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ABSTRAKT 

 

Název práce: Změna postojů k integraci u žáků základní školy po absolvování 

programu “Život s handicapem”. 

Cílem práce: Hlavním cílem práce je zkoumání možností k ovlivnění postojů žáků 

základní školy k integraci žáka se zdravotním postižením do hodin tělesné výchovy.   

Metoda: V kvalitativně kvantitativním výzkumu byla sledována pomocí dotazníků 

CAIPE - CZ a Adjective - Checklist změna postojů k integraci do tělesné výchovy u 

žáků ZŠ po absolvování dvouměsíčního programu Život s handicapem. Do výuky byla 

zařazena série tematických bloků v hodinách tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, akce 

mimo školu a Paralympijský školní den. Výzkumný soubor dvouskupinového 

kvaziexperimentu tvořili žáci sedmého (počet žáků 20, průměrný věk 12 let) a devátého 

(počet 24 žáků, průměrný věk 15 let) ročníku základní školy. 

Výsledky: Projektové aktivity se realizovaly ve zvolených předmětech, v rámci školy i 

mimo ni. Podařilo se naplnit cíle programu a získat pozitivní zpětnou vazbu. Ve 

výsledcích dotazníků CAIPE - CZ a Adjective - Checklist došlo ke zlepšení u obou 

skupin, výrazněji však u sedmého ročníku. U skupiny chlapců devátého ročníku u 

otázek týkajících se soutěžních aktivit došlo ke zhoršení postojů. 

Závěr: Je velmi důležité žáky seznamovat s problematikou integrace žáků se 

zdravotním postižením již mladším školním věku (nejlépe v předškolním věku), jelikož 

je z výsledků patrné, že dochází k pozitivnějším postojům než u žáků staršího školního 

věku. 

Klíčová slova:   žáci, dotazování, inkluze, handicap, postoje. 

 

 

  



ABSTRACT 
 

Title: Changing attitudes of primary school pupils to integration after completing a two-

month "Life with Disabilities" programme. 

Objective: The main aim of the thesis is to explore various possibilities of influencing 

primary school pupils attitudes to integration of a pupil with disabilities into physical 

education lessons. 

Method: Using the CAIPE - CZ and Adjective – Checklist questionnaires a qualitative-

quantitative research has been applied to observe a change in primary school pupils’ 

attitude to integration into the physical education lessons once a two-month „Life with 

Disabilities” programme was completed.  A series of topical areas has been presented 

not only in health education lessons, but also in physical education lessons. The 

programme also included several sporting events taking place outside the school 

building and a Paralympic school day. A two-group quasi-experiment research group 

was formed by the 7
th

 (headcount: 20; average age: 12) and 9
th

 (headcount: 24; average 

age: 15) years of primary school. 

Results: The project activities have been carried out within the specified subjects both 

inside and outside the school building. The objectives of the programme have 

successfully been achieved and the programme itself resulted in a positive feedback. 

The results of the CAIPE - CZ and Adjective – Checklist questionnaires show an 

improvement with both groups, slightly more significant with the 7
th

 year. There has 

been a downgrade in the attitudes towards competitive activities among the boys of the 

9
th

 year. 

Conclusion: It is very important for pupils to learn about the integration of those with 

disabilities already in younger school age (preferably in pre-school age), as it is clear 

from the results that their attitudes are more positive than those of older school-aged 

pupils. 

Keywords: pupils, polling, inclusion, handicap, attitudes. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době se velice často setkáváme s pojmy, jako je inkluze, integrace, speciální 

vzdělávací prostředky či speciální vzdělávací potřeby. Na nejrůznějších úrovních se 

diskutují otázky vhodnosti začlenění dětí s různým typem speciálních vzdělávacích 

potřeb do běžných škol. Je bohužel smutnou skutečností, že většina široké veřejnosti se 

v těchto pojmech obtížně orientuje, což mnohdy vede k zásadním nepochopením, 

nepřiměřeným obavám, odtažitosti až odmítání. Platí, že nedostatek informací a jejich 

zkreslování - ať již neúmyslné či záměrné - mají za následek utváření negativních 

postojů, které vedou k celé řadě negativních sociálních jevů a brání možné úspěšné 

inkluzi jedinců s různým typem odlišnosti (např. v podobě zdravotního postižení)  

v rámci školy i celé společnosti. Z těchto důvodů je velice důležité usilovat o otevírání 

těchto témat k odborné diskuzi, podporu realizace osvětových projektů a sdílení 

pozitivních příkladů z praxe. Jejich společným cílem má být nejen zprostředkování 

informací široké veřejnosti, ale také prevence utváření negativních postojů. Projektové 

akce respektují klasické pedagogické principy a didaktické zásady. Pomocí her, příběhů, 

názorných ukázek, osobních setkání a praktických zkušeností dosahují destigmatizace 

tématu zdravotního postižení a umožňují vytváření zdravých a prosociálních postojů. 

Proto je žádoucí je využívat již v dětském věku, kdy se tyto postoje zakládají. Cílem 

programů je, aby děti bez obtíží dokázaly komunikovat s osobami se zdravotním 

postižením a případně jim nabídly asistenci ve veřejném prostoru, aby akceptovaly 

odlišnost u svých vrstevníků a byly schopné vytvářet sociální vazby (navazovat 

přátelství) bez ohledu na ni, aby se u nich rozvíjela schopnost empatie vůči druhým  

a tomu, jakým překážkám čelí. 

Z těchto úvah jsem vycházela při volbě tématu své práce. Pracuji jako učitelka na 

základní škole a při studiu na FTVS jsem se seznámila s projektem Paralympijský 

školní den (PŠD). Tento program podporovaný Mezinárodním paralympijským 

výborem si klade za cíl dětem prostřednictvím pohybových aktivit (modifikovaných 

sportů) a setkáním s úspěšným paralympionikem přiblížit téma zdravotního postižení.  

V minulosti byl tento program realizován v ČR pod záštitou FTK UPOL na řadě škol  

a opakovaně byl prokázán jeho efekt na změnu postojů. 

Pod záštitou UK FTVS byl v době realizace této práce realizován pouze jeden PŠD  

v rámci diplomové práce Marka Bulandra. 
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Původním cílem této práce bylo realizovat PŠD ve spolupráci s UK FTVS a ověřit jeho 

efekt na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi. Pro zhodnocení efektu byly zvoleny již dříve  

v obdobných studiích použité dotazníky CAIPE – CZ a Adjective - Checklist, tak aby 

byla možná komparace výsledků.  

Vedení školy se k realizaci projektu stavělo velmi vstřícně. Při přípravě projektu se 

ukázalo, že téma soužití s lidmi se zdravotním postižením (předání informací, 

porozumění, praktické zažití situací přiměřené dětem školního věku) je natolik aktuální 

a široké, že je více než žádoucí jeho komplexnější pojetí. Proto vznikla myšlenka 

vytvoření dvouměsíčního programu Život s handicapem, který umožnil téma různým 

způsobem reflektovat ve výuce předmětů tělesná výchova a výchova ke zdraví.  

Do výzkumného šetření byli zahrnuti žáci sedmé a deváté třídy. Klasicky organizovaný 

Paralympijský školní den za přítomnosti paralympijského medailisty plavce Arnošta 

Petráčka a studentky UK FTVS byl vyvrcholením celého dvouměsíčního projektu. 

Cílem diplomové práce je představit a zhodnotit dvouměsíční program  

“Život s handicapem”. 

V teoretické části jsou představena východiska nezbytná pro pochopení tématu 

zdravotního postižení se zaměřením na inkluzi do školního vzdělávání. Jsou tu kapitoly 

z oblasti legislativního rámce vzdělávacího programu, dále pojmy spadající do oblasti 

sociální psychologie a klasifikace osob se zdravotním postižením, následně se pak 

zabývá integrací žáků do běžné tělesné výchovy. Zdůrazněno je i téma vytváření 

postojů, neboť je pro koncepci práce klíčové. 

V praktické části jsou představeny jednotlivé součásti programu Život s handicapem  

a výsledky jeho využití u dvou skupin žáků základní školy. V kvantitativní části 

výzkumu jsou hodnoceny postoje k možnostem integrace žáků se zdravotním 

postižením do běžného školního vzdělávání, konkrétně pak do školní tělesné výchovy. 

Kvalitativní výzkumné metody byly využity k evalvaci programu z pohledu  

učitele / organizátora. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Definice zdravotního postižení 

Zdraví je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stav plné tělesné, duševní  

a sociální pohody a nikoli pouze stav bez přítomnosti vady či nemoci. V roce 1980 byl 

WHO schválen dokument Mezinárodní klasifikace poruch, postižení a handicapů.  

V tomto dokumentu byly vymezeny tři základní pojmy. Pojem porucha (impairment) 

zahrnuje jakoukoliv  dočasnou či trvalou ztrátu nebo abnormalitu psychologické, 

tělesné, anatomické struktury nebo funkce, která způsobuje funkční bariéru. Postižení 

(disability) je charakterizováno jako postižení, které znamená ztrátu schopnosti či 

omezení vykonávat určité činnosti způsobem nebo v rozsahu, kterým disponuje běžná 

populace. Znevýhodnění (handicap) je omezení sociálního charakteru, které člověk 

zažívá v důsledku svého postižení. WHO v roce 2001 provedla revizi Mezinárodní 

klasifikace poruch zvanou Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví. Nově 

zvolený koncept vychází z širšího, komplexnějšího pojetí zdravotního postižení. 

Postižení je zde chápáno jako zastřešující pojem zahrnující jak funkční či orgánovou 

poruchu lidského těla nebo psychickou poruchu lidské osobnosti, tak i nemožnost 

vykonávat z těchto důvodů určité aktivity či být účasten určitých běžných životních 

situací, a to i v důsledku existence bariér, které vytváří prostředí, ve kterém zdravotně 

postižení žijí (obr. 1) (International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps - WHO, 1980). 

 
Obrázek 1 - Klasifikace podle ICF 

(http://www.rehab-scales.org/international-classification-of-functioning-disability-and-

health.html#introduction) 
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Podle důvodové zprávy EU čítá počet osob se zdravotním postižením přibližně 38 

miliónů, tudíž každého desátého Evropana ve všech věkových kategoriích. 

Podle posledního šetření počtu osob se zdravotním postižením českého statistického 

úřadu z roku 2013, které proběhlo formou dotazování, je v České republice při 

celkovém počtu 10 516 125 téměř každá desátá osoba se zdravotním postižením. 

 

Tabulka č. 1: Údaje o počtu obyvatel se ZP k 31. 12. 2012 

(https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-

qacmwuvwsb) 

 

 Počet obyvatel (stav k 31. 12. 

2012)  
Počet zdravotně postižených osob 

Celkem 10 516 125 1 077 673 

  Pohlaví 

Muži 5 164 349 512 761 

Ženy 5 351 776 564 912 

  Věkové složení obyvatel 

 0 - 14 let 1 560 296 64 307 

15 - 29 let 1 881 844 65 143 

30 - 44 let 2 495 730 109 947 

45 - 59 let 2 075 490 206 891 

60 - 74 let 1 794 618 333 211 

75 + 708 147 298 174 

 

Pakliže se na osoby se zdravotním postižením podíváme z hlediska žen a mužů, vyšší 

podíl byl zjištěn u žen, téměř 52,4 %. Oproti tomu u mužů 47,6 %. Z pohledu celkového 

počtu osob se zdravotním postižením byl vyšší podíl zjištěn u žen, 10,6 %, zatímco  

u mužů 9,9 %. Obecně lze konstatovat, že nejvyšší počet osob se zdravotním postižením 

se vyskytuje v posledních dvou věkových kategoriích, tedy 60 – 74 let  

a 75 +.  

https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb
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2.2 Typy zdravotního postižení 

Mezinárodní klasifikace poruch je následující: 

 porucha intelektu – myšlení, paměti, inteligence, 

 psychická porucha – vnímání a pozornosti, chování, vědomí, 

 porucha řeči – řečových funkcí, 

 porucha sluchu – sluchové citlivosti, ostatní sluchové poruchy, 

 porucha zraku – zrakové ostrosti, ostatní zrakové poruchy, 

 porucha vnitřních orgánů – poruchy speciálních funkcí, 

 porucha skeletu – krajiny hlavy a trupu, končetin, 

 porucha vzhledu – malformace končetin, trupu, hlavy, 

 generalizované senzorické a ostatní poruchy. 

V naší práci se blíže zaměříme na postižení tělesné (pohybového systému) a smyslové 

(zraku a sluchu). 

2.2.1 Tělesné postižení 

Tělesné postižení je označováno jako stav člověk, který je částečně či zcela omezen ve 

svých pohybových schopnostech v důsledku organického poškození  

pohybového nebo podpůrného aparátu. Jedná se o poškození vrozená (vrozené vady 

lebky a páteře, vrozené vady končetin a růstové odchylky, centrální a periferní obrny) či 

získaná (získané deformace, tělesná postižení po úrazu a nemoci). Tělesné postižení 

rozdělujeme na tři základní skupiny: lehké, středně těžké a těžké postižení. Lehké 

tělesné postižení je většinou charakterizováno jako dočasný či trvalý stav po operacích, 

často je proměnlivé v čase. Mezi středně těžké tělesné postižení řadíme amputace 

(ztráta části těla v důsledku chirurgického zákroku či úrazu), deformity (trvalé chybění 

části těla či změna tvaru orgánu), dystrofie (genetické onemocnění, které zasahuje 

obličejovou část či horní nebo dolní končetiny) a osteoporóza (kostní metabolická 

choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně). Mezi těžké tělesné postižení řadíme 

hemiplegii (vertikální ochrnutí jedné poloviny těla), hemiparézu (vertikální částečné 

ochrnutí jedné poloviny těla), paraplegii (úplné ochrnutí dolních končetin), paraparézu 

(částečné omezení dolních končetin), tetraplegii (částečné ochrnutí horních končetin a 

úplné ochrnutí dolních končetin) a dětskou mozkovou obrnu (poškození motorických 

schopností v raném stádiu vývoje) (https://www.praceozp.cz). 

Tělesné postižení se podle zdravotní klasifikace dělí následujícím způsobem: 

https://www.praceozp.cz/
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 II. Třída 

 vadné držení těla, 

 III. Třída 

 amputace a deformity končetiny, 

 vrozené rozštěpy páteře, ortopedické vady páteře, 

 degenerativní onemocnění svalstva, 

 amélie, 

 dysmélie, 

 stavy po úrazech pohybového ústrojí s trvalými následky, 

 dětská mozková obrna, 

 IV. Třída 

 akutně nemocní jedinci. 

Novosad (2011) dělí tělesné postižení na obrny, deformace a amputace. Uvádí také 

skutečnost, že se některé vady či poruchy mohou překrývat. Tělesná postižení 

zaznamenáváme také v nepřeberné škále různých podob získaného či vrozeného 

narušení tělesné integrity a konstituce. Obrny jsou zapříčiněny poškozením periferních 

či centrálních nervových vláken mozku. Příznaky periferního ochrnutí jsou rozvíjející se 

svalová hypotrofie až atrofie, pasivní hybnost a snížená svalová síla. Podle Slowíka 

(2010) vzniká dětská mozková obrna (DMO) poškozením mozku dítěte již během 

porodu či v prenatálním období. Nejčastěji se projevuje poruchami svalového napětí, 

hybností a nekoordinovanými pohyby. Většinou tedy jde o částečné ochrnutí,  

tzv. parézu. Spastické formy tohoto onemocnění mají za následek křečovitě stažené 

svalstvo po celém těle. Tento křečovitý stav omezuje končetiny v hrubé a jemné 

motorice. Traumatické obrny jsou způsobeny poraněním míchy nebo mozku při 

pracovních úrazech,  dopravních nehodách nebo sportu. Z hlediska důsledků traumat 

CNS je vždy rozhodující, který segment páteře byl poškozen. Výsledkem je pak 

porušení koordinace a hybnosti, ztráta kontroly při vyměšování, poruchy paměti a řeči 

nebo poruchy oběhového a dechového systému či úplné ochrnutí s porušením inervace  

a plnou ztrátou hybnosti, tzv. plegií, paraplegií. K amputacím dochází nejčastěji při 

chirurgickém zásahu radikálně řešícím důsledky nádorového, cévního či metabolického 

onemocnění. 
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Cílem léčebné rehabilitace u tělesných postižení je podpořit a obnovit hybnost tak, aby 

byly důsledky poruchy (disability, handicap) minimální. Tam, kde není možná plná 

obnova hybnosti je snaha ji kompenzovat pomocí kompenzačních pomůcek. 

Votava a kol. (2003) uvádí základní dělení kompenzačních pomůcek pro tělesně 

postižené podle několika kritérií. 

Kompenzují fixační funkci jedné ruky při její amputaci nebo ochrnutí: 

 kompenzují malou sílu stisku zvětšením páky, 

 kompenzují omezený rozsah kloubů horních končetin či dolních končetin či 

páteře, 

 kompenzují celkové snížení síly a brání nebezpečí pádu. 

Podle způsobu a distribuce pomůcek: 

 některé drobné pomůcky se vyrábějí individuálně, nejčastěji z termoplastového 

materiálu, 

 optimální je, pokud je pomůcka běžně používána a lze ji levně koupit, 

 nejhojnější jsou kompenzační pomůcky, které vyrábějí v malých sériích 

speciálně pro osoby s určitým typem postižení. 

Podle toho, jakou činnost kompenzují: 

 oblékání, 

 jídlo či konzumace potravy, 

 hygiena, 

 běžné úklidové a udržovací práce v domácnosti, 

 příprava pokrmů a další běžné kuchyňské práce. 

V kontextu školní docházky se kompenzačními pomůckami pro žáky s tělesným 

postižením zabývali Kubíčová a Kubíče (2001).  Zdůrazňují, že je nezbytné definovat 

kompenzační školní pomůcky jako prostředky zdravotní techniky, které kompenzují 

disabilitu při konkrétní činnosti. Pro kompenzaci poruch lokomoce jsou k dispozici 

například berle a hole, chodítka, vozíky, přenosné rampy, zvedací plošiny (obr. 2a), 

výtah. Didaktické pomůcky jsou materiální předměty, které se používají bezprostředně 

při vyučování, slouží k prohlubování učiva či získávání nových poznatků. U žáků  

s tělesným postižením se jedná o různé výukové hry, speciální psací potřeby  

s trojhrannými nástavci, protismykové podložky, logopedická tiskátka či speciálně 
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upravené nůžky. Pomůckami pro relaxaci a tělesnou výchovu mohou být molitanové 

stavebnice, terapeutický bazén s míčky, gymbally. Nejjednodušší a finančně 

nejdostupnější technickou pomůckou je diktafon. Lze ho využívat k poznamenání 

výkladu nebo jako poznámkový blok. Dále pak speciálně upravené chytré telefony, 

které obsahují různé aplikace, usnadňující příjem nových informací v průběhu 

vyučování. Nejvýznamnější technickou pomůckou jsou počítače (obr. 2b), které žákům 

poskytují nejen zdroj informací, ale i komunikaci s okolním světem. Lze využívat 

upravené alternativní klávesnice, které mohou být větší, přehlednější, barevnější  

a citlivější. V dnešní době se upřednostňuje manipulace s počítači, jehož součástí je 

dotyková klávesnice na displeji. 

 
 

Obrázek 2 - Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 

2a - zvedací plošina, 2b - počítač pro žáka se zdravotním postižením 

(http://www.plosinyprovozickare.cz/galerie, https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slu-

kompenzacni-pomucky12032014.html) 

Vozík (obr. 3a ) je podle Votavy (2003) kompenzační pomůcka, která usnadňuje pohyb 

osob s poruchami hybného systému v prostředí architektonických bariér. Mezi 

nejjednodušší kompenzační pomůcky řadíme berle a hole. Při použití vycházkové hole 

se klient opírá o dlaň zpevněné horní končetiny. Užití francouzské hole (obr. 3b) 

vyžaduje nejen práci dlaně, ale současně předloktí i lokte, u podpažní berle se tělo může 

opírat celou vahou o vrchol berle v podpaží. Vícebodová opěrka zajišťuje větší stabilitu. 

Jedná se o hůl, která se v dolní části rozděluje do čtyř paprsků nebo na čtyři nohy 

opěrky po celé délce. Funkci horní končetiny, manipulaci a úchop lze částečně nahradit 

protézou. Kosmetická protéza aktivní úchop nemá, ovšem mechanická již dokáže 

převádět pohyb vycházející z ramenního kloubu a lopatky lankem na pohyblivé prsty. U 

http://www.plosinyprovozickare.cz/galerie
https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slu-kompenzacni-pomucky12032014.html
https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/slu-kompenzacni-pomucky12032014.html
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bioelektrické protézy jsou snímány potenciály ze zachovaných svalů. Čím je ovšem 

protéza složitější, tím delší je nácvik jejího používání. Nejstabilnějšími kompenzačními 

pomůckami jsou chodítka (obr. 3c). Klient se opírá oběma dlaněmi o rám se čtyřmi 

opěrnými body.  

 

Obrázek 3 - Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené 

3a- vozík, 3b- chodítko, 3c - francouzské berle 

(Janečka, 2012, www.distrimedpomucky.cz, www.odkarla.cz) 

2.2.2 Zrakové postižení 

Hovořímeli  o osobách se zrakovým postižením, chápeme u nich takový stupeň zrakové 

vady, při které jedinci už nestačí běžné brýle. Spektrum zrakových vad je velmi široké, 

jak z hlediska typu, tak i z hlediska stupně zrakové vady (Kavalírová, 2012). Slowík 

(2010) vidí hlavní příčinu zrakového postižení ve vrozených zrakových vadách. 

Většinou jsou tyto vady následkem chorobných změn plodu, které vznikly při 

onemocnění matky. Později bývají častou příčinou zrakových komplikací nádory, 

intoxikace, následky úrazů či patologické změny v důsledku cévních onemocnění či 

diabetes mellitus. Některé progresivní vady vedou k postupnému zhoršování zraku či 

jeho úplné ztrátě v průběhu života. Zrakové postižení se odlišuje ztrátou zrakové 

ostrosti, okulomotorickými obtížemi, problémy se zpracováním vizuálních předmětů, 

postižením šíře zorného pole a poruchami barvocitu. Zásadním údajem pro klasifikaci 

závažnosti zrakového postižení je zejména tzv. visus. Jedná se o hodnotu zrakové 

ostrosti udávající poměr mezi největší vzdáleností (v metrech), na kterou je schopen 

člověk se zrakovým postižením ještě zřetelně vidět. 

  

http://www.distripomucky.cz/
http://www.odkarla.cz/
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Tabulka č. 2: Klasifikace sluchového postižení (Slowík, 2010, s. 65) 
 

1 

Střední slabozrakost 
zraková ostrost s nejmenší možnou korekcí: 

maximum menší než 6/18 (0,30) – minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10), 

3/10 – 1/10, kategorie zrakové postižení 1 

2 

Silná slabozrakost 
zraková ostrost s nejmenší možnou korekcí: 

maximum menší než 6/60 (0,10) – minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05), 1/10 – 10/20, 

kategorie zrakového postižení 2 

3 

Těžce slabý zrak 
a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

maximum menší než 3/60 (0,05) – minimum rovné nebo  lepší než 1/60 (0,02), 1/20 – 1/50, 

kategorie zrakového postižení 3, 

b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů nebo jediného funkčně 

zdatného oka pod 45 stupňů 

4 

Praktická nevidomost 
zraková ostrost s nejmenší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení 

zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, 

kategorie zrakového postižení 4 

5 

Úplná nevidomost 
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s 

chybnou světelnou projekcí, 

kategorie zrakového postižení 5 

 

Oslabení nebo ztráta zraku nemusí vždy pro člověka nutně znamenat ztrátu 

samostatnosti v běžných činnostech. Mnoho osob se zrakovým postižením zvládá 

každodenní činnosti jako je oblékání, stravování, osobní hygienu bez jakýchkoliv 

problémů. Tito lidé znají své možnosti, jednoznačně nejsou v pasivní roli, která by se 

mohla jevit jako nepochopitelná. Některé činnosti zaberou sice o dost více času a úsilí, 

ale lze je zvládnout (Schindlerová, 2007). 

Osobami se slabým zrakem rozumíme takové jedince, kteří sice nedostatečně vidí, ale 

za určitých podmínek a s určitými pomůckami jsou schopni pracovat. Je ale také nutné 

brát v úvahu skutečnost, že i mezi jedinci se slabým zrakem jsou velké rozdíly. Ty 

vyplývají z typu jejich zrakových vad. Někomu může silné světlo uškodit, pro jiného 

může být přínosem. Chceme-li usnadnit osobám se slabým zrakem orientaci v prostoru, 

obecně platí, že by zde měl být dostatek světla, ne ale příliš ostrého, které oslňuje. Pro 

četbu z tištěných materiálů je nutné zvětšit písmo prostřednictvím optických, 

elektronických pomůcek, různých druhů lup nebo speciálních programů v počítači. 
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Kromě světla a zvětšení je dalším důležitým faktorem správný kontrast. Čím je kontrast 

mezi předmětem a plochou větší, tím je pro osobu se slabým zrakem vše lépe výrazné, 

tudíž snadněji rozpoznatelné. Osoby se ztrátou zraku ve svém životě spoléhají 

především na sluch a hmat. Nejen díky hlasovým výstupům lze přijímat velmi důležité 

informace, ale i hmat nohou, který osoby se ztrátou zraku používají, se stává nezbytným 

průvodcem v prostorové orientaci. Mezi ozvučené pomůcky zpravidla řadíme přístroje  

v domácnosti, které jsou doplněny o hlasový výstup – váhu, indikátor hladiny (obr. 4a) 

či teploměr. Základní pomůckou pro osobu se zrakovým postižením je bílá hůl  

(obr. 4b). Slouží k mapování terénu a poukazuje jeho nejrůznější nerovnosti. 

Signalizační hůl je určena pro osoby se slabým zrakem, kteří si v náročnějším terénu 

vypomáhají krátkými bílými hůlkami. Další orientační kompenzační pomůckou je 

vodící pes. Jedná se o vycvičeného čtyřnohého průvodce, který bezpečně provede svého 

majitele těžkým terénem. Pomocí vysílačky lze spouštět některé akustické majáky či 

ozvučené semafory. Optické pomůcky používají lidé se slabým zrakem. Řadíme sem 

speciálně upravené brýle, lupy či lupové brýle. Elektronické pomůcky slouží  

k získávání informací. Jedná se především o elektronickou lupu (obr. 4c), která je 

tvořena kamerou, ta snímá text na obrazovku, která ho dostatečně zvětší.  

V elektronických zápisnících je integrováno Braillovo písmo, tudíž i hmatový výstup. 

Lidem se slabým zrakem velmi pomáhají zvětšovací programy v počítačích, osobám se 

ztrátou zraku pak počítačové ozvučené programy. Ty provázejí dějem na obrazce 

(Kavalírová, 2012).  

 

Obrázek 4 - Kompenzační pomůcky se zrakovým postižením 

4a - indikátor hladina, 4b - bílá hůl, 4c - elektronická lupa 

(http://www.tyflopomucky.cz/praha/drobne-pomucky-pro-domacnost/1490-Indikator-

hladiny-Cvrcek.html, http://pomucky.blindfriendly.cz/pomucky-pro-usnadneni-

mobility.html, http://pomucky.blindfriendly.cz) 

http://www.tyflopomucky.cz/praha/drobne-pomucky-pro-domacnost/1490-Indikator-hladiny-Cvrcek.html
http://www.tyflopomucky.cz/praha/drobne-pomucky-pro-domacnost/1490-Indikator-hladiny-Cvrcek.html
http://pomucky.blindfriendly.cz/pomucky-pro-usnadneni-mobility.html
http://pomucky.blindfriendly.cz/pomucky-pro-usnadneni-mobility.html
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2.2.3 Sluchové postižení 

Sluchové postižení bývá způsobeno vadou jakékoli části sluchového ústrojí, kdy může 

být poškozen pouze sluchový nerv nebo příslušné centrum mozku. Chybějící část 

ušního boltce má například vliv na rychlé rozpoznání směru přicházejícího zvuku, 

trvalou hluchotu zapříčiňuje nefungující sluchový nerv (Slowík, 2010). Horáková 

(2012) definuje jedince se sluchovým postižením jako jedince s poruchou nebo vadou 

sluchu. Rozdíl mezi poruchou a vadou sluchu je, že u vady se jedná o trvalé postižení  

a není žádná možnost nápravy. V případě, že poškození sluchu není trvalé a kvalita 

sluchové funkce se může vrátit do normálních hodnot, mluvíme pak o poruše sluchu, ty 

dělíme na centrální a periferní. Centrální porucha zahrnuje komplikované defekty, které 

byly způsobeny různými procesy a postihly korový a podkorový systém sluchových 

drah. Periferní nedoslýchavost se dělí na percepční a převodní nedoslýchavost. 

Percepční nedoslýchavost je způsobena poruchou funkce vnitřního ucha, sluchového 

nervu nebo mozkové kůry. Při převodní nedoslýchavosti je znemožněn průchod 

(vrozenou vadou, ušním mazem nebo cizím tělesem) zvukových vln do zvukovodu. 

Sluchová vada, ať už vrozená (prelingvální a postlingvální) nebo získaná (geneticky 

podmíněné a kongenitálně získané) v raném věku, výrazně ovlivňuje rozvoj jedince  

v raném věku. Je proto velmi důležité, aby byla co nejrychleji zahájena intenzivní 

sluchová a řečová výchova pod vedení logopeda. Jedinci se sluchovým postižením tvoří 

velmi nehomogenní skupinu, jejíž variabilita je dána různou hloubkou a strukturou 

sluchové vady, časovým intervalem, kdy k postižení došlo a celkovou úrovní rozvoje 

osobnosti (Renótierová, Ludíková a kol., 2006). Závažnost sluchového postižení bývá 

klasifikována podle stupňů určovaných rozsahem ztráty sluchového vnímání udávaných 

v decibelech. 
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Tabulka č. 3: Klasifikace sluchového postižení (Slowík, 2010, s. 62) 
 

Lehká nedoslýchavost Sluchová ztráta 26 - 40 dB 

Střední nedoslýchavost Sluchová ztráta 41 – 55 dB 

Středně těžká nedoslýchavost Sluchová ztráta 56 – 70 dB 

Těžká nedoslýchavost Sluchová ztráta 71 – 91 dB 

Úplná hluchota Sluchová ztráta nad 91 dB 

 

Lidé se sluchovým postižením používají mnoho pomůcek, které jim umožňují ulehčit 

nejen komunikaci s vnějším okolím, ale také plnit běžné úkoly. Technické pomůcky lze 

rozdělit podle několika hledisek. Podle Slowíka (2010) je mladší technickou a poměrně 

finančně nákladnou vymožeností kochleární implantát (obr. 5a). Ten převádí elektrické 

impulzy, které  prostřednictvím voperovaných elektrod stimulují přímo zakončení 

sluchového nervu ve vnitřním uchu. Takovýto implantát je určen pro jedince  

s nevyužitelnými zbytky sluchu či zcela hluché jedince a kandidáti jsou vybírání dle 

jednotlivých kritérií, jako je stupeň a typ sluchového postižení a věk. Tuto operaci 

podstoupí každoročně pouze několik desítek pacientů. Nejznámější a nejhojněji 

vyhledávanou kompenzační pomůckou jsou sluchadla (obr. 5b) neboli zesilovače. 

Jejich podstatou je účinnější přenos zvuku do vnitřního ucha tím, že se zvuk zesílí. 

Podle tvaru se sluchadla dělí na závěsná, boltcová, kanálová, krabičková a brýlová. 

Menší sluchadlo zajišťuje hlubší aplikaci do zvukovodu, větší pak vyšší výkon. Menší 

sluchadla také poskytují přirozenější zvukový vjem a pro okolí jsou téměř nespatřitelná. 

Podle způsobu zpracování signálu rozlišujeme sluchadla analogová a digitální. Další 

kompenzační pomůckou je tzv. pojítko (obr. 5c). Vysílač je většinou umístěn v kapse 

mluvčího, je doplněn mikrofonem, který je obvykle připojí co nejblíže k ústům. 

Přijímač si klient upevní na hruď a navíc použije ještě sluchátka  

(Renótierová, Ludíková a kol., 2006). 
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Obrázek 5 - Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením 

5a - kochleární implantát, 5b – naslouchadlo, 5c - pojítko 

(https://www.novinky.cz, www.medist – eshop.cz, https://www.sancedetem.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.novinky.cz/
http://www.medist/
https://www.sancedetem.cz/


 

23 

 

2.3 Zdravotní postižení v kontextu sociální psychologie 

Kvalitu života jedince se zdravotním postižením ovlivňují vnitřní i vnější faktory. Mezi 

ty vnitřní patří bezesporu zejména typ osobnosti, druh a míra postižení. Mezi vnějšími 

faktory dominují sociální zázemí (rodina, přátelé), dostupnost a součinnost složek 

ucelené rehabilitace (léčebná, sociální, pedagogická, psychologická, právní, pracovní aj. 

opatření), ale významné je i celkové nastavení společnosti na akceptaci či odmítání 

jedinců s postižením. Narušení těchto vztahů také souvisí s vyspělostí kultury a tím, 

jaká kultura je pro danou společnost charakteristická. Pro úspěch ucelené rehabilitace 

jedince se zdravotním postižením ve společnosti (rozvinutí reedukačních či 

kompenzačních schopností) je důležitá jak individuální podpora jedince, tak systémové 

působení na postoje společnosti (volně podle Jesenský, 1995). 

2.3.1 Klasifikace pojmu postoj 

Pojem postoj je součástí naší každodenní komunikace a s pojmem jako takovým se 

můžeme setkat v nejedné vědní disciplíně. Tajfel (1978) píše o tom, že sociální identita 

jednotlivce s určitou skupinou silně ovlivňuje jeho postoje, které si pak dlouhodobější 

sounáležitostí osvojíme. Podkladem stálého postoje mezi sociálními skupinami je snaha 

patřit  do určité skupiny, čímž veškerá naše snaha o vlastní sociální identifikaci vede do 

slepé uličky. Eysenk a Wilson (1975) zastávají názor, že postoje jsou z velké části 

vrozené. Vycházejí totiž z podstaty, že vrozené osobní rysy tvoří samotný základ 

postoje. Podle Hadj - Moussové (2002) postoje mohou být ovlivňovány vnímáním 

člověka na svět a jeho reakcí či pozorností a chováním druhých. “Postoj má dvě 

základní funkce: poznávací – postoje organizují zkušenosti a instrumentální – postoje 

maximalizují zisky a minimalizují ztráty. Později přibyly ještě tři další funkce postojů: 

funkce výrazu hodnot – postoje jsou nástroji, kterými člověk vyjadřuje, že je nositelem 

jistých hodnot, funkce sociální adjustace – postoje zprostředkovávají vztahy člověka  

k jiným lidem a funkce sebeobranná – postoje tím, že udržují stabilitu sebeobrazu 

člověka, jsou prevencí proti hrozbám z prostředí, umožňují snadněji zvládnout konflikty 

a náročné životní situace“ (Výrost a  Slaměník, 2008, str. 129). 

V klasickém pojetí teorie postojů má tento komplexní jev tři základní složky. Skládá se 

z poznávací (kognitivní), citové (emocionální) a konativní (behaviorální) složky. 

Kognitivní složka postoje je tvořena tím, co o předmětu postoje víme. Jedná se určitou 

poznávací strukturu, vědění, kde jsou propojeny všechny důležité podněty a informace  

o předmětu. Jakousi hodnotící složkou je složka citová. Vztahuje se k předmětu, který 
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hodnotíme. Předmět postoje tedy vnímáme jako negativní či pozitivní, hovoříme  

o směru postoje. Konativní složka je ta, která vyjadřuje naše postoje navenek  

a vyjadřuje tak naše chování. Jedná se v podstatě o získanou dispozici chovat se určitým 

způsobem k určitému předmětu (Hadj - Moussová, 2002). Nakonečný (2009) doplňuje, 

že jedna ze složek může být dominantní. Obvykle jsou ale vyvážené. Konzistence 

postoje je vyjádřena vzájemnými vztahy jednotlivých složek. Čím větší je vnitřní soulad 

mezi citovou a kognitivní složkou, tím je postoj stabilnější. Kognitivní složka postoje  

k nemocným a postiženým je u laiků obyčejně velmi slabá. V případě, se setkáme  

s informací, která nekoresponduje s emocionální složkou, způsobuje odmítavý postoj 

(Hadj - Moussová, 2002). Podle Štechy, Vágnerové a Hadj - Moussové (1997) 

emocionální složka postoje k osobám nemocným a postiženým má často ambivalentní 

charakter. 

Postoje mají určitý individuální význam. Mluvíme o zkušeností organizované vztahy  

k určitým hodnotám. Nakonečný (2009) rozlišuje následující funkce postojů: 

1. instrumentální funkce jsou pozitivní postoje, které si subjekt vytváří vůči 

objektům, které jsou zdrojem aktuálních zpráv a očekávaných odměn. 

2. hodnotově expresivní funkce: subjekt může nacházet uspokojení v tom, že 

vyjadřuje své postoje a realizuje je. 

3. kognitivní funkce znamená, že každý člověk má tendenci k nacházení svého 

vlastního životního řádu, k sobě samému i okolnímu světu. 

4. defenzivní funkce jsou postoje, které mohou chránit integritu osobnosti, 

například tím, že redukují úzkost nebo kompenzují negativní složky. 

Existuje také subjektivní význam postojů. Tzv. „periferní“ postoje se týkají pro subjekt 

méně významných záležitostí, „centrální postoje“ vyjadřují vztah k významným 

objektům. Postoje jsou také vyjádřeny vztahově k hodnotám k pojetí dobrého  

a špatného. Jde tedy především o funkci emocionální zkušenosti, neboť v podstatě 

hlavně ta odpovídá základním činitelům učení, odměnám a trestům (Nakonečný, 2009). 

Nejúčinnějším prostředkem ke změně postojů je prožitek. Hadj – Moussová (2002) 

uvádí kritéria pohotovosti vytvářející postoj:  

 postoje se vytvářejí ve vztahu k objektům, které nemusí, ale mohou mít 

primárně motivační význam, 
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 postoje vždy zahrnují vztah subjekt – objekt. Tyto vztahy nejsou biologicky 

dány, ale vyvíjí se z interakce subjektu s vnějším světem, 

 postoje mají emocionální vlastnosti různých stupňů, zdrojem jsou především 

motivační činitelé, 

 postoje zahrnují množství a rozmanitost stimulů, k nimž se vztahují, vyvíjejí se 

jako důsledky určitých zkušeností, 

 postoje jsou závislé více či méně na momentálním stavu organismu nebo na 

situaci v čase, jedná se tedy o méně dlouho setrvávající stavy pohotovosti. 

V psychice jedince mají postoje několik funkcí. Jedná se o funkci schematizující, která 

pomáhá porozumění světa kolem nás jako komplexu. Instrumentální funkce slouží jako 

poměrně výkonný a jednoduchý prostředek k hodnocení předmětů. Poslední funkcí je 

funkce ochranná, která zachovává pocit vlastní hodnoty a obrazu svého vlastního já. 

Postoje determinují způsob jednání tak, jak nám to situace dovoluje. Ocitneli se osoba, 

která je vůči subjektu blízká (rodinný příslušník, známý) v nestandartní situaci, bude  

k němu vždy zaujímat pozitivnější postoj než k objektu, který nezná vůbec. V této 

situaci je totiž subjekt dostatečně namotivován a připraven k jednání přinášející pomoc 

a bude se snažit tuto pomoc poskytnout. Hayesová (1998) tvrdí, že musíme rozlišovat 

mezi postoji a názory. Názor je výrok, o kterém si myslíme, že je pravdivý, souvisí  

s emociální složkou. Eiser (1983) je přesvědčen, že důležitým indikátorem, že se jedná 

o postoj, je emocionální zabarvení jazyka použitého při popisu. Dalším faktorem pro 

rozpoznání může být postojová souvislost s hodnotami. Hodnoty jsou totiž poměrně 

stálé předpoklady každého jedince, které leží v základu postojů.  

 

2.3.2 Stereotyp 

Stereotypní jednání je vázáno na fixaci určitého názoru, jde o součást kognitivní složky 

postoje. Kognitivní složka vyplývá z potřeby kategorizace a snadnějšího pochopení 

reality. Stereotyp je charakteristický svou iracionalitou, rigiditou a obtížností ovlivňovat 

subjekt při získávání nové zkušenosti, je totiž málo adaptabilní.  Je chápán také jako 

laické diagnostické kritérium. V postojích k nemocným a postiženým je zřejmý sklon 

vidět všechny šablonovitě, bez ohledu na jejich individuální odlišnost. Člověk si 

většinou při setkání s osobou se zdravotním postižením uvědomuje svou zranitelnost, 

čímž si tento postoj následně zafixuje. Takovéto postoje jsou spojeny s nějakým 
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potenciálním ohrožením vlastní existence. Charakter postojů je dán vrozenou dispozicí 

reagovat na všechno, co se nějakým způsobem liší od normy (Vágnerová, Hadj - 

Moussová a Štech, 1993). 

2.3.3 Předsudek 

Hadj - Moussová (2002) vysvětluje, předsudek jako postoj, který vznikl na základě 

„předsouzení“, což je výsledek odsouzení bez přiměřené znalosti či zkušenosti. 

Předsudky jsou postoje, ale ne každý postoj je předsudkem. Předsudky paternalistické  

a podceňující předsudky jsou charakterizovány přístupy pečujících osob, které posilují 

vůli a přání osob se zdravotním postižením, čímž rozhodují o tom, co tito lidé dokážou  

a co ne, bez ohledu na jejich skutečný potenciál. Předpokládá se, že tito jedinci si 

zaslouží ochranitelský postoj a politování, a jedinci, kteří se o ně starají, přece vědí 

nejlépe, co je dobré a co ne. Odmítavé a degradující předsudky se prezentují 

vylučováním práv a potenciálu lidí s tělesným postižením. Jsou společností považováni 

za neproduktivní, neužitečné a vynaložená péče jim adresovaná jde na úkor potřeb lidí 

normálních. 

2.3.4 Dojem 

Dojem je definován jako krátkodobý psychický stav, ovšem díky efektu primárnosti se 

dokáže chovat i jako stabilnější psychická podpora. Efekt primárnosti je zaznamenáván 

ve dvou vlivech. Rysy zaznamenané jako první mají větší vliv na utváření dojmu než ty, 

které byly zaznamenány později. Výrost a Slaměník (2008) tvrdí, že první rysy 

vytvářejí kontext, díky němuž pak interpretujeme rysy další, jedná se o efekt novosti. 

Efekt rozptýlení se projevuje vlivem určitého chování jako slabší v případě, že je 

ovlivňován dalšími informace v kontextu. Průběh samostatného chování se promítá do 

výsledného chování následně výrazněji. Trpišovská a Vacínová (2007) zmiňují tři 

základní složky vnímání druhých. První  atributní složka znamená, že základním 

formováním dojmu o někom jiném je fakt, že mu přičítáme vlastností vnitřní a vnější. 

Druhá afektivní složka je jakési emocionální reagování, které ovlivňuje naše soudy na 

základě faktorů, kterých si všímáme. Třetí očekávací složka znamená, že percepce osob 

spočívá v přičítání určitých vlastností, které zahrnují celou řadu očekávaní ze strany 

poznávacího subjektu. 

2.3.5 Sociální percepce 

Trpišovská a Vacínová (2007) jsou přesvědčeny, že sociální percepce vyjadřuje sociální 

podmíněnost vnímání, nejen k sociálním objektům, ale na vnímání objektů vůbec. 
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Sociální percepce rozlišuje dva problémy: 1. vnímání a posuzování osob díky chování či 

společenskému statusu nepřinášejí jasné informace umožňující spolehlivé závěry  

o povahových vlastnostech, motivacích a vnitřním rozpoložení jedince jako takového,  

2. vnímání pod vlivem sociálního tlaku se rozumí posuzování fyzických subjektů 

(Nakonečný, 2009). V procesu socializace se člověk učí vnímat předměty podle vzorců 

skutečnosti tak, jak je vidí jeho okolí. Jde tedy nejen o vnímání toho, co vidíme 

(sociální dění), ale i toho, co si o tom, co vidím, myslím (vnímání skutečnosti). 

Percepční zpracování je ovlivněno předchozí zkušeností, aktuálním stavem  

a subjektivním vnímáním. V sociální percepci existuje několik individuálních rozdílů 

při vnímání stejné situace dvěma jedinci. Mezi tyto odlišnosti řadíme percepční 

stereotypy, které velmi často vedou k chybnému posuzování a zkreslování osob 

druhých. Haló – efekt, jde o jednu z nejčastějších chyb při posuzování či vnímání lidí. 

Celkový hodnotící pohled na druhého člověka je redukován na hodnocení nějakého, 

většinou výrazného znaku osoby, který vede ke kladnému či zápornému hodnocení. 

Logická chyba posuzuje druhé dle naší vlastní logiky, ovšem výsledné hodnocení 

nemusí korespondovat se skutečností. Projekce připisuje druhým naše vlastní 

nedostatky či vzorce chování. S tímto souvisí efekt shovívavosti, při němž osoby, ke 

kterým máme kladný vztah, hodnotíme pozitivně.  Při chybě centrální tendence 

posuzujeme větší počet osob neutrálně, vyhýbáme se extrémnímu hodnocení. Chyba 

kontrastu se projevuje jako tendence přiřazovat pozorovaným lidem takové vlastnosti, 

které jsou nám cizí.  Výrazný vliv na utváření dojmu mají nejnovější informace, tzv. 

efekt novosti. Implicitní teorie osobnosti je vytváření laické teorie a jejich vzájemných 

souvislostech. Jeli nám nějaká osoba sympatická, automaticky je pro nás i důvěryhodná 

(Řezáč, 1998). 

2.3.6 Změna postojů 

Změna postoje je dána především emocionální zkušeností. Krech, Crutchfield  

a Ballachey (1968) rozeznávají dva základní typy změny postoje. Podstatou změny 

sourodé je posun jedince ve svém emocionálním zaměření, takže se jeho postoj 

zvýrazní. Lze ji definovat jako vzrůst záporu v původně záporném postoji či vzrůst 

kladu v původně kladném postoji. U změny nesourodé dochází k „přepólovaní“ 

emociálního zaměření. Definuje se jako pokles kladu v původně kladném postoji, nebo 

pokles záporu v původně negativním postoji.  
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Škobrtal (2012) odkazující na výše zmíněné autory uvádí, že změny v postojích jsou 

formovány dvěma hypotézamy: 

1. čím je postoj extrémnější, více multiplexní, konzistentnější, tím je propojenější  

a shodnější, 

2. za jinak stejných podmínek je vždy lehčí navodit sourodou než nesourodou 

změnu. 

Podle Výrosta a Slaměníka (2008) je pro výzkum postojů zvláště charakteristické, že ve 

většině koncepcí se stala základním kamenem otázka formování a změny postojů. 

Hlavním pro navození změny postojů se považuje persvaze (přesvědčování). Vychází  

z předpokladu, že hlavní podnět působení na pasivní subjekt – přijímatele je začlenění 

do aktivních činností v sociálních situacích. Z toho vyplývá, že za zdroj persvazivní 

informace nemusí být považována pouze jiná osoba, ale i jakékoliv životní situace, 

které jsou věrohodné či silně působící. Existují ale také postoje, jejichž změnu lze 

navodit vyvoláním negativních emocí. Persvazivní informace má také větší vliv  

v hovorové než v psané podobě. Přesvědčení mají při změně postoje velmi významnou 

roli. Na základě upřesnění efektu také rozlišujeme primární, proximální a 

externální  přesvědčení. V případě primárního přesvědčení se jedná o působení na 

vlastnosti objektu, tak aby byly klíčové a integrující, proximální jsou ta přesvědčení 

osoby, na které přímo působíme naším experimentálním zásahem. Externální působení 

pak tvoří jádro postoje k danému objektu. Hayesová (1998) usuzuje, že lidé se snaží 

dosáhnout kognitivní rovnováhy či souladu s jinými postoji. Disonance neboli nesoulad 

vede člověka do stavu kognitivní nerovnováhy, čímž se vystavuje stresující situaci, 

stresoru. Většinou se tedy snažíme o změnu situace či chápání, tak abychom takto 

vyvolanou tenzi redukovali. Kognitivní nerovnováha je vyvolána tehdy, když je pro 

člověka vysoce relevantní. Fistinger (1957) uvádí, že kognitivní disonance, je důležitým 

zdrojem změny postojů. Objeví se totiž vždy, když zjistíme, že si naše přesvědčení a 

postoje odporují. Jedná se tedy o přímý konflikt či nevyváženost situace. Vzniklý 

rozpor tedy řešíme změnou postojů nebo přidáním dalšího postoje, který nám umožní 

danou situaci interpretovat jiným způsobem. Jedinci, kteří mají na určitou otázku 

vyhraněný názor, jsou pak často rezistentní k informacím, mají tendence se bránit 

informacím novým. Někdy novou informaci zcela ignorují nebo ji překroutí, aby byla s 

jejich přesvědčením slučitelná. Hayesová (1998) uvádí, že většinou se chováme 

předvídatelně, bereme v úvahu všechny dostupné informace, tudíž jsme si vědomi svého 
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následného jednání. Osobní postoje jsou tedy vytvářeny na základě určitého přesvědčení 

o pravděpodobných výsledcích a na základě vnímání sociálního tlaku. Individuální 

vnímání těchto tlaků vyplývají z osobních znalostí aktuální situace a z norem, které se jí 

týkají. 

2.3.7 Emocionální složka postojů k osobám se zdravotním postižením 

Vágnerová, Hadj - Moussová a Štech (1993) se shodují na faktu, že postoje jsou 

odvozenou motivačních dispozicí. Kognitivní složka postoje k osobám se zdravotním 

postiženým je u laiků v naprosté většině velmi slabá, jelikož mají zkreslené  

a neadekvátní informace o aktuálním dění v této společenské sféře. V mnohých je ještě 

stále zakotvena myšlenka, že jestliže jsem se s nikým takovým nesetkal a není součástí 

mé vlastní rodiny, mám tudíž jen strohé informace z okolí a v podstatě pro mě tito lidé 

neexistují. Neinformovanost vedla k převaze emocionální složky v postoji, protože 

defekt a nemoc vzbuzují snadno citové reakce. Tendence k nějakému jednání jsou 

spojené s osobností jedince, závisí na jejich síle a sociálním hodnocení či jeho vlastních 

zkušenostech aktivity. Ambivaletní charakter má emocionální složka postoje k osobám 

se zdravotním postižením. Příčinu je nutné hledat ve faktu, že defekt či nemoc jsou 

hodnoceny jako něco nežádoucího. Odlišnost totiž vyvolává strach a zároveň tendenci 

izolovat. Osoby se zdravotním postižením vzbuzují pocit soucitu, který ale bývá často 

spojen s pocity hrůzy a odporu. Z tohoto důvodu obsahují jak negativní, tak pozitivní 

citové prožitky.  
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2.4 Zdravotní postižení v kontextu školního vzdělávání 

Jak již bylo zmíněno dříve, zdravotní postižení je dlouhodobé omezení v oblasti funkcí 

či struktur organismu, které vede k tomu, že jedinec má do jisté míry limitované 

možnosti participace na činnostech běžných pro intaktní populaci. To se samozřejmě 

projevuje i v oblasti školního vzdělávání a žáci se zdravotním postižením jsou řazeni do 

skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Za žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou podle školského zákona považovány ty děti, které  

k uplatnění a užívání svých práv s ostatními, potřebují podpůrná opatření.  

(Bartoňová, Pipeková, Vítková, 2016). Novosad (2011) tvrdí, že jestliže se zabýváme 

otázkami životní situace osob se zdravotním postižením, následně se pak nutně 

dostáváme k pojetí jejich potřeb, které jsou nejčastěji označovány jako speciální. Takto 

pojmenované potřeby jsou sekundárním důsledkem zdravotního postižení a většinou 

vznikají v situacích, při nichž začínají vytvářet překážky a znevýhodnění, které lidé bez 

zdravotního postižení vůbec nepociťují. 

2.4.1 Segregace, integrace a inkluze žáků se zdravotním postižením 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením může probíhat samostatně mimo hlavní 

vzdělávací proud ve specializovaných institucích (segregace) nebo ve formě integrace či 

inkluze. Volba vhodné vzdělávací instituce je realizovaná ve spolupráci rodičů, 

speciálně pedagogického centra a školy. Čím těžší je fyzické postižení a je-li 

kombinováno s poruchami intelektu, chování a dalšími vadami, tím obtížnější je 

integrace do běžné školy. 

Integrace se jednoznačně podílí na utváření kvality života osob se zdravotním 

postižením. Realizace integrace souvisí s řešením problémů emancipace  

a rovnoprávnosti. Integraci v pedagogickém procesu lze tedy definovat jako stav soužití 

postižených a nepostižených při přijatelné míře konfliktnosti, který je vyjádřen slovy 

„jeden pro druhého“, která vyjadřují vzájemnou podmíněnost (Jesenský, 1995). 

Tomická a Švingalová (2002) upozorňují, že je nezbytně nutné při integraci dětí se 

zdravotním postižením brát ohledy na vnější a vnitřní podmínky. U vnějších podmínek 

se jedná o počet žáků ve třídě či bezbariérovost školní budovy, vnitřní pak vycházejí  

z individuálních zvláštností handicapovaného jedince, včetně stupně – hloubky, míry  

a druhu postižení. S těmito podmínkami souvisí i několik hledisek, jež jsou nezbytnou 

součástí integrace. Ekonomická hlediska zahrnují materiální vybavení jednotlivých škol, 

která by měla být regulována státem. Pedagogické hledisko zahrnují změnu 
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pedagogického přístupu, forem práce, metod či vypracování individuálního 

vzdělávacího plánu. Neméně důležité je také psychosociální hledisko, které vychází  

z klimatu a atmosféry ve třídě, z podmínek v rodině či ve společnosti. Principem tohoto 

hlediska je vytvoření spolupráce všech zúčastněných v integračním procesu. Hlediska 

legislativní a personální zajišťují kvalifikovanost pedagogů a ochranu jak pedagogovi, 

tak i integrovanému dítěti. 

Inkluzi ve vzdělávacím procesu chápeme jako nikdy nekončící proces, díky němuž se 

osoby se zdravotním  postižením (znevýhodněním) mohou v plné míře aktivně účastnit 

společenského dění stejně jako lidé bez postižení. Inkluzivní přístup je založen na 

myšlence, že být odlišný je normální, tudíž veškeré „odlišnosti“ by se neměly stávat 

příčinou sociálního vyloučení či izolace znevýhodněných jedinců (Slowík, 2010). 

Lechta (2016) je přesvědčen o několika formách inkluzivního vzdělávání. Stále se 

využívá frontální vyučování v systému vyučovacích hodin, ovšem do popředí se 

dostává kooperativní a skupinové vyučování, diferencované či individualizované 

vyučování, domácí studium a systémy různých organizačních forem při projektech  

a integrovaných učebních celcích. Nejběžnějšími formami inkluze v České republice, je 

zapojení se žáka do celého vyučovaní, kdy se využívá mírné adaptace metod  

a hodnocení a kdy se respektuje pracovní tempo žáka se zdravotním postižením. Druhou 

nejčastější formou je zapojení se žáka do většiny aktivit třídy, ale v rámci svého 

školního dne má ještě speciálně-pedagogickou podporu. Žák se může vzdělávat  

v malých skupinkách či individuálním způsobem. Lechta také uvádí několik rozdílů 

mezi pojetím integrace a inkluze. Prvním z nich je, že předmětem inkluzivní edukace je 

mnohem širší populace než při edukaci integrované. Inkluze tedy akceptuje 

různorodosti jako je národnost, rasa, jazyk, pohlaví, sociální úroveň, úroveň postižení či 

výkonu. Další rozdíl uvádí integraci jako myšlenku, která je založena na duálním 

systému vzdělávání žáků s postižením. Oproti tomu myšlenka inkluze jednoznačně tkví 

v připravenosti přijmout do běžného vzdělávacího procesu všechny děti, tak by vznikl 

pouze jedno školství. Třetím rozdílem je příprava žáků pro začlenění se do běžné školy, 

žák se musí přizpůsobit škole. Naproti tomu inkluze je „zastáncem“ radikální formy 

školství. Tudíž, edukační systém je nutné přizpůsobit všem žákům. Jesenský a kol. 

(1995) se domnívá, že možnosti integrace jsou interindividuálně  a intraindividuálně 

různé. Realizace integrace je podmíněna mírou rovnocennosti osoby se zdravotním 

postižením a jeho schopnosti socializace. Za vnější faktor integrace jsou pokládány 
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partnerské vztahy intaktních a zdravotně postižených, vnitřním faktorem jsou pak 

schopnosti osoby se zdravotním postižením v hlavním proudu společenských aktivit. 

Prvotní problém vyvstává u intaktní společnosti, která ne vždy chápe podstatu 

společenského statusu osob s tělesným postižením a  míry jeho společensky uznávaných 

aktivit. Hlavními prostředky k integraci jsou sociální rehabilitace, psychologické 

působení, akulturace, pracovní uplatnění a speciální výchova a vzdělávání. 

2.4.2 Vývoj školské integrace a inkluze 

Z historického pohledu se s cíleným přijímáním žáků s postižením do školní komunity 

setkáváme již na přelomu 19. a 20. století v některých zahraničních reformních směrech 

(Montessori, waldorfská pedagogika). Zásadní diskuse o inkluzivní pedagogice 

vyvstávají však až v druhé polovině 20. století. Důležitým momentem v této historii 

bylo přijetí Deklarace ze Salamanky, která požadovala od roku 1994 budování 

inkluzivních škol po celém světě. Podstatou bylo přijetí všech žáků, bez ohledu na jejich 

různorodost, tento dokument objasňoval všechny principy inkluze a požadoval, aby děti 

navštěvovaly běžné školy, co nejblíže k bydlišti (Lechta, 2016).  

U nás byly zaznamenány demokratizační posuny společnosti v alternativních přístupech 

v práci s žáky až po roce 1989. Renótierová a Ludíková (2006) popisují 

Československou republiku před rokem 1989 jako stát se dvěma hlavními školskými 

proudy, které byly vyvozeny od tehdejších sociálních a společenských vlivů. Obecný 

systém vzdělávání byl určen především dětem, které byly smyslově, mentálně a fyzicky 

zdravé. Oproti tomu děti, které tyto standardy nesplňovaly, byly zařazeny do 

komplexního systému, který přímo podporoval a vyvolával segregaci. Ovšem ani takto 

vybudovaný systém nedával právo vzdělávat děti se zdravotním postižením. Děti  

s mentálním či tělesným postižením byly systémově nerespektovány a tudíž docházelo  

k jejich automatickému vyčleňování z běžného vzdělávání. Společenským „podloubím“ 

pro tyto děti a jejich rodiny se stal tehdejší direktivní a mocenský systém řízení 

společnosti, který rezolutně odmítal jakoukoliv diskusi na téma vzdělávání dětí se 

zdravotním postižením. V 80. letech začal platit územní školní zákon číslo 29/184 Sb., 

který jednoznačně potvrzoval existenci speciálních škol a tím potlačoval myšlenku 

vzdělávání dětí se zdravotním postižením v obecné rovině. Děti se zdravotním 

postižením byly tedy výlučně v odborné péči. 

Na počátku 90. let se média a majoritní společnost začala seznamovat s existencí osob 

se zdravotním postižením, které si zaslouží stejná práva jako občan bez zdravotního 
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postižení. Díky vzepření se konvenčním předsudkům, občanská společnost nastolila jiný 

přístup k řešení této otázky. Zakládá se mnoho spolků, sdružení či organizací, které 

zrovnoprávňují podmínky celé společnosti. Prosazování integrace dětí se postižením by 

se neobešla bez úsilí a snahy rodin, kterých se tato otázka přímo dotýká. 

Podle Bartoňové, Pipekové a Vítkové (2016) k významnému kroku, který podporuje 

inkluzi v českém školství, patří ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením. Toto opatření přijala Česká republika v září roku 2009. Ve světě byla 

schválena roku 2006 Valným shromážděním OSN. Znění úmluvy navazuje na existující 

úmluvy o lidských právech a svobodách osob se zdravotním postižením a vyžaduje 

jejich důsledné dodržování. Úmluva je založena na několika zásadách, přičemž hlavní 

myšlenkou je princip rovnoprávnosti, který si klade za cíl chránit a zajistit přístup  

k právům a svobodám všech osob se zdravotním postižením. 

Ve vyhlášce MŠMT ČR číslo 291/1991 Sb. o základních školách jsou zařazena 

ustanovení, která umožňují integraci děti se zdravotním postižením do běžných tříd 

základní školy. Ředitel je také oprávněn zřídit ve škole třídy pro takovéto žáky. 

Tomická (2000) uvádí znění paragrafu 3 odst. 4: Na základě žádosti zástupce žáka  

a vyjádření příslušného odborného lékaře a PPP a SPC může ředitel školy zařadit 

smyslově nebo tělesně postiženého žáka nebo s žáka s vadou řeči do příslušného 

ročníku školy. Podle charakteru postižení a po dohodě se zástupcem žáka může ředitel 

školy tomuto žákovi upravit učební plán. 

Renotiérová a Ludíková (2006) ještě dodávají, že velký význam pro integraci dětí  

s postižením mají některé stanovy Vyhlášky MŠMT číslo 127/1997 Sb., o speciálních 

školkách a školách. Vyhláška se zabývá i činnostmi speciálně pedagogických center, 

která jsou pro vztah školské integrace neodmyslitelně důležitá. 

V březnu roku 2010 byl schválen vládou ČR návrh MŠMT ČR – Národní akční plán 

inkluzivního vzdělávání s cílem zajistit rovný přístup a rovné příležitosti všech osob ke 

vzdělávání, jehož součástí je zavedení nezbytných opatření k ukončení segregační praxe 

v českém školství a k prevenci diskriminačních jevů. MŠMT intenzivně a systematicky 

zavádí inkluzivní vzdělávání v návaznosti na schválenou novelu školského zákona  

a prioritní úkoly v roce 2015. Inkluzivní vzdělávání představuje školní uspořádání 

hlavního vzdělávacího proudu způsobem, který nabízí adekvátní vyučování všech žáků 
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s ohledem na jejich aktuální vzdělávací potřeby a individuální rozdíly  

(Bartoňová, Pipeková, Vítková, 2016). 

Pokorná (1998) zdůrazňuje, že je velmi důležité rozvíjet kognitivní a intelektové funkce 

speciálními metodami. Neméně důležitá je také diagnostika poruch v učení. Studenti či 

žáci se speciálními potřebami mají právo bezplatně využívat při svém vzdělávání 

učebnice, kompenzační učební a didaktické pomůcky, které jsou poskytovány školou. 

Systém školství pro žáky a studenty se zdravotním pojištěním je na základě 

individuálních potřeb žáků povinen zřídit ve škole jednotlivé třídy, oddělení nebo 

studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Do základních speciálních škol 

pak docházejí s více vadami, poruchou autistického spektra či s těžkým mentálním 

postižením (Bartoňová, Pipeková,  Vítková, 2016).  

2.4.3 Systém podpůrných opatření 

Podpůrnými opatřeními se rozumí využívání odlišných postupů, forem, metod  

a individuálních prostředků, které jsou vhodné pro konkrétního žáka a jeho potřeby. Při 

volení těchto postupů je vždy k dispozici poradenské zařízení.  Učební pomůcky slouží 

rychlejšímu a především snadnějšímu pochopení učiva. Kompenzační a rehabilitační 

pomůcky nahrazují porušené funkce u žáka se zdravotním postižením. Didaktické 

materiály a speciální učebnice je přizpůsoben danému postižení jedince. Do běžné 

výuky se zařazují takové předměty, které se zaměřují na oblasti podporující rozvoj žáka 

se zdravotním postižením. Pedagogicko – psychologické služby spolupracují se školou, 

rodinou a samotným žákem. Pakliže se vyskytne jakýkoliv problém, pomáhají jej řešit. 

Neméně důležitá je spolupráce s osobním asistentem či asistentem pedagoga. Ten 

spolupracuje v případě, kdy není žák se zdravotním postižením schopen vykonávat 

činnosti samostatně (Bartoňová, Pipeková, Vítková, 2016). Veškeré využití druhů 

podpůrných opatření je v rukou pedagogických pracovníků. Závažnost postižení vždy 

vyžaduje různorodou intenzitu poskytování podpůrných opatření tak,  aby se zajistilo 

naplnění speciálních potřeb přesně podle charakteru jeho obtíží. Potměšil a kolektiv 

(2015) uvádí pět stupňů podpory: 

 první stupeň podpory - organizace výuky (časová úprava, individuální 

práce s žákem, úprava zasedacího pořádku, výběr odpovídajících metod 

výuky, 
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 druhý stupeň podpory – respektování individuálního tempa, vyhledání 

vhodného žáka, který bude ochoten žákovi se zdravotním postižením 

pomáhat, 

 třetí stupeň podpory – rozvržení vyučovací hodiny na kratší úseky, 

 čtvrtý stupeň podpory – rozpracování individuálního plánu na základě 

jeho zdravotního postižení, 

 pátý stupeň podpory -  alternativní pedagogicko – vzdělávací systém. 

Pojetí podpůrných opatření navazuje na mezinárodní klasifikační systém a národní 

normy a standardy. U žáků se smyslovým a tělesným postižením je důležitým aspektem 

četnost podpůrných opatření, jsou jejich potřeby známy ještě před zahájením docházky 

do mateřské školy či před zahájením školní docházky. 

Rámcový vzdělávací program patří do kurikulárních dokumentů státní úrovně, které 

mají za úkol stanovení obecného rámce závazných požadavků pro jednotlivé stupně  

a obory vzdělávání. Definuje pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů  

a formuluje návrhy jednotlivých učebních plánů. Jedná se především tedy o RVP pro 

předškolní vzdělávání, RVP pro základní vzdělávání a RVP pro střední všeobecné  

a střední odborné vzdělání. Důraz je kladen především na vzdělávání žáků v těchto 

klíčových kompetencích: 

 kompetence k učení, 

 kompetence komunikativní, 

 kompetence k řešení problémů, 

 kompetence pracovní, 

 kompetence sociální a personální, 

 kompetence občanské. 

Školní vzdělávací program je povinnou součástí dokumentace školy pro celé období 

vzdělávání a každá škola si ho vytváří individuálně tak, aby co nejlépe „pasoval“ na 

potřeby žáků. Vytváří podmínky pro osvojení určitého obsahu, zvládnutí klíčových 

kompetencí (Fialová, 2010). 

Závazným pracovním materiálem, který zahrnuje všechny zainteresované do 

vzdělávacího procesu žáka se zdravotním postižením, je individuální vzdělávací 

program (IVP). Měl by vznikat na základě vzájemné spolupráce žáka, rodiče, učitele, 
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vedení školy a pracovníky pedagogicko - psychologické poradny. V obecné rovině 

chápeme význam IVP na těchto úrovních: 

Úroveň A umožňuje žákovi pracovat individuálním tempem, na základě jeho schopností 

bez stresujícího porovnávání se spolužáky, bez ohledu na učební osnovy. Má též 

hodnotu motivační. Cílem je najít optimální úroveň, na které dokáže žák samostatně 

pracovat bez ohledu na učební osnovy. 

Úroveň B je vodítkem pro individuální vyučování a hodnocení učitelem na úrovni, 

kterou dosahuje žák díky průběhu edukace. Tyto údaje pak slouží jako zpětná vazba  

a vedou k úpravě plánu dle dosažených výsledků. 

Úroveň C vychází z nutnosti zapojení rodičů do přípravy, ti se pak stávají 

spoluodpovědnými za výsledky práce a jsou permanentně seznamováni se stávajícím 

rozvojem dítěte. 

Pedagogický přístup k žákovi se zdravotním postižením ale nemá obsahovat pouze 

zmiňované aspekty. Měl by také zahrnovat složky psychické, sociální a biologické 

dimenze, které mají svoji kvalitativní a kvantitativní stránku (Opatřilová, 2008). 

2.4.4 Pedagogicko – psychologické poradenské služby v ČR 

Cílem těchto služeb je poskytovat odbornou pomoc a podporu při řešení problémů mezi 

dětmi a žáky a zohledňovat spolupráci s rodiči. Dále mají zjišťovat a řešit potíže  

a problémy týkající se psychosociálního vývoje žáků a předcházet sociálně 

patologickým jevům. Podle Renótierové a Ludíkové (2006) se v současnosti dostává do 

popředí společnosti, která dlouhodobě akceptuje osoby se specifickými potřebami, 

oblast školních poradenských aktivit. Mezi klíčové formy poradenské činnosti řadíme: 

 pedagogicko - psychologické poradenství, které lze charakterizovat jako 

podsystém školské soustavy. Je tvořeno výchovnými poradci, speciálními 

pedagogy, školními psychology a poradci, preventisty, pedagogicko – 

psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálními 

pedagogickými centry a institutem pedagogicko – psychologického poradenství. 

Je tedy zaměřeno na komplexní psychickou a sociální diagnostiku, jejímž cílem 

je zjištění příčin poruch a chování, učení, ve vývoji žáka, 

 specifické poradenské aktivity, které doplňkově poskytují  primárně jinou, 

obvykle širší náplň sféry pedagogicko – psychologických činností, 
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 speciálně pedagogická centra, která se zaměřují na poradenskou činnost pro děti 

a mládež s určitým druhem postižení. Podstata služeb spočívá v komplexním 

charakteru psychologické, psychoterapeutické a speciálně pedagogické práci. 

Institut revizního pracoviště je zavádí na základě školského zákona číslo 82/2015 Sb. 

Jedná se o poradenskou službu, která v případě nespokojenosti žadatele ohledně závěrů 

stanovených školním poradenstvím, zajišťuje jejich přezkoumání (Lechta, 2016). 

2.4.5 Vnější faktory ovlivňující úspěšnou integraci žáků se zdravotním postižením 

Jak uvádí i model WHO (viz klasifikace ICF), pro úspěšnou integraci jsou rozhodující 

nejen vnitřní faktory, ale i vnější faktory jako jsou rodina a škola. Rodina je místo, kde 

se utvářejí představy světonázorové, politické, pracovní, estetické, morální, které se 

následně přetaví do přesvědčení a názorů dospívajících jedinců. Rodina vytváří 

internacionální a funkcionální působení na rozvoj jedince a tím ovlivňuje jeho sociální 

chování, které se pak promítá do jeho každodenního života.  Je také ovšem významnou 

komponentou některých typů alternativního vzdělávání handicapovaných. Jsou to právě 

rodiče, kteří pomáhají při domácích úkolech, doprovází své dítě do školy či do jiných 

mimoškolních zařízení. Právě rodiče se stávají asistenty a učiteli svých dětí, nehledě na 

jejich zdravotní stav (Jesenský, 2000). Müller a kol. (2001) zdůrazňuje důležitost vztahu 

ke školní integraci na základě fáze prožívání, v které se rodiče právě nacházejí. Jiná 

situace bude u osmiletého dítěte, které má již zdravotní postižení od narození, jiná pak  

u rodičů dítěte, u kterého rok před zahájením školní docházky bylo zdravotní postižení 

diagnostikováno. Rodiče pak jeví daleko větší obavy o osud dítěte, jelikož jsou velmi 

opatrní. Tato skutečnost může vést až k omezování dítěte v jeho přirozených sociálních 

kontaktech, což může mít negativní dopad pro jeho další rozvoj. Sehrává zde také 

velkou roli nedůvěra a zvýšená citlivost vůči institucím, jejich představitelům a výrazně 

pociťovaná ekonomická a sociální nejistota. 

Funkci činitelů socializace mohou plnit nejen nejrůznější sociální skupiny, do kterých je 

jedinec postupně začleňován, ale i různé osoby, se kterými vstupuje do vzájemných 

vztahů. Především sociální skupiny jsou pak hlavními činiteli relativně trvalého  

a pevného působení na jedince, aby se snadněji začlenil.  Rodina, je primární sociální 

skupina pro jedince se zdravotním postižením. Poskytuje mu základ takových hodnot  

a norem, aby bylo vedeno ke společenskému životu v prostředí, ve kterém bude vyrůstat 

a učit orientovat se (Výrost, Slaměník, 2008). 
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Trpišovská a Vacínová (2007) uvádějí, že rodiče neustále vyjadřují postoje vůči dítěti 

svým chováním a jednáním. Ve vytvořených postojích jedince se zdravotním 

postižením se promítá i hodnotová a morální orientace či tužby svých rodičů.  Obě dvě 

uvádějí základní koncepci žádoucích postojů. Jde o akceptaci dítěte, kdy rodič přijímá 

dítě takové, jaké je, se všemi vnitřními i vnějšími faktory. Důležitá je také taková 

spolupráce s dítětem, kdy se rodič zajímá o činnosti dítěte a zapojuje se. Uznávání práv 

dítěte, bez jakéhokoliv podcenění či přecenění, je další součástí koncepce žádoucích 

postojů. Jako poslední se uvádí poskytování rozumné svobody přiměřené věku dítěte. 

Škola jako instituce poměrně účinně uchovává a traduje výsledky lidské duchovní  

a hmotné kultury. Přirozené a výchovné socializační prostředí je označováno jako něco, 

kde by se mohly uplatnit všechny systémy, které mají podporovat zvyšování odolnosti 

dětí vůči ostatním společenským vlivům. Za posilující výchovné a socializační 

mechanismy školního prostředí se považují: 

1. postoje, které jsou jasně definovány k negativním jevům ve škole (šikana, 

experimenty s návykovými látkami, násilí, 

2. důležitost je přikládána k pozitivnímu sociálnímu a komunikačnímu klimatu 

třídy a školy, 

3. efektivní procesy spolupráce s rodiči by měly být samozřejmostí, 

4. multikulturní aspekty výchovně vzdělávacího programu školy by měly dětem 

nastínit i jiné kultury a zvyklosti (Procházka, 2012). 

Systém poskytování asistentů před rokem 2002 postrádal oporu nejen v zákoně, ale  

v obecných záležitostech jako jsou hrazení nákladů a financování asistenta ve třídě či 

problém při prosazování integrovaného způsobu vzdělávání. Parlament České republiky 

definitivně schválil verzi odst. 9)§16 zákona číslo 561/2004 Sb. školského zákona ve 

znění: “Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy  

a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo studijní 

skupině, ve které se vzdělává žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, 

zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského 

poradenského zařízení”. Ve vzdělávacím procesu potřebuje žák se speciálními 

potřebami pomoc a péči dospělé osoby, tzn. osobního asistenta. Jeho hlavní činností je 

pomoci žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí (ve všech směrech učiva, 

kontroluje jeho pracovní tempo, vysvětluje), pomoci pedagogickým pracovníkům při 
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výchovných a vzdělávacích činnostech, pomoci s komunikací se spolužáky, zákonnými 

zástupci a vedením školy. Asistent nesmí ovšem pracovat za žáka. Učitele někdy děsí 

vidina dlouhodobého pobytu dalšího dospělého ve třídě, ovšem jedná se o mylnou 

představu. Nakonec učitel zjistí, že spolupráce s asistentem je velice dobrá a pomáhá 

nejen jemu, ale především žákovi. Pro učitele je práce s žákem se zdravotním 

postižením jistě zajímavá a tvůrčí (Kubíčová, Kubíče, 2001). 

Intaktní žáci mohou negativně hodnotit „výhody“ spolužáka, čímž může dojít  

k vytvoření odstupu či odmítavému postoji. Ve třídě s vyšším počtem žáků je menší 

možnost individuálního přístupu, což se může projevit na straně žáka se zdravotním 

postižením stresem z nezvládnutelného učiva.  

Mezi výhody integrace žáka se zdravotním postižením řadíme postupování se svým 

ročníkem, tudíž jeho věk zhruba odpovídá věkovému průměru dětí ve třídě. Intaktní 

žáci mohou pozitivním způsobem posouvat a motivovat spolužáka ve vzdělání, 

nedochází tak k vyloučení z běžné společnosti. V souladu s tímto faktem kontakt 

intaktních žáků se spolužákem se zdravotním postižením přináší snazší přijetí rozdílů 

mezi lidmi i v jejich budoucím životě. Ovlivňuje jejich chování, respektuje odlišnosti 

jiných a učí toleranci. Dalším pozitivním přínosem integrace je příprava dítěte na 

dospělý život v běžném životě a zároveň i kvalitnější vzdělávání v důsledku vyšších 

nároků v běžném prostředí. 

2.4.6 Školní tělesná výchova žáků se zdravotním postižením 

Kudláček a kol. (2013) u osob se zdravotním postižením zdůrazňují důležitost pěstování 

sportu k udržení optimální psychické a fyzické kondice. Taktéž Votava (2003) uvádí, že 

základním projevem života, který umožňuje existenci člověka, je pohyb. Díky pohybu 

se můžeme k určitým věcem a osobám přibližovat či vzdalovat, čímž lépe poznáváme  

a komunikujeme. Ve vývoji pohybu dítěte se zdravotním postižením je ovšem několik 

zvláštností. Takovéto dítě bude mít jiný způsob učení se pohybům, jiné pohybové 

časování, tudíž i jiné pořadí pohybů, které se naučí. Bude také potřebovat jinou 

dopomoc a motivaci (Kochová, Schaeferová, 2015). Nedostatek motivace totiž může 

být hlavní příčinou neobvyklého pohybového vývoje. Úkolem rodičů by měla být 

dostatečná příprava na prostředí, ve kterém samo získá nejrůznější zkušenosti. Kudláček 

a kol. (2013) uvádí, že dalším důležitým socializačním faktorem u dětí jsou vrstevníci, 

kteří žáka se zdravotním postižením ovlivňují ve způsobu myšlení, vystupování, 

jednání, srovnáním či sebereflexí. Lechta (2016) zdůrazňuje v činnosti pedagoga  
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s žákem se zdravotním postižením znalost diagnózy, přehled o jeho celkovém stavu 

(např. u zrakově postiženého to obnáší perimetr, visus na dálku, visus na blízko, kvalita 

pohybu v prostoru na základě prostorového vidění), ale i jeho další přidružená postižení. 

Někteří žáci nemohou cvičit s hlavou dolů, nemohou dělat kotouly, cvičit na nářadí. 

Důvodem může být odchlípení sítnice, porucha v závěsném aparátu čočky oka či 

zvýšený nitroočním tlakem. U žáků se zdravotním postižením se dochází často  

k chybnému držení těla, proto je tedy nutné počítat s aplikací cvičení pro zdravotně 

oslabené. Nevidomým žákům je potřeba každý cvik detailně popsat a umožnit jim 

hmatem získat vše potřebné pro jeho realizaci. Mezi vhodná tělesná cvičení se řadí 

lehká atletika – běhy na dlouhé a krátké vzdálenosti. Slabozrakým žákům se doporučuje 

skok do dálky, hod kriketovým míčkem či některé gymnastické cviky, nevidomým pak 

běh ve dvojici. Žákům se zúženým zorného pole se nedoporučují míčové hry, naopak za 

nevhodnější sport se považuje plavání. 

Žák se sluchovým postižením při vysvětlování metodické řady, kde se postupy 

komentují, může mít velké problémy. Pro neslyšící či nedoslýchavé je také 

problematické skupinové cvičení, jelikož dost často nedokáží rozlišit, kdo právě mluví, 

resp. koho mají odezírat. Pomáhá užívání mikrofonu, který má pedagog k dispozici či 

poukázání na někoho, kdo mluví nebo i nějaký signál (zvednutí ruky, gesto), aby žák  

s postižením sluchu věděl, kdo mluvit začal. Při komunikaci s takovým žákem je 

potřeba novou terminologii názorně ukázat, vysvětlit či napsat. Dle druhu sluchového 

postižení je nutné zvolit správný stupeň podpůrných opatření. 

Žák s tělesným postižením vykazuje problémy v motorice a statice. Je tedy nutné 

zohlednit, zda dokáže udržet polohu těla vsedě a vstoje, zda zvládne provádět 

lokomoční pohyby - chodit s pomocí, pomůckou nebo samostatně a vykonávat 

manipulační pohyby. Důležitým činitelem při edukaci žáka s tělesným postižením je 

jeho mentální a psychická úroveň. Skutečnost tělesného postižení se u žáka může 

projevovat různorodě v oblasti emocionality a postojích. Také další přidružená postižení 

jako je dysartrie a anartrie  přinášejí specifické stavy, které se ale dají eliminovat 

grafickým vyjádřením. Při tělesné výchově se zcela vypouštějí nevhodná cvičení  

a zařazují se taková, která příznivě působí na zdravotní stav žáka. Žák by nikdy neměl 

být vylučován z účasti na hodině tělesné výchovy, i přes skutečnost, že nebude moci 

realizovat všechna cvičení. Jednoznačně dominuje snaha provádět nenáročné cviky  

a pohyby. Na rozvoj pohybových dovedností se podílí pedagog i přímo (dopomoc přímá 
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či nepřímá). Proces cvičení je zaměřen především na opakování pohybů, které jsou 

nezbytné pro dosažení individuálního výkonu. V tělesné výchově se klade důraz na 

procvičování zdravých, poškozených orgánů, ale i orgány náhradních orgánů. 
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2.5 Paralympijský školní den 

Uskutečnění smysluplně vedených programů pomáhá k překonání architektonických  

a sociálních bariér. Programy zaměřené na integraci žáka s tělesným postižením do 

běžné školní výuky vedou k bezproblémovému přijetí žáky intaktními. Aby průběh 

přijetí žáka se zdravotním postižením a následná spolupráce školního kolektivu 

proběhla bez problémů, je vhodné zařadit takovéto programy již na začátku školního 

roku. Usnadní se tak příchod nového žáka do vzniklé sociální skupiny. Upřednostňuje 

se také i spolupráce s rodiči jiných žáků. Tyto programy jednoznačně pozitivně 

ovlivňují postoje všech zúčastněných a otevírají diskuze týkající se procesu školní 

integrace. 

Paralympijský školní den (PŠD) je program vytvořený v rámci mezinárodního 

rozvojového projektu (Německo, Řecko, Belgie, Česká republika, Švédsko a Litva), 

který byl v letech 2005 a 2006 podporovaný Evropskou komisí. Základní idea projektu 

vychází z předpokladu, že škola, na které se tento program uskuteční, bude řádně před 

jeho realizací proškolena. V České Republice se na tvorbě programu zaměřeného na 

integraci žáků se zdravotním postižením podílela Katedra aplikovaných pohybových 

aktivit, Fakulta tělesné kultury v Olomouci. 

Obsah programu PŠD je upraven na základě počtu žáků, prostorových a materiálních 

podmínek. Podstatou změny postoje k osobám se zdravotním postižením má být 

vnímání odlišností jako něco, co je v běžném životě zcela v souladu se společností. Tato 

podstata pak tvoří předpoklad integrace žáků se zdravotním postižením do hodin tělesné 

výchovy. Jedním ze stěžejních bodů tohoto projektu je existence teorií, které jsou 

integrovány do vzdělávacích materiálů. Tyto podkladové materiály mohou být 

pedagogy využívány ke každodenní výuce, čímž se zajistí transfer do praxe. 

Nejčastěji uskutečňovanými aktivitami v rámci projektu PŠD jsou: 

1. teoretická přednáška o sportovním procesu osob se speciálními potřebami, která 

je spojená se soutěžním kvízem. Optimálně za účasti sportovce, či sportovců se 

zdravotním postižením, 

2. základní mobilita bez zrakové kontroly (je zde možnost nahradit ji jinou 

aktivitou k postižením žáka), 
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3. základní mobilita na vozíku (využití mechanických či elektrických vozíků při 

překonávání běžných architektonických bariér v prostorách školy  

a bezprostředním okolí), 

4. sportovní hry osob s tělesným postižením – házená, basketbal, florbal vše na 

vozíku, 

5. atletika – traťové disciplíny i disciplíny v poli, 

6. sporty osob se zrakovým postižením – judo, goalball, 

7. boccia. 

PŠD má dva základní cíle. První je pohybová aktivita a sport, které se ukazují jako 

zásadní edukační prostředky ve vzdělávacím procesu. Druhým cílem je změna postojů 

dětí k osobám se zdravotním postižením a vzdělávání dětí základních škol pomocí 

ideálu paralympismu, který se zaměřuje na toleranci, vzájemný respekt a vzájemné 

porozumění. „Ojedinělost paralympijského školního dne spočívá především v uplatnění 

teoretických znalostí z problematiky aplikovaných pohybových aktivit bezprostředně  

v praxi, napojení výzkumu na reálný program a v možnosti reprodukce totožného 

programu samotnou školou ať již ve spolupráci s profesionálním pracovištěm, nebo bez 

něj“ (Ješina, Kudláček a  Bartoňová, 2015, s. 32) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíle práce, výzkumné otázky a hypotézy  

3.1.1 Cíle výzkumné práce 

Cílem diplomové práce bylo zkoumání možností ovlivnění postojů žáků sedmé a deváté 

třídy základní školy k integraci žáka se zdravotním postižením do hodin školní tělesné 

výchovy v důsledku začlenění programu “Život s handicapem” do školního 

vzdělávacího procesu. 

Dílčími cíli práce bylo: 

 ověření metodiky zkoumání postojů žáků základní školy k integraci žáka se 

zdravotním postižením do hodin tělesné výchovy, 

 realizace různých tématických edukačních akcí, zabývající se osobami se 

zdravotním postižením a jejich evaluace. 

Pro splnění cílů byly stanoveny následující dílčí úkoly: 

1. Získání podkladů na základě prostudování odborné literatury pro vytvoření 

teoretické části práce. 

2. Stanovení cílů práce a vhodné metodiky k jejich dosažení. 

3. Získání dotazníků CAIPE - CZ a Adjective - Checklist od pracovníků Katedry 

aplikovaných pohybových aktivit FTK UPOL. 

4. Stanovení časového plánu výzkumu: dotazník pre - test, intervence (série 

tématických edukačních akcí) a dotazník post-test. 

5. Vlastní realizace výzkumu. 

6. Zpracování dat k vypracování závěru. 

3.1.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

“Výzkumné otázky vycházejí z obecného určení cílů a přetvářejí je do specifičtější  

a konkrétnější podoby. Začínají proces propojování abstraktních konceptů, použitých  

k určení cílů se specifickými a konkrétními daty a datovými indikátory, které budou ve 

výzkumu skutečně využity. Vyjasnění výzkumných otázek je stejně důležité jako 

vyjasnění cílů” (Linderová, Scholz, Munduch, 2016 s. 29). 
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VO1: Jaké formy edukace lze využít k pozitivnímu ovlivnění postojů žáků základní 

školy k problematice osob se zdravotním postižením v průběhu programu  

“Život s handicapem”? 

VO2: Jaké je zhodnocení realizovaných edukačních akcí z hlediska časové, personální 

a finanční náročnosti v programu “Život s handicapem“? 

VO3: Jaké je zhodnocení realizace programu “Život s handicapem”  

z hlediska  vzdělávacího dopadu na žáky z výzkumného souboru? 

Taktéž byly stanoveny hypotézy výzkumné práce, které budou potvrzeny či nikoliv. 

„Hypotézou se rozumí předpoklad, tvrzení, podmíněný výrok o vztazích mezi dvěma 

nebo více proměnnými, přitom hypotéza se chápe jako odpověď na výzkumnou otázku“ 

(Maňák a Švec, 2004 s. 14). 

H1: V důsledku intervence dojde k pozitivním změnám všech probandů.  

H2: Ve výsledcích lednového dotazování nebudou významné rozdíly v odpovědích 

mezi chlapci a dívkami základní školy.  

H3: Ve výsledcích lednového dotazování nebudou významné rozdíly v odpovědích 

mezi žáky sedmého a devátého ročníku základní školy. 
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3.2 Organizace a metodika práce 

3.2.1 Metodologie výzkumu 

“Metodologie se zabývá systematizací, posuzováním a navrhováním strategií a metod 

výzkumu” (Hendl, 2016, s. 31). Pro splnění dílčích úkolů je využit kvalitativně - 

kvantitativní výzkum. 

“V typickém případě kvalitativního výzkumu výzkumník vybírá na začátku témata  

a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat v průběhu 

výzkumu, během sběru a analýzy dat” (Hendl, 2016, s. 46). Jedná se o participantní 

pozorování, transkript rozhovorů, vlastní hodnocení a interpretaci či dotazníky vlastní 

konstrukce. 

Naše výzkumná otázky se zabývá možnými formami edukace, které lze využít  

k pozitivnímu ovlivnění postojů žáků základní školy vůči žákovi se zdravotním 

postižením do hodin tělesné výchovy. V průběhu dvouměsíčního časového období byly 

do učebního plánu zařazovány různé edukační akce, které byly pak následně 

vyhodnoceny výzkumníkem (učitelem). Výzkumník na vizuální analogové škále 

hodnotil jejich organizační náročnost i subjektivně vnímaný edukační benefit. 

“Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný sběr 

dat pomocí testů, dotazníku nebo pozorování. Konstruované koncepty jsou zjištěny na 

základě měření, v dalším kroku jsou získaná data analyzována statistickými metodami  

s cílem je explorovat a popisovat” (Hendl, 2016, s. 41). Kvantitativní výzkum usiluje  

o objektivní zachycení skutečnosti standardizovanými nástroji a pracuje obvykle  

s hypotézami. 

Naše hypotézy se zabývají škálou edukačních akcí a jejich pozitivními či negativními 

důsledky postojů žáků k integraci žáka se zdravotním postižením do hodin tělesné 

výchovy. 

Realizaci tématických edukačních akcí a jejich vyhodnocení zajišťoval výzkumník - 

učitel se čtyřletou praxí v oboru se souhlasem ředitelky školy. 

3.2.2 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor byl tvořen dvaceti žáky ze sedmé třídy a čtyřiadvaceti žáky  

z deváté třídy základní školy. Dotazníky CAIPE – CZ a Adjective - Checklist celkem 

vyplňovalo devatenáct dívek a dvacetpět chlapců ve věkovém rozmezí 12 – 15 let. Tito 

žáci měli možnost se s žákem se zdravotním postižením ve škole již setkat, neboť škola 
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v současné době integruje jednu žákyni se zdravotním postižením na první stupni. 

Přímou zkušenost s integrací ve třídě však neměli. 

3.2.3 Metody sběru dat 

Kvalitativní: evaluace realizovaných akcí 

 průzkumníkem byla pozorována časová náročnost přípravy tématických 

edukačních akcí, počet hodin edukačních akcí v předmětech výchova ke zdraví  

a tělesná výchova, celková časová náročnost přípravy PŠD, personální 

zabezpečení v průběhu realizace PŠD, subjektivní hodnocení žáky a celková 

finanční náročnost programu “Život s handicapem”. 

Kvantitativní: dotazník pro měření postoje 

 dotazníky CAIPE - CZ a Adjective - Checklist pro druhý stupeň základní školy 

byly konstruovány pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci.  

V dotazníku CAIPE – CZ je celkem sedmnáct otázek. První část je orientována 

na získávání informací osobních zkušeností žáků s žákem se zdravotním 

postižením ve vzdělávacím procesu, druhá část se dotazuje na možnost 

modifikace pravidel basketbalu s žákem s tělesným postižením a integraci žáka s 

tělesným postižením do školní tělesné výchovy. V dotazníku Adjective – 

Checklist  (otázka číslo 18) je uveden výčet charakterových vlastností žáka 

Petra, jehož krátký profil je uveden v úvodu dotazníku. 

3.2.4 Sběr dat 

Sběr dat probíhal podle následujícího harmonogramu: 

 Informační příprava žáků a zákonných zástupců červen 2017. 

 První fáze sběru dat dotazníky CAIPE - CZ a Adjective - Checklist listopad 

2017 (pre - test). 

 Realizace tématických edukačních akcí v průběhu vyučovacích hodin předmětů 

tělesná výchova a výchova ke zdraví listopad – prosinec 2017. 

 Realizace tématických edukačních akcí v rámci vzdělávacího procesu listopad - 

prosinec 2017. 

 Realizace Paralympijského školního dne prosinec 2017. 

 Druhá fáze sběru dat dotazníky CAIPE - CZ a Adjective - Checklist leden 2018 

(post - test). 

 Zpracování výsledků únor – duben 2018. 
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Žáci, kteří v den hromadného sběru dat nebyli ve škole přítomni, jej vyplnili ihned po 

svém příchodu. Žáci, kteří dotazník již vyplnili, byli poučeni o ohleduplném chování  

a jednání v rámci udržení solidarity projektu. Informování žáků a jejich zákonných 

zástupců o průběžné realizaci práce, probíhalo vždy s časovým předstihem 

prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

3.2.5 Analýza dat 

 Podkladem pro analýzu dat byly informace získané z vyplněných dotazníků před a po 

uskutečnění tématických edukačních akcí v rámci programu “Život s handicapem”.  

Z nich pak byly zřejmé odpovědi na výzkumné otázky a také potvrzení či vyvrácení 

stanovených hypotéz. 

3.2.6 Průběh výzkumného šetření - popis intervence 

Jak vyplývá z cílů práce, snahou výzkumného šetření bylo hledat vhodné metody  

k ovlivnění postojů žáků k problematice zdravotního postižení. V teoretické části bylo 

uvedeno, že základním předpokladem změny postojů je působení v rovině kognitivní 

(moci se s tématem seznámit teoreticky, získat informace), emotivní (prožít a soucítit, 

ovlivnit pocity) a konativní (tedy přímo se podílet na činnosti, konat, prakticky si 

vyzkoušet dovednost či vzorec chování). 

Program, který měl přiblížit osoby se zdravotním postižením a otevřít problematiku 

integrace žáků do běžného vzdělávacího procesu, respektive do hodin tělesné výchovy, 

byl zasazen do dvouměsíčního časového období, které začínalo v polovině listopadu 

2017 a končilo v polovině ledna roku 2018. 

Byly naplánovány a zařazeny tyto akce: 

1. prostor v hodinách předmětu Výchova ke zdraví (výklad), 

2. prostor v hodinách předmětu Tělesná výchova (výklad), 

3. prostor v hodinách předmětu Výchova ke zdraví (vizuální ukázka), 

4. prostor v hodinách předmětu Výchova ke zdraví (praktické činnosti: nácvik 

asistence), 

5. prostor v hodinách předmětu Tělesná výchova (praktické činnosti: nácvik asistence), 

6. návštěva Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi - edukační program  

“Černá kavárna”, 

7. beseda s protetikem, 

8. návštěva Technického muzea v Praze - edukační program “Život v náhradách”, 
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9. Paralympijský školní den. 
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3.3 Výsledky výzkumu 

3.3.1 Kvalitativní část 

V úvodu programu “Život s handicapem”, byly žákům sedmého a devátého ročníku,  

v rámci vyučovacích hodin výchovy ke zdraví, rozdány k vyplnění dotazníky CAIPE – 

CZ a Adjective - Checklist, které měří postoje zdravých dětí k zařazení dětí s 

postižením do běžných hodin TV. 

V několika dalších vyučovacích hodinách tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, byla 

žákům přiblížena problematika osob se zdravotním postižením formou přednášek, 

jejichž hlavní podstatou bylo nastínění druhů zdravotního postižení, vysvětlení 

jednotlivých pojmů pojících běžnou společnost s životem se zdravotním postižením.  

V hodinách také žáci měli možnost shlédnout velké množství sportovních disciplín – 

volejbal sedících, sladgehokej, boccia, slalom na lyžích, atletické disciplíny, které 

nejsou doménou pouze zdravých jedinců. Byla zde také možnost vyzkoušet si praktické 

pohybové činnosti a aktivity, jako přenášení žáka, který simuluje tělesné postižení, 

orientace a asistence žákovi se zrakovým postižením či vyzkoušení znakové řeči ve 

dvojicích, skupinách a za nestandardních podmínek ve třídě. 

Tabulka č. 4: Hodnotící karta přípravy – výukové bloky v hodinách TV a výchovy ke 

zdraví 

Název aktivity výukové bloky v hodinách tělesné výchovy a výchovy ke zdraví 

Popis krátké výukové bloky seznamující se životem osob se zdravotním 

postižením 

Délka celkem 1350 minut 

Náročnost na 

přípravu 

nízká (vyhledání informací k tématu, videí, seznámení se s hrami pro 

přiblížení tématu, zajištění pomůcek) 

Náročnost na 

realizaci 

nízká 

Finanční náročnost nízká 

Subjektivně 

vnímaný vzdělávací 

dopad na žáky 

střední (po prvotním seznámení s problematikou žáci dobře reagovali 

hlavně na praktické činnosti, které je opravdu zaujaly). Později také živě 

reagovali na seznámení se sporty. 

Slovní hodnocení hlavní výhodou zařazení výukových bloků do hodin TV a výchovy ke 

zdraví byla možnost dlouhodobého a opakovaného působení. Střídaly se 

teoretické informace i praktické činnosti. Informace bylo možné 

zprostředkovat různými smysly  
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Dne 1. 12. 2017 žáci absolvovali zajímavý program s názvem “Černá kavárna”, který se 

uskutečnil v Domě dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Jednalo se o přiblížení života 

nevidomých formou her, praktického nácviku a diskuze s nevidomou Haničkou. Celý 

program se odehrával v prostorách zinscenované kavárny, tudíž všechny aktivity byly 

uzpůsobeny každodenním situacím. Žáci si s klapkami vyzkoušeli konzumaci nápojů  

a malého občerstvení (obr. 6), tyflohry (obr. 7) a orientaci v prostoru za pomocí bílé 

hole. V závěru proběhla krátká diskuze s nevidomou Hankou, která odpovídala na 

dotazy, jak ze svého soukromého, tak z profesního života. 

 
Obrázek 6 - Konzumace občerstvení a nápojů 

 
Obrázek 7 - Tyflohry pro nevidomé 
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Tabulka č. 5: Hodnotící karta aktivity - program “Černá kavárna” 

Název aktivity program “Černá kavárna” 

Popis návštěva Domu dětí a mládeže, kde byli žáci seznámeni se 

životem osob se zdravotním postižením - nevidomí 

Délka celkem 90 minut (mimo pozemek školy) 

Počet opakování 1x 

Náročnost na přípravu nízká 

Náročnost na realizaci nízká  

Finanční náročnost žáci uhradili 50 Kč vstupné 

Subjektivně vnímaný 

vzdělávací dopad na žáky 

vysoká (žáci velmi dobře reagovali na praktické ukázky - 

možnost hraní tyfloher a diskusi s osobou se zdravotním 

postižením) 

Slovní hodnocení střídání teoretických informací a praktických činností. Informace 

bylo možné zprostředkovat různými smysly a vjemy 

 

V rámci vzdělávacího procesu se dne 8. 12. 2017 uskutečnila beseda s protetikem, který 

se po dlouhá léta věnuje výrobou, distribucí a především aplikací protéz. Žákům byla 

přiblížena věda, která se právě výrobou protéz zabývá. Dále se žáci dozvěděli  

o rozdílech mezi protézou (náhrada chybějící části) a ortézou (náhrada funkce),  

o několika druzích ortéz či jejich funkcích. Žáci byli také obeznámeni s historií výroby 

protéz nejen formou přednášky, ale i formou unikátního filmu z roku 1947, který 

poukazuje na péči jedinců z poválečného Německa a na rozvoj protetiky. Dále jim byly 

vysvětleny stupně volnosti a důležitost úchopu pro vytvoření protézy. Přednáška také 

osvětlovala principy myoelektrické a bioelektrické protézy. Dále byla žákům ukázána 

videa s problematikou života s protézou – lyžař, aktivní sportovec. V rámci diskuse žáci 

pokládali jednotlivé dotazy, které byly orientovány na finanční dotace protéz či průběh 

extrémních situací, jako je chůze ve vodě, běh či negativní dopad sportovce na zdraví 

jedince při dlouhodobém používání sportovních protéz. Následovala praktická ukázka 

protéz – plastová chodidla (vysvětlení mechanismu), náhrada ruky, protézy podkolenní 

a nadkolenní, kde měli žáci možnost praxe či podrobnějšího popisu funkce. 
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Tabulka č. 6: Hodnotící karta aktivity - beseda s protetikem 

Název aktivity beseda s protetikem 

Popis seznámení se životem osob se zdravotním postižením - 

tělesně postižení 

Délka celkem 90 minut 

Počet opakování 1x 

Náročnost na přípravu střední (zajištění odborného výkladu, úprava rozvrhu) 

Náročnost na realizaci nízká 

Finanční náročnost nízká 

Subjektivně vnímaný vzdělávací 

dopad na žáky 

střední (vizuální a praktické ukázky žáky velmi 

zajímaly) 

Slovní hodnocení střídání teoretických informací s vizuálními ukázkami  

 

Další edukační akcí byla návštěva Technického muzea v Praze dne 13. 12. 2017 (obr. 

8). V rámci programu “Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně” byli žáci 

obeznámeni s realitou současných možností medicíny. Žákům byly představeny 

úspěchy z oblasti lékařství, elektroniky, kybernetiky, mechaniky, statiky či designu. 

Výstava ve dvanácti sekcích nabízela k zhlédnutí velké množství exponátů funkčních  

i estetických náhrad lidského těla od protéz končetin, zubních, cévních či prsních 

implantátů přes náhrady funkce ledvin, jater, slinivky, srdce nebo plic, po nervovou 

stimulaci či kompenzaci hlasu, sluchu a zraku. Edukační program trval dvě hodiny  

a žáci měli v závěru možnost klást tématické dotazy. 

 
Obrázek 8 - Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně 

(http://www.ntm.cz/clovek_v_nahradach) 

 

http://www.ntm.cz/clovek_v_nahradach
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Tabulka č. 7: Hodnotící karta aktivity - návštěva výstavy “Člověk v náhradách” 

Název aktivity návštěva výstavy “Člověk v náhradách” 

Popis seznámení se životem osob se zdravotním postižením - 

kompenzační pomůcky 

Délka celkem 90 minut 

Počet opakování 1x 

Náročnost na přípravu nízká 

Náročnost na realizaci nízká 

Finanční náročnost žáci uhradili 60 Kč vstupné + 80 Kč autobus 

Subjektivně vnímaný vzdělávací 

dopad na žáky 

střední (vizuální a praktické ukázky žáky velmi zajímaly) 

Slovní hodnocení střídání teoretických informací s vizuálními ukázkami 

 

Program “Život s handicapem” vyvrcholil, dne 18. 12. 2017, uskutečním 

Paralympijského školního dne. Od 10 hodin se v prostorách tělocvičny uskutečnila 

přednáška paralympioniků. 

Arnošt Petráček, držitel zlaté medaile v plavání na padesát metrů plavecký způsob znak 

z Paralympijských OH z Ria de Janeira 2016 a současný držitel světového rekordu,  

a Kateřina Komárková, nejmladší účastnice Paralympijských OH z Pekingu 2008  

v plavání na 100 metrů plavecký způsob prsa, žákům přiblížili život vrcholového 

sportovce s handicapem (obr. 9). V úvodu přednášky nastínili své první „sportovní 

kroky“, které nebyly vždy jednoduché.  Přednáška se dále týkala klasifikace ve sportech 

osob s tělesným postižením, jejich osobního života a také přiblížila přípravy a průběh 

Paralympijských OH. Žákům bylo puštěno video o paralympijských sportech, poté 

video o plaveckých paralympijských sportech. Žáci pak měli možnost kdykoliv vnést 

dotaz týkající se aktuálního tématu. 
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Obrázek 9 - Diskuze s paralympioniky v rámci PŠD 

Druhá část paralympijského školního dne byla orientována na praktické činnosti 

spojené se speciálními potřebami žáků se zdravotním postižením. 

Žáci byli rozděleni do pěti skupin po osmi žácích. V úvodu této části bylo žákům 

detailně slovně vysvětleno a názorně ukázáno, jak mají manipulovat s kompenzačními 

pomůckami a podle jakých pravidel se mají řídit při práci s osobou se zdravotním 

postižením. Kompenzační a tyflopomůcky byly zapůjčeny z katedry zdravotní tělesné 

výchovy UK FTVS. 

Jednalo se o tři ortopedické vozíky, padesát klapek na oči, pět bílých holí, deset kusů 

simulačních brýlí, čtyři míče s rolničkou, hmatové pexeso, pět kusů Braillovy slepecké 

abecedy, pět kusů materiálů se znakovou řečí, sada míčů na sport boccia. Zapůjčené 

pomůcky byly zakomponovány do všech stanovišť. 

 

Stanoviště číslo 1 – Orientace v prostoru (mobilita bez zrakové kontroly). Na tomto 

stanovišti si žáci měli uvědomit, jak je zrakové vnímání důležité. Nejprve se rozdělili do 

dvojic, jeden měl za úkol vést, druhý s klapkami na očích se vést nechal (obr. 10). 

Druhé cvičení bylo obdobné, ovšem k orientaci v prostoru sloužila bílá hůl. Třetí 

cvičení zahrnovalo slovní navigaci žáka, bez doteku. Žáci se po každém cvičení 

vyměnili, snahou bylo překonat různé překážky - švédská bedna, medicinbal, stěna. 
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Obrázek 10 - Orientace v prostoru (mobilita bez zrakové kontroly) 

 

Stanoviště číslo 2 - Orientace v prostoru při pohybové aktivitě. Žáci si na tomto 

stanovišti měli uvědomit, jak je obtížné se orientovat v prostoru se zrakovým 

postižením. Nejprve se žáci rozdělili do dvojic. Díky simulačním brýlím, které mají 

představovat, co může osoba se zrakovým postižení vidět, si žáci vyzkoušeli slalom ve 

vymezeném prostoru (obr. 11). Žáci se vyměnili a propůjčili si brýle mezi sebou.   

 

Obrázek 11 - Orientace v prostoru při pohybové aktivitě 
 

Stanoviště číslo 3 – Orientace v prostoru při pohybové aktivitě. Žáci si měli uvědomit, 

jak je obtížné se orientovat v prostoru se zrakovým postižením na základě jednoho ze 

smyslů - sluchu. Žáci se zde rozdělili opět do dvojic. Jeden měl klapky na očích, druhý 

měl za úkol spolužákovi házet míč s rolničkou tak, aby jej žák s klapkami chytil nejprve 

na vzdálenost dvou metrů, následně pak čtyřech metrů (obr. 12). Druhé cvičení bylo 

orientováno na osvojení si pohybových dovedností dolních končetin na základě 

smyslového podnětu kopáním, nejprve na vzdálenost dvou metrů, pak čtyřech metrů. 

Žáci se po každém cvičení vyměnili. 
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Obrázek 12 - Orientace v prostoru při pohybové aktivitě 

 

Stanoviště číslo 4 - Mobilita na vozíku. Toto stanoviště mělo žákům pomoci osvojit si 

základní pohybové dovednosti na vozíku. Žáci se rozdělili do trojic. Postupně si 

vyzkoušeli pohyb na vozíku v prostorách školní chodby formou slalomu (obr. 13). 

Projížděli vyznačenou trasou, dvojice pomáhala žákovi na vozíku ze schodů a do 

schodů. Žáci se po každém cvičení vyměnili. 

 
 

Obrázek 13 - Mobilita na vozíku 

 

Stanoviště číslo 5 – hmatová technika a znaková řeč. Podstatou tohoto stanoviště bylo 

pro žáky uvědomění si obtížnosti četby a porozumění osob, které mají smyslové 

postižení. Žáci se rozdělili do dvojic. Jeden ze dvojice měl klapky na očích, druhý jej 

vedl v Braillové slepecké abecedě (obr. 14). Dále si žáci na základě materiálu se 

znakovou řečí zkoušeli jednotlivá písmena pomocí jedné dlaně nebo obou. Po každém 

cvičení se žáci vyměnili. 
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Obrázek 14 - Hmatová technika a znaková řeč 

 

Po krátké přestávce byla stanoviště sklizena a žáci byli seznámeni se sportovní 

disciplínou - boccia, kterou mohou hrát i osoby s těžkým zdravotním postižením. Žáci 

pak dostali možnost vyzkoušet si jednotlivé pohybové dovednosti, trefit se koulí 

nejblíže k vyznačenému místu či umístit ji správnou technikou. Poté se rozdělili do čtyř 

družstev po jedenácti hráčích, do vymezeného prostoru, dvě družstva hrála proti sobě ve 

vymezeném prostoru. Žákům byla vysvětlena pravidla a byli nabádáni k soustředění, 

pečlivosti a k co nejpřesnější hře. 

Basketbal na vozíku byla poslední část paralympijského školního dne. Žáci měli za úkol 

rozdělit se do družstev po čtyřech hráčích. Vždy jeden hráč byl na vozíku. V prvním 

cvičení si žáci vyzkoušeli jízdu na vozíku formou otáčení, slalomem, dále si zkoušeli 

přihrávat mezi sebou míč. Nakonec se hrál basketbalový zápas (obr. 15). Žáci se vždy 

po určitém časovém intervalu vyměnili, tak aby si každý basketbalovou hru na vozíku 

vyzkoušel. 

 
 

Obrázek 15 -  Basketbalový zápas 
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V úplném závěru uskutečnění paralympijského školního dne žáci formou zpětné vazby 

měli možnost hodnotit své prožitky a uvědomění si, jaké nástrahy musí osoba se 

zdravotním postižením překonat. A jak je důležité o této problematice vědět, šířit ji  

a respektovat. 

Tabulka č. 8: Hodnotící karta aktivity - “Paralympijský školní den” 

Název aktivity “Paralympijský školní den” 

Popis seznámení se životem osob se zdravotním postižením - sportovní 

aktivity 

Délka 180 minut 

Počet opakování 1x 

Náročnost na přípravu vysoká (zajištění a doprava pomůcek, zajištění dvou 

paralympioniků, zajištění prostor školy, úprava rozvrhu, zajištění 

personálního zajištění) 

Náročnost na realizaci vysoká 

Finanční náročnost 800 Kč (hrazeno výzkumníkem) 

Subjektivně vnímaný 

vzdělávací dopad na žáky 

vysoký (žáci velmi dobře reagovali na diskusi s handicapovanými 

sportovci, velmi je zaujaly praktické ukázky, na které pak živě 

reagovali) 

Slovní hodnocení střídání teoretických informací, vizuálních ukázek a praktických 

činností. Informace bylo možné zprostředkovat různými smysly a 

vjemy 
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3.3.2 Kvantitativní část 

7. ročník - počet chlapců 11, počet dívek 9 (věk 12-13 let) 

9. ročník – počet chlapců 14, počet dívek 10 (věk 14 – 15 let)  

 

1. Zakroužkuj, jestli někdo z vaší rodiny, nebo váš kamarád či známý má nebo nemá 

nějaké postižení. Např. tvůj bratr, bratranec, sestřenice, nebo někdo, kdo bydlí 

blízko vás, používá invalidní vozík, nevidí, nebo neslyší nebo je mentálně 

postižený. 

 
Graf 1 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 1 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 2  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 1 (pre-test, 

listopad 2017) 

2. Nyní zakroužkujte, zda jste někdy měli v nějaké z vyučovacích hodin spolužáka  

s postižením. 

 

 
Graf 3 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 2 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 4 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 2 (pre-test, 

listopad 2017) 
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3. Nyní zakroužkujte, jestli s vámi chodil někdy do tělesné výchovy spolužák  

s postižením. 

 

 
Graf 5 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 3 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 6 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 3 (pre-test, 

listopad 2017) 

4. Nakonec zakroužkujte, jestli si myslíte, že jste: 

 velmi soutěživý/á (myslím, jestli chceš vyhrávat a jsi smutný/á, když prohraješ), 

 trochu soutěživý/á (rád/a vyhráváš a hraješ s nasazením, ale prohrou pro tebe 

nekončí svět), 

 nesoutěživý/á (rád/a hraješ pro zábavu). 

 
Graf 7 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 4 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 8 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 4 (pre-test, 

listopad 2017)  
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5. Bydlím v Olomouci. 

 

 
Graf 9 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 5 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 10 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 5 (pre-

test, listopad 2017) 

6. Obvykle obědváme v 9 hodin ráno. 

 

 
Graf 11 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 6 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 12 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 6 (pre-

test, listopad 2017) 
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7. Bylo by prima, kdyby Petr chodil se mnou na hodiny TV. 

 

 
Graf 13 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 7 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 14 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 7 (pre-

test, listopad 2017) 

  

 
Graf 15 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 7 (post-

test, leden 2018) 

Graf 16 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 7 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 7, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (3), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně 

ne (2). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti chlapců a negativní postoj u dvou chlapců. 
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Dívky (n = 9) sedmého ročníku odpověděly v pre - testu (listopad 2017) následujícím 

způsobem: pravděpodobně ano (5) a pravděpodobně ne (4). Celkem tedy pozitivní 

postoj u pěti dívek a negativní postoj u čtyř dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (1) a pravděpodobně ano (10). Celkem tedy pozitivní postoj u jedenácti 

chlapců. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (7) a pravděpodobně ne (1). 

Celkem tedy pozitivní postoj u osmi dívek a negativní postoj u jedné dívky. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmé třídy došlo ke zlepšení pozitivních postojů  

u chlapců z devíti na jedenáct a u dívek z pěti na osm. 

Na otázku číslo 7, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (12) a pravděpodobně 

ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u třinácti chlapců a negativní postoj u jednoho 

chlapce. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (5), pravděpodobně ano (3) a pravděpodobně ne (2). 

Celkem tedy pozitivní postoj u osmi dívek a negativní postoj u dvou dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (8) a pravděpodobně ne (5). Celkem tedy 

pozitivní postoj u devíti chlapců a negativní postoj u pěti chlapců. Dívky (n = 10) 

devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(3), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj  

u devíti dívek a negativní postoj u jedné dívky. 

Při porovnání obou hodnocení žáků deváté třídy došlo ke zhoršení pozitivních postojů  

u chlapců ze třinácti na devět a u dívek došlo ke zlepšení pozitivních postojů z osmi na 

devět.  
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8. Protože Petr není ve sportu moc dobrý, zpomaloval by všem hru. 

 

 
Graf 17 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 8 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 18 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 8 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 19  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 8 (post-

test, leden 2018) 

Graf 20  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 8 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 8, chlapci (n = 14) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: pravděpodobně ano (4), pravděpodobně ne (4) a ne 

(3). Celkem tedy pozitivní postoj u sedmi chlapců a negativní postoj u čtyř chlapců. 
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Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly následujícím 

způsobem: pravděpodobně ano (5), pravděpodobně ne (1) a ne (3). Celkem tedy 

pozitivní postoj u čtyř dívek a negativní postoj u pěti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (6), pravděpodobně ne (3) a ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u čtyř chlapců a negativní postoj u sedmi chlapců. Dívky (n = 9) 

sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(2), pravděpodobně ano (3), pravděpodobně ne (3) a ne (1). Celkem tedy pozitivní 

postoj u čtyř dívek a negativní postoj u pěti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmé třídy došlo ke zhoršení pozitivních postojů  

u chlapců ze sedmi na čtyři, u dívek nedošlo ke zlepšení pozitivních postojů. 

Na otázku číslo 8, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (2), pravděpodobně ano (8), pravděpodobně ne 

(1) a ne (3). Celkem tedy pozitivní postoj u čtyř chlapců a negativní postoj u deseti 

chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (4), pravděpodobně ano (2), pravděpodobně ne (3) a ne (1). 

Celkem tedy pozitivní postoj u čtyř dívek a negativní postoj u šesti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci devátého ročníku (n = 14) odpověděli následujícím 

způsobem: ano (5), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně ne (3). Celkem tedy 

pozitivní postoj u třech chlapců a negativní postoj u jedenácti chlapců. Dívky (n = 10) 

devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(2), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně ne (2). Celkem tedy pozitivní postoj  

u dvou dívek a negativní postoj u osmi dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků devátého ročníku došlo ke zhoršení pozitivních 

postojů u chlapců ze čtyř na tři a u dívek ze čtyř na dvě.  
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9. Kdybychom hráli skupinovou hru, např. basketbal, bylo by fajn mít Petra  

v družstvu. 

 

 
Graf 21 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 9 (pre-test, 

listopad 2017) 

Graf 22 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 9 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 23  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 9 (post-

test, leden 2018) 

Graf 24 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 9 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 9, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre-testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (2), pravděpodobně ano (6), pravděpodobně ne 

(3) a ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u osmi chlapců a negativní postoj u čtyř 

chlapců. 
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Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly následujícím 

způsobem: pravděpodobně ano (5), pravděpodobně ne (3) a ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u pěti dívek a negativní postoj u čtyř dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (2), pravděpodobně ano (8), pravděpodobně ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u deseti chlapců a negativní postoj u jednoho chlapce. Dívky (n = 9) 

sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(1), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně ne (2). Celkem tedy pozitivní postoj  

u sedmi dívek a negativní postoj u dvou dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců z osmi na deset a u dívek z pěti na sedm. 

Na otázku číslo 9, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (4), pravděpodobně ne 

(6) a ne (3). Celkem tedy pozitivní postoj u pěti chlapců a negativní postoj u devíti 

chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (2), pravděpodobně ano (1), pravděpodobně ne (5) a ne (2). 

Celkem tedy pozitivní postoj u třech dívek a negativní postoj u sedmi dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: chlapci ano (2), pravděpodobně ano (5), pravděpodobně ne (6) a ne (1). 

Celkem tedy pozitivní postoj u sedmi chlapců a negativní postoj u sedmi chlapců. 

Dívky (n = 10) devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím 

způsobem: ano (5), pravděpodobně ano (3) a pravděpodobně ne (2). Celkem tedy 

pozitivní postoj u osmi dívek a negativní postoj u dvou dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků deváté třídy došlo ke zlepšení pozitivních postojů  

u chlapců z pěti na sedm a u dívek ze tří na osm. 
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10. TV by byla zábavná, kdyby tam byl Petr se mnou. 

 

 
Graf 25 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 10 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 26 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 10 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 27 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 10 (post-

test, leden 2018) 

Graf 28 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 10 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 10, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre-testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (6), pravděpodobně ne 

(3) a ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u sedmi chlapců a negativní postoj u čtyř 

chlapců. 
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Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre-testu (listopad 2017) odpověděly následujícím 

způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (4), pravděpodobně ne (2) a ne (2). Celkem tedy 

pozitivní postoj u pěti dívek a negativní postoj u čtyř dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (2), pravděpodobně ano (8) a pravděpodobně ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u deseti chlapců a negativní postoj u jednoho chlapce. Dívky (n = 9) 

sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: 

pravděpodobně ano (7) a pravděpodobně ne (2). Celkem tedy pozitivní postoj u sedmi 

dívek a negativní postoj u dvou dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců ze sedmi na deset a u dívek z pěti na sedm. 

Na otázku číslo 10, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (3), pravděpodobně ano (5), pravděpodobně ne 

(4) a ne (2). Celkem tedy pozitivní postoj u osmi chlapců a negativní postoj u šesti 

chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: pravděpodobně ano (8) a pravděpodobně ne (2). Celkem tedy 

pozitivní postoj u osmi dívek a negativní postoj u dvou dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: chlapci ano (1), pravděpodobně ano (8), pravděpodobně ne (4) a ne (1). 

Celkem tedy pozitivní postoj u devíti chlapců a negativní postoj u pěti chlapců. Dívky 

(n = 10) devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím 

způsobem: pravděpodobně ano (7) a pravděpodobně ne (3). Celkem tedy pozitivní 

postoj u sedmi dívek a negativní postoj u tří dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků devátého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců z osmi na devět, u dívek došlo ke zhoršení pozitivních postojů z osmi 

na sedm.  
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11. Kdyby byl Petr se mnou na hodině TV, bavil bych se s ním a byl bych jeho 

kamarád. 

 

 
Graf 29 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 11 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 30 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 11 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 31 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 11 (post-

test, leden 2018) 

Graf 32 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 11 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 11, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (10) a pravděpodobně ano (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u jedenácti chlapců. 
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Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly následujícím 

způsobem: ano (7) a pravděpodobně ano (2). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti 

dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (7), pravděpodobně ano (4). Celkem tedy pozitivní postoj u jedenácti 

chlapců. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (9). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku nedošlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců ani u dívek. 

Na otázku číslo 11, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre-testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (4), pravděpodobně ano (9) a pravděpodobně 

ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u třinácti chlapců a negativní postoj u jednoho 

chlapce. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre-testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (8) a pravděpodobně ano (2). Celkem tedy pozitivní postoj 

u deseti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (8) a pravděpodobně ano (6). Celkem tedy pozitivní postoj u čtrnácti 

žáků. Dívky (n = 10) devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (7) a pravděpodobně ano (3). Celkem tedy pozitivní postoj 

u deseti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků devátého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců ze třinácti na čtrnáct, u dívek nedošlo ke změně pozitivních postojů. 
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12. Kdyby byl Petr se mnou na hodině TV, rád bych mu pomohl cvičit a hrát hry. 

 

 
Graf 33 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 12 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 34 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 12 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 35 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 12 (post-

test, leden 2018) 

Graf 36  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 12 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 12, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (7), pravděpodobně ano (2) a pravděpodobně 

ne (2). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti chlapců a negativní postoj u dvou chlapců. 

Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly následujícím 
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způsobem: ano (8) a pravděpodobně ano (1). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti 

dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (7) a pravděpodobně ano (4). Celkem tedy pozitivní postoj u jedenácti 

chlapců. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (6) a pravděpodobně ano (3). Celkem tedy pozitivní postoj 

u devíti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců z devíti na jedenáct, u dívek nedošlo ke zlepšení pozitivních postojů. 

Na otázku číslo 12, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre-testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (11) a pravděpodobně ano (3). Celkem tedy 

pozitivní postoj u čtrnácti chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu 

(listopad 2017) odpověděly následujícím způsobem: ano (7) a pravděpodobně ano (3). 

Celkem tedy pozitivní postoj u deseti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (6), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně ne (2). Celkem tedy 

pozitivní postoj u dvanácti chlapců a negativní postoj u dvou chlapců. Dívky (n = 10) 

devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(9), pravděpodobně ano (1). Celkem tedy pozitivní postoj u deseti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků devátého ročníku došlo ke zhoršení pozitivních 

postojů u chlapců ze čtrnácti na dvanáct, u dívek nedošlo ke změně pozitivních postojů. 
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13. Při basketbalu bych byl ochotný nahrát Petrovi. 

 

 
Graf 37 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 13 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 38 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 13 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 39  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 13 (post-

test, leden 2018) 

Graf 40  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 13 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 13, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (7) a pravděpodobně ano (4). Celkem tedy 

pozitivní postoj u jedenácti chlapců. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu 

(listopad 2017) odpověděly následujícím způsobem: ano (2) a pravděpodobně ano (7). 

Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek. 
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V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (7), pravděpodobně ano (3) a pravděpodobně ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u deseti chlapců a negativní postoj u jednoho chlapce. Dívky (n = 9) 

sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(5) a pravděpodobně ano (4). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku došlo ke zhoršení pozitivních 

postojů u chlapců z jedenácti na deset, u dívek nedošlo ke zlepšení pozitivních postojů. 

Na otázku číslo 13, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (11), pravděpodobně ano (2) a pravděpodobně 

ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u třinácti chlapců a negativní postoj u jednoho 

chlapce. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (8) a pravděpodobně ano (2). Celkem tedy pozitivní postoj 

u deseti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (10), pravděpodobně ano (3) a pravděpodobně ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u třinácti chlapců a negativní postoj u jednoho chlapce. Dívky (n = 10) 

devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(10). Celkem tedy pozitivní postoj u deseti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků devátého ročníku nedošlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců ani u dívek. 
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14. Petrovi bychom mohli dovolit střílet na nižší koš 

 
Graf 41 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 14 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 42 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 14 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 43  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 14 (post-

test, leden 2018) 

Graf 44  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 14 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 14, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (9) a pravděpodobně ano (2). Celkem tedy 

pozitivní postoj u jedenácti chlapců. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre-testu 

(listopad 2017) odpověděly následujícím způsobem: ano (8) a pravděpodobně ano (1). 

Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek. 
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V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: chlapci ano (5), pravděpodobně ano (3), pravděpodobně ne (2) a ne (1). 

Celkem tedy pozitivní postoj u osmi chlapců a negativní postoj u tří chlapců. Dívky  

(n = 9) sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: 

ano (5) a pravděpodobně ano (4). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku došlo ke zhoršení pozitivních 

postojů u chlapců z jedenácti na osm, u dívek nedošlo ke zlepšení pozitivních postojů. 

Na otázku číslo 14, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre-testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (12), pravděpodobně ano (1) a pravděpodobně 

ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u třinácti chlapců a negativní postoj u jednoho 

chlapce. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (9) a pravděpodobně ano (1). Celkem tedy pozitivní postoj 

u deseti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: chlapci ano (8), pravděpodobně ano (5) a ne (1). Celkem tedy pozitivní 

postoj u třinácti chlapců a negativní postoj u jednoho chlapce. Dívky (n = 10) devátého 

ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano (7)  

a pravděpodobně ano (3). Celkem tedy pozitivní postoj u deseti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků deváté třídy nedošlo ke zlepšení pozitivních postojů 

u chlapců ani u dívek. 
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15. Při basketbalu by PETR mohl zůstat v prostoru pod košem déle (pět sekund místo 

daných tří sekund). 

 

 
Graf 45 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 15 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 46 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 15 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 47  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 15 (post-

test, leden 2018) 

Graf 48  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 15 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 15, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (4), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně 

ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u deseti chlapců a negativní postoj u jednoho 

chlapce. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 
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následujícím způsobem: ano (1) a pravděpodobně ano (8). Celkem tedy pozitivní postoj 

u devíti dívek. 

V post - testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (11). Celkem tedy pozitivní postoj u jedenácti chlapců. Dívky (n = 9) 

sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(7) a pravděpodobně ano (2). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců z deseti na jedenáct, u dívek nedošlo ke změně pozitivních postojů. 

Na otázku číslo 15, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (10) a pravděpodobně ano (4). Celkem tedy 

pozitivní postoj u čtrnácti chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu 

(listopad 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano (8), pravděpodobně ano (1)  

a pravděpodobně ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek a negativní postoj  

u jedné dívky. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: chlapci ano (13) a pravděpodobně ano (1). Celkem tedy pozitivní postoj  

u čtrnácti chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v post - testu (leden 2018) 

odpověděly následujícím způsobem: ano (7) a pravděpodobně ano (3). Celkem tedy 

pozitivní postoj u deseti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků devátého ročníku nedošlo ke změně pozitivních 

postojů u chlapců, u dívek došlo ke zlepšení pozitivních postojů z devíti na deset. 
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16. Bylo by dobré, aby PETROVI nikdo nemohl vzít při nahrávce míč. 

 

 
Graf 49 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 16 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 50 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 16 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 51  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 16 (post-

test, leden 2018) 

Graf 52  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 16 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 16, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (2), pravděpodobně ano (3) a pravděpodobně 

ne (6). Celkem tedy pozitivní postoj u pěti chlapců a negativní postoj u šesti chlapců. 

Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly následujícím 
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způsobem: pravděpodobně ano (1), pravděpodobně ne (7) a ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u jedné dívky a negativní postoj u osmi dívek. 

V post - testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (5), pravděpodobně ne (4) a ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u šesti chlapců a negativní postoj u pěti chlapců. Dívky (n = 9) sedmého 

ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: pravděpodobně 

ano (4), pravděpodobně ne (4) a ne (1). Celkem tedy pozitivní postoj u čtyř dívek  

a negativní postoj u pěti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních 

postojů u chlapců z pěti na šest a u dívek z jedné na čtyři. 

Na otázku číslo 16, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre-testu (listopad 2017) 

odpověděly následujícím způsobem: ano (1), pravděpodobně ano (3), pravděpodobně ne 

(6) a ne (4). Celkem tedy pozitivní postoj u čtyř chlapců a negativní postoj u deseti 

chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (3), pravděpodobně ano (1) a pravděpodobně ne (6). 

Celkem tedy pozitivní postoj u čtyř dívek a negativní postoj u šesti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: chlapci ano (4), pravděpodobně ano (2), pravděpodobně ne (4) a ne (4). 

Celkem tedy pozitivní postoj u šesti chlapců a negativní postoj u osmi chlapců. Dívky 

(n = 10) devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím 

způsobem: ano (4), pravděpodobně ano (1) a pravděpodobně ne (5). Celkem tedy 

pozitivní postoj u pěti dívek a negativní postoj u pěti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků deváté třídy došlo ke zlepšení pozitivních postojů  

u chlapců ze čtyř na šest a u dívek ze čtyř na pět. 
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17. Kdyby při basketbale Petr míč získal, pomohl bych mu, aby mohl vstřelit koš  

(PETR je spoluhráčem ve tvém týmu). 

 

 
Graf 53 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 17 (pre-

test, listopad 2017) 

Graf 54 - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 17 (pre-

test, listopad 2017) 

 
Graf 55  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek sedmého ročníku na otázku č. 17 (post-

test, leden 2018) 

Graf 56  - Porovnání odpovědí chlapců a dívek devátého ročníku na otázku č. 17 (post-

test, leden 2018) 

 

Na otázku číslo 17, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (9) a pravděpodobně ano (2). Celkem tedy 

pozitivní postoj u jedenácti chlapců. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu 

(listopad 2017) odpověděly následujícím způsobem: ano (6) a pravděpodobně ano (3). 

Celkem tedy pozitivní postoj u devíti dívek. 
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V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (6) a pravděpodobně ano (5). Celkem tedy pozitivní postoj u jedenácti 

chlapců. Dívky (n = 9) sedmého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly 

následujícím způsobem: ano (5) a pravděpodobně ano (4). Celkem tedy pozitivní postoj 

u devíti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků sedmé třídy nedošlo ke zlepšení pozitivních postojů 

u chlapců ani u dívek. 

Na otázku číslo 17, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

odpověděli následujícím způsobem: ano (8) a pravděpodobně ano (6). Celkem tedy 

pozitivní postoj u čtrnácti chlapců. Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu 

(listopad 2017) odpověděly následujícím způsobem: ano (10). Celkem tedy pozitivní 

postoj u deseti dívek. 

V post-testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku odpověděli následujícím 

způsobem: ano (7), pravděpodobně ano (6) a pravděpodobně ne (1). Celkem tedy 

pozitivní postoj u třinácti chlapců a negativní postoj u jednoho chlapce. Dívky (n = 10) 

devátého ročníku v post - testu (leden 2018) odpověděly následujícím způsobem: ano 

(10). Celkem tedy pozitivní postoj u deseti dívek. 

Při porovnání obou hodnocení žáků devátého ročníku došlo ke zhoršení pozitivních 

postojů u chlapců ze čtrnácti na třináct, u dívek nedošlo ke změně pozitivního postoje. 
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18. Pokud byste chtěli popsat PETRA svým spolužákům, která slova byste použili? V 

tabulce níže je seznam slov, která můžete použít. Označte všechna (zakroužkujte) 

slova, kterými byste Petra popsali. Můžete označit kolik chcete slov. 

V otázce číslo 18, chlapci (n = 11) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

zakroužkovali z celkového počtu (n = 86) přídavných jmen, přídavná jména 

následujícím způsobem: pozitivní přídavná jména (n = 61) a negativní přídavná jména 

(n = 25). Dívky (n = 9) sedmého ročníku v pre - testu (listopad 2017) zakroužkovaly  

z celkového počtu (n = 56) přídavných jmen, přídavná jména následujícím způsobem: 

pozitivní přídavná jména (n=43) a negativní přídavná jména (n = 13). 

V post - testu (leden 2018) chlapci (n = 11) sedmého ročníku zakroužkovali z celkového 

počtu (n = 108) přídavných jmen, přídavná jména následujícím způsobem: pozitivní 

přídavná jména (n = 68) a negativní přídavná jména (n = 40). Dívky (n = 9) sedmého 

ročníku v pre - testu (listopad 2017) zakroužkovaly z celkového počtu (n = 74) 

přídavných jmen, přídavná jména následujícím způsobem: pozitivní přídavná jména  

(n = 56) a negativní přídavná jména (n = 18). 

Na základě rozdílného počtu zakroužkovaných odpovědí v pre - testu (listopad 2017)  

a post - testu (2018) u chlapců sedmého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních postojů  

o osm procent, a u dívek sedmého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních postojů o jedno 

procento. 

V otázce číslo 18, chlapci (n = 14) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) 

zakroužkovali z celkového počtu (n = 95) přídavných jmen, přídavná jména 

následujícím způsobem: pozitivní přídavná jména (n=74) a negativní přídavná jména  

(n = 21). Dívky (n = 10) devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) zakroužkovaly  

z celkového počtu (n = 68) přídavných jmen, přídavná jména následujícím způsobem: 

pozitivní přídavná jména (n = 51) a negativní přídavná jména (n = 17). 

V post - testu (leden 2018) chlapci (n = 14) devátého ročníku zakroužkovali  

z celkového počtu (n = 93) přídavných jmen, přídavná jména následujícím způsobem: 

pozitivní přídavná jména (n = 57) a negativní přídavná jména (n = 36). Dívky (n = 10) 

devátého ročníku v pre - testu (listopad 2017) zakroužkovaly z celkového počtu (n = 51) 

přídavných jmen, přídavná jména následujícím způsobem: pozitivní přídavná jména  

(n = 45) a negativní přídavná jména (n=16). 
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Na základě rozdílného počtu zakroužkovaných odpovědí v pre - testu (listopad 2017)  

a post - testu (2018) u chlapců devátého ročníku došlo ke zhoršení pozitivních postojů  

o sedmnáct procent, a u dívek devátého ročníku došlo ke zlepšení pozitivních postojů  

o šest procent.  
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4 DISKUZE 

Cílem našeho výzkumného šetření bylo zkoumat možnosti ovlivnění postojů žáků 

základní školy. Byla zvolena kvalitativně kvantitativní metodika práce. Kvalitativní část 

práce se zabývala hledáním možností pedagogické práce s tématem zdravotního 

postižení. Absolvované výukové bloky a programy byly označeny jako program Život  

s handicapem. V kvantitativní části práce jsme zkoumali, zda absolvování tohoto 

programu změní postoje žáků k integraci do školní tělesné výchovy. 

Výzkumná otázka číslo 1: Jaké formy edukace lze využít k pozitivnímu ovlivnění postojů 

žáků základní školy k problematice osob se zdravotním postižením v průběhu programu 

“Život s handicapem”? 

Žáci se v průběhu dvouměsíčního programu zúčastnili celkem čtyř akcí. Je jednoznačně 

přínosné žáky edukovat také jiným subjektem, aby nedošlo ke stereotypizaci 

vyučovacích hodin. V těchto případech se osvědčila diskuse s protetikem či 

paralympioniky, jelikož žáci jej vnímali jako velké obohacení a přínos. Po praktické 

stránce je jednoznačně nejdůležitější didaktickou pomůckou praktická ukázka, 

vizualizace a didaktické pomůcky, na které si žáci mohou sáhnout a uchopit je. Tímto 

způsobem žák velice rychle zpracovává novou informaci, která je v mozku uchována po 

dlouhou dobu. Ve vyučovacích hodinách byl také dost často praktikován nácvik 

nestandardních situací, které vedou k ukotvení teoretických poznatků. Názorná vizuální 

ukázka byla nezbytnou součástí jakéhokoliv tématu, jelikož velké množství žáků se 

ještě nikdy osobně nesetkalo s osobami se zdravotním postižením.  

V Mladé Boleslavi a jejím okolí, bohužel není možné sledovat sportovní klání OZP 

přímo, v hodinách ale zcela postačily záznamy z Paralympijských her či běžné 

sportovní reportáže. Velmi důležitý je také postoj přednášejícího k celé problematice. 

Snahou každého, kdo působí na žáky intenciální formou by mělo být poskytnutí, co 

nejpravdivějších a nejadekvátnějších informací, tak aby žák neměl pocit, že se jedná o 

nátlak. Diskuze byla součástí každého edukačního programu, je nezbytně nutné, aby 

žáci vyslechli názory svých vrstevníků a dokázali na ně reagovat. V knize Aktuální 

témata didaktiky: školní tělesná výchova z roku 2010 vidí prof. Fialová využívání 

různých didaktických stylů a vyučovacích metod jako nezbytnost pro proaktivní 

myšlenkové procesy žáků, na které pedagog v průběhu vyučování působí. Tyto 
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myšlenky se také potvrdily v našem výzkumu. Je nezbytně nutné obměňovat didaktické 

metody, které ovlivňují žákův úsudek v diskuzních tématech. 

Výzkumná otázka číslo 2: Jaké je porovnání realizovaných edukačních akcí z hlediska 

časové, personální a finanční náročnosti v programu “Život s handicapem”? 

Tabulka č. 9: Souhrnná tabulka hodnocení náročnosti jednotlivých programových bloků 

Akce Příprava Realizace Čas 

realizace 

Finance 

Výukové bloky výchova ke 

zdraví a tělesná výchova 

nízká nízká 1350 minut 0 Kč 

Program “Černá kavárna” nízká nízká 90 minut 50 Kč (hrazeno žáky) 

Beseda s protetikem střední nízká 90 minut 0 Kč 

Program “Život náhradách” nízká nízká 90 minut 140 Kč (hrazeno žáky) 

PŠD vysoká vysoká 180 minut 

 

800 Kč (hrazeno 

výzkumníkem) 

 

Jak je z krátkého sdělení  v kapitole sedm patrné největší zastoupení v časové 

náročnosti na realizaci programu “Život s handicapem” byla jednoznačně samotná 

příprava před samotným PŠD. Již od června 2017 byla zahájena jednání  

s vedením školy ohledně zajištění probandů, kteří byli vybráni pro výzkum.  

Před ukončením téhož školního roku proběhla krátká informativní schůzka výzkumníka 

- učitele spolu se zákonnými zástupci, kde byli rodiče obeznámeni s vyplněním 

informačního souhlasu a předběžným průběhem edukačního programu jako takového. 

Žáci byli s celým záměrem této výzkumné práce informováni na začátku školního roku 

2017/2018, kde jim v úvodních hodinách výchovy ke zdraví byla předložena kopie 

informačního souhlasu s požadavkem na vyplnění ještě před začátkem samotné 

realizace. Tématický plán  předmětu výchovy ke zdraví byl doplněn, dle požadavků 

učitele - výzkumníka a upraven na základě domluvy s vedením školy. V listopadu  

roku 2017 byly v průběhu vzdělávacího procesu průběžně uskutečňovány tématické 

edukační akce, které svou časovou náročností nepřekračovaly standard. Vedení základní 

školy bylo k realizaci celého programu velice nápomocné, čímž se odbouraly možné 

problémy s organizací. Návštěva programu “Černá kavárna”, přednáška s protetikem  

a návštěva Technického muzea v Praze byly zasazeny do vzdělávacího procesu, tak aby 

příliš nenarušovaly chod běžného vyučování. Žáci si hradili sami pouze dvě tématické 
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akce (“Černá kavárna” a vstup do Technického muzea v Praze), ostatní vynaložené 

finanční náklady byly hrazeny školou. PŠD byl zřejmě jediným časově nejnáročnějším 

bodem v celé realizaci dvouměsíčního programu. Příprava spočívala v zajištění 

tyflopomůcek z katedry zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství na UK 

FTVS, dohodnutí data realizace, zajištění účasti paralympioniků na besedě, v přípravě 

harmonogramu jednotlivých stanovišť a zajištění tělocvičen praktických činností. 

Autoři se v teoretické části, v kapitole 2.4 (Lechta, Trpišovská), shodují na promyšlené 

a dlouhodobé organizaci jakékoliv nové školní či mimoškolní činnosti, která by se pak 

měla stát nedílnou součástí školního vzdělávacího plánu, popřípadě tematického plánu. 

K datu 18. 12. 2017 byli zajištěni dva pedagogové (včetně učitele - výzkumníka)  

a jeden dobrovolník, kteří se účastnili celého programu PŠD. V takto malém počtu 

pedagogů vidím osobní nedostatek, jelikož pro optimální organizaci a zvládnutí 

takovéto akce by byla zapotřebí účast minimálně ještě jednoho pedagoga. Skutečnost, 

že výzkumník je pedagog se čtyřletým působením na základní škole, která byla pro tuto 

výzkumnou práci vybrána, jednoznačně snižuje časovou, personální a finanční 

náročnost celého edukačního programu. 

 Výzkumná otázka číslo 3: Jaké je porovnání realizace programu “Život s handicapem” 

z hlediska vzdělávacího dopadu na žáky 7. základní školy Václavkova v Mladé 

Boleslavi? 

Působení na žáky formou tématických edukačních akcí probíhalo po dobu dvou měsíců. 

Pakliže bychom chtěli dosáhnout u všech probandů stoprocentního zlepšení změny 

postojů k integraci žáka se zdravotním postižením, působení by musela mít dlouhodobý 

a soustavnější charakter. Znamenalo by to úpravu tématických plánů ve všech 

vyučovacích předmětech, na což české školství ještě není v současnosti dostatečně 

připravené a také sjednocení názorů a postojů všech pedagogů k integraci. Tématické 

akce, které byly do tohoto programu vybrány a vsazeny byly velmi intenzivního 

charakteru.  Díky tomu se, bez ohledu na věkovou rozdílnost žáků, vyvolal velký zájem 

a nadšení, čímž se podařilo záměr této výzkumné práce splnit. Žáci v závěrečném 

hodnocení jednoznačně celý program velmi ocenili a uvítali by opakování některých 

edukačních akcí častěji. 
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Hypotéza číslo 1: V důsledku intervence dojde k pozitivním změnám v postojích 

probandů 7. základní školy v Mladé Boleslavi. 

Na základní škole, kde byl program “Život s handicapem” uskutečněn, není zcela běžná 

přítomnost žáka se zdravotním postižením, což zapříčinilo u prvotního dotazování 

váhavé či negativní odpovědi. Příčinou byla zjevně nezkušenost a malé podvědomí  

o integraci osob se zdravotním postižením do každodenních činností, tudíž i do školního 

prostředí. V rámci edukačních akcí, které dva měsíce probíhaly v předmětech tělesná 

výchova a výchova ke zdraví, žákům byla tato problematika ”odtajněna” v podobě 

vizuálních a praktických ukázek. Navzdory této skutečnosti došlo ke zhoršení 

pozitivních postojů (u otázky č. 7, 8, 12, celkové zhoršení postojů z jednatřiceti na 

čtyřiadvacet) u chlapců devátého ročníku v otázkách, týkajících se především 

spolupráce a tolerance žáka s tělesným postižením v průběhu sportovního výkonu.  

V post - testu se nepodařilo tedy dosáhnout pozitivní změny v postojích. V rámci 

praktických činností PŠD bylo zjevné, že někteří chlapci soutěživého charakteru 

netolerují účast žáka s tělesným postižením v průběhu hry. Naše výzkumné šetření 

prokázalo, že pedagog je ten, kdo by měl u žáků, kteří ještě nemají na určité skutky a 

činy názor nebo nad nimi nepřemýšlejí, podnítit k jejich zamyšlení a vyhrazenosti. Již v 

publikaci Inkluzivní pedagogika z roku 2016 Lechta zdůrazňuje důležitost osobnostních 

a charakterových vlastností pedagoga, které patří mezi nejdůležitější faktory 

pedagogického procesu. Ze zkušenosti tedy mohu potvrdit, že rozhovor, dotazování, 

diskusní témata a vlastní zájem pedagogika celou situaci integrace osvětlit, v žácích 

dokáže vyvolat velké nadšení, v jehož konečném důsledku ve druhé fázi sběru dat došlo 

ke zlepšení pozitivních postojů u žáků sedmého ročníku  

a u dívek devátého ročníku. Ovšem vezmeme-li v úvahu znění hypotézy, která zahrnuje 

všechny dotazované žáky, musíme tedy konstatovat, že hypotéza nebyla potvrzena. 

Hypotéza číslo 2: Ve výsledcích lednového dotazování nebudou významné rozdíly  

v odpovědích mezi chlapci a dívkami 7. základní školy Václavkova 1082 v Mladé 

Boleslavi. 

Výsledky lednového sběru dat ukazují, že odpovědi chlapců sedmé třídy nejsou tak 

konstantní jako odpovědi dívek, což je zřejmě podmíněno nestálostí názorů. U chlapců 

byly odpovědi v lednovém dotazování pouze ve třech otázkách shodné s dotazováním  

v listopadu. Odpovědi dívek vykazují v sedmi případech stejné odpovědi v lednovém 

dotazování a v listopadovém dotazování. Ovšem s ohledem na počet dotazovaných 
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dívek a chlapců došlo pouze u otázek osm a čtrnáct k významnějším rozdílům mezi 

chlapci a dívkami. Otázky se zabývají možnou pomocí v hraní her a modifikací pravidel 

basketbalu pro žáka s tělesným postižením. V knize Vývojová psychologie z roku 2006 

poukazují Langmeier a Krejčířová na hierarchii v menších skupinách mezi chlapci a na 

rušnější hry v podobě porážení a běhání. Hra dívek je o poznání klidnější a obsahuje 

vzájemnou péči. Chování chlapců je také více závislé na aktuální situaci. I v tomto 

výzkumném šetření se chlapci daleko více dokázali zapálit pro vidinu vítězství a 

soutěžení v průběhu her. Z čehož usuzujeme následnou výraznější rozdílnost 

v lednovém sběru dat v odpovědích mezi chlapci a dívkami. Jak již bylo zmíněno v 

první hypotéze, v lednovém dotazování došlo ke zhoršení pozitivních postojů. Ovšem 

stálost odpovědí v listopadovém a lednovém dotazování není již tak výrazná jako u 

chlapců sedmého ročníku.   Největší rozdíly v odpovědích jsou zaznamenámy u otázky 

sedm a dvanáct. Obecně však nedošlo ve výsledcích lednového dotazování k 

významným rozdílům v odpovědích mezi chlapci a dívkami. Hypotéza tedy byla 

potvrzena. 

Hypotéza číslo 3: Ve výsledcích lednového dotazování nebudou významné rozdíly  

v odpovědích mezi probandy sedmého a devátého ročníku 7. základní školy Václavkova 

1082 v Mladé Boleslavi. 

Z výsledků grafů je zřejmé, že u otázek číslo 7 - 16 jsou odpovědi žáků sedmého  

a devátého ročníku v lednovém dotazování poměrně rozdílné. Důvod spočívá evidentně 

ve věkovém rozdílu respondentů. Ačkoliv se může zdát jako zanedbatelný, v tomto 

věku je naopak dostačující někdy až k protikladným názorům. Odpovědi na tuto 

hypotézu kladou důraz na výchovu a seznámení dětí s existencí osob se zdravotním 

postižením již v raném integračním období. Postoje se formulují na základě výchovy  

a prostředí, tudíž důležitým a nezbytným faktorem pro postoje budoucí jsou rodiče  

a škola. Již děti v předškolním věku jsou chápavé a určité věci dávají do spojitostí. 

Pakliže budeme v rámci vzdělávacího procesu přibližovat integraci dětí se zdravotním 

postižením byť jen hravou formou, nebudou jej v období pubescence a adolescence 

chápat jako žáka, který má navštěvovat pouze školu speciální. Hypotéza nebyla v tomto 

případě potvrzena. 

Z celkového vyhodnocení obou testů (pre - test a post - test) je zřejmé, že žáci sedmé  

a deváté třídy, kteří absolvovali dvouměsíční program “Život s handicapem”, zlepšili 

svůj postoj k integraci žáka se zdravotním postižením do hodin tělesné výchovy. 
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Největší rozdíly ve výsledcích byly zaznamenány u skupiny chlapců devátého ročníku, 

kteří zcela svůj postoj nezlepšili. Je velmi těžké tento výzkum srovnávat s ostatními 

diplomovými pracemi, například s výzkumem Růčové, (2007), Straky (2007) či 

Čerňákové (2006), jelikož pojetí a průběh sběru dat této diplomové práce je poněkud 

odlišný. Zmiňované práce srovnávají postoje žáků ve třídě, do které byl žák se 

zdravotním postižením již v minulosti integrován a žáky z tříd, kteří ještě s osobami se 

zdravotním postižením nemají žádné zkušenosti.  V tomto výzkumu bylo na 

respondenty, kteří mají jen minimální zkušenosti s OZP, působeno dlouhodobě, 

soustavně a intenzivně po dobu dvou měsíců. Programu “Život s handicapem” byl 

přizpůsoben vzdělávací tématický plán, jehož průběh byl s dostatečným časovým 

předstihem konzultován s vedením 7. základní školy, Václavkova 1082 v Mladé 

Boleslavi. Překládané výzkumné šetření se zabývalo zkoumáním možností ovlivnění 

postojů vůči osobám se zdravotním postižením v důsledku dvouměsíčního programu 

„Život s handicapem“. Výzkum zahrnoval dvě části: kvantitativní (hodnocení postojů  

u žáků sedmých a devátých tříd) a kvalitativní (příprava, realizace a hodnocení 

programu). 
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5 ZÁVĚR 

Předmětem této výzkumné práce bylo porovnání změn postojů žáků základní školy  

k integraci žáka se zdravotním postižením do hodin tělesné výchovy v rámci intervence 

dvouměsíčního programu “Život s handicapem”. Za zkoumaný subjekt byli vybráni žáci 

sedmého a devátého ročníku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části byly ve stručnosti popsány typy zdravotního postižení, zdravotní 

postižení zde bylo uvedeno v kontextu sociální psychologie a školního vzdělávání, byl 

zde také přiblížen obsah Paralympijského školního dne. Druhá část diplomové práce se 

věnuje samotnému uskutečnění dvouměsíčního programu “Život s handicapem”. Ve 

výsledkové části je vyhodnocen sběr dat za období listopad 2017 a leden 2018. 

Soustavnost, přiměřenost, názornost, aktivita a uvědomělost ve vzdělávacím procesu 

vedou jednoznačně k ovlivňování změn postojů žáků všech věkových kategorií. 

Důkazem je skutečnost, že vyjma nejstarší skupiny chlapců došlo u všech zbylých 

skupin ke změně pozitivního postoje k integraci žáka se zdravotním postižením do 

hodin tělesné výchovy. Výsledky dotazníkového šetření byly zajímavé, nicméně těžiště 

práce bezesporu spočívalo v realizaci rozsáhlého programu Život s handicapem. 

Ukázalo se, že v rámci běžné výuky je možné zařadit celou řadu různých aktivit, které 

mohou napomáhat seznámení s problematikou zdravotního postižení a tím přispívat  

k utváření zdravých kladných postojů. Potvrdily se zkušenosti předchozích prací, že 

předmět tělesná výchova umožňuje vytvořit prostor pro práci s těmito tématy. Pro žáky 

byly tyto činnosti zajímavé a reagovali na ně pozitivně. Projekt se těšil podpoře  

a pozornosti i ze strany školy a některé jeho části budou využity i v budoucnu. Závěrem 

lze tedy říci, že z mnoha možností jak lze v edukačním procesu působit  na výběr 

pedagoga nejdůležitější. Nutná je také kooperace nejen s vedením školy, ale i kolegů, 

jelikož bez pochopení a stejných myšlenek by postoje nikdy neměly pozitivní charakter. 

Z celkového vyhodnocení obou testů (pre - test a post - test) je zřejmé, že žáci sedmé  

a deváté třídy, kteří absolvovali dvouměsíční program “Život s handicapem”, zlepšili 

svůj postoj k integraci žáka se zdravotním postižením do hodin tělesné výchovy. 

Největší rozdíly ve výsledcích byly zaznamenány u skupiny chlapců devátého ročníku, 

kteří zcela svůj postoj nezlepšili. 
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Příloha číslo 3:  Dotazníky CAIPE – CZ a Adjective - Checklist  

Instrukce pro administrátora (2.stupeň) 

Potřebuji od Vás nějaké informace a zabere to asi 15 min. 

Nejprve se podívejte na záznamový arch. Tam, kde je napsáno „jméno žáka“, napište 

své jméno a příjmení. (chvíli vyčkejte, než se žáci podepíšou). 

Nyní zakroužkujte, jestli jste chlapec nebo dívka. (pauza) 

Nyní napište, kolik je vám let. (pauza) 

Nyní napište třídu, do které chodíte. (pauza) 

Teď zakroužkuj, jestli někdo z vaší rodiny, nebo váš kamarád či známý má nebo nemá 

nějaké postižení. Např. tvůj bratr, bratranec, sestřenice, nebo někdo, kdo bydlí blízko 

vás, používá invalidní vozík, nevidí, nebo neslyší nebo je mentálně postižený. (pauza) 

Nyní zakroužkujte, zda jste někdy měli v nějaké z vyučovacích hodin spolužáka  

s postižením. (pauza) 

Nyní zakroužkujte, jestli s vámi chodil někdy do tělesné výchovy spolužák s 

postižením. (pauza) 

Nakonec zakroužkujte, jestli si myslíte, že jste: 

- velmi soutěživý/á (myslím, jestli chceš vyhrávat a jsi smutný/á, když prohraješ), 

- trochu soutěživý/á (rád/a vyhráváš a hraješ s nasazením, ale prohrou pro tebe nekončí 

svět), 

- nesoutěživý/á (rád/a hraješ pro zábavu). 

Dobře, teď můžete otočit list. Poslechněte si několik otázek, které se týkají chlapce 

jménem Honza, který by mohl s vámi chodit do tělesné výchovy. 

Před sebou máte list s čísly seřazenými pod sebou. U každého čísla je napsáno ANO, 

SPÍŠE ANO, SPÍŠE NE, NE. Ke každému číslu přečtu nahlas větu. Budete-li s větou 

souhlasit, zakroužkujte ANO, nebudete-li s ní souhlasit, zakroužkujte NE. 

V případě, že s větou souhlasíte, ale nejste si jisti, zakroužkujte SPÍŠE ANO, a v 

případě, že nesouhlasíte, ale nejste si jisti, zakroužkujte SPÍŠE NE. 

Nejsou zde žádné správné a špatné odpovědi. Vše záleží na tom, co si myslíte o tom, co 

vám přečtu. 



 

 

 

Dám vám příklad. Když Vám přečtu větu: „Basketbal je můj nejoblíbenější sport“ a vy  

s tím souhlasíte, zakroužkujte ANO. Jestliže je vaším nejoblíbenějším sportem fotbal 

nebo nějaký jiný sport, měli byste zakroužkovat NE. Když si myslíte, že váš 

nejoblíbenější sport je basketbal, ale nejste si jisti (opravdu máte rádi fotbal, ale máte 

rádi trochu  

i basketbal), potom zakroužkujte SPÍŠE NE. 

CAIPE – R škála (dítě používající vozík) 

Nezapomeňte, že odpověď na každou otázku záleží na vás. Vaše odpovědi se mohou 

lišit od odpovědí ostatních dětí. 

Máte někdo nějaké otázky? 

Dobře, než začneme, povím vám něco o Petrovi. Petr je stejně starý jako vy. 

Protože nemůže chodit, používá ortopedický vozík (vozíček). Rád hraje stejné hry 

jako vy, ale není v nich moc dobrý. Přestože může jezdit na vozíku, je pomalejší 

než vy  

a snadno se unaví. Umí házet míčem, ale ne moc daleko. Umí chytat míč, který letí 

přímo na něj a dovede odpálit basebalový míček ze stojánku, ale nemůže při 

basketbalu vystřelit míč tak vysoko, aby dal koš. Protože nemůže používat nohy, 

nemůže kopnout do míče. 

Když tedy budeš poslouchat věty, které ti budu číst, mysli přitom na Petra. 

Dobře, teď si na záznamovém archu najdi číslo 1 a já ti přečtu první větu. 

Začněte. Přečtěte vždy číslo a k němu větu, počkejte, dokud všichni nezakroužkují svou 

odpověď, pak pokračujte. Vždy po několika větách zkontrolujte, zda všichni 

zakroužkovali u každého čísla odpověď. Nezapomeňte přečíst všechny instrukce, které 

jsou uvedeny  

v seznamu vět. 

  



 

 

 

1. Bydlím v Olomouci 

2. Obvykle obědváme v 9 hodin ráno. 

Teď si vzpomeňte na Petra a zakroužkujte ANO, když souhlasíte s následujícími 

větami, SPÍŠE ANO, když nesouhlasíte, ale nejste si jistí, SPÍŠE NE, jestli si myslíte, 

že nesouhlasíte, ale nejste si jistí a NE, když nesouhlasíte. 

3. Bylo by prima, kdyby Petr chodil se mnou na hodiny TV. 

4. Protože Petr není ve sportu moc dobrý, zpomaloval by všem hru. 

5. Kdybychom hráli skupinovou hru, např. basketbal, bylo by fajn mít Petra v 

družstvu. 

6. TV by byla zábavná, kdyby tam byl Petr se mnou. 

7. Kdyby byl Petr se mnou na hodině TV, bavil bych se s ním a byl bych jeho 

kamarád. 

8. Kdyby byl Petr se mnou na hodině TV, rád bych mu pomohl cvičit a hrát hry. 

Která pravidla basketbalu bychom, podle vás, mohly změnit, kdyby někdo jako PETR 

hrál s námi? Pamatujte, zakroužkujte ANO, když souhlasíte s následujícími větami, 

SPÍŠE ANO, když nesouhlasíte, ale nejste si jistí, SPÍŠE NE, jestli si myslíte, že 

nesouhlasíte, ale nejste si jistí a NE, když nesouhlasíte. 

9. Při basketbalu bych byl ochotný nahrát Petrovi. 

10. Petrovi bychom mohli dovolit střílet na nižší koš. 

11. Při basketbalu by PETR mohl zůstat v prostoru pod košem déle  

(pět sekund místo daných tří sekund). 

Nezapomeňte myslet na PETRA a zakroužkujte ANO, když souhlasíte s následujícími 

větami, SPÍŠE ANO, když nesouhlasíte, ale nejste si jistí, SPÍŠE NE, jestli si myslíte, 

že nesouhlasíte, ale nejste si jistí a NE, když nesouhlasíte. 

12. Bylo by dobré, aby PETROVI nikdo nemohl vzít při nahrávce míč. 

13. Kdyby při basketbale Petr míč získal, pomohl bych mu, aby mohl vstřelit koš  

(PETR je spoluhráčem ve tvém týmu). 

  



 

 

 

ZÁZNAMOVÝ ARCH (2. stupeň) 
Škola:___________________  Datum: ____________________ 

Učitel:___________________ Jméno žáka:_________________ 

Věk:____________________ Třída:______________________ 

Zakroužkuj (označ): 

CHLAPEC  DÍVKA 

Zakroužkuj (označ) jednu větu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakroužkuj (označ) jednu větu: 

 

 

 

 

 

 

Zakroužkuj (označ) jednu větu: 

 

 

 

 

 

Zakroužkuj (označ): 

 

- PROSÍM OTOČTE NA DRUHOU STRANU - 

  

ANO, někdo v mé rodině nebo 

blízkém okolí má nějaké 

postižení. 

NE, nikdo v mé rodině ani 

blízkém okolí nemá žádné 

postižení. 

ANO, v naší třídě jsme měli 

spolužáka s postižením. 

NE, v naší třídě jsme nikdy 

neměli spolužáka s postižením. 

ANO, do tělocviku s námi 

chodil spolužák s postižením. 

NE, do tělocviku s námi nikdy 

nechodil spolužák s postižením. 

VELMI SOUTĚŽIVÝ/Á 

Rád/a vyhrávám a jsem 

smutný/á, když prohraji. 

TROCHU SOUTĚŽIVÝ/Á 

Rád/a vyhrávám, ale když 

prohraji, nekončí pro mě svět. 

NE-SOUTĚŽIVÝ/Á 

Opravdu mi nezáleží na 

tom, jestli vyhraji či 

prohraji. Hraji pro zábavu. 



 

 

 

NYNÍ POZORNĚ POSLOUCHEJTE A OZNAČTE VAŠE ODPOVĚDI 

1. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDEPODOBNĚ NE  NE 

2. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

3. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

4. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

5. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

6. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

7. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

8. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

9. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

10. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

11. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

12. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

13. ANO  PRAVDĚPODOBNĚ ANO  PRAVDĚPODOBNĚ NE  NE 

Pokud byste chtěli popsat PETRA svým spolužákům, která slova byste použili? V 

tabulce níže je seznam slov, která můžete použít. Označte všechna (zakroužkujte) slova, 

kterými byste Petra popsali. Můžete označit kolik chcete slov. 

 
Zdravý 

Pomalý 

Nepořádný 

Inteligentní 

Ostražitý 

Fajn 

Bláznívý 

Chtivý 

Veselý 

Poctivý 

Stydlivý 

Pohledný 

Osamělý 

Hezký 

Krutý 

Hrdý 

Slabý 

Bystrý 

Znuděný 

Nápomocný 

Pitomý 

Kamarádský 

Smutný 

Opatrný 

Potěšený 

Hloupý 

Nedbalý 

Nepoctivý 

Chytrý 

Nešťastný 

Zlý 

Ošklivý 

Šťastný 

Hodný 


