
Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

1 

 

Potřeby rodin s mentálně postiženým dítětem raného věku 
 

Hana Včelařová 

 

Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

hana.vcelarova@seznam.cz 

 

 

Příspěvek shrnuje zkušenosti autorky, které byly získány při práci v rodinách s mentálně 

postiženými dětmi raného věku. Část těchto zkušeností vychází z práce s  rodinami dětí, u nichž 

bylo později potvrzeno podezření na některou z poruch tzv. autistického spektra. 

Autorka se pokouší o analýzu potřeb jednotlivých členů rodiny v návaznosti na probíhající události 

(první reakce rodičů na ohrožující sdělení o dítěti, popření, agrese, apatie aj.) a současně také 

vzhledem k měnícím se potřebám těchto dětí v průběhu raného věku. Účelem vybraných kazuistik 

je lepší porozumění uvedeným souvislostem. 

Významnou roli v procesu přijetí „odlišného dítěte“ hrají doprovodné terapie rodičů a sourozenců. 

K vytvoření funkčního sociálního zázemí přispívá účast v tzv. rodičovských skupinách. 
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Úvod 

 

Narození dítěte je pro většinu rodin radostnou a dlouho očekávanou událostí. Tak tomu bývá tehdy, 

když rodiče nemají pochybnosti o zdraví dítěte. V opačném případě rodiče tuto spontánní radost 

neprožívají. Děti výrazně nedonošené nebo s jinými zdravotními komplikacemi musí pobývat delší 

dobu v nemocnici. Rodiče tak prožívají první období po narození svého dítěte plné obav a v jeho 

nepřítomnosti. 

 

Příčin mentálního postižení může být velké množství. V případech, které byly způsobeny 

organickým postižením (např. v důsledku krvácení nebo asfyxie), se u klientů může časem 

rozvinout některá z forem dětské mozkové obrny nebo se jejich důsledky projeví např. 

hyperaktivitou, zvýšenou dráždivostí, tendencí k emočně labilním reakcím aj.(Svoboda, Češková, & 

Kučerová, 2006).  

 

Odlišným typem mentálního postižení jsou např. děti s Downovým syndromem (jde o geneticky 

podmíněný druh postižení), které jsou spíše pomalejší a za příznivých okolností dokáží velmi dobře 

rozvinout své sociální vlohy. Rozdíly obou těchto typů mentálního postižení jsou patrné již u 

novorozených dětí. 

 

 

První informace o zdravotním ohrožení dítěte 

 

Informace o ohrožení narozeného dítěte vyvolává šok, který je nejsilnější během prvních 8 – 11 

hodin, maximálně po dobu 3 – 4 dnů ( - Sobotková, Janíková, Lucká, & Kučera,1999 - ). Je to 

období, kdy rodiče v podstatě nejsou schopni podávané informace vnímat, nebo je vnímají 
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zkresleně. Šok v individuálních případech nabývá různých podob. Běžné je popření, kdy jsou rodiče 

v prvním okamžiku přesvědčeni o tom, že muselo dojít k omylu. Zejména matky prožívají pocity 

silné úzkosti a bezmoci, které zpravidla vyústí v apatii nebo naopak v agresivnější chování, 

zaměřené proti sobě nebo proti lékařům, proti personálu aj. Zpětně popisují matky postižených dětí 

poměrně často své negativní zkušenosti se způsobem podání informací o nepříznivém stavu dítěte a 

s neochotou ošetřujícího personálu s nimi jejich problémy probírat. S narůstající osvětou a 

informovaností zdravotnických pracovníků předpokládáme, že většina těchto stížností ve 

skutečnosti patří k projevům obranných reakcí rodičů. 

 

Po odeznění šoku rodiče usilují o získání všech informací o důsledcích postižení pro život dítěte. 

V mnoha případech nemůže být tato potřeba lékaři hned a se stoprocentní jistotou zodpovězena.  

S odstupem času však některé matky uvádějí, že období těsně po narození dítěte pro ně bylo natolik 

fyzicky náročné, že pokud by měly zpětně volit mezi možnostmi být informovány o velmi špatné 

prognóze kognitivního vývoje dítěte nebo setrvat ještě nějaký čas v nejistotě, pak by asi ve svých 

požadavcích nebyly tak jednoznačné a s rozhodnutím by váhaly. 

 

Protichůdné postoje při vytváření vztahu k postiženému dítěti jsou běžné (Vágnerová, 2008). 

Převažuje názor, že rodiče by měli mít možnost projevit tyto své emoce, které (obrazně řečeno) 

„nejsou určeny pro veřejnost“. Důvodem je snaha o snížení prožívaného napětí a negativních 

emocí. Otevřené vyjádření nelásky vůči vlastnímu postiženému dítěti je však téma natolik 

tabuizované a v rozporu s normami společnosti, že rodiče tyto pocity většinou popírají. Přitom 

nejde o okrajový problém – postižené děti jsou daleko více ohroženy rizikem citové deprivace, 

zanedbávání nebo týrání (Brazelton, 1984). 

Výpovědi týrajících matek se obvykle shodují v takových bodech, jako jsou pocity osamělosti, 

přetížení, nedostatečné rodinné zázemí, špatné socioekonomické podmínky  aj. 

 

Úvahy o svěření dítěte do ústavní péče připouští matky jen výjimečně a většinou je popisují jako 

letmé a vzápětí zavržené. Příčinou těchto úvah jsou představy o negativním vlivu postiženého dítěte 

na sourozence, na společenské kontakty a na vztahy mezi manželi. K rozhodnutí o umístění dítěte 

do ústavu většinou dochází v případě dětí, které trpí kombinací vážného tělesného a hlubokého 

mentálního postižení. 

 

V případech, kdy je kombinováno např. lehké mentální postižení a vada řeči nebo smyslová vada, 

mají někdy rodiče pochopitelnou tendenci vysvětlovat neúspěchy dítěte právě přidruženými 

vadami.  

 

V této souvislosti bych ráda uvedla kazuistiku chlapce, u kterého od raného věku převažovaly 

projevy lehkého mentálního postižení a který měl mimo jiné vadu řeči. Sluchová vada byla u 

chlapce již v raném věku vyloučena. Ve věku čtyř let chlapec mluvil v krátkých agramatických 

větách. Během rozvodové krize rodičů byl chlapec umístěn do internátní MŠ pro děti s vadami 

sluchu a řeči, ale s normální mentální kapacitou. Po realizovaném odkladu školní docházky byl 

chlapec zařazen do tehdy speciální ZŠ pro děti s vadami sluchu a řeči, ale s normálním intelektem, 

kde s hraničními prospěchovými obtížemi setrval do páté třídy. Poté byl na žádost školy 

psychologicky přešetřen a bylo potvrzeno již dříve zjištěné horní pásmo lehkého mentálního 

postižení. Chlapec byl přeřazen do páté třídy se vzdělávacím programem zvláštní školy, kde ovšem 

neprospíval. Byla nutná delší a ambulantně vedená spolupráce s chlapcem a s rodinou, aby došlo 

k úpravě a rozvoji některých nepříliš využívaných dovedností a aby chlapec vzdělávací program 

zvláštní školy začal zvládat. 
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Je pochopitelné, že zejména v případech lehkého mentálního postižení, kde jde z hlediska běžného 

pozorovatele jen o mírný deficit, rodiče odlišnost svého malého dítěte vysvětlují spíše jako svéráz.  

 

Rodiče dítěte s lehkým mentálním postižením uváděli, že do věku dvou let se dítě vyvíjelo 

normálně. Ve dvou letech dítě spadlo ze schodů a utrpělo úraz hlavy. Po tomto úrazu došlo k 

výrazné změně jeho chování. Rodiče souhlasili s vyžádáním lékařské zprávy, kde se dozvídáme, že 

úrazem hlavy byla odřenina, která byla ošetřena ambulantně a zůstala bez následků.  

 

Tato a podobná zdůvodnění rodičů v podstatě potvrzují v literatuře popisovanou teorii o tom, že pro 

rodiče je snazší přijmout získané než vrozené mentální postižení; je to mj. vysvětlováno tak, že 

později vzniklé postižení nepůsobí jako znehodnocení rodičovské prestiže (Vágnerová, 2008).  

 

 

Nejčastěji vyjadřované potřeby při práci s rodinou mentálně postiženého dítěte raného věku 

 

Péče o mentálně postižené dítě znamená pro rodinu trvale zvýšenou zátěž. Z tohoto důvodu jsou již 

od počátku vhodné schůzky s celou (tj. i širší) rodinou např. v rámci rodinné terapie. Zdá se, že 

pozitivním trendem této doby je poměrně velká ochota a zájem otců účastnit se sezení a své 

partnerky i postižené dítě podporovat.  

 

Poté, co rodiče získali informace o postižení dítěte, bývá jedním z dalších témat společných sezení 

povídání o tom, jaký vliv má přítomnost mentálně postiženého dítěte na jednotlivé členy rodiny. 

Členové rodiny se snaží vyjádřit, co se pro ně v rodině změnilo, co jednotlivým členům rodiny tato 

událost přinesla nebo naopak vzala aj. 

 

Dalším důležitým námětem bývá přerozdělování rolí v systému péče o domácnost. Dobře 

zorganizovaná domácnost umožňuje její hladký chod a dostatečný prostor pro relaxaci všech členů.  

Situace klade extrémní nároky zejména na roli matky. Matka by proto měla být partnerem 

podporována v tom, aby se nezříkala vlastních zájmů a bývalých kontaktů. V prvních měsících 

života postiženého dítěte, kdy matky protiargumentují svou nechutí ke společenskému životu, se 

někdy osvědčuje začít nějakým druhem sportu. Vhodná sportovní aktivita spolehlivě plní roli 

„přehození výhybky“ a přitom nemusí klást větší nároky na aktivní společenský kontakt ze strany 

matky. Pro období celého raného věku dítěte má rovněž nezanedbatelný význam zlepšení fyzické a 

v jejím důsledku obvykle i psychické kondice matky. 

 

Tématem, které je často opomíjené, ale ze strany terapeuta by mělo být navozeno, je změněná 

pozice sourozenců postižených dětí. Rodiče si zpravidla postěžují na nepochopení a „zlobení“ ze 

strany dětí, ale většinou vzápětí sami dodávají, že některé příčiny tohoto jejich chování chápou. 

V tomto směru bývá účinná konzultace o reálných očekáváních vůči starším sourozencům určitého 

věku, popř. o tom, proč a jaké problémy dítě v tomto věku považuje za zásadní. Sourozenci by měli 

být připraveni i na negativní komentáře o postiženém ze strany okolí. V těchto případech je vhodný 

nácvik asertivních odpovědí, někdy je za tímto účelem využíváno i sourozeneckých skupin. 

 

Starší zdravé děti se nemají komu svěřit a často se na ně zapomíná. Dobře to ilustruje kazuistika 

z kvalitního rodinného prostředí, kde se narodilo dítě s podezřením na mentální postižení a 

s drobným, ale časem úspěšně odoperovaným tělesným hendikepem. Několik let poté se matka 

rodiny vyjádřila v tom směru, že z tohoto období cítí vinu vůči starší (tehdy však teprve čtyřleté) 

dceři, se kterou má v současné době hezký vztah. Považovala za správné své pocity viny před 
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dcerou přiznat a vyjádřit. Byla překvapená tím, jak emočně bouřlivou odezvu toto její doznání u 

starší dcery mělo. 

 

Problémem, s nímž se setkáváme zejména v případě rodin s dětmi, u nichž byla později potvrzena 

některá z poruch autistického spektra, jsou sociálně obtížně únosné projevy dítěte na veřejnosti, 

které bez profesionální pomoci obvykle vedou k izolaci rodiny. Matky později diagnostikovaných 

autistických dětí popisují své pocity prázdnoty z chybějící emoční odezvy svých batolat. 

 

V případě prvorozeného postiženého dítěte bývá hlavně ze strany matek otevřena otázka, zda je 

vhodné počít další dítě. Stává se, že s dalším dítětem nesouhlasí otec a to i po absolvovaném 

genetickém vyšetření. V takových případech někdy pomáhá kontakt s rodinami, kde se i po 

narození postiženého dítěte rodiče pro další dítě rozhodli. 

 

Důležitou pomocí je nastavení optimálního tempa při rozvoji dětí. Ani pečliví rodiče nedokážou  

vždy správně zareagovat na nově získané kompetence svého dítěte. V tomto směru se chybuje 

v obou extrémech – ať již ve směru nadměrné podpory nebo přetěžování.  

 

Vlastní zkušeností autorky je (nikoli však statisticky podloženou), že rodiny žijící na venkově nesou 

skutečnost mentálního postižení dítěte tíživěji než rodiny žijící ve městě. Větší anonymita měst 

(zejména pokud je rodina ve spojení se sociálními pracovnicemi, které jí cíleně zprostředkovávají 

další vhodné kontakty) mohou působit jako ochranný štít. Ale existují samozřejmě i zcela opačné 

zkušenosti.  

 

 

Možnosti terapeutické intervence u dětí raného věku 

 

Příznaky zdravotních obtíží dětí v novorozeneckém věku jako jsou letargie, dráždivost, třes, 

abnormální křik, posturální změny nebo křeče matku značně vyčerpávají. Tyto symptomy se 

většinou vztahují k některé z budoucích forem DMO (Zezuláková, 2004). 

Reakce vývojově ohrožených dětí mohou být pro jejich rodiče nesrozumitelné. Matka může na 

potřeby svého dítěte přiměřeně reagovat tehdy, jestliže jeho reakcím rozumí. V opačném případě 

může dojít k ohrožení vzniku důvěrného vztahu mezi ní a dítětem. 

Praktickou pomocí v takových situacích je pozorování přirozené interakce mezi matkou a dítětem 

např. v průběhu krmení nebo při hře (Svoboda, Krejčířová, & Vágnerová, 2001). Smyslem je 

vyladění vzájemné komunikace v případě, že matka v tomto směru informuje o nesouladu. 

Obvyklou podobou tohoto nesouladu bývá dojem matky, že novorozenec nebo kojenec odmítá její 

pokusy o intimní kontakt. Pro rodiče je v rámci nácviku o dosažení vzájemně uspokojivé interakce 

atraktivní používání videozáznamů, jejichž prostřednictvím mohou s odstupem času sledovat 

pokroky dítěte, které by si jinak neuvědomili.  

 

Dalším využívaným způsobem terapie v raném věku dítěte je tzv. filiální terapie, při níž se terapeut 

snaží řešit problémy s dítětem prostřednictvím rodičů (Langmeier, Balcar,    Špitz, 2000). 

 

Součástí již zaběhlé praxe jsou návštěvy rodin s postiženými dětmi v domácím prostředí. Vztahy 

konzultantek s matkami se nezřídka rozvinou do osobnějších rovin. Prostřednictvím konzultantek 

rodiny navazují vzájemné přátelské kontakty.  

Pozitivní vliv rodičovských nebo tzv. svépomocných skupin je všeobecně známý. 
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Závěr 

 

Rodiče se vyjadřují v tom směru, že jim pomáhá možnost setkávání se s  odborníky, ale i mezi 

sebou navzájem. Potřebují cítit zájem a empatii druhých, stojí o možnost vzájemného sdílení 

problémů. Rozhovory, které vedou s terapeuty a s přáteli, hodnotí rodiče jako stylově odlišné, ale 

z hlediska osobního významu jako stejně důležité. Rozhovory s terapeuty je vedou k uvědomění si 

odlišného úhlu pohledu jejich vztahu s postiženým dítětem, což jim pomáhá se posunout dál. 

 

Rodiče většinou nestojí o neupřímné a nadnesené hodnocení svého dítěte. Větší škody však způsobí 

opačný extrém, tj. stálé zdůrazňování definitivně omezených kompetencí dítěte. Je-li to v našich 

možnostech, potom je jistě správné podávat rodičům pravdivé a srozumitelné informace. Je však 

nutné počítat s tím, že vyrovnání se se skutečností mentálního nebo jiného vážného postižení dítěte 

je dlouhodobou a málokdy trvale vyřešenou záležitostí, která se vyvíjí a kolísá v závislosti na 

různých životních okolnostech.  
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