Příloha č. 1 - Přepsané výsledky rozhovorů
1.1 Rozhovor s matkou Jany
Rozhovor proběhl v bytě matky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru nebyla
přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 75 minut a uskutečnil se 15. 9. 2016.
Jak ovlivnilo narození Janičky Vaše manželství?
Tak samotné narození ho ovlivnilo jedině pozitivně, to až po zjištění diagnózy šlo vše
z kopce. Když se Janička narodila, tak jsme měli běžné manželské neshody, znáte to, ale nic
zásadního. Janička byla plánované miminko a moc jsme se na ni s Petrem těšili.
Jak diagnóza ovlivnila váš vztah?
Petr to nezvládnul, ale asi se mu nedivím, byl tam hrozný tlak ze všech stran, ať dáme Janu
do ústavu, ať si nekazíme život. Já jsem s ní byla doma, tak jsem to moc neslýchala, ale Petr
byl pořád v práci, u rodičů, s kamarády a všude slyšel, jak si ničíme život a přitom můžeme
mít další zdravé miminko. Já jsem mu odpustila už dávno. Pak se všechno urychlilo, když si
našel Petru, potom rozvod a narodil se mu malý Petřík. Jediný, co mě opravdu bolelo, bylo,
že se vykašlal úplně na Janičku, ale teď se snaží.
Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Janu?
Tak hned po porodu jsem zůstala s Janičkou na rodičovské dovolené, Petr pracoval. Klasický
model. Pak začalo kolečko s doktory, to ještě Petr absolvoval se mnou a po zjištění diagnózy
to už bylo jenom na mně, Petr rezignoval. Hodně mi pomáhali moji rodiče. Táta mě vozil po
lékařích a maminka Janičku občas vzala ven. Ale problém byl, že měli strach z epileptických
záchvatů, tak si ji brali třeba jenom na hodinku, ale vůbec se nedivím. Já jsem byla ráda za
každou pomoc.
Teď už si Janičku bere i Petr s Petrou, vždycky dvakrát v týdnu na odpoledne, většinou na
tři hodinky. Jsem ráda, že si můžu něco zařídit nebo si jenom odpočinout jakoukoliv činností.
Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram?
Janička v noci moc nespí, máme to nastavené tak, že je se mnou v ložnici a když nemůže
spát, tak si může hrát. Je to různé, některou noc spí víc, některou zase míň, většinou je ale
mezi druhou a pátou hodinou vzhůru a pak ještě asi do šesti hodin usíná. V šest hodin
vstáváme pravidelně obě.
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Po probuzení chvíli cvičíme a pak máme ráno jako v každé jiné rodině – hygiena, jídlo,
oblékání. Navíc musím podat ještě léky a v půl osmé odjíždíme do školy.
Když je Janička ve škole, nakoupím a uvařím neb zařídím nejnutnější věci. Janička ve škole
má i oběd, tak ji vyzvedám kolem 12. hodiny.
Po příchodu domů si Janička hraje nebo chvíli odpočívá. Odpoledne většinou cvičíme,
jezdíme na rehabilitace, do bazénu. Ta chůze je zatím pořád dost špatná a musíme opravdu
hodně rehabilitovat a masírovat. Lékaři se obávají, aby v budoucnu nepřestala chodit, tak
mám strach. Také záleží, jestli jde o den, kdy si ji bere bývalý manžel nebo ne.
Máme pořád problém s chozením na záchod, a tak má Janička pořád pleny. Někdy sice dá
najevo, že se jí chce, ale někdy ne, tak se bojím to riskovat.
Kolem 18. hodiny Janičku vykoupu, společně se najíme, s čímž jí musím pomáhat a ještě
jednou cvičíme. Pak už jsou jenom večerní léky, večerníček, přečteme pohádku a kolem
9. hodiny jde Janička odpočívat, většinou neusne dříve než v jedenáct, ale vydrží ležet
v posteli. No a pak všechno nanovo.
Někdy máme návštěvy lékařů, tak je harmonogram odlišný, ale vesměs vypadá takto.
Jinak o ni pečuju hlavně já. Je to hodně náročný a často jsem úplně na dně. Všechno mě bolí
a hlavně psychicky je to těžký. Navíc je mi jasný, že to leží fakt jenom na mně.
Odkud jste sháněla informace?
První osobou byl pan doktor na genetice v Praze, ale to jsem byla jako v transu a zamlženo,
protože to bylo v okamžik, kdy mi sdělil diagnózu. Pak jsem mu musela zavolat druhý den,
aby mi řekl vše znovu, a byl moc milý. A jinak jsem prošla internet, ale upřímně jsem měla
pocit, že Janička spíš potřebuje, abych se jí věnovala a ne abych seděla u knih a internetu.
Pak jsem se spojila s maminkami se stejně postiženými dětmi a to bylo moc fajn a
nápomocné, jak informacemi, tak hlavně psychicky.
Co ostatní širší rodina a okolí?
My jsme to řekli rodičům a počítali jsme s tím, že to tak přirozeně rozšíří po okolí, což se
také stalo. Vzhledem k tomu, že diagnóza nepřišla hned po narození, tak to samozřejmě bylo
jiné a spousta lidí netušila, že nějaký problém je, protože se nám přece narodilo zdravé
miminko.
Jinak po Petrově odchodu tady pro mě byli naši. Petrovo rodiče jsem od té doby neviděla
a nemají zájem, ani když je Jana u Petra. Mají zdravá vnoučata z Petrova současného
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manželství, tak o to nepovedené zájem není, ani dárek nedostala, nic. Mrzí mě to, nebo
možná přiznávám, že jsem spíš naštvaná, je to snad taky jejich vnučka. Ti také Petra
podporovali v tom, aby se snažil žít normálně a dal Janu do ústavu, a když jsem nechtěla,
tak mu i poradili, aby si založil novou – zdravou a krásnou rodinu.
Snažili se ostatní nějak zapojovat a rozhodovat o výchově?
Tak právě manželovi rodiče tlačili, ať dáme Janičku někam do ústavu a mně řekli, že za ní
můžu jezdit, ale ať nekazím synovi život. Jinak naši mi řekli, že to bude těžké, ale že mě
budou podporovat, jak jen to bude možné.
Co jste nejvíce potřebovala a potřebujete?
Já ani nevím, když jsem zajistila, co potřebovala Janička, tak jsem padla a spala. Ale jasně
že mi chyběla nějaká opora. Byli tady naši, ale to nevynahradí nějakou spřízněnou duši, když
je vám ouvej, a že mi bylo hodně často. Pak to byly finance, informace a běhání po úřadech
bylo také šílené.
Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?
Tak já jsem nic nevyužívala a se sociální péčí jsem se setkala asi až v 5 letech Janičky, když
se mě v SPC ptali, jestli využívám služeb rané péče. Já jsem nevěděla, co to je, nikdo mi o
tom nic neřekl. Ale zvládli jsme to i bez nich, a to je hlavní.
Jinak k nám chodí sociální pracovnice, když je šetření o příspěvku na péči. Myslím, že máme
korektní vztah, ale nemyslím si, že by měla snahu nám nějak pomáhat. Když se zeptám na
nějakou informaci, tak mi odpoví velice neurčitě a odpověď je mi k ničemu, tak se radši
neptám. Nevím, jestli to neví nebo nemá zájem. Příspěvek na péči ve 4. stupni máme, tak
radši moc nešťourám, protože vím, že umí dělat i nepříjemnosti.
Chodí Vaše dítě do školy/školky?
Janička chodí do přípravného stupně ZŠ speciální a je moc spokojená, ale to je ona pořád.
Je ve Vašem životě něco, co byste udělala v oblasti péče o dceru jinak?
Možná ty začátky, cvičily bychom spolu dřív, ale to jsem asi nemohla vědět, když to nevěděli
ani doktoři. A radši o tom nechci přemýšlet, stejně se už nic nezmění.
Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Vaší dcery?
Toho až nebudu moct, co s ní bude a kdo se mi o ni postará. Doufám, že to budeme zvládat
ještě strašně dlouho, ale jednou to přijde a pak to budeme muset řešit. Řekla jsem si, že teď
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na to ještě nebudu myslet. Ale až bude Janě 18, tak vymyslím krizový scénář. Jenom ta
myšlenka mě děsí.
Jaké sociální služby postrádáte?
Asi by bylo dobrý, kdyby byl někdo, kdo by se o malou někdy postaral, třeba dvakrát týdně
na pár hodin – asi nějaká asistentka. A pak bych taky někdy chtěla jet třeba jen tak na výlet
na víkend nebo na týden do lázní. Taky mi chybí nějaká činnost pro dceru na odpoledne a
hlavně je mi jasné, že teď chodí do školy, tak má nějakou činnost, ale co bude po škole, až
bude starší? Snad tady potom něco bude, co bychom dělaly, jenom byly doma?

1.2 Rozhovor s otcem
Rozhovor proběhl v kanceláři firmy, toto místo vybral sám respondent. Během rozhovoru
nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 25 minut a uskutečnil se 19. 9. 2016.
Jak ovlivnilo narození Janičky Vaše manželství?
My jsme se na Janu strašně těšili, bylo to první dítě. A po porodu to bylo náročné, jak nejedla
a nespala a pořád brečela. To pro mě bylo hrozný, protože jsem musel chodit do práce. Asi
jsem byl i dost nepříjemný a Janě moc nepomáhal. Ale manželství se neřešilo, jenom malá.
Jak diagnóza ovlivnila váš vztah?
No to jsem odešel k našim, nedal jsem to. Bylo to první dítě a bral jsem to jako selhání, a že
nejsem schopný mít zdravé dítě. A musím říct, že tlak ze strany našich byl taky velký. Radili,
ať dám Janě ultimátum, že buď půjde Jana do ústavu, nebo konec a rozvod. Chápu je, chtěli
pro mě to nejlepší a Janu brali jako zkažení si života. Časem jsem si to začal myslet taky a
domů jsem se už nevrátil a Janu jsem taky nechtěl vidět, asi jsem se bál, že mě bude tížit
svědomí.
Pak mě začali kamarádi tahat někam ven a potkal jsem Petru a pak už to bylo pro mě snazší,
ale byl jsem sobec, to je fakt, Janu s malou jsem neřešil, jenom jsem na ni platil a chtěl co
nejrychlejší rozvod. Zpětně mě mrzí, jak zbaběle jsem se zachoval, ale to už nezměním.
Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Janu?
Tak ten první rok, když jsem byl ještě s Janou, tak jsem se moc nezapojoval, Jana to zvládala
nebo musela zvládnout sama. Pak jsem vídal Janu s Janičkou většinou s jejíma rodičema,
tak asi oni dost pomáhali. No a pak jsme si ji začali brát s Petrou. Je fakt, že Petra mě
donutila. Štvalo ji, jak jsem se k Janě zachoval a chovám. Nebýt Petry, tak by bylo asi
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všechno jinak. Ale že bychom se o ni starali, to říct nemůžu, veškerá péče leží na Janě a
obdivuju ji, jak všechno zvládla a zvládá. My si Janinu bereme většinou dvakrát v týdnu na
odpoledne na dvě - tři hodinky.
Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram?
No, tak to moc nevím, chodí do nějaký tý školky a často má taky doktory, ale jinak nevím.
Petra by možná věděla víc.
Odkud jste sháněl informace?
Nesháněl, nechtěl jsem nic vědět. Věděl jsem jenom, že je to celoživotní, že to dítě bude
pořád jako mimino a bude potřebovat celoživotní a celodenní péči. Ani dneska o té nemoci
nic moc nevím.
Co ostatní širší rodina a okolí?
Tak všichni mě litovali. Naši, jak jsem už říkal, chtěli tu ústavní péči a kamarádi mi to radili
taky. Naši byli na Janu naštvaný, že mi komplikuje život.
Snažili se ostatní nějak zapojovat a rozhodovat o výchově?
Jenom naši s tím ústavem, jinak nevím.
Co jste nejvíce potřeboval, a potřebujete?
Neumím odpovědět, já jsem byl dost sobec a všechno bylo na Janě, já jsem chtěl jenom
normální život, víc nic.
Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče?
Nikdy jsem se s nimi nesetkal, tak nemohu odpovědět.
Chodí Vaše dítě do školy/školky?
Jo, jo, chodí do tý speciální školky nebo tak něco.
Je ve Vašem životě něco, co byste udělal v oblasti péče o dceru jinak?
Já nevím, asi bych se o ni neuměl starat, i kdybych s nima zůstal, a i teď s tím mám problém.
Nebudu říkat, že jsem se měl starat víc, protože bych to neuměl.
Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Vaší dcery?
Tak já osobně přispívám jenom finančně a práci mám dobrou, tak můžu platit až do smrti.
Tohle je spíš otázka na Janu, do toho jí kecat nemůžu a ani nebudu.
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Znáte medikaci, kterou Jana užívá?
Tak to nevím, něco asi bere, když je takhle nemocná. My jí nic nedáváme, i když Jana
manželce dala nějaký léky, kdyby měla ten záchvat, ale to nevím, co a jak.
Jaká je Janina přesná diagnóza?
Ten syndrom, ale nevzpomenu si přesně, je mi líto.
Využíváte nějaké sociální služby?
Já ne a Jana má nějaký dávky, ale moc nevím.
Jaké sociální služby postrádáte?
Nevím, asi žádné.

1.3 Rozhovor s manželkou bývalého manžela
Rozhovor proběhl v bytě respondentky, kdy místo vybrala respondentka. Během rozhovoru
nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 19. 9. 2016.
Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram?
Chodí do speciální školky, ale jinak s jistotou nevím, ráno ji tam Jana vozí a ani vlastně
nevím, v kolik ji vyzvedává. My ji máme většinou jednou nebo dvakrát týdně odpoledne.
Znáte medikaci, kterou Jana užívá?
Janička bere léky na epilepsii, ale kolik, kdy a jaké nevím, to jí dává Jana. U nás je Janička
vždy jen odpoledne a to jí nic nedáváme, akorát kdyby měla záchvat, tak máme ten lék do
zadečku, ale nevzpomenu si na název, musela bych se podívat.
Jaká je Janina přesná diagnóza?
Angelmanův syndrom a epilepsie.
Využívá nějaké sociální služby?
Myslím si, že ne.

1.4 Rozhovor s matkou matky
Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala ona sama. Během rozhovoru
nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 15 minut a uskutečnil se 16. 9. 2016.
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Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram?
Tak Jana je strašně samostatná, my jsme ji občas vozili po doktorech, když byla malá, ale
teď už je to poslední léta jenom na Janě. Chodí do přípravky do školy, pak nějaký doktoři,
cvičí, ale víc říct neumím. Nejhorší byla ta její epilepsie, já se bojím s ní být sama, jednou
měla záchvat a já i táta jsme úplně zamrzli a nevěděli, co dělat, i když nám dcera vše
vysvětlila a naučila a taky ukázala, ale prostě v tu chvíli jsme jenom koukali a nevěděli
absolutně nic.
Znáte medikaci, kterou Jana užívá?
To vůbec nevím.
Jaká je přesná diagnóza Jany?
Má ty křeče a syndrom.
Využívá nějaké sociální služby?
Ty dávky na Janinu.

1.5 Rozhovor s otcem matky
Jak probíhá péče o Janu, jaký má denní harmonogram?
Já jsem ji dřív maximálně někam odvezl, ale asi jako normální dítě, škola a pak volno.
Znáte medikaci, kterou Jana užívá?
Já? Ne, to vůbec.
Jaká je přesná diagnóza Jany?
No nějaký postižení.
Využívá nějaké sociální služby?
Nevím.

1.6 Rozhovor s matkou Sáry
Rozhovor proběhl v bytě matky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru nebyla
přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 80 minut a uskutečnil se 8. 10. 2016.
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Jak ovlivnilo narození dítěte Vaše manželství?
Popravdě to nestálo za nic už od začátku, ale otěhotněla jsem a bylo nějak normální, že jsme
se vzali. Ale moc to neklapalo. Měli jsme ale malou, tak jsme spolu zůstali. Narození Sárinky
byla už jenom taková tečka a myslím, že by to tak dopadlo, i kdyby se narodila zdravá.
Jak diagnóza ovlivnila váš vztah?
Diagnóza byla posledním hřebíčkem.
Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o dítě?
Tak o Sáru pečuju hlavně já, potřebovala jsem ale strašně pomoct se starší dcerou, které v té
době bylo deset, a já jsem byla věčně se Sárou po nemocnicích, rehabilitacích a na malou
jsem neměla vůbec čas. Bez našich bych to nikdy nezvládla a Sáru bych musela dát někam
do ústavu.
Jak probíhá péče o dítě, jaký má denní harmonogram?
Tak všechno se řídí tím, jestli je Sárinka zdravá nebo ne. Když je všechno v pohodě, tak
vstáváme kolem půl sedmé. Julinka letos maturuje a navíc občas přespává u přítele, proto už
řeším jenom Sáru. Celkově je Julie strašně samostatná, už od Sářina narození musela
fungovat a fungovala. Já jsem ani nepoznala, že měla pubertu. Věděla, že to nemám
jednoduchý, a chtěla mě chránit a hlavně mi nepřidělávat starosti.
No, já vstanu v půl sedmé, připravím snídani a svačinu pro Sárinku do školy a kolem sedmé
ji vzbudím. Nechce se jí většinou vstávat, tak to trvá dýl, pak jí pomáhám s oblékáním a
s ranní hygienou, sama to ještě nezvládá. Nasnídáme se a ve tři čtvrtě na osm odjíždíme do
školy. Zatímco je Sára ve škole, nakoupím, uvařím oběd a obejdu nejdůležitější věci. V 11:30
jí vyzvedávám, zacvičíme si, naobědváme se a někdy Sára na chvíli usne. Odpoledne
většinou jezdíme k lékaři, na logopedii, ergoterapii nebo fyzioterapii anebo si jenom
hrajeme. Kolem 18. hodiny se Sára koupe a kolem půl deváté jde spát. Celý den také provází
podávání léků, které bere 3x denně.
O Sárinku se starám hlavně já, nebo spíš úplně já. Je to těžký, to víte, jsem na to sama
a někdy bych potřebovala taky vystřídat, ale bohužel nikdo takový není. Naši se na to necítí
a Julča, to ne, po tý bych to nemohla chtít.
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Odkud jste sháněla informace?
Hodně mi pomohl internet, to ale spíš až později. V začátcích to bylo těžké, naštěstí jsem se
asi v roce a půl dostala k rané péči a ti mi pomohli hodně, hlavně s finanční stránkou, řekli
mi, na co mám nárok. Do té doby jsem o něčem takovém ani neslyšela a nikdo mi nic neřekl.
Kdy jste vše řekli druhé dceři?
Julii jsem to řekla až tak po měsíci, ale určitě viděla, že je něco špatně, pořád jsem brečela a
taky jí odešel ze dne na den táta.
Zapojila jste ji nějak do péče?
Já jsem se o Sáru dost bála, jak byla maličká a často nemocná, ale Julie pomáhala se vším
ostatním. Myslím, že se chtěla zapojit, ale moc jsem jí to nedovolila. Asi jsem měla, ale bála
jsem se o Sáru. Ale hrála si s ní a někdy vozila kočárek.
Co ostatní širší rodina a okolí?
Naši to vzali úplně v pohodě, i když přiznali, že vůbec nevěděli co čekat, tak možná proto.
A širší rodina byla spíš zvědavá, jak ten downík vlastně vypadá a jestli ji dám do ústavu,
nebo, jak říkali, jestli si zničím život. Přestala jsem se s nimi stýkat. A s manželovo rodinou
jsme se nestýkali ani dřív, tak tam vůbec nic.
Snažili se ostatní nějak zapojovat a rozhodovat o výchově?
Tak v úvahu by přicházeli akorát naši a ty z toho byli víc vyplašení než já. Takže to bylo jen
na mně. A bývalý manžel Sárinku vlastně nikdy pořádně ani neviděl.
Co jste nejvíce potřebovala a potřebujete?
Tak asi oporu, v tom mi muž jako takový hodně chyběl, nemyslím bývalého manžela, ten
mi oporou nikdy nebyl, ale někdo, komu bych se mohla vyplakat a nehrát si na silnou. Rodiče
se snažili, ale nemohla jsem jim říct vše a byla jsem ráda, jak moc pomáhají, tak jsem je
nechtěla zatěžovat ještě víc. Pak mi chyběly informace obecně, kde a o co žádat, co mohu
požadovat. A chyběly peníze, protože péče byla strašně náročná, do toho Julinka. Naši mě
v podstatě živili, hlavně první rok, poté už byl příspěvek na péči, ale stejně to nebylo o moc
lepší, a to si nemyslím, že bych utrácela, ale nebyla jsem schopna sama poplatit ani základní
věci. Manžel také neplatil, byl to začarovaný kruh a jsem našim strašně vděčná.
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Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?
No, spíš mi přijde, že mi házeli klacky pod nohy, hlavně co se týká příspěvku na péči, bylo
to ponižující a přišla jsem si jako nějaký příživník, který nechce pracovat. Ale to asi není
péče, co? Jinak jsme ve dvou letech objevili ranou péči, a to fungovalo skvěle. Jednou za
dva měsíce jezdili, radili a vozili hračky. Také jsem věděla, že můžu kdykoliv zavolat
a zeptat se. Pak jsem chtěla osobního asistenta, ale tady ve městě je nemožné někoho sehnat.
Chodí Vaše dítě do školy/školky?
Teď Sárinka chodí do přípravného stupně ZŠ speciální.
Je ve Vašem životě něco, co byste udělala v oblasti péče o dceru jinak?
Asi ne, v tomhle ohledu mám čisté svědomí, víc cvičit jsme nemohli a dělali jsme, co jsme
mohli. Možná bych zpětně nevěřila léčitelům a podobně, ale v tu dobu jsem vyzkoušela vše
a asi nelituju, dneska bych třeba litovala, že jsem to nezkusila.
Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Vaší dcery?
Tak nikdy nemůžu počítat s tím, že Sára bude jako běžný dospělák. Vždycky tady pro ni
budu muset být. Zní to asi ošklivě, ale já chci, ne že musím. Ale jednou jsem si to vybrala,
tak vydržím, i když je to náročné. Bojím se akorát úrazu a smrti, to nevím, co by se Sárou
bylo. Naši už také nejsou nejmladší a po Julii bych něco takového nikdy nemohla chtít.
A myslím, že i Julie by nechtěla, a nevyčítám jí to. Chce svůj život, své děti, a to je správné.
Sára je moje starost a budeme bojovat.
Jaké sociální služby postrádáte?
Jak jsem říkala tu osobní asistenci, sháníme už delší dobu a nikoho jsme zatím nenašli. Kdo
by to taky za ty peníze dělal… A jinak bych chtěla nějaký kroužek pro Sáru nebo dílny nebo
tak. Taky mi hodně chybí to, že když jsem nemocná, tak se o Sáru nemá kdo postarat, a já
všechno přecházím, což taky nejde do nekonečna a bojím se, že se mi to jednou vrátí. A taky
je to strašnej tlak na mě.

1.7 Rozhovor s otcem
Rozhovor proběhl v kavárně nedaleko místa bydliště respondenta, místo zvolil respondent.
Během rozhovoru byla v kavárně pouze obsluha, která se nacházela v jiné místnosti, proto
bylo zajištěno dostatečné soukromí. Rozhovor trval 15 minut a uskutečnil se 11. 11. 2016.
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Jak ovlivnilo narození dítěte Vaše manželství?
Když se narodila Julča, tak to byla paráda. Byli jsme šťastná rodina a nic nám nechybělo
a pak se narodilo to druhý dítě. Když řekli, že má ten kretenismus, tak jsem řekl, že takový
dítě ani omylem nechci a ať ho dají pryč. Když jsem byl dítě, tak jsme měli sousedy s tímhle
dítětem a to je něco strašnýho. Jsem absolutně proti tomu a nikdy bych nepřipustil, abych
byl otcem takovýho dítěte. Takže když bývalá řekla, že si to chce nechat, řekl jsem, že v tom
případě odcházím.
Jak diagnóza ovlivnila váš vztah?
Tak jakmile to řekli, tak jsem myslel, že se s manželkou shodneme, že tohle si nenecháme.
Nejdříve souhlasila, ale druhý den řekla, že si to chce nechat, a to jsem řekl, že já ne a že
odcházím, ať si vybere. Mohli jsme mít jiné dítě, ale ona to chtěla takhle, tak to měla. Řekl
jsem, že moje dítě to nebude.
Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o dítě?
Netuším, ale doufám, že nezneužívají Julču, aby se jim o to starala.
Jak probíhá péče o dítě, jaký má denní harmonogram?
Vůbec nevím, nestýkám se s nimi a ani s dcerou.
Odkud jste sháněl informace?
Tak v nemocnici mi řekl ten doktor hned, že to bude neštěstí, ať to dáme do ústavu, jinak to
zničí celou rodinu a taky zničilo. A jinde jsem nic nehledal.
Co ostatní širší rodina a okolí?
Tak já už rodiče nemám a moc známých taky ne a bylo mi to jedno. Pak jsem se i přestěhoval,
abych ji nepotkával.
Jaká je přesná diagnóza Sáry?
Kretenismus.
Litujete někdy svého rozhodnutí?
Rozhodně ne, nechtěl bych něco takovýho. Jenom mě mrzí, že se nestýkám s Julčou a ty
tahanice po soudech, kdy chtěla, abych platil na něco, co není moje dítě. Já jsem řekl, že ho
nechci a nechápu, proč bych měl platit. Na Julču bych jí dával, ale na to druhý ne.
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1.8 Rozhovor s Julií
Rozhovor proběhl v pokoji respondentky, matka se sestrou byly v jiné části bytu, proto bylo
zajištěno soukromí. Rozhovor trval 25 minut a uskutečnil se 16. 10. 2016.
Jak se zapojujete do péče o Sáru?
Tak občas ji pohlídám, ale spíš jenom dávám pozor, aby neudělala nějakou blbost. Dřív jsem
se o ni chtěla starat, ale mamina se o ni strašně bála a asi si myslela, že to nezvládnu. A teď
nemám moc času, ale mamina to zvládá sama.
Znáte medikaci, kterou Sára užívá?
Ty jo, tak to vůbec, já jsem ráda, že si vezmu svoji antikoncepci. Vím, že Sára měla hodně
léků, když byla malá, ale teď vůbec nevím.
Jaká je přesná diagnóza Sáry?
Je mentálně postižená a má ten syndrom.
Využívá nějaké sociální služby?
Máma bere dávky na Sáru. A pak k nám chodila ta paní z nějaký organizace, ale nevím
přesně a vlastně nevím, jestli pořád nebo už nechodí.
Jaké sociální služby postrádáte?

1.9 Rozhovor s matkou matky
Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru
nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 20. 12. 2016.
Jak se zapojujete do péče o Sáru?
O Sárinku jsme se nikdy moc s tátou nestarali, měli jsme spíš na starosti Julii, když byla
mladší. Dcera se chtěla o Sáru starat hodně sama a bála se, že by se jí s někým jiným mohlo
něco stát. Taky byla hodně nemocná, tak se ani nedivím. Ale Julii jsme měli skoro pořád, ve
škole pak znali spíš nás než dceru, což asi taky nebylo dobře. Julie to nenesla moc dobře, ale
holt se nedalo nic jiného dělat.
Znáte medikaci, kterou Sára užívá?
Léky neznám, vím, že něco bere, ale nevím.
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Jaká je Sářina přesná diagnóza?
Má tu retardaci.
Využívá nějaké sociální služby?
Dcera bere ten příspěvek a asi i nějaký dávky, ale stejně by to asi bez naší pomoci nezvládla.
Je to hrozný ta naše země, přitom se Sárou dře víc, než kdejaký člověk v normální práci.

1.10 Rozhovor s otcem matky
Jak se zapojujete do péče o Sáru?
Dceru někdy vozím po doktorech s malou, anebo do toho bazénu, jinak jsme hodně hlídali
Juli, ta u nás de facto žila od toho, co se Sára narodila. Dcera by obě nezvládla a ani by
nemohla, to by nezvládnul nikdo.
Znáte medikaci, kterou Sára užívá?
Vůbec, možná máma.
Jaká je Sáry přesná diagnóza?
Má ten syndrom.
Využívá nějaké sociální služby?
Přídavky dcera bere a pak asi ještě nějaký dávky, ale stejně jí musíme přidávat.

1.11 Rozhovor s matkou Jana
Rozhovor proběhl v bytě matky, toto místo vybrala sama matka. Během rozhovoru nebyla
přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 90 minut a uskutečnil se 18. 11. 2016.
Jak ovlivnilo narození Jana Vaše manželství?
Tak v první řadě to byl šok, oba jsme očekávali zdravé miminko a hned po porodu mi bylo
jasné, že to bude jiné než s holkami. Pro manžela to bylo navíc první dítě. Ale v první chvíli
a myslím i teď, nás Honzík hodně spojuje. Samozřejmě byly krize, když nám řekli, že Honzík
bude jen ležet, a nabídli nám Honzíkovo trvalé umístění do ústavu, tak byly hádky. Manžel
tuto variantu zvažoval, já absolutně ne. Ale nakonec si uvědomil, že to zvládneme.
Jak diagnóza ovlivnila váš vztah?
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Tak do té doby to byly spíše maličkosti, které se musely řešit, a s Honzíkem je to stále nějaké
řešení. Také jsme se naučili plánovat a současně počítat s tím, že vše může být z minuty na
minutu jinak. Asi bylo to soužití jednodušší. Tím, že jsem s Honzou doma, tak jsem i
finančně závislá na manželovi. Na to jsem si zvykala dlouho a určitě mi to není příjemné,
proto se ve vztahu a celkově při věcech týkajících se financí cítím méněcenná.
Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Jana?
Tak samozřejmě pečuji já, jsem s ním doma a pobírám 4. stupeň příspěvku na péči. Manžel
pracuje na směny, tak se zapojuje, jak může a jak chce. Ale leží to na mně. Manžel také
nemá takovou trpělivost, tak když ho má hlídat třeba celé odpoledne, vezme ho raději ke
tchýni. Jinak je strašná pomoc naše asistentka, která chodí dvakrát týdně na čtyři hodiny, bez
té už by to nešlo. Také jsme mohli na pár dní v minulém roce na romantický výlety a malou
dovolenou bez Honzíka, což manželství jednoznačně prospělo. Jinak babičky do péče jako
takové ne a dcery také ne, nemůžu to po nich ani chtít.
Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?
Pomoc sociálních pracovníků probíhala ve většině případů dobře, vždy mi poradili a snažili
se pomoct. Problém byl ale u revizního lékaře, který se na Honzíka díval jako na číslo
v tabulce, proto jsme se museli odvolávat při žádosti o příspěvek na péči, což bylo v Honzovo
případě až nepochopitelné. Bylo to období bezmoci a čekání. Jinak jsme šťastní za ranou
péči a nejvíc za naši osobní asistentku, bez které bych si to nedovedla už ani představit. Ale
měli jsme štěstí na lidi. Mnoho rodin, co znám a shánělo také osobní asistenci, nemělo tolik
štěstí jako my. My máme tu naši už tři roky a je úžasná. Jinak jsem slyšela, že se hlásí lidé,
kteří se na to absolutně nehodí. Je to těžká práce za malé peníze a to se nikomu nechce. A
hlavně takovému člověku musíte stoprocentně důvěřovat, je součástí vašeho života a hlavně
se stará o to nejcennější, co máte.
Odkud jste sháněla informace?
Hodně nám pomohli na neonatologii a hlavně nás hned upozornili na služby rané péče. Co
vím od ostatních maminek, měli jsme štěstí, protože ony se k rané péči dostaly buď náhodou,
nebo vůbec. Jsem ráda, že jsme byli na neonatologii v Plzni, kde je také skvělá rehabilitace
a všechno okolo.
Kdy jste vše řekli dcerám?
Holkám hned, nebyl důvod to odkládat.
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Zapojili jste je nějak do péče?
Tak když jsem Honzíka přivezla domů, tak Natálie už byla na koleji a Petra ve druháku na
střední. Natálie jezdila jen na víkendy, a to bylo náročné, protože se chtěla učit, a Honzík
křičel, brečel a celkově byl dost hlučný, což Natálku rozčilovalo, proto neměli moc hezký
vztah a mě ani nenapadlo po ní cokoliv týkající se Jendy chtít. Petra pomáhala tak okrajově.
Vždycky říkám, že to byla moje volba nechat si Honzíka, tak to musím zvládnout také sama.
Co ostatní širší rodina a okolí?
Manželovo rodiče to těžce nesou dodnes, tváří se, že je Honza zdravej a já si něco vymýšlím
a dělám z něj chudáka. Moc se s nimi nevídám, manžel s Honzou tam jezdí sami a já je
pozvu zdvořilostně na oslavy, ale nevyhledáváme se a manžel to už respektuje. Manželova
sestra bydlí nedaleko, ale také se moc nenavštěvujeme. Moje mamka byla od začátku pro to,
abych se o Honzu starala a respektovala to. Širší příbuzenstvo nám pomáhá a podporuje,
musím říct, že máme velké štěstí.
Kdo vám nejvíce pomáhá?
Nejvíc asi naše Petra – osobní asistentka. Jinak samozřejmě manžel, ale jenom jak se mu to
hodí. S Honzou je to náročné, nebaví ho pohádky, při hře vyžaduje společnost a je hodně
závislý na přítomnosti další osoby. Nechce být sám, když se vzdálím za roh (nebo kdokoliv
jiný) a on zůstane o samotě, začne brečet, křičet a úplný hysterák.
Co jste nejvíce potřebovala a potřebujete?
Strašně důležité je mít někoho, kdo je tady, když jste na dně, a to jsem byla několikrát. Bylo
strašné zažít to, že si uvědomíte, že když onemocníte, tak není nikdo, kdo by se o Honzu
postaral. Ulevilo se mi až s naší asistentkou. Manžel je tady také, ale v tomhle je jako malej
kluk, vím, že si s Honzíkem bude hrát a blbnout hodinu, ale pak potřebuje na odpoledne
zmizet, protože toho má až nad hlavu. Je to náročná péče, a to hlavně psychicky.
Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Jana?
Stáří, a to jak mého, tak Honzíkovo. Uvědomuju si, že strašně rychle roste, co bude, až ho
neunesu nebo až onemocním? Proto jsem se začala poohlížet i po možnosti týdenního
stacionáře nebo domova pro osoby se zdravotním postižením. Je odpovědné myslet na to, co
s ním bude, až já nebudu, a řešit to včas a ne ho tam pak šoupnout ze dne na den, to by se
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zbláznil. A vím, že jednou to tak skončí. Po holkách nechci a ani bych si to nedovolila chtít,
aby se o Honzu postaraly, až tady já nebudu.
Je ve Vašem životě něco, co byste udělala v oblasti péče o syna jinak?
Možná ano, ale radši o tom moc nepřemýšlím, protože to nejde změnit. A důležitější je to,
co bude.
Jaké sociální služby postrádáte?
Hlavně se bojím Honzíkovo dospělosti, zatím chodí do školy, ale co bude potom? Kdyby
zůstal doma, tak se všichni zblázníme a on by šel taky strašně moc dolů, to jsem si jistá.
Takže nějaké navazující služby. A taky bych chtěla, aby mohl mít taky nějakou zálibu, jako
ostatní děti, ale tady mi ho nikde nikam nevezmou.

1.12 Rozhovor s otcem
Rozhovor proběhl v bytě respondenta, toto místo vybral sám respondent. Během rozhovoru
nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 35 minut a uskutečnil se 20. 11. 2016.
Jak ovlivnilo narození Jana Vaše manželství?
Já myslím, že nás to hrozně posílilo a museli jsme se spojit, protože těch problémů bylo fakt
hodně a jeden člověk by to nezvládnul. Ale manželka byla statečnější, já jsem se ty první
dny úplně sesypal a nevěděl co dělat. Malej s ženou v nemocnici a já jsem nevěděl co a jak
dál. Hlavně Honzík byl moje první dítě a myslel jsem, že bude všechno jinak.
Jak diagnóza ovlivnila váš vztah?
Já si opravdu myslím, že jsme silnější. A diagnóza sama o sobě byla náročná v tom, že jsem
nevěděl, co bude dál. Nikdo neřekl nic určitého, nebylo nic, čeho se chytit. A jinak si myslím,
že to ovlivnilo spíš život ženy. Já žiju podobně jako dřív, i když si uvědomuji, že finance
jsou hlavně moje starost, na což jsem dřív nebyl zvyklý. Taky toho ode mě žena víc čeká a
častěji se dohadujeme.
Kdo a jak se zapojoval a zapojuje do péče o Jana?
Manželka se hlavně stará, já jsem většinou v práci, a když jsem doma, tak se snažím, ale té
práce na domě, která se sama neudělá, je hodně. A taky nemám na Honzíka takový nervy,
když začne křičet nebo něco, tak je to těžký. Asi je pro mě pohodlnější jít dělat něco na
baráku, než mít Jendu na starost.
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Jak probíhá péče o Jana a jaký je denní harmonogram?
Tak ráno vstanou, snídaně, pak přípravka. Když je Honza ve škole, tak manželka něco udělá
nebo odpočívá. Pak ho vyzvedne, jdou spát, hrajou si a večer koupání, zprávy a jde se
spinkat.
Jak vnímáte pomoc odborníků z oblasti sociální péče a jaké sociální služby využíváte?
Tak asi ty příspěvky na péči manželka musela řešit nějak víc, co si pamatuju. A pak naše
skvělá asistentka, bez tý by to už nešlo, je to strašná pomoc. A ještě k nám jezdí paní z tý
organizace, ale teď si nevzpomenu, jak se to jmenuje.
Odkud jste sháněl informace?
Tak já to mám hlavně od manželky, sám nikde nepátrám, občas něco najdu, ale většinou
přijde manželka s nějakou novinkou nebo nápadem.
Kdy jste vše řekli sourozencům?
Asi hned, jak jsme se vzpamatovali.
Zapojili jste je nějak do péče?
Myslím, že tak normálně, ale moc ne.
Co ostatní širší rodina a okolí?
Já myslím, že dobrý. Tak naši jsou naši. Moc se s manželkou nemusí a čekali vnouče bez
problémů, jako to bylo u ségry, tak možná to pro ně bylo zklamání. Tak jsem jejich jedinej
syn a berou to tak, že manželka má zdravý dcery a já nic. Jinak se nám ale snaží pomáhat.
Kdo vám nejvíce pomáhá?
Tak naše osobní asistentka asi nejvíc. A pak beru Honzu k našim někdy. Ale snaží se
pomáhat všichni, ale přímo péčí asi ne, no. Je to s ním taky težký, to není žádná televize
a čtení pohádek, to Jeníčka nebaví.
Co jste nejvíce potřeboval, a potřebujete?
Tak já bych potřeboval někdy chvilku klidu, ale to moc nejde, Honza hodně křičí, hází
hračkama. Ale jinak jsem šťastnej, že je mám.
Jaká je Janova přesná diagnóza?
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DMO, diparetická forma a epilepsie.

Čeho se nejvíce obáváte ohledně budoucnosti Jana?
Tak to je jasný, že toho co bude. A taky se bojím, abych mohl pracovat a zajistit rodinu,
protože manželka nebere skoro nic, ty příspěvky na péči pokryjou tak tak výdaje na Honzíka,
a to nepočítám léky, cvičení, naftu k doktorům.
Je ve Vašem životě něco, co byste udělal v oblasti péče o syna jinak?
Asi ne, děláme, co můžeme.
Jaké sociální služby postrádáte?
To je otázka spíš na manželku.

1.13 Rozhovor s Natálií (1990)
Rozhovor proběhl v kavárně nedaleko bydliště respondentky, toto místo vybrala ona sama.
Během rozhovoru bylo v kavárně obsazeno několik stolů, avšak bylo zaručeno soukromí.
Rozhovor trval 35 minut a uskutečnil se 22. 11. 2016.
Jak se zapojujete do péče o Jana?
Když se takhle ptáte, tak si uvědomuju, že moc ne no. Občas ho pohlídám, ale to je tak na
dvě hodiny maximálně, a jestli jednou do měsíce. Jinak bych ho neuměla asi ani přebalit
nebo vykoupat. A cvičení už vůbec ne.
Znáte medikaci, kterou Jan užívá?
To netuším ani trochu, vím, že bere léky, ale kolik kdy a co nevím.
Jaká je přesná Janova diagnóza?
Ta epilepsie a asi nějaký mentální postižení, přesně nevím.
Využívá nějaké sociální služby?
Jezdí sem nějaká ta pečovatelka nebo sociální pracovnice nebo tak něco, ale název ani jméno
nevím.
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1.14 Rozhovor s Petrou (1994)
Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala ona sama. Během rozhovoru
nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 20. 11. 2016.

Jak se zapojujete do péče o Jana?
Umím ho přebalit, když je potřeba, ale tím to asi končí. Nehlídám ho ani, protože mám
strach, jak má ty záchvaty a mamka mě ani nenutí. Jednou jsem ho měla venku v kočáře, ale
křičel celou cestu, tak už radši nechodíme.
Znáte medikaci, kterou Jan užívá?
Nemám tušení.
Jaká je Janova přesná diagnóza?
Epilepsie a to jak nemůže chodit a mluvit, nějaký tělesný postižení.
Využívá nějaké sociální služby?
Někdo sem asi jezdí a mamina bere nějaký ty příspěvky nebo dávky.

1.15 Rozhovor s matkou otce
Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala sama respondentka. Během
rozhovoru nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 25 minut a uskutečnil se 28. 11. 2016.
Jak se zapojujete do péče o Jana?
Tak když ho sem syn přiveze, tak si hrajeme. Ale to víte, už jsem stará, tak nemám moc
trpělivost a Janečka to stejně za chvíli nebaví a křičí. Ale jinak nehlídám, když tu není syn,
bojím se těch jeho záchvatů, to bych vůbec neuměla co a jak. Jednou ho měl a jenom jsem
stála a nemohla jsem se hnout, takže s ním nejsem ani nikdy sama.
Znáte medikaci, kterou Jan užívá?
To nevím, co bere za léky.
Jaká je Janova přesná diagnóza?
Má to psychický postižení a je nemocnej na nohy.
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Využívá nějaké sociální služby?
Lenka bere určitě nějaký dávky.

1.16 Rozhovor s matkou matky
Rozhovor proběhl v bytě respondentky, toto místo vybrala ona sama. Během rozhovoru
nebyla přítomna jiná osoba. Rozhovor trval 20 minut a uskutečnil se 19. 12. 2016.
Jak se zapojujete do péče o Jana?
Chtěla bych víc, ale mám revma a cukrovku a už ho ani neunesu, takže mu můžu jenom
zpívat a trošku si s ním hrát. Jinak nepomáhám vůbec.
Znáte medikaci, kterou Jan užívá?
Něco na tu epilepsii, ale jsem ráda, že si pamatuju, co beru já.
Jaká je Janova přesná diagnóza?
Obrna a myšlení má jako miminko.
Využívá nějaké sociální služby?
Dcera bere nějaký příspěvky.
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