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Sourozenecký testík

„Sourozenec je stabilní součástí života dítěte. Sdílí s ním značnou část zkušeností a 
zůstává celoživotně blízkým, i kdyby vzájemnou vazbu tvořilo nakonec jen vědomí 
příbuznosti a společné zážitky z dětství. Tato vazba je dána a nelze ji nijak změnit.“

(Vágnerová, 2000 s. 177)



Sourozenecká statistika
Otázka 1: Zdravého sourozence má

…80 % dětí s postižením

Otázka 2:  V ČR žije odhadem

53 333 zdravých sourozenců dětí s PAS
vzoreček: (10 000 000: 150) x 0,8

Otázka 3:  Problémy a poruchy v chování se objevují u…

…u 30 % zdravých sourozenců dětí s postižením



Specifika sourozeneckého vztahu

Nejdelší, který v životě máme

Sourozence si nevybíráme

Trávíme s ním nejvíce času

Vzájemně se od sebe učíme

Relativní rovnostářství



Specifika sourozenců dětí s postižením

 konfrontace s problémovým chováním 

nedostatek informací

bezradnost v řešení problémových situací

negativní reakce okolí

péče o sourozence na denní bázi

pokles rodičovské pozornosti

navýšení domácích povinností

 vyšší tlak na výkon

 věku neadekvátní zodpovědnost

Být dítětem s postižením není 
jednoduché… Stejně jako být jeho 

sourozencem.



Důsledky

Zvýšený výskyt:

adaptačních obtíží

problémového a poruchového chování

negativního sebepojetí

problémů a poruch v oblasti emočního 

prožívání

celkově snížená kvalita života 

SOUROZENEC

Jediný nepřítel, bez kterého 
člověk nemůže žít…

Nejopomíjenější člen primárního rodinného systému



Možnosti podpory zdravých sourozenců
Individuální psychoterapie

Práce s rodiči

Práce s knihou

Práce s filmem

Internet a weby

SKUPINOVÉ PROGRAMY



Podpora sourozenců 
skupinové programy

Zaměření:

rozvoj znalostí o postižení

diskutování problémů

vrstevnická podpora

nácvik adaptivních cest jejich zvládání a zpracování 
negativních emocí spojených s postižením sourozence

prevence duševního zdraví

celkové navýšení subjektivní kvality života

(USA, VB, Německo, Skandinávie, Argentina, Francie,…)



Současná situace v ČR

SCREENINGOVÁ STUDIE (2015)

110 rodičů dětí s PAS (z 5 krajů)

60% o programu nikdy neslyšelo ( 8 % má přímou zkušenost)

8/10 rodičů chce, aby se jejich dítě programu dítě zúčastnilo

3/4 rodičů by děti vozili na program i kdyby byl vzdálený 20 km a více





Teoretická východiska
Kognitivně-behaviorální terapie 

Zážitková pedagogika a zkušenostně-reflektivní učení

Pilotní a screeningová studie (poptávka rodin v ČR)

MANUALIZOVANÝ PROGRAM



Jsem STEPařka Tonička a 
provázím děti programem

Základní parametry

10 setkání / 120 minut

1x týdně/ všední den odpoledne

Indoor

2 vedoucí

6 - 10 dětí (koedukované; 7-11 let; 12 – 16 let)



KBT východiska
Struktura

Konkrétní cíle

Vzájemná spolupráce dvou skupin odborníků

Aktivní přístup účastníků

Jasná teoretická východiska

Zaměření na přítomnost

Silný edukativní charakter

Práce mezi setkáními

Intenzivní spolupráce s rodiči



Zaměření programu
Zvyšování vědomostí a porozumění o autismu 

Vyjádření a zpracování emocí v bezpečné atmosféře

Trénink způsobů zvládání náročných situací typických pro život se sourozencem 

Trénink způsobů vyhledávání a vyžádání si sociální opory

Posilování sebepojetí

Poskytování pozornosti a prostoru pro vyjádření

Vrstevnická podpora 

Poskytnutí prostoru pro relaxaci, oddych a zábavu



Průběh setkání
Aktivita Časová dotace

Uvítací aktivita 0
Zahajovací kolečko 10 minut
Rozehřívací aktivita 10 minut
Dramatizace/ diskusní skupina I 10–20 minut
Zážitková aktivita I 10–20 minut
Přestávka 5 minut
Dramatizace / diskuzní skupina II 10–15 minut
Zážitková aktivita II 10–15 minut
Pohybová aktivita na odreagování 5–10 minut
Koutek nových informací: Edukace o PAS 10–15 minut
Závěrečné kolečko 10 minut



Příklady aktivit
V kůži toho druhého: 

Převrácený svět



Příklady aktivit
Portfolio účastníka



Příklady aktivit
Domácí úkoly



Příklady aktivit
Nácvik zvládání náročných situací, které život se sourozencem přináší



Příklady aktivit
Informační letáčky pro rodiče a průběžná zpětná vazba



Příklady aktivit
Uvítací aktivita

Sdílení emocí

Edukační koutek

Dramatizace



Proběhlé programy



Vědomosti

Test vědomostí ( n = 31)

Průměr Medián

Před 14 14

Po 21 21

Změna +7



Zpětná vazba – děti ( n = 31)

1 = ne; 2 = spíše ne; 3 = spíše ano; 4 = ano

Průměr SD Medián

Chodil jsi do STEPS rád? 3, 68 0,54 4

Byla na skupinách zábava? 3,81 0,40 4

Naučil ses něco nového o autismu a problémech svého 

sourozence?
3, 68 0,60 4

Bylo pro Tebe příjemné poznat děti, které mají taky sourozence 

s autismem? 3,84 0,45 4

Pomohly Ti věci, které ses v programu naučil, lépe zvládat 

náročné situace se sourozencem?
3,48 0,85 4

Vycházíš nyní se svým sourozencem lépe než před skupinou?
3,29 0,68 4

Doporučil bys STEPS kamarádovi, který má bratra nebo sestru s 

autismem?
3,74 0,68 4



Zpětná vazba – rodiče ( n = 31)

1 = ne; 2 = spíše ne; 3 = spíše ano; 4 = ano
Průměr SD Medián

Chodilo Vaše dítě do STEPS rádo? 3,68 0,54 4

Věnoval se STEPS oblastem důležitým pro Vaší rodinu?
3,65 0,61 4

Naučilo se dítě něco nového o problémech sourozence?
3,74 0,51 4

Získalo Vaše dítě v programu praktické dovednosti, díky kterým lépe 

zvládá náročné situace se sourozencem? 3,48 0,57 4

Vychází dítě nyní se svým sourozencem lépe než před skupinou?

3,29 0,82 3

Doporučil/a byste STEPS přátelům a známým?
3,84 0,37 4



Další výstupy
Pozitivními změny v sourozeneckém vztahu 

Navýšením kvality života v oblasti psychického fungování

Adaptivnější zvládání problematických situací spojených se sourozencem

Nárůst subjektivně vnímané opory ze strany rodiny



Plány do budoucna

Popis a zhodnocení vlivu intervence na kvalitu života sourozenců dětí s jinými 
obtížemi

Tvorba manualizovaného programu

Popularizace tématu a problematiky sourozenectví

Plošné zavedení programu ve střední Evropě

Méně dohledná budoucnost 
◦ Skupiny pro děti rodičů se závažnou duševní poruchou





Kontakt:
David Havelka
havelka@ped.muni.cz

Řada schodů nás ještě čeká…

mailto:havelka@ped.muni.cz

