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ABSTRAKT 

Tahle práce pojednává o zmì nách v

 
životním zpùsobu rodiny, která vychovává dítì se 

specifickými potøebami. Zamì øuji se

 
pøedevším na oblast volného èasu. Rodina, která 

vychovává dítì se specifickými potøebami, musí aktivity vykonávané ve volnému èase 

èasto pøizpùsobit možnostem dítì te. Výzkum, který je souèástí této práce, zjiš•uje 

odpovìï na otázku: jaký vliv má výchova dítìte se specifickými potøebami na volnoèasové 

aktivity rodiny? Byly zpracovány pøípadové studie rodin, které vychovávají mentálnì 

postižené dì ti. Má práce ukazuje èeho se musí rodiè vychovávající dítì s postižením vzdát  

a co mu to naopak dává a pomoci rodièùm, kteøí právì teï stojí pøed rozhodnutí zda dítì, u 

kterého se projevila nìjaká porucha, vychovávat nebo ne.

  

Klíèová slova: rodina – dítì se specifickými potøebami – životní zpùsob – volný èas      

ABSTRACT 

My  bachelor essay is about life style of family, which is educating child with handicap. 

I’m getting a view to the sphere of life style above all. Family, which is educating child 

with handicap, must the activities in leisure time adapt to a possibility of child. Research 

work, which is a part of this work, is finding an answer to a question: how is education of 

handicaped child afecting the leisure time activities in the family? It was elaborate a case 

work of family, which i educating child with handicap. My essay is exposing of what must 

the family give up and on the other hand what it give him. It can help expactent parents in 

their decision if they will the child with handicap educate or not too.  

Keywords: family – child with handicap – life style – leisure time      
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ÚVOD 

Pro svou bakaláøskou práci jsem si zvolila téma Dítì se specifickými potøebami a životní 

zpùsob rodiny. Toto téma mì zajímá proto, že pracuji s

 
dì tmi s postižením a vidím, že 

kladou na èlovì ka, který se o nì j stará mnohem vì tší nároky než zdravé dítì . Obdivuji 

rodièe, kteøí se rozhodnou vychovávat dítì se specifickými potøebami. Moje práce by mì la 

ukázat èeho se musí rodiè vychovávající dítì s postižením vzdát a co mu to naopak dává. 

Myslím, že by mohla pomoci i rodièùm, kteøí právì teï stojí pøed rozhodnutím zda budou 

dítì s

 

postižením vychovávat nebo jeho výchovu svì øí odborným pracovníkùm 

v domovech pro osoby se zdravotním postižením. 

Dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÈR tì chto rodièù pøibývá a stále èastì ji 

se rozhodují pro tu podle mého názoru pro dítì lepší variantu a to, že jej budou 

vychovávat. Ještì do nedávna bylo pomalu automatické, že pokud hrozilo narození dítì te s 

handicapem (napø. tì hotenství ve vyšším vì ku), byl matce nabídnuto ukonèení tì hotenství. 

I mí rodièe se ocitli v této složité životní situaci. Když mi nedávno vyprávì li jak je lékaøi 

pøemlouvali k

 

ukonèení tì hotenství, doslova mì z toho zamrazilo. Navíc v

 

jejich pøípadì 

nebylo zcela jasné, zda se narodím zdravá nebo ne. Medicína za tì ch pár let samozøejmì 

pokroèila a je možné dopøedu zjistit vážné poškození plodu již v

 

tì hotenství. Budoucí 

rodièe tak mají více èasu na to, aby se rozhodli co dál. Pokud se již rodièe rozhodnou dát 

svému dítì ti šanci žít i se zdravotním postižením, stále èastì ji se pøikloní k

 

výchovì dítìte 

v domácím prostøedí. Tito rodièe pak pøedávají své zkušenosti celé spoleènosti. Spoleènost 

je dnes lépe informována o této problematice a ze zkušeností rodièù, kteøí vychovávají dítì 

se specifickými potøebami je zøejmé, že dítì se zdravotním postižením mùže èlovì k 

milovat úplnì stejnì jako zdravé (ne-li nì kdy i více). I z

 

tì chto dùvodù nejsou nyní dì ti s 

postižením tak èasto umís•ovány do domovù pro osoby se zdravotním postižením. Také 

tomu jistì napomáhá dnes již široká sí• sociálních služeb, které rodièùm pomáhají. 

Výchova dítì te se specifickými potøebami je pro rodièe novou zátì žovou situací, se kterou 

se musí vyrovnat. Musí tomu pøizpùsobit svùj životní zpùsob, který je velmi odlišný od 

životního zpùsobu rodiny, která vychovává pouze zdravé dì ti. Rodiè dítì te, které je tì žce 

mentálnì postižené, mu nemùže øíct bì ž si hrát na pískovištì a vì novat se chvíli 

domácnosti. Takové dítì potøebuje mnohem více péèe a témì ø neustálou pozornost. Taky 

je pro rodièe vychovávajícího dítì s postižením velice tì žké skloubit zamì stnání s

 

péèí o 

dítì . V

 

souèasnosti se sociální služby rozrùstají o speciální zaøízení napø. denní stacionáøe, 
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které fungují na principu mateøské školy. Takže již nemusí matka s

 
dítì tem doživotnì 

zùstávat doma. Taky využívání volného èasu je v

 
rodinách velmi odlišné. Rodièe èinnosti, 

kterými se zabývají ve volném èase, musí pøizpùsobit možnostem a potøebám dítì te 

s postižením. Èasto je také ovlivnìn zpùsob trávení volného èasu zdravého dítìte, který má 

sourozence s postižením.  

Moje práce by tedy mì la ukázat, jak vypadá život rodiny, která se rozhodla doma 

vychovávat dítì se specifickými potøebami. Jeho odlišnosti o životního zpùsobu rodiny, 

která vychovává dì ti bez postižení. Dále by mì la pomoci budoucím rodièùm dítì te 

s handicapem v jejich jednom z nejdùležitì jších rozhodnutí v

 

životì – umožnit dítì ti 

vyrùstat v

 

rodinném prostøedí nebo ne?
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I. 

 

TEORETICKÁ ÈÁST  
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1 VOLNÝ ÈAS A PSYCHOHYGIENICKÉ ASPEKTY JEHO 

VYUŽÍVÁNÍ  

V teoretické èásti bakaláøské práce se budu opírat o øadu autorù, kteøí se této problematice 

vì nují, z

 

nichž stì žejními autory budou Ivo Možný a Oldøich Matì jíèek, kteøí se zabývají 

sociologií rodiny, a Susan Kerrová, která ve své knize specifikuje pojem dítì te se 

specifickými potøebami, dále pak Helena Chvátalová se svou knihou Jak se žije dì tem 

s postižením a Vladimír Spousta, který se svými kolegy napsal skripta Kapitoly 

z pedagogiky volného èasu. 

Lidskou èinností se zabývá mnoho vì d a vztahuje na ni hlediska ekonomická, etická, 

politická aj. V rámci vì d o èlovì ku, kam øadíme i pedagogiku a sociologii, zaujímá 

dùležité místo zkoumání psychických a fyzických kvalit jedince a jejich ovlivòování 

urèitými èinnostmi, které èlovì k vykonává. Psychohygiena je psychologická disciplína, 

která integruje všechny poznatky spoleèenských, pøírodních a

 

technických vì d, které jsou 

použitelné v péèi o èlovì ka z

 

hlediska jeho vnitøní psychické stability, aktivní adaptace na 

prostøedí, optimální výkonnosti a prožitku vlastního smysluplného života. Èlovì ka pøitom 

chápe jako psychofyziologickou jednotku limitovanou biologicky, ale urèenou ve svém 

rozvoji sociálnì . Volný èas pøedstavuje pro psychohygienu velmi dùležitou kategorii, 

nebo• znamená relativnì nejsvobodnì jší volbu èinností ve srovnání s

 

ostatním životním 

èasem èlovìka, jehož aktivity jsou vždy do nìjaké míry urèeny.(SPOUSTA, V., 1996)  

1.1 Volný èas 

Volný èas je, podle encyklopedie Co je co, èas mimopracovní doby, v níž èlen spoleènosti 

nevykonává žádnou nutnou èinnost a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro 

oddech, rozvoj osobnosti a pro rùzné formy zájmové èinnosti. Jeho rozsah a úroveò využití 

závisí na komplexu sociálnì -ekonomických vztahù v

 

daném stupni vývoje spoleènosti a na 

úrovni duševního a fyzického vývoje každého jednotlivce. Hranice volného èasu lze urèit 

tak, že se z mimopracovní doby vyèlení èas nezbytný pro pøípravu do zamì stnání, nákupy, 

nezbytné domácí práce, èas vì novaný k

 

uspokojení potøeby jídla, spánku atd. Dùležitým 

rysem volného èasu je jeho relativní stálost; spoleènost má zájem na zvì tšování volného 

èasu na vzdì lávání, rozvoj duševních a tì lesných schopností èlovì ka a na naplòování jeho 

sociálních funkcí. Celkovou strukturu využití volného èasu tvoøí oblasti: vzdì lávání a 

spoleèenské èinnosti, aktivní odpoèinek (napø. èetba, poslech rozhlasu a televize, návštì va 
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kina), zájmová èinnost, výchova dì tí, tì lesná výchova a sport, pasivní 

odpoèinek.(WWW.COJECO.CZ)  

1.2 Volný èas a rozvíjení osobnosti  

Využívání volného èasu by mì lo mít takovou strukturu a náplò, aby vedlo k

 

rozvoji 

osobnosti èlovì ka. Strukturu osobnosti dì líme do ètyø oblastí: zamì øení osobnosti (zájmy, 

ideály, potøeby, hodnoty), oblast schopností, temperament a emotivita, charakterovì -volní 

vlastnosti. Èlovì k se tedy mùže v

 

tì chto oblastech rùznì rozvíjet. U dì tí se specifickými 

potøebami se tyto oblasti rozvíjejí v

 

jiné míøe, než u dì tí zdravých. Je tedy tøeba volit i jiné 

druhy èinností pro jejich volný èas. 

1.2.1 Oblast zamìøení osobnosti

 

Celá oblast zamì øení osobnosti má ve volném èase nejideálnì jší možnosti realizace. 

Typické jsou zde zájmy. Zájmy chápeme jako èinnost, na níž je èlovìk ochoten vynakládat 

úsilí, peníze a èas. Psychohygienicky jsou zájmy velmi dùležité - zajiš•ují stabilitu 

osobnosti a jsou motivem rùzných èinností, k

 

nimž má èlovì k velice pozitivní vztah. 

Èlovì k by mì l mít více zájmù a je dobré, když jsou orientovány do rùzných oblastí. 

Zájmy, které vyjadøují velmi silnou subjektivní motivaci, nazýváme záliby nebo také 

koníèky a nebo pojmem pøevzatým z

 

anglického jazyka hobby. Zájmy a záliby ještì ve 

vì tší míøe vedou osobnost èlovì ka k

 

aktivitì , spokojenosti

 

a dobré náladì . 

Psychohygienický význam zájmù nacházíme ve všech vì kových obdobích a hlavnì 

v takových situacích, jako je onemocnì ní, odpoèinek, odchod do dùchodu, ztráta 

zamì stnání apod. Velký význam pro rozvoj osobnosti mají také ideály, tedy pøedstavy 

nì èeho dokonalého. Vì tšina lidí má nì jakou pøedstavu ideálního využívání volného èasu a 

snaží se tohoto ideálu dosáhnout. Pøi analýze využívání volného èasu hrají svou úlohu také 

potøeby. Volný èas je prostorem, kdy se uspokojují jak nì které fyzické potøeby, tak 

zejména potøeby sociální a psychické. Tam, kde není dostatek volného èasu nebo je špatnì 

organizován, mùže docházet k

 

deprivaci v uspokojování nì kterých potøeb. U dì tí SSP je 

oblast zamì øení osobnosti odlišná oproti zdravým dì tem ve stejné vì kové kategorii. 

Èinnosti dítì te SSP jsou zamì øeny spíše na uspokojování potøeb a zájmù, èinnosti 

zamì øené na dosažení nì jakého ideálu u tì chto dì tí nejsou zastoupeny ve velké míøe. 

(SPOUSTA, V., 1996) 

http://WWW.COJECO.CZ
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1.2.2 Oblast schopností 

Oblast schopností osobnosti z pohledu psychohygieny by mì la být plnì využívána a 

rozvíjena. Schopnost chápeme jako pøedpoklad pro úspì šné zvládnutí urèité èinnosti. 

Vyšší výkony mùžeme oèekávat pouze tam, kde jsou vì tší schopnosti. Pokud máme vì tší 

požadavky než schopnosti dochází k pøetížení, pokud

 

jsou požadavky naopak menší než 

schopnosti dochází k nevytížení. Obojí nerovnovážný stav vede k zátì žovým situacím. 

(SPOUSTA, V., 1996) Tento nerovnovážný stav se u dì tí SSP objevuje èasto. Rodièe dítì 

buï pøeceòují a tak ho zatì žují èinnostmi, na které svými schopnostmi nestaèí a 

z neúspì chu prožívají negativní pocity. Také se stává, že je dítì naopak podceòováno, pak 

jeho schopnosti, které nejsou využívány a dále rozvíjeny zakròují. Rodièe musí vybírat 

takové èinnosti, které plnì využijí schopnosti dítì te. U èinností vykonávaných ve volném 

èase je dùležité dosažení pocitu úspì šnosti, proto je psychohygienicky významné vì novat 

se èinnostem, v nichž je možné ho dosáhnout. 

1.2.3 Oblast temperamentu a emotivity 

Oblast temperamentu a emotivity se v aktivitách volného èasu projevují pøedevším 

v dynamických èinnostech. Jakékoliv vyžadování jednotného tempa a rytmu 

v odpoèinkových  a zábavných èinnostech je nepøirozené, a proto by se mì l ve 

volnoèasových aktivitách dávat prostor pro spontanitu a bezprostøednost. Volný èas je také 

dùležitý pro prožívání emocí. Volnoèasové aktivity by nám mìly pøinášet kladné vlastnosti 

jak je radost, uspokojení, pocit sounáležitosti, uvolnì ní, bezpeèí a podporovat emocionální 

stabilitu. Emoèní poruchy vedou k maladaptaèním potížím, snižují toleranci k zátì ži a 

mohou se projevovat i v poruchách vegetativních funkcí. (SPOUSTA, V., 1996) Navíc 

pokud je narušena emocionální funkce rodiny, zasahuje to všechny ostatní sféry života 

uvnitø rodiny i v

 

jejím vztahu ke spoleènosti.  

1.2.4 Oblast charakterovì-volních vlastností 

Oblast charakterovì -volních vlastností je do volného èasu promítána pøedevším 

prostøednictvím hodnotové orientace. Charakter je výsledkem výchovy a reguluje osobnost 

èlovì ka podle spoleèenských, morálních norem a požadavkù. Vùle pøedstavuje úsilí, 

kázeò, øád, povinnost. Pøedstavuje tedy nì co, co je obecnému chápání volného èasu jako 

takového velmi vzdáleno. Ovšem vùle se na realizaci volnoèasových aktivit podílí. Podílí 
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se na tvorbì a realizaci formálních parametrù volného èasu – jeho délku, umístì ní do 

celého dne, jeho strukturu. Volní úsilí by v realizaci vlastní náplnì volného èasu mì lo být 

jen do té míry, do jaké uzná jedinec za vhodné a které chce využít k pøípadné sebevýchovì. 

(SPOUSTA, V., 1996) 

1.2.5 Volný èas jako prostøedek

 

Základní funkce volného èasu jsou: odpoèinek, zábava, aktivní soužití se sociálním 

prostøedím, zájmová èinnost a vzdì lávání. Každý èlovì k má tyto èinnosti zastoupeny 

v rùzných pomìrech. Nìkdo vìnuje radìji více èasu vzdìlávání, druhý spíše svým zájmùm, 

jiný nejradì ji odpoèívá. Volný èas je prostøedek pro relativnì svobodnou volbu èinností, 

proto je považován za nejcennì jší èas. Je zde možná seberealizace jedince a získání pocitu 

smysluplného využití èasu. Dlouhodobý nedostatek tohoto pocitu v nás vyvolává pocit 

nespokojenosti. Aktivity, v nichž se cítíme spokojeni, pøispívají k

 

pocitùm naplnì nosti 

života a nejsou provždy dány, nejsou nemì nné. Jejich další vývoj zaleží na tom, jakým 

vývojem jedinec prošel a které faktory sociálního prostøedí jej formovaly. Seberealizace 

èlovì ka nachází nejèastì ji své vyjádøení v

 

celkovém postoji k životu, v pocitu životní 

pohody, ve spokojenosti s vlastním zpùsobem života. Odlišnosti v

 

pestrosti prožívání 

volného èasu jsou ovlivòovány: vìkem, pohlavím, vzdìláním, rodinným stavem, tìlesnou a 

duševní kondicí, zamì stnáním jedince a tradicemi daného prostøedí. I když èlovì k nachází 

ve volném èase zábavu, odreagování od denních povinností, mají tyto èinnosti pro nì ho 

smysl jen ve vztahu k èinnostem ostatním a zejména k práci. Napø. èlovì k, který práci 

ztratí nebo odejde do dùchodu, má pocit prázdnoty, vyøazení ze spoleèenského života. 

Zájmy a záliby, které døíve z

 

nedostatku èasu opomíjel, najednou pøestanou èlovì ka bavit. 

Nebo napøíklad žák ve zkouškovém období má zvýšenou potøebu kompenzovat tuto 

duševní námahu sportovními aktivitami, i když mùže tøeba jeho nejoblíbenì jší èinností být 

normálnì èetba. Relativní hodnota všech èinností volného èasu plyne z

 

individuálních 

dispozic jednotlivce. Rovnì ž intenzita prožitku je u každého z

 

nás jiná. (SPOUSTA, V., 

1996) Ne každou aktivitu volného èasu èlovì k skuteènì za volný èas považuje. Øada lidí 

do této èinnosti zaøazuje pouze èinnosti odpoèinkové nebo zábavné. Proto si rodièe 

vychovávající dítì se SSP nì kdy myslí, že volného èasu mnoho nemají. Naplòování 

volného èasu èinnostmi  pouze pasivního odpoèinku nebo naopak nezøízenou zábavou èi 

neustálým studiem pøedstavuje typy krajnì nevyváženého využívání. Využívání volného 

èasu by mìlo být využíváno ke všem èinnostem odpoèinkového, zábavného a vzdìlávacího 
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rázu v urèitých proporcích. Velký vliv na strukturu volného èasu mají u dì tí školního vì ku 

školní a mimoškolní zaøízení a organizace. (SPOUSTA, V., 1996) Dále strukturu volného 

èasu ovlivòuje životní zpùsob rodiny.
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2 ŽIVOTNÍ ZPÙSOB RODINY 

Životní zpùsob

 
je filozoficko-sociologický pojem charakterizující typické zvláštnosti 

každodenního života lidí urèité spoleènosti. Spoèívá jak v urèitých formách životní 

èinnosti, tak v souhrnu životních podmínek, které tyto formy podmiòuji a urèují. Kategorie 

životního zpùsobu umožòuje komplexnì zkoumat rùzné oblasti života lidí, jejich práci, 

zpùsoby bydlení, rodinné pomì ry, vzdì lání a kulturu, spoleèenské vztahy, politické 

pomìry vèetnì vztahù mezi národy a národnostmi, hodnotové orientace lidí a zpùsob jejich 

chování, tzv. životní styl, který vyjadøuje zejména osobní formy životního zpùsobu. 

Vcelku je životní zpùsob podmínì n pøedevším sociálnì ekonomickým zøízením (feudální, 

buržoazní, sociální zpùsob života), uvnitø dané formace se dále diferencuje životní zpùsob 

jednotlivých tøíd, vrstev a povolání, životní zpùsob mì stský a vesnický, lidi fyzické nebo 

duševní práce, životní zpùsob založený na práci, parazitický životní zpùsob ap. Podstatné 

vztahy a rozdíly životního zpùsobu fixují a vyjadøují tøídní diferenciaci ve spoleènosti. 

Buržoazní životní zpùsob charakterizují pøedevším hluboké sociálnì ekonomické 

protiklady, diskriminace lidí podle pohlaví, vì ku a národnosti nebo rasy, sociální nejistota, 

kult penì z a zisku, individualistická psychologie a morálka. Sociální životní zpùsob, který 

se utváøí v procesu revoluèního pøekonávání minulosti, se vyznaèuje rysy kolektivismu, 

neformálního demokratismu, reálného humanismu, hodnocení lidí podle jejich práce a 

vztahu ke spoleènosti, sociálními jistotami, spojováním vlastenectví s internacionalismem. 

Pro etapu budování rozvinuté sociální spoleènosti je pøíznaèné pøevládání rysù sociálního 

životního zpùsobu nad pøežitky a formami vlastními minulým epochám.

 

Prvním a nejdùležitì jším životním prostøedím dítì te je rodina. Postoje k

 

dítì ti nevznikají 

na stranì rodièù nijak náhle, ale bývají výsledkem pøedchozích zážitkù a zkušeností. A to 

z vlastního dì tství, ze vztahu k

 

rodièùm, ze vztahu k

 

partnerovi. Proto jsou postoje rodièù, 

tak rùznorodé a individuální a to se odráží i na vývojové podmínky pro dítì. 
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3 NAROZENÍ DÍTÌTE S

 
HANDICAPEM 

Každá nastávající maminka oèekává narození zdravého dítì te. Nì které se však musí místo 

radosti a pocitu štì stí vyrovnávat s

 
narozením postiženého dítì te. Jiní se s

 
touto 

skuteèností setkávají pøi vstupu dítì te do mateøské školy nebo pøed nástupem do školy. 

První poznání, že s dítì tem není nì co v

 

poøádku, znamená velký otøes v

 

postojích a 

pøedstavách rodièù. Tento první pocit zklamání je obvykle úmì rný tomu, jak zjevný je 

defekt dítì te a jak dalece si rodièe mohou uvì domit jeho dosah pro budoucnost. Je nutné 

pøebudovat soustavu hodnot, která dosud v rodinì platila, upravit denní rozvrh a jinak 

plánovat do budoucna. Handicap je pro rodièe nová mimoøádná zátì ž, s

 

níž se rodina i 

ostatní nejbližší musí co nejdøíve vyrovnat a je v tomhle období velmi dùležitá podpora 

okolí. Rodièe si ovšem musí uvì domit, že dì ti s

 

handicapem mají stejné základní potøeby 

jako všechny ostatní dì ti. Potøeba intimního kontaktu s

 

vychovateli a potøeba citového 

uspokojení je u tì chto dì tí pøirozenì zvýšená. K

 

pochopení situace pomáhají rodièùm 

odborní pracovníci – lékaøi, pedagogové, psychologové. Naši schopnost vyrovnávat se 

s životními nehodami významnì ovlivòují naše pøedchozí zážitky a zkušenosti. Dítì 

s postižením klade i zvýšené nároky na èas rodièù, na tì lesnou námahu i na finanèní obì ti. 

(MATOUŠEK, O., 1997) 

3.1 Dítì se specifickými potøebami

 

Mezi dì ti se specifickými potøebami zahrnujeme dì ti se specifickými poruchami uèení a 

chování, dì ti s

 

mentální retardací, dì ti s

 

vývojovou poruchou osobnosti, ale také 

mimoøádnì nadané dì ti. Specifické poruchy uèení je termín oznaèující heterogenní 

skupinu obtíží, které se projevují pøi osvojování a užívání øeèi, ètení a psaní, naslouchání a 

matematiky. Jsou oznaèeny pøedponami dys- (napø. dyslexie, dysgrafie, dysortografiek, 

dyskalkulie). Specifické poruchy chování jsou spjaty s oslabením ve funkcích a 

schopnostech, které jsou zodpovì dné za øízení, regulaci a integraci chování, opì t pøi 

inteligenci nejménì v

 

mezích širší normy. Patøí sem psychické funkce a vlastnosti, 

zakotvené v centrálním nervovém systému, jako je pozornost, reaktibilita, úroveò aktivace, 

cílesmì rnost, sebekontrola, ale též øeè jako dùležitý èinitel autoregulace. Mentální 

retardace je souhrnné oznaèení vrozeného nebo èasnì získaného defektu rozvoje 

rozumových schopností. Je definována jako nedosažení odpovídajícího stupnì mentálního 

vývoje vzhledem k vìku.  klasifikace mentální retardace (ŠVARCOVÁ, I., 2000) :  
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- lehká mentální retardace (IQ 50 – 69)  bývá èasto rozpoznána až 

v pøedškolním vì ku nebo dokonce až po nástupu dítì te do školy. Dítì totiž 

v prvních letech života vykazovalo stejné výkony, maximálnì jen s

 
mírným 

(„tolerovatelným“) opoždì ním jako dítì zcela zdravé. Vì tšina tì chto dì tí je 

schopna absolvovat povinnou školní docházku a vyuèit se. Jako nebezpeèí 

lze oznaèit až období adolescence, kdy je možné, že takto postižené osoby 

budou využívána anebo zneužívány jinými. 

- støednì tì žká mentální retardace (IQ 35 – 49) bývá vì tšinou rozpoznána 

v batolecím, pøípadnì již v

 

kojeneckém vì ku. Je zpomalen již pohybový 

vývoj a pøedevším nápadnì vývoj øeèi. Nì které dì ti zvládají pomocnou 

školu a jsou schopny se nauèit základùm psaní, ètení a poèítání. Pro dì ti 

blíže dolní hranici je toto však velmi obtížné. 

- Tì žká mentální retardace (IQ 20

 

– 34) je rozpoznatelná již velmi brzy. 

Vìtšinou se jedná o postižení kombinované – k mentální retardaci se 

pøidává i porucha vývoje zraku nebo sluchu. Takto postižené dì ti se èasto 

nauèí jen nejjednodušším vyjadøovacím schopnostem a sebeobslužným 

pracem. 

- Hluboká mentální retardace (IQ 20 a ménì ) bývá spojedna s

 

tìžkým 

pohybovým postižením. Takto postižení si vì tšinou neosvojí ani základy 

øeèi a velmi omezeno bývá i porozumì ní. Komunikace bývá globální 

(vyjadøování stavu spokojenosti a nespokojenosti). Pøes

 

všechna závažná 

postižení zùstávají i tyto dìti velmi citlivé na emoèní projevy.

 

- Jiná mentální retardace – nelze ji pøesnì urèit kvùli pøidruženým vadám 

(smyslovým, somatickým, autismus) 

- Nespecifikovaná mentální retardace – je prokázána, ale kvùli nedostatku 

informací nelze jedince zaøadit do konkrétního stupnì
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3.2 Jak ovlivòují jednotlivé druhy postižení životní zpùsob rodiny ve 

volném èase 

Poruchy uèení – výbì r èinností pro volný èas  tahle porucha moc neovlivòuje. Má vliv na 

skladbu volného èasu. Dítì s

 

poruchou uèení vì nuje více èasu uèení, mùže navštì vovat 

napø. logopeda.

 

Poruchy chování – výbì r èinností pro volný èas u tì chto dì tí už je obtížnì jší. Dítì èasto u 

žádné èinnosti nevydrží dlouho, u hyperaktivních dì tí musí být èlovì k stále ve støehu, 

jelikož dokážou v minutì zmì nit svou èinnost, u poruch cílesmì rnosti, je tøeba dítì 

motivovat k èinnosti. Volný èas rodin, které vychovávají dítì s

 

tímto postižením, je èasto 

neorganizovaný, chaotický, zavislý na dítì ti. Také zde dochází k

 

èastì jším konfliktùm. 

Rodina se nemùže spoleènì vì novat èinnostem, které vyžadují více èasu nebo pozornosti. 

Mentální retardace – u této poruchy je dùležitá její hloubka. Ta pak rùznì ovlivòuje životní 

zpùsob rodiny ve volném èase. U lehké mentální retardace diferenciace nenacházíme. U 

støednì tì žké mentální retardace, se objevuje zhoršený styk s

 

vrstevníky. Je tedy dobré 

podporovat èinnosti, které pomohou dítì ti v

 

jeho socializace. U tìžké mentální retardace je 

socializace velmi narušena. Dítì se s

 

vrstevníky témì ø nestýká. Vì škeøé èinnosti volného 

èasu mu zajiš•uje rodina. Zde jsou již kladeny velké nároky na rodièe a mì ní se struktura 

životního zpùsobu rodiny. Dítì má vì tšinou velmi omezenou sobì staènost, je potøeba 

neustálý dohled a pozornost. Rodina ve volném èase volí takové èinnosti, které je dítì 

schopno s pøihlédnutím k jeho schopnostem zvládnout. Obvykle jsou omezeny èinnosti 

v oblasti spotrovních aktivit a tì lovýchovy, kulturního vzdì lávání a také oblast zájmù a 

koníèkù rodièù. U tì žké mentální retardace, je èinnost dítì te a jeho rodièù zamì øena 

pøedevším na uspokojování základních potøeb dítì te, na zlepšování jeho zdravotního stavu 

a udržování psychické pohody.  
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II.

 

PRAKTICKÁ ÈÁST              
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4 VÝKUM 

Výzkum má doplnit teoretickou èást téhle bakaláøské práce o poznání, jak ovlivòuje 

výchova dítìte životní zpùsob rodiny ve volném èase. Cílem výzkumu je zjistit zda má dítì 

se specifickými potøebami na zpùsob trávení volného èasu rodiny vliv a jaký.

 

4.1 Výzkumný problém  

Mùj výzkum se zabývá životním zpùsobem rodiny s

 

dítì tem se specifickými potøebami, 

jeho odlišnostmi, pøíèinami tì chto odlišností. Pøi výzkumu jsem se zamì øila pøedevším na 

životní zpùsob rodiny ve volném èase. Hlavní výzkumný problém je definován takhle: 

„Jaký vliv má dítì se specifickými potøebami na volnoèasové aktivity rodiny?“ Dílèími 

problémy jsou pak rozvržení dne na pracovní a mimopracovní, zda jsou rodièe spokojeni 

se zpùsobem trávení volného èasu, zda je opravdu dítì se specifickými potøebami dùvodem 

odlišnosti životního zpùsobu rodin, které takové dítì vychovávají. 

4.2 Volba druhu výzkumu  

Pro zjištì ní výše uvedeného výzkumného problému jsem si zvolila kvalitativní výzkum.  

Mojí snahou bylo porozumì t, jak dì ti se specifickými potøebami a jejich rodièe prožívají a 

zvládají život s handicapem a jak se odlišuje jejich životní zpùsob od rodin se zdravými 

dìtmi. 

 

4.3 Vymezení pojmù

  

Dítì se specifickými potøebami. Tohle názvosloví nemá dlouhou historii, v

 

pedagogice se 

zaèalo úžívat až v druhé polovinì 20. stol. Za dítì se specifickými potøebami  považujeme 

dì ti se specifickými poruchami uèení a chování, dì ti s

 

mentální retardací, dì ti s

 

vývojovou 

poruchou osobnosti, ale také mimoøádnì nadané dì ti. Specifické poruchy uèení je termín 

oznaèující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují pøi osvojování a užívání øeèi, 

ètení a psaní, naslouchání a matematiky. Jsou oznaèeny pøeponami dys- (napø. dyslexie, 

dysgrafie, dysortografiek, dyskalkulie). Specifické poruchy chování jsou spjaty 
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s oslabením ve funkcích a schopnostech, které jsou zodpovì dné za øízení, regulaci a 

integraci chování, opì t pøi inteligenci nejménì v

 
mezích širší normy. Patøí sem psychické 

funkce a vlastnosti, zakotvené v centrálním nervovém systému, jako je pozornost, 

reaktibilita, úroveò aktivace, cílesmì rnost, sebekontrola, ale též øeè jako dùležitý èinitel 

autoregulace. Mentální retardace je souhrnné oznaèení vrozeného nebo èasnì získaného 

defektu rozvoje rozumových schopností. Je definována jako nedosažení odpovídajícího 

stupnì mentálního vývoje vzhledem k

 

vìku.

  

Životní zpùsob je filozoficko-sociologický pojem charakterizující typické zvláštnosti 

každodenního života lidí urèité spoleènosti. Spoèívá jak v urèitých formách životní 

èinnosti, tak v souhrnu životních podmínek, které tyto formy podmiòuji a urèují. Kategorie 

životního zpùsobu umožòuje komplexnì zkoumat rùzné oblasti života lidí, jejich práci, 

zpùsoby bydlení, rodinné pomì ry, vzdì lání a kulturu, spoleèenské vztahy, politické 

pomìry vèetnì vztahù mezi národy a národnostmi, hodnotové orientace lidí a zpùsob jejich 

chování, tzv. životní styl, který vyjadøuje zejména osobní formy životního zpùsobu. 

Vcelku je životní zpùsob podmínì n pøedevším sociálnì ekonomickým zøízením (feudální, 

buržoazní, sociální zpùsob života), uvnitø dané formace se dále diferencuje životní zpùsob 

jednotlivých tøíd, vrstev a povolání, životní zpùsob mì stský a vesnický, lidi fyzické nebo 

duševní práce, životní zpùsob založený na práci, parazitický životní zpùsob ap. Podstatné 

vztahy a rozdíly životního zpùsobu fixují a vyjadøují tøídní diferenciaci ve spoleènosti. 

Buržoazní životní zpùsob charakterizují pøedevším hluboké sociálnì ekonomické 

protiklady, diskriminace lidí podle pohlaví, vì ku a národnosti nebo rasy, sociální nejistota, 

kult penì z a zisku, individualistická psychologie a morálka. Sociální životní zpùsob, který 

se utváøí v procesu revoluèního pøekonávání minulosti, se vyznaèuje rysy kolektivismu, 

neformálního demokratismu, reálného humanismu, hodnocení lidí podle jejich práce a 

vztahu ke spoleènosti, sociálními jistotami, spojováním vlastenectví s internacionalismem. 

Pro etapu budování rozvinuté sociální spoleènosti je pøíznaèné pøevládání rysù sociálního 

životního zpùsobu nad pøežitky a formami vlastními minulým epochám.  

Volnoèasové aktivity jsou aktivity provozované ve volném èase. Volný èas je podle 

encyklopedie Co je co èas mimopracovní doby, v níž èlen spoleènosti nevykonává žádnou 

nutnou èinnost a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj osobnosti a 
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pro rùzné formy zájmové èinnosti. Jeho rozsah a úroveò využití závisí na komplexu 

sociálnì-ekonomických vztahù v

 
daném stupni vývoje spoleènosti a na úrovni duševního a 

fyzického vývoje každého jednotlivce. Hranice volného èasu lze urèit tak, že se 

z mimopracovní doby vyèlení èas nezbytný pro pøípravu do zamì stnání, nákupy, nezbytné 

domácí práce, èas vì novaný k

 

uspokojení potøeby jídla, spánku atd. Dùležitým rysem 

volného èasu je jeho relativní stálost; spoleènost má zájem na zvì tšování volného èasu na 

vzdì lávání, rozvoj duševních a tì lesných schopností èlovì ka a na naplòování jeho 

sociálních funkcí. Celkovou strukturu využití volného èasu tvoøí oblasti: vzdì lávání a 

spoleèenské èinnosti, aktivní odpoèinek (napø. èetba, poslech rozhlasu a televize, návštì va 

kina), zájmová èinnost, výchova dìtí, tìlesná výchova a sport, pasivní odpoèinek.

 

4.4 Hypotéza 

    

Životní zpùsob rodiny s

 

dítì tem s

 

handicapem je v oblasti trávení volného èasu 

kvalitativnì odlišný od rodiny s

 

dítìtem bez handicapu. Handicap jednoho z dìtí 

determinuje volbu volnoèasových aktivit všech èlenù rodiny a nì které èinnosti eliminuje 

úplnì , napø. sportovní èinnosti, spoleèenské aktivity. Naopak zde pøibývá potøeba jiných 

èinností, zejména odpoèinkových a relaxaèních. 

4.5 Metoda  

Tì žištì mého výzkumu tvoøí pøípadové studie. Tuto formu jsem zvolila ve snaze zachytit 

celkový pohled na životní zpùsob rodiny. Z

 

dùvodu subjektivního pohledu jsem se snažila 

o ovì øení získaných informací a jejich validizaci pomocí polostrukturovaného rozhovoru, 

dotazníku a pozorování v rùzných èasových obdobích. Rozhovor probíhal na neutrálním 

místì . Jeho délka byla 30 min. a byl by nahráván na diktafon . Otázky (pøíloha P2) by se 

týkaly jejich volnoèasových aktivit, toho s kým svùj volný

 

èas tráví, zda jsou s tím co 

dì lají spokojeni, co by popøípadì chtì li dì lat. O vyplnì ní dotazníku (pøíloha P1) byli 

rodièe požádáni asi mì síc pøed rozhovorem a otázky byly velmi podobné otázkám 

z rozhovoru. Poslední sbì r dat probíhal pozorováním  pøi víkendu stráveném v rodinì , kde 

jsem pozorovala, co ve svém volném èase dì lají, jaké jim to pøináší pocity, zda se dítì ti 

pøizpùsobují.
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4.6 Základní soubor 

      

Základním souborem jsou tøi rodiny s

 
dìtmi se specifickými potøebami. 

 

4.7 Výzkumný vzorek 

      

Jako výzkumný vzorek jsem si vybrala tøi rodiny. Všechny rodiny se skládaly z

 

obou 

rodièù, jednoho dítì te se specifickými potøebami a jednoho zdravého dítì te. Rodiny žijí ve 

mìstì nad 30 tis. obyvatel. Rodièe jsou právì v

 

produktivním vìku. 

 

První rodina, dále jen Rodina 1, žije v Brnì v

 

bytì , má 13ti-letého syna, který je mentálnì 

postižený, hyperaktivní, ale se zhoršenou motorikou a trpí epilepsií a 5ti-letou dceru, která 

je zdravotnì i mentálnì v

 

poøádku. Dítì se specifickými potøebami je na tøi týdny v

 

mìsíci 

umís•ováno do domova pro osoby se zdravotním postižením

 

a na všechny víkendy a jeden 

týden v mìsíci je u rodiny. Je schopno základní sebeobsluhy, avšak není schopno vlastního 

úsudku a rozhodování, mentálnì je na úrovni 6ti-letého dítìte.

 

Druhá rodina, dále jen Rodina 2, žije v Hodonínì v

 

bytì, má 14ti-letou dceru, která je tìžce 

mentálnì postižená, a trpí epilepsií. Druhým dítì tem je rovnì ž dcera, která momentálnì 

studuje vysokou školu, ale stále je nezaopatøená a tudíž se o ní rodièe ještì starají. Dítì se 

specifickými potøebami je stále doma s

 

matkou. Sebeobsluhy není schopno, mentálnì  je 

na úrovni asi osmi mìsícù. 

 

Tøetí rodina, dále jen Rodina 3, žije v

 

Praze a také v bytì . Má 11ti-letého syna, který je 

tì žce mentálnì postižený, také trpí epilepsií. Druhé

 

dítì je mladší, je mu 8 let. Dítì se 

specifickými potøebami dochází do denního stacionáøe, který funguje na principu mateøské 

školky.  Odpoledne a víkendy je tedy s rodinou. Sebeobsluhy není schopno, motorické 

schopnosti jsou velmi omezené, mentálnì je na úrovni asi jednoho roku. 

4.8 Prùbìh výzkumu

  

V prùbì hu výzkumu docházelo k

 

postupnému sbì ru dat. S

 

rodinami jsem byla prùbì žnì 

v kontaktu od ledna 2007. Nejdøíve jsem rodiny požádala o spolupráci pøi mém výzkumu a 
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o souhlas, že mohu výsledky výzkumu použít v této bakaláøské práci. Souhlasili s

 
tím a 

tudíž jsem pokraèovali v následné spolupráci. Další kontakt s rodinami se uskuteènil 

koncem ledna, kdy jsem rodièe požádala o  vyplnì ní dotazníku (pøíloha P1). Po 

pøedbì žném vyhodnocení dotazníku jsem si pøipravila

 
otázky k rozhovoru. Ten se 

uskuteènil na pøelomu února a bøezna. Rozhovor (pøíloha P2) mì l sledovat vypovídající 

hodnotu dotazníku. Uskuteènil se na neutrálním místì a trval zhruba 30 min. Setkání 

s rodinou v jejím pøirozeném prostøedí se odehrálo v

 

závìreèné fázi sbì ru dat poèátkem 

dubna. Zde pøišla na øadu metoda pozorování. Strávila jsem v

 

rodinì víkend a sledovala 

jevy podle pøedem pøipravených kritérií. 

4.9 Analýza dat 

4.9.1 Dotazník 

Data získané z dotazníku (pøíloha P1) byly zpracovány v

 

tabulce èetností. 

Èetnosti 

                 Otázka 

 

Odpovìï                 
1 2 3 4 5 6 

A 2 0 2 1 1 2 

B 1 3 0 0 1 4 

C 2 2 1 3 0 

 

D 1 1 1 1 2 

 

E 

   

1 2 

    

Z dotazníku vyplývá, že matky, které se starají o dítì se specifickými potøebami se 

neúèastní pracovního procesu v plné míøe. Pracují spíše na polovièní úvazek nebo vùbec, 

dle typu a závažnosti postižení a èasovým možnostem. Obì ma rodièùm nezbývá bì hem 

dne mnoho èasu, který by mohli vì novat sami sobì , svým zájmùm nebo odpoèinku. Volný 
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èas rodièe tráví nejvíce s dì tmi, takže rodina bývá hodnì pospolu. Aktivity, kterými 

nejèastìji tráví volný èas je pøedevším péèe o dìti. Ovšem aktivitou, kterou odpoèívají jsou 

u žen sociální styky a u mužù je to buï sport nebo pasivní odpoèinek napø. u televize. 

Všichni rodièe se shodují na tom, že pro sebe mají málo èasu. Rádi by se více vì novali 

sportu, návštìvám pøátel, cestování.

 

Následující grafy jsou výsledkem vyhodnocení dotazníku. Vzhledem k velikosti 

dotazované skupiny, nemají velkou vypovídající hodnotu. Slouží k porovnání se závìry 

z rozhovorù a pozorování.
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Èemu by se rodièe vychovávající dítì 
se specifickými potøebami chtìli ve 
svém volném èase více vìnovat?

   

4.9.2 Rozhovor 

Z rozhovorù (pøíloha P2 jsou pøepisy rozhovorù) vyplývají tytéž skuteènosti jako 

z dotazníkù. Matky zùstávají spíše v

 

domácnosti a starají se o dítì se specifickými 

potøebami, popøípadì jsou zamì stnány na èásteèný úvazek. Rodièe sami na sebe nacházejí 

èas pøevážnì až poté, co dì ti usnou. Jinak se vì nují v

 

nejvì tší míøe dítì ti se specifickými 

potøebami,

 

zdravému dítì ti ménì a pak také spoustu èasu zabere vedení domácnosti. Na 

koníèky a zájmy jim už mnoho èasu nezbývá. Návštì vy kulturních programù absolvují 

opravdu jen velmi výjimeènì . Pro rodinu, která vychovává dítì se specifickými potøebami, 

jak rozhovory potvrdily, je obtížné nì kam cestovat, takže se èasto musí vzdát dovolených 

u moøí a spíše volí nì jakou chatu v

 

pøírodì v

 

naší republice. U Rodiny 1 je také obtížné 

uskuteèòovat nì jaké poznávací výlety. Rádi by se podívali na nì jaký hrad nebo výstavu, 

ale s jejich synem takovýhle program bohužel nelze uskuteènit. Rodièe se shodují na tom, 

že mají ve zpùsobu trávení volného èasu urèité dilema : s dítì tem nemohou provádì t 



UTB ve Zlínì, Fakulta humanitních studií

 
30 

 
takovou aktivitu, kterou by tøeba rádi, ale sami taky nemohou, protože jej nemohou nechat 

bez dozoru, spoleènosti. Nì kteøí partneøi to øeší tak, že se rozdì lí, jiní se té urèité aktivity 

vzdají. Z rozhovorù se dá také vyvodit, že dì ti, které jsou mladší než dítì s

 
handicapem, je 

dle mínìní rodièù o jejich pozornost èásteènì ochuzeno. Naopak dítì starší  o více než 5 let 

od dítì te s

 

handicapem, si samo nemyslí, že by bylo nì jak znevýhodòováno èi dokonce 

odstrkováno. 

4.9.3 Pozorování  

Z pozorování vyplynulo, že o dítì s

 

postižením se více starají matky, vì nují mu témì ø 

veškerý svùj volný èas. Otcové se starají spíše o finanèní zajištì ní rodiny. Je, ale pravdou, 

že matce s dítì tem s

 

postižením opravdu hodnì pomáhali. Svou pozornost ovšem vì novali 

spíše dítìti bez postižení. Zdravé dìti si hrály spíše samy než s

 

dítìtem s

 

handicapem. 

Všichni rodièe se stále snaží o další rozvoj schopností a dovedností dítì te. I pøes èasté 

neúspì chy to nevzdávají. V

 

rodinách se hodnì komunikuje, rodièe si s

 

dì tmi neustále o 

nì èem povídali. Rodina 1 a Rodina 2 tráví volný èas témì ø poøád spolu. Rodina 3 již 

takovou soudržnost neprokazovala. V této rodinì se nejvíce projevil bližší vztah otce ke 

zdravému dítì ti. Projevovalo se u nì j neúplné pøijetí dítì te s

 

postižením. Matce s ním 

pomáhal, ale sám s ním žádné aktivity neprovozoval, ani s ním moc nekomunikoval.  

Ve všech rodinách panoval klid a pøíjemná atmosféra. Až mì to pøekvapilo.

  

4.10 Závìr výzkumu

 

Z výzkumu vyplynulo, že rodiny, které vychovávají dítì se specifickými potøebami jsou 

soudržnì jší. Vì tšinu volného èasu tráví spoleènì . Rodinní pøíslušníci spolu hodnì 

komunikují. Èinnost, kterou rodiny ve volném èase nejèastì ji provozovali, byla péèe o 

dì ti, jejich vzdì lávání, rozvíjení. U zdravých dì tí, pak byly i do volného èasu zahrnuty 

kroužky èi zájmové èinnosti. Otcové si sami pro sebe nachází více èasu než matky. Pokud 

matce nì kdo dì ti nepohlídá, jsou neustále s

 

nimi. Rodiny mají ménì možností pro sociální 

styk. Své pøátele moc nenavštì vují. Z

 

domova se vydávají sice na pravidelné, ale kratší 

procházky. Výlety do blízkého nebo vzdálenìjšího okolí rodiny uskuteèòují jen výjimeènì. 

Dovolenou tráví spíše v Èeské republice na již známých místech. 
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Volný èas rodin, které vychovávají dítì s

 
handicapem je odlišný od zpùsobu trávení 

volného èasu rodin, které vychovávají pouze dì ti bez postižení. Ale je taky odlišný zpùsob 

trávení volného èasu mezi rodinami, které mají stejnou strukturu. Velice záleží na vnì jším 

prostøedí a na osobnostních charakteristikách nejen rodièù, ale i dìtí.
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ZÁVÌR

 
Dítì se specifickými potøebami ovlivòuje zpùsob trávení volného èasu v

 
rodinì . Rodina 

musí pøizpùsobit èinnosti možnostem dítì te, které jsou omezené pøedevším po fyzické 

stránce, stránce intelektuální a také sociální. Dítì mentálnì postižené vyžaduje neustálou 

pozornost alespoò jednoho z

 

rodièù. Volný èas v

 

rodinì , která vychovává mentálnì 

postižené dítì , je odlišný i podle míry postižení. 

 

Také velice záleží na struktuøe rodiny, 

osobnostních charakteristikách všech rodinných pøíslušníkù, ale také na vnì jším prostøedí. 

Další èinitel, který životní zpùsob rodiny ovlivòuje jsou pøedchozí zkušenosti a prožitky. 

Èinitelù, které ovlivòují životní zpùsob rodiny je opravdu mnoho, proto se jen tì žce dá 

zobecnit, jak dítì se specifickými potøebami ovlivòuje zpùsob trávení volného èasu. 

Obecnì mùžeme øíct, že dítì s

 

postižením, klade vysoké nároky na èas rodièù. Rodina musí 

èasto omezit sociální styky, kulturní prožitky, sportovní aktivity a tì lovýchovu. Èásteènì 

rodina musí omezit zájmové aktivity. Nejvì tší èást volného èasu zabírá rodièùm péèe o 

dítì se specifickými potøebami.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLÙ A ZKRATEK

 
Dítì SSP

  
Dítì se specifickými potøebami

 
IQ  Inteligenèní kvocient 

M:  Matka 

O:  Otec 

D:  Dítì
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SEZNAM PØÍLOH

 
P1  Dotazník 

P2  Pøepis záznamù rozhovorù

  



  
PØÍLOHA P I: DOTAZNÍK  



  
Dotazník 

Jméno a pøíjmení:………………………….

 
Dìti, ve vìku: ……………………………..

   

…………………………….. 

Bydlištì:

 

…………………………….  

 

1. V práci strávím dennì…

 

a) 8 hod 

b) více než 8 hod 

c) 4,5 hod 

d) nepracuji  

2. Sám pro sebe mám dennì…

 

a) nemám sám pro sebe èas 

b) 0,5 – 1 hod 

c) 1 – 2 hod 

d) více než 2 hod  

3. Když nepracuji, nejèastìji jsem s…

 

a) rodinou 

b) dítìtem/dìtmi

 

c) manželem/manželkou 

d) sám  



  
4. Volný èas nejèastìji trávím…

 
a) sportem 

b) kulturou 

c) výchovou dìtí

 

d) aktivním odpoèinkem 

e) zájmy, koníèky  

5. Mým odpoèinkem je… 

a) sport 

b) kultura 

c) výchova dìtí

 

d) aktivní odpoèinek 

e) zájmy, koníèky  

6. Jsem spokojený se svou náplní dne? Pokud ne, co bych zmìnil?

 

a) ano 

b) ne 

Zmìnil bych: ……………………………………………………

 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………..    



  
PØÍLOHA P2 – PØEPIS ZÁZNAMÙ ROZHOVORÙ

                        



  
PØEPIS ROZHOVORÙ

 
Rodina 1 

O tom, jak tráví Rodina 1 svùj volný èas, zda jsou s

 
tím spokojeni, co by pøípadnì chtì li 

zmì nit jsem si povídala s

 

obì ma rodièi. Tomáš byl v domovì a Janièka si hrála se 

stavebnicí. 

Jak vypadá váš den? Kolik hodin strávíte v zamìstnání?

 

Otec: Já pracuji na plný úvazek, takže v práci jsem minimálnì osm hodin. Ale obèas se to i 

o hodinu protáhne. Když pøijdu po práci domù, je rozdíl jestli máme Tomáše doma nebo 

ne. Když ho máme doma, snažíme se ho nì jak zabavit, aby si mohla manželka odpoèinout. 

Takže s ním prohlížím èasopisy, kreslím mu auta nebo pokud je hezky, tak ho vezmu na 

procházku. Naštìstí chodí brzy spát, takže se pak mùžu vìnovat ještì i Jaòuli.

 

Matka: Já chodím uklízet do jedné ordinace a pak jim ještì i peru a žehlím prádlo, takže 

mám více flexibilnì jší pracovní dobu. Ale v

 

prùmì ru pracuji tak 3,5 – 4,5 hod. Když je 

Tomáš v domovì , tak se snažím vyøídit vì ci, které jsou tøeba, hlavnì na úøadech. Pak se 

snažím hlavnì vì novat Janèi, protože, když je Tomáš doma, tak ji trochu zanedbáváme. 

Vozím ji do kroužkù, a snažím se, aby byla co nejvíce se zdravými dìtmi.

 

Kolik hodin dennì máte jen pro sebe?

 

M: Je ho opravdu málo, možná tak hodinu nì kdy ani to ne. Dì ti potøebují neustálou 

pozornost. 

O: Èas sám pro sebe mám až dì ti usnou. U Tomáše je to dobré, ten usne vcelku brzy. 

Jaòule, ta chodí spát pozdìji.

 

Jak a s kým trávíte èas, který nevìnujete práci?

 

O: Nejvíce jsme všichni pohromadì . A tì ch èinností moc na výbì r nemáme. Tomáš nemá 

žádné zájmy, kromì èasopisù o autech. Nìèím jiným jej jen tìžce zaujmeme.

 

M: S dìtmi, což je vlastnì druhá práce

 

Jaké aktivity tedy provozujete ve volném èase, když jste vìtšinou takhle spolu?

 

O: Hodnì

 

chodíme s Tomem na procházky a bíráváme sebou i Jaòuli, pak se obèas díváme 

na televizi nebo mu kreslíme. 



  
M: prohlížím èasopis s auty (smích). Vì tšinu èasu trávím s

 
dì tmi. Snaším se Toma, ještì 

nì èemu nauèit, ale už nedì láme témì ø žádné pokroky. Poslední dobu se trochu zhoršuje a 

je èím dál tìžší jej nìjak zabavit.

 
Myslíte si, že máte pro sebe dostatek èasu?  

M: ne, dìti v

 

souèasné dobì zaberou veškerý èas

 

O: S Tomem pro sebe nelze mít èas. Jaòule se dokáže zabavit i sama, tam by se i nì jaká ta 

chvilka našla 

Myslíte si, že Janèa je ve svých èinnostech ve volném èase ovlivnìna Tomem?

 

M: Urèitì . Sice se ji snažím zajistit vše co zdravé dítì mùže, takže navštì vujeme nì jaké 

zájmové kroužky, ale urèitì je trochu ochuzena o bì žný styk se stejnì starými dì tmi. Teï

 

už je to lepší v tom, že se po Tomovi tolik neopakuje, tak jako když byla menší.  

O: Snažíme se, aby nebyla ovlivnì na, ale ne vždy se to podaøí. Rádi bychom ji brali více 

na výlety, ale s Tomem je to obtížné. Jinak chodí do nì kolika kroužkù, takže má ten volný 

èas o nì co pestøejší, než Tom. A taky už chodí do školky, takže si tam mùže hrát se stejnì 

starými dìtmi.

 

A co víkendy? Je to pro vás odpoèinkový èas? 

O: Právì naopak. My odpoèíváme pøes týden, když je Tom v

 

domovì .  Je to opravdu 

vyèerpávající.  V poslední dobì se hodnì zhoršil a je obtížné ho udržet v

 

klidu.  

M: Tak jak øíká manžel. V

 

poslední dobì jsou pro nás víkendy víc vyèerpávající, než 

pracovní dny, když je Tom v domovì . Opravdu se teï jeho stav zhoršil a nemùžeme jej 

nijak zabavit. Hodnì otravuje i Janèu a ta už si to nenechá, tak je musíme neustále od sebe 

odtrhávat. Tom je pak trucovitý a nemùže s

 

ním hnout. 

Jste spokojeni se svou náplní dne? Pokud ne, co byste chtìli zmìnit?

 

O: Když je Tom v domovì , tak žijeme celkem normálním životem. Když

 

jej máme doma, 

tak vlastnì žijeme jen pro nì j. Rádi bychom o víkendech více cestovali, ale jak už jsem 

øíkal, s

 

Tomem je to obtížné. Taky bych  s rodinou jel tøeba rád na lyže nebo k

 

moøi nebo 

si jen tak zapinkat s míèem na zahradì , ale pohyb a Tom nejsou

 

moc velcí kamarádi. 

Jediný pohyb, který má jsou ty procházky. 



  
M: V rámci možností, které mám jsem vlastnì spokojena. Urèitì bych se ráda více 

vìnovala sama sobì , chodila nì kam do spoleènosti, za kamarádkami. Ale kdybych to mì la 

vymì nit za Toma, tak v tom pøípadì to radì ji zvlánu i bez toho. Je to sice obèas velice 

tì žké a taky mám chvilky, kdy si øíkám, tak už dost. Ale pak si èlovì k trochu odpoèine, 

naèerpá další síly a je to zase dobré.  

Rodina 2 

S druhou rodinou jsem si o jejich volném èase povídala, za pøítomnosti obou dì tí. Klárka 

spokojenì sedìla v

 

koèárku a Míša si povídala s náma. 

Jak vypadá váš den? Kolik hodin strávíte v zamìstnání?

 

Matka: Já nepracuji. Takže jsem celý den s Klárkou. Den u nás vypadá stále stejnì . Klárka 

má ráda pravidelnost, takže vše musí pøijít v

 

ten správný èas. 

Dcera: Já jsem chodím do školy, takže domù chodím až odpoledne. No a odpoledne dìlám, 

co se mi zrovna chce. Když nemám nic naplánováno, tak pomùžu mamce s

 

Klárkou. 

Otec: Já pracuji u policie, takže je to èasovì trochu nároènìjší. Ale když jsem doma, tak se 

snažím manželce co nejvíce pomoci, takže si vì tšinou starost o Klárku vezmu na sebe, a 

žena si mùže udìlat vìci v

 

domácnosti nebo zajít popovídat s kamarádkami.  

Kolik hodin dennì máte jen pro sebe?

 

M: Mám èas sama pro sebe, jen když je doma vše uklizeno a muž si vezme Klárku. Obèas 

mi ji pohlídá i Míša, ale moc ji tím nechceme zatìžovat.

 

O: No já mám toho èasu asi víc než manželka. Pravidelnì sportuju, takže tam mám vždy 

chvíli jen pro sebe. 

D: Já mám sama pro sebe vlastnì všechen volný èas. Našim samozøejmì s

 

Klárkou 

pomáhám, ale neubírá mi to tolik èasu, abych z nìj nemìla nìco i sama pro sebe.

 

Jak a s kým trávíte èas, který nevìnujete práci?

 

M: Pro mì je vlastnì zamì stnáním péèe o Klárku. Je to nì kdy hodnì vyèerpávající, ale 

manžel mi hodnì pomáhá, takže si mùžu jít obèas tøeba zacvièit. 

 

O: No já se snažím být co nejvíc s rodinou. Ale pravidelnì se ještì vìnuji i sportu.

 



  
D: Já se buï uèím nebo jsem s

 
pøítelem. No a pak pomáhám doma.

 
Jaké aktivity tedy provozujete ve volném èase, když jste vìtšinou takhle spolu?

 
D: Pravidelnì jezdíme na chalupu a když jsme doma v

 
bytì , tak spolu nì jaké speciální 

èinnosti nedìláme. Sejdeme se tøeba pøi televizi nebo pøi jídle.

 

O: Je pravdou, že snad jediná èinnosti, kterou dì láme všichni spolu je ta televize a pak 

péèe o Klárku. Už je velká, takže koupání už je potøeba dìlat ve dvou.

 

M: Taky jezdíme v létì s

 

manželem a Klárkou k moøi na delší dobu. Hodnì jí to pomáhá 

s epilepsií a nemá pak tolik záchvatù. Když má záchvat, tak to nás zamìstná všechny. 

Myslíte si, že máte pro sebe dostatek èasu?  

D: Já pro sebe urèitì.

 

M: Musím øíct, že rodina mi hodnì pomáhá, takže s

 

Klárkou nemusím být 24 hodin v kuse. 

Mylím, že mám pro  sebe dostatek èasu. Ani nevím, co bych celý den dì lala, kdybych 

nemìla Klárku 

O: Já si taky myslím, že na sebe mám dost èasu.  

Myslíte si, že vám Klárka nìjak výraznì ovlivòuje trávení vašeno volného èasu?

 

O: To asi ano. Nemùžeme spoleènì dì lat mnoho vì cí, protože vždycky nì kdo musí být 

s Klárou. Takže, když byla Míša malá, nemohli jsme s ní tøeba lyžovat nebo chodit na 

bazén. Vždy se dì lalo vše tak nì jak napùl. Jeden z

 

nás rozvíjel Míšiny schopnosti, druhý 

zase Klárèiny. 

M: Mì spíše ovlivòuje ten pracovní èas. Moc ráda bych pracovala, ale Klára potøebuje 

celodenní péèi, takže jsem s ní musela zùstat doma. Nejvì tší problém byl vždy, že jsme se 

ne všude s koèárkem dostali, takže naše výlety se omezily na kratší procházky po okolí a 

na naše dovolené na chatì . Pak bychom asi vedli více spoleènský život. Když se chceme 

vidì t s

 

nì jakými pøáteli, tak musí vždy pøijít oni k

 

nám. Také kvùli Klárèiným záchvatùm, 

se neradi vzdalujeme nìkam daleko.

 

D: Nevím, myslím, že jsem vyrùstala jako ostatní dì ti. A ani teï si neuvì domuju, že bych 

kvùli Klárce nì co nemohla dì lat. Jen jsem s

 

ní vždycky musela pomáhat, teï ji obèas 

hlídám, když jdou naši nìco vyøídit.

  



  
A co víkendy? Je to pro vás odpoèinkový èas? 

M: Já moc rozdíl mezi pracovním dnem a víkendem nepoznám. Pro mì jsou to stejné 

èinnosti – ráno dát èaj, léky, pøebalit, pøevléknout, nakrmit, pak se trochu uèíme, pak si 

musí Klárka na chvíli lehnout, pokud je èas, tak jí tøeba nì kdo ète, pak se blíží obì d, který 

zabere docela dlouhou dobu, pak musí Klárka zase chvíli ležet, odpoledne chodíme každý 

den na procházku, ale zase nemùžeme moc dlouho, po procházce svaèina a opì t 

odpoèinek, pak si s Klárkou tøeba povídáme, uèíme ji mluvit a den už je opì t u konce. 

Klárka potøebuje pravidelnost, jinak je nervózní a zuøí. 

 

O: Když nejsem o víkendu v práci, tak se snažím Klárku obsloužit sám, a• si žena

 

odpoèine. Opravdu je nutné dodržovat pravidelnost a pak je to pøíjemný víkend. Ale když 

zaène Klára zuøit nebo má záchvaty, tak si moc neodpoèineme. Míša nám taky pomáhá, ale 

nijak ji tím nechceme zatìžovat, takže si mùže dìlat co chce.

 

D: Jo to je pravda. Když nechci s Klárku pomáhat, tak mì naší nenutí. Ale oni ani nemusí. 

Když nemám jiný program, pomùžu ráda, vím jak to mají tìžké.

 

Jste spokojeni se svou náplní dne? Pokud ne, co byste chtìli zmìnit?

 

O: Já jsem spokojený. Myslím, že kdybychom chtìli nìco zmìnit, tak bychom to udìlali.

 

M: Obèas je mi líto, že nepracuji. Ale nechtì la bych kvùli tomu dávat Klárku nì kam do 

ústavu. 

D: Já jsem taky spokojená.  

Rodina 3 

Se tøetí rodinou jsem si povídala o jejich zpùsobu života také v

 

kompletním složení. Syn 

Dominik sedì l v

 

koèáru a Pé•a zaujatì poslouchal náš rozhovor a když se mu naskytla 

pøíležitost, hned se pøidal.

 

Jak vypadá váš den? Kolik hodin strávíte v zamìstnání?

 

Matka: Oba podnikáme, takže jsme pány svého èasu. Vì tšinou se pøizpùsobujeme 

Dominièkovi. Ráno jej  odvezu do stacionáøe, Pé•u do školy a pak jdu pracovat. Ve tøi 

odpoledne si Domèu vyzvedávám a zároveò s

 

ním vyzvednu i Pé•u z

 

družiny. Stacináø je 

pro nás taková školka a jsem za nì j moc vdì èná. Pak jedeme s

 

klukama domù a tatínek už  



  
tam na nás obvykle èeká. Jen mi s nimi pomùže, ale za chvíli opì t jde pracovat. Pé•a co 

nejrychleji utíká hrát si ven, zatímco já Domèovi vyprávím, co jsem dnes dì lala v

 
práci. 

Pak už pomalu vše chystám na veèeøi a koupání. S

 
tím mi manžel taky pomáhá. Pak dì ti 

uložíme, naštìstí jsou oba po tatínkovi a usínají velmi brzy.

 

Kolik hodin dennì máte jen pro sebe?

 

M: Já ho tedy moc nemám. Manžel je hodnì v

 

práci a pomáhámí pøedevším s

 

pøenášením 

Dominika. Ale sám ho moc nehlídá. 

Otec: Já mám na sebe èas, vìtšinou až veèer u televizoru. Jinak jsem vìtšinu dne v

 

práci. 

Jak a s kým trávíte èas, který nevìnujete práci?

 

M: Já urèitì hlavnì s

 

dì tmi, Pé•a by neustále nì kam pobíhal, tak je pro mì obèas tì žké je 

oba dva uhlídat. Ráda bych si ale zašla s pøítelkynì mi tøeba na kafíèko, ale bohužel se 

k tomu dostanu opravdu jen hodnì výjimeènì.

 

O: Tak když nejsem v práci, tak jsem s celou rodinou.  

Jaké aktivity tedy provozujete ve volném èase, když jste vìtšinou takhle spolu?

 

O: Žena se vì tšinou snaží Dominika ještì nì co nauèit, já se vì nuji spíše Pé•ovi. Jdeme si 

tøeba zakopat na zahradu nebo hrajeme nìjké hry.

 

M: Ano, snažím se Domèu ještì nì èemu nauèit, i když pokroky už nejsou moc viditelné. 

Pé•a je takový manželùv miláèek, takže tomu se vì nuje docela èasto. Všichni spoleènì 

moc èasto ale nebýváme. 

Myslíte si, že máte pro sebe dostatek èasu?  

M: Urèitì bych uvítala, kdyby ho bylo víc. 

 

O: Já bych také byl rád, kdybych na sebe mìl více èasu, ale práce nám nepoèká.

 

Myslíte si, že je Pé• a  ve svých èinnostech ve volném èase ovlivnì n Dominikovým 

omezením? 

O: Myslím, že ne. Pé•a je hodnì zvídavý a poøád skouší nì co nového. Má u nás nì kolik 

kamarádù stejného vìku, takže je po vìtšinu èasu s

 

nimi. 

M: Možná trochu, ale snažíme se, aby nebyl. Spíš si myslím, že už teï má jiné hodnoty, 

než dìti jeho vìku, takže to spíš ovlivòuje jeho osobnost.

 



  
A co víkendy? Je to pro vás odpoèinkový èas? 

M: Víkendy jsou odpoèinkové jen tehdy, když je Domèa v pohodì . Když má špatnou 

náladu, je to sním obtížnìjší. Já si o víkendu odpoèívám od zamìstnání, ale od dìtí ne. 

O: Ano, o víkendu totiž nedìláme, i když všichni klienti by strašnì chtìli. Øekli jsme si, že 

o víkendu budeme s dìtma a zatím to teda dodržujeme.

 

Jste spokojeni se svou náplní dne? Pokud ne, co byste chtìli zmìnit?

 

M: Uvítala bych trochu víc toho èasu jen pro sebe. Ráda bych si tøeba nìkam vyšla, nebo si 

zasportovala. 

O: Vždycky si øíkám, že bych mì l ubrat práce a více pomáhat manželce. Takže obèas si 

øeknu a dost a jdu za ní. Jinak už dlouho si øíkám, že bych mìl zaèít trochu cvièit, ale zatím 

se to nedá stíhat. Asi až protáhnou den.     
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