpovědí, je i fyzická 

dostupnost programu, tedy jeho vzdálenost od místa bydliště. Téměř 75 % respondentů 

by bylo ochotno na program dojíţdět i v případě, ţe by se konal mimo jejich město, 

a to do vzdálenosti 20 kilometrů i více. Při jemném odchýlení od striktně empiricky 

podloţených interpretací i tento fakt, tedy ochota cestovat za programem i do poměrně 

velké vzdálenosti, demonstruje míru zájmu rodičů o účast v takovýchto programech. 

Bylo by tedy vhodné zváţit, jakým způsobem program koncipovat tak, aby byl dobře 

dostupný co nejširšímu spektru zájemců. 

Podstatnou sloţkou programu je i jeho evaluace, ta má dva základní důvody, 

prvním z nich je vyhodnocení účinnosti programu, které můţe vést k jeho zdokonalování, 

a druhým je moţnost na základě výsledků těchto testů odhalit případné psychické 

problémy dítěte a začít s nimi pracovat tak, aby se předešlo jejich dalšímu rozvoji, 

coţ často bývá jedním z cílů obdobných zahraničních programů (viz např. D´Arcy, a další, 

2005; Smith, Perry, 2005). Problémem, který můţe u klientů dětského věku nastat, je to, 

ţe jejich zákonní zástupci administraci takových metod odmítnou. Nezdá se však, 

ţe by v námi zkoumaném souboru měli rodiče v této záleţitosti problémy, neboť 

s administrací testu by nesouhlasilo pouze 16 % dotázaných. Paradoxní je, ţe jsme 

neodhalili statisticky signifikantní odchylku mezi skupinou, která s administrací testu 

souhlasí, a skupinou, která s jeho administrací nesouhlasí, v průměru podávaných 

preferencí na bod „Odhalování případných psychických problémů a zaměření na to, 

co se může dětem nabídnout po skončení programu“ v otázce číslo 18 (t = 0,45, df = 84). 

Domníváme se totiţ, ţe tyto dvě poloţky spolu souvisí a dané odpovědi by tedy měly 

inverzně korelovat. Moţným vysvětlením toho, ţe tento jev nenastal, můţe být fakt, 

ţe rodiče, kteří odmítli testování dětí psychologickými testy, se k těmto testům staví jako 

k nástroji, který děti zatěţuje, případně jim přiděluje nevhodné nálepky. Jedná se však 

pouze o domněnku výzkumníků a je třeba ji dále empiricky ověřit a v následném programu 

zohlednit. 

4.4 Obsah programu 

Co se týká přínosu dotazníkového šetření v obsahové komponentě programu, 

umoţnilo nám zjistit oblíbené aktivity zdravých sourozenců z pohledu rodičů, coţ můţe 

slouţit jako vhodná inspirace při tvorbě programu. 

Dále jsme se mohli dozvědět, jaké typy činností by podle názoru rodičů děti 

v programu preferovaly a ocenily, a to jak na bázi volné produkce, tak na základě výběru 
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z předem stanovených moţností. Obě tyto varianty se v řadě bodů překrývaly, odpovědi 

na otevřenou otázku však přinesly i řadu inspirativních nápadů a v řadě případů poskytly 

konkrétní obsah (pomocí příkladů činností) pouze obecně postulovaným oblastem. 

Celkově se rodiči navrhované aktivity shodovaly (aţ na nepatrné rozdíly v preferenci 

či definici) s aktivitami obsaţenými v zahraničních programech. A taktéţ byly velmi 

podobné (i v pořadí obliby) aktivitám, které v podobných programech oceňovaly děti 

samotné. (Dyson, 1998) Rozdílem bylo například to, jak rodiče pojímali bod relaxace. 

Zatímco řada studií tento bod definuje jako nácvik autogenního tréninku, Jacobsonovy 

progresivní relaxace atd., rodiče jej definovali spíše jako čas pro odpočinek a příjemné 

aktivity, v rámci kterých by si děti odpočinuly a zaţily příjemné chvíle. Dle našeho názoru 

je důleţité tento postřeh vzít v úvahu, neboť ve studii, v níţ děti hodnotily obsah programu 

samy, se ukázalo, ţe právě relaxační aktivity byly jejich nejméně oblíbenou činností. 

(Dyson, 1998) 

Co se týká formy předávání informací, respondenti doporučovali drţet se 

základních didaktických zásad, tedy přizpůsobení programu věku a schopnostem dětí, 

předávání znalostí zábavnou a hravou formou (učení hrou a záţitkem, speciální hry, 

dramaterapeutické techniky). Nejvíce upřednostňovaným způsobem předávání informací 

a práce s dětmi byly zejména vrstevnické diskuze a besedy s významnými osobnostmi. 

Poţadované cíle a výstupy programu byly velmi podobné bodům ovlivňujícím 

kvalitu ţivota sourozenců dětí s PAS postulovaných Moysonem a Roeyersovou (2012), 

hlavními cíli programu percipovanými rodiči je tedy pozitivně ovlivnit kvalitu ţivota jejich 

potomků. Většina zdokumentovaných studií se zaměřila pouze na některé z poţadovaných 

oblastí, které rodiče navrhovali. Významným přínosem by tedy určitě bylo reflektovat 

přání rodičů a pokusit se případný navrhovaný program koncipovat tak, aby obsáhl 

co největší mnoţství rodiči poţadovaných cílů. 

5 Limity výzkumu 

V následující podkapitole bychom chtěli upozornit na hlavní limity a nedostatky 

našeho výzkumu, a to jak z hlediska teoretického, tak i metodologického. 

Přestoţe mnoţství respondentů je s ohledem na cílovou skupinu poměrně vysoké, 

bylo by vhodné rozšířit výzkumný soubor – nejen co se týká počtu osob, ale i co se týká 

vybraných demografických proměnných, jakými jsou pohlaví (otec, matka), věk, dosaţené 

vzdělání atd. 
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I přes to, ţe jsme se snaţili nabídnout širokou paletu způsobů distribuce 

a administrace dotazníků, stejně jako jsme vynaloţili maximální moţné úsilí, aby zisk dat 

byl co největší, návratnost dotazníků byla poměrně nízká. Bylo by tedy pravděpodobně 

přínosné, kdyby v dalších studiích výzkumníci méně delegovali odpovědnost 

na zprostředkovávající osoby a kladli větší osobní důraz na distribuci a administraci 

dotazníků a celkově zváţili, jakou formou by se dala zvýšit informovanost a motivace 

respondentů k vyplnění dotazníků. 

Vyplňování dotazníků bylo na bázi dobrovolnosti, coţ mohlo výsledky šetření 

značně zkreslit a reprezentovat názory pouze té části zkoumané populace, která 

je programům nakloněna, a je tedy ochotna dotazník vyplnit. V dalším výzkumu by tedy 

bylo vhodné koncipovat sběr dat takovým způsobem, aby respondenti byli k vyplnění 

dotazníku více motivováni.  

Jako další nedostatek vnímáme přílišnou délku dotazníku. Ve snaze zpracovat 

zkoumanou problematiku v co největší šíři jsme vytvořili dotazník, který mohl působit 

jako příliš dlouhý a řadu potenciálních respondentů tak mohl odradit od jeho vyplnění 

či dokončení. 

Jasným limitem našeho výzkumu je také to, ţe se nezaměřuje na potřeby cílové 

skupiny přímo, ale zjišťuje je prostřednictvím jejích zástupců. Tedy, ţe přímo nezjišťujeme 

potřeby a očekávání sourozenců dětí s PAS, ale ptáme se na ně zprostředkovaně 

prostřednictvím jejich zákonných zástupců. 

6 Doporučení pro další výzkum a praxi 

Z výzkumného pohledu speciální pedagogiky by bylo jistě zajímavé zjišťovat 

potřeby, zájem a poţadavky přímo u sourozenců dětí s PAS, neboť ty mohou z jistého 

hlediska přinést ekologicky validnější informace neţ výpovědi rodičů. 

Dozajista přínosné by také bylo nezaměřovat v dané problematice pozornost pouze 

na sourozence dětí s PAS, ale zacílit výzkum i na další specifické skupiny sourozenců – 

sourozence dětí s MP, tělesným postiţením či poruchami chování, coţ by přineslo nejen 

uţitečné informace pro dané skupiny, ale umoţnilo by to i meziskupinové porovnání. 

Co se praxe týká, plánujeme na základě dané pilotní studie a poznatků z odborné 

literatury daný program navrhnout, zrealizovat, zhodnotit a vytvořit tak základní metodiku 

a obecné výstupy daného typu programů. 
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7 Závěr 

Skupinové terapeuticko-edukační programy pro sourozence dětí s PAS jsou 

tématem v České republice v oblasti laické málo známým a popularizovaným a v oblasti 

odborné doposud málo zkoumaným. V rámci úvodní studie do této problematiky na našem 

území jsme reprezentativním vzorku rodičů sourozenců dětí s PAS uskutečnili pilotní 

dotazníkové šetření. Výzkumná zjištění, pro lepší přehlednost, prezentujeme formou 

odpovědí na výzkumné otázky 

 „Existuje v České republice poptávka po skupinových terapeutických programech 

pro sourozence dětí s PAS?“ 

Potenciální poptávka po daném typu programů se na základě výzkumného šetření 

jeví jako velmi vysoká, neboť 3 ze 4 rodičů chtějí, aby se jejich dítě programu zúčastnilo. 

 

„Mají rodiče sourozenců dětí s PAS povědomí o skupinových terapeutických 

programech pro sourozence dětí s PAS?“ 

V České republice mají rodiče s daným typem programů pouze minimální 

zkušenost. Více jak 60 % respondentů uvedlo, ţe o podobných typech programů doposud 

nevědělo, třetina respondentů věděla, ţe podobné programy existují v ČR či zahraničí 

a pouhá desetina respondentů měla s programem přímou zkušenost v podobě účasti 

na něm.  

 

„Jaký obecný postoj rodiče zaujímají ke skupinovým terapeuticko-edukačním 

programům pro sourozence dětí s PAS?“ 

Naprostá většina respondentů (i těch, kteří účast svého dítěte na programu odmítli) 

obecně zaujímá k programu pozitivní postoj a myslí si, ţe programy jsou nutné, uţitečné, 

prospěšné, smysluplné, přínosné pro oba sourozence, představují v jistém směru úlevu 

pro rodiče. Majorita rodičů se také domnívá, ţe programy mohou být účinné, přínosné 

a dosáhnout výsledků. K současnému stavu situace se rodiče staví tak, ţe dané programy 

jsou nedostatkovým zboţím a bylo by třeba je více popularizovat a rozšířit mezi laickou 

i odbornou veřejností. 
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„Jaké formy skupinových terapeutických programů pro sourozence dětí s PAS 

z hlediska organizace by rodiče preferovali?“ 

Rodiči nejţádanější frekvence setkávání by byla jedenkrát za týden aţ dva týdny, 

a to odpoledne v jakýkoli den vyjma neděle (s lehkou preferencí dnů všedních). Počet 

setkání by se měl pohybovat v rozmezí mezi 6 aţ 10 (s výraznější tendencí k vyššímu 

počtu) a délka jednoho z nich by měla být okolo 2 hodin. Program by měl být realizován 

jak uvnitř, tak venku. Skupiny dětí by měly být vytvářeny na základě věku účastníků      

(6–11 let; 12–16 let) a diagnózy jejich sourozence (Aspergerův syndrom; ostatní PAS), 

i kdyţ v druhém případě je konsenzus niţší. Téměř všichni rodiče se chtějí nějakou formou 

programu zúčastnit, polovina z nich má zájem se zúčastnit alespoň jednoho společného 

setkání a třetina z nich by ocenila souběţně probíhající skupinu pro rodiče. Více jak 65 % 

respondentů by chtělo, aby v rámci programu bylo postaráno i o děti s PAS, a to buď 

poskytnutím místnosti, dozoru, či přímo tvorbou programu pro ně. Pouze jeden rodič 

ze čtyř by se programu nezúčastnil, kdyby na něj měl dojíţdět 20 kilometrů a více. 

Co se týká evaluace programu psychologickými testy, 4 z 5 rodičů by k ní poskytli 

souhlas. 

 

„Jaké formy skupinových terapeutických programů pro sourozence dětí s PAS 

z hlediska obsahu by rodiče preferovali?“ 

Oblíbené volnočasové aktivity sourozenců dětí s postiţením jsou zejména sport 

a pohybové aktivity, počítače, výtvarné a tvořivé činnosti, společenské hry, procházky 

a výlety či různé formy hry. Co se týká volby aktivit do programu, velmi preferovanými 

byly činnosti zaměřené na rozvoj praktických schopností pro komunikaci a souţití 

se sourozencem, podporu a posilování pozitivních aspektů vztahu se sourozencem 

s postiţením, učení zvládání a přizpůsobení se zátěţovým situacím, které ţivotem 

se sourozencem s PAS přináší či práci s negativními emocemi spojenými s postiţením 

sourozence. Na základě spontánních výpovědí rodičů to poté byly zejména aktivity 

zaměřené na sport a pohybové vyţití, turistika a venkovní aktivity, hrové činnosti, edukace 

o postiţení sourozence, vzájemné sdílení proţitků a zkušeností či tvořivé a expresivní 

činnosti. Nejčastěji volenými formami předávání informací byly učení hrou a záţitkem, 

vrstevnická diskuze, speciální hry přibliţující problematiku dítěte s PAS, 

dramaterapeutické techniky a metody, sportovní činnosti či beseda s hostující osobností. 

Ve spontánních výpovědích rodiče nejčastěji poţadovali přiměřenost věku, zábavnou 

a hravou cestu, ústní sdělení či názorné a interaktivní techniky. Očekávanými výstupy 



77 

 

a cíli programu byl zisk znalostí o postiţení sourozence, nácvik copingových strategií 

a komunikace se sourozencem, posílení pozitivních aspektů vztahu se sourozencem, přijetí 

diagnózy sourozence, zpracování role a pozice v ţivotě sourozence i rodiny, sociální opora 

a prostor pro to být vyslyšen, zisk pocitu, ţe v dané situaci není dítě samo, příprava 

na konfrontaci s vnějším světem, posílení sebevědomí, dále pak odpočinek a relaxace. 

Na základě výpovědí 86 respondentů jsme tedy zjistili, ţe laická veřejnost má o 

zavedení programů tohoto typu výrazný zájem a obecně k nim zaujímá pozitivní postoj a 

věří v jejich účinnost, dále jsme získali řadu uţitečných informací o očekáváních a 

specifických potřebách rodin spojených jak s organizační, tak s obsahovou komponentou 

daných programů. Získané údaje mohou poslouţit jako vhodný podklad a inspirace pro 

tvorbu tohoto programu v praxi. 

8 Resumé 

Diplomová práce se zabývá skupinovými terapeuticko-edukačními programy pro 

sourozence dětí s poruchami autistického spektra. Tématu se věnuje jak z pohledu 

teoretického, tak i praktického (výzkumného). 

V prvních třech kapitolách teoretické části, jsou uvedeny poznatky z českých a 

zejména zahraničních studií týkající se poruch autistického spektra, rodiny dítěte s PAS (s 

důrazem na sourozence) a skupinových terapeuticko-edukačních programů pro sourozence 

dětí s PAS realizovaných v zahraničí.  

Část praktická shrnuje metodiku, výsledky a zhodnocení provedeného 

dotazníkového šetření. Cílem studie bylo zjistit, zda rodiče sourozenců dětí s PAS vědí o 

existenci skupinových terapeuticko-edukačních programů, zda je po takovémto typu 

programů v naší zemi poptávka, a také jakou podobu programu (z hlediska organizace a 

obsahu) by rodiče případně poptávali.  

Analýza výpovědí 86 respondentů ukázala, ţe rodiče sourozenců dětí s PAS mají o 

zavedení programů tohoto typu výrazný zájem. Obecně o nich mají pozitivní mínění a věří 

v jejich účinnost. Výzkum také přinesl řadu uţitečných informací o očekáváních a 

specifických potřebách rodin spojených jak s organizační, tak s obsahovou sloţkou daných 

programů. Získané údaje mohou poslouţit jako vhodný podklad a inspirace pro tvorbu 

tohoto programu v praxi české speciální pedagogiky. 
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9 Summary 

This diploma thesis is focused on the topic of group therapeutic-educational 

programs for siblings of children with autism spectrum disorders. The theme has been dealt 

both from theoretical and practical (research) side of view. 

In the first three chapters of theoretical part findings from domestic and especially 

foreign studies focused on autism spectrum disorders (ASD), family of child with ASD 

(with a special emphasis on siblings) and group therapeutic-educational programs for 

siblings of children with autism spectrum disorders carried out in foreign countries are 

discussed. 

In the research part methodology, results and evaluation of the questionnaire 

investigation are summarized. The aim of the study was to determine whether parents of 

siblings of children with ASD have any awareness about the existence of group 

therapeutic-educational programs, if there is any demand in our country for such type of 

programs, and what form of program (in terms of its organization and content) would 

parents eventually demand. 

The statements of 86 respondents indicated that parents of siblings of children with 

ASD would appreciate the implementation of such program into practise. In general, they 

believe in efficacy of such kind of activities and have positive opinion in relation to the 

programs. Research have also provided a range of information about families´ expectations 

and specific needs connected with either – organizational and content component of 

programs. The information obtained may provide a suitable basis and inspiration for 

creating this program in Czech special-education practise. 
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Přílohy 

Příloha č.1:  Ukázkový program SibShops 

10:00 Trocha aktivity: Malování na obličej 

10:20 Úvod/ Vzájemně podpůrná aktivita sourozenců: Silné a slabé stránky 

10:45 Uvolňovací aktivita: Uzle 

10:50 Uvolňovací aktivita: Tleskací hra 

11:00 Uvolňovací aktivita: Povstaňte! 

11:10 Uvolňovací aktivita: Skupinové ţonglování 

11:30 Uvolňovací aktivita: Kolování trianglu 

11:40 Uvolňovací aktivita: Nevidomý sochař 

11:50 Příprava na oběd 

12:00 Oběd: Super Nachos! 

12:20 Úklid po obědě 

12:30 Vzájemně podpůrná aktivita sourozenců: Milá této Blabby 

12:55 Uvolňovací aktivita: Šprtec 

13:15 Uvolňovací aktivita: Chodí pešek okolo 

13:30 Vzájemně podpůrná aktivita sourozenců: Dozvuky 

13:55 Shrnutí a uzavření 

(Sibling support project) 

   



 

 

Příloha č. 2: Dotazník pro rodiče 

Dotazník pro rodiče 
Skupinové terapeutické programy pro sourozence dětí 

s poruchami autistického spektra 
 

V řadě zahraničních zemí již existují pevně zavedené programy, které pomáhají zdravým 

sourozencům pochopit specifika postižení jejich bratra či sestry. Rozvíjejí jejich znalosti o 

postižení, učí je praktickým dovednostem pro komunikaci a soužití se sourozencem, 

podporují pozitivní aspekty sourozeneckého vztahu, pomáhají jim vyrovnat se s 

negativními pocity spojenými se životem se sourozencem s postižením... 

   Cílem tohoto dotazníku je, zaprvé, zjistit zda poptávka po takovémto typu programů 

existuje i v České republice. 

   Zadruhé, získat informace, které případně pomohou vytvořit co nejefektivnější program 

pomáhající sourozencům dětí s poruchami autistického spektra.  

   Váš názor a Vaše potřeby jsou pro tvorbu programu klíčové.  

   Pokuste se tedy, prosím, krátce zamyslet a vyjádřit se k následujícím otázkám. Dotazník 

je koncipován tak, aby byl vyplňován postupně. Doba potřebná k vyplnění je přibližně 25 

minut. 

   Vámi poskytnutá data budou zpracována anonymně. 

Velmi Vám děkuji za 

vyplnění!

 
Zkušenost s programy podobného typu 

1. Máte zkušenost s programy, pracujícími se sourozenci dětí s poruchami autistického 

spektra? 

(je možno zvolit více možností) 

 ANO, vím, že takové programy existují v zahraničí 

 ANO, vím, že takové programy existují v České republice 

 ANO, účast v takovém programu byla mému dítěti nabídnuta 

 ANO, mé dítě se takového programu zúčastnilo 

 NE, o podobném typu programů jsem dosud nevěděl/a 

 

- Pokud jste vyplnil/a některou z možností ANO, napište o ní, prosím, více. 



 

 

(např.: kde jste o programu získal/a, kdo Vašemu dítěti účast v programu nabídl, atd.) 

 

Organizace programu 

   V následujících 12 otázkách se,prosím,vyjádřete k ideální organizační podobě, kterou by, 

podle Vašeho názoru, měly "skupinové terapeutické programy pro sourozence dětí s PAS" 

mít. 

2. Jak často by se setkání měla konat? 

o 1x za týden 

o 1x za 2 týdny 

o Jiné možnosti: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. V jaký den by měla setkání probíhat? 

(je možno zvolit více možností) 

o Jakýkoli všední den (Po – Čt) 

o Pátek 

o Sobota 

o Neděle 

 

4. V jakou denní dobu by měla setkání probíhat? 

o ráno 

o odpoledne 

o večer 

 

5. Jaká by měla být ideální délka setkání? 

o 2 hodiny 

o 3 hodiny 

o 4 hodiny 

 

 



 

 

o Jiná: _____________________________________________________________________________________________ 

 

6. Jaký počet setkání je podle Vašeho názoru adekvátní? 

o 4 setkání 

o 6 setkání 

o 8 setkání 

o 10 setkání 

o Jiný : __________________________________________________________________________________________ 

7. Co si myslíte o rozdělení dětí do skupin podle věku - od 6 do 11 let a od 12 do 16 let? 

Co si myslíte o rozdělení dětí do skupin podle věku - od 6 do 11 let a od 12 do 16 let? 

o Ano, souhlasím s touto formou rozdělení 

o Ne, nesouhlasím s touto formou rozdělení 

o Nevím 

 

8. Co si myslíte o rozdělení dětí do skupin podle diagnózy jejich sourozence – Aspergerův 

syndrom a ostatní poruchy autistického spektra? 

o Ano, souhlasím s touto formou rozdělení 

o Ne, nesouhlasím s touto formou rozdělení 

o Nevím 

Pokud jste vyplnil/a odpověď „nesouhlasím“, uveďte, prosím, Vaše důvody: 

 

 



 

 

9. Jaký je Váš postoj k účasti rodičů na setkáních? 

o Rodiče by se setkání neměli účastnit 

o Rodiče by se setkání neměli účastnit, ale měli by být průběžně informováni 

o Rodiče by se mohli účastnit pouze jednoho speciálně připraveného setkání pro 

rodiče a děti 

o Rodiče by se mohli účastnit některých setkání 

o Rodiče by se měli účastnit všech setkání 

o Pro rodiče by měla být speciální skupina, která by běžela souběžně 

  



 

 

10. V jakém prostředí by měl program probíhat? 

o Uvnitř (klubovna, tělocvična) 

o Venku (hřiště, park, les,…) 

o Obě možnosti 

o Jiné:__________________________________________________________________________________________ 

 

11. Péče o dítě s poruchou autistického spektra v rámci programu: 

(Program by byl připravován pro sourozence dětí s poruchami autistického spektra, avšak 

může se stát, že v daném čase nebudete mít možnost, aby někdo Vaše další dítě hlídal, kterou 

z níže uvedených možností byste tedy poté volil/a?) 

o O dítě se postarám sám 

o V době konání programu by měl být vyčleněn prostor (místnost), kde bych s dítětem 

mohl/a být, než program skončí 

o V rámci programu by měl někdo pohlídat i mé druhé dítě (popř. další děti) 

o V rámci programu by měla být zajištěna činnost i pro mé druhé dítě (popř. další děti) 

 

12. Do jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště byste byl/a ochotný/á v rámci programu 

dojíždět? 

o Pouze v rámci dojezdnosti městské hromadné dopravy 

o Do 20 kilometrů 

o Do 50 kilometrů 

o Do 70 kilometrů 

o Více jak 70 kilometrů 

 

13. Jak se stavíte k tomu, aby výsledky programu byly hodnoceny psychologickými testy ? 

o Ano, souhlasím s administrací testů 

o Ne, nesouhlasím s administrací testů 

 

  



 

 

OBSAH PROGRAMU 

Sekce otevřených odpovědí 

   „V následující části se, prosím, pokuste co nejpodrobněji odpovědět na to, jaký by podle 

Vás měl být ideální obsah "skupinových terapeutických programů pro sourozence dětí s 

PAS". Odpovědi se tedy budou týkat Vašich dětí bez PAS.“ 

14. Jaké jsou oblíbené aktivity Vašich dětí? (abychom je mohli zvážit při tvorbě programu) 

 

15. Jaké typy aktivit by se do programu měly zařadit? 

 

 

 



 

 

 

16. Jakou formou by měly dětem být podávány informace? 

 

 

17. Co by si měly děti, podle Vašeho názoru, z programu odnést?  

(Na co by měl program být zaměřený, co by mělo být obsahem programu, atp. ) 

 



 

 

 

 

Sekce volitelných odpovědí: 

18. Co by mělo být obsahem programu?  

Následujících 10 bodů, prosím, ohodnoťte podle toho, jak si myslíte, že je důležité, aby 

byly součástí programu. Hodnoty čísel jsou následující: 

velmi důleţité                1   2   3   4   5   6   7   8   9   10                 nejméně důleţité 

KAŢDÉ ČÍSLO PŘIŘAĎTE POUZE JEDENKRÁT.  

(ţádné číslo se tedy nesmí vícekrát opakovat) 

 

  Rozvoj znalostí o poruchách autistického spektra (PAS) 

 Rozvoj praktických schopností pro komunikaci a souţití se sourozencem 

 Podpora a posilování pozitivních aspektů vztahu se sourozencem 

s postiţením (máme si jako sourozenci vzájemně co nabídnout) 

 Práce s negativními emocemi spojenými s postiţením sourozence 

 Učení zvládání a přizpůsobení se zátěţovým situacím, které ţivotem se 

sourozencem s PAS přináší  

 



 

 

 Vzájemné sdílení zkušeností a pocitů mezi dětmi navzájem 

 Práce na zlepšování subjektivního pocitu kvality ţivota a pocitu ţivotní 

pohody 

 Rozvoj pozitivního sebehodnocení, sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty 

 Odhalování případných psychických problémů a zaměření na to, co se můţe 

dětem nabídnout po skončení programu 

 Zábava, relaxace, odpočinek 

  



 

 

 

19. Prostřednictvím jakých aktivit by se mělo s dětmi pracovat? 

(Zaškrtněte typy aktivit, které by program měl obsahovat, je možno zvolit více možností) 

 

 Učení hrou a záţitkem (spojené s následným rozhovorem a rozborem záţitku) 

 Nácvik relaxačních technik a metod 

 Diskuzní bloky (diskuze o PAS, a podobných tématech) 

 Vrstevnická diskuze (děti si vzájemně vyměňují zkušenosti ze ţivota se 

sourozencem s PAS při moderování dospělým) 

 Sportovní činnosti 

 Přednáška (o PAS, a podobných tématech) 

 Testování znalostí (o PAS, a podobných tématech) 

 Beseda s hostující osobností (dospělý sourozenec dítěte s PAS; odborník na 

problematiku PAS; člověk s postiţením a výjimečnými schopnostmi) 

 Arteterapeutické techniky (výtvarné aktivity a výtvarné sebevyjádření) 

 Dramaterapeutické techniky (hraní rolí,…) 

 Tvořivé činnosti 

 Individuální práce (lektoři se věnují jednotlivým dětem, které pracují samy) 

 Speciální hry přibliţující problematiku ţivota dítěte s PAS 

 Promítání filmů (či jejich částí) s problematikou PAS  

 Práce s PC a tablety 

 Čtení úryvků z knih zaměřených na problematiku PAS 

 Vycházky do přírody 

 Nepovinná domácí zadání (která by podporovala rozvoj znalostí a dovedností 

v kaţdodenním ţivotě – četba tematických kníţek, trénink komunikace se 

sourozencem, atp.) 

Vaše poznámky:_______________________________________________________ 

 

  



 

 

DEMOGRAFICÉ ÚDAJE 

20. Naše rodina je: 

o Úplná 

o Neúplná 

o Nechci se vyjádřit 

21. Jaké je nejvyšší dosaţené vzdělání Vás a 

Vašeho partnera? 

Vy: 

o ZŠ 

o SOU 

o SŠ 

o Gymnázium 

o VŠ a VOŠ 

o Nechci se vyjádřit 

 

Dítě s poruchou autistického spektra 

Pohlaví: 

o Chlapec 

o Dívka 

Věk: _________________________________ 

Hlavní diagnóza: 

o Dětský autismus 

o Atypický autismus 

o Aspergerův syndrom 

o Jiná:__________________________________________________________________________________________ 

Partner: 

o ZŠ 

o SOU 

o SŠ 

o Gymnázium 

o VŠ a VOŠ 

o Nechci se vyjádřit 

 



 

 

Další zdravotní problémy: 

 

Výrazné projevy v chování (oblast sociální, komunikace, představivost, přizpůsobení 

změnám) 

 

Školní zařazení 

o ZŠ 

o ZŠ praktická 

o ZŠ speciální 

o Jiné:____________________________________________________________________________________________ 

 

O dítě mimo jiné pečuje: 

(je možno zvolit více možností) 

o Psycholog 

o Psychiatr 

o Speciální pedagog 

o Nikdo z výše uvedených 

 

 



 

 

o Jiné:_____________________________________________________________________________________________ 

  



 

 

 

 

Sourozenci 

Sourozenec 1  

Pohlaví: 

o Chlapec 

o Dívka 

Věk: _______________________________________________ 

 

Specifika  dítěte (chování, vztah k sourozenci, psychické problémy, psychiatrické diagnózy) 

 

Školní zařazení 

o ZŠ 

o ZŠ praktická 

o ZŠ speciální 

o Jiné:____________________________________________________________________________________________ 

Psychosociální péče o dítě: 

(je možno zvolit více možností) 

o Psycholog 

o Psychiatr 

o Speciální pedagog 

o Nikdo z výše uvedených 

o Jiné:_____________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Sourozenec 2 

Pohlaví: 

o Chlapec 

o Dívka 

Věk: _______________________________________________ 

Specifika  dítěte (chování, vztah k sourozenci, psychické problémy, psychiatrické diagnózy) 

 

Školní zařazení 

o ZŠ 

o ZŠ praktická 

o ZŠ speciální 

o Jiné:_____________________________________________________________________________________________

____ 

Psychosociální péče o dítě: 

(je možno zvolit více možností) 

o Psycholog 

o Psychiatr 

o Speciální pedagog 

o Nikdo z výše uvedených 

o Jiné:_____________________________________________________________________________________________ 

 

  

 



 

 

Účast v programu 

23. Co si obecně myslíte o programech tohoto typu? 

24.  Jaký postoj zaujímáte k účasti Vašeho dítěte v takovémto skupinovém terapeutickém 

programu pro sourozence dětí s PAS? 

o Chci, aby se mé dítě programu zúčastnilo 

o Nechci, aby se mé dítě programu zúčastnilo 

Připomínky, dotazy a nápady týkající se účasti Vašeho dítěte v programu 

 

Pokud chcete, aby se Vaše dítě programu zúčastnilo, uveďte emailovou adresu, na kterou Vás 

budeme moci kontaktovat v případě, že program bude realizován: 

Váš e-mail:_____________________________________________ 

 

Máte-li zájem o výslednou zprávu z tohoto  výzkumu, uveďte e-mail, na který Vám budou 

výsledky zaslány (duben 2015) 

Váš e-mail:_____________________________________________ 

Odevzdáním tohoto dotazníku dáváte souhlas k anonymnímu zpracování 

uvedených dat za účelem tvorby magisterské diplomové práce. 
 

Děkuji Vám za vyplnění tohoto dotazníku 
V případě jakýchkoli otázek a nejasností se neváhejte obrátit na:  havelkadav@gmail.com 

 
Mgr. Bc. David Havelka 

 

 



 

 

 
Dotazník byl vytvořen pod odbornou patronací PhDr. Mgr. Kristýny Balátové, Ph.D. (Institut 

výzkumu školy a zdraví, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita) 

Příloha č.3: Subjekty a organizace participující se na výzkumu 

Občanská sdruţení 

Autistik o.s. 

APLA Praha 

APLA Severní Čechy 

Dětský klíč o.p.s. 

JAN o.s. 

o.s. PAS 

Rain-man o.s. 

Volno o.s. 

Speciálně pedagogická centra 

Speciálně pedagogické centrum Kyjov ( Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za 

Humny 3304) 

Speciálně pedagogické centrum Kpt. Vajdy (zejména Mgr. Přemysl Mikoláš) 

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ, Brno, Štolcova 16 

Speciálně pedagogické centrum při  Speciální základní škole a Praktické škole Hradec 

Králové 

Pedagogicko-psychologická poradna s Speciálně pedagogické centrum Olomouckého  

kraje, pracoviště SPC Olomouc 

Asistenti pedagoga 

Bc. Bára Janderová 

Bc. Lenka Dvořáková 

Bc. Nikola Krásná 

Bc Kateřina Švecová 

Mgr. Petra Malichová 

Základní školy 

Základní škola, Brno, Štolcova 16 

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trutnov 

Platforma 

Naděje pro autismus 

Pedopsychiatr 



 

 

MUDr. Mgr. Eva Rozsívalová 

Psycholog v klinické praxi 

PhDr. Martina Fitříková 


