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Anotace

Bakalářská práce „Stigmatizace matek dětí s Aspergerovým syndromem“ se věnuje
problematice přeneseného stigmatu, pojednává o jeho projevech, důsledcích a mapuje, kde

k stigmatizaci dochází. Hlavním cílem práce je zjistit zda se matky dětí s Aspergerovým
syndromem cítí být stigmatizovány a pokud ano kde k tomuto fenoménu dochází. Teoretická
část práce se soustředí na popsání hlavních pojmů stigmatizace, rodičovství a mateřství a

Aspergerova syndromu. Práce je založena na kvalitativním výzkumu, který je založen na
deseti hloubkových polostrukturovaných rozhovorech, jeho specifika jsou dále popsána

v metodologické části práce. Výsledky výzkumu jsou analyzovány a interpretovány
v poslední kapitole. Stigmatizace se objevila do určité míry u všech respondentek, její

projevy a důsledky se však lišily na základě jiných životních zkušeností, rodinného stavu ale
hlavně závažnosti diagnózy dítěte. V práci byly identifikovány tři hlavní sféry, ve kterých

ke stigmatizaci dochází, u osob blízkých, na veřejnosti a při kontaktu s institucemi a
profesionály.

Annotation

The bachelor thesis „The stigmatization of mothers of children with Asperger’s syndrome”

deals with the issue of courtesy stigma, it focuses on its manifestations, consequences and it
maps where stigmatization usually occurs. The main goal of this thesis is to find out whether
mothers of children with Asperger syndrome feel stigmatized and if so where does this
phenomenon occur. The theoretical part of this treatise aims to describe the main concepts

of stigmatization, parenthood and motherhood and Asperger’s syndrome. The thesis is built
on qualitative research which is based on ten in-depth semi-structured interviews, it’s
specifics are further described in its methodological part. The research results are analyzed

and interpreted in the last chapter. Stigmatization appeared to some extent among all
respondents, but its manifestations and consequences differed depending on other life

experiences, marital status but mainly the severity of the child’s diagnosis. Three main areas

in which stigmatization occurs were identified, around close friends and family, in public
and during contact with institutions and professionals.

Klíčová slova

stigma, stigmatizace, přenesené stigma, Autismus, Asperger, Aspergerův syndrom,
mateřství, rodičovství

Keywords

stigma, stigmatization, courtesy stigma, Autism, Asperger, Asperger’s syndrome,
motherhood, parenting

Title

The stigmatization of mothers of children with Asperger’s syndrome

Poděkování

Ráda bych poděkovala své vedoucí Mgr. Anetě Alexové za pomoc při výběru tématu a cenné
rady. Dále bych ráda poděkovala PhDr. Mgr. Jan Balon Ph.D. za vedení bakalářského
semináře a cennou kritiku.

Na tomto místě bych ráda poděkovala mé matce a mému bratrovi, kteří pro mě byli inspirací

pro to tuto práci psát. Dále svému partnerovi, za neustálou podporu a neutuchající důvěru,
kterou mi věnoval.

Obsah
Obsah
Úvod
1. Teoretická východiska
1.1 Stigma
1.1.1 Propůjčené stigma

1.2 Rodičovství a mateřství

1.2.1 Rodičovství dítěte s handicapem

1.3 Aspergerův syndrom

1.3.1 Projevy Aspergerova syndromu
1.3.2 Výskyt Aspergerova syndromu
1.3.3 Specifika Aspergerova syndromu v kontextu stigmatizace

2. Empirická část
2.1 Cíl práce a výzkumné otázky
2.2 Metodologie výzkumu
2.3 Metoda sběru dat
2.4 Metoda analýzy dat
2.5 Výběr respondentů
2.6 Úskalí výzkumu
3 Analýza výsledků výzkumu
3.1 Stigmatizace blízkým okolím
3.1.1 Manžel či partner
3.1.2 Rodina
3.1.3 Přátelé

3.2 Stigmatizace veřejností
3.3 Stigmatizace institucemi a profesionály
3.3.1 Školství
3.3.2 Zdravotnictví

3.4 Role diagnózy

Závěř
Použitá literatura

Knihy
Periodika
Elektronické zdroje

Teze bakalářské práce
Seznam příloh

1

1
2
4
4
6
7
8
11
11
12
13
15
15
16
17
18
18
19
21
21
21
23
24
26
28
28
30
31
33
35
35
36
39
40
44

Úvod
Tématem této bakalářské práce je stigmatizace matek dětí s Aspergerovým

syndromem. Stigmatizace sama o sobě je téma, které se často zkoumá převážně s náhledem
na stigmatizaci handicapovaných jedinců. Tato práce se ale zaměří na to, jak se stigmatizace
handicapovaných přenáší na nejbližší osoby, Goffman (2003) tento jev popisuje jako

propůjčené stigma (courtesy stigma), kdy blízký jedinec je nucen přijímat část stigmatu.
Gray (1993, 2002) ve svých studiích zjistil, že jsou to právě matky, které se cítí více

stigmatizovány než otcové, a to právě kvůli jim připisované pozici primárního pečovatele.
Z tohoto důvodu se v této práci budu soustředit právě na stigmatizaci matek, což je stále
poměrně málo zkoumaným tématem. (Gill, Liamputtong, 2011)

Hlavním cílem mé práce je zjistit, zda se matky cítí být stigmatizovány z důvodu

handicapu jejich dítěte, a pokud ano, v jakých kolektivech k této stigmatizaci dochází. Práce

by měla pomoci sledovat dopady stigmatizace na nejbližší rodinu, a měla by nám pomoci
identifikovat to, kde k přenesené stigmatizaci dochází. Stigmatizace má totiž silný dopad na

jedince, často vede k depresi a k úzkostem, izolaci, ztrátě sociálních vazeb a dalším stejně

závažným důsledkům. (Goffman, 2003, Corker 2013, Gill, Liamputtong, 2011) Je proto

důležité zmapovat jak stigmatizace působí i na rodinu, která je nejbližším okolím
stigmatizovaných jedinců.
Téma své práce jsem si vybrala z důvodu mého blízkého vztahu k dané problematice,

z důvodu diagnózy mého bratra jsem se pohybovala v okolí NAUTIS a k poruchám

autistického spektra jsem si tím vytvořila určitý vztah. V rámci podpory pro rodiče probíhají
na půdě NAUTIS skupiny, kde se schází rodiče dětí s poruchami autistického spektra a kde

se spolu mohou vymluvit o všech svých zkušenostech s výchovou svých dětí. Na základě
zkušeností s těmito skupinami jsem věděla, že chci nahlédnout hlouběji právě do prožívání
rodin jedinců s handicapem.

Hlavní motivací pro výběr tohoto tématu bylo také to, že se v poslední době začíná

ve velikém šířit povědomí o poruchách autistického spektra. Vycházejí knížky, píše se hodně

literatury a lidé začínají mít více informací a větší pochopení pro jedince s handicapy (i

s těmi neviditelnými). Proto si myslím, že je důležité sledovat, jestli se šíření této osvěty
nějak odráží v prožitku respondentek a v přístupu k nim. Nicméně vzhledem k tomu, že
Aspergerův syndrom není patrný na první pohled, lze očekávat, že určitá míra stigmatizace
2

bude pořád přítomná.
Když Hans Asperger popisoval v roce 1944 nynější Aspergerův syndrom, jedna

z důležitých charakteristik kterou popsal, byla, že se jedná o celoživotní a stabilní osobnostní
typ. (Attwood, 2007) Ačkoliv mnoho jedinců s Aspergerovým syndromem se umí dobře
integrovat do společnosti a mnozí z nich si dokáží i udržet dlouhodobě práci, (Attwood,
2007) jedná se doopravdy o celoživotní diagnózu, se kterou se musí neustále srovnávat nejen

diagnostikovaní jedinci ale i jejich okolí. Toto neustálé vyrovnávání se a do toho kritika,
která přichází z okolí, může vést ke stigmatizaci a marginalizaci matek dětí s Aspergerovým
syndromem. (Gill, Liamputtong, 2011)

Svou práci jsem rozdělila na tři části a to na teoretickou, empirickou a analytickou

část. V první části práce se pokusím zmapovat dosavadní poznání problematiky a tím celou

práci zasadit do určitého akademického kontextu. Budu se soustředit na koncepty

stigmatizace, rodičovství a mateřství a představení Aspergerova syndromu, a ty se pokusím
zasadit do sociologických teorií. Práce je založená na mém vlastním kvalitativním výzkumu,

jehož postup a metodologie jsou popsány ve druhé části bakalářské práce a jehož výsledky
a analýza jsou blíže popsány ve třetí části mé práce. Všechna zjištění a výsledky jsou
nakonec shrnuta v závěru práce.

3

1 Teoretická východiska
V této části práce se pomocí akademické literatury pokusím shrnout hlavní termíny,

se kterými budu pracovat v empirické části své práce. Každý z vybraných termínů má
zásadní dopad na můj výzkum, nelze totiž sledovat stigmatizaci matek bez hlubšího
pochopení rodičovství a rodiny ze sociologického hlediska, a ani se nedají zkoumat specifika
mateřství dítěte s Aspergerovým syndromem bez předchozího jasného vymezení této
diagnózy a jejích projevů. Je tedy zásadní se nejprve seznámit s hlavními koncepty práce.

Zaměřím se tedy na vysvětlení ústředních pojmů rodičovství a mateřství,

stigmatizace a stručný popis Aspergerova syndromu. Pokusím se tyto termíny zasadit do
sociologického kontextu a nastínit dosavadní poznání ve zkoumané oblasti.

1.1 Stigma

Pokud se chceme zabývat stigmatizací, musíme nejprve stanovit, co si pod tímto

pojmem máme představit. Podle Velkého sociologického slovníku (1996) je stigmatizace

„apriorní negativní hodnocení, vystupující buď jako atribuce nebo etikezace čili labelling“.
Tato definice je odvozena od definice Ervinga Goffmana, která označuje stigma jako silně
diskreditující atribut v rámci lidských vztahů, kterým se liší stigmatizovaný jedinec od

jedinců „normálních“ - od jakési stanovené normy. Goffman tyto diskreditující rysy dělí na

tři typy a to ošklivosti tělesné, charakterové vady – sem patří právě homosexualita,
alkoholismus nebo duševní onemocnění – a kmenová stigmata, jako je národnost či rasa,
která se přenášejí rodově. (Goffman, 2003 s. 12)

Goffman také zmiňuje jednu důležitou věc ohledně stigmatu a to, že existují dvě

hlediska stigmatu na úrovni nositele stigmatu. Buď je stigma viditelné a jeho nositel je
diskreditován, nebo je stigma utajené, skryté a pak je nositel diskreditovatelný. (Goffman,

2003 s. 12) Obě tyto hlediska tvoří nátlak na stigmatizovaného jedince, který se buď snaží
skrýt daný atribut, nebo ví, že je na jeho základě ihned hodnocen.

Při stigmatizaci jsou tyto atributy spojovány s negativním hodnocením nebo

stereotypy. A tyto stereotypy bývají většinou široce přijímané a brány jako samozřejmost ve
společnosti a stávají se důvodem pro marginalizaci stigmatizovaných jedinců. (Major,
O‘Brien 2005) Většina akademiků, která se soustředí na tuto problematiku, se na stigma dívá

jako na sociální konstrukci tvořenou společností a poukazují na to, že stigmatizované

atributy se liší v různých kulturách a podle doby. (Crocker et al. 1998, Jones et al. 1984
4

citované in Major, O‘Obrien 2005 s. 395) Stigmatizované atributy tedy nejsou pevně dané,
záleží na sociálních okolnostech a na samotné společnosti, která utváří normy a očekává
jejich plnění.
Goffmanovo pojetí stigmatu ale není jediné, veliké množství autorů navázalo na jeho

práci1 a mnoho z nich přišlo i s novou konceptualizací stigmatu. Mezi nejznámější patří Link
a Phelan, (2001) kteří navázali na Goffmana a jeho kritiky a potvrdili negativní dopad
nálepky stigmatizace na chování, sociální vazby a na sebevědomí jedince. Ve své práci

Conceptualizing stigma autoři konstruovali novou koncepci termínu stigma, podle nich
stigma existuje, pouze pokud je přítomno všech pět prvků: labelling (také může být
přeloženo jako nálepkování nebo etikezace), stereotypizace, oddělování na „my“ a „oni“,

ztráta statusu a diskriminace. Pro definici stigmatu podle Link a Phelan je důležitá moc,
mocenské struktury a sociální nerovnosti, které zde také hrají zásadní roli. (Link a Phelan,

2001) Jsou to totiž pouze ty skupiny, které jsou ve výhodné pozici a mají přístup k moci,
které mohou vytvářet nálepky a stanovovat společenské normy.
Definicí a přístupů ke stigmatu je ale neskutečně mnoho, Link a Phelan zmiňují

například Stafford a Scott, kteří v roce 1986 definovali stigma jako charakteristiku, která je

opakem sociální normy – kde norma je sdílené přesvědčení o tom jak by se jedinci měli

chovat v určité chvíli. (Stafford and Scott, 1986 citováno in Link and Phelan 2001 s. 364365) Dalším z autorů zabývajících se problematikou stigmatizace a to konkrétně
stigmatizace duševních onemocnění, je Thornicroft. Ten tvrdí, že se stigma vztahuje ke třem
problémům a to k neznalosti, což identifikuje jako problém vědomostí, předsudkům, které

jsou problémem přístupu a diskriminace, která je důsledkem problémů chování. (Thornicroft

et al., 2007 s. 192-193) Thornicroftovo pojetí stigmatu je více praktické a více se zaměřuje
na reakce a chování okolí, než přímo na charakteristiky jedinců, kteří jsou dále
stigmatizováni, nicméně nabízí zajímavá možná řešení stigmatizace.

Další z autorů, kteří na Goffmana navazují, jsou Eckstein a Allen, kteří ve svém textu

Reclaiming Stigma kritizují časté zjednodušování Goffmanova konceptu, na kterém bývá
často stavěna veliká část výzkumů. Tvrdí, že často ve výzkumech chybí přezkoumání
konstruktu stigma, a že nuance tohoto konstruktu jsou málokdy řešeny. (Eckstein, Allen,
2014 s. 129-130) Toto je důležitá kritika obzvláště, protože termín stigma bývá používán

pro širokou škálu zkoumaných atributů a přístupů a je potřeba doopravdy termínu porozumět
Link a Phelan (2001) zmiňují, že v reakci na Goffmana mezi roky 1980 a 1999 dramaticky vzrostlo
množství článků, které využívají pojem „stigma“ ve svých názvech či abstraktech.
1
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a umět jej použít v referenci k danému problému.

1.1.1 Propůjčené stigma
Jak jsem již zmínila ve svém úvodu, pro mou práci je důležitý Goffmanův termín

propůjčené stigma (courtesy stigma), které Goffman popisuje jako konkrétní verzi jevu

zasvěcení – kdy jedinec propojen se stigmatizovaným jedincem přes sociální strukturu a
tímto vztahem je nucen sdílet část stigmatu. Zasvěcení jsou jedinci, kteří sice splňují normy
dané společností, nejsou tedy nositeli stigmatu, ale ve stejnou dobu jsou přijímáni
stigmatizovanými jedinci. Nejčastěji se jedná o členy rodiny, ale mohou sem spadat i jiní
blízcí jedinci. (Goffman, 2003 s. 41)

Goffman tvrdí, že zasvěcenost je kontroverzní z toho důvodu, že představuje model
„normalizace“ tedy ochoty jednat se stigmatizovaným jedincem „jako kdyby stigma neměl.“
(Goffman, 2003 s. 42) Ač je množství studií soustředících se na propůjčené stigma poměrně

limitované, víme, že propůjčené stigma stejně jako stigma primární může vést k izolaci
jedinců a dalším negativním důsledkům. Podobný trend popisuje i Goffman (2003 s. 42),
když tvrdí, že lidé omezují své vztahy se stigmatizovanými jedinci, aby právě k přenesenému

stigmatu nedošlo. Opačný trend popisuje Gray (2002), ten ve své studii zpozoroval, že rodiče
dětí s handicapem raději omezují své vlastní sociální interakce, aby přenesené stigmatizaci
zamezili ze strany veřejnosti a jejich okolí (tedy aby se vyhnuli nepochopení a diskriminaci).

Na základě těchto dvou příkladů je poměrně zajímavé sledovat, že reakce na stigmatizaci se

mohou lišit, ale vždycky při nich dochází k ostrakizaci, izolaci a dalším negativním jevům,
které ovlivňují vnímání stigmatizovaných jedinců okolím.

Jedna ze studií zaměřující se na propůjčené stigma2 od Corrigan, Watson, Miller

(2006), se soustředí na stigmatizaci rodin jedinců s mentálním postižením, závislosti na
drogách nebo obou. Ačkoliv výsledky jejich studie tvrdí, že k propůjčené stigmatizaci
dochází převážně u rodin jedinců se závislostí na drogách a že k stigmatizaci rodiny u

mentálního postižení tolik nedochází; je pro mě zásadní jiné zjištění a to, že dospělí jedinci
v rodině (rodiče a partneři) mají větší pravděpodobnost toho, že budou obviněni
z odpovědnosti za stav jedince. (Corrigan, Watson, Miller, 2006)

Pro mou práci jsem se rozhodla soustředit konkrétně na matky. Kingston (2007) píše,
2

V práci se propůjčené stigma označuje jako „rodinné stigma“ (family stigma)
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že matky stojí před větším rizikem propůjčeného stigmatu, protože jsou to ony, kdo
reprezentují rodinu a jsou to ony, kdo musí trpět její stigmatizaci. V případě stigmatizace
z důvodu postižení dítěte je toto riziko ještě větší protože zdraví dítěte je jedna

z nejdůležitějších hodnot, a jeho ztráta či narušení je traumatické a vede k další sebestigmatizaci. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová,, 2009)

Propůjčené stigma existuje, i když jedinci nejsou poblíž nositele stigmatu, a to proto,
že propůjčené stigma může existovat jako „výsledek hlubokého vztahu se svým dítětem a

jejich role rodiče dítěte s handicapem.“ (Gray, 2002). Role matky dítěte s handicapem není
role, která by vyprchala, protože v danou chvíli není matka se svým dítětem. Proto může být

stigmatizace pro matky velice zraňující, jejich stigmatizovaná charakteristika je hluboko
vepsaná v jejich společenském statusu matky.

1.2 Rodičovství a mateřství
„Už nejstarší etické a morálně normativní spisy poukazují na to, že jakmile lidé
přestávají plnit rodinné závazky, společnost ztrácí svou sílu.“ (Možný, 2008 s. 15)
Rodina je základní sociální jednotkou, probíhá v ní naše primární socializace a od
dětství si v ní budujeme první sociální vazby. Rodina tvoří tedy zásadní téma pro sociologii
a sociologičtí klasici se o ni široce zajímali, jako o stavební kámen naši společnosti.
Ideální představou rodiny byla takzvaná nukleární rodina, která se objevila zhruba

v sedmnáctém a osmnáctém století v západní Evropě a severní Americe (Možný, 2008, s.
17) Jedná se o rodinu, ve které muž zastává takzvanou instrumentální funkci, zatímco žena
zastává funkci expresivní. (De Singly, 1999; Možný, 2008 s. 17) Tyto funkce se dají

poměrně zjednodušit na to, že muž má v rodině funkci převážně ekonomickou a sociální,
zatímco ženě připadá více emočně založená práce – péče o domácnost a ostatní členy
domácnosti. Nicméně nesmíme zanedbat realitu toho, že to co je mužské a ženské se liší

mezi kulturami. To je jasným důkazem toho, že toto rozdělení je kulturně založené a
tvarované. (Možný 1990, s. 100)

Nicméně žádná představa rodiny, od těch nejklasičtějších po ty nejmodernější se
neobejde bez tématu rodičovství a plození dětí, Možný (2008, s. 19) píše že „rodičovství
ustavuje rodinu..“. Zájem o rodičovství ze strany sociologie se objevuje zhruba kolem

sedmdesátých let, kdy se tento jev proměnil ze samozřejmosti v rozhodnutí jednotlivce,
Možný dokonce přirovnává antikoncepci ve vztahu k jejímu významu pro společnost
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k vynálezu ohně (Možný, 2008 s. 148) Antikoncepce dala ženám ve společnosti možnost
kontrolovat to, zda se vůbec chtějí stát matkou a pokud ano, kdy se jí stanou a tím změnila i
dynamiku rodiny. I přes značné dopady na různé sféry společnosti, tato změna měla jen

minimální dopad na kulturní a sociální tlak, který ženy zažívají s ohledem na mateřství jako
důležitou či základní funkci žen.
Silný kulturní tlak označuje Alice Rossi jako jednu z jedinečných vlastností
přechodu k rodičovství, patří mezi ně i to, že může být neplánovaný, jedná se o přechod
neměnitelný a je i zlomový – žena se stává matkou ze dne na den. (Alice Rossi, 1980

citováno in Možný, 2008 s. 150-154) Přechod k rodičovství je náročná změna jak pro vztah,
tak pro jednotlivce, převážně ženy se nachází v roli matky, která je nejenom komplexní, ale
je do určité míry očekáváno, že tato role bude pro ženu přirozená a samozřejmá.

V této práci jsem se rozhodla soustředit se na pozici matek, na mateřství a konkrétně

tedy na mateřství dítěte s handicapem. Rozhodla jsem se soustředit na mateřství a na matky
z toho důvodu že Možný (1990, s. 107) zmiňuje, že ve srovnání matky a otce ze stran dětí

vychází otec často špatně, děti pociťují větší zájem o své koníčky i sociální životy ze strany

své matky. Tato zjištění nejsou zcela překvapivá, role matek v naší současné společnosti je
dobře zmapována, vztah mezi matkou a dítětem je v naší společnosti považován za
„primární rodinné spojenectví“. (Matoušek, 2003 s. 92) Matka bývá označována jako
primární pečovatel, a toto označení jasně prokazuje, že ženy nesou komplexní břemeno péče,
zdraví a sociálních vazeb svých dětí.

Všechny tyto role jsou tedy pro matku o to náročnější v případě narození dítěte

s handicapem. Samotné narození handicapovaného dítěte, je pro matku traumatické, Green

(2003, citováno in Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009 s. 14) pro tento jev používá termín
„dvojité trauma“ který popisuje změnu života rodičů s dítětem a také změnu všech očekávání
zdravého dítěte, která rodiče měli. Matoušek tvrdí, že matka je traumatizována narozením
handicapovaného dítěte ze všech nejvíce, neboť dítě je pro ni její součástí. Matka tedy podle
něj uznává určitou spojitost mezi „svými kvalitami a kvalitami svých dětí“. Toto trauma bývá
nazýváno jako „narcisistické trauma“. (Matoušek, 2003 s. 123)

1.2.1 Rodičovství dítěte s handicapem
Jak jsme probrali v předchozí kapitole, propůjčené stigma podle Goffmana bývá
často přeneseno na rodinu stigmatizovaného jedince. V naší společnosti se podle Matouška
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(2003) klade veliký důraz na vliv rodičů a jejich péče na povahu dítěte a na duševní

rovnováhu jedince. Tento důraz tvoří veliký tlak na rodiče a to obzvláště v případě handicapu
dítěte, neboť vytváří jednodušší sféru pro vinění rodičů ze „stavu“ dítěte. Rodina nese vinu

a stud za svého rodinného příslušníka. Je tedy důležité zmapovat přenesenou stigmatizaci
rodinných příslušníků, abychom mohli pochopit, jak tento proces probíhá a jak je prožíván.
V této podkapitole bych ráda nahlédla na dopady péče o handicapované dítě na jeho rodiče.

„Rodiče dětí s AS3 jsou významnou cílovou skupinou, která si zaslouží značnou

poradenskou pozornost. Z poradenské praxe vyplývá, že rodiče se často trápí stejně, někdy

dokonce více než jejich dítě s AS…“ (Pešek, 2014, s. 88) Rodiče dětí s hendikepem si jsou
tohoto handicapu palčivě vědomi a v průběhu celého svého rodičovství se s ním potýkají,
v mnoha různých situacích a kolektivech. Oproti svému dítěti, které si svůj handicap

neuvědomuje, může být pozice rodičů kolikrát i těžší. Toto vědomí může být jedním

z důvodů proč je depresivita a rodičovský stres u rodičů dětí s Aspergerovým syndromem
často tak vysoká.
Depresivitou u rodičů dětí s Aspergerovým syndromem se zabývá poměrně veliké

množství studií. Například Cohrs a Leslie (2017) zjistili, že u rodičů dětí s poruchou
autistického spektra je větší pravděpodobnost deprese. Depresivita je u rodičů dětí

s autismem (převážně tedy u matek) dokonce vyšší než u rodičů dětí s jiným mentálním
postižením. A ve stejné linii je i informace, že depresivita je vyšší u matek než u otců a to

dokonce dvojnásobně. (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009 s. 32-33) K podobnému
zjištění došli Mori Ujiie, Smith a Howlin (2009) ve své studii rodičovského stresu, kde
rodiče dětí s Aspergerovým syndromem, měli vyšší hodnoty stresu než rodiče dětí

s Autismem, ač hodnoty byly nadstandardně vysoké u obou skupin. Podle jejich zjištění je
tento vysoký stres spojen s náročným chováním, temperamentem a vzdorovitostí u dětí
s Aspergerovým syndromem.

K podobným výsledkům ve své studii došli i Bromley, Hare, Davidson a Emerson

(2004), z jejich výzkumu vyplívá, že 59% matek dětí s Aspergerovým syndromem splňovalo
požadavky pro diagnózu psychické úzkosti, ale také zjistili, že mateřský stres roste úměrně

se závažností handicapu dítěte4. Toto zjištění je zásadní, protože jak rodičovský stres, tak

stigmatizace závisí vždycky na tom, jak se projevuje stigmatizující atribut – v tomto případě
Aspergerovým Syndromem
Aspergerův syndrom se velice liší mezi každým jednotlivcem a lze tedy rozlišít lehčí a těžší Asperger.
(Attwood, 2007)
3
4
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jak se projevuje Aspergerův syndrom u dětí respondentů.
Ve své studii Sara Ryan (2009) popisuje, pocity matek o tom, zda se jejich způsob

rodičovství se liší od rodičovství v případě nehandicapovaného dítěte. A zjišťuje, že pro

veliké množství jejích respondentek se obhajoba a advokacie dětí s poruchami autistického
spektra stala důležitá, protože jim dává určitý cíl a význam. Toto jde ruku v ruce se zjištěním,
ke kterému došli Rodigue, Morgan a Geffken (1990), kteří popsali, že jedna z copingových
strategií, kterých využívají rodiče dětí s Aspergerovým syndromem je vyhledávání

informací. Další přenášení těchto informací v rámci advokacie se jeví jako vhodný způsob

vyrovnání se se svojí nálepkou rodiče handicapovaného dítěte neboli svou pozicí
zasvěceného jedince.

Zajímavé je tvrzení Sheryll Stevenson (in Osteen, 2007), která poukazuje na určitý

odklon od archetypu studené odtažité matky autistického dítěte5 právě díky angažovanosti a

větší ochotě matek dětí s poruchou autistického spektra sdílet své zkušenosti. Nicméně
samotná existence tohoto stereotypu nám mnohé napovídá o tom, jak jsou matky do určité
míry společností označeny jako vinny z diagnózy svého dítěte. Je to jejich přístup
v prenatálním období či jejich styl rodičovství a mateřství, který je pro některé lidi pravou

příčinou toho, proč mají handicapované dítě. (Vágnerová Strnadová, Krejčová, 2009,
Matoušek, 2003) Tato snaha o to vysvětlit handicap dítěte viněním rodiče se zdá býti

kontraproduktivní, neb matky stigmatuzuje a prohlubuje u nich trauma, se kterým se už takto
musí samy vyrovnávat. Obzvláště v kontextu všech výše zmíněných dat, je potřeba si
uvědomit, že tento styl myšlení musí mít nějaký základ; u poruch autistického spektra vidíme
jeho začátek v interpretaci studie Leo Kannera.

Z jeho zápisů je patrné, že Leo Kanner se při svých studiích Autismu velice zajímal
o rodiče dětí, které se účastnily jeho výzkumu. Tolik se věnoval tomu, jak jsou vzdělaní a

tomu jak jednají, že akademici došli k tomu, že rodiče jsou do nějaké míry zodpovědní za
diagnózu svých dětí. Což je hypotéza, která dominovala myšlenkám o tomto handicapu po

dobu 30 let. (Murray, 2008 s. 171-173) Jak bylo již zmíněno výše, toto hledání příčinné

souvislosti u rodičů dítěte s handicapem je extrémně problematické, protože vede k další
stigmatizaci a kritice rodičů, kteří jsou již pod velikým tlakem z důvodu diagnózy, která
obrátila celý jejich život naruby. Murray se ale věcně ptá, pokud je Autismus spojen

s nezájmem o lidi – jak velký může být doopravdy dopad chování rodičů na dítě s poruchou
V angličtině se používá termín „Refrigerator mother“, který ale není exkluzivně používán jen pro matky
dětí s AS, ale používá se obecně k popisu odtažitých, chladných matek.
5
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autistického spektra? (Murray, 2008 s. 173)

1.3 Aspergerův syndrom
Aspergerův syndrom byl popsán v roce 1944 Hansem Aspergerem, vídeňským

pediatrem, který charakterizoval takzvanou „autistickou psychopatii“6 (Autistischen
Psychopathen im Kindesalter), v současnosti označovanou jako Aspergerův syndrom.

Oproti Autismu popsanému Kannerem7 byly děti zkoumané Aspergerem více schopné
(takzvaně „vysokofunkční“ (Kite, Tyson, Gullifer, 2011)). (Eyal, 2010) Aspergerův syndrom

a Autismus se v mnohém podobají, mezi hlavní odlišnosti bývá zmiňováno to, že děti

s Aspergerovým syndromem nemají problém s vývojem jazykových schopností. Další
diagnostický model zase rozlišuje Autismus a Aspergerův syndrom na základě výše IQ
jedince (vyšší IQ vede k diagnóze Aspergerova syndromu, zatímco nižší IQ vede k diagnóze
Autismu). (Gillberg, Peters 2008)

K zavedení Aspergerova syndromu jako diagnostické jednotky došlo až po jeho

znovuzavedení Lornou Wing v roce 1980. (Cederlund et al. 2008). Lorna Wing je mimo jiné

autorkou termínu „poruchy autistického spektra“8 a její práce v této sféře vedla k tomu, že
Aspergerova „autistická psychopatie“ byla přejmenována na „Aspergerův syndrom“.
(Thorová, 2007)

1.3.1 Projevy Aspergerova syndromu
Abychom mohli lépe porozumět tomu, proč je zajímavé zkoumat právě Aspergerův

syndrom musíme popsat i jeho projevy. Aspergerův syndrom není totiž viditelný na první

pohled, jedná se tedy o neviditelný handicap a stigmatizace s ním spojena je založena právě
na tom, že chování jedinců se vymyká z jakési společností nastavené normy.

Hans Asperger při svém prvotním výzkumu popsal určité atributy dětí (konkrétně

chlapců) s jeho „autistickou psychopatií“, pozoroval u nich egocentrický zájem o jedno
6

Termín „psychopathen“ tak jak byl Aspergerem využit, bychom mohli v současnosti přeložit jako porucha
osobnosti, nikoliv jako duševní onemocnění. (Attwood, 2007)
7
Leo Kanner, zhruba ve stejné době jako Hans Asperger identifikoval Autismus, zcela nezávisle na sobě.
(Eyal, 2012)
8
Aspergerův syndrom spadá pod „poruchy autistického spektra“, kam patří mimo jiné i dětský autismus,
atypický autismus a Rettův syndrom. (Thorová, 2007)
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téma, nízkou intenzitu sociálních interakcí, vysoké IQ, snížené komunikační schopnosti (jak
verbální tak neverbální), nízkou empatii, neobratnost a zvýšenou citlivost na určité smyslové
podněty. (Thorová 2006, Attwood 2007) Na tato zjištění navázala Lorna Wing když
vymezila klinické projevy Aspergerova syndromu jako: nedostatek empatie, neschopnost

navazovat a udržovat přátelské vztahy, problémy s neverbální komunikací, nemotornost,
vedení jednostranných interakcí a jednotvárnou řeč. (Attwood, 2005)

Podle Thorové (2006) patří mezi projevy Aspergerova syndromu necitlivé

vyjadřování, výbušný temperament, rigidní lpění na pravidlech, nezájem o módu a vzhled,
záchvaty vzteku a úzkostlivé stavy. Všechny tyto projevy, spojené s nízkou schopností

navazovat sociální vztahy (Květová-Švecová, Strnadová, Hájková, 2012) vedou k tomu, že
jsou jedinci stigmatizováni v různých kolektivech, do nichž svým chováním zcela

nezapadají. (Gill, Liamputtong, 2011 Robinson et al. 2015 Shtayermman, 2009) Děti jsou
totiž na první pohled neodlišitelné a jejich nekonformita k tradičním společenským normám
je často patrná až při sociálních interakcích.
U jedinců s Aspergerovým syndromem se i přes vysoké IQ projevují problémy

s organizací sociálního i profesionálního života, které jedince doprovází po celý život. Ty
mohou vést k problémům při studiu na vysoké škole nebo problémům s udržením či
nalezením práce. Ve své longitudinální studii Aspergerova syndromu a Autismu, Cederlund

(2008) sledoval, jak se vyvinula životní situace 70 jedinců s Aspergerovým syndromem.
Porovnával vývoj jedinců 5 let od původního výzkumu a z jeho vzorku mělo práci na plný
úvazek sedm jedinců (10% z celkového počtu respondentů s Aspergerovým syndromem) a
dalších šest jedinců mělo nějakou „každodenní činnost ve skupinovém centru“. Nicméně
dvanáct jedinců (tedy 17% respondentů) nemělo žádnou každodenní činnost a byli závislí
na sociálních službách a sociální péči.
Tyto výsledky poměrně jasně dokazují, že diagnóza Aspergerova syndromu nemusí
vždycky znamenat, že integrace jedinců do společnosti je nemožná. Nicméně aby byla

integrace jedinců možná je potřeba zmírnit jejich stigmatizaci, protože předsudky a izolující
přístup společnosti na ně mají spíše negativní dopad.

1.3.2 Výskyt Aspergerova syndromu
Neexistují přesná čísla, která by nám mohla přesně nastínit četnost výskytu
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Aspergerova syndromu. Nejnovější data CDC9 z roku 2018, se soustředí pouze na určité
části USA a přišla s tím, že výskyt poruch autistického spektra je identifikován u 1 z 59 dětí
nezávisle na socioekonomických, etnických a rasových rozdílech. Poruchy autistického

spektra jsou také 4x častější u chlapců než u dívek. (Baio, Wiggins, Christensen, 2018) Podle

Světové Zdravotnické Organizace má poruchu autistického spektra zhruba 1 ze 160 dětí.
(Autism spectrum disorders, Word Health Organization, 2018)

Pokud se budeme chtít soustředit na Českou Republiku tak můžeme vidět, že v roce

2017/2018 v předškolních zařízeních na území ČR studovalo 1112 dětí (z toho 227 dívek) s

Autismem a na základních školách studovalo s touto diagnózou 3599 dětí. (z toho 626 dívek)
(Ústav pro informace ve vzdělávání, MŠMT) Nicméně vzhledem k poměrně pozdní
diagnóze Aspergerova syndromu můžeme odhadovat, že tato čísla jsou vyšší.

1.3.3 Specifika Aspergerova syndromu v kontextu stigmatizace
Stigmatizace jedinců s handicapem, ať už se jedná o tělesnou vadu či o vadu

charakteru je problém v naší současné společnosti. To popsal i Corker et al. (2013), který ve
své studii zjistil, že ve Velké Británii více než 85 % uživatelů služeb péče o duševní zdraví

uvádí, že se setkalo se stigmatizací v oblasti rodinného života, přátel nebo sociálního života.
Podle Shtayermman (2009, s. 301) soukromé i veřejné názory na jedince s duševní nemocí

či handicapy jsou pořád převážně negativní. Toto má další negativní dopad na duševní zdraví
jedinců, neboť marginalizace a ostrakizace sebou může nést další problémy jako je deprese,

a to nejen u stigmatizovaných jedinců ale i jejich nejbližších. Ve svém textu Thornicroft et

al. (2007) polemizuje o tom, že odmítavé postoje vůči handicapovaným jedincům je mohou
více znevýhodňovat než samotný handicap. Thornicroftt navrhuje, že bychom se měli
soustředit více na diskriminaci a lidská práva, abychom mohli navrhnout společenské
přístupy, které by snižovaly stigmatizaci a její důsledky. Oba autoři tedy poukazují na to, že
je potřeba proti stigmatizaci bojovat a že je třeba najít vhodná řešení, která by zamezila těmto
negativním jevům.

Vrátíme-li se ke specifikům Aspergerova syndromu, nabízí se nám studie Gray,

(1992, 2003) ve které popisuje specifickou problematiku poruch autistického spektra při
stigmatizaci, protože se jedná o handicap, který není patrný na první pohled, a často bývá

9
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spojován se sociálně nevhodným chováním diagnostikovaných jedinců. Tyto faktory vedou
k tomu, že jsou rodiče dětí s poruchami autistického spektra dle vlastních výpovědí více
stigmatizovaní svým okolím než u jiných handicapů. (Gill, Liamputtong, 2011) Kombinace
neviditelného handicapu a chování, které je nevhodné budí u lidí často pocit, že je dítě jenom

špatně vychované a v tomto případě se negativní postoj jedince obrací směrem k rodiči, jako
člověku odpovědnému za výchovu dítěte.

Mezi další z problémů specifických u Aspergerova syndromu patří také jeho

poměrně pozdní diagnóza, k té dochází v průměru v 11 letech. (Robinson et al., 2015) Již
bylo zmíněno, že diagnóza pomáhá rodičům s tím bojovat proti stigmatizaci a proto pozdní

diagnóza pouze prohlubuje určitý pocit bezmoci rodičů, rodiče nemají vysvětlení ani
profesionální podporu dokud nedojde k diagnóze. Attwood (2007) píše, že v případě

diagnózy Aspergerova syndromu by mělo dojít k určité změně v chování ze strany
vrstevníků a učitelů, protože diagnóza nabízí určité vysvětlení zvláštního chování a učitelům
nabízí možná řešení vzniklých situací. Různé studie s tímto tvrzením souhlasí a potvrzují,

že diagnóza má pozitivní dopad na redukci stigmatizace jedinců – i když se jedná o

subjektivní pocit respondentů. (Robinson et al., 2015, Farrugia, 2009, Gill, Liamputtong
2011) Ale veliká část rodičů respondentů říkala, že i když mají diagnózu, ta se velmi těžce
popisuje a špatně se vysvětluje okolí, a proto se o to často ani nepokouší a stejně se snaží
vyhnout určitým sociálním situacím. (Gill, Liamputtong 2011)

V několika studiích týkajících se této problematiky rodiče zmiňují, že jim lidé

naznačují, že problém u jejich dětí jsou právě oni. Farrugia (2009, s. 1023) cituje rozhovor

s otcem, který mluví o situacích ve škole, kde mu zástupkyně ředitele říkala, že ví, že má
dítě nějakou diagnózu poruchy autistického spektra, ale jestli mu přeci nemůže nějak
domluvit. V jiných studiích zmiňují rodiče to, že jim blízké okolí navrhovalo, aby se

účastnili rodičovských kurzů, kde by se naučili „vychovávat“ své děti. (Robinson et al.,
2015) Tento přístup je problematický právě z toho důvodu, že viní rodiče z toho, že
nezvládají diagnózu svého dítěte, případně dokonce ignoruje diagnózu a rovnou viní rodiče

z nedostatečné výchovy svých dětí. Může se tedy nastat situace, kdy ani diagnóza nevede ke
změně přístupu okolí a nedochází ke katarzi; rodiče jsou nadále pod nátlakem kritiky svého
rodičovství, i když mají vysvětlení pro odlišnosti svého dítěte.
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2 Empirická část
V této části své bakalářské práce se budu věnovat svému výzkumu. V příštích pár
kapitolách se pokusím popsat cíle své práce, metodologii, kterou jsem při přístupu
k výzkumu a získaným datům využila, a také určitá úskalí či nedostatky mého výzkumu.

2.1 Cíl práce a výzkumné otázky
Hlavním cílem mého výzkumu je zjistit, zda se matky cítí být stigmatizovány

z důvodu handicapu jejich dítěte, a pokud ano, kde k této stigmatizaci převážně dochází. Ve
své práci a ve svém výzkumu pokouším zaměřit na další rovinu stigmatizace a to na
přenesené stigma v rodinné rovině, propůjčené stigma u matek dětí a na tento problém

nahlédnout skrze sociologickou teorii. Záměrem mé bakalářské práce je zkoumat a
interpretovat zkušenosti matek dětí s Aspergerovým syndromem se stigmatizací, která tuto

diagnózu doprovází. Prací bych ráda přispěla k porozumění fenoménu stigmatizace
„neviditelných handicapů“ (Květoňová Švecová a spol., 2012 st. 125) a jeho dopadů na
rodinu handicapovaného jedince.

Pro vypracování bakalářské práce jsem si stanovila hned několik výzkumných
otázek, se kterými jsem orientačně pracovala při přípravě dotazů pro rozhovory a při analýze
rozhovorů: Jako první jsem chtěla zjistit, jaké jsou zkušenosti matek dětí s Aspergerovým

syndromem se stigmatizací, která tuto diagnózu doprovází. Pro mou práci je tedy důležité
zmapovat to, jak se projevuje stigmatizace matek handicapovaného dítěte. Tedy jestli
probíhá nějaká marginalizace, tak jako se tomu stává přímo u stigmatizovaných jedinců.

Pokusím se zjistit i přesně v jakých kolektivech se matky cítí stigmatizovány, tedy pokud se
stigmatizace projevuje více v různých sférách než v jiných. Pro tuto práci jsem
identifikovala tři sféry, na které se chci soustředit, (1) osoby blízké, (2) veřejnost a (3)

instituce a profesionálové. Tyto sféry tvoří podkapitoly pro část práce, ve které rozebírám
výsledky výzkumu.
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2.2 Metodologie výzkumu
Denzin a Lincoln (2000 s. 10) píšou, že kvalitativní i kvantitativní výzkumníci se
zajímají o jedincův pohled na věc, ale že výzkumníci využívající kvalitativní metody se

k jejich perspektivě snaží přiblížit pomocí rozhovorů a sledování. Liší se tedy převážně
jejich způsob zkoumání problému, nikoliv jejich finální zaměření – proto je výběr

metodologie pro daný výzkum vždy zcela zásadní. Výzkumník se musí sám sebe zeptat čeho se snažím dosáhnout?
Cílem mé práce je porozumět a mapovat určitý jev, proto jsem se rozhodla ve svém
výzkumu využít kvalitativní přístup. Kvalitativní výzkum je takový výzkum, jehož výsledky
nejsou dosaženy za pomoci statistiky a jiných kvantitativních metod. Od kvantitativního
výzkumu se také liší tím, co zkoumá, kvalitativní výzkumy se převážně zaměřují na životní
příběhy, chování a vzájemné vztahy. (Strauss, Corbinová, 1999 s. 10). Pro kvalitativní
přístup jsem se rozhodla i pro určitou citlivost tématu, která vyžaduje přizpůsobení
dotazování respondentům, čehož bych nedosáhla při přístupu kvantitativním.
Hendl (2016) poukazuje na to, že hodnota kvalitativních dat leží v jejich přirozenosti

a jejich zasazení v kontextu dění. Tato přirozenost a kontext dělá z kvalitativního výzkumu
ideální metodologii pro zkoumání každodenností a zkušeností jednotlivců. Jak ale
specifikují Strauss a Corbinová, (1999, s. 11) k provozování kvalitativního výzkumu je

potřeba umět být objektivní, umět kriticky analyzovat situace, nezkreslovat, umět získat
spolehlivá data a také umět abstraktně přemýšlet. Bez těchto vlastností nemusí být výsledky
kvalitativního výzkumu tak přínosné jak by výzkumník očekával.
Podle Hendla můžeme kvalitativní výzkum a jeho analýzu shrnout do šesti hlavních
bodů, (1) výzkum je založen na intenzivním a dlouhodobém kontaktu situace jedince či
skupiny jedinců. (2) Badatel se snaží o jednotný pohled na téma (3) a je hlavním
instrumentem sběru dat (různých typů dat). (4) Výzkumník se snaží identifikovat různá
témata, která však nadále figurují v celkovém kontextu všech získaných dat a (5) hlavním
cílem bádání je popsat chápání a vnímání okolního dění a jejich vlastního chování jedinci.

(6) Po získání dat se výzkumník pokouší o to data zanalyzovat a interpretovat, hledá v nich
významy dění které do hloubky popisuje. (Hendl 2016, s. 47-48) Cílem kvalitativního
výzkumu je tedy za pomoci získaných dat popsat realitu jedince či skupiny jedinců, kteří
tvoří cílovou skupinu jeho výzkumu. V případě této studie, jsem se snažila popsat zkušenosti
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2.3 Metoda sběru dat
Protože mým cílem je se ponořit do tématu a pokusit se pochopit vnitřní pocity
respondentů, bylo pro mě při vybírání metody velmi důležité, abych mohla nechat
respondenty volně mluvit o jejich zkušenostech. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro
metodu polostrukturovaných rozhovorů, protože zde existuje možnost rozhovor v průběhu
přizpůsobovat respondentům ale přitom dodržet výzkumníkem nastavený standard. (Hendl,
2006) Pokusila jsem se o to, aby rozhovory byly spíše narativního rázu a snažila jsem se do
výpovědí respondentek nezasahovat, nechat je o svých zkušenostech otevřeně mluvit.

V rámci polostrukturovaného rozhovoru si tazatel připraví návod, neboli seznam

témat, která chce v rozhovoru zmínit či řešit a s jeho pomocí usměrňuje rozhovor. (Hendl,
2016) Nejprve jsem si určila hlavní témata, kterých jsem se chtěla dotknout v rámci své
práce a poté jsem z nich vybrala ta, která by byla zásadní pro výzkum. Pro můj výzkum a

mé výzkumné otázky jsem si vybrala témata stigmatizace a soužití s okolím, které jsem
rozdělila na tři části, osoby blízké, veřejnost a instituce, a dále jsem zařadila i téma diagnózy,

které je často ústředním tématem v již provedených studiích na podobná témata. Návod pro
vedení rozhovoru byl poupraven na základě průběhu prvních tří rozhovorů a byl doplněn o

určité otázky, na které jsem chtěla získat odpověď. V příloze (viz příloha č. 1) je k nahlédnutí
upravený návod, který jsem využila při vedení rozhovorů.
Pro svůj výzkum jsem provedla 10 polostrukturovaných rozhovorů, rozhovory

vznikaly od listopadu 2017 do května 2018. Většina rozhovorů (sedm z deseti) probíhala
v kavárnách nebo restauracích v Praze, ale tři rozhovory probíhaly přímo v domácnostech

respondentů a to hlavně kvůli osobním preferencím dotazovaných matek. Všechny
rozhovory byly prováděny bez přítomnosti dalších členů rodiny. Délka rozhovorů se

pohybovala mezi 40 až 70 minutami, a všechny rozhovory byly po souhlasu respondentek
nahrávány na diktafon na telefonu a dále doslovně přepsány.

Vzhledem k poměrně citlivému tématu mého výzkumu byly všechny přepisy

anonymizovány, takže byla změněna jména respondentek a jejich rodinných příslušníků.
Všechny respondentky podepsaly informovaný souhlas s provedením rozhovoru pro účely
mého výzkumu. (viz příloha č. 2)
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2.4 Metoda analýzy dat
Pro analýzu svých přepsaných rozhovorů jsem se rozhodla využít metodu otevřeného

kódování, která je způsobem kódování který spadá pod zakotvenou teorii (Strauss,

Corbinová, 1999). Zakotvená teorie je kvalitativní metoda výzkumu, při které se teorie
zkoumající daný jev tvoří induktivně (odvozuje se ze získaných dat) na základě
systematického postupu (kódování). (Strauss, Corbinová, 1999 s. 15)

Otevřené kódování je přístup, při kterém se data označují a kategorizují pomocí jejich
pečlivého zkoumání. Získaná data jsou při tomto přístupu dělena na části a dále
porovnávána a zkoumána. (Strauss, Corbinová, 1999 s. 43) Tento postup jsem si vybrala

kvůli velikému množství nasbíraných dat, která jsem chtěla podrobně rozebrat a doopravdy
jim porozumět a správně je interpretovat. Otevřené kódování mi pomohlo dobře srovnávat
jednotlivé výpovědi respondentek a umožnilo mi najít vztahy mezi kódovanými jevy, které
bych jinak mohla v dlouhých přepsaných odstavcích přehlédnout.

Při kódování jsem se rozhodla pro přístup analýzy po větách či odstavcích, (Strauss,

Corbinová, 1999 s. 51) tedy u každé dané části rozhovoru jsem se ptala na její význam či
myšlenku. K výzkumu jsem přistupovala s předem připravenými výzkumnými otázkami a

do určité míry jsem věděla, co ve svých rozhovorech hledám. Další kódy jsem tvořila až

v průběhu analýzy. Nejprve jsem kódovala obecně, jevy které byly patrné z rozhovorů, ale
ve finále jsem měla neskutečně veliké množství kódů, které bylo potřeba shromáždit a to
pomocí kategorizace daných konceptů.

2.5 Výběr respondentů
Respondenty pro svůj výzkum jsem vybírala pomocí nepravděpodobnostního výběru
– a to konkrétně výběru účelového. Účelový výběr je rozšířená metoda výběru při
kvalitativním výzkumu, respondenti jsou vybírání na základě předem stanovených kritérií,
která určuje výzkumník. (Miovský, 2006, s. 135) Podle Dismana nám účelový výběr nikdy
zcela neumožní generalizovat naše výsledky, což ale nijak nediskredituje užitečnost
získaných závěrů. Je nicméně důležité, aby výzkumník ke svým výsledkům přistupoval
kriticky a věděl nakolik je možné výsledky zobecnit. (Disman, 2002 s. 112-113)
Při výběru respondentů jsem stanovila dva hlavní parametry: respondentky musely
být matky alespoň jednoho dítěte s Aspergerovým syndromem, a děti musely v době
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rozhovoru chodit na základní školu. Bylo mi doporučeno, aby můj výběr byl alespoň trochu
homogenní, a proto jsem se pokusila nalézt respondentky převážně z Prahy, ale vzhledem

k malému zájmu respondentek, jsem tento parametr poměrně omezila - tři z deseti
respondentek jsou ze Středočeského kraje. Nicméně nebrala jsem v úvahu další proměnné
jako je socioekonomický status, rodinný stav či počet dětí, to by mi téměř znemožnilo
výzkum provádět.
Respondentky jsem hledala za pomoci hlavně svých známostí přes NAUTIS,

nicméně vzhledem k těžkému navazování kontaktu s respondentkami jsem také psala na
skupiny na internetu, kde jsem prezentovala téma své bakalářské práce a žádala o spolupráci.
Takto jsem sehnala 5 respondentek, přes NAUTIS jsem sehnala 3 respondentky a na dvě
respondentky jsem dostala kontakt od osob v mém okolí, kterým jsem o svém výzkumu
řekla.

2.6 Úskalí výzkumu
Jako jedno z úskalí mého výzkumu je potřeba zmínit, že jsem pro svou bakalářskou

práci uskutečnila 10 rozhovorů a tato bakalářská práce tedy není reprezentativní a nelze ji
aplikovat obecně na celou populaci. Toto je výrazně ovlivněno složením mého výzkumného
vzorku, většina respondentek žije v Praze a tato proměnná sama o sobě velmi ovlivňuje mé

výsledky, neb formuje zkušenosti mých respondentek. Problematické může být i mé
rozhodnutí využít účelový výběr, u kterého je potřeba neustále si být vědom toho, že
výsledky nelze zcela zobecnit a generalizovat. (Disman, 2002 s. 112) Nicméně tohoto jsem
si při psaní své práce byla vědoma a snažila jsem se při svém přístupu neustále být ve střehu,
abych se těmto generalizacím vyhnula či je alespoň omezila.

Rozhovory s respondentkami probíhaly téměř bez problémů. I přes to, že se jednalo

o mou první zkušenost s vedením rozhovorů a občas docházelo k menším chybám a
nedostatkům (převážně v prvních několika rozhovorech).

Prostředí pohovorů bylo vždy uzpůsobeno potřebám respondentky tak, aby se cítily

bezpečně a aby neměly strach otevřeně mluvit. Toho jsem dosáhla tím, že jsem se s místy
uskutečnění rozhovorů vždy přizpůsobila respondentkám, nechala jsem je vybrat místo i

hodinu kdy rozhovor proběhl. I přes mou snahu o to, aby se respondentky cítily dobře, jsem
se nesnažila s respondentkami navazovat zcela neformální atmosféru. Snažila jsem se, aby

bylo prostředí méně formální ale prioritou pro mě bylo, abych se s respondentkami sešla
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v pozici nehodnotící, nekritické a plně profesionální osoby. Protože se téma mé studie
dotýká velice citlivého tématu a protože se týká jejich soukromého prožívání, potřebovala
jsem hlavně, aby se respondentky cítily přirozeně a aby měly pocit, že nejsou hodnoceny a
jejich zkušenosti a pocity jsou brány seriózně.
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3 Analýza výsledků výzkumu
V této částí své bakalářské práce se budu soustředit na popsání výsledků mých
výzkumných rozhovorů s důrazem na to, abych zodpověděla na všechny své výzkumné
otázky a také abych komplexně popsala celou problematiku stigmatizace matek dětí

s Aspergerovým syndromem. Všechna svá zjištění podložím pasážemi z přepsaných
rozhovorů a budu se zabývat jejich interpretací.

3.1 Stigmatizace blízkým okolím
Blízké okolí matek je pro stigmatizaci matek zásadní, Bromley et al. (2004) ve své

studii zpozorovali, že vysoká míra mateřského stresu je propojena i s nízkou podporou ze

strany rodiny. Vágnerová Strnadová a Krejčová ve své knize Náročné Mateřství (2009)
mnohokrát opakují, jak je zásadní aby matka měla nadále podporu a pokud při ní stojí její
blízké okolí, je pro ni tato situace zvladatelnější. Je to dáno i tím, že naše blízké osoby jsou
ty, které mají největší vliv na náš soukromý život a také nám pomáhají při těžkých situacích,
jakou je péče o handicapované dítě.
3.1.1 Manžel či partner
Manželské vztahy na pozadí handicapu dítěte mohou často trpět, pokud není
partnerství dostatečně silné, může být pouto mezi manželi tímto traumatem silně narušeno.

Ve své knize Autistické chování se Schopler and Mesibov (1997, s. 182-183) zabývají
vlivem dítěte s Autismem na rodinu a popisují, stejně jako jiní autoři, že tlak je veliký a silně
dopadá jak na matku, tak i na otce. Zajímavé je ale jejich zjištění, že v případě narození

handicapovaného dítěte, dojde buď k zlepšení vztahu mezi partnery, nebo k jeho rozpadu.
Respondentky, které se účastnily mého výzkumu, mají povětšinou poklidný rodinný život,

z mého vzorku (N=10) jsou rozvedené pouze dvě respondentky. Výpovědi rozvedených
respondentek se v této dimenzi diametrálně liší od ostatních a jsou spíše negativního rázu.

V případě dvou rozvedených respondentek se výpovědi spíše podobají, vyskytuje se

určité nepochopení diagnózy a vinění matky z jejích projevů. Například respondentka
Gabriela, zmiňuje, že bývá osočována z toho, že se o syna dost dobře nestará, třeba i proto,

že syn vypadá zanedbaně. „.. nenechá si to vysvětlit, má v tom prostě jasno. Syn vypadá
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špatně a neupraveně protože já jsem selhala jako matka a nezajímám se o něj, to že to

Matouše nezajímá, to jde už mimo něj, to mu nijak nevadí..“ Podobný nátlak zmiňuje i Beáta,
která si ale tyto projevy ze strany ex-partnera podle svých slov nebere tak osobně, podle ní

se ex-manžel snaží tímto chováním, viněním pouze očistit své svědomí, „Jen se nechce cítit

provinile, protože nás opustil a o Vojtu se nestará, nestará se o něj, o nás..“ Nevidí tedy za
jeho chováním snahu jí obvinit z toho, že je špatná matka, či poukázat na handicap dítěte,
ale jednoduchý obranný mechanismus.

Jedna ze zajímavých výpovědí, která se objevila u respondentky Jany, byla nízká

podpora partnera v době před diagnózou dítěte. Tento jev nelze zcela generalizovat, protože
se o něm zmínila respondentka pouze okrajově, ale nabízí nám zajímavý vhled na roli muže

v případě, že dítě má takzvaný neviditelný handicap. Z výpovědi bylo cítit, že se manžel
snažil hledat spíše jiná vysvětlení a bylo pro něj těžké přijmout, že jeho dítě by mohlo být

handicapované. Respondentka Jana popsala, že „ Bylo to těžké, na dvou stranách jsem měla
kritiku. (…) Mluvil o tom jak je syn jiný, ale že mu nic není, že šílím. A já musela přemlouvat,
všechny, musela jsem se za Šimona prát…“ Respondentky se často věnují určité advokacii,

a to i v rámci rodiny. Manželům často hodně věci vysvětlují, předávají jim informace a často
jim pomáhají najít si cestu ke svým dětem.

Respondentky ale ve svých partnerech vidí spíše velikou oporu, jsou to jejich

partneři, kteří s nimi sdílí stejnou realitu všedního dne a kteří stojí na jejich straně v těžkých
chvílích. Opakují se často kódy jako je uklidňující, klidný, podpora, ale i termíny jako silný,
rozhodný. Muži jsou pro své ženy oázou klidu, nehodnotí je a jsou mnohdy na jejich straně,

protože znají nuance a specifika výchovy jejich dětí. Respondentka Helena například při
rozhovoru zmínila, že „.. můžu večer manželovi říct, co špatného se stalo, a on je na mé
straně. To se pak cítím, cítím se jako dobrá matka, jako že tu situaci nějak mám pod

kontrolou, i když se možná jedná o situaci, kterou by spousta lidí nemusela pochopit.“ Oproti
okolnímu tlaku je tato bezpodmínečná podpora pro matky zcela jinou dimenzí jejich života,
kterou často doopravdy hodně potřebují.
Cecílie, tuto potřebu popsala jako „když si pak večer sundám brnění, prostě můžu

vypnout tu neustálou potřebu se vysvětlovat a hájit. To je role mých blízkých, nemusím si na

nic hrát, jsem prostě jen matkou. Oni vědí, chápou..“ Podporu ze strany manželů neberou
dle svých výpovědí jako samozřejmost a velice si jí váží. „Já nevím, co bych bez něj dělala,
byla bych na všechno sama.“ (Daniela)
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3.1.2 Rodina
Role rodiny je pro matky také zásadní, to potvrzuje nejen výše zmíněná studie

Bromley et al., Vágnerová Strnadová a Krejčová (2009 s. 36) zjistily, že narození dítěte
s handicapem je stresující i pro širší rodinu, nejen pro samotné rodiče. Proto bylo zásadní,

aby bylo toto téma zmíněno i v rozhovorech, které jsem vedla. Odpovědi mých respondentek
mi pomohly nahlédnout do jejich rodinných vztahů a zmapovat jestli v nich probíhá určitá
stigmatizace.

Většina matek, s nimiž jsem vedla rozhovory, má pevné rodinné vztahy, které nebyly
příliš narušeny handicapem dítěte. Například respondentka Eliška nedá dopustit na pomoc
svých rodičů „Moji rodiče jsou doopravdy zásadní, takoví prostě, nemůžu je dostatečně
ocenit. Syn je má rád, protože oni mají takové zvyky, každý den je to stejné, nebo aspoň

podobné. Drobnosti jako snídaně ve stejný čas, jeden oblíbený obchod. Dělá mu to dobře
(…) proto s ním mají tak dobrý vztah. Mají se rádi“ Pro Eliščiny rodiče je symbióza se synem
poměrně jednoduchá díky jejich stylu života, který je díky stereotypu pro dítě

s Aspergerovým syndromem jednodušeji zvladatelný. Podobnou zkušenost má i
respondentka Beáta, ta popisovala svůj vztah s rodiči příznivě „Máma byla ještě dobrá,
protože vždycky když bylo třeba, tak mi pomáhala a prostě přišla. A táta ten to celý nějak

zvládal v tichosti, nikdy mě neměl potřebu nějak poučovat a byl pro mě takovou jistotou.“
Rodiče pro ni byli oporou, pomohli se jí vyrovnat s diagnózou a její novou rolí.

Podobně optimisticky povídala o své rodině i respondentka Daniela, která zase

zmínila, že vztah syna s babičkou je sice pracný, ale že babička se doopravdy hodně snaží a

i proto, dokážou spolu vycházet „Moje matka to s ním moc dobře umí, ona učila, je bývalou
učitelkou. Je specifická ale dokáže si s ním povídat tak hezky chytře, to není normální, lidi
s ním spíš jednají jako, no jako kdyby jim nerozuměl…“ Zde můžeme pozorovat

Goffmanovu teorii „normalizace“ (Goffman, 2003 s. 42) v praxi, babička jakožto zasvěcená
osoba jedná se stigmatizovaným jedincem, jako kdyby žádné stigma neměl. Vztah syna a
dědečka v rozhovoru nebyl zmíněn.
Zde můžeme sledovat roli rodiny, i když ze strany okolí může docházet ke
stigmatizaci, rodina je určitým útočištěm. Matkám umožňuje občas dítě odložit a žít

otevřenějším sociálním životem. Respondentky s dobrými vztahy s rodinou mluvily více o
přátelích a o dalších činnostech, například respondentka Eliška nechává syna u rodičů, když
jde k psycholožce. „Jinde bych ho jen tak nenechala, ale u nich vím, že je v pořádku,..“
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Zkušenosti se ale liší, například respondentka Felície, jejíž syn byl

diagnostikován s velmi silným Aspergerovým syndromem jemně naznačila, že její rodiče
nezvládají syna a že jí zcela odmítají pomáhat s péčí o něj. „Je to pro ně náročné, oni by
třeba i chtěli, ale ve chvíli kdy to začne být těžký, to dávají ruce pryč. A to pak uměj mít ty

poznámky, jako vezmi si ho, zas vyvádí (..) je to ošklivé, hlavně od rodičů.“ Zde dochází ke
stigmatizaci, protože je matka izolována i od svých nejbližších, své rodiny. Jak bylo popsáno

v kapitole o stigmatizaci, lidé se od stigmatizovaných jedinců spíše oddalují a přetrhávají
s nimi vztahy, aby se vyvarovali přenesenému stigmatu. (Goffman, 2003 s. 42)

Respondentka Iveta zmínila, že její rodiče jí dlouho naznačovali, že by syna měla

více trestat a více se soustředit na výchovu. „Rodiče říkali pak, že bych ho měla vychovávat
místo toho abych ho chlácholila, bych ho měla spíš trestat. Vždycky jsme na sebe pak křičeli,

oni tomu nerozuměli, v té době jsem ani já ne“. Z povídání respondentek je patrné, že k těmto
střetům docházelo hlavně v období před diagnózou, kdy ani ony neznaly konkrétní specifika

Aspergerova syndromu. Pozdní diagnóza, která je u Aspergerova syndromu specifikem, tyto
střety umocňuje, neboť není zcela jasné, proč se dítě chová tak, jak se chová a matka je první

viník. Nicméně tento přístup vede k další stigmatizaci matky, která je terčem neustálé kritiky
toho jak zvládá svou už takto složitou a těžkou situaci.

Vztahy s rodinnou jsou pro většinu respondentek silné téma, stigmatizace ze strany

rodiny byla brána velice těžce. Matky cítily bezmoc, nepochopení a Gabriela mluvila i o

depresích, které nastávaly po těchto střetech. „chvílema jsem si myslela, že to prostě nedám.
Že jsem zcela neschopná jako matka, že ani moji rodiče se mnou nechtějí mít nic společného,

co jsem to za člověka? Měla jsem stavy, kdy jsem nemohla vylézt z postele.“ Takto silné
depresivní stavy nejsou u matek dětí s poruchami autistického spektra neobvyklé, Murray

(2008, s 168-169) popisuje případ, kdy matka spáchala sebevraždu, skočila z mostu se svým
synem. I takto může kulminovat stigmatizace matek, či jiných zasvěcených osob, které na
sebe stigma přebírají.
3.1.3 Přátelé
Jedno z nejčastějších témat při rozhovorech byly kamarádi, přátelé a změna

v dynamikách vztahů po narození dítěte s Aspergerovým syndromem. Role přátel je pro
matky zásadní, Vágnerová, Strnadová a Krejčová, (2009, s. 43) došly k tomu, že počet přátel

(nových i udržených) je důležitým indikátorem rodičovského stresu. Respondentky hodně
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zmiňovaly ztrátu přátel nebo změnu vztahů s nimi. Kritika ze strany přátel pro ně byla
ohromně těžká a i proto došlo k rozpadům vztahů, očekávaly, že alespoň ze strany blízkých

přátel se jim dostane pochopení a podpory. Pro mnohé z respondentek se zdáli být přátelé
hlavním bodem stigmatizace, protože zde šlo o veliké změny.

Respondentka Alena svou situaci popsala tak že „lidé zmizeli“ z jejího života.

V jednu chvíli měla jako matka velkou podporu ze strany kamarádek, určitý podpůrný

mechanismus a v další chvíli byla na všechno sama a musela si poradit bez nich. Výpověď
respondentky Jany poukazuje na změnu dynamiky vztahu, kamarádky se od ní straní kvůli
stigmatu jejího dítěte. „Chtěla jsem se obrátit na ně, chtěla jsem jim zavolat tak jako jsem to
vždycky dělala, popovídat si a říct jim co mě trápí. A jako jo, poslechnou mě a snaží se radit,

ale je to jiný, ten přístup. Jakmile zmíním Šimona tak je ticho, jako by nikdo tam nebyl a
nechtějí o tom mluvit, říkají, že mě jejich rady stejně nezajímají..“

Podobnou, ale přitom jinou zkušenost má zase respondentka Helena, ta popsala svou

zkušenost se změnou vztahů s přáteli, kde se stranila právě ona. „Jsou to vaši přátelé, oni
vás znají, a stejně vám nerozumí, nevědí, a nejsou na vaši straně. To je na tom asi to nejhorší,

ta nedůvěra. Proto jsem se rozhodla s nimi omezit kontakt, bavíme se, ale Kryštofa s nimi
nikam neberu. U některých jsem musela zcela utnout veškeré vztahy..“ Popsala tuto situaci

jako zcela jiný pocit bezmoci, než ten který nastává na veřejnosti, když je obklopena lidmi,

které nezná, protože tohle jsou její přátelé. „Od veřejnosti ty problémy trochu beru, ale když
mi moje kamarádka řekne, že to dělám asi špatně a můžu si za to sama. To je konec.“
Stigmatizace ze strany nejbližších, z důvodu postižení dítěte byla pro matky velmi těžkou

zkušeností, která je do určité míry velmi poznamenala a odrážela se v průběhu jejich
výpovědi. Když jim totiž nevěří a nedůvěřují jejich přátelé, jak jen mohou vysvětlit tyto
situace lidem, které neznají?

Některé respondentky zmínily, že k odcizení došlo po nějaké krizové situaci, při které

se plně projevil Aspergerův syndrom u jejich dítěte. V očích jejich přátel se staly
neschopnými, nezvládaly své dítě a jejich přátelé jim toto povětšinou dali jasně najevo.

Felície zmínila „kousavé komentáře“ a „hlasité povzdechy“ když měl syn nějaké silnější
projevy. Podobné situace popsala i Iveta, přátelé se „dívali jinam, hlavně ne na mě“. Tento
odmítavý a kritický přístup od přátel těžce ovlivnil psychiku obou respondentek a jejich
výpovědi s ohledem na přátele, byly spíše kratší a odtažité.

Daniela zmiňovala, že se její okolí změnilo a nyní obsahuje hodně lidí z prostředí

Aspergerova syndromu, tedy lidí, které zná skrze NAUTIS nebo jiné společenské uskupení.
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„Je mi to milejší, mít kolem sebe lidi, kteří rozumějí a řeší ty stejné věci, sdílíme spolu

informace, rady. Je to jiný, dobrý.“ Jsou to lidé, kteří sdílí její každodenní problémy a strasti

a zažívají podobné situace na veřejnosti i v soukromí. Tito lidé totiž rozumějí situacím,
kterým ostatní lidé v jejich okolí nerozumí a tyto situace nevedou k určitému nálepkování

jako „špatné matky“. U respondentky Aleny také došlo k určité obměně přátelských kruhů,
také ale tvrdí, že nyní je spokojenější. „moje kamarádky, které semnou vydržely, a i ty nové
o té diagnóze vědí a chovají se k Markovi i ke mně zcela normálně. Je to prostě o tom vědět,
že se nemusíte snažit zavděčit ani ospravedlňovat.“

3.2 Stigmatizace veřejností
K veliké části stigmatizace matek dětí s Aspergerovým syndromem dochází právě
při pohybu na veřejnosti. Jak bylo již zmíněno v teoretické části bakalářské práce, matky
prezentují rodinu ve veřejném prostoru, a proto na ně také nejvíce dopadají špatné reakce
okolí. (Kingston, 2007) Ke stigmatizaci ve veřejném prostranství dochází ve veřejné

dopravě, v obchodech i na ulici, tedy v jakémkoliv veřejném prostoru. Jedná se převážně o
negativní reakce okolí na behaviorální odlišnosti dětí s Aspergerovým syndromem většinou

soustředěných na přítomného rodiče. Protože je pro veřejnost dítě s Aspergerovým

syndromem na první pohled neodlišitelné od dítěte bez handicapu, jsou jejich odchylky
v chování považovány za výchovné nedostatky a kritika je přenesena na rodiče.

Téměř ve všech rozhovorech se opakovalo téma určité „agrese“ ze strany veřejnosti,
která považuje dítě za devianta, který nějak porušuje sociální normy. Příklady tohoto
chování se liší člověk od člověka, například Aleny syn má silnou reakci na včely, která se

projevuje tím, že se začne bouchat do hlavy, a hlasitě křičet a podle jejích slov „jsem v pozici,
kde vím, že mu nepomůžu tím, že ho chytnu, že to nemá rád. A že když na něj budu mluvit tak
tomu taky nepomůžu, takže vlastně nedělám nic, protože vím, že to přejde, ale pro cizí lidi to
musí být teda podívaná. A podle toho na mě koukají, jako na zlou matku, která nepomáhá

svému dítěti, která se o něj nestará, nevychovává ho.“ Zde tedy vidíme, jak se přenáší stigma
na matku. Přechází to ze stigmatu dítěte až po nálepkování a stigmatizaci matky, výše
zmíněnou nálepkou „špatné matky“.

Obdobnou stigmatizaci pociťovaly do určité míry všechny respondentky, nesetkávají

se s ní pouze respondentky, jejichž děti byly diagnostikovány s těžším Aspergerovým

syndromem, do střetů se dostávaly i matky s dětmi, které mají mírnější projevy.
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Respondentka Gabriela, jejíž syn poměrně dobře zvládá integraci ve škole, má ale například
problém při jednoduchých situacích jako je komunikace s prodavačkou v obchodě, což je
situace, která se vždycky dokáže obrátit proti ní. „A ony mi pak skočí do řeči, že syn je
nevychovaný co jsem to za člověka, že kdybych ho dobře vychovávala tak to vypadá jinak, a

vy tam stojíte a jste úplně paf, že vám něco takového řekne někdo, kdo vás vidí poprvé a neví
o vás zhola nic…“ Jedná se ale spíše o extrémní situace, které podle respondentek nastávají,
ale nepředstavují většinu interakcí s veřejností.
Respondentka Iveta, jejíž syn má těžší diagnózu, toto zjištění během našeho

rozhovoru potvrdila. Situace, do kterých se na veřejnosti se synem dostává, se podle ní
setkávají s jednou ze tří reakcí „buď se lidé zaleknou a chovají se odtažitě, možná i trochu

ostře, nebo si hledí svého a snaží se si nás moc nevšímat. Ti tvoří většinu, ale pak je zde malá
část lidí, kteří chtějí pomoct, je na nich vidět soucit, pustí nás třeba sednout. Jsou to
maličkosti, ale pomáhá to doopravdy moc.“ Nemůžeme tedy generalizovat a tvrdit, že

všechny interakce ve veřejné sféře jsou pro matky negativní, v rozhovorech převažovaly
právě negativní zkušenosti, toto ale mohlo být ovlivněno mým stylem dotazování.

Ze všeho nejvíce se respondentky dle svých výpovědí setkávají s určitým tichým

soudem ze strany okolí. Cecílie vyzdvihla „dlouhé pohledy, šeptání a často vyhýbavé

pohyby“. Jak bylo zmíněno v teoretické části, dělení na „my a oni“ je jedna z důležitých
součástí stigmatizace podle Link a Phelan (2001). Matka jako primární pečovatel přejímá
určité břemeno handicapu svého dítěte a je tudíž sama do určité míry od společnosti odtržena
právě tímto tichým onálepkováním.

Zajímavé ale je, že v několika případech respondentky na rovinu řekly, že se snaží
okolí vytěsnit a nebrat si jejich poznámky a chování osobně. Například Eliška tvrdí, že je
pro ni důležité se od těchto jevů vzdálit a nebrat je osobně. „Ale občas prostě nemám sílu na
to se s těmi lidmi bavit, mám dost svých starostí, kdybych se zaobírala tolik tím, co si o mě

myslí jiní lidé tak se asi zblázním. Prostě jsem se naučila to přehlížet, a taky teda se synem
už po těch letech máme nějaký systém a já vím, co potřebuje, co pro něj můžu udělat..“ Před
stigmatizací veřejností respondentky brání její vlastní přesvědčení o tom, že ví, co dělají, že
znají diagnózu svého syna, a že jim cizí lidé nevidí do života. V případě Daniely je tento
postoj obdobný, je pro ni více důležité jak se cítí její syn a jak se mu daří, než to, co probíhá
hlavou jejímu okolí. „Sice bych si přála mít dost sil na to, abych mohla každému vysvětlit

synovu diagnózu, ale nemám a tak se prostě soustředím na člověka, který mě nejvíce
potřebuje a to je můj syn.“
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3.3 Stigmatizace institucemi a profesionály
Výpovědi respondentek s ohledem na jejich zkušenosti se stigmatizací v rámci
institucí a při kontaktu s profesionály (ať už ve školství či zdravotnictví) se nesly převážně
v pozitivním duchu. Většina respondentek se hned jala popisovat své dobré zkušenosti
s profesionály a dalšími spolky. Daniela například velice vyzdvihuje NAUTIS a jeho roli

při její snaze navigovat diagnózu svého syna. „NAUTIS nám hrozně pomohl, ti lidé tam jsou

opravdoví oborníci, je to neskutečný jak moc nám tam pomohli otevřít oči, vzdělat se“. Eliška
ve svém rozhovoru zmínila svou psycholožku, která jí pomáhá se „vyrovnat s tím
každodenním hlukem“ a která jí vždycky dobře poradí s tím, jak mateřský stres zvládat.
Cecílie zmínila nejen svou velice profesionální doktorku, která umí interagovat se synem na

vysoké úrovni, ale i jeho oblíbenou učitelku, která se k synovi chová individuálně a
spolupracuje s ní na tom, aby syna zvládala.

Výpovědi nebyly však pouze pozitivní, když jsem se při rozhovoru dále ptala na to,

zda dochází i k nějakým těžkým situacím či zda mají respondentky i negativní zkušenosti
s profesionály v různých odvětvích, dostalo se mi rozmanitých odpovědí. Pro přehlednost
jsem se rozhodla tyto odpovědi rozdělit na dvě kapitoly, zdravotnictví a školství. Jedná se
totiž o dvě nejzmiňovanější sféry, ve kterých dochází k stigmatizaci matek.
3.3.1 Školství
Zkušenosti respondentek se školstvím jsou velice individuální od respondentky

k respondentce. Již jsem výše zmínila Cecílii, která má ve škole oporu v podobě velice

proaktivní učitelky kterou popisuje jako „vstřícná osoba, která chce synovy ulehčit studium,
ví, že je jiný a chová se k němu tak. Nevím, co bychom bez ní dělali, protože ve škole je
Lukášovou největší oporou“. Cecílie má ve škole u syna spojence, někoho kdo za ní do určité
přebírá roli pečovatele.
Důležité pro stigmatizaci matek ve sféře školství je jejich postavení jako hlavní
komunikační partner pro školu. V momentě kdy dojde k nějaké nepříjemné situaci, škola
volá rodičům a z veliké části se jedná o matku. Iveta tuto situaci pociťuje jako další rovinu

viny, které se jí ze strany školní instituce dostává. „Já nevím moc, proč jsem to vždycky já,
kontakt mají na mě i na manžela, ale vždycky zavolají mě, a mluví se mnou takovým káravým
tónem. Jako kdybych já byla student, který udělal něco špatně, už jsem na to alergická.“
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Tento trend potvrzuje i Alena, která jej ale nevidí zcela negativně, „jsem synova poslední
obrana“ a popsala svou zkušenost se školou v poměrně pozitivním světle „Oni se mi snaží
volat jen doopravdy, když jde o něco závažného, myslím si, že jsme si časem vybudovali
dobrý vztah. Spolupracujeme spolu.“

Část respondentek takové štěstí ale nemá a v rozhovorech se opakovala negativní

slova ohledně toho jak je výuka neindividuální, nepřizpůsobivá a jak jsou učitelé často tvrdí
ve svém přístupu k dětem. Vzdorovitost a behaviorální problémy dětí s Aspergerovým
syndromem často vedou k frustraci ze strany učitelů, kteří často nejsou zcela připraveni na
to podobné situace řešit.
Respondentka Felície během rozhovoru popsala opakující se potíže, které má syn

s jedním učitelem, který nezvládá synovy ataky. „Daniel dokáže mít zvláštní stavy, být
hlučný a hlavně tedy rušivý a obzvláště ve třídě to musí být těžké, ale pan učitel ho pokaždé
posílá do ředitelny. Neustále mi někdo volá o tom, jak se syn neumí chovat, ať si ho přijdu
uklidnit.“ Zmíněný učitel se i přes diagnózu není schopný s chováním studenta vyrovnat a

najít jiné řešení, než dítě z třídy vyhodit, toto vytváří nátlak na matku, která musí cestovat
do školy a neustále obhajovat chování syna. Podobnou situaci řešila i Eliška, která se snažila
s ředitelem školy vyjednávat o tom, že se v některých věcech musí škola přizpůsobit
diagnóze; bylo jí řečeno, že přizpůsobit se má ona a její syn. „často by stačilo, aby se někdo

přizpůsobil nebo Martina zastal. Ale to prý nejde, říkal pan ředitel, musí se přizpůsobit dítě.
Musím se přizpůsobit já.“ Zde vidíme určitou internalizaci slov pana ředitele, Eliška si jeho
slova vztahuje i na sebe a ne jen na svého syna.

Respondentka Gabriela měla obdobnou negativní zkušenost se školou, kam přišla

nová učitelka, která nebyla vůbec schopná pochopit specifika dítěte. „Jednala jsem

s výchovnou poradkyní, snažila jsem se zapojit profesionály, kterým důvěřuji a nakonec mi

bylo doporučeno, abych změnila školu. Neotálela jsem a syna jsem dala jinam, i když to pro

mě znamená, delší dojíždění. To, že je syn spokojený a má lepší péči, to za to stojí“ V nové
škole se k synovi chovají vstřícně a pomohli i při jeho integraci do kolektivu, podle
respondentky zde má „malý okruh přátel“ a to zlepšilo i jeho známky ve škole. Obecně bylo
z výpovědí patrné, že pokud se dítěti ve škole dostává vstřícného jednání ze strany učitelek,
dítě zvládá lépe i sociální stránku školy.
Byla to ale Beáta, kdo mi pomohl komplexněji porozumět tomu, jaké jsou úhlavní
potíže při práci a komunikaci s učiteli, ale také i důvod, proč si matky často berou tyto střety
tak osobně. „Tak diagnózu znají, vědí, co se má očekávat, ale ty děti jsou jiné, jsou to lidé
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jako každý jiný. Vojta není jen svá diagnóza, Vojta má svá specifika a své slabé a silné
stránky tak jako každý jiný a z nějakého důvodu to těm expertům ve školství hlava nebere.
No a teď se to zvládne, jsem tu já, ale když si s ním neumí rady profesionálové, co bude dělat

jinde?“ Matky jsou totiž při těchto těžko řešitelných situacích postaveny tváří v tvář realitě,
že problémy jejich dětí nejsou něco, co se děti odnaučí a z čeho vyrostou.
3.3.2 Zdravotnictví
Sféra zdravotnictví byla zmiňována v menší míře než školství, ale je zcela zásadní a

to i proto, že jedním z témat, kterému jsem se při rozhovorech věnovala, byla role diagnózy,

a jak diagnostika změnila situaci matek. Zdravotnictví v tomto hraje důležitou roli, protože
v momentě kdy začne matka hledat vysvětlení problémů svého dítěte, musí si často nejprve

u mnohých doktorů protrpět odmítavé a pohrdavé reakce na své starosti. Na druhou stranu
jsou to ale profesionálové v této sféře, kteří matkám nabízí největší oporu, informace a péči.

Vágnerová, Strnadová a Krejčová, (2009, s. 45-46) nás varují před tím, abychom dělali moc
rychlé úsudky u této problematiky. Nespokojenost je dle jejích zjištění často subjektivní a
nelze tedy automaticky propojovat nespokojenost rodičů s neschopností profesionálů.

V této kategorii se často opakovalo téma nezájmu doktorů, jejich určité přehlížení a

zmenšování problémů, které matky chtěly řešit. Respondentka Jana, popsala situaci, kdy se
doktor začal vyptávat na její zdravotní stav, místo toho aby řešil problém se synem. „Když
jsem mu řekla, že je se synem asi něco v nepořádku, tak se na něj zběžně podíval, nějakou
péči mu věnoval. Ale pak hleděl na mě a začal se mě ptát na to, jestli dost spím, jak se cítím,

jestli chodím k doktorovi. Úplně mě to shodilo, říkala jsem si pak, jestli nejsem blázen“ Zde

vidíme stigmatizaci v akci, doktor naznačuje matce, že něco není v pořádku s ní. Nicméně
je důležité poznamenat, že Jana měla dobrou zkušenost s diagnostikou, došlo k ní poměrně
rychle a brzo, tudíž tato negativní výpověď je v celém kontextu respondentčiny zkušenosti
marginální. Je tedy potřeba u těchto negativních výpovědí o zdravotnictví jednat opatrně,
jak jsem psala výše, spokojenost se službami je zcela subjektivní a jedna špatná zkušenost
nepoukazuje na nefunkčnost celého komplexního zdravotnického systému.

I přes to, se ve výpovědích směrujících ke zdravotnické sféře často setkáváme

s podobným problémem jako ve sféře školství a to je nepřizpůsobivost celého systému. Toto

bylo patrné hlavně z rozhovorů s matkami, které mají syny s diagnózou těžšího Aspergerova
syndromu. Iveta a Felície obě jasně daly najevo, že ze strany doktorů se jim nedostalo téměř
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žádných výhod či pozitivních zkušeností. Naopak, podle jejich výpovědí je systém, který
panuje v ordinacích - přímo znevýhodňuje.

“Teď tam přijdu, se synem, který špatně zvládá bolest a který potřebuje pomoct a na
dveřích je cedulka „neklepat“, tak neklepu a čekám, než na nás přijde řada. Nakonec tam
sedím tak dlouho, že to Kubu přestane bavit. No a v momentě kdy se dostaneme do ordinace,
už je nepříčetný a nespolupracuje. Pak samozřejmě dostanu vynadáno, že co s ním mají teď
dělat.“ Iveta popisuje situaci, kterou zažil nejspíš každý rodič, ale v kontextu diagnózy jejího
syna se jedná o situaci komplexní a těžko řešitelnou. Jediné možné východisko je silná
advokacie ihned při prvním kontaktu se sestřičkou v čekárně, matka se musí ihned
prezentovat jako specifický případ, který potřebuje přednostní péči.

Takto se snaží řešit své návštěvy u doktorů právě Cecílie, která se snaží s doktory co

nejvíce komunikovat a vysvětluje jim, co od nich potřebuje. Stejně jako v jiných dimenzích,

i zde se očekává od matky a jejího dítěte, že se buď přizpůsobí, nebo bude investovat výrazně
více času do každé aktivity. Respondentka Felície právě tento přístup kritizovala, nechápe,
proč nedokáže být doktor na místě flexibilní a proč je ona stavěna do role vymahače. „Já
teda nerozumím tomu, proč musím ve všech situacích neustále kopat kolem sebe. Neustále

držet transparent s diagnózou mého syna a neustále se s někým hádat o jeho místo v naší
společnosti. Je to únavné a třeba u doktorů bych to nečekala.“

K stigmatizaci ve zdravotnictví dochází tedy na mnoha rovinách, vytváří pro matky

zvláštní omezující prostor. Jsou zde okolím hodnoceny, přehlíženy a často se cítí
znevýhodněny. U této stigmatizace je závažné a zásadní to, že probíhá ze strany jedinců,
kteří by měli ulehčovat jejich situaci a měli by rozumět jejich zkušenostem. „Jsou to doktoři,
kdo jiný by se mnou měl soucítit?“ řekla mi během našeho pohovoru respondentka Alena.

3.4 Role diagnózy
Ve veliké části literatury týkající se stigmatizace matek dětí s Aspergerovým
syndromem rezonuje důležitá role diagnózy, která je pro spoustu rodičů velikou úlevou a má
jim otevírat nové možnosti. (Robinson et al., 2015, Farrugia, 2009, Gill, Liamputtong 2011)
Proto mi přišlo důležité se ve svých rozhovorech alespoň zmínit o této problematice, zda
diagnóza byla velikou změnou, zda měla pozitivní dopad na pociťovanou stigmatizaci.
Reakce se lišily, ale ve větší míře potvrzovaly zjištění dosavadních studií na obdobná témata
– diagnóza pro rodiče byla spíše úlevou a pozitivní zkušeností, ale cesta k ní nebyla vždy
31

jednoduchá.
Všechny respondentky popisovaly období před diagnózou jako stresující, únavné a
protkané pocitem bezmoci. Některé věděly, že je něco v nepořádku, ale nevěděly, co. A jak

říkala v našem rozhovoru Iveta, stigmatizace v tomto období nepřicházela pouze od jejího
okolí, ona sama sebe vinila ze své situace. „Před diagnózou, to jsem nesla nejenom kritiku
okolí ale i svou vlastní, říkala jsem si neustále – proč? Co dělám špatně, no a do toho vám
neustále někdo říká, že je to výchovou a že byste se jako rodiče měli jít někam poradit.“

Gill a Liamputtong citují jednu ze svých respondentek, která říká že „nevěděla, jestli

se má smát nebo brečet, když byl její syn diagnostikován“. (Gill, Liamputtong, 2011 s. 716)
Tento rozporuplný pocit, kdy se člověku uleví, ale ví, že to není ani náhodou konec popsala

i respondentka Daniela, která se cítila zahlcena informacemi o synově diagnóze. „Řekla jsem
si, teď o tom můžu něco zjistit, jak to zvládat, co dělat. No a pak jsem se dívala na tu hromadu
informací a rad a nemohla jsem si pomoct, cítila jsem se hrozně zmoženě.“ Pro Danielu bylo
ale zásadní vytvořit si sociální podporu, spojit se s profesionály a dále na tyto situace nebýt
sama. Ke všem těchto prostředkům má přístup právě díky diagnóze, která jí otevřela dveře.

Diagnóza nabízí rodičům spoustu nových alternativ v tom jak zvládat handicap dítěte
a je třeba si uvědomit, že ač se mohou rodiče cítit zahlceni informacemi, jejich pocity jsou
většinou spíše pozitivní. Podle Felície byla diagnóza do určité míry úlevou, ale také
znamenala velkou změnu v domácnosti a překopání celého života. „Ono je to hrozně
komplikované celé, z ničeho nic zjistíte, že jako ulehčit život synovi jde různými způsoby a

všechny se je potřebujete naučit, vyzkoušet. Stálo nás to hodně nervů a energie než jsme
konečně našli to co, na co reagoval.“ V tomto se shoduje i s tvrzením Aleny, podle ní je to

tak že z ničeho nic „máte vysvětlení, máte literaturu, kterou můžete číst, máte z ničeho nic

podporu, a máte dokonce ve svém okolí lidi, kteří jsou ve stejné situaci a řeší stejné věci.“
Diagnóza pomáhá matkám se vyrovnat se svou situací a do určité míry bojovat proti
stigmatizaci tím, že mají vysvětlení, které legitimizuje chování jejich dětí.
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Závěr
Cílem této bakalářské práce a mého výzkumu, bylo zjistit, zda se matky dětí

s Aspergerovým syndromem cítí být stigmatizovány a pokud ano, v jakých kolektivech a
sférách k tomuto fenoménu přenesené stigmatizace dochází. Za využití polostrukturovaných
hloubkových rozhovorů a jejich detailní analýzy jsem byla schopna ve svém výzkumu

popsat průběh a projevy stigmatizace ve třech hlavních sférách, (1) při kontaktu s osobami
blízkými, (2) na veřejnosti a (3) v rámci institucí a při interakci s profesionály. Z výpovědí
respondentek je vidět, že všech zmíněných sférách dochází k určité stigmatizaci matek, v
reakci na jejich roli jakožto matky dítěte s Aspergerovým syndromem.

Z rozhovorů je patrné, že u matek dětí s Aspergerovým syndromem dochází ke

stigmatizaci ze strany jejich okolí. Matky popisovaly složité situace, komplikované vztahy
se svou rodinou i přáteli a neustálé soudy ze strany široké veřejnosti. Matky se cítily
izolovaně a v některých případech se dokonce i samy izolovaly, aby zabránily diskriminaci
a nepochopení svého okolí. Zmiňovaná byla nekonečná potřeba vysvětlovat svou situaci a

neustálá potřeba za své dítě bojovat, obzvláště v situacích, kde dochází ke střetu
s profesionály a institucemi. V rozhovorech byl zmíněn i další důsledek stigmatizace a to
depresivita matek, kde ztráta sociálních vazeb a vztahů s okolím silně působila na psychiku
matky.

Veliká část negativních zkušeností byla úzce spojena s rolí primárního pečovatele a

časté veliké blízkosti matky ke svému dítěti. Protože je vazba mezi matkou a dítětem zcela
zásadním vztahem v rodině, nesou matky často všechnu zodpovědnost za všechny negativní

či jiné nežádoucí projevy jejich dětí. Z výpovědí bylo ale vidět, že část této zodpovědnosti
je matkám připisována jimi samotnými. Toto považují za zajímavý důsledek stigmatizace

matek a to je určitá internalizace potíží dítěte, u matek tím dochází k dvojí stigmatizaci –
sebe-stigmatizaci a k přenesené stigmatizaci.

Zkušenosti respondentek se liší na základě mnoha proměnných, od rodinného stavu

po závažnost diagnózy dítěte a vzhledem k poměrně malému vzorku respondentek je potřeba
výsledky výzkumu brát s určitou rezervou a nesnažit se je generalizovat. Obecně se ale

výsledky mého výzkumu shodují s podobnými již provedenými výzkumy, z nichž ale téměř
žádný neproběhl na české půdě.
Bohužel i přes neustálé nové studie je stigmatizace matek dětí s handicapem stále
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málo prozkoumaná oblast, která by si zasloužila více pozornosti. Dovoluji si na základě
výsledků svého výzkumu tvrdit, že je potřeba se dále hloubkově věnovat tomu jak se
stigmatizace přenáší v rámci rodiny na nejbližší okolí. Je potřeba se nadále pokoušet o
popsání těchto jevů, šířit osvětu o neviditelných handicapech a nabízet rodičům
handicapovaných dětí podporu a zdroje, které jim ulehčí jejich nelehkou situaci.
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Téma práce
V roce 1944 Hans Asperger popsal takzvanou „autistickou psychopatii“
(Autistischen Psychopathen), která je nyní označována jako Aspergerův syndrom. Oproti
autismu popsanému Kannerem byly děti zkoumané Aspergerem více schopné (takzvaně

vysokofunkční (Kite, 2011)) – jeho syndrom byl označen i jako statická osobnostní
vlastnost. (Eyal, 2010) Podle Thorové patří mezi projevy Aspergerova syndromu necitlivé
vyjadřování, výbušný temperament, rigidní lpění na pravidlech a nezájem o módu a vzhled.

(Thorová in Květoňová-Švecová a spol., 2012 st. 127-128) Tyto projevy, spojené s nízkou
schopností navazovat sociální vztahy (Květová-Švecová a spol., 2012) vedou k tomu, že
jsou jedinci stigmatizováni v různých kolektivech, do nichž svým chováním zcela
nezapadají. (Gill, 2011 Robinson, 2015 Shtayermman, 2009)

Ve své bakalářské práci využiji teorii stigmatizace od Goffmana. Goffman označuje
stigma jako silně diskreditující atribut, kterým se liší stigmatizovaný jedinec od jedinců
„obyčejných“. Stigma dělí na tři typy a to ošklivosti tělesné, vady charakteru a kmenová

stigmata. Ve své práci také zmiňuje jev zasvěcení, konkrétně „propůjčené“ stigma (courtesy
stigma) – kde jedinec propojen se stigmatizovaným jedincem přes sociální strukturu a tímto
vztahem je nucen sdílet část stigmatu. (Goffman, 2003) Propůjčené stigma bude zásadním
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termínem pro práci se stigmatizací matek dětí s Aspergerovým syndromem – bývá
používáno i v jiných studiích zabývajících se stejnou či podobnou tématikou. (Gill, 2011
Shtayermman, 2009)

Práce se bude soustředit na stigmatizaci matek, protože právě jim je nejčastěji

připisována pozice vychovatele a pečovatele. (Gill, 2011) Hastings ve své studii zjistil, že i
když oba rodiče jsou ve stresu, zdálo se, že otcovský stres nesouvisel se zdravím dítěte,
zatímco mateřský stres se týkal duševního zdraví dítěte i manžela. (Hastings in Watt, 2013)
Díky tomu můžeme předpokládat, že ženy jsou empatičtější a tím i citlivější na přístup okolí.
Z tradičního rozdělení generových rolí lze dedukovat, že jsou to právě ženy, které tráví
nejvíce času s dítětem (Lehmann, 2014) – a o to více jsou vystaveny propůjčenému stigmatu.
Záměrem mé bakalářské práce bude zkoumat a interpretovat zkušenosti matek dětí

s Aspergerovým syndromem se stigmatizací, která tuto diagnózu doprovází. Prací bych ráda
přispěla k porozumění fenoménu stigmatizace „neviditelných handicapů“ (KvětoňováŠvecová a spol., 2012 st. 125) a dopadů na rodinu stigmatizovaného jedince. Cílovou

skupinou mé studie budou ženy, žijící v ČR, které mají jedno či více dětí s Aspergerovým
syndromem. Pro vypracování bakalářské práce si stanovím výzkumnou otázku: Jaké jsou
zkušenosti matek dětí s Aspergerovým syndromem se stigmatizací, která tuto diagnózu
doprovází?

Metody a zdroje
Ve své bakalářské práci budu využívat Goffmanovy přístupy. Výzkum bude

založený na polostrukturovaném kvalitativním rozhovoru s matkami dětí s Aspergerovým

syndromem. Všechny provedené rozhovory budou přepsány a kódovány. Rozhovory budou
koncipovány v návaznosti na rešerši odborných publikací a studií z již provedených

výzkumů týkajících se rodičovství dětí s Aspergerovým syndromem. Tématy rozhovorů
budou indikativně stigmatizace dítěte, pociťování stigmat matkami a stigmatizace
v kolektivech, tato témata mohou být upravena v návaznosti na rešerši. Většina provedených
studií na toto téma bude k nalezení v pedagogických, pediatrických a zdravotnických

publikacích. (viz orientační seznam literatury) Respondenty pro svůj výzkum budu shánět
přes komunikační kanály Národního ústavu pro autismus, předběžně bych ráda pracovala se
vzorkem 9 matek, ale je možné, že se počet zvýší, pokud téma nebude saturováno.
Pracovní otázky

Tyto otázky jsou pouze orientační pro přípravu rozhovorů a pro jejich interpretaci.
•

Jak moc – pokud vůbec - pociťují matky stigma svého dítěte?
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•

Jak se projevuje stigmatizace matek handicapovaného dítěte?

•

V jakých kolektivech se matky cítí stigmatizovány?

Předpokládaná struktura práce

1) Úvod
• Předmět práce
2) Přehled dosavadního poznání v oblasti
3) Teoretická východiska
4) Metodologie
• Cíle práce, výzkumné otázky
5) Kvalitativní výzkum
• Výsledky hloubkových rozhovorů
• Závěry z interpretace rozhovorů
6) Závěr

Orientační seznam literatury.
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Příloha č. 1: Scénář rozhovoru
Úvodní otázky
Povězte mi něco o sobě?
Povězte mi něco/více o vašem dítěti, jaké je?
Otázky o veřejnosti
Zažila jste někdy nějakou nepříjemnou situaci na veřejnosti? Jakou?
Jak jste situaci řesila?
Jaký byl vás pocit z tohoto střetu/situace, cítila jste se stigmatizovaná?
Chováte se na veřejnosti jinak? Upravujete své chování?
Otázky k blízkému okolí
Setkala jste se někdy s kritikou i od vašich nejbližších? Přátel, partnera, rodičů?
Jak jste tu situaci řešila?
Jak vás tato situace ovlivnila?
Je váš okruh přátel pořád stejný?
K jaké došlo změně?
Jaký mají k dítěti vztah vaši rodiče?
Otázky o institucích, profesionálech
Měli jste s dítětem problémy i ve škole nebo dalších institucích?
Jak jste je řešila?
Jak se při podobných situacích cítíte?
Diagnóza
Změnila pro vás diagnóza vaše chápání situace a jejích okolností?
Ulevilo se vám?
Změnila diagnóza chování okolí k synovi?
Co ve škole? Došlo ke změně
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas týkající se bakalářské práce na téma: „Stigmatizace matek dětí
s Aspergerovým syndromem“.

Autorka Anna Eisenbruková je studentkou oboru Sociologie a sociální politika na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy.

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt
bakalářské práce ve formě audio nahrávky rozhovoru. Nahrávaný rozhovor bude využit

pouze pro analýzu v rámci potřeb bakalářské práce a vaše identita a identita vašeho okolí
bude v rámci práce anonymizována. Přepis rozhovoru nebude obsahovat žádné identifikační
údaje.

Máte právo od rozhovoru kdykoliv odstoupit, případně neodpovědět na vybrané otázky.
Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu
s Vaší účastí ve výzkumu podpisem.
Dne …………………
Jméno ………………………………
Podpis ……………………….
Jméno autorky: Anna Eisenbruková

Kontaktní email: anna.eisenbruk@gmail.com
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