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Anotace: Článek prezentuje výsledky šetřeni v 18 rodinách děti s mentálním postižením 
aautismem ve věku 5 až 17 let. Cílem šetřeni bylo získat hlubší vhled do vnímání a prožívání 
rodin dětí s autismem, a zvláště pak porozumět resilienčnim faktorům uplatňovaným v těchto 
rodinách. Výsledky šetření mohou být využity při práci s rodinami dětí s autismem. 

Klíěová slova: rodinná resilience, rodinně fungování, projektivní faktory, autismus (poruchy 
autistickěho spektra), mentální postižení, problémově chováni, pozitivní dopad rodičovství 
dítěti s postižením na rodiče, metoda životního příběhu. 

Úvod 
V p o s l e d n í c h dese t i l e t í ch m ů ž e m e 

u odborníků zabývajících se výzkumem 
v rodinách dětí se speciálními vzdělá-
vacími po t ř ebami sledovat odk lon od 
zaměření na stres, tj. na zátěžové faktory, 
které v těchto rodinách působí. S tím sou-
visí zvýšený zájem o resilienci a rodinné 
fungování , tj. schopnost zátěže zvládat, 
a o pozitivní aspekty rodičovství dětem 
s postižením (Summers et al. 2005). 

Te rmín r o d i n n á resi l ience se pod le 
Sobotkové (2004, s. 2) vztahuje k ovláda-
cím strategiím a adaptačním procesům 
v rodině. Nejedná se o vlastnost, stabilní 
charakteristiku rodiny, ale o dynamickou 
vlastnost rodinného systému. Sobotková 
ji trefně popisuje jako regenerativní sílu, 
která pomáhá udržovat či obnovovat har-
monii v rodině. 

Walsh (1998, in Bayat 2007) definuje 
resilienci jako „schopnost vydržet utrpení, 
odrazit se od neštěstí, a stát se tak silnější 
a odolnější". Jedná se tak o flexibilní pro-
ces indikující sílu rodiny v různých obdo-
bích životního cyklu rodiny a za různých 
okolností (Walsh 2003, in Bayat 2007). 

Rodinná resilience není novým koncep-
tem. Podle Copana představuje resilience 
myšlenku, podle které „někteří jednotlivci 
či rodiny mají fyziologickou sílu, psycholo-
gickou pohotovost a mezilidské schopnosti, 
které jim umožňují úspěšně reagovat na 
závažnější výzvy a touto zkušeností růst" 
(Boss 2002, s. 4). 

Copan se touto definicí shoduje s Hau-
serem a Walshem, kteří uvádějí dva důle-
žité indikátory resilience, a to skutečnost, 
že 1) resilience je proces, 2) který impli-
kuje růst - člověk se „stává silnějším díky 

1 Tento článek je součástí výzkumného projektu Psychiatrického centra Praha „Analýza stre-
sových a resil ientních činitelů v rodinách détí žijících s jedním rodičem". Projekt je podpořen 
Grantovou agenturou ČR, registrační číslo 406/06/0779. 



zkušenosti, kterou prožiľ (tamtéž, s. 4). 
Resilience tedy není pouhým přežit ím 
události, zkušenosti - resilience je jejím 
překonáním. 

Klíčové faktory, které ovlivňují rodin-
nou resilienci, jsou podle Walshe (1998, 
in Bayat 2007): 
- hledání smyslu utrpení 
- potvrzení síly a udržování pozitivního 

životního postoje 
- spiritualita a hodnotový systém. 

Právě poslední zmínéný faktor - spi-
ritualita - patří také mezi nové objevené 
a zkoumané oblasti ve zvládání rodinného 
stresu.2 V posledním desetiletí se stále více 
védců zabývá vlivem spirituality a víry 
na zvládání rodinného stresu. Lidé, kteří 
ve stresových situacích hledají útěchu ve 
víře, se v př ípadě nouze často obracejí 
na místní představitele svého vyznání, 
na svou rodinu a přátele sdílející jejich 
přesvědčení. Tato forma řešení problému 
je pozitivní, n icméně spiritualita a víra 
nemusí být vždy jen pozitivním způsobem 
zvládání stresu. 

Podle Sobotkové (2004, s. 3) navíc míra 
resi l ience rod iny závisí na závažnost i 
stresoru,3 zranitelnosti rodiny, na typu 
rodinného fungování, způsobu hodnocení 
stresové situace rodinou, strategiích řeše-
ní problémů („problém solving skills"), 

na strategiích zvládání zátěže („coping 
strategies"), osobnosti rodičů a zdrojích 
odolnosti rodiny, které autorka rozlišuje 
na vnější (např. socioekonomická stabilita 
rodiny či sociální podpůrná síť) a vnitřní 
(rodinné/ systémové - tj. soudržnost a fle-
xibilita rodiny, sdílená duchovní orientace 
apod., a osobní/ individuální - tj. inteli-
gence, znalosti, sebedůvěra apod.). 

Nesmíme se však domnívat, že resilience 
závisí pouze na vlastnostech rodinného 
systému. Například A. S. Masten a M. J. 
O 'Connor zdůrazňují, že „schopnost resi-
lience může mít také kořeny v genetickém 
vybavení a prostředí človéka, jejichž vliv 
přetrvává" (Boss 2002, s. 5). 

Při studiu resilience se zaměřujeme na 
protektivní faktory, které s resilienci sou-
visejí. Protektivní faktory v rodinách dětí 
vedoucí k resilienci jsou podle Bossové 
(2002, s. 76) následující: 
a) styl přisuzování, přičítání z a h r n u j e 

přičítání viny vysvětlitelným vnějším 
silám spíše než sobě samému 

b) styl odezvy, reakce vyjadřuje přemítání 
o dané situaci nebo postoj vůči okolí 

c) kognitivní styl nám říká, jak jedinec 
situaci h o d n o t í , zda je op t imis ta či 
pesimista 

d) sociální dovednosti zahrnují jak spojení 
se s druhými, tak tendenci k izolaci 

2 Ačkoliv je stres závažným problémem v rodinách dětí s mentá ln ím postižením a aut ismem, 
nemusí vždy vést k dysfunkci rodiny. Klíčovou roli tu hraje resilience rodiny jakožto systému, 
i jednotlivých členů rodiny. 

3 Hartl; Hartlová (2000, s. 569) definují stresor jako „činitel vnějšího prostředí vyvolávající 
v organismu stav stresu či stresovou reakci". Mezi n e j v ý z n a m n ě j i stresory podle nich patří 
např. hlad, konflikty a traumatické životní události atd. 



e) dovednosti týkající se řešení problémů 
jsou vyhledání rady u odborn íků či 
naopak osobní hledání řešení bez kon-
zultace s druhými. 

Z hlediska poradenské praxe je povzbu-
divý fakt, že si jedinci mohou protektivní 
strategie osvojit učením. 

V souvis los t i s rod ičovs tv ím dí té t i 
s postižením se béhem času a působením 
m n o h a různých fak torů vytváří „nové 
paradigma rodinného života" (Dobson, aj. 
2001, s. 25). Na to, jakou kvalitu bude toto 
paradigma mít, má zásadní vliv právé resi-
lientní potence (tj. resilientní schopnost) 
rodiny i jejích jednotlivých členů. 

Zkoumání resilientních činitelů však 
představuje i určité úskalí. Zaměříme-li 
se pouze na to, co jedince činí resilient-
ní, může to vést až k opomenut í daleko 
závažnějšího úkolu, jakým je prevence 
negativních jevů ve společnosti, mezi které 
bezesporu patř í p ředsudky vůči l idem 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 
rasismus, chudoba či zneužívání dětí. Jak 
uvádí P. Boss, „nesmíme přijmout status 
quo, když je možná zména" (2002, s. 82). 
Stejná autorka také zdůrazňuje, že pojem 
rodinná resilience je příliš často používán 
ve smyslu „přijetí stoického postoje namísto 
vzpoury a změny" (tamtéž, s. 82), a proto 
není vždy vhodné zůstat resilientní. 

Studium resilientních rodin je důležité 
a zaslouží si daleko více pozornosti, než 
se mu dosud dostává. Nejprve však mu-
síme změnit to, co změnit lze, a teprve 
poté hledat způsoby zvládnutí toho, co 
změnit nelze. 

Setření v rodinách détí s autismem 
Účastníci šetření 
Předkládané šetření je součástí výzkum-

ného projektu zabývajícího se analýzou 
stresových a resilientních činitelů v ro-
dinách détí se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Skupinu výzkumného šetření 
činí 18 rodin dětí s mentálním postižením 
a autismem ve věku 5 - 1 7 let. Ve zkou-
maném vzorku bylo 14 rodičů chlapců 
a 4 rodičů dívek. U 4 détí se navíc jednalo 
o k o m b i n o v a n é pos t ižení ( k o n k r é t n é 
mentální postižení, autismus a D M O či 
mentální postižení, autismus a zrakové 
postižení). 

Ve většině př ípadů se rozhovoru zú-
častnil pouze jeden rodič (v 17 případech 
matka a v jednom případě otec). Věkový 
průměr rodičů byl 36,4 ve věkovém roz-
mezí 29-55 let. 

Ze zúčastněných 18 rodin je celkem 
12 rodin úplných. V dalších čtyřech přípa-
dech jsou rodiče rozvedeni, jedna matka je 
svobodná a jedna vdova. Vzdělání rodičů 
odpovídalo standardnímu rozložení - osm 
rodičů je vyučených, sedm má středoškol-
ské vzdělání a tři vzdělání vysokoškolské. 

Proces šetření 
Rodiče byli k o n t a k t o v á n i d o p i s e m 

p r o s t ř e d n i c t v í m šesti škol, školských 
p o r a d e n s k ý c h zař ízen í a občanských 
sdružení ve třech českých městech. Rodi-
če, kteří projevili zájem o spolupráci, byli 
seznámeni s cíli a podmínkami výzkumu 
a podepsali souhlas s účasti na tomto šet-
ření pod podmínkou, že při použití jejich 



zkušeností bude zachována jejich anony-
mita. S rodiči jsme se setkali k rozhovoru, 
který trval p růmérně 41 minut, v rozmezí 
mezi 12 minutami až 1 hodinou 42 minu-
tami. Rozhovory byly se svolením rodičů 
nahrávány a následné přepsány. 

Je třeba mít na paméti, že jde o rodiče, 
kteří projevili zájem o spolupráci, tzn. že 
zkoumaný vzorek nemusí být reprezen-
tativní. Z tohoto důvodu je šetření nutné 
považovat za výzkumnou sondu. 

Metodologie šetření 
V z h l e d e m k z a m ě ř e n í še t ř en í byly 

použity nástroje kvalitativního výzkumu 
- konkrétné rozhovor s rodiči. Kvalitativní 
přístup v tomto případé umožňuje hlubší 
vhled do vnímání a prožívání rodin dětí 
s aut ismem a pomůže poodhal i t resili-
enční faktory. 

Okruhy rozhovoru byly spojeny s řadou 
oblastí týkajících se kvality života rodin. 
Mezi ně například patří: 
• vliv postižení dítěte na manželství ro-

dičů, 
• postoje rodičů vůči dětem s postiže-

ním, 
• zkušenosti se školou dítěte a s dalšími 

odborníky, 
• s t ra tegie řešení p rob lémů osvojené 

rodinami, 
• očekávání ohledně budoucnosti dítěte. 

Kvalitativní data byla analyzována za 
použití metody životního příběhu. Tato 
metoda umožňuje použití životních pří-
běhů k odhalení důležitých sociálních 
a historických témat - např. k odhalení 

strategií zvládání postižení dítěte (Cohen; 
Manion; Morrison 2003). 

Výsledky šetření 
- Resilience v rodinách dětí 
s autismem 
Nejsi lnějším protekt ivním faktorem, 

ovl ivňuj íc ím mí ru resilience v rodině , 
se v rodinách dětí s autismem, které se 
zúčastnily našeho šetření, jeví dovednosti 
týkající se řešení problémů - konkré tné 
schopnos t vyhledat o d b o r n o u pomoc , 
vytvořit si strategie zvládání problémo-
vého chování dítěte či strategie k jednání 
s odborníky. 

V části rozhovoru zaměřené na postoje 
rodičů k dítěti s postižením rodiče odpo-
vídali na dvě stěžejní otázky - co se jim na 
jejich dítěti líbí a co se jim naopak nelíbí. 

Pozitivní charakteristiky dítěte 
s autismem 
Zajímavé bylo, že charakteristiky posti-

žení (konkrétně kombinace mentá ln ího 
postižení a autismu) byly pro rodiče na 
jednu stranu stresujícím faktorem (zejmé-
na bezmocnost dítěte a projevy problémo-
vého chování), zároveň však také tím, co 
rodiče na dítěti oceňovali. Do této skupiny 
charakteristik patří zejména: 
• vnímavost a citlivost dítěte vůči potře-

bám okolí 
„...líbí se mi, když přijde a vidí, že jsem 
opravdu unavená a nerejpne do mě, ale 
obejme mě a řekne mami, bolí hlava. Já 
řeknu, mě hlava nebolí, já jsem jenom 
unavená. To se mi líbí." M4 



• „průzračnost" jednání dítéte 
„...je iistá duše. To se mi na něm hrozně 
libí. On prostě nedělá nic naschvál, on je 
prostě naprosto upřímný, jakmile se mu 
něco líbí, nelíbí, dá to najevo." M58 

• mazlivost 
„...dovede hodně tu lásku vracet, jo, je to 
takové to mazlení, takové to, já ji mám 
celou hrozně ráda, no." M57 
„On je takovej mazlík. On přesto, 
že je autista, tak je hroznej mazlík. 
A během takovej dvou třech let se 
ohromně zlepšil oční kontakt, a on se 
tak někdy podívá, jako tak šibalsky, 
umí to s náma. Mazlík je hrozně, on 
si tě vezme za ruku a teď si tě dovede 
na válendu, na postýlku, to je jasný, to 
se musíš hned mazlínkovat, přesto, že 
mu je 13, tak o něm mluvím jak to, teď 
už začíná dospívat, mutuje nám a je 
strašně prima." M82 
„...je úžasnej, von je truhlík, von je 
takovej ťunťa, von si nechá všechno 
líbit, ale je úžasnej. Přijde, pohladí se, 
pomazlí se, nemluvíme teda, my máme, 
že von si ukazuje, řekne si o všechno, 
ale neřekne slovo. Je dobrej, je skvělej. 
Snaží se, sice pomalu, ale snaží. Hodně 
pomalu." M75 

• smysl pro h u m o r a schopnost d ruhé 
rozesmát. 
„To je smíšek, nicjinýho, je s ním hrozná 
sranda." M79 

Problematické aspekty rodičovství 
dítěti s autismem 
Nejnáročnéjší na postižení dítěte je pro 

rodiče jeho bezmocnost a z ní vyplývající 
vědomí, že tu rodiče nebudou věčně, aby 
své dítě chránili.4 Jak uvedla jedna matka: 

„Vadí mi to, že neníprůbojnej, je truhlík, 
musí se naučit do života trochu se bránit, 
takže, když někdo přijde, vezme mu 
hračku, tak von mu ji nechá. To nejde, 
protože nebude věčně se mnou." M75 

Všichni rodiče svorně uvedli, že své dítě 
milují takové, jaké je, nicméně jim vadí 
konkré tn í projevy postižení. Nejčastěji 
uváděné bylo problémové chování, a to: 
• křik dítěte 

„Když řve, když řve a když nechce jíst, 
tak je to samozřejmě problém, když se 
nechce jít koupat jako jo, pak venku, 
když zdrhá, proto ho vozim na tom ko-
čáru jako todlencto řikám, to mě vytáčí, 
když začne křičet kolikrát jako už jsem 
mu i nasekala na zadek, když dostal 
tenhlecten záchvat a já sem nevěděla 
co..." M23 
„No, on je hrozně ukřičený, to mi nejvíc 
vadí. To mě dokáže rozhodit teda někdy 
do nepříčetnosti. No, to asi to jediné, to 
řvaní. To řikám, kdyby nebylo, tak mám 
bezvadné dítě. Křičí neustále teda. A to, 
že vlastně tou nemocí to má takové, že 
se chová asociálně, mu nemůžu vyčítat, 
to je ta nemoc prostě." M64 

4 To je samozřejmě obecnější problém, neboť zatěžuje i rodiče dětí, které jsou jen mentá lně 
postižené a aut ismem netrpí. 



• agresivní chování vůči d ruhým 
„Vadí mi, ale klasicky zase to vyplývá z di-
agnózy autismu, že se vzteká a že dokáže 
být někdy agresivní vůči v podstatě nám, 
co má nejvíc rád, že jo. Na tátu si ještě ne-
dovolí, ten ho jakoby vždycky ještě zvládá, 
kdežto já už ho bohužel fyzicky nezvlá-
dám, takže se snažím vyhnout všem těm 
jakoby věcem, které by ho přivedly do 
afektu, nebo které by ho v podstatě jakoby 
rozčílily natolik, aby musel být agresivní. 
Takže to se snažím jakoby odbourávat, 
ale samozřejmě taky se někdy stane, že 
neodhadnu já situaci." M46 

• sebepoškozování 
„To mi vadí, že se škrábe až do krve 
nebo že si občas ublíží, ale to mi vadí 
z toho pohledu, že mu člověk nezabrání, 
protože on je třeba v pokojíčku a přijde 
s rozškrábaným obličejem. Ale on si tře-
ba jenom hraje, on si jednou podrápe ze 
vzteku a pak čiti ty jizvičky a už to drbe 
a už to jde, no. Jinak jako je hodňoučký, 
no." M67 

Zvláštním důvodem obav je ohrožení 
dítěte vyplývající z toho, že neumí dru-
hým říci o bolesti či zranění a požádat 
o pomoc. 

„Co mi spíš vadí jakoby na tom postižení, 
na postižení mi vadí to, že to je tak. Tak 
mi vadí, že já mu nerozumím, když ho 
třeba něco bolí, stalo se nám už podva-
krát, jednou měl zlomenou ruku v lokti 
a protože měl modřinu na zápěstí, tak 
mu večer zasádrovali zápěstí nebo do 
škrobáku a do rána měl hrozně oteklej 
loket a celou noc musel hrozně trpět, než 

se mu to zafixovalo. Tak to mi vadí na 
tom postižení, že vlastně, a strašné se bo-
jím slepýho střeva, něčeho takovýdleho... 
(...) ...ani si nedokáže položit ruku tam, 
kde, ani ukázat, kde bolí." M82 

Vliv postižení na rodiče dítěte 
12 rodičů z 18 zúčastněných uvedlo, 

že je postižení jejich dítěte změnilo, a to 
v řadě rovin. Nejčastěji byla zmiňována 
z m ě n a h o d n o t a j iný poh led na svět. 
Rodiče nejčastěji uváděli, že se naučili 
vážit si věcí, které dříve považovali za 
samozřejmost. 

„Úplně jinej náhled na svět, nezabývám 
se malichernostma, to je takový, ještě 
tímhle se budu zabejvat, to nehrozí umě. 
Je to vytříbený vůbec s lidma, s jakejma 
se stýkám, maličkosti, ty vypouštím, ty 
mě nerozhazujou. Takže tenhleten na to 
hřeší a ten starší na to taky hřeší, protože 
nejsou zdravý, je to jiný, je to úplně jiný, 
prostě." M75 
„No, já myslím, že určitě, protože člověk 
úplně jinak jako řeší, nebo takhle: máte 
nějaký problém závažný a ty ostatní 
problémy vám připadají úplně jako 
malicherné, to, co řeší ostatní lidi, tak 
mi připadá, jakože se zbláznili, proč se 
vůbec zabývají takovými věcmi, když 
jako teď jako, jo, že vůbec nevědí, co to 
je mít problémy, protože vlastně některé 
věci člověk řeší tak jako úplně s nadhle-
dem, že ho to vůbec nerozhodí, to, z čeho 
se ostatní hroutí." M81 

Post ižení dí tě te také z m ě n i l o vztah 
rodičů k ostatním lidem. Jedna z matek 



vlivem svých zkušeností s reakcemi okolí 
získala spíše negat ivní náh led na lidi 
kolem sebe. 

„No, asi dost jako na vztahu k ostatním 
lidem, jo, protože jako začínám být 
taková už tvrdá, taková nepřístupná, 
protože jako jsem zjistila, že lidi jsou 
strašně zlí tady v tom, jo, že prostě 
venku, kdekoliv, ve škole ne třeba tady, 
jo, ale řikám, úplně zdravé děti, úplně 
zdraví prostě lidé, kteří maji zdravé děti 
a chovají se k vám úplně ošklivě jako, jo, 
jak k tomu dítěti, tak i k vám. A to mě 
na nich vadí." M72 

Některé z matek uvedly, že postižení 
jejich dítěte z nich učinilo lepšího člověka, 
ať již ve vztahu k d ruhým obecně, či ve 
vztahu k lidem se speciálními vzděláva-
cími potřebami. 

„Ne že by mi děti třeba na vozíku nebo 
nějakým způsobem postižený byly 
nepříjemný, ale člověk nevěděl, jak 
se k nim chovat. Takže já jsem pořád 
měla tak jako potřebu se usmívat, aby 
si nemyslely, že mi vaděj. A ten úsměv 
pak musel vypadat i nepřirozeně, jo, ale 
díky tomu dennímu kontaktu vlastně, 
jsem vlastně pochopila, že je člověk 
musí brát jako jakýkoliv jiný dítě, jako 
jakokýhokoliv jinýho člověka. Tak jak 
prostě jsou, jo, ať je tam nějaká větší 
mentální retardace, chodim do stacio-
náře pomáhat jednou týdně na rehabi-
lici, žejo a některý ty děti mají opravdu 
jako hlubokou retardaci, ale i tak na 
ně mluvit a oni pak zareagujou na to 
jméno, nebo na tón hlasu. Jsou tam pak 

děti, který sice jsou ležáci, ale perfektně 
rozuměj všemu, jo, takže si člověk s ně-
má povídá, a i je tam ta jako odezva, že 
položím otázku a on bud' teda zakejve 
nebo jako ne, nebo se snažej pusinkou 
vytvořit nějaký jako ano nebo ne, 
teda. Takže vlastně i v tomhletom mi 
to pomohlo v tom přístupu a nejenom 
k dětem, ale celkově k lidem, co maj 
nějakej problém, hadicap." M4 

Budoucnost dítěte očima rodičů 
Budoucnost dítěte je pro rodiče pře-

devším důvodem obav, bojí se, co s ním 
bude. Nicméně rodiče si vytvářejí strate-
gie, s jejichž pomocí by zvládli postižení 
svého dítěte i v budoucnu. Mezi ně patří 
například vytváření či posilování sítě přá-
tel/ příbuzných/ dalších rodičů, kteří by 
jedinci s autismem v dospělosti pomohli 
a v péči se střídali. 

Strategie napomáhající resilienci 
v rodinách dětí s autismem 
Mezi strategie napomáhající resilienci 

v rodinách bezesporu patří schopnost od-
počinout si, najít volný čas pro sebe a umět 
z něho načerpat sílu jít dál. Rodiče uváděli 
řadu způsobů, jakými tráví volný čas. Mezi 
nejčastěji jmenované způsoby patřil spá-
nek, četba knihy, cvičení, návštěva přátel, 
sledování telenovel apod. 

„Já se zavřu v koupelně, dám si pořádně 
velkou vanu a přečtu si nějakého při-
blblého Harlekýna, který skončí dobře. 
Já jsem vždycky byla velice vášnivý 
čtenář, zrovna nedávno mi říkal můj 
mladší bratr, když mě viděl číst toho 



Harlekýna, mi říká: ježíšmariá, co to 
ty čteš? Protože já jsem přečetla snad 
všechny světové klasiky, jako jediná ve 
třídě povinnou četbu a prostě dneska 
už na tady ty Napo- a takovéhle, na to 
už prostě dneska nemám. Jsem zrovna 
nedávno četla knížku, nevzpomenu si 
na autorku, Jak se žije dětem s posti-
žením. Já jsem ji četla, za čtyři hodiny 
jsem ji měla přečtenou, já jsem hrozný 
teda, hrozný čtenář, ale celé ty čtyři 
hodiny jsem brečela. A když se mě ta 
kamarádka ptala: proč jsi brečela, vždyť 
to bylo docela takové hezky napsané, 
a já říkám: bylo to hezky napsané, 
ale já jsem brečela za ty rodiče, to 
zoufalství a vzteky na ty odborníky. 
Jsem to prožívala s nimi, takže jako 
i třeba mi dělá docela problémy číst 
tady tu odbornou literaturu, pokud 
to není vyloženě o práci s tím dítětem, 
ale prostě jsou tam i vlastně ty aspekty 
toho chování, kam to může až dojít, 
tak jako já z toho mívám potom docela 
deprese, protože to prožívám, hodně to 
prožívám, takže ten Harlekýn, který 
vím, že určitě skončí dobře. A ještě 
navíc, ještě vždycky se bavím tím, že 
tam rozebírám ty postavy a kde vlastně 
začal ten konflikt, kde nastala ta chyba. 
Jak já bych to dělala, jako najít to. Tak 
tímhle se odbourávám, no, že vlastně 
jiný problém je, nicaté problémy jiných 
lidí, vlastně imaginárních postav, proto-
že kdyby byly skutečné, tak by je člověk 
utloukl za takovéhle problémy, co tam 
dělají." M58 

V této souvislosti rodiče uvádéli , že 
b ě ž n ý m o d e l dě t ských t á b o r ů , k t e ré 
bývají nabízeny na začátku prázdnin, je 
pro rodiče dětí s autismem nevyhovují-
cí. Vzhledem k tomu, že období letních 
prázdnin, kdy v životě dítěte s autismem 
mizí běžná ru t ina spojená se školním 
rokem, je pro rodinu zdrojem stresu, za 
daleko prospěšnější by považovali dětské 
tábory na konci prázdnin. 

„No, letní prázdniny jsou pro mě 
vždycky trošičku stresový, tím spíš 
konec prázdnin, protože jsou dlouhý 
a v podstatě mám toho Vojtu na starosti 
nějakejch 16 hodin od rána do večera. 
On teda spí perfektně, takže večer 
usíná sám, že o tohle vůbec nejde. Na 
konci těch prázdnin jsem úplně vysátá 
a vyčerpaná a pak nastane to září, kdy 
prvních 14 dní září jsou hrozně nároč-
ný, protože se voběhávaj, zapisujou se 
hodiny v Lidový škole, protože holky 
choděj na nástroje. Různý kroužky, 
teď zařizování, dokupování různejch 
věcí. Těch prvních 14 dní v září je 
pro mě hrozně náročnejch, abych si 
zažila ten jejich rozvrh a kdy tam jaký 
kroužky budou a po těch náročnejch 
prázdninách je tohle takový... že pak 
jako si plánujeme s kamarádkama 
jeden takovej víkend ke konci září, kdy 
vypadneme z tý rodiny a děti necháme 
tatínkům, abychom si trochu odpočinu-
ly. Po prázdninách by člověk řekl, že je 
odpočinutej... ne, ale chtěla bych letos 
zkusit na konec srpna sehnat nějakej 
tábor nebo nějaký... vím, že škola naše 



dělá tábor, ale na začátku prázdnin, což 
pro mě není tak aktuální." M4 

Jediný otec, který se v té to skupině 
rozhovoru zúčastnil, uvedl, že pro něho 
je nejlepším způsobem odreagování útěk 
do práce, což pro matky neplatí, protože 
většinou tuto možnost nemají. 

Diskuze 
Taunt a Hastings (2002 in Bayat 2007) 

ve svém šetření sledovali dva aspekty 
pozitivních zkušeností s výchovou dítěte 
s pos t ižením - 1) pozit ivní dopad ro-
dičovství dítěti s postižením na rodiče, 
sourozence a širší rodinu, 2) názory na 
budoucnost dětí s postižením z hlediska 
rodičů. Zat ímco rodiče v jejich výzkum-
ném vzorku z většiny vyjadřovali pozitivní 
vizi budoucnosti svých dětí, rodiče v naší 
skupině šetření hovořili téměř výlučně 
0 strachu z budoucnosti především v do-
bě, kdy již nebudou moci svému dítěti po-
moci. Nicméně vznik pozitivního dopadu 
postižení dítěte na rodinu - konkré tné 
změna životní perspektivy - lze potvrdit 
1 na základě našeho šetření. Žádný z rodi-
čů však neuváděl posílení náboženského 
přesvědčení či konverzi k víře. To může 
být dáno převažujícím ateismem v české 
společnosti.5 Taunt a Hastings (tamtéž) 
naopak uvádějí posílení víry u rodin, které 
se účastnily jejich výzkumu. 

Pat terson a Garwick (1994 in Bayat 
2007) ve výsledcích studie u rodičů dětí 
se z d r a v o t n í m os l aben ím uváděj í , že 

rodiče na svých dětech nejvíce oceňují 
jejich 1) citovost a 2) vytrvalost. To se 
potvrdilo i v našem šetření, kdy rodiče 
na svých dětech oceňoval i předevš ím 
vnímavost a citlivost dítěte vůči potře-
bám okolí, „průzračnost" jednání dítěte, 
mazlivost, smysl pro humor a schopnost 
d ruhé rozesmát. 

Autistické projevy, konkrétně problé-
mové chování détí s autismem, se ukazují 
jako nejproblémovéjší aspekt rodičovství. 
Jak uvádí Kersh a kol. (2006), chování 
dítěte patří k významným predikátorům 
spokojenosti rodičů, a to jak matek, tak 
otců. Zde je třeba si uvědomit, že pokud 
rodiče oceňují citovost a vnímavost vůči 
potřebám okolí (Patterson; Garwick 1994 
in Bayat 2007), potom musí být v případě 
dětí s aut ismem zklamaní, neboť právě 
tyto projevy se u nich nevyskytují. 

Závěr 
Cílem šetření bylo získat hlubší vhled do 

vnímání a prožívání rodin détí s autismem, 
a zvláště pak porozumět resilienčním fak-
torům uplatňovaným v těchto rodinách. 

Rodiče účastnící se výzkumu vnímají 
své rodičovství vesměs pozitivně. Převa-
žuje pozitivní vnímání dítěte, kdy rodiče 
především oceňují citlivost, „průzračnost" 
i mazlivost dítěte. Zde je ovšem důležité 
zdůraznit, že je tu třeba jisté opatrnosti 
při interpretaci získaných údajů. Do jisté 
míry se tu může jednat i o obranný me-
chanismus rodičů. 

5 Jak uvádí Zwettler (2002), v České republice je 43,4 % obyvatel bez náboženského vyznání. 



Naopak nejnáročnější jsou pro rodiče 
charakteristiky ditéte spojené s jeho po-
stižením - např. křik, agresivní chování 
vůči d ruhým či sebepoškozování. 

Většina rodičů navíc uvádí, že rodičov-
ství postiženému dítéti v pozitivním slova 
smyslu ovlivnilo i je samé - nejčastěji 
hovořili o zrněné hodnot a j iném pohledu 
na svět. 

Rodiče uváděli schopnost odpočinout 
si, najít volný čas pro sebe a umět z něho 
načerpat sílu jít dál jako strategie, které 
napomáhají resilienci v rodině. 

Výsledky šetření mohou být využity při 
práci s rodinami dětí s autismem, a to jak 
pracovníky poradenských zařízení, tak 
i speciálními pedagogy, kteří se věnují edu-
kaci dětí s autismem. Orientace na pozitivní 
charakteristiky dítěte, které jsou oceňovány 
samotnými rodiči, jak vyplývá z našeho 
šetření, může pomoci zlepšit komunikaci 
mezi rodinou a pedagogem. Naopak uvě-
domění si náročných stránek rodičovství 
dětem s autismem (např. problémové cho-
vání dítěte či pocit bezmocnosti uváděný 
rodinami v našem šetření) může působit 
jako jakýsi „odrazový můstek" spolupráce 
mezi odborníky a rodinou. 
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