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Abstrakt
Příspěvek vychází z širšího rámce longitudinálního výzkumného projektu QOLOP, zaměřeného na 
zmapování kvality života dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Představujeme 
dílčí výsledky výzkumu týkající se toho, jak rodiče prožívají tuto náročnou životní situaci a jak 
subjektivně hodnotí dopad vážného onemocnění svého dítěte na různé oblasti fungování rodiny a na 
další  oblasti  života  (partnerství,  mezilidské  vztahy,  zaměstnání,  hodnoty  a  další).  Pozornost 
věnujeme zejména udávaným pozitivním aspektům této náročné životní situace a identifikujeme 
některé  znaky  posttraumatického  rozvoje  osobnosti  rodičů.  V  závěrečné  části  příspěvku  naše 
zjištění  dáváme do kontextu aktuálních poznatků  pozitivní  psychologie a  navrhujeme možnosti 
praktického využití výsledků (zlepšení psychologické podpory členů rodiny - povzbuzení naděje, 
smíření, vděčnosti, smysluplnosti apod.).
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Úvod
Příspěvek věnovaný tématice posttraumatického rozvoje osobnosti rodičů onkologicky nemocných 
dětí  vychází  z širšího  rámce  longitudinálního  výzkumného  projektu  QOLOP,  zaměřeného  na 
zmapování kvality života dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění.
V souvislosti s pokroky v léčbě nádorových onemocnění dětí a mladistvých dosahuje v současné 
době  většina  pacientů  dlouhodobých  remisí  svého  onemocnění.  Zatímco  v  roce  1960  byla 
pravděpodobnost  5letého přežití  méně než 30 %, dnes  již  dosahuje přibližně  80 % (Koutecký, 
Kabíčková, Starý, 2002). Hlavním ukazatelem úspěšnosti léčby dětských nádorových onemocnění 
byl donedávna parametr celkového přežití. S rostoucím počtem vyléčených pacientů se však dnes 
do popředí zájmu lékařů dostávají pozdní následky protinádorové terapie a s nimi související kvalita 
přežití. 
V souladu s aktuálními požadavky medicínské praxe obracíme tedy v projektu QOLOP (Quality of 
Life Longitudinal Study of Oncology Pediatric Patients) svou pozornost ke studiu kvality života a 
osobní pohody dětských pacientů po léčbě onkologického onemocnění i jejich rodin.
Projekt  QOLOP je  prospektivní  longitudinální  studií  kvality  života  dětí  po  léčbě  nádorového 
onemocnění, která byla zahájena na podzim roku 2006 v Brně (www.qolop.eu). Výzkum provádí 
Klinika dětské onkologie Fakultní dětské nemocnice Brno ve spolupráci s Psychologickým ústavem 
AV ČR a Psychologickým ústavem FF MU (Blatný et.al., 2007). 
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Hlavním cílem projektu je identifikace oblastí, v nichž je snížena kvalita života dětí s nádorovým 
onemocněním, a to jak v objektivních ukazatelích (mobilita, funkce smyslových orgánů, sociální 
začlenění), tak v subjektivní percepci spokojenosti (emoční prožitky, životní spokojenost). Získané 
údaje od dětí po léčbě onkologického onemocnění budou porovnány se zdravou populací a dětmi s 
chronickým nenádorovým onemocněním.  V longitudinální  perspektivě  budou shromážděná  data 
použita  k posouzení  pozdních  následků  léčby  a  identifikaci  významných  faktorů  ovlivňujících 
kvalitu  života  v dospělosti.  Jedním z cílů  výzkumu je  také  lepší  porozumění  dopadům náročné 
životní  zkušenosti  na  rodinu  i  na  širší  sociální  zázemí  dětského  pacienta  a  praktická  aplikace 
výsledků ve formě nabídky vhodných preventivních a intervenčních strategií, které pomohou zvýšit 
kvalitu života dětí léčených pro nádorové onemocnění, i cílených podpůrných intervencí pro jejich 
rodiče a sourozence. 
V našem příspěvku se zabýváme dílčím tématem studie QOLOP, a to otázkou posttraumatického 
rozvoje osobnosti rodičů dětí po léčbě onkologického onemocnění. Analyzujeme prožívání a způsob 
myšlení  rodičů  onkologicky nemocných dětí  a  uvažujeme  nad  možnostmi  podpory  tzv.  benefit 
finding přístupu a facilitace posttraumatického rozvoje jejich osobnosti

Nemoc dítěte jako trauma
Vážné onemocnění dítěte představuje pro rodinu náročnou životní zkušenost - jak pro její jednotlivé 
členy, tak pro rodinu jako celek. V mnoha případech se jedná o traumatický zážitek, který doslova 
otřese základy rodiny, naruší stabilitu vnitřního světa jejích členů a v nesčetných důsledcích ovlivní 
kvalitu jejich života.
Traumatem rozumíme takové životní okolnosti, které znamenají pro jedince významnou výzvu či 
narušení důležitých oblastí jeho dosavadního a předpokládaného světa (Calhoun, Tedeschi, 2006). 
Extrémně  stresující  zážitek  nebo  dlouhotrvající  stresující  situace,  vytvářející  v jedinci  pocit 
bezmocnosti  -  neboť její  příčina je externí povahy -  a znamenající  bezprostřední  ohrožení jeho 
života  nebo  člověka  jemu  blízkého,  může  vést  k rozvinutí  psychického  traumatu  a  následně 
posttraumatické stresové poruchy.
Zatímco posttraumatickou stresovou poruchou coby následkem prožitého traumatu se  odborníci 
z řad  výzkumníků  a  klinických  psychologů  zabývají  již  delší  dobu,  idea  vědeckého  zkoumání 
posttraumatického rozvoje osobnosti je poměrně mladá. V kontextu filozofických či náboženských 
úvah o smyslu utrpení se však s myšlenkou kladných a obohacujících důsledků a dopadů náročných 
životních situací setkáváme poměrně často. Utrpení, bolest, překážky a jejich překonávání mohou 
vést  k posílení,  zocelení  a  transformaci  vnitřního  světa  člověka,  k překročení  vlastního  stínu  a 
osobnostnímu růstu.

Posttraumatický rozvoj osobnosti
Posttraumatický  rozvoj  osobnosti  lze  chápat  jako  významnou  pozitivní  změnu  v kognitivním a 
emočním  životě  jedince,  která  se  může  projevit  také  ve  změně  jeho  chování.  Tato  kladná 
psychologická  změna  je  prožívaná  jako  výsledek  vyrovnávání  se  s velice  náročnými  životními 
okolnostmi,  kdy se jedinec  identifikuje  s novými možnostmi vlastního života,  popř.  s  možností 
zvolit novou životní cestu, odlišnou od té dosavadní (Calhoun, Tedeschi, 2006).
Posttraumatický růst tedy neznamená návrat k původnímu stavu, ale rozvoj osobnosti, překročení 
hranic dosavadního psychického fungování a úrovně adaptace (Tedeschi,  Park,  Calhoun, 1998). 
Může se jednat o změnu postoje k sobě samotnému (větší pokora, uvědomění si své zranitelnosti a 
smrtelnosti, větší sebedůvěra, vnímaná osobní zdatnost), ve vztahu k lidem (změna vztahové sítě, 
smířlivost, empatie, ochota pomáhat druhým) či změnu životní filozofie (nacházení nového smyslu 
života, změna priorit, úcta k životu, příklon k trvalejším hodnotám, spiritualita).
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L. G. Calhoun a R. G. Tedeschi (2006) později rozšířili výše uvedené aspekty posttraumatického 
rozvoje na pět domén: 
1. pocit vnitřní síly (uvědomění si své zranitelnosti vers. pocit vnitřního posílení) 
2. uvědomění si nových možností (rozvoj nových zájmů, aktivit) 
3. změna v interpersonálních vztazích (větší vstřícnost, blízkost a intimita) 
4. úcta k životu (větší považování si života, změny v hodnotovém systému) 
5. změna ve spiritualitě (příklon k víře, transcedence).

Sears  et  al.  (2003)  doplňují  šestou  doménu:  větší  míru  zdraví  podporujícího  chování,  která  je 
typická pro jedince, u nichž je traumatická zkušenost spojena s přímým ohrožením jejich zdraví či 
života.
Jedno z  novějších pojetí  posttraumatického rozvoje (Hobfoll  et  al.,  2007)  nechápe tento rozvoj 
pouze jako kognitivní proces, jenž vede ke změně vztahového rámce traumatické události. Pojímá 
jej jako proces salutogeneze, při němž jedinec nejen uvažuje o možných přínosech traumatických 
událostí, ale také je konkretizuje, realizuje v určitém typu chování a jednání.
Posttraumatický rozvoj osobnosti však nemusí být pouze záležitost individuální, ale může se týkat i 
celé sociální skupiny, např. rodiny. 

Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí
V rámci našeho výzkumu zaměřeného na identifikaci některých znaků  posttraumatického rozvoje 
bylo osloveno 97 rodičů dětí po léčbě onkologického onemocnění, zapojilo se 91 z nich (matky: 72, 
otcové 11, oba rodiče 8). 

Metoda
Použitou metodou byl Dotazník zdraví a spokojenosti (verze pro rodiče), speciálně vytvořený pro 
výzkumné  účely  projektu  QOLOP (informace  o  dotazníku  u  autorů).  Rodičovská  verze  tohoto 
dotazníku (pro rodiče dětí věku 8-14 a 15-18 let) obsahuje kromě jiných metod také oddíl pro volné 
výpovědi rodičů a jejich zhodnocení dopadu onemocnění dítěte v různých oblastech života.
Administrace metody probíhala individuálně v rámci vyšetření dítěte.

Instrukce zněla: 
„Onemocnění dítěte vždy významným způsobem zasáhne do života rodičů i ostatních členů rodiny. 
Zamyslete se prosím nad tím, zda a jak onemocnění Vašeho dítěte ovlivnilo a změnilo Váš život 
v níže  uvedených  oblastech:  manželství  a  vztah  s partnerem,  intimní  manželský  život,  vztahy 
s druhými lidmi, práce a zaměstnání, výhledy a plány do budoucna, hodnoty a víra, vztah k vlastním 
dětem, vlastní zdravotní stav, volný čas a zájmy, jiné – možnost uvedení další oblasti. Pokuste se 
prosím tyto změny a nové skutečnosti popsat, co Vám přinesly dobrého i špatného.“ Rodiče měli 
možnost uvést jak pozitiva, tak negativa jejich životní zkušenosti

Analýza výpovědí
Na základě  obsahové analýzy  všech získaných autentických výpovědí  rodičů jsme rozlišili  pro 
jednotlivé domény základní témata: 
Manželství a partnerství: projevuje se  výrazná polarizace vztahu - tj. upevnění manželského resp. 
partnerského vztahu a vzájemné semknutí vers. krize a následný rozpad vztahu.
Intimní manželský život: odcizení a značně snížená míra intimního soužití vers. větší intimita. 
Vztahy s druhými lidmi: přechodné či trvalé odcizení v rámci okruhu přátel nebo členů širší rodiny 
vers. získání nových přátel a známých, nejčastěji z okruhu rodičů s podobnou životní zkušeností.
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Práce  a  zaměstnání:  vstřícnost  zaměstnavatele  a  kolegů  vers.  finanční  nejistota,  dlouhodobá 
nepřítomnost v práci a s tím související obavy ze ztráty zaměstnání. . Plány do budoucna: prožívaná 
naděje  a  optimismus  vers.  obavy  z  budoucnosti,  zejména  z  opětovného  návratu  nemoci. 
Neplánování  do  budoucna,  důraz  na  život  v  přítomnosti.Hodnoty  a  víra: změny  v  hodnotové 
orientaci, uvědomění si významu zdraví, posílený vztah k Bohu. Vztah k vlastním dětem: upevnění 
vztahu a sblížení se s nemocným dítětem i jeho zdravými sourozenci vers. uvědomovaný nedostatek 
pozornosti věnované zdravému dítěti.Vlastní zdravotní stav: větší péče o svůj zdravotní stav i zdraví 
členů rodiny vers. zanedbávání sebe sama v průběhu nemoci dítěte, prožívané zdravotní následky 
dlouhodobého stresu. 
Volný čas a zájmy: více pozornosti věnované rodině, společné trávení času vers. opuštění svých 
dřívějších koníčků a  zájmů.Jiné: získání  nových zkušeností  a  náhledů na život,  poznání  jiných 
hodnot, uvědomovaná pozitiva náročné situace. 

Poté  jsme  analyzovali  pouze  pozitivní  výpovědi  rodičů,  zachycující  kladné  důsledky  prožité 
náročné životní situace.
Identifikovali jsme pět základních domén posttraumatického rozvoje podle L. G. Calhouna a R. G. 
Tedeschiho (2006) i výrazně zastoupenou šestou doménu dle S. R. Searse et al. (2003) a provedli 
jejich kvantifikaci.

Výsledky:

Graf č. 1. Četnost a procentuální zastoupení jednotlivých domén PTR

Popis grafu č. 1.:

1. Zlepšení interpersonálních vztahů: 123 (43 %)
2. Větší úcta k životu:  13 (5 %)
3. Pocit vnitřního posílení:  25 (9 %)
4. Větší spiritualita a víra:  22 (8 %)
5. Změny hodnot:  59 (21 %)
6. Zdraví:  40 (14 %)
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Mnohé  z výpovědí  rodičů  korespondovaly  také  se  salutogenetickým pojetím  posttraumatického 
rozvoje Hobfolla et al. (2007), jenž o něm uvažuje v kontextu akčního rozvoje, kdy jedinec přenáší 
své kognitivní zpracování situace do konkrétního jednání, např. do prosociální aktivity. 
Jako příklad uveďme několik autentických výpovědí:
„Až po synově nemoci jsem si uvědomila, co já jako zdravý člověk mohu udělat pro ostatní. Stala 
jsem se dárcem krve.“
„Po léčbě dcery jsem začala pracovat jako ošetřovatelka v ústavu sociální péče, práce mě baví a 
naplňuje pomáhat druhým.“
„Dítě máme jenom jedno, ale jeho nemoc nás přivedla na myšlenku adopce nebo pěstounské péče 
pro další děti.“

Konceptuální zakotvení v kontextu pohledu pozitivní psychologie
Vzhledem k tomu, že v mnoha výpovědích rodičů onkologicky nemocných dětí výrazně zaznívala 
témata,  která  v současné  době  intenzivně  studuje  pozitivní  psychologie,  pokusíme  se  na  závěr 
zakomponovat výše uvedená zjištění do kontextu tohoto aktuálního psychologického směru.
Pozitivní psychologie studuje pozitivní individuální vlastnosti a rysy osobnosti, pozitivní životní 
zážitky a zkušenosti a pozitivně fungující společenství a instituce (Seligman, 2003). 
Analýzou  pozitivních  výpovědí  rodičů  jsme  dospěli  k identifikaci  a  kvantifikaci  významných 
kategorií pozitivní psychologie.

Graf č. 2. Četnost a procentuální zastoupení jednotlivých kategorií pozitivní psychologie

Popis grafu č. 2.:

1. Láska: 107 (27%)
2. Naděje  16 (4%)
3. Vděčnost:   16 (4%) 
4. Smíření  14 (4%) 
5. Poznání:  68 (17%)
6. Smysluplnost:  2 (1%)
7. Spiritualita a víra:  22 (6%)
8. Hodnoty:  68 (17%)
9. Sociální opora:  80 (20%)

5

107; 27%

16; 4%

16; 4%

14; 4%
68; 17%2; 1%

22; 6%

68; 17%

80; 20% 1
2
3
4
5
6
7
8
9



Psychologické dny: Já & my a oni
Rodiče a děti

Jako příklad opět můžeme uvést některé autentické výpovědi:
Láska: „Mám teď jiný pohled na dceru a větší lásku.“ „Své děti miluji nade vše.“
Naděje: „Chceme začít nový život a věřit, že vše bude v pohodě.“
Vděčnost: „Uvědomuji si dar života.“ „Mám vděčnější přístup k životu.“ 
Smíření: „Důležitá je podpora, důvěra, smíření s nemocí.“ Nechci mnoho plánovat, beru věci tak, 
jak přicházejí a prožívám je tak.“
Hodnoty: „Přehodnotili jsme náš celý dosavadní život. „Život se celý obrátil, hodnoty se posunuly 
ke zdraví a vztahům k nejbližším, které je potřeba pěstovat.“
Smysluplnost: „Děti jsou na prvním místě, jsou smyslem mého života.“
Spiritualita a víra: „Pevněji  si uvědomuji svoji  úlohu v řádu stvoření.“ „Víra nám byla velkou 
oporou a silou.“ 
Poznání, moudrost: „Poznala jsem, jaký kdo je.“ „Jsem teď daleko citlivější k problémům dětí, víc 
se jim věnuji.“
Vnímaná sociální opora: „Přátelé vydrželi a pomohli.“ „Kolegyně a vedoucí mi vždy vyšli vstříc.“

Z výše uvedeného vyplývá, že mnohá z témat, které studuje pozitivní psychologie (jež je někdy 
kritizována za přílišnou zaměřenost na pozitivní stránky života a osobnosti), jsou zvláště pro osoby 
zvládající náročnou životní situaci velmi aktuální. Jsou mnohdy klíčové pro její úspěšné zvládnutí a 
mohou  být  také  významnými  moderátory  přispívajícími  k posttraumatickému  rozvoji  jejich 
osobnosti.

Směr dalšího výzkumu
V navazujících studiích se budeme dále podrobněji věnovat otázce posttraumatického rozvoje členů 
rodin  onkologicky nemocných pacientů  a  díky  longitudinálnímu designu  projektu  se  pokusíme 
zachytit jeho průběh a determinanty v čase. Provedeme srovnání znaků posttraumatického rozvoje u 
pacientů  po  léčbě  s výsledky  jejich  rodičů  a  sourozenců  a  pokusíme  se  identifikovat  faktory 
posttraumatického rozvoje celé sociální skupiny – rodiny. Zaměříme se také na možnosti aplikace 
získaných poznatků do praxe v rámci terapeutických intervencí,  jež by svým dílem přispěly ke 
zlepšení  psychologické  péče  o  onkologické  pacienty  a  jejich  rodiny.  Domníváme  se,  že  právě 
inspirace  tématy  pozitivní  psychologie  -  podpora  naděje,  smíření,  vděčnosti,  smysluplnosti  a 
facilitace posttraumatického rozvoje osobnosti - může významně přispět ke zlepšení kvality života 
rodin onkologických pacientů.

Diskuse a závěr
V  pozitivních výpovědích rodičů dětských  onkologických pacientů jsme identifikovali  všechny 
znaky posttraumatického rozvoje dle L. G. Calhouna a R. G. Tedeschiho (2006) a S. R. Searse et. al 
(2003). Nejvíce byly zastoupeny domény „zlepšení interpersonálních vztahů“ (obsahovalo 43 % 
výpovědí), „změny v hodnotovém systému“ (21 %) a „změněný postoj ke zdraví“ (14 %).
Dále jsme provedli  podrobnější  analýzu výpovědí  a  identifikovali  jsme v nich témata  pozitivní 
psychologie. V největší míře byly zastoupeny kategorie: „láska“ (27 %), „vnímaná sociální opora“ 
(20 %) a „změna hodnot“ a „nové poznání, životní moudrost“ (obě 17 %).
Výsledky ukazují, že mnohá témata pozitivní psychologie mají pro osoby v náročných životních 
situacích svou hluboce autentickou hodnotu a porozumění jejich významu může významně přispět 
efektivnosti odborných terapeutických intervencí. 
Získané výsledky tedy chápeme jako povzbuzení do dalšího výzkumu v této oblasti a podporu jejich 
aplikace do praxe.
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