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Abstrakt bakalářské práce: 

Poruchy senzorické integrace značně ovlivňují každodenní život dítěte i jeho rodiny. 

Vyskytují se zhruba u 7-15% populace a až u 90% dětí s poruchou autistického spektra. Cílem 

této bakalářské práce je popsat možnosti ergoterapeutické intervence u dětí s poruchami 

senzorické integrace. V teoretické části je představena metoda Senzorické integrace jako 

ucelená metoda pro diagnostiku i terapii těchto poruch. Další část je věnována bližšímu 

popisu jednotlivých poruch sensorické integrace. V práci jsou též uvedeny obecné nároky na 

provádění terapie Senzorické integrace, důležitou součástí teoretické části je popis terapie u 

dvou konkrétních poruch – dyspraxie a taktilní defenzivnosti. Praktická část je zaměřena na 

navržení terapeutického programu pro dětské pacienty s dyspraxií a taktilní defenzivností a 

posouzení jeho účinnosti. U každého z pacientů bylo provedeno vstupní vyšetření za využití 

rozhovoru, strukturované i nestrukturované klinické observace a Senzorického profilu 2, u 

dyspraxie též testem MABC-2. Dále byl realizován intenzivní blok terapií, jehož 

pokračováním bylo nastavení domácího programu – sensorické diety.  Po proběhnutí celkové 

intervence bylo provedeno kontrolní vyšetření a zhodnocení výsledků. Metoda Senzorické 

integrace je vhodnou metodou, kterou může ergoterapeut využít v terapii dětí s poruchami 

sensorické integrace.  

Klíčová slova: senzorická integrace, poruchy senzorické integrace, ergoterapie, dyspraxie, 

taktilní defenzivnost 
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Abstract: Sensory Processing Disorders significantly affect the daily life of the child and his 

family. They occur in about 7-15% of the population and in up to the 90% of children with 

Autism Spectrum Disorder. The aim of this thesis is to describe opportunities of occupational 

therapy interventions for children with Sensory Processing Disorders. The theoretical part 

presents the Sensory Integration method as a comprehensive method for diagnosis and 

therapy of these disorders. The next part is devoted to a more detailed description of 

individual Sensory Processing Disorders. The thesis also presents general requirements for the 

implementation of Sensory Integration therapy. An important part of the theoretical element is 

the description of therapy for two specific disorders – dyspraxia and tactile defensiveness. 

The practical part is focused on designing a therapeutic program for pediatric patients with 

dyspraxia and tactile defensiveness and assessing its effectiveness. Each patient underwent an 

initial examination using an interview, structured and non-structured clinical observation and 

Sensory Profile 2, and in dyspraxia also by the MABC-2 test. Furthermore, an intensive block 

of therapies was implemented, the continuation of this was the setting of a home program – 

sensory diet. After the overall intervention, a control examination of the results, was 

performed. The Sensory Integration method is a suitable method that an occupational therapist 

can use in the treatment of children with Sensory Processing Disorders.  
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1 .  ÚVOD  

Děti objevují svět svými smysly. Učí se, prožívají, poznávají. Senzorická integrace 

(SI) je neodmyslitelnou součástí života každého z nás. Probíhá neustále, ve většině případů 

bez vědomé kontroly jedince. SI je proces, který nám umožňuje třídit, uspořádat a skládat 

smyslové vstupy do jednoho celku. Na základě úspěšné SI může mozek následně generovat 

vhodné reakce těla, umožňuje jednat přiměřeným způsobem vzhledem k situaci. Senzorická 

integrace zahrnuje veškeré oblasti vnímání a chování jedince, je základním předpokladem 

lidské existence. (Ayres, 2005; Krivošíková 2011; Goodman-Scott, Lambert, 2015) 

Již i malé obtíže v rámci procesu SI, které jsou způsobeny stresem či nemocí, mohou 

poškodit rovnováhu v organismu. Poruchy senzorické integrace (z angl. Sensory Processing 

Disorders-SPD) jsou komplexní neurologickou poruchou, která má značný dopad na kvalitu 

života dítěte i jeho rodiny. Na základě problémů způsobených poruchou SI může dojít ke 

vzniku sekundárních problémů, jako jsou například poruchy chování. Touto poruchou trpí 

přibližně 7-15% populace. (Goodman-Scott, Lambert, 2015, Krivošíková, 2011) Porucha SI 

se může vyskytnout samostatně nebo společně s jiným onemocněním. Dle informací 

uvedených Kalifornskou univerzitou v San Francisku (2018) se SPD vyskytuje až u 90% dětí 

s poruchou autistického spektra (PAS).  

Senzorickou integrací a jejími poruchami se prvně začala zabývat A. Jean Ayres v 70. 

letech 20. století. Dnes je Senzorická integrace (SI) běžně užívaným terapeutickým přístupem 

při práci s dětmi, které trpí poruchou SI. Tento přístup klade velký důraz na schopnost dítěte 

přijmout senzorickou informaci a následně na ni reagovat, je zde důležitá spolupráce dítěte. 

Provádění terapie klade nároky na znalosti terapeuta i na speciální vybavení prostředí. Jedná 

se o přístup z neurovývojového rámce, který je nejvíce podložen výzkumem. (Krivošíková, 

2011; Goodman-Scott, Lambert, 2015; Lane et al.,2019) Jelikož poruchy SI významně 

ovlivňují každodenní život dítěte i jeho rodiny, je zde role ergoterapeuta velmi důležitá. 

Ergoterapeut může vhodně zvoleným intervenčním programem na dané oblasti působit a 

problémy zmírnit či až zcela odstranit, čímž pomůže zlepšit nejen život dítěte, ale i jeho 

rodiny.  

Má práce si klade za cíl představit Senzorickou integraci jako ucelenou metodu pro 

diagnostiku a terapii poruch SI a popsat tyto poruchy. Cílem praktické části je navržení 

terapeutického programu pro pacienty s taktilní defenzivností a dyspraxií a posouzení jeho 
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účinnosti. Taktilní defenzivnost je nejčastější poruchou senzorické modulace. (Case-Smith, 

2014) Dyspraxií je dle různých zdrojů postiženo asi 6-10% lidí. (Kolář et al., 2011) 

Zpracování praktické části započalo během Prázdninové praxe 2 (červenec-srpen 

2019) v rámci Centra dětské ergoterapie Play SI, kde jsem měla možnost pracovat se dvěma 

pacienty. Na základě vstupního vyšetření proběhlo vyhodnocení klíčových oblastí pro terapii, 

následně byl realizován intenzivní terapeutický blok (s každým pacientem 6x45 minut terapie 

v rozmezí dvou týdnů), po jehož skončení jsem svou intervenci doplnila o domácí program na 

dobu dvou měsíců. Následně proběhlo zhodnocení celého terapeutického programu.  
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2 .  SENZORICKÁ  INTEGRACE 

Pojem senzorická integrace je v ergoterapii zavedený již více než 50 let. Můžeme si ho 

vysvětlit jednak jako schopnost nervového systému organizovat smyslové vjemy, což vede 

k určitému funkčnímu chování, za druhé je pod pojmem SI zahrnut celý klinický rámec 

vztahů, včetně teoretických podkladů, diagnostických metod a intervenčních principů a 

strategií pro terapii. (Case-Smith, 2014) 

Zakladatelkou Senzorické integrace je A. Jean Ayres, americká ergoterapeutka a 

psycholožka. Senzorickou integraci do ergoterapie zavedla v 70. letech 20. století. (Case-

Smith, 2014) Dalo by se říci, že svou kariéru významně zasvětila výzkumu a vývoji teorií a 

intervenčních strategií pro porozumění a léčbu SPD u dětí. Ve své práci se původně 

soustředila na děti s poruchami učení a chování. (Lane et al., 2019) Její klinické poznatky a 

původní výzkum vedly k revoluci v rámci celé ergoterapeutické praxe s dětmi. Zasloužila se 

značným dílem o vývoj podkladů pro teorii i praxi a podložení metody SI evidencí. (Case-

Smith, 2014) Ve své teoretické práci vycházela Ayres především z prací manželů 

Bobathových, Roodové a vývojových teorií Piageta. (Krivošíková, 2011) 

Ayres vycházela z toho, že funkce mozku je důležitým faktorem lidského chování. Za 

významnou považovala znalost fungování mozku, přičemž předpokládala, že na jejím základě 

může lépe nahlédnout do vývoje dítěte, procesu učení i interakce s okolním světem. Ve své 

práci zohledňovala též své ergoterapeutické zkušenosti – zde se soustředila především na to, 

jak mozkové funkce ovlivňují schopnost dítěte úspěšně se zapojit do aktivit každodenního 

života. Brala v potaz neurobiologické aspekty lidského chování společně s nároky 

každodenního života na dítě i jeho rodinu. (Case-Smith, 2014; Ayres, 2005) 

V podkladech, z kterých vycházíme u SI je popsáno, jak nervový systém převádí 

smyslové informace na určitou akci – tu označujeme jako tzv. adaptivní odpověď či 

adaptivní chování. (Ayres, 1972; Ayres, 2005 in Lane et al., 2019) Adaptivní odpověd, je 

v rámci SI důležitým pojmem, rozumíme jí účelnou, na cíl orientovanou reakci na určitou 

senzorickou zkušenost. Je vytvořena, pokud mozek mohl efektivně zorganizovat smyslové 

informace do jednoho celku, což následně mohlo poskytnout podklad pro vykonávání určité 

aktivity. Správně generované adaptivní odpovědi jsou pro jedince důležité, jelikož posouvají 

jeho vývoj vpřed. (Case-Smith, 2014) Díky adaptivní odpovědi je dítě schopno zvládat výzvy 

a učit se tak nové věci. Vytváření adaptivní odpovědi zároveň pomáhá k vývoji a organizaci 

mozku. (Ayres, 2005) V rámci terapie pracujeme s dítětem na formování stále komplexnější 
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adaptivní odpovědi. Toho se snažíme dosáhnout zapojením dítěte do individuálně navržených 

senzomotorických aktivit, které jsou pro dítě vnímány jako správná výzva (z angl just-right 

challenge). (Bundy et al., 2002; Case-Smith, 2014; Lane et al., 2019) Terapie SI vychází 

z předpokladu neuroplasticity mozku. Předpokládáme, že vhodně zvolené smyslové stimuly 

dokáží při opakované aplikaci způsobit změny na úrovni centrálního nervového systému 

(CNS). (Lane et al., 2019; 3lobit, 2020) 

Bundy et al. (2007) uvádějí pět hlavních předpokladů pro SI:  

• Základním předpokladem je plasticita CNS 

• Proces SI je uskutečňován ve vývojové posloupnosti 

• Mozek funguje jako jeden celek, avšak jednotlivé systémy jsou hierarchicky 

uspořádány. K integraci a organizaci smyslových podnětů dochází v subkortikálních 

(nižších) oblastech. Kortikální (vyšší) oblasti jsou komplexnější a jsou zodpovědné za 

procesy jako řeč, učení či chování.  

• Výsledkem SI je adaptivní odpověď a naopak vyvolání adaptivní odpovědi napomáhá 

SI. 

• Schopnost SI je rozvíjena nevědomě pomocí senzomotorických aktivit.  

Jedná se o přístup spadající do neurovývojového rámce vztahů. Z uvedeného rámce 

jde o přístup, který je nejvíce podložen výzkumem. (Krivošíková, 2011) 

V souvislosti s výzkumem účinnosti této metody z literatury vyplývá značná 

variabilita podoby, s jakou byla terapie poskytována dětem různými terapeuty v různých 

zemích. Často docházelo k tomu, že popis jedné intervence se poměrně značně lišil od popisu 

jiné, přičemž však obě intervence tvrdily, že využívají přístupu SI. Ve snaze sjednotit formu 

poskytované intervence tak, aby splňovala věrnost principů SI dle Ayres (ASI) uvedli Parham 

et al. (2011) nástroj na zhodnocení míry věrnosti terapie SI dle Ayres (z angl. Ayres Sensory 

Intgration Fidelity Measure). Věrností dané terapie v souvislosti praxe založené na důkazech 

(EBP), myslíme věrnost dané intervence základním terapeutickým principům, na kterých je 

založena a rozsah, v jakém je prováděna. Je důležitým aspektem výzkumu účinnosti. (Parham 

et al., 2011) May-Benson et al. (2014) provedli studii ohledně přezkoumání spolehlivosti a 

platnosti daného nástroje jako vhodného hodnotícího nástroje věrnosti terapie. Výsledky 

ukázaly tento nástroj jako spolehlivý a platný pro použití ve studiích efektivity. Zároveň tento 

nástroj uvedli jako vhodný pro vedení terapeutů při poskytování terapie SI. Hodnocení míry 
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věrnosti terapie je kritickým aspektem při provádění studií i vytváření systematických 

přehledů ohledně účinnosti metody. (Schoen et al., 2018)  

SI dle Ayres využívá ve své intervenci více než 95% ergoterapeutů působících 

v pediatrii. (Mailloux a Smith Roley, 2010 in May-Benson, 2018) Jejím prostřednictvím se 

ergoterapeut snaží napomoci dítěti ke zlepšení senzomotorických komponent výkonu, které 

ovlivňují jeho zapojení do běžného života. (May-Benson et al., 2018) Jedná se o přístup velmi 

komplexní a náročný na teoretické znalosti a praxi. (Krivošíková, 2011) 

Doktorka Lucy Jane Miller, která je zároveň zakladatelkou Sensory Processing 

Disorder Foundation, odprezentovala v roce 2014 na 3. Evropském kongresu Senzorické 

integrace četné výzkumy podložené EBP ohledně efektivity přístupu SI v rámci 

ergoterapeutické intervence u dětí, které hovořily ve prospěch této metody. (Hong, 2018)  

Miller et al. (2007) provedli kontrolovanou studii na třech skupinách dětí s SPD. První 

skupině byla poskytována ergoterapie s SI, druhé skupině aktivity-protocol terapie a třetí 

skupina byla ponechána bez terapeutické intervence. Výsledky ukázaly výrazné zlepšení 

v oblasti senzorické integrace, chování, motorického výkonu i zapojení do aktivit běžného 

života u dětí, kterým byla v rámci studie poskytnuta terapie SI.  

May-Benson a Koomar (2010) uvedli systematický přehled, který zahrnoval 27 studií 

ohledně efektivity využití přístupu SI u dětí s SPD vzhledem k jejich zapojení do ADL. Dle 

daných studií byly prokázány pozitivní výsledky v rámci senzomotorických aktivit, regulace 

chování a socializace, pozornosti, čtení, zapojení se do hry a především v schopnosti dosažení 

individuálně nastavených terapeutických cílů. Výstupy z této studie podporují účinnost 

metody SI, především pokud pracujeme na cíli individuálně navrženém pro dítě.  

Studie, která se blíže zaměřovala na děti ve věku 6-12 let s PAS, u kterých byla 

současně diagnostikována některá z SPD, prokázala též účinnost tohoto přístupu. V rámci 

terapie byla sledována schopnost sociální interakce, senzorické zpracování, funkční motorické 

i sociálně-emoční dovednosti, přičemž byly děti náhodně rozděleny do dvou skupin, kdy 

jedné byla poskytována ergoterapie zaměřená na jemnou motoriku a druhé skupině terapie SI. 

Pozitivní změny byly po skončení programu zaznamenány u obou skupin, avšak u skupiny, 

která absolvovala terapii SI došlo zároveň k značnému poklesu autistických manýrů těchto 

dětí. (Pfeiffer et al., 2011)  
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Na základě výsledků studií, které provedl Schaaf et al. (2017) bylo vyvozeno, že ASI 

splňuje kritéria pro EBP u dětí s PAS. Bylo zjištěno, že využití ASI u těchto dětí podporuje 

jejich funkční dovednosti v každodenním životě.  

Schoen et al. (2018) uvedli systematický přehled studií z let 2006-2017, které byly 

zaměřeny na poskytování ASI dětem s PAS. Na základě toho též uvedli, že existují dostatečné 

důkazy, aby metoda ASI byla považována jako efektivní terapeutický přístup podložený 

evidencí pro děti s PAS, a to zejména těch ve věku 4-12 let, jejichž inteligenční kvocient bude 

minimálně 65. 

Další studie ohledně účinnosti přístupu nadále probíhají. (Hong, 2018) Teorie i praxe 

ASI se neustále vyvíjí v souladu s tím, jak díky výzkumům pokračuje stále větší porozumění 

neurobiologii lidského chování. (Lane et al., 2019) 

2.1 Proces senzorické integrace 

Senzorická integrace je proces, při němž dochází k organizaci smyslových vstupů, 

probíhá bez vědomé kontroly tak, že mozek vytváří vhodné reakce těla a SI umožňuje třídit, 

uspořádat a skládat smyslové vstupy do jednoho celku. Umožňuje jednotlivci jednat a 

reagovat na situace přiměřeným způsobem – tedy umožňuje vytvářet adaptivní odpověď. Je 

zásadním předpokladem lidské existence, zahrnuje veškeré oblasti vnímání i chování jedince. 

(Ayres, 2005). 

Při generování správné adaptivní odpovědi je dítě aktivním účastníkem procesu, 

nikoliv pasivním příjemcem, odpověď přichází z jeho vnitřku. Dítě nemůže být nikým 

donuceno, aby reagovalo adaptivně, ovšem lze tomu napomoci vytvářením situací, které 

budou pravděpodobně podporovat vytváření vhodné adaptivní odpovědi. Tohoto využíváme 

právě i při terapii SI. (Case-Smith, 2014) 

Dítě neustále rozvíjí svou SI, a to pomocí jeho vnitřní motivace, kterou Ayres popsala 

jako „vnitřní pohon“ (z angl. inner drive). Dětem většinou nikdo nemusí říkat, jak se mají 

batolit či jak se postavit nebo naučit chodit, dítě si na spoustu věcí přirozeně přichází samo – 

vyhledává příležitosti v okolním prostředí, zkouší znovu a znovu, dokud neuspěje. To by 

nemohlo být realizováno právě bez výše zmíněného „vnitřního pohonu“, který dítě neustále 

posouvá vpřed v rámci senzomotorického vývoje. Smysly hrají důležitou roli ve vývoji dítěte, 

a to především do věku 7-8 let, kdy jejich vývoj probíhá neuvědoměle. Do tohoto věku Ayres 

označuje dítě jako sensory processing machine, jelikož dítě v tomto období získává většinu 
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infromací právě pomocí smyslů, většina adaptivních odpovědí je v tomto období spíše na 

motorické bázi. Tuto fázi označuje jako období senzomotorického vývoje. (Ayres, 2005; 

Case-Smith, 2014) 

V rámci dětského vývoje obvykle dochází k rozvíjení schopností vhodně registrovat, 

modulovat a rozlišovat smyslové informace, čímž je podpořen rozvoj účinné regulace emocí, 

sociálních dovedností, hry i dovedností jemné a hrubé motoriky. (Case-Smith, 2014) 

Efektivní SI tedy umožní dětem rozvíjení dovedností potřebných pro úspěšnou participaci 

v rámci společnosti. (AOTA, 2008) 

K zpracovávání senzorických vjemů dochází u každého jedince neustále. Ať už se 

jedná o jedince s SPD nebo bez, musí každý senzorický vjem projít čtyřmi stádii zpracování. 

Jedná se o registraci senzorického vjemu, kdy si ho prvně fyzicky uvědomíme, dále o 

orientaci – vyhodnocení, zda danému vjemu budeme či nebudeme věnovat pozornost, 

interpretaci – kdy si na základě vjemu uvědomujeme předchozí informace, znalosti či 

vzpomínky s ním spojené, již dříve uložené v mozku. Na základě toho se můžeme 

rozhodnout, zda tento senzorický vjem pokládáme za příjemný, nepříjemný či zda ho 

vnímáme jako neutrální. Posledním stupněm je organizace, při které je přijatá senzorická 

informace využita ke generaci odpovědi. (Sher, 2016) 

2.2 Senzorické systémy 

V souvislosti s SI popisujeme sedm senzorických systémů. Jedná se o systém vizuální, 

auditorní, gustatorní, olfaktorický, taktilní, proprioceptivní a vestibulární. 

Senzorické informace může naše tělo přijmout na třech úrovních, k tomu slouží 

(Ayres, 2005):  

1. exteroreceptory: čich, chuť, sluch, zrak a dotek 

2. proprioreceptory ve svalech a šlachách a vestibulární systém informující o poloze a 

pohybu těla v prostoru 

3. viscerální receptory, které přivádějí informace o útrobních orgánech.  

Při terapii SI dle Ayres se soustředíme především na systém taktilní, vestibulární a 

proprioceptivní. Tyto tři zde krátce popíšu z pohledu ergoterapie.  
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Taktilní systém 

Hmat je důležitý již v rámci novorozeneckého vývoje. Je důležitý pro vyvolání 

vrozených reflexů a též z hlediska vytváření pouta s rodiči a pocitu bezpečí. Podporuje vývoj 

v orofaciální oblasti a z hlediska ergoterapie další velmi podstatnou oblast – funkci ruky. 

Během života dítěte se bude taktilní systém výrazně podílet na sociální interakci, ADL, 

manipulaci s předměty i v rámci plánování a sekvence pohybu. (Hyttichová, 2011) 

Proprioceptivní systém 

Dalo by se říci, že proprioceptivní systém poskytuje danému jedinci určitou zpětnou 

vazbu ze svalů a kloubů. Proprioceptivní systém má svůj podíl na regulaci svalového napětí, 

přiměřené svalové síle, kokontrakci, mobilitě, obranných reakcích a jejich kvalitě. V oblasti 

vývoje přispívá ke správnému vnímání vlastního těla, motorickému plánování a sebekontrole. 

(Hyttichová, 2011; STAR Institute for SPD, 2020) 

Vestibulární systém 

Vestibulární systém je zodpovědný za rovnovážné reakce, orientaci v prostoru, pohyb 

vůči gravitaci, bilaterální koordinaci a sekvence pohybu. Dále se podílí na zrychlení a 

zpomalení pohybu a regulaci svalového napětí. Vestibulární systém vysílá signály primárně 

do nervových částí mozku, které řídí naše oční pohyby a udržují nás ve vzpřímené poloze. 

(Hyttichová, 2011; STAR Institute for SPD, 2019) 
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3 .  PORUCHY SENZORICKÉ INTEGRACE  

Tato kapitola se věnuje popisu SPD. Pro taktilní defenzivnost a dyspraxii zde uvádím 

seznam konkrétních příznaků, kterými se může dítě s danou poruchou projevovat. Pro ostatní 

SPD jsou tyto konkrétní projevy uvedeny v Příloze č. 1. 

SPD jsou charakterizovány obtížemi s organizací a využitím senzorické informace 

z vnitřního a vnějšího prostředí. Jedná se o neurovývojovou poruchu. Děti s tímto typem 

poruchy mají problém s přijetím, organizací, integrací a vytvořením odpovědi na danou 

senzorickou informaci. (Georgetown University Center for Child and Human Development, 

2011) Jednotlivci, jejichž zpracování smyslových podnětů není správné, mají potíže v jedné 

nebo více oblastech smyslového vnímání nebo v některém bodě procesu integrace (Smith 

Myles et al., 2005) 

Proces SI je u každého jedinečný. Někteří jedinci budou mít SI téměř dokonalou, jiní 

průměrnou a u některých bude chabá natolik, že ji můžeme označit za poruchu. Pokud mozek 

nedostatečně integruje senzorické informace, bude se to odrážet v mnoha oblastech života. 

Takový člověk bude muset vyvíjet mnohem větší úsilí, potýkat se s větším množstvím obtíží a 

na základě toho může postrádat pocity úspěchu a zadostiučinění. SPD tedy v různé míře 

zasahují oblast učení, chování i dalších aktivit každodenního života. Dopad na kvalitu života u 

těchto dětí a jejich rodin je značný. (Ayres, 2005) 

Dle Kranowitze (2005) může SPD postihnout jedince všech věkových kategorií, bez 

ohledu na rasu či národnost, s různou úrovní kognitivních schopností. Může se jednat o dítě, 

které má izolovaně pouze SPD nebo o dítě, u kterého je SPD přítomna jako komorbidita 

jiného onemocnění. Častými komorbiditami SPD jsou například PAS nebo ADHD. 

(Goodman-Scott a Lambert, 2015) 

Dítě nemusí spadat pouze do jedné z diagnostických skupin SPD. U většiny dětí se 

naopak objevuje větší počet různých symptomů a dítě tak spadá do více diagnostických 

skupin SPD. (Collins, Miller, 2012) 

V mé práci vycházím z nozologie poruch SI (viz obrázek 1) dle Miller et al. (2012), 

která vychází z rozdělení poruch do tří základních skupin:  

1. Poruchy senzorické modulace (z angl. Sensory Modulation Disorder, SMD) 

2. Smyslově motorické poruchy (z angl. Sensory-Based Motor Disorder, SBMD) 

3. Smyslově diskriminační poruchy (Sensory Discrimination Disorder, SDD) 
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Obrázek 3.1 Nozologie poruch SI (Miller et al., 2012) - přeloženo 

3.1 Poruchy senzorické modulace (SMD) 

Senzorickou modulaci můžeme popsat jako neurologickou funkci, která zajišťuje 

organizaci senzorických informací pro jejich další využití. Při efektivní senzorické modulaci 

je regulována míra, do které je člověk ovlivňován různými smyslovými informacemi. 

Úspěšná senzorická modulace umožňuje CNS regulovat pozornost a úroveň aktivity a to tak, 

že umožní jedinci věnovat pozornost důležitým stimulům, naopak odfiltrovat irelevantní a 

zároveň modifikovat míru stimulace, které je jedinec vystaven. U zdravých jedinců tento 

proces probíhá automaticky a nevědomě. U dětí s SMD však může být tento proces 

neefektivní, náročný na pozornost a vyčerpávající bez uspokojivého výsledku. (North Shore 

Pediatric Therapy, 2019) 

V rámci této diagnostické skupiny existují 3 možnosti reakcí/projevů dětí na 

senzorické informace (Sher, 2016):  

• Zvýšená reaktivita (z angl. Sensory Over-Responsivity, SOR) 

• Snížená reaktivita (z angl. Sensory Under-Responsivity, SUR) 

• Sensorické bažení (z angl. Sensory Craving, SC) 

3.1.1 Zvýšená reaktivita (SOR) 
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Můžeme též hovořit o hyper-reaktivitě senzorického systému či senzorické 

defenzivnosti. 

Jedná se v podstatě o přecitlivělost na dotyk, pohyb, zvuky, pachy, světlo či chutě, 

která bývá často spojována s určitým dyskomfortem, úzkostí, vyhýbavostí a rozrušeností.  

Okolí neustále poskytuje různé senzorické informace, které jsou pro nás zcela běžné. 

Pro tyto děti se ovšem mohou jevit jako velmi intenzivní a dítě se jimi cítí přehlceno. To poté 

vede k defenzivní reakci, často spojované právě s již zmíněnou úzkostí a současnou aktivací 

sympatického nervového systému. Porucha může postihnout jeden i více senzorických 

systémů. (Case-Smith, 2014) 

Úzkost je u této poruchy velmi běžným symptomem, který bych zde chtěla 

vyzdvihnout, jelikož je to podstatný faktor, s kterým bude muset ergoterapeut v rámci terapie 

u takových dětí pracovat. Koexistence zvýšené reaktivity a úzkostné poruchy byla neobvykle 

často popsána u dětí a dospělých s autismem, obsedantně kompulzivní poruchou a poruchami 

pozornosti. U autismu můžeme společně s těmito sledovat velmi často zároveň i sníženou 

reaktivitu. (Case-Smith, 2014) 

Green and Ben-Sasson (2010) uvádějí tyto následující tři možné teorie vysvětlující 

vztah mezi úzkostí a zvýšenou senzorickou reaktivitou: 

1. Úzkost způsobuje zvýšenou senzorickou reaktivitu 

2. Zvýšená senzorická reaktivita způsobuje úzkost 

3. Tyto dva stavy pojí společný rizikový faktor, kterým je abnormální aktivita amygdaly 

3.1.1.1 Taktilní defenzivnost 

Zde bych ráda věnovala pozornost konkrétnímu typu SMD, a to taktilní defenzivnosti, 

která je nejčastěji vyskytující se SMD. (Case-Smith, 2014) 

O taktilní defenzivnosti hovoříme v případě, že dítě reaguje hypersenzitivně na taktilní 

vjemy, přičemž se jedná o takové vjemy, které ostatním nepřijdou nijak obtěžující. Dítě je 

rozrušené, pociťuje úzkost a dyskomfort. Může se projevovat též strachem, vztekem a 

celkovým emočním rozrušením. Zvláště nepříjemný je pro tyto děti jemný či letmý dotyk. 

(Case-Smith et al., 2014) 

Z pohledu ergoterapie je důležité si uvědomit, jak velkou mírou může tato porucha 

ovlivnit každodenní život dítěte.  
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V oblasti ADL může porucha zasahovat tyto oblasti: (Atkinson, 2019; Case-Smith, 

2014; CHEO, 2011) 

• Oblékání: problém se snášením různých typů oblečení (například pletené svetry, příliš 

hebká či naopak hrubá látka); obtížně si přivyká na nové oblečení; nechtějí nosit 

dlouhé nohavice či trika s dlouhým rukávem; mohou odmítat nosit čepice a rukavice 

• Koupání: často pro ně může být nepříjemný kontakt s vodou; zvláště problematické 

může být mytí obličeje a vlasů 

• Osobní hygiena: vadí stříhání nehtů či vlasů, čištění zubů 

Ve škole a při hře se mohou objevovat tyto potíže:  

• Straní se svých vrstevníků, ve snaze vyhnout se nežádoucím dotykům 

• Problém s pohybem v rámci přeplněné třídy, v řadě mohou stát jako poslední, aby 

omezily nežádoucí stimuly 

• Vyhýbají se kontaktu s určitými materiály, jako je například písek, prstové barvy a 

další výtvarné materiály 

• Vyhýbají se hrám, které vyžadují fyzický kontakt 

• Nerady chodí bosé po trávě či v písku atd. 

Sociální interakce: 

• Vyhýbají se objímání a mazlení 

• Samotářské chování kvůli předcházení nechtěným taktilním stimulům 

3.1.1.2 Gravitační nejistota 

Dalším podtypem zvýšené reaktivity je gravitační nejistota, která je způsobena 

zvýšenou reaktivitou vestibulárního systému. Více o této poruše uvádím v Příloze č. 2 

3.1.2 Snížená reaktivita (SUR) 

Děti spadající do této skupiny nereagují na intenzitu či frekvenci dané senzorické 

informace očekávaným způsobem. Jejich odpovědi se mohou jevit jako „otupělé“. K aktivaci 

senzorických systémů je u nich potřebná vyšší míra stimulace. (Bundy et al., 2002) Tyto děti 

popisujeme jako nevšímavé vůči dotekům, bolesti, pohybu, vůním, chutím, viděným 

podmětům či zvukům, což vychází ze skutečnosti, že si nejsou vědomy přítomnosti stimulu. 

Působí jako tiché a uzavřené do sebe. Hrají si více o samotě, nežli s vrstevníky nebo 

příležitosti pro hru nemusí vůbec vyhledávat. Touto poruchou může být postižen jeden 
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senzorický systém izolovaně, častější je ovšem postižení více systémů současně. (Case-Smith, 

2014; Lonkar, 2014) 

SUR je často jedním z prvních vývojových rysů u jedinců s PAS. Zejména u nich bývá 

afektována sociální složka, kdy se tyto děti vyznačují nedostatečnou sociální odpovědí na 

signály z okolí – dítě například nereaguje na oslovení pečující osobou. Takové chování může 

vznikat na podkladě toho, že je dítě příliš zaměřeno na sociálně irelevantní stimuly, namísto 

relevantních. (Case-Smith, 2014) 

Je třeba dávat pozor, aby děti postižené SUR nebyly vystavovány nežádoucím, 

bolestivým či až nebezpečným situacím. Pokud např. dítě nedostatečně registruje bolest, 

nemůže si ani dostatečně uvědomit, že určité jednání vede k bolestivým následkům, proto 

nemá důvod se takovým situacím vyhýbat, tak jak by to udělala většina vrstevníků. (Case-

Smith, 2014) Není výjimkou, že u takového dítěte může bez jeho povšimnutí poměrně snadno 

dojít k odření či potlučení v rámci hry nebo například až k popálení o horký hrnec či radiátor. 

(Lonkar, 2014) 

3.1.3 Senzorické bažení (SC) 

Senzorické bažení je označení pro typ poruchy, kdy dítě není schopno získat 

dostatečné množství stimulů z okolního prostředí, aby došlo k účinné seberegulaci. U 

takových dětí bývá neustále neuspokojená potřeba po daném senzorickém stimulu a snaží se 

ho aktivně vyhledávat. (Lonkar. 2014)  

Takové děti bývají obecně často popisovány jako problémové, zlobivé či agresivní a 

není výjimkou, že je tato porucha zprvu zaměňována za diagnózu ADHD, která je ve 

společnosti více známa. (Lonkar, 2014)  

3.2 Smyslově motorické poruchy (SBMD) 

Smyslově motorické poruchy mají původ v dysfunkci vestibulárního a 

proprioceptivního systému, které umožňují našim tělům pohybovat se a vnímat polohu těla. 

Budou se objevovat problémy se stabilizací, pohybem a sekvencemi pohybu. (Lonkar, 2014) 

3.2.1 Dyspraxie 

Dyspraxii klasifikujeme jako vývojovou poruchu motoriky, při které je porušeno 

motorické učení. Dítě s touto poruchou bude mít problémy s prováděním složitějších 

pohybových činností, kdy bude patrná porucha obratnosti. (Kolář et al., 2011) Dítě s dyspraxií 
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má problém s převedením senzorické informace na motorickou odpověď. Dělá mu potíž 

provedení pohybů, které pro něj nejsou dobře známé nebo s aktivitami o více krocích. (Miller, 

2006) Dyspraxie se může manifestovat problémy v oblasti hrubé i jemné motoriky a též 

v oblasti motoriky orální nebo jako kombinace uvedených. Její projevy se mohou objevit již 

i časně po narození a jedinec jimi může být provázen po celý život, což značně ovlivňuje jeho 

začlenění do společnosti. (Kirby, 2000; Lonkar, 2014) Dyspraxií trpí dle různých zdrojů 6-10 

% lidí, přičemž častěji je tato porucha evidována u chlapců, a to čtyřikrát častěji. (Kolář et al., 

2011) Může se vyskytovat samostatně nebo v kombinaci s některou další poruchou učení, 

jako je například dyslexie. Častá je také kombinace dyspraxie se specifickými poruchami řeči, 

ADHD a PAS. (Kolář, 2018) 

Kirby (2000) mluví o dyspraxii jako o tzv. „skrytém handicapu“. Potíž této poruchy je 

právě v tom, že často není na první pohled rozpoznatelná. Děti s dyspraxií vypadají většinou 

stejně jako jejich vrstevníci, často však trpí mnoha problémy doma i ve škole. Ostatní 

spolužáci mohou tyto děti vnímat jako nešikovné a nemotorné, což může být důvodem, proč 

nejsou dobře přijímány do kolektivu, např. při skupinových hrách. Nezasvěcené okolí (např. i 

učitelé) je často vnímá jako líné, nevychované a bez zájmu. (Kirby, 2000; Zelinková. 2015) 

Z výše uvedeného pramení i dopad na psychické rozpoložení jedince. Ve většině případů se u 

takových dětí objevují pocity méněcennosti a nepochopení, cítí se osamocené a bezmocné. 

Dítě se často dostává do situací, které neumí řešit. Nezřídka kdy se následkem toho objevují 

sekundární poruchy chování, což je psychologicky zdůvodnitelný jev, skrz který se snaží dítě 

na sebe upozornit. (Zelinková, 2015) Ani rodiče si někdy nemohou vysvětlit příčinu chování 

svého dítěte, přitom právě rozpoznání projevů dyspraxie rodiči či učiteli je prvním krokem 

v pomoci dítěti. (Zelinková, 2007) Platí, že čím dříve se začne s dítětem pracovat, tím větší je 

naděje na zlepšení. Největší efekt můžeme očekávat v předškolním věku. (Kolář et al., 2011) 

Zde uvádím souhrn symptomů, kterými se může dítě s dyspraxií projevovat: (Kirby, 

2000; Lonkar, 2014; Miller, 2006) 

V oblasti ADL se mohou problémy vyskytnout v kterékoliv aktivitě, která se skládá 

z více kroků; může se objevit problém s vytvořením plánu a následným provedením činnosti; 

špatná koordinace v rámci činnosti, prováděná činnost může dítěti trvat velmi dlouhou dobu. 

Pro příklad uvádím následující oblasti (Kirby, 2000):  

• Oblékání: posloupnost oblékání, zapínání zipů, knoflíků, vázání tkaniček…. 

• Jídlo a pití: špatná manipulace s příborem; často se zamaže, polije… 
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• Další sebepéče: problémy s čištěním zubů 

Ve škole a při hře se mohou objevovat tyto potíže: (Kirby; 2000; Miller, 2006 in 

Lonkar, 2014) 

• Obtíže v hrubé motorice-pomalé usedání, válení, plazení, chůze a/nebo běh, špatná 

rovnováha… 

• Obtížné zapojování do aktivit v rámci tělesné výchovy; obtíže při míčových hrách 

• Obtíže s učením nových motorických dovedností (např. jízda na kole) 

• Obtíže s jemnou motorikou a grafomotorikou: např. neschopnost vybarvovat bez 

přetahování a úhledně psát, vystřihovat 

• Časté rozbíjení hraček a dalších předmětů bez zjevného úmyslu 

• Frustrace při neschopnosti dokončit úkol kvůli chabým motorickým dovednostem 

• Preference sedavých aktivit oproti aktivní hře 

• Preference her s fantazírováním nebo jen mluvení o nich, oproti reálnému zahrání hry 

Dále:  

• Nevyhraněná lateralita/nedostatečná bilaterální integrace 

• Poruchy sluchového a zrakového vnímání 

• Poruchy propriocepce  

• Poruchy vnímání vlastního těla (kinestezie) 

3.2.2 Posturální poruchy 

Při tomto typu poruchy se objevuje chabé držení těla a snížená schopnost výdrže 

v rámci fyzické aktivity, kvůli nedostatečné svalové síle středu těla. Dále je patrná špatná 

rovnováha a celkově snížené vnímání vlastního těla. Nejvíce afektované bývají taktilní a 

proprioceptivní systém. (Collins, Miller, 2012) Miller (2006) poukazuje na častý výskyt 

posturální poruchy společně s některou další SPD.  

Tyto děti se budou v rámci pohybu jevit jako pomalé a opatrné. Často mohou být až 

neochotné pohyb provádět a preferují sedavé aktivity. Potíže jim bude činit pohyb po 

nerovném povrchu, přičemž problémové pro ně budou i zdánlivě nenáročné změny v terénu, 

jako například vystoupení na obrubník apod. (Collins, Miller, 2012) 
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Pro kompenzaci snížené stability a chabé tělesné kontroly můžeme u těchto dětí často 

pozorovat stoj o rozšířené bázi nebo tzv. „W sed“, který jim poskytuje lepší oporu. Často se 

mohou opírat o nábytek, podpírat si hlavu apod. (Collins, Miller, 2012) 

3.3 Poruchy senzorické diskriminace (SDD) 

Senzorická diskriminace je schopnost interpretovat a rozlišit přijatý vjem v rámci 

senzorických systémů. (Lonkar, 2014) Při SDD často dochází k obtížnému rozlišení mezi více 

stimuly, objevují se problémy s diferenciací prostorových a časových vztahů jednoho vjemu a 

problémy se stereognozií. (Case-Smith, 2014) Děti s SDD mohou působit nemotorně 

v činnostech s nároky na hrubou i jemnou motoriku, mohou se zdát nepozorné vůči lidem a 

věcem v jejich okolí. Zpracování důležitých smyslových informací jim může trvat značně 

déle. (STAR Institute, 2020) 

SDD dělíme na poruchy taktilní diskriminace a percepce, poruchy propriocepce, 

vestibulární dysfunkce a dále poruchy sluchové, chuťové, čichové a zrakové percepce. 

(Kolář, 2009)  

Poruchy taktilní diskriminace a percepce se vyznačují potížemi s interpretací taktilních 

vjemů na kůži, jejich lokalizací a potížemi se stereognozií i grafestezií. Problémy se vyskytují 

též s vytvořením adekvátní zpětné vazby a koordinací oko-ruka. (Kolář, 2009; STAR Institute 

2020) Při poruchách taktilní diskriminace bude pro tyto děti při oblékání náročné například 

zapnout zip bez zrakové kontroly. (Lonkar, 2014) 

Při poruchách propriocepce má dítě problém s vnímáním vlastního těla, což se nejvíce 

projeví při motorickém plánování. (Kolář, 2009) 

U vestibulárních dysfunkcí se poruchy dělí podle toho, zda jde o hypo- nebo 

hypersenzitivitu vestibulárního systému. U těchto dětí můžeme často sledovat snížený svalový 

tonus, problémy v oblasti motoriky, s křížením středové osy těla, bilaterální koordinací, 

pravo-levou orientací a rovnovážnými, obrannými a posturálními reakcemi. (Kolář, 2009)  

Při poruchách vizuální diskriminace si děti např. pletou písmena b a d, při poruchách 

sluchu budou špatně rozlišovat mezi podobně znějícími slovy jako např. „kočka“ a „čočka“. 

(Case-Smith, 2014)  
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4 .  VYŠETŘENÍ PORUCH SENZORICKÉ INTEGRACE  

U SPD je včasné a přesné odhalení dané poruchy klíčové pro zvýšení úspěšnosti 

terapie. Může se jím pomoci předejít rozvoji sekundárních poruch, jakými jsou například 

problémy s chováním, pozorností, emocionální obtíže a obtíže v sociálních interakcích. 

(Husovská et al., 2018) Důležitou roli zde hrají především ti, co jsou v úzkém každodenním 

kontaktu s dítětem (rodina, učitelé…), případně ošetřující lékař dítěte, kteří si mohou jako 

první povšimnout, že se dítě v některých oblastech potýká s většími obtížemi nežli jeho 

vrstevníci. (Case-Smith, 2014; Goodman-Scott a Lambert, 2015) Dr. Ahn (2014) doporučuje, 

aby lékař v případě podezření na SPD, požádal rodiče o vyplnění Sensosy Profile 2 nebo 

jiného dotazníku k zachycení symptomů SPD jako prvotní screening, na jehož základě může 

být doporučena ergoterapeutická intervence. (Goodman-Scott a Lambert, 2015) 

Problémem v časné diagnostice SPD může být fakt, že ne všichni odborníci mají o této 

problematice dostatečné povědomí. SPD tak mohou být přehlédnuty a označeny za potíže 

pramenící z psychologického či behaviorálního podkladu nebo chybně diagnostikovány např. 

jako ADHD, PAS nebo jiná psychiatrická diagnóza. (Kranowitz, 2005, Parham a Mailloux, 

2015) Pokud je vzneseno podezření na SPD, je úkolem ergoterapeuta ověřit, zda je porucha u 

dítěte skutečně přítomna a určit její přesnou povahu. K tomuto účelu využívá ergoterapeut při 

hodnocení SPD u dětí rozhovor, dotazníky, strukturovanou i nestrukturovanou klinickou 

observaci a standardizované testy. (Case-Smith, 2014) 

Vstupní vyšetření obvykle začíná rozhovorem s rodiči i dítětem a pozorováním, kdy 

se ergoterapeut snaží zaměřit na odhalení varovných signálů, které mohou naznačovat 

přítomnost SPD u daného dítěte. Následně bývají rodiče požádáni o vyplnění různých 

diagnostických dotazníků, důležité je s nimi probrat též dosavadní psychomotorický vývoj 

dítěte. Na základě získaných informací se v případě potřeby provádí další testování. (Case-

Smith, 2014; STAR Center Foundation, 2020) Z hlediska ergoterapie bychom měli hodnotit 

senzorické funkce především v kontextu toho, jakým způsobem ovlivňují participaci dítěte 

v každodenním životě. (Bundy et al., 2002) 

4.1 Standardizované metody 

Původním testem, který se užíval pro hodnocení SPD u dětí byl Southern California 

Sensory Integartion Test (SCIST), který byl později zrevidován a nově standardizován na 

Sensory Integration and Praxis Test (SIPT). Autorkou obou testů je Jane Ayres. (Mailloux 

et al., 2018)  
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SIPT je dodnes klíčovým standardizovaným ergoterapeutickým nástrojem 

v diagnostice SPD. Vyznačuje se silnou reliabilitou i validitou. Je určen pro děti ve věku 4-8 

let a 11 měsíců. Skládá ze 17 subtestů, které jsou zaměřeny na oblasti taktilně-kinestetických 

funkcí, jemné motoriky, vizuálního vnímání a vnímání tělesného schématu. Pro správné 

užívání testu SIPT je zcela zásadní absolvovat speciální výcvik. (Kolář et al., 2009; 

Krivošíková, 2011) Administrace tohoto testu vyžaduje kolem 2 hodin času a dalších cca 30-

45 minut je třeba na jeho vyhodnocení. Pořizovací cena testu je poměrně nákladná. (Case-

Smith, 2014; Mailloux et al., 2018) 

V Příloze č. 3 uvádím tabulku s přehledem jednotlivých subtestů SIPT. 

Jako další je možné využít dotazník Sensory profile 2, jehož autorkou je Winnie 

Dunn. Jedná se o baterii dotazníků určených pro jednotlivé skupiny dětí. (Husovská et al., 

2018) Základem celého Senzorického profilu 2 jsou čtyři skupiny typologie chování, do 

kterých můžeme dle získaných výsledků dítě zařadit. (WPS, 2020)  

K dispozici jsou následující verze detazníku: (WPS, 2020) 

• Dotazník pro novorozence-pro věkovou skupinu dětí od narození do 6 měsíců 

• Dotazník pro batolata-pro děti od 7 do 35 měsíců věku 

• Dotazník pro děti-pro děti od 3 do 14 let a 11 měsíců 

• Dotazník pro školní skupinu dětí-pro děti od 3 do 14 let a 11 měsíců; testuje 

děti ve školním prostředí 

• Krátký senzorický profil (The Short Sensory Profile) 

Tyto dotazníky jsou vyplňovány rodiči dítěte. Dotazník pro školní skupinu vyplňuje 

učitel, který je s dítětem nejvíce v kontaktu. 

Test of Sensory Functions in Infants (TSFI) je test sloužící k časnému odhalení SPD 

u dětí ve věku 4–18 měsíců. Test poskytne celkové zhodnocení senzorického zpracování a 

senzorické reaktivity. Hodnotí oblasti taktilního hlubokého čití, taktilní a zrakové integrace, 

okulomotorických funkcí, adaptačních motorických funkcí a reaktivity vestibulárního 

systému. Testuje se 24 položek z uvedených oblastí, dítě sedí při vyšetření na klíně rodiče, 

administrace je snadná a zabere zhruba 20 minut. (WPS, 2018) 

The Sensory Processing Measure (SPM) je test hodnotící senzorické funkce 

v rozdílném prostředí – domácím a školním. Sestává ze 3 forem: Home Form (hodnotí 

senzorické zpracování v domácím prostředí), Main Classroom Form (ve třídě), School 
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Environments (ve školním prostředí). Jedná se o dotazníky, které vyplňuje rodič, u školních 

forem učitel. Využijeme ho u dětí ve věku 5-12 let. Slouží k zhodnocení senzorického 

zpracování, praxe, sociální participace a funkce auditorního, vizuálního, taktilního, 

propriceptivního a vestibulárního systému. U dětí mladších – ve věku 2-5 let – využijeme 

Sensory Processing Measure-Preschool (SPM-P). (Miller-Kuhaneck et al., 2007 in Husovská 

2018; WPS, 2018) 

Dále jsou dostupné standardizované testy, které se se více zaměřují na konkrétnější 

vyšetření určitých oblasti. Například pro zhodnocení schopností jemné a hrubé motoriky, 

které se vztahují k senzorickým funkcím lze využít: Bruininks Oseretsky Test of Motor 

Proficiency (BOTMP) a Motor Assessment Battery for Children (MABC). Tyto testy jsou 

vhodné pro diagnostiku dyspraxie. (Bundy et al., 2002; Kolář et al., 2011) 

Test, který je určený přímo pro hodnocení taktilního vnímání je Touch Inventory for 

Elementary School-Aged Children (TIE). Hodnotí reakce dítěte na různé hmatové 

zkušenosti. (Bundy et al., 2002) 

V současné době probíhá vývoj nového standardizovaného hodnotícího nástroje 

senzorických funkcí-Evaluation in Ayres Sensory Integration (EASI). Jeho cílem je 

poskytnout validní a spolehlivý nástroj pro hodnocení senzorických funkcí u dětí ve věku 3-

12 let. Výhodou tohoto nástroje má být jeho cenová dostupnost, praktičnost a elektronická 

přístupnost. (Mailloux et al., 2018, CLASI, 2019)  

Dlouhodobým plánem je rozšíření položek a normativního vzorku tak, aby EASI mohl 

být použit k posouzení SI pro všechny věkové kategorie ve volném a přístupném formátu. 

(CLASI, 2019) 

Do sběru normativních dat pro standardizaci testu bylo zapojeno kolem 100 různých 

zemí, včetně České republiky. Test by měl být dostupný během tohoto roku. 

(ASI2020Vision.org, 2020) 

4.2 Nestandardizované metody 

Rozhovor 

Rozhovor s rodiči či jinými osobami pečujícími o dítě je v rámci vstupního vyšetření 

velmi důležitý. Vždy je třeba pamatovat na to, že jsou to právě rodiče, kteří znají své dítě 

nejlépe a mohou nám poskytnout množství cenných informací, s kterými je následně v terapii 

možno pracovat. (Case-Smith, 2014) 

http://www.asi2020vision.org/
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Na spolupráci s rodinou bychom měli dbát po celou dobu intervence, jelikož je velmi 

důležité, aby rodinní příslušníci měli možnost dostatečně porozumět problémům dítěte a 

poskytnout mu tak odpovídající podporu při jejich řešení. (Case-Smith, 2014) 

Nestrukturované pozorování 

Pozorování může terapeutovi poskytnout mnoho cenných informací o chování dítěte. 

Pokud je možnost, je dobré, aby pozorování proběhlo v přirozeném prostředí dítěte (doma, ve 

třídě, na hřišti…). Můžeme tak dostat náhled na to, jak SPD přímo zasahují do každodenního 

života dítěte. (Case-Smith, 2014)  

Ovšem i pozorování v rámci terapeutické místnosti, může být velmi přínosné. Zde 

můžeme navíc získat informace např. ohledně schopnosti dítěte reagovat na nové prostředí a 

situace. (Case-Smith, 2014) 

Klinická observace  

Strukturovaná klinická observace je v hodnocení SPD často využívanou metodou. Je 

též vhodným doplněním vyšetření testem SIPT. Obvykle zahrnuje řadu specifických úkolů, 

vyšetření reflexů a projevů nervového systému, které mají souvislost se senzorickou integrací. 

(Case-Smith, 2014; Bundy et al., 2002) 

Ayres využívala v rámci své praxe různé strukturované klinické observace. Jednalo se 

o nepublikované a nestandardizované hodnotící nástroje, které sloužily jako doplněk 

standardizovaných testovacích metod. V průběhu let byly zrevidovány a rozšířeny. (Bundy et 

al., 2002)  

Položky, které jsou běžně hodnoceny v rámci klinické observace jsou: (Case-Smith, 

2014) 

• Křížení středové osy těla 

• Rovnovážné reakce 

• Svalový tonus 

• Extenze v pronaci 

• Flexe v supinaci 
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5 .  TERAPIE PORUCH SENZORICKÉ INTEGRACE  

5.1 Úvod do intervence 

SI je přístup užívaný v ergoterapii u jedinců, kteří mají obtíže v zpracovávání 

smyslových stimulů. (Hyttichová, 2011) Tento přístup je vhodný pro širokou škálu pacientů. 

Může se jednat o dítě, které má izolovaně pouze poruchu SI nebo o dítě, u kterého je SPD 

přítomna jako komorbidita jiného onemocnění. (Kranowitz, 2005)  

Asociace Senzorické integrace (2019) uvádí vhodnost tohoto přístupu u následujících 

diagnóz či potíží:  

• Nerovnoměrný psychomotorický vývoj, multisystémová porucha 

• Hyperaktivita a porucha pozornosti 

• Dyspraxie 

• Vývojová dysfázie 

• Poruchy autistického spektra 

• Downův syndrom a jiné genetické vady 

• Děti nedosahující výkonů běžných pro jejich vrstevníky, děti příliš bojácné nebo 

naopak agresivní 

• Děti s fyzickým či kombinovaným postižením na základě poškození CNS 

Při užívání přístupu SI v terapii jsou intervenční postupy založeny na pochopení 

jedinečných způsobů, kterými SPD ovlivňují každodenní život dětí a jejich rodin. (Case-

Smith, 2014) Terapie musí být pro každé dítě navržena individuálně dle jeho potřeb. 

Předpokladem pro úspěch terapie je aktivní účast dítěte. Je třeba využívat stupňování aktivit, 

pracovat s intenzitou i frekvencí podnětů, rytmem i délkou terapie tak, aby si dítě mohlo na 

nové senzorické informace přivykat postupně. (Kolář, 2009) 

Prostřednictvím terapie se snažíme zlepšit schopnost nervového systému zpracovávat 

senzorické informace a následně na ně reagovat. (Goodman-Scott a Lambert, 2015)  

5.2 Terapie senzorické integrace 

„Základní ideou terapie je poskytovat dítěti cílené podněty tak, aby bylo schopné lépe 

integrovat přicházející smyslové informace a přiměřeně na ně reagovat. Terapie se 

uskutečňuje pomocí hry a zapojování dítěte do smysluplných aktivit“ (Hrčová, 2014) 
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Úkolem ergoterapeuta je vytvořit v rámci terapie prostředí, které pomůže dítěti 

formovat stále komplexnější adaptivní odpověď. Ergoterapeut musí volit aktivity tak, aby 

byly nastaveny jako „správná výzva“ a napomáhaly vytvoření adaptivní odpovědi. (Lane et al, 

2019) Vždy je třeba respektovat potřeby a zájmy každého dítěte i jeho rodiny. (Case-Smith, 

2014) 

V rámci terapie je zásadní především působení na vestibulární, proprioceptivní a 

taktilní systém. Smyslové vstupy jsou využívány tak, aby napomohly dítěti rozvinout 

základy efektivního senzorického zpracovávání, na kterém mohou být dále postaveny funkční 

dovednosti. (Ayres, 2005) Právě tyto tři systémy považovala Ayres v terapii za klíčové, 

jelikož vztah mezi nimi nám umožňuje vnímat, interpretovat a odpovídat na různé senzorické 

informace přicházející z prostředí.  

Každá terapie SI je jedinečná spektrem aktivit i využívaných pomůcek, jelikož ji 

neustále uzpůsobujeme aktuálním potřebám dítěte. Parham et al. (2011) uvádějí body, které 

by měly být dodrženy, aby byla splněna věrnost základním principům tak, jak je nastavila 

Ayres. Jak jsem již zmínila v první kapitole, dodržení těchto principů je zásadních nejen pro 

výzkum účinnosti, ale též slouží jako vhodný nástroj pro vedení terapeutů při poskytování 

kvalitní intervence. Tyto body uvádím v Příloze č.4 

Cílem terapie SI není naučit dítě provádět dobře pouze jednu konkrétní aktivitu. 

Prostřednictvím terapie se dítěti snažíme pomoci k lepšímu fungování po stránce fyzické, 

emocionální i v rámci vzdělávání. Terapeut pomáhá dítěti, aby bylo lépe připravené na 

osvojování dovedností, ať už z oblasti motoriky, učení se či chování. (Hrčová, 2014) Stejně 

tak většina autorů uvádí jako hlavní cíl terapie SI umožnit dítěti participaci v každodenních 

činnostech, které mají pro jedince význam a přináší mu uspokojení.  

Case-Smith (2014) uvádí sedm žádoucích výstupů při terapii SI:  

1. Zvýšení frekvence nebo trvání adaptivní odpovědi 

2. Vývoj stále komplexnějších adaptivních odpovědí 

3. Zlepšení v oblasti hrubé i jemné motoriky 

4. Zlepšení v oblasti kognitivní, řečové i akademické (školní) 

5. Zvýšení sebevědomí 

6. Zvýšení zapojování do činností i sociální participace  

7. Zlepšení rodinného života 
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5.2.1 Nároky na provádění terapie 

Terapie SI vyžaduje vyškoleného terapeuta. Ve většině případů je poskytována 

právě ergoterapeutem. Dále může SI provádět vyškolený fyzioterapeut a v některých zemích i 

psycholog či speciální pedagog. (Hrčová, 2014)  

Do nedávné doby bylo možné získat vzdělání v terapii SI pouze v zahraničí. V roce 

2017 byl ovšem ukončen první certifikovaný kurz Senzorické integrace i v České republice, 

díky čemuž se navýšil i počet vyškolených terapeutů, kteří nyní působí napříč celou 

republikou. V roce 2018 byla založena Asociace senzorické integrace (ASI), která si klade za 

cíl sdružovat certifikované terapeuty a příznivce SI z řad odborné veřejnosti. Chce se 

zaměřovat na jejich další vzdělávání a též na organizaci základních kurzů, aby se nadále 

navyšovaly řady certifikovaných terapeutů. (ASI, 2020) 

V Příloze č.5 uvádím seznam vyškolených terapeutů, kteří poskytují terapii SI v ČR. 

Aby mohl být v rámci terapie dětem poskytován dostatek senzorických zkušeností, 

setkáváme se u tohoto terapeutického přístupu se značnými nároky na prostředí a vybavení. 

Terapie by měla probíhat v prostředí, které je speciálně navržené tak, aby v dítěti podporovalo 

chuť objevovat své schopnosti. Součástí terapeutických místností bývá nespočet pomůcek pro 

stimulaci vestibulárního, taktilního i proprioceptivního systému, dále pomůcky a materiály 

zprostředkovávající množství somatosenzorických aktivit, či poskytujících vjemy pro 

stimulaci dalších systémů. (Case-Smith, 2014) Prostředí je upraveno bezpečně a poskytuje 

mnoho příležitostí pro různé aktivity i jejich případné stupňování. Podporuje nezávislost 

dítěte a limituje stres z okolního prostředí. Benefity takto upravených terapeutických 

místností jsou nejen zdravotní a kondiční, ale mohou mít pozitivní vliv i na sociální 

dovednosti a sebevědomí dítěte. (Carolina Therapy Connection, 2020)  

Pro představu můžeme v terapeutické místnosti najít například různé typy houpaček, 

závěsných sítí nebo vaků, pomůcky pro tvoření překážkových drah, nakloněné roviny, 

trampolíny, desky na kolečkách, tunely, předměty s různými texturami, zátěžové přikrývky či 

vesty, balanční plošiny, duté válce a mnohé další. (Hrčová, 2014; Kolář et al., 2009) 

Terapeutická místnost by měla být vlastně multisenzorickým prostorem, který poskytne dítěti 

možnost řízené senzorické stimulace do takové míry, jaká je pro něj potřebná. (Stadele et al., 

2001) 
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Obrázek 5.1 Ukázka terapeutické místnosti a pomůcek (ASI, 2020) 

V Příloze č.6 a č.7 pro ukázku přikládám další fotografie terapeutických místností a 

pomůcek vhodných pro terapii.  

5.2.2 Senzorická dieta 

Aby byla terapie úspěšná, měli by být do jejího procesu vždy aktivně zahrnováni i 

rodinní příslušníci, případně učitelé nebo další osoby, které o dítě pečují. Terapeutická 

intervence by měla pro vyšší úspěšnost zahrnovat i domácí program, který nazýváme 

senzorickou dietou (Case-Smith, 2014; Bundy et al., 2002) Senzorická dieta (SD) sestává 

z individuálně navrženého denního plánu aktivit, které podporují správnou senzorickou 

integraci dítěte. Je vždy upravena na míru pro dané dítě a spočívá v poskytnutí řízených 

smyslových podnětů v rámci domácích i školních aktivit. Senzorický podnět je poskytován 

v určité kvalitě i kvantitě tak, aby napomohl vytváření vhodné adaptační odpovědi. 

(Goodman-Scott a Lambert, 2015; Kordíková, 2012) Díky správně nastavené senzorické dietě 

mohou být adekvátně uspokojeny potřeby nervového systému, čímž je možno předcházet 
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senzorickému i emočnímu přetížení dítěte. Dále můžeme její pomocí zmírnit obranné reakce 

na senzorické podněty a umožnit lepší adaptaci na prostředí. (Yack et al., 2002) 

5.3 Terapie dyspraxie 

První formou terapie SI, která může být dětem s dyspraxií (nebo jiným typem SPD) 

poskytnuta je klasická terapie SI. Práce s každým dítětem je zde vždy individuálně 

přizpůsobena jeho potřebám a cílům. (Case-Smith, 2014) Aktivity, do kterých je dítě 

zapojováno jsou zaměřené především na stimulaci taktilního, vestibulárního a 

proprioceptivního systému. (May-Benson et al., 2018). Jedná se o léčbu, která je věrná 

principům SI dle Ayres. Klasická terapie SI je typicky dlouhodobou intenzivní záležitostí.  

Většina odborníků se shoduje na tom, že by měla být dítěti poskytována alespoň po dobu půl 

roku, aby bylo dosaženo viditelných výsledků. Obvyklá ideální doba je však 2 roky. Terapie 

by měla v tomto časovém úseku probíhat 2x týdně 45-60 minut. (Case-Smith, 2014) 

Kompenzační přístup může být využit jako doplnění či jako úplná náhrada klasické 

terapie SI. Vedle klasické terapie SI, si tento přístup neklade za cíl odstranit původní 

senzorickou poruchu. Snažíme se pomocí něj rozvinout určité specifické dovednosti dítěte, 

případně pracujeme na vytvoření náhradní strategie, která umožní dítěti zvládnout činnost i 

přes přítomnou poruchu. Kompenzační přístup je vhodnou volbou u dětí, s kterými 

potřebujeme dosáhnout stanoveného cíle v krátkém čase. Také je možné s ním pracovat, 

pokud se zdá, že jsme s klasickou terapií SI u dítěte již dosáhly největšího možného efektu, 

případně též u starších dětí (6-7 let a více), které již nejsou v dostatečně „senzoricky 

vnímavém“ věku a nepředpokládáme u nich, že by mohly dostatečně těžit z klasické terapie 

SI. (Case-Smith, 2014) 

Terapie SI může být u dyspraxie, ale i dalších SPD, poskytována individuální i 

skupinovou formou.  

Individuální terapie bývá obvykle první metodou volby. Její výhodou je, že terapeut 

dítěti může věnovat veškerou pozornost a terapii uzpůsobovat zcela jeho potřebám. Jedná se o 

nejintenzivnější typ spolupráce, obvykle má velmi dobré výsledky. (Case-Smith, 2014)  

Skupinová terapie může být některým dětem doporučena namísto individuální. Je též 

vhodným pokračováním či doplněním individuálních terapií, jelikož si v rámci ní může dítě 

vyzkoušet získané dovednosti v prostředí svých vrstevníků. Značnou výhodou je zde tedy 
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možnost sociálního kontaktu. Jedná se o podobnou interakci, jaké je později dítě vystavováno 

například ve škole mezi spolužáky, na hřišti apod.  

Je třeba brát v potaz, že v rámci skupinové terapie by již mělo být dítě více 

samostatné, jelikož terapeut musí svou pozornost rozdělit mezi více dětí. Terapie již nemůže 

být uzpůsobována pouze jednotlivci, tedy i její výsledky mohou být méně znatelné než u 

individuální formy terapie. (Case-Smith, 2014) 

 

V terapii SI u dětí trpících dyspraxií vycházíme z toho, že motorické plánování je 

závislé na komplexní SI-a tedy za předpokladu chybné SI, nebude dítě schopno podat 

adekvátní motorický výkon. (Kolář et al., 2011) Předpokládáme, že dítě nemůže efektivně 

naplánovat pohyb, pokud nemá dobrou představu o svém vlastním těle. K naplánování a 

provedení účelného pohybu je nutné, aby byl senzorický vstup z těla organizován do 

jednoznačného „obrazu“ jeho těla – tedy aby dítě dokázalo dobře vnímat své tělesné schéma – 

k čemuž je opět nutná správná funkce senzorických systémů. (Kolář et al., 2011)  

U dyspraxie bývá zpravidla afektováno více senzorických systémů, lze tedy říci, že 

dyspraxie vzniká na základě spojení více senzorických poruch. (Miller et al., 2007) Jak uvádí 

Ayres (2005), tak u většiny dětí s dyspraxií bude přítomna porucha vestibulárního systému, 

snížené vnímání propriocepce či porucha hmatového vnímání. Právě výše zmíněné 

systémy jsou zásadní pro provedení pohybu.  

Terapie SI se soustředí na zapojení celého těla a rozvoj smyslového vnímání. V léčbě 

dyspraxie je důležité rozvíjet taktilně kinestetické vnímání, zaměřujeme se především na tři 

již zmíněné, nejčastěji postižené systémy: vestibulární, taktilní a proprioceptivní. 

Ergoterapeut v rámci terapie volí pohybové aktivity tak, aby inhibovaly nebo facilitovaly 

daný senzorický vjem. (Krivošíková, 2011; Sher, 2016) Elbasan et al. (2012) uvádí na základě 

své studie důležitost taktilní a proprioceptivní stimulace v terapii dětí s dyspraxií v souvislosti 

s tím, aby mohly dosáhnout větší soběstačnosti v ADL. 

U dětí s dyspraxií, jako i u ostatních SPD, je vždy nutné pracovat na formování 

adaptivní odpovědi. Snažíme se, aby adaptivní odpověď byla stále komplexnější. Za cíl 

terapie si klademe zlepšení schopnosti mozku zpracovávat smyslové podněty, což se u těchto 

dětí projeví právě zlepšením motorického výkonu. (Bundy et al., 2002) Problém dětí 

s dyspraxií zdaleka nemusí být pouze v provedení konkrétního motorického úkolu. Problém 

se může vyskytnout již ve vytváření konceptu pohybu nebo v jeho následném plánování a 
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programování. V rámci terapie tedy cílíme na všechny tyto složky praxe. (Bundy et al., 

2002) 

Stimulace vestibulárního systému 

Pro zlepšení funkce vestibulárního systému musí být téměř vždy využit aktivní 

pohyb. (Bundy et al., 2002; Case-Smith, 2014) Mezi aktivity inhibující senzorické vjemy 

vestibulárního systému patří: lineární pohyby (houpavé pohyby tam a zpět) na různých 

závěsných zařízeních; pomalé kývavé pohyby. Pro ještě větší inhibiční účinek je vhodné 

doplnit tyto aktivity o proprioceptivní vjemy. (Atkinson, 2019) 

Vestibulární systém reaguje na pohyb hlavy v prostoru. Pro facilitaci vestibulárního 

systému využíváme aktivity, které jsou rychlé, zahrnují změny poloh i směrů a pohyby, které 

zahrnují rotace. (Atkinson, 2019) 

Konkrétní příklady aktivit pro stimulaci vestibulárního systému využitelných v terapii 

SI uvádím v Příloze č. 8. 

Stimulace proprioceptivního systému 

Při poruše propriocepce se může u dětí objevovat snaha spoléhat se na vjemy z jiných 

senzorických systémů (více využívají zrakovou či sluchovou kontrolu, vymýšlejí si náhradní 

pohybové strategie apod.), objevuje se neobratnost, narážení do okolních předmětů a 

neschopnost použít adekvátní tlak při vykonávání určité činnosti. (Case-Smith, 2014) 

Při terapii se většinou využívají aktivity cílené spíše na zklidnění proprioceptivního 

systému. Vhodné jsou pro tento účel masáže s využitím tzv. hlubokého tlakového dotyku (z 

angl. deep touch pressure), které tělu poskytnou konstantní, rytmický vjem; dítě lze zabalit do 

různých dek apod; využívají se různé zátěžové deky, vestičky či sáčky, plyšové hračky, 

bazénky/nádrže s míčky, do kterých se dítě může „zahrabat“ nebo se jimi obložit. (Atkinson, 

2019) 

Dále se využívají tzv. „heavy work activities“ – tzn. jakékoliv aktivity, které kladou 

nároky na sílu, vytrvalost a aktivaci svalů. (Atkinson, 2019) 

Konkrétní příklady aktivit uvádím v Příloze č. 9. 

Pro pasivní stimulaci využíváme především kompresi a trakci kloubních ploch. Tu 

může provádět přímo cíleně ergoterapeut, ale dochází k ní i v rámci výše zmíněných aktivit – 

např. pokud „zarolujeme“ dítě pevně do deky či žíněnky nebo jednoduše pokud na klouby 
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působí váha vlastního těla – tzn. skrze správně zvolené opory. (Atkinson. 2019; Murray-

Slutsky a Paris, 2005) 

Stimulace taktilního systému 

Ayres považovala správnou interpretaci taktilních vjemů za důležitou z hlediska 

vývoje správného a přesného vnímání vlastního tělesného schématu. (Case-Smith, 2014) Bez 

dobré představy o vlastním těle není dítě schopno správně naplánovat a provést pohyb. (Kolář 

et al., 2011)  

Taktilní vjemy mohou obecně působit na nervový systém jako vzrušivé. Je tedy 

vhodné je využívat k „probuzení smyslů“, pokud vůči nim dítě nevykazuje obrannou reakci. 

(Atkinson, 2019) 

Excitaci taktilního systému obecně vyvolávají letmé, jemné dotyky, konkrétně 

například šimrání nebo jemné škrábání nehty.  

Mezi zklidňující aktivity pro taktilní systém patří obecně hluboké tlakové dotyky, 

které jsou svou intenzitou silnější, rytmické a řízené. 

Obecně můžeme terapii SI u dětí s dyspraxií vnímat jako velmi dynamický proces, kdy 

je v rámci terapie dítě prostřednictvím nejrůznějších aktivit vystavováno senzorickým 

zkušenostem za účelem formování odpovídající adaptivní odpovědi. Pro stimulaci 

vestibulárního a proprioceptivního systému je téměř vždy nutný aktivní pohyb. Také platí, že 

jednou aktivitou většinou stimulujeme více senzorických systémů zároveň, což je 

nevyhnutelné a zároveň žádoucí. (Bundy et al., 2002) 

Vhodným doplněním terapie mohou být též správně zvolené zájmové aktivity. 

Koníčky by měly být voleny jednak s ohledem na to, aby rozvíjely motorické schopnosti 

dítěte, ale zároveň především tak, aby dítě těšily. (Kirby. 2000)  

Jako vhodné volnočasové aktivity pro děti s dyspraxií uvádí Kirby (2000) např. jógu, 

jízdu na koni (ideálně přímo hipoterapii) plavání, cyklistiku, aerobik, badminton nebo 

bojová umění (jako taj-či, judo, karate) což jsou aktivity, které pomáhají zlepšovat 

uvědomění vlastního těla, posilovat trupovou stabilitu i rovnováhu a celkově pomáhají ke 

zlepšení koordinace pohybů.  



29 
 

Dalším vhodným zájmovým kroužkem pro děti s dyspraxií je například keramika, 

která rozvíjí koordinaci pohybů a přispívá k zvyšování svalového napětí. Dítě může realizovat 

svou fantazii. (Kirby, 2000) 

Ergoterapeut může výše zmíněné aktivity rodině doporučit jako součást Senzorické 

diety.  

5.4 Terapie taktilní defenzivnosti 

Při práci s dítětem, které trpí SMD v taktilní oblasti si musí být ergoterapeut dobře 

vědom, kterým typem dysfunkce na škále od hmatové přecitlivělosti až po nedostatečnou 

reaktivitu, případně bažení po určitém taktilním stimulu, dítě trpí. Dle toho bude volit 

odpovídající terapeutický program pro dítě. (Hong, 2018) U dětí s taktilní defenzivností bude 

naším cílem zmírnit jejich hypersenzitivitu na taktilní vjemy, s čímž se pojí i zmírnění 

úzkostného chování v souvislosti s taktilními podněty a zlepšení celkové participace 

v každodenním životě. Dětem by se mělo postupně rozšířit spektrum materiálů, které budou 

schopny tolerovat. (Sher, 2016) V terapii využíváme různé textilie, materiály a speciálně 

navržené hračky, které dítěti napomohou k vytváření vhodné adaptační odpovědi. (Hong, 

2018) 

Z hlediska smyslového zpracování člověk rozlišuje dva druhy doteku. Jedná se o tzv. 

lehké (jemné, letmé) doteky (z angl. light touch) a hluboké tlakové doteky (z angl. deep 

tactile/touch pressure). Většina běžných taktilních vjemů, s kterými se člověk každodenně 

setkává (např. dotek s lidmi i předměty v okolí, dotek oblečení s kůží) spadá do první skupiny. 

Oproti tomu hluboký tlakový dotyk je pevný, konzistentní hmatový vjem (např. masáž). 

(Atkinson, 2019; Murray-Slutsky, 2005) Přičemž většina dětí s taktilní defenzivností špatně 

toleruje především první zmíněné. (Bundy et al., 2002) Nejcitlivějšími místy na těle bývají u 

těchto dětí obličej, břicho, dlaně a plosky nohou. (Case-Smith, 2014) 

Jako nejúčinnější prostředky využívané v terapii taktilní defenzivnosti uvedla Ayres 

hluboké tlakové doteky a stimulaci proprioceptivního systému. (Case-Smith, 2014) 

Hluboké tlakové doteky chápeme v terapii jako typ taktilního vjemu, který je 

poskytován prostřednictvím pevného dotyku, stisku, objetí či zavinutí. (Grandin, 1992 in 

Duvall et al., 2016) Byl prokázán jeho vliv nejen na zmírnění taktilní defenzivnosti, ale i 

úzkostného chování. (Chen et al., 2013) Terapeuti k zprostředkování těchto vjemů mohou 

využít pomůcky, jako např. polštáře, deky, žíněnky nebo kuličkové sedací vaky. Výhodou je, 
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že se jedná o pomůcky, které jsou poměrně dobře dostupné a cenově nenákladné i pro 

pořízení do domácího prostředí. Lze je tedy následně využít v rámci senzorické diety a 

poskytnout tak dítěti kvalitní senzorickou stimulaci. (Hong, 2018). 

Proprioceptivní vjemy jsou obecně považovány za nejvíce organizující pro CNS. Jen 

málo dětí bude vůči takovému typu stimulace hypersenzitivní, bývají naopak velmi dobře 

přijímány. Je proto doporučováno nahradit některé taktilní vjemy právě proprioceptivními 

nebo je využívat v kombinaci s dalšími typy stimulace. (Bundy et al., 2002) 

Obvykle není nutné poskytovat taktilní či proprioceptivní stimuly po celém těle. Ve 

většině případů postačí aplikace stimulů na končetiny. (Bundy et al., 2002) Ayres 

předpokládala, že aplikace hlubokých tlakových dotyků i proproceptivních stimulů mají 

centrální inhibiční účinek, proto můžeme předpokládat generalizovaný účinek i při aplikaci 

pouze na určitou část těla. Dětmi obvykle bývá lépe přijímána stimulace na končetiny a záda 

oproti obličeji a dalším částem těla. (Bundy et al., 2002) 

Zde uvádím další obecné principy, které by měly být dodrženy v terapii taktilní 

defenzivnosti. Jde o principy, z kterých vycházela Ayres: (Bundy et al., 2002) 

• Dětem by mělo být umožněno, aby se s novým senzorickým vjemem (ať už taktilním 

či proprioceptivním) nejprve samy seznámily a přivykly si na něj. Mohou si tak vybrat 

oblasti na těle, kde je pro ně zprvu nejvíce přípustné stimul aplikovat, regulovat jeho 

intenzitu i délku trvání.  

• Při používání kartáčů, hlazení nebo jiné stimulaci obvykle většina dětí lépe toleruje, 

pokud je pohyb veden po směru růstu chlupů.  

• Některé děti mohou v rámci terapeutické místnosti vyhledávat různé „úkryty“, kde se 

cítí při aplikaci stimulů lépe. Dětem by mělo být pro terapii zajištěno klidné prostředí 

dle jejich potřeb, kde budou eliminovány okolní vjemy, které by mohly na dítě působit 

rušivě (např. ostré světlo). 

• Zásah terapeuta by měl vždy probíhat současně s pozorným sledováním změn 

v chování dítěte. Zvláště pokud pracujeme s dětmi, které mají některá komunikační 

omezení, je třeba všímat si, zda dítě v reakci na určitý vjem nejeví známky přílišného 

vzrušení, úzkosti či stresu (např. zblednutí, rychlý dech nebo puls). Terapeut musí být 

připraven, že se chování dítěte může změnit velmi náhle.  
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V rámci terapie se u taktilně defenzivních dětí velmi pravděpodobně setkáme 

s určitými projevy obranného chování, jsou jimi následující typy reakcí: (Bundy et al., 2002; 

CHEO, 2011) 

Fight-Boj: dítě bude v reakci na podnět podrážděné, naštvané, mohou se objevit 

záchvaty hněvu či vzteku vůči sobě i okolí 

Flight-Únik: dítě je nervózní, úzkostné, pociťuje paniku, snaží se utéct pryč, vyhnout 

se situaci, může ve snaze vyhnout se situaci používat věty typu: „Tohle je moc lehké/hloupé, 

to dělat nebudu“. Mohou říkat, že jsou unavené, že už chtějí jít domů.  

Fright/Freeze-Zamrznutí: Dítě může mít problém zkoušet nové věci – bude se bát; 

objevuje se pláč; bude říkat, že tohle nemá rádo, že to nezvládne/dítě je tak přetížené 

senzorickými stimuly, že „zamrzne/uzavře se do sebe“, v takové situaci nemusí být na chvíli 

vůbec schopno se hýbat ani mluvit 

Konkrétní aktivity využitelné v terapii taktilní defenzivnosti uvádím v Příloze č. 10. 

Ze začátku je doporučováno zvolit pro terapii suché materiály, od kterých se dítě 

nezašpiní oproti např. lepkavým texturám. Pokud se dítě doteku stále vyhýbá, je vhodné mu 

ze začátku poskytnout různé nádoby, které využije k nabírání (TherapyStreetForKids, 2020), 

případně může skrze materiál nejprve projíždět např. autíčkem nebo jinou hračkou. Další 

možností je, aby dítě vedlo ruku terapeuta, který do kontaktu s materiálem přijde jako první. 

Důležité je dítě do ničeho nenutit, proces by měl být postupný, individuálně přizpůsobený 

dítěti. (Hong, 2018) Jak si dítě na materiály postupně přivyká, můžeme začít aktivitu 

stupňovat (přidávat nové materiály, jiné textury apod.). Vše se snažíme podávat zábavnou 

formou, aby dítě bylo pro činnost motivováno (vymýšlíme různé hry, překážkové dráhy 

s cílem, tvorbu výrobku…) (TherapyStreetForKids, 2020) 

V rámci terapie SI u taktilní defenzivnosti lze využít tzv. Willberger protokol a 

zátěžové pomůcky. 

Willberger protocol: Jedná se o techniku, kdy se kombinuje hluboký tlak aplikovaný 

na určité části těla následovaný stimulací propriocepce. (DiMatties, Sammons, 2005) Jde se o 

velmi specifickou metodu, jejíž poskytování patří do rukou pouze speciálně vyškolenému 

odborníkovi (ergoterapeutovi). (Murray-Slutsky, 2005) Celkový program je tvořen třemi 

komponentami. Za prvé je tělo kartáčováno speciálně vyrobeným kartáčem, za využití 

hlubokého tlaku – kartáčuje se oblast rukou, paží, zad, nohou a chodidel, následuje stimulace 
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propriocepce ve formě kloubních kompresí a celý program je doplněn senzorickou dietou a 

proškolením rodičů ohledně aplikace Wilbarger protokolu v domácím prostředí. V rámci 

tohoto přístupu je nutná spolupráce s rodiči či pečovateli, jejich disciplinovanost a ochota 

daný program dodržet.  

Zátěžové pomůcky: K poskytnutí hlubokého tlakového dotyku mohou být využity i 

různé pomůcky speciálně navržené pro tento účel. Jedná se o zátěžové vesty, přikrývky nebo 

závaží na končetiny. (Duavall et al., 2016)  

Zátěžová vesta by měla vážit zhruba 10% hmotnosti jedince a měla by poskytovat 

zatížení rovnoměrně po těle. (Olson, Moulton, 2004) Dítěti by měla poskytnout senzorický 

vjem (konkrétně hluboký tlakový dotek), který napomůže zmírnit některé z obtíží související 

s SPD, Prostřednictvím aplikace vesty by měl být dítěti poskytnut zklidňující a organizující 

účinek na CNS. (VandenBerg, 2001; Olson, Moulton, 2004) Skrze tyto změny na úrovni 

zpracování senzorické informace v CNS by mělo dojít ke zlepšení řady faktorů, které se u 

dítěte s SPD vyskytují – včetně chování, pozornosti a hyperaktivity. (VandenBerg. 2001; 

Kane et al.,2004)  

Ukázky pomůcek pro terapii taktilní defenzivnosti uvádím v Příloze č. 11. 
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6 .  PRAKTICKÁ ČÁST  

6.1 Cíl práce 

Hlavním cílem praktické části je popsat využití metody SI v ergoterapii u dětských pacientů 

s dyspraxií a taktilní defenzivností. Práce si klade za cíl navržení terapeutického programu pro 

tyto pacienty a po provedené terapii posouzení jeho jeho účinnosti. Dílčím cílem je navržení 

individuální senzorické diety pro pacienta s dyspraxií i s taktilní defenzivností. 

6.2 Metodologie práce 

Práce je kazuistická, praktickou část tvoří dvě kazuistiky. Svou práci jsem začala 

zpracovávat během léta 2019 v rámci Prázdninové praxe 2 v Dětském centru ergoterapie Play 

SI, což je soukromé zdravotnické zařízení, které se specializuje primárné na péči o pacienty 

s SPD a jejich hlavním terapeutickým přístupem je právě SI. Pacienty, s kterými budu 

pracovat, jsem vybírala dle diagnózy – dyspraxie a poruchy senzorické modulace v taktilní 

oblasti.  

Pro sběr dat jsem využila semistrukturovaného rozhovoru s rodiči, který byl zaměřen 

na chování dítěte a oblastí, které rodina vnímá jako problémové a na které by se chtěli 

v terapii zaměřit. Dále se rozhovor zaměřoval na psychomotorický vývoj, zájmy dítěte a herní 

anamnézu. Na základě těchto informací byl společně s rodiči stanoven cíl intervence.  

Při práci s pacienty jsem využívala nestrukturovanou i strukturovanou klinickou 

observaci. Ze standardizovaných testů jsem využila Senzorický profil 2 a MABC 2, které byly 

zapůjčeny ze zařízení Play SI. 

Rodiče dětí byli obeznámeni o postupu, průběhu i formě zpracování a podobě 

spolupráce s jejich dítětem, se kterou souhlasili. Na základě toho byl podepsán informovaný 

souhlas, který obsahoval i možnost od spolupráce se mnou kdykoliv odstoupit. Informovaný 

souhlas uvádím v Příloze č. 22. 

Při každé terapii jsem byla vždy přítomna nejen já, ale i některá z ergoterapeutek 

centra Play SI, které mají způsobilost pro provádění terapie SI a poskytovaly odborný dohled 

při průběhu celé mé intervence.  

Mou práci s pacienty jsem započala vstupním vyšetřením, při kterém jsem se snažila 

získat maximum informací o dítěti. Následovalo navržení obecného terapeutického plánu. 

Cíle byly stanoveny společně s rodiči. Dalším bodem byla realizace intenzivního 
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terapeutického bloku 6x45 minut v rozmezí 2 týdnů, kdy každý z pacientů docházel 

pravidelně na terapie. Tento terapeutický blok jsem zhodnotila pomocí klinické observace. Na 

období dvou měsíců byla poté nastavena senzorická dieta, kterou měl pacient dodržovat 

v domácím prostředí. Po uběhnutí této doby proběhlo opětovné shledání za účelem 

výstupního vyšetření, kdy byl opět proveden semistrukturovaný rozhovor, strukturovaná i 

nestrukturovaná klinická observace a znovu vyplněn Senzorický profil 2. Na základě těchto 

informací jsem zhodnotila celou terapeutickou intervenci a navrhla další postup. 

Obě spolupráce jsem se snažila realizovat v rámci možností tak, aby byl přínos pro 

pacienta, co možná největší.  

6.3 Kazuistika A  

Chlapec, 5 let 

NO: dg: PAS v kombinaci s ADHD 

OA: Narozen v 39.gestačním týdnu 

Psychomotorický vývoj: v 1,5 roce se objevily potíže s příjmem potravy (odmítaní většiny 

tekuté i tuhé stravy) – přetrvává – nyní jí, ale pouze specifický výčet potravin, jinak byl 

fyziologický vývoj v normě, motivace do sedu 4. měsíc, přetáčení ze zad na břicho 7. měsíc, 

lezl jen krátce kolem 10-11. měsíce věku; samostatná chůze v prostoru od 13. měsíce – po 

špičkách, stále nosí pleny (venku moč neudrží, bojí se čůrat na veřejnosti) 

Chování je dle matky doma agresivní, má změny nálad, celkově je velmi úzkostný.  

Bojí se vody, všech zvířat (nejvíce hmyzu – nechce kvůli tomu chodit ven), ostatních dětí, 

chození ven – na hřiště apod. – po určité době, kterou stráví venku, se mu tam i líbí, ale je 

těžké ho tam dostat. Celkově v něm vyvolává úzkost většina nových věcí a situací.  

SA: bydlí s oběma rodiči v bytě 

ŠA: chodí do speciální mateřské školky (12 dětí ve třídě, 3 pedagogové)  

- je agresivní proti dětem, zatím agresivita zvladatelná ze strany pedagogů 

FA: dle potřeby Forlax, Lactulosa 

AA: -  

Předchozí RHB: Od 3,5 let – Ergoterapie-Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 

2.LF UK a FN Motol 

 

6.3.1 Vstupní vyšetření  

Rozhovor + klinická observace:  
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Hrubá motorika:  

Sed stabilní, plosky nohou v pozici na špičkách nebo opřené o laterální hranu chodidla – snaží 

se minimalizovat kontakt s podlahou 

Stoj stabilní, nerad stojí dlouho na místě a v zatížení na celých ploskách 

Chůze v interiéru: doma po špičkách; v rámci terapeutické místnosti je schopen chodit po 

celých ploskách – ale je třeba ho na to nejprve upozornit, zvládá včetně různých povrchů a 

nerovností (překážky, chůze přes měkké matrace apod.); na nerovném povrchu občas ztratí 

rovnováhu, pády toleruje dobře – ihned se zvedá 

Chůze v exteriéru: po špičkách, dříve (3,5 roku): ušel max 650 m, jinak jízda v kočárku, 

nyní již kočárek nevyužívají, ujde nyní vzdálenosti nutné k cestování v exteriéru v Praze; při 

chůzi v nerovném terénu ztrácí někdy stabilitu 

Chůze po schodech s oporou HK o zábradlí/stěnu, do schodů střídá nohy, ze schodů 

přinožuje 

Rozsahy pohybu v plném rozsahu ve všech segmentech 

Využívané pomůcky k rozvoji motoriky: nevyužívá 

 

Zapojení do sportovních činností a her:  

Letní sporty: Umí jezdit na odrážedle, ale nechce; pobyt ve vodě – nyní se bojí vody a 

mýdla-do vody nechce 

Zimní sporty: nechce sahat na sníh 

 

Zapojení do volnočasových aktivit:  

Pobyt na hřišti: Na hřiště ani do parku chodit nechce, vadí mu špína a prach na hřišti – 

nechce se dotýkat, případně si vybírá pouze aktivity, při kterých nehrozí, že se zašpiní. Nerad 

leze na prolézačky. Odmítá pohyb do výšky, bojí se rychlého houpání a točení, seskoků 

z prolézaček. Vadí mu ostatní děti – že ho pozorují, smějí se mu.  

Zájmy: Nemá oblíbené hračky ani pohádky, má rád dopravní prostředky – kouká na youtube 

na jízdu dopravních prostředků, jízdu výtahu – tím stráví velmi dlouhý čas, rád si hraje 

s kapslemi a pytlíčky od kávy (proto rád chodí s maminkou do práce – mají tam kapslový 

přístroj na kávu). 

Jemná motorika: 

Lateralita: dominantní HK není vyhraněna 



36 
 

Úchopy: zvládá všechny typy úchopů (dlaňové, digitální i dynamické) – někdy limitace 

taktilní hypersenzitivitou-neznámý předmět/materiál uchopuje velmi opatrně špičkami prstů – 

špetkový, pinzetový úchop – snaží se vyhnout kontaktu dlaně s předmětem/materiálem) 

Rychlost pohybu opět limitována taktilní hypersenzitivitou- např. pokud je předmět nutno 

vyndat z kinetického písku, objevuje se zpomalení ve fázi úchopu a manipulace s předmětem, 

snaží se vyhnout kontaktu dlaně s předmětem/materiálem 

Pokud se necítí limitován taktilní hypersenzitivitou (při manipulaci se známými, čistými 

předměty) je rychlost, přesnost i koordinace pohybu velmi dobrá 

Bilaterální koordinace nečiní obtíže 

Grafomotorika: tužku drží pomocí 3 prstů, úchop je hypotonický, při psaní nepoužívá 

adekvátní sílu – při psaní tužkou není písmo téměř vidět, linie jsou přerušované. Opora o 

zápěstí, nikoliv o laterální hranu ruky. Nerad kreslí a píše – nebaví ho to, zvládne přepsat své 

jméno dle předlohy.  

 

ADL – limitovány taktilní hypersenzitivitou, stále si čistí ruce,  

Najedení, napití: nají se příborem (lžičku nevezme do ruky), nejí tuhá jídla, je velmi 

vybíravý strávník, pije ze své jediné lahve 

Oblékání: naučen rituál sundání bot, sundání ponožek – bez toho se nesvleče/neobleče, při 

oblékání vyžaduje fyzickou dopomoc 

Osobní hygiena: umí držet kartáček na zuby, dá jej do pusy, okusuje jej, zuby si sám 

nevyčistí, nerad si umývá ruce a obličej 

Koupání: nemá rád sprchování, raději napustí trochu vody do vany a maminka ho omyje 

žínkou 

Použití toalety: odmítá jít na toaletu mimo domov, na noc nosí pleny, trpí občasnou zácpou–

stolice 1x za 5-6 dní 

Kontinence moči: kontinentní  

Kontinence stolice: příležitostné nehody  

 

Komunikace: porozumění slovním instrukcím zachováno; mluví v ucelených větách, 

komunikuje s druhou osobou, občas echolálie, bohatá slovní zásoba; navazuje aktivně kontakt 

s druhou stranou, někdy při projevu působí nejistě; agrese (slovní, manuální) se údajně 

projevuje především v kolektivu dětí, doma v případě, že se věci nedějí dle jeho představ; 

v rámci terapií nepozoruji; pokud se mluví o něčem, co mu není příjemné (školka, chůze po 

špičkách) – ignoruje to, dělá, že neslyší, odbíhá nebo začne mluvit o něčem jiném  
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Spánek: trpí nespavostí: usíná kolem půlnoci, budí se v 7h ráno, budí se cca 3x za noc 

Hra: Hra je chudá na kreativitu, je přítomno stereotypní chování. Nejraději si hraje 

s kapslemi nebo pytlíčky od kávy. Sám jiné hračky a možnosti hry příliš nevyhledává. Není 

sám schopen příběhu nebo napodobivé hry. Raději se zabaví sám. 

Nabídnuté nápady a předměty pro hru přijímá a do hry se zapojí, ale nerozvíjí plán. Vedená 

hra ho baví. Nových věcí se často zprvu bojí, je třeba ho přesvědčit. U dané hry vydrží cca 15-

20 minut.  

Kognitivní funkce: sčítá, odčítá čísla do 100, zvládá násobky; přečte dvojslabičná slova; 

velmi dobrá motivace a paměť; dokáže udržet pozornost, soustředit se na danou aktivitu po 

vyžadovanou dobu 

 

Senzorický profil 2: 

Kvadranty Celkové hrubé skóre Srovnání s normou  

Seeking/Vyhledávající 30/95  Stejně jako většina ostatních 

Avoiding/Vyhýbající 80/100 Výrazně více než ostatní 

Sensitivity/Citlivý 72/95 Výrazně více než ostatní 

Registration/Registrace 70/110 Výrazně více než ostatní 

Sekce smysly 

Sluch 34/40 Výrazně více než ostatní 

Zrak 21/30 Více než ostatní 

Hmat 18/55 Stejně jako většina ostatních 

Pohyb 25/40 Výrazně více než ostatní 

Pozice těla 12/40  Stejně jako většina ostatních 

Orální senzitivita 35/50 Výrazně více než ostatní 

Sekce chování 

Chování 24/45 Více než ostatní 

Sociálně emoční složka 63/70 Výrazně více než ostatní 

Pozornost 36/50 Výrazně více než ostatní 

 

Vyhodnocení Senzorického profilu 2: Celkově lze na základě Senzorického profilu stanovit 

jednoznačnou odchylku senzorického zpracování. Chlapce lze zařadit dle kvadrantů jako 

jedince výrazně více senzitivního, vyhýbavého a se zvýšenou reaktivitou ve srovnání 
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s normou. Výrazně citlivější nežli ostatní vychází dále v oblasti sluchu, pohybu a orální 

senzitivity. V oblasti zraku se dle SP 2 řadí mezi více citlivé jedince. Výrazně větší odchylka 

je i v rámci sociálně emoční složky a pozornosti. Větší odchylka ve srovnání s normou je i 

v oblasti chování. 

Test klinické observace: 

Hodnocená oblast Výsledek pozorování 

Obrana proti dotyku Pociťuje dyskomfort 

Svalové napětí snížené, rozdíl pravé a levé strany zanedbatelný 

Preference oka kukátko držel v pravé ruce, podíval se levým okem 

Izolované pohyby očí Oční pohyby s lehkými souhyby hlavy, neudrží ji zcela 

fixovanou 

Překročení střední linie těla Fyziologické 

Napodobování volních pohybů velmi dobré, plynulé 

Diadochokinéza Každá ruka zvlášť i obě současně – provede 10x za 10s, 

pravidelný rytmus, lokty mírně flektovány 

Zkouška palec prsty PHK, LHK, obě – Fyziologické - provede se zrakovou 

kontrolou i bez 

Izolovaná motorika jazyka Pohyby fyziologické v dutině ústní i mimo ni 

Extenze v pronaci Udrží pozici 13s, nezaujme zcela odpovídající pozici 

Flexe v supinaci S velkým úsilím udrží pozici 10s 

Test Schillera Ve stoji se zavřenýma očima a předpaženými horními 

končetinami pozici udrží, při pasivním otočení hlavy 

výrazně otáčí ramena – neudrží osu trupu, objevují se 

souhyby HKK i trupu na danou stranu. Odpor hlavy je 

mírný. Pociťuje dyskomfort.  

Postrotační nystagmus Nebylo možné vyšetřit pro nespolupráci 

 

Vyhodnocení testu klinické observace: Pocit dyskomfortu při dotyku na dlaních a ploskách 

nohou může vypovídat pro hypersenzitivitu v rámci taktilního systému. Neschopnost 

izolovaných očních pohybů, zkouška extenze v pronaci a flexe v supinaci vypovídá o poruše 

v rámci vestibulárního systému.  

Další úvahy dle vyšetření: V rámci pozorování usuzuji u chlapce taktilní defenzivnost 

v oblasti dlaní, mírnější u plosek nohou. Dle pozorování diagnostikuji u chlapce gravitační 
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nejistotu, na základě jeho strachu a pociťované úzkosti z pohybů do výšky a špatné 

snášenlivosti změny poloh. Též má tendenci se neustále jistit a pohyb je často pomalý a 

opatrný.   

Závěr vyšetření: Pětiletý chlapec s diagnózou PAS v kombinaci s ADHD. Je komunikativní, 

dobře spolupracující, ale je třeba pracovat s jeho velkou úzkostí a strachem, dle SP 2 je patrná 

výrazná odchylka v rámci sociálně-emoční složky a pozornosti a odchylka v rámci chování. 

Při terapii potřebuje velkou slovní podporu, někdy fyzickou dopomoc – spíše ve smyslu 

jištění. Mimo terapeutickou místnost chodí stále po špičkách, v rámci terapeutické místnosti 

se toto daří úspěšně eliminovat. Z vyšetření vyplývá porucha senzorické integrace. Je patrná 

výrazně zvýšená reaktivita v rámci vestibulárního systému a taktilní defenzivnost – citlivé na 

dotek jsou především dlaně a plosky nohou. Chlapec je výrazně senzitivnější v rámci pohybu, 

sluchu a orální senzitivity. Chlapec má trupovou stabilitu nízké úrovně a též svalová síla je 

snížená, především v oblasti HKK. Terapie bude nyní zaměřena především na gravitační 

nejistotu, taktilní defenzivnost a eliminaci chůze po špičkách. V rámci terapie považuji též za 

důležité soustředit se na práci se sociálně-emoční složkou, zmírnění úzkostného chování a 

strachu, které chlapce velmi limitují v běžném životě. 

 

6.3.2 Návrh a provedení terapie 

Silné stránky pro terapii: dobrá spolupráce v rámci terapií, komunikace, dobrá nápodoba 

Slabé stránky: Zvýšená reaktivita vestibulárního systému – gravitační nejistota, Zvýšená 

reaktivita v taktilní oblasti, snížená reaktivita v oblasti propriocepce, úzkostné chování, chůze 

po špičkách, trupová stabilita nízké úrovně, snížená svalová síla 

Terapeutické aktivity pro dosažení krátkodobých cílů:  

1. Zmírnění projevů gravitační nejistoty v rámci aktivit stimulujících 

proprioceptivní a vestibulární systém za využití překážkových drah, skoků, aktivit 

na houpacích zařízeních  

2. Zmírnění taktilní hypersenzitivity při provádění aktivit pomocí 

proprioceptivních i taktilních stimulů (využití různých materiálů, aktivity s nároky 

na hluboký tlakový dotek, vibrace, zátěžové pomůcky a další) 

3. Podpora práce v sociálně-emoční oblasti, která bude vést ke zmírnění úzkosti a 

zvýšení sebedůvěry v aktivitách.  

Dlouhodobý cíl: 
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• Chlapec bude chodit většinu dne po celých ploskách 

• Chlapec omezí svou úzkost z chození ven (zapojí se do hry na dětských hřištích atd.) 

Detailní záznamy jednotlivých terapeutických jednotek uvádím v Příloze č. 12 

 

Výstupy z intenzivního terapeutického bloku – splnění krátkodobých cílů 

• Ovlivnění sociálně-emoční složky (snížení úzkostného chování v rámci terapií) 

• Eliminace chůze po špičkách v rámci terapeutické místnosti – v rámci terapeutické 

místnosti chodí vždy po celých ploskách 

• Chlapec je schopen přijít do kontaktu dlaněmi s kinetickým pískem a luštěninou, 

vydrží v rámci hry až 15 minut.  

• Dokáže nyní zvládnout a tolerovat pohyby se změnou pozice těla ve vertikálním i 

horizontálním směru, potřeba jištění/podpory  

Detailnější zhodnocení po proběhlém intenzivním terapeutickém bloku uvádím v příloze 

č. 13. 

Návrhy pro rodinu: Na období 3 měsíců byla pro chlapce sestavena senzorická dieta, 

která byla navržena jako pokračování terapií v domácím prostředí. Obsahuje aktivity 

zaměřené především na zmírnění chůze po špičkách, taktilní hypersenzitivitu a gravitační 

nejistotu. (viz. příloha č. 14)  

V příloze č.15 navíc přikládám fotografie z terapií.  

 

6.3.3 Výstupní vyšetření 

Kontrolní vyšetření po dodržování SD: provedeno ve dnech 4.12.2019 a 6.1.2020 

Klinická observace + rozhovor 

Velké zlepšení nastalo v rámci gravitační nejistoty, čímž se zlepšila i HM chlapce. 

Potvrzeno matkou (skáče z postele atd., je více pohybově aktivní a velmi si pohyb užívá, což 

je značná změna oproti začátkům intervence). Dle slov maminky toto začal postupně dělat po 

našem proběhlém terapeutickém bloku. V oblasti HM se také zlepšila chůze ze schodů – 

nemusí se nyní opírat o zábradlí. Na hřiště stále chodit nechce, ale začal chodit do dětského 

koutku Toboga, kde si hraje na různých prolézačkách atd., což považuje rodina za velký 

úspěch, jelikož dříve by nebylo možné ho k takové aktivitě, navíc mimo domov přesvědčit. 

Nyní do koutku chodí pravidelně a rád. Kontakt s ostatními dětmi zde nenavazuje, ale nevadí 

mu. Nyní mu nečiní problémy vertikální a horizontální změny poloh – na lezeckou stěnu (s 
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oporou kvůli nedostatečné svalové síle) vylezl bez náznaku úzkosti, na žebřiny šplhá zcela 

sám, byl pyšný, že se může předvést. V rámci překážkových drah nyní bez větších zaváhání 

jde přes všechny překážky, je rychlejší, více zbrklý, občas ztratí rovnováhu.  

V oblasti JM bez výraznější změny oproti vstupnímu vyšetření.  

Chůze po celých ploskách byla v rámci terapeutické místnosti přítomna po celou 

dobu, tak jako tomu bylo při našich předešlých setkáních. Mimo ni chůze stále po špičkách, 

občas se mu na krátkou vzdálenost podaří přejít na celá chodidla, když je na to upozorněn, ale 

nevydrží dlouho a zkoušet to spíše nechce.  

Taktilní defenzivnost se podařilo zmírnit. Při kartáčování dlaní a plosek jemným 

kartáčkem nebyl náznak úzkosti, říkal, že mu to už vůbec nevadí. Ruce od kinetického písku 

si stále očišťuje a předměty uchopuje spíše špičkami prstů, při této hře vydrží 10-15 minut. 

Ohledně chování uvedena přetrvávající agresivita v domácím prostředí. Při terapii 

zcela bez náznaků. V rámci terapie bylo chování bez úzkostných projevů a chlapec působil 

celkově mnohem sebejistěji ve vykonávání různých aktivit. Sám začal částečně rozvíjet plán – 

říkal si v některých případech, co by rád dělal a jak bychom mohli hru uzpůsobit, co použít. 

Dle svého vlastního nápadu třídil válečky dle barev. Oproti minulému setkání toto považuji za 

pokrok, protože ze začátku jsem pracovala s chlapcem, který pouze „pasivně přijímal“ a nyní 

bylo vidět jeho mnohem větší aktivní zapojení.  

V oblasti hry pozoruji větší kreativitu. Částečně vnáší své nápady, rozvíjí plán, 

objevují se náznaky napodobivé hry.   

Oblast zájmů se rozšířila o chození do dětského koutku a poslouchání hudby – 

vyžaduje pouštění svých oblíbených písniček, pobrukuje si a hýbe se do rytmu.   

V rámci ADL nenastaly výraznější změny, ale je nyní schopen použít toaletu mimo 

domov.  

Dodržování Senzorické diety (SD): SD se dařilo dodržovat částečně. Z původně 

stanovených 15 min chůze/stoje na celých ploskách se většinou podařilo splnit cca 5 minut. 

Některé dny byly zcela vynechány – nechtěl činnost provádět. Kartáčování dlaní a plosek 

nohou se poměrně dařilo dodržovat – vždy max 5 minut, hru s různými materiály už méně – 

nechtěl se zapojit. Chlapec si doma stavěl překážkové dráhy, začal chodit do dětského koutku. 

Maminka uvádí výpadky v dodržování SD, kvůli časté nemocnosti chlapce. Dle slov 

maminky jako motivace pro dodržování SD fungovalo, že paní terapeutka pozná, že 

netrénoval. Chtěl pochvalu a ukázat, jak mu to jde. 

a) Senzorický profil 2:  
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Kvadranty ČERVENEC 

2019 

LISTOPAD 

2019 

Možné změny 

Seeking/Vyhledávající 30/95 27/95 Stejně jako většina ostatních 

Avoiding/Vyhýbající 80/100 79/100 Výrazně více než ostatní 

Sensitivity/Citlivý 72/95 64/95 Výrazně více než ostatní 

Registration/Registrace 70/110 76/110 Výrazně více než ostatní 

Sekce smysly 

Sluch 34/40 34/40 Výrazně více než ostatní 

Zrak 21/30 16/30 Více než ostatní → Stejně jako 

většina ostatních 

Hmat 18/55 16/55 Stejně jako většina ostatních 

Pohyb 25/40 24/40 Výrazně více než ostatní → 

Více než ostatní 

Pozice těla 12/40 13/40  Stejně jako většina ostatních 

Orální senzitivita  35/50 Výrazně více než ostatní 

Sekce chování 

Chování 24/45 26/45 Více než ostatní 

Sociálně emoční 

složka 

63/70 62/70 Výrazně více než ostatní 

Pozornost 36/50 28/50 Výrazně více než ostatní → 

Více než ostatní 

V rámci SP 2 byla zaznamenána mírná zlepšení u následujících: v oblasti zraku se 

posunul do oblasti normy, v oblasti pohybu došlo k přiblížení k normě – nyní se nachází 

v rozmezí „Více než ostatní“, stejně tak u pozornosti. V kvadrantech chování nenastala 

v rámci SP 2 změna oproti vstupnímu vyšetření. 

b) Test klinické observace:  

Změny oproti vstupnímu vyšetření v těchto položkách:  

1. Obrana proti dotyku – nyní nepociťuje dyskomfort při doteku druhou osobou/jemným 

kartáčkem na dlaně a plosky nohou 

2. Extenze v pronaci – udrží pozici 15s, nezaujme zcela adekvátní pozici 

Další položky v rámci Testu klinické observace byly beze změny.  
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Závěr kazuistiky: Chlapec absolvoval intenzivní blok terapií SI zaměřený především na 

zmírnění taktilní defenzivnosti, gravitační nejistoty, úzkostného chování a eliminaci chůze po 

špičkách. Tyto aspekty se podařilo v rámci terapie ovlivnit. Dále aktivně pokračoval 

v dodržování SD. Při výstupním vyšetření byly znatelné pokroky především v eliminaci 

úzkostného chování, které pravděpodobně vyplývá i z lepší tolerance určitých senzorických 

vjemů. Velmi výrazně se zlepšila gravitační nejistota, zlepšení je patrné též u hypersenzitivity 

dlaní a plosek nohou. Chůzi po špičkách zcela omezil v rámci terapeutické místnosti, mimo ní 

zvládne chůzi po celých ploskách na kratší vzdálenost, ale spíše nechce. Chlapec dle výsledků 

vyšetření i subjektivního vnímání matkou celkově profitoval z nastaveného terapeutického 

programu a doporučila bych jeho další pokračování.  

Doporučení dalšího postupu: Doporučuji terapii SI nadále opakovat v pravidelných 

intervalech 2-3 měsíců. Nadále v mezičase dodržování Senzorické diety – vždy ji lze upravit 

dle aktuálních potřeb. Domácí program doporučuji doplnit též o metodu Floortime. Dle mého 

názoru se jako jedna z velmi klíčových oblastí při terapii ukázalo působení na sociálně-

emoční složku. Výrazně bych doporučila doplnit program o psychoterapii. Vzhledem 

k rodinné situaci, bych také doporučila zvážit absolvování přímo rodinné terapie.  

 

6.4 Kazuistika B 

Chlapec, rok narození 2014 

NO: diagnóza nejasná; dle psychologa: vývojová dysfázie, dle psychiatra: autismus 

OA: prodělány běžné dětské nemoci, porod v termínu, adaptace dobrá, kojen s obtížemi – 

neuměl se přisát-zkoušeli do 3. měsíce, poté krmen z lahve 

Psychomotorický vývoj: bez výraznějších odchylek, chůze v 11 měsících – nekoordinovaná, 

časté pády, téměř vůbec nelezl po čtyřech 

SA: bydlí s oběma rodiči, sourozence nemá 

ŠA: předškolák, chodí do logopedické školky – výborná adaptace (matka udává velké rozdíly 

v chování doma a ve školce, doma je často panovačný, rozkazuje si, nesamostatný – ve školce 

vnímán jako bezproblémové dítě) 

FA, AA: - 

Předchozí RHB: do 2,5 let nebyl v žádné speciální péči; předchozí: CTA – Centrum terapie 

autismu – cílem: sociální návyky, Red Tulip – neuro-vývojová terapie, aktuálně: AUTcentrum 

– probíhá ABA terapie 
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6.4.1 Vstupní vyšetření  

Rozhovor + klinická observace 

Hrubá motorika:  

Sed stabilní, neudrží dlouho posturu, podpírá si hlavu, lehá na stůl 

Stoj stabilní, ale nevydrží dlouho v jedné poloze, po chvíli přešlapuje z místa na místo, opírá 

se 

Chůze po rovině v interiéru i exteriéru zvládá bez obtíží 

- po schodech bez obtíží 

- v terénu zvládne, občas zavrávorá, neočekávaně ztrácí rovnováhu, zakopne 

Rozsahy pohybu v plném rozsahu ve všech segmentech 

Poskoky na obou nohou-pomalejší fáze odrazu, poskoky na jedné noze – s obtížemi, ztrácí 

rovnováhu 

Obtížně míří na cíl, obtíže s odhadováním vzdálenosti, nevyužije vhodnou sílu pro házení 

míče, nestrefí se na cíl 

Objevují se výkyvy v rámci HM – někdy velmi pomalý – dlouho stojí na místě, neví, co dělat, 

provedení pohybu, jindy naopak příliš zbrklý 

Využívané pomůcky k rozvoji motoriky: nevyužívá 

 

Zapojení do sportovních činností a her:  

Letní sporty: jízda na kole, začíná sám plavat (nyní zvládne sám uplavat vzdálenost 5m) - 

chodí na plavání s dětskou skupinkou 

Zimní sporty: lyžování 

 

Zapojení do volnočasových aktivit:  

Pobyt na hřišti: rád chodí na dětská hřiště, málokdy se zapojí do hry s ostatními dětmi 

Další: bojí se společných míčových her, chtěl by hrát fotbal, ale říká, že mu to nejde – vzteká 

se, pláče 

Zájmy: jezdí na kole, lyže, plavání, má rád outdoorové aktivity – dětská hřiště apod., má rád 

sportovce, rád si hraje se sestřenicí 

 

Jemná motorika:  

Lateralita: Dominantní PHK 
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Rozsahy pohybu neomezeny ve všech segmentech HKK  

Dlaňové úchopy: kulový i válcový úchop zvládá bez problému 

Digitální úchopy: Objevuje se horší koordinace prstů ve fázi úchopu a manipulace při 

digitálních úchopech, je patrná snížená svalová síla prstů – problém např. při manipulaci s 

kolíčky 

Zhoršená manipulace s drobnými předměty; např. problém se zapínáním knoflíků, 

zavazováním tkaniček, velmi dlouho trvá, než připne kolíček 

Grafomotorika: tužku drží pomocí 4 prstů, při psaní nevyužívá adekvátní tlak na tužku-

držení je křečovité, velmi tlačí na tužku-následně se unaví a držení působí hypotonicky. Ruka 

je při psaní opřena o laterální hranu. Při sedu nedrží posturu, podpírá si hlavu, lehá si na stůl. 

Dělá mu obtíže udržet se v řádku. Zvládne se sám podepsat. Kreslit ani psát ho nebaví, dělá to 

jen, když musí.  

 

Křížení středové osy činí obtíže, bilaterální koordinace činí obtíže 

Rychlost pohybu je při JM snížená 

Čití orientačně: povrchové čití BPN, hluboké čití nevyšetřeno pro nespolupráci 

ADL: Najedení, napití: nají se příborem z talíře, jídlo má nakrájené; napije se ze sklenice, 

občas se polije 

Oblékání: oblékne se sám (obě poloviny těla) – oblékání trvá delší dobu, problém se zipy, 

zapínáním drobných knoflíků, zavazováním tkaniček 

Osobní hygiena: sám si vyčistí zuby, umyje si ruce a obličej 

Použití toalety: vyžaduje dopomoc při očistě 

Kontinence moči, stolice: kontinentní 

Komunikace: opožděný vývoj řeči. Řeč je často nesrozumitelná. V oblasti expresivní i 

v oblasti porozumění, přítomna patlavost, dyslálie. 

Aktivně kontakt s druhou osobou příliš nenavazuje. Druhou osobu někdy při komunikaci 

přehlíží, příliš nenavazuje oční kontakt. Mluví si „sám pro sebe“. Často zapomene pozdravit. 

Spánek: nyní již bez obtíží, dříve velké problémy se spánkem – probdělé noci/časté buzení 

Hra: hra je chudá na kreativitu, nerozvíjí plán, do nabídnuté hry se zapojí, přijímá nápady. 

Hraje si sám nebo se sestřenicí. Skupinových aktivit se spíše straní. Rád si hraje s míčem, ale 

hru si chce řídit podle sebe tak, aby se mu dařila.  

Kognitivní funkce: Obtížně se koncentruje a rychle ztrácí pozornost (u jedné aktivity vydrží 

max. 10-15 min, špatně drží pozornost zejména u činností vsedě u stolu); obtížně se 
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vyrovnává se stresovými situacemi, špatně snáší neúspěch, prohru; někdy přehlíží své okolí, 

cíleně nereaguje na druhou osobu, pokud něco nechce dělat 

 

Senzorický profil 2: tabulku s konkrétními hodnotami uvádím v příloze č. 16 

Vyhodnocení Senzorického profilu 2: Dle typologie chování chlapec vychází jako více 

vyhýbavý, senzitivní a registrující oproti normě. Více senzitivní, nežli norma se v rámci SP 2 

jeví v oblasti pohybu a orální senzitivity. Výrazně více senzitivní je v oblasti pozice těla.  

Ve všech položkách ze sekce chování se chlapec jeví jako více citlivý oproti normě.  

 

Test klinické observace: tabulku s konkrétními výsledky uvádím v příloze č. 17 

Vyhodnocení testu klinické observace: Zhoršená koordinace pohybu vypovídá o poruše 

v rámci vestibulárního systému i propriocepce. Nestíhání rychlejších sledovacích očních 

pohybů svědčí pro poruchu v rámci vestibulárního systému. Slabý výsledek v rámci zkoušky 

flexe v supinaci a problém s bilaterální koordinací může též vypovídat o poruše vestibulárních 

funkcí. Použití nepřiměřené síly, výsledek Schillerova testu a nezvládnutí zkoušky palec-prsty 

poukazuje na poruchu propriocepce. Neobratnost, problém s vytvářením plánu a provedením 

pohybu svědčí pro dyspraxii, stejně jako neschopnost nápodoby a problémy s bilaterální 

koordinací a křížením středové osy. Při stoji na jedné DK neudrží rovnováhu, máchá horními 

končetinami – snaží se pomocí nich vyvážit – to poukazuje na poruchu vestibulární a 

proprioceptivní. 

 

MABC-2  

Pro potvrzení diagnózy dyspraxie byl proveden test MABC-2, jehož výsledky vzhledem 

k výslednému percentilu nasvědčují pro tuto diagnózu. Tabulku s výsledky testu uvádím 

v Příloze č. 18 

 

Závěr vyšetření: Jedná se o pětiletého chlapce s původní nejasnou diagnózou, přichází pro 

koordinační obtíže, z vyšetření lze stanovit diagnózu dyspraxie. Chlapec má opožděný vývoj 

řeči, často mluví nesrozumitelně, mluví si pro sebe. Kontakt s druhou osobou aktivně spíše 

nenavazuje, pro komunikaci je třeba ho zaujmout, hůře spolupracuje, je přehnaně soutěživý, 

což ho limituje v rámci kolektivu i v rámci jeho osobní pohody.   

Koordinační obtíže postihují oblast hrubé i jemné motoriky. Občas neočekávaně ztratí 

rovnováhu v terénu a dojde až k pádu. Držení těla působí hypotonicky. Dělá mu potíže 
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vydržet delší dobu v jedné pozici, po chvíli neudrží posturu – má tendenci se hodně podpírat. 

Objevuje se zhoršená koordinace i snížená svalová síla prstů (např. nepřipne kolíčky), HKK 

jsou celkově oslabené. Zvládne všechny typy úchopů, avšak provedení trvá delší dobu – 

vázne zejména fáze uchopení a manipulace s předmětem. Obtíže mu činí aktivity s nároky na 

bilaterální koordinaci a křížení středové osy. Má problém s nápodobou pohybu, pohyby přes 

středovou osu nenapodobí vůbec.  

Terapie bude zaměřena především na stimulaci vestibulárního a proprioceptivního systému a 

zlepšení jejich funkce, za cílem zlepšení výše uvedených obtíží. V rámci terapie bude 

poskytována též stimulace taktilní, dále bude kladen důraz i na rozvoj plánování a provedení 

daného pohybu, na eliminaci příliš soutěživého chování, zlepšení komunikace s druhou 

osobou, zvýšení sebevědomí a pozornosti.  

 

6.4.2 Návrh a provedení terapie 

Silné stránky pro terapii: Chuť zapojit se do hry, radost z činnosti, mnoho pohybových 

volnočasových aktivit 

Slabé stránky pro terapii: Dyspraxie. porucha v oblasti vestibulárního systému a 

propriocepce, malá svalová síla, zhoršená schopnost komunikace, porucha pozornosti 

Terapeutické aktivity pro dosažení krátkodobých cílů: 

1. Zmírnění projevů dyspraxie v aktivitách prostřednictvím: 

a. Aktivit stimulujících vestibulární systém: houpání, šplhání, skoky… 

b. Aktivit stimulujících propriocepci: překážkové dráhy, aktivity se zatížením… 

2. Zlepšení plánování a provedení pohybu opakovaně prováděných aktivit 

3. Zmírnění projevů dyspraxie v rámci konkrétní motorické aktivity: hra s tenisovými 

pálkami a nafukovacím balonkem  

Dlouhodobý cíl 

1. Zmírnění projevů dyspraxie v rámci aktivit ADL 

2. Chlapec se bude moci zapojit do skupinové míčové hry 

Detailní záznamy terapeutických jednotek uvádím v Příloze č.19. 

Výstupy z intenzivního terapeutického bloku – splnění krátkodobých cílů 

• Zlepšení koordinace pohybu v rámci opakovaně prováděných činností 

• Lepší rozložení svalové síly v rámci opakovaně prováděných činností 

• Zlepšení v rámci aktivity s využitím tenisových raket a nafukovacího balonku 

• Lepší spolupráce s druhou osobou 
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Detailnější zhodnocení po proběhlém intenzivním terapeutickém bloku uvádím v Příloze č.20. 

 

Návrhy pro rodinu: Na období 3 měsíců byla pro chlapce sestavena SD, která byla 

navržena jako pokračování terapií v domácím prostředí. Obsahuje aktivity zaměřené 

především na zlepšení bilaterální koordinace v rámci konkrétní aktivity, podporu JM, HM a 

grafomotoriky. (viz. Příloha č. 21) Chlapci bylo též doporučeno nadále pokračovat 

v zájmových činnostech, které má rád a které vhodným způsobem rozvíjí pohybové 

dovednosti.  

 

6.4.3 Výstupní vyšetření  

Klinická observace v rámci terapeutické místnosti:  

V rámci HM nepozoruji u chlapce výraznější změny.  

V rámci JM se zlepšila koordinace i svalová síla prstů.  Nyní dobře manipuluje s kolíčky – 

bez problémů jich 10 zavěsí na šňůru. Zvládne si sám zapnout knoflíky-provedení pohybu je 

rychlejší a plynulejší.  

Bilaterální koordinace se zlepšila, zapojuje do činnosti obě HKK, pohyb je plynulejší.  

Křížení přes středovou osu – nyní je schopen namalovat na tabuli ležatou osmičku, 

nápodoba pohybů přes středovou osu těla stále činí výrazné obtíže.  

Svalová síla HKK se celkově zlepšila-na pár sekund zvládne udržet pozici trakaře – ve 

vzporu na HKK  

Po stránce komunikace nejsou patrnější změny oproti minulým setkáním.  

Zlepšení nastalo v oblasti pozornosti, u stolečku nyní vydrží pracovat kolem 30 minut proti 

původním 15 min. 

Senzorická dieta dle informací nebyla příliš pravidelně dodržována kvůli nedostatku času – 

chlapec musí chodit do školky a má hodně kroužků (různé pohybové aktivity). Chlapec cvičil 

s terapeutickou hmotou a modelínou, pomáhal pravidelně s věšením prádla.  

Při setkání po delší době to vypadalo, že si na mě ani na naše terapie chlapec nevzpomíná. Při 

vyzkoušení cvičení se sáčky s luštěninou si chlapec na aktivitu nepamatoval, nechtěl ji dělat. 

Nebyly znatelné pokroky, které by vypovídaly o procvičování aktivity.  

Senzorický profil 2 

Kvadranty ČERVENEC 

2019 

LISTOPAD 

2019 

Možné změny 
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Seeking/Vyhledávající 40/95  41/95 Stejně jako většina ostatních 

Avoiding/Vyhýbající 51/100 62/100 Více než ostatní → Výrazně 

více než ostatní 

Sensitivity/Citlivý 50/95 50/95 Více než ostatní 

Registration/Registrace 53/110 50/100 Více než ostatní 

Sekce smysly 

Sluch 20/40 24/40 Stejně jako většina ostatních 

Zrak 11/30 10/30 Stejně jako většina ostatních 

Hmat 11/55 15/55 Stejně jako většina ostatních 

Pohyb 20/40 19/40 Více než ostatní 

Pozice těla 21/40  20/40 Výrazně více než ostatní 

Orální senzitivita 29/50 25/50 Více než ostatní 

Sekce chování 

Chování 23/45 22/45 Více než ostatní → Stejně jako 

většina ostatních 

Sociálně emoční 

složka 

38/70 49/70 Více než ostatní → Výrazně 

více než ostatní  

Pozornost 31/50 25/50 Více než ostatní 

 

Test klinické observace: pozn. vyšetření v pozdějších odpol. hodinách, chlapec mohl být již 

unavený 

• Napodobování volních pohybů: nyní bez problému napodobí pohyby bez křížení 

středové osy těla. Pohyby přes středovou osu nedokáže napodobit.  

• Zkouška palec prsty: nyní zvládne na obou HKK provést kroužek palec-ukazováček 

– předtím nesvedl kroužek žádným z prstů 

• Extenze v pronaci: původně vydržel 30s, nyní pouze 10s (slabší výsledek usuzuji 

spíše z důvodu snížené spolupráce) 

• Postrotační nystagmus nebyl v rámci výstupního vyšetření hodnocen, jelikož chlapec 

odmítal spolupracovat 

Ostatní položky zůstaly bez výraznějších změn.  

 

Závěr kazuistiky: Chlapec absolvoval intenzivní blok terapie SI, po kterém bylo 

zaznamenáno mírné zlepšení koordinačních obtíží. V rámci terapií byl kladen důraz 
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především na stimulaci proprioceptivního a vestibulárního ústrojí, rozvoj plánování i 

provedení pohybu. Byly znatelné pokroky v rámci aktivity s nároky na HM, bilaterální 

koordinaci, křížení středové osy, svalovou sílu a stabilitu, která byla v rámci terapií 

opakovaně zařazována. Po uplynutí dalšího časového úseku, kdy měla být dodržována SD 

v domácím prostředí se u chlapce zlepšila svalová síla a koordinace prstů. Nyní bez problémů 

manipuluje s kolíčky a zapne si knoflíky, dokáže lépe provádět některé pohyby s nároky na 

křížení středové osy (nakreslí ležatou osmičku na tabuli), více zapojuje do činnosti obě HKK. 

Udrží se nyní několik vteřin ve vzporu o HKK. Udrží pozornost při činnosti po delší dobu.  

Návrhy na další intervenci: Doporučila bych nadále opakovat intenzivní terapeutické bloky 

s prvky SI jedenkrát za 2-3 měsíce. Pokud se nedaří dodržování strukturované SD, doporučila 

bych pro příště různé aktivity více zapojovat do ADL (např. právě věšení prádla s kolíčky, 

pomoc při práci s těstem, skládáním oblečení apod.). Pro chlapce by dle mého názoru byla 

vhodná zátěžová vesta pro podporu propriocepce, kterou by mohl mít nasazenou při jeho 

oblíbených pohybových činnostech. V rámci ergoterapie bych dále doporučila zaměřit se před 

nástupem do školy na oblast grafomotoriky-bylo by třeba zapracovat na správném držení 

tužky i zlepšení postury sedu. Vhodné by bylo vytvořit sadu uvolňovacích cviků, které bude 

chlapec před psaním provádět. Též doporučuji zapojení do připravovaného programu 

skupinových terapií v rámci Centra dětské ergoterapie Play SI, kde by nadále probíhala 

terapie s prvky SI a zároveň by chlapec byl v kontaktu se svými vrstevníky a mohl zlepšovat 

sociální interakci, což vnímám v jeho případě jako zásadní.  
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7 .  DISKUZE 

Poruchy senzorické integrace jsou neurovývojovou poruchou, která má značné dopady 

na kvalitu života dítěte i jeho rodiny. Přítomny mohou být u jedinců všech věkových 

kategorií, objevit se mohou samostatně i jako komorbidita jiného onemocnění.   

Problematika SPD není v rámci ergoterapeutické praxe novým tématem, avšak se 

domnívám, že v rámci ČR o této problematice stále není dostatečné povědomí tak, aby např. 

rodiče, u jejichž dětí se některé příznaky SPD projeví, byli schopni tyto příznaky zachytit a 

následně spolehlivě věděli, kde hledat pomoc při jejich řešení. Toto povědomí dle mého 

názoru zatím není bohužel dostatečně rozšířeno ani v rámci odborné lékařské veřejnosti.  

Jak uvádí Husovská et al. (2018), poruchy senzorické integrace dosud nejsou oficiální 

diagnózou. Odlišné je to pouze, pokud se jedná o dyspraxii, kterou můžeme dle MKN-10 

označit jako diagnózu F82, tedy Specifickou vývojovou poruchu motorických funkcí, kam 

řadíme právě Vývojovou dyspraxii, Vývojovou koordinační poruchu (DCD) a Syndrom 

nemotorného dítěte.  

Přitom jak uvádí Husovská et al., (2018) SPD se u dětí vyskytují dokonce častěji než 

autismus nebo stejně často jako ADHD a mohou doprovázet i mnohá další onemocnění. 

Většina autorů uvádí, že se SPD často mohou vyskytnout jako komorbidita výše uvedených 

onemocnění. Problémem však je, že zůstanou „zakryty“ touto diagnózou a SPD a jejich řešení 

poté není věnováno dostatečné množství pozornosti. Na to poukazuje např. Goodman-Scott a 

Lambert (2015). Domnívám se, že tato skutečnost by měla být dále řešena, jelikož právě SPD 

(ať už jsou u dítěte přítomny samostatně nebo jako komorbidita jiného onemocnění) značně 

ovlivňují každodenní život dětí i jejich rodin. Na tom se shoduje většina autorů. Vhodně 

nastavená ergoterapeutická intervence je dle mého názoru u SPD nenahraditelnou součástí 

péče a myslím si, že efektivní SI je u dítěte důležitým podkladem i pro řešení případného 

původního onemocnění. Metoda SI je přitom vhodnou a ověřenou metodou k řešení SPD, což 

potvrzují dohledané studie. Ergoterapeut je dle mého názoru vhodným odborníkem, který po 

absolvování speciálního kurzu, je zcela kompetentní k využívání této metody k diagnostice i 

terapii dětí s SPD.  

Co se týká diagnostiky SPD, vnímám pozitivně vývoj nového hodnotícího nástroje 

EASI, jehož dostupnost a administrace by, jak uvádí Mailloux et al. (2018), měla být 

snadnější než u SIPT, který je v současné době dle většiny autorů „zlatým diagnostickým 

standardem“. To by mohlo přispět k jeho častějšímu využití v praxi, a tedy i většímu pokrytí 
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diagnostiky SPD. Zároveň by mi přišlo vhodné rozšíření diagnostických dotazníků pro 

zachycení SPD mezi pediatry, jak uvádí Dr. Ahn (2014), kteří by při podezření na tuto 

poruchu mohli dát dotazník rodičům ihned vyplnit a v případě potřeby rovnou doporučit 

ergoterapeutickou intervenci.  

Pro lepší představu, jak mohou SPD zasahovat do života dětí, bych ráda uvedla 

následující příklady, s kterými jsem měla možnost se setkat i v rámci své praxe. U dětí 

trpících dyspraxií bych uvedla obecně jejich koordinační obtíže (objevující se v HM i JM), 

které často limitují oblast ADL (typicky např. oblékání). Zcela nový rozměr může tato 

porucha dostat ve chvíli, kdy dítě přijde do kolektivu svých vrstevníků (ať už na hřišti, ve 

školce či škole). Tyto děti mohou být z kolektivu vyčleňovány kvůli jejich „nešikovnosti“, 

často musí čelit různým posměškům. Toto má v konečném důsledku samozřejmě velmi 

negativní dopad nejen na jejich sociální participaci, ale i sebevědomí, což může sekundárně 

vyústit až k poruchám chování. Toto potvrzuje Kirby (2000) a Zelinková (2015). 

Pokud učitel nemá povědomí o SPD, může mu dítě trpící dyspraxií připadat např. jako 

líné nebo bez zájmu. Toto zmiňuje např. Kirby (2000) i další autoři. V souvislosti s tímto 

bych ráda zmínila, že pro ergoterapeuty je dle mého názoru široké pole působnosti právě i 

v rámci školství. V některých zahraničních zemích je působení ergoterapeutů ve školství již 

běžnou praxí, v ČR však zatím nikoliv. S ergoterapeuty se u nás, jak uvádí Husovská (2018), 

můžeme setkat spíše jen v rámci některých speciálních škol. Přitom si myslím, že část dětí 

s poruchou SI by se s pomocí ergoterapeuta mohla mnohem lépe začlenit do běžného procesu 

výuky mezi vrstevníky, aniž by zásadně trpělo jejich sebevědomí.  

I děti s taktilní defenzivností jsou v běžném životě značně omezeny. Letmé doteky, 

které jsou součástí každodenního života mohou být pro tyto děti neskutečně frustrující. Navíc 

pro ně může být náročné vybrat vhodné oblečení, přicházet do kontaktu s vodou, mýdlem 

atd., což opět limituje ADL nebo i hru (bazény, pískoviště, nové materiály atd.). S touto 

poruchou se současně většinou pojí velký strach a úzkost. Toto potvrzuje Case Smith et al. 

(2014), Bundy et al. (2002) nebo Hong (2018). 

Cílem mé práce bylo popsat SI jako ucelenou metodu pro diagnostiku i terapii a popsat 

její poruchy. U popisu poruch jsem se u každé skupiny zaměřila též na zmínění varovných 

signálů, kterými se může daná porucha u dítěte projevovat. Tyto signály by měl mít dle mého 

názoru v povědomí každý ergoterapeut pracující s dětmi. 
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K zpracování mé bakalářské práce jsem využívala především odbornou zahraniční 

literaturu, kde můžeme najít poměrně velké množství publikací zabývajících se touto 

problematikou, přičemž většina odborných knih se opírá o původní poznatky ohledně této 

metody, jak je uvedla Ayres. V ČR je pouze menší množství dostupné literatury na toto téma. 

Nejvíce zpracovaná je u nás, dle dohledaných zdrojů, problematika dyspraxie – např. 

publikace Nešikovné dítě: Dyspraxie a další poruchy motoriky od Kirby (2000) je dle mého 

názoru hezky zpracovaným průvodcem (nejen) pro rodiče, jejichž děti se s takovou poruchou 

potýkají. Dále problematiku dyspraxie v ČR rozebírá např. Zelinková (2007, 2015) nebo 

Kolář et al. (2011). Dále se u nás problematikou SI zabývalo několik kvalifikačních prací. 

V zahraniční odborné literatuře lze oproti tomu dohledat řadu aktuálnějších studií a publikací 

řešících toto téma, stejně tak jako řadu knih určených pro pečující osoby, které poskytují i 

návrhy různých aktivit pro děti s SPD.  

Cílem mé praktické části byla aplikace nastudovaných znalostí do praxe – navržení 

terapeutického programu u dyspraxie a taktilní defenzivnosti, přičemž jsem nejprve provedla 

u každého z pacientů vstupní vyšetření a na jeho základě následně navrhla a realizovala sadu 

terapií u dvou pacientů. Tato spolupráce byla zakončena zhodnocením dosažených výsledků. 

Jako velkou výhodu pro mou práci s pacienty jsem vnímala prostředí, v kterém jsem 

měla možnost terapie provádět. Jelikož Centrum dětské ergoterapie Play SI je zařízení, jehož 

hlavním terapeutickým přístupem je právě Senzorická integrace, je pro poskytování tohoto 

typu terapie výborně uzpůsobeno. Co se týká prostoru a vybavení, měla jsem tedy téměř 

neomezené možnosti, což jsem při práci s pacienty velmi ocenila. Jednak kvůli tomu, že jsem 

mohla s pacienty provádět aktivity, které by bez speciálního vybavení nebyly možné a také 

kvůli možné různorodosti terapie. Myslím, že právě dostatečný, vhodně navržený prostor 

s množstvím speciálního vybavení a pomůcek je pro tuto metodu velmi důležitý. To potvrzuje 

většina autorů. Umím si představit, že toto může být překážkou pro provádění tohoto typu 

terapie např. v některých nemocničních zařízeních, kde má terapeut k dispozici např. jen 

menší terapeutickou místnost, navíc bez specializovaného vybavení, jakým jsou např. různá 

závěsná zařízení.  

V rámci terapií jsem se snažila respektovat principy terapie SI dle Ayres, jak je uvedla 

Parham et al. (2011). Toto desatero pro mě bylo vhodným vedením, jelikož nejsem vyškolený 

terapeut SI. Myslím, že tyto principy by obecně měly být při poskytování terapie SI v rámci 

ergoterapeutické intervence dodržovány, jelikož jsou podkladem pro kvalitu a určitou 

jednotnost poskytované péče. V době, kdy jsem terapie prováděla, jsem nad sebou měla také 
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vždy supervizi některé z ergoterapeutek vyškolených v terapii SI. Určitě považuji za vhodné a 

důležité, aby tuto metodu praktikovali vyškolení terapeuti, jelikož jde o přístup, který je velmi 

komplexní a náročný na znalosti. Myslím, že je velmi důležité nejprve pochopit teoretické 

principy a až na jejich základě může terapeut provádět efektivní terapii.  

Pokud bych měla uvést nejslabší aspekt celé spolupráce s pacienty, pak by to byla 

časová dotace terapií. Skutečnost, že by terapie SI měly být dítěti poskytovány 2x45 minut 

týdně po dobu minimálně půl roku (až dvou let), jak uvádí Case Smith et al. (2014), zde 

naplněna nebyla.  

Situace v ČR v současné době spíše neumožňuje takto intenzivní typ spolupráce. 

V rámci státních zařízení není možné dětem poskytovat takto intenzivní typ terapie SI a 

pokud bych uvážila soukromá zařízení – pravděpodobně by zde u takto intenzivního typu 

spolupráce byla značným problémem otázka nejen kapacity, ale i financí.  

Nicméně do realizace mé bakalářské práce jsem šla již s vědomím toho, že takto 

náročná časová dotace pravděpodobně nebude možná, a to nejen z mé strany, ale též ze strany 

rodin a kapacit zařízení. Snažila jsem se praktickou část tedy zpracovat jako kvalitní náhled 

toho, jak může vypadat celkový proces terapie SI u dětí s uvedenými poruchami. Přičemž 

jsem si vědoma toho, že pro dosažení větších výsledků by musela být spolupráce realizována 

delší dobu.  

Mou práci s pacienty jsem tedy nastavila v rámci možností tak, že jsem s každým 

z nich nejprve absolvovala intenzivní blok terapií v rozmezí dvou týdnů a následně jsem 

každému na míru sestavila senzorickou dietu jako pokračování intervence. Jako vhodné řešení 

dlouhodobější terapie bych doporučila vždy opakovat intenzivní blok terapií s obdobím 

dodržování SD.  

Oba pacienti, s kterými jsem pracovala, byli chlapci ve věku pěti let. Při vstupním 

vyšetření jsem u obou pacientů využila pozorování jejich chování v terapeutickém prostředí a 

rozhovor s rodiči, kdy jsem se zaměřila na psychomotorický vývoj, úroveň hrubé i jemné 

motoriky, ADL i zájmy. Snažila jsem se co nejvíce nahlédnout do potřeb a přání dítěte i 

rodiny tak, abych mohla intervenci nastavit, co možná nejefektivněji. Dále jsem rodiče 

požádala o vyplnění Senzorického profilu 2 a provedla jsem Test klinické observace, což jsou 

často využívané nástroje v diagnostice SPD. U chlapce s dyspraxií jsem pro potvrzení 

diagnózy navíc využila testu MABC-2, který Kolář et al. (2011) uvádí jako nástroj, jež je 

možný v diagnostice dyspraxie označit za „zlatý standard“. 
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Zhodnocení jsem provedla jednak po proběhnutí intenzivního terapeutického bloku a 

to především klinickou observací. Následně jsem se s každým z chlapců opět setkala 

v rozmezí cca 3 měsíců, kdy měli dodržovat nastavený domácí program a opět jsem provedla 

strukturovanou i nestrukturovanou klinickou observaci a rodiče požádala o vyplnění 

Senzorického profilu 2. 

Práce s oběma chlapci byla poměrně odlišná. Samozřejmě, co se týká diagnóz, ale i co 

se týká spolupráce jednotlivých pacientů a jejich rodin. S jedním z chlapců docházela na 

každou terapii maminka, která se o veškeré dění velmi zajímala. Druhého chlapce na většinu 

terapií doprovodila babička a následně absolvoval terapeutickou jednotku bez doprovodu.  

Průběh terapií u chlapce s dyspraxií bych zhodnotila určitě jako dynamičtější, co se 

průběhu i spektra aktivit týká. Tento pacient byl celkově „živější“ a vnímala jsem, že musím 

být neustále ve střehu, co se průběhu terapie i bezpečnosti chlapce týká. Vše jsem se snažila 

řešit domluvou nežli direktivním vedením terapie, což bylo vzhledem k chlapcově kolísavé 

spolupráci někdy náročné. Velmi se mi v rámci terapií následně osvědčila práce s motivací, 

rozvrhem či ohraničením času aktivity, kdy jsme například na začátku terapie na tabuli 

zapsali, které aktivity budeme daný den provádět a chlapec si je postupně po splnění 

odškrtával. Případně jsme nastavili časovač (většinou po dobu cca 10 minut) a chlapec věděl, 

že jakmile zazní signál, bude moci s danou aktivitou přestat, zároveň pak po dobu provádění 

aktivity mnohem lépe držel pozornost a prokazoval větší snahu v jejím plnění. Tento způsob 

vedení terapie se mi pak osvědčil i u dalších dětských pacientů, s kterými jsem měla možnost 

v rámci praxí pracovat.  

V rámci terapie dyspraxie jsem volila především aktivity stimulující proprioceptivní a 

vestibulární systém. Zároveň jsem se neustále snažila rozvíjet nejen provedení, ale i plánování 

pohybu. Podporovala jsem chlapcovu schopnost spolupracovat s druhou osobou (většinu 

překážkových drah apod. jsme např. vždy sestavovali společně tak, aby byl chlapec neustále 

zapojen a mohl realizovat své nápady). 

Po absolvování terapeutického bloku jsem zaznamenala zlepšení v rámci plánování a 

provedení pohybu, a to především tak, že chlapec při vykonávání činnosti působil mnohem 

jistěji a pohyb byl plynulejší. Při prvních terapiích se v rámci provádění různých činností 

objevovala nejistota, opakované zkoušení a hledání správného postupu, což si troufám říci, že 

se u aktivit, které jsme opakovaně prováděli zlepšilo výrazně. Zcela jistě dokázal chlapec lépe 

regulovat sílu, kterou je nutno využít pro provedení určité činnosti.  
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Práce s pacientem, který se v rámci SPD potýkal (mimo jiné) s taktilní defenzivností 

byla v určitých ohledech odlišná. Tento chlapec se projevoval velkou úzkostí a strachem 

téměř ze všeho nového či neznámého. Čímž se mi potvrdilo tvrzení většiny autorů o spojitosti 

taktilní defenzivnosti s úzkostí. Práce s ním byla založená na velké míře podpory a motivace. 

Velmi hezkým aspektem spolupráce bylo u tohoto chlapce sledovat, jak s postupným 

přivykáním na nové senzorické zkušenosti a dostatečnou mírou podpory, postupně překonává 

své původní limity. Zde velmi dobře fungovala i spolupráce s maminkou, od které jsem měla 

velmi pozitivní zpětnou vazbu na proběhlé terapie. Snažila se též v rámci možností důsledně 

dodržovat nastavený domácí program. Troufám si říci, že v rámci této spolupráce nebyl 

pozitivní přínos pouze pro chlapce, ale právě i pro jeho maminku.  

Po zhodnocení práce s oběma pacienty jsem viděla pokroky. Myslím, že při dalším 

pokračování terapií tohoto typu by se mohly děti dále zlepšovat a z terapie profitovat.  

Terapie SI je určitě „běh na delší trať“ a vidím v tom své opodstatnění. Jelikož pokud 

se v rámci terapie snažíme pracovat na změnách v rámci CNS, které nebudou pouze dočasné, 

má zde dlouhodobější práce s pacienty své jasné opodstatnění, aby mohlo být takových 

výsledků dosaženo. Na základě těchto změn může být dětem usnadněno působení 

v každodenním životě, ale i zapojení do společnosti, což je pro jejich vývoj velmi důležité.  

Terapii SI já osobně nevnímám „pouze“ jako sadu terapií, která probíhá v bezpečí 

terapeutické místnosti. Stále je třeba myslet na to, že naším cílem je postupně pomoci dítěti 

k usnadnění běžného života právě mimo tento bezpečný prostor. Domnívám se, že jde o 

kontinuální proces, který by měl být určitým způsobem začleněn do každodenního života 

dítěte. Myslím, že větších výsledků může být dosaženo právě při spolupráci s rodinou, 

v ideálním případě např. i s učiteli. Absolutně respektuji fakt, že ne každá rodina má během 

svého běžného fungování tolik prostoru dodržovat např. přesně nastavenou senzorickou dietu. 

Myslím, že však nejde jen o tuto disciplinovanost. Z mého pohledu, i dle zkušeností, co jsem 

měla možnost načerpat v praxi, stačí někdy i menší změny, které však mohou dítěti 

v souvislosti se senzorickou integrací v běžném životě výrazně pomoci. Někdy může jít „jen“ 

o to, postupně dítěti poskytovat ke hře větší množství různých materiálů nebo v rámci 

pohybových aktivit využívat zátěžovou vestu pro stimulaci propriocepce, případně upravit 

domácí nebo školní prostředí dle toho, jak moc či málo je dítě senzoricky vnímavé.  
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Dle mého názoru by bylo vhodné se v dalších prácích zaměřit např. na konkrétní 

návrhy senzorických diet u jednotlivých senzorických poruch, včetně úprav domácího 

prostředí ve vztahu k SPD.   

Ergoterapie má tedy zcela jistě své místo v rámci řešení senzorických poruch u dětí, 

přičemž jim s využitím (nejen) metody SI napomáhá jednak k efektivnějšímu zpracování 

senzorických informací, ale především ke spokojenému každodennímu životu. 
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8 .  ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo představit SI jako ucelenou metodu pro diagnostiku a 

terapii SPD a tyto poruchy blíže popsat. Konkrétně jsem se poté zaměřila na popis terapie u 

dyspraxie a taktilní defenzivnosti, na což jsem navázala v praktické části práce, jejímž cílem 

bylo navrhnout terapeutický program pro děti trpící dyspraxií a taktilní defenzivností a 

zhodnotit jeho účinnost. Zároveň jsem chtěla poukázat na význam této metody v rámci 

ergoterapeutické intervence u dětí trpících SPD.  

Teoretická část poskytla přehled problematiky dané metody, představení SPD, včetně 

přehledu symptomů, kterými se mohou jednotlivé poruchy projevovat. Dále jsem zde uvedla 

výčet různých možností diagnostiky, kterými je možné SPD zachytit. Jelikož je SI metoda se 

značnými nároky nejen na vzdělání a znalosti terapeuta, ale i speciální vybavení, popsala jsem 

tyto obecné nároky terapie. Důležitou součástí teoretické části práce byly samostatné 

podkapitoly ke konkrétním možnostem terapie SI u dyspraxie a taktilní defenzivnosti, které 

mi byly podkladem pro praktickou část mé práce.  

Praktická část byla sestavena ze dvou kazuistik, které obsahovaly vstupní vyšetření, 

návrh terapií, které jsem s pacienty absolvovala a konečné výstupní vyšetření. Svou 

praktickou část práce bych popsala, jako vhled do ergoterapeutického procesu využívajícího 

terapii SI u dvou konkrétních SPD.  

Vzhledem k tomu, že SPD značnou mírou ovlivňují každodenní život dětí a jejich 

rodin, je zde dle mého názoru velmi důležitá role ergoterapeuta, který může vhodně 

nastavenou intervencí mírnit či až zcela odstranit potíže, které dítěti s SPD každodenně 

znepříjemňují život.  

Terapie SI by měla být dítěti poskytována dlouhodobě. K ještě větší efektivitě přispívá 

spolupráce s rodiči či učiteli. Dodržování Senzorické diety, různé úpravy domácího či 

školního prostředí mohou těmto dětem v běžném životě výrazně pomoci. Domnívám se, že 

právě na téma Senzorické diety či úpravy domácího či školního prostředí u těchto dětí by bylo 

vhodné navázat v další práci.  
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10.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

ADHD attention deficit hyperactivity disorder (česky: porucha pozornosti s hyperaktivitou 

ADL activity of daily living (česky: všední denní činnosti) 

ASI Asociace Senzorické integrace 

BOTMP the Bruininks-Oretsky Test of Motor Proficiency 

CNS centrální nervová soustava 

ČR Česká republika 

DK dolní končetina 

DKK dolní končetiny 

Dr. doktorka 

EASI – Evaluation in Ayres Sensory Integration 

EBP evidence based practice (česky: praxe založená na důkazech) 

HK horní končetina 

HKK horní končetiny 

HM hrubá motorika 

JM jemná motorika 

MABC Motor Assessment Batery for Children 

MKN mezinárodní klasifikace nemocí 

např. například 

PAS porucha autistického spektra 

SBMD sensory based motor disorder (česky: smyslově motorické poruchy) 

SC Sensory Craving (česky: senzorické bažení) 

SCIST The Southern California Sensory Integration test 

SD senzorická dieta 
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SDD Sensory Discrimination Disorder (česky: smyslově diskriminační porucha) 

SI Senzorická integrace; senzorická integrace 

SIPT The Sensory Integration and Praxis Test 

SMD Sensory Modulation Disorder (česky: porucha senzorické modulace) 

SOR Sensory-Over Resposivity (česky: zvýšená reaktivita) 

SP 2 Senzorický profil 2 

SPD Sensory Processing Disorder (česky: porucha senzorické integrace) 

SPM The Sensory Processing Measure 

SUR Sensory Under-Responsivity (česky: snížená reaktivita) 

syst. systém 

TSFI Test of Sensory Functions in Infants 
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13.  PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 Možné projevy pro jednotlivé typy SPD:  

Možné projevy dítěte trpícího zvýšenou senzorickou reaktivitou (Miller, 2006) 

• Netoleruje příliš měkké, hebké nebo „huňaté“ materiály (vlněné oblečení, zvířecí srst, 

hebké deky…) 

• Nesnese bláto nebo lepidlo na rukou 

• Netoleruje některé textury jídla 

• Nerado se houpe 

• Vadí mu velmi jasné světlo nebo sluneční záření 

• Jeví se jako podrážděné, nervózní, náladové 

• Působí asociálně, vyhýbá se větším skupinám a obtížně navazuje vztahy s ostatními 

• Je rozrušeno změnami prostředí a dalšími neočekávanými změnami 

 

Možné projevy, které může vykazovat dítě se sníženou registrací (Miller, 2006) 

• Dítě nepláče při vážném poranění ani není nijak rozrušeno menšími poraněními 

• Vypadá, že nevnímá dotyky od ostatních 

• Nebylo nebo si není vědomo potřeby použít toaletu 

• Neregistruje nepříjemné pachy 

• Jeví se jako pasivní, tiché, uzavřené do sebe 

• Snadno se ztratí ve svém „vnitřním světě“ 

• Je apatické a snadno se vyčerpá 

• Je příliš pomalé v reakci na pokyny či plnění úkolů 

 

Možné projevy dítěte se senzorickým bažením (Miller, 2006) 

• Má rádo narážení, bouchání, skákání… 

• V rámci hry vyhledává nadměrně riskantní situace jako např. šplhání vysoko na 

stromy, skoky z vysokého nábytku 

• Rádo si pouští televizi a rádio na extrémně vysokou hlasitost 

• Často cucá, saje nebo žvýká nejedlé předměty (např. vlasy, tužky, části oblečení…) 
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• Je naštvané či až rozzuřené, když musí sedět na místě nebo přestat s něčím, co právě 

dělá 

• Je v rámci svého projevu intenzivní, naléhavé a těžko zklidnitelné 

• Tíhne k vytváření situací, které ostatní vnímají jako „špatné“ či „nebezpečné“ 

 

Možné projevy posturální poruchy (Miller, 2006; Collins, Miller, 2012) 

• Nízký svalový tonus, dítě se zdá celkově „ochablejší“ v porovnání s jeho vrstevníky 

• Má špatnou rovnováhu, snadno upadne 

• Má obtíže se šplháním a hraním na hřišti či v tělocvičně a při některých hrách 

s vrstevníky (např. přetahování lana) 

• Působí nemotivovaně a lhostejně vůči okolí 

• Snadno se unaví nebo vypadá unaveně většinu času 

• Špatná bilaterální koordinace  

 

Možné projevy u dítěte trpícího poruchou senzorické diskriminace (Miller, 2006)  

• Má problém rozlišit čím a/nebo kde na tělo se ho dotýkáme 

• Identifikovat a rozlišit různé zvuky 

• Odhadnout, kolik síly je potřeba k vykonání aktivity, např. jak velký tlak je nutno 

vyvinout při psaní 

• Usednout na židli – mine místo nebo usedne příliš tvrdě 

• Obtížně následuje pokyny; snadno se ztratí 

• Potřebuje více pokynů nebo více času ke splnění úkolu, než ostatní děti 
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Příloha č. 2 Gravitační nejistota  

Jedná se o zvýšenou reaktivitu vestibulárního systému. Objevují se nejisté reakce 

vzhledem ke gravitaci, problémy s realizací lineárního i vertikálního pohybu v rámci prostoru. 

Často může být přítomen strach z pohybu do výšky, a to i v případě, že je dítě pouze kousek 

nad zemí. Tyto děti citlivě reagují na změny polohy hlavy a náhlé změny těžiště těla. Můžeme 

u nich sledovat, že se pohybují pomalu a kontrolují svůj pohyb, odmítají se zapojit do 

mnohých aktivit s nároky na hrubou motoriku. V konečném důsledku bude takové dítě 

reagovat úzkostným a vystrašeným chováním, které ho bude omezovat v rámci běžných 

denních aktivit. 

Termín gravitační nejistota je nutno odlišit od posturální nejistoty, což je stav, kdy je 

omezen celkový pohyb kvůli strachu, který vzniká na podkladě nedostatečné posturální 

stability a omezené motorické kontroly nad prováděnou aktivitou. (Case-Smith, 2014) 

V rámci ADL:  

• Oblékání: Nedokáže si obléct kalhoty při stoji na jedné noze, kvůli nedostatečné 

stabilitě 

• Koupání: Je stresováno vychylováním hlavy při mytí vlasů 

Ve škole a při hře se mohou objevovat tyto potíže:  

• Pociťují strach, úzkost nebo se vyhýbají užití schodů, eskalátorů, výtahů či například 

šplhání na žebříky či žebřiny v rámci tělocvičny 

• Nerady chodí na dětská hřiště, do parků (vadí jim pohyb po prolézačkách, kolotoče a 

nepředvídatelnost daného nářadí) 

• Některým může vadit i pouze malé vychýlení v rámci pohybu – např. sestoupení 

z obrubníku či chodníku na trávu 

• V rámci aktivit, kdy ztrácí kontakt se zemí (např. houpání), mívají problém se 

zvednutím nohou, případně se snaží být v kontaktu se zemí v největší možné míře 

nebo se jistit o osobu, která je poblíž 

• Vyhýbají se jízdě na kole, bruslení, jízdě na skateboardu, lyžování a dalším podobným 

aktivitám, kterými se rádi baví jejich vrstevníci 
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• Dále mohou vykazovat známky chabé propriocepce na základě zvýšené reaktivity 

vestibulárního systému 
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Příloha č. 3 Jednotlivé subtesty SIPT 

Jednotlivé subtesty SIPT (Krivošíková, 2011, str. 139) 

Subtest Popis 

Prostorová vizualizace Schopnost vnímat prostor a tvary, mentálně 

manipulovat s předměty, dítě má k dispozici několik 

tvarů a hledá na desce jejich správné umístění 

Kinestezie Rozpoznávání polohy a pohybu rukou a paží, provádí 

se s a bez zrakové kontroly 

Vnímání tvaru Schopnost rozpoznat předmět na kartě s překrytými 

obrázky 

Taktilní vnímání Dítě drží v jedné ruce předmět, který nevidí, 

z vybraných předmětů na stole má druhou rukou určit, 

který předmět drží v ruce 

Rozeznávání prstů Taktilní rozpoznávání jednotlivých prstů, provádí se 

s a bez zrakové kontroly 

Grafestezie Taktilní vnímání a praktické obkreslení předlohy 

Lokalizace taktilních vjemů Taktilní vnímání specifických stimulů na ruce a paži 

Praxe Schopnost sledovat verbální instrukce 

Kopírování předlohy Kopírování předlohy 2D obrazu 

Konstrukční praxe Schopnost přiřadit objekt v 3D prostoru 

Posturální praxe Schopnost plánovat a imitovat pohyb nebo posturu 

Orální praxe Schopnost imitovat pohyby jazyka, rtů a brady 

Posloupnost motorických činností Schopnost napodobovat sérii pohybů prstů a ruky 

Bilaterální motorická koordinace Schopnost pohybovat oběma rukama a oběma nohama 

v normálním pohybovém vzorci 

Rovnováha ve stoji a při chůzi Statická a dynamická rovnováha, rovnováha na jedné 

nebo obou dolních končetinách s/bez zrakové kontroly 

Přesnost motorického provedení Koordinace a kontrola pohybu oko-ruka 

Postrotační nystagmus Hodnocení vestibulárního systému pozorováním trvání 

a integrity vestibulookulárního reflexu 
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Příloha č. 4 Body věrnosti terapie původním principům dle Ayres  

1. Terapeut je zodpovědný za zajištění bezpečného prostředí pro terapii. 

2. V rámci terapie je dítěti poskytováno dostatečné množství senzorických stimulů – 

terapeut nabízí dítěti alespoň dvě možnosti stimulace z následujících tří systémů: taktilního, 

vestibulárního, proprioceptivního 

3. Terapeut pracuje se senzorickou modulací, přičemž napomáhá dítěti dosáhnout a 

udržet si odpovídající úroveň pozornosti a seberegulace. Tím je podporováno zapojení dítěte 

do aktivity.  

4. Při terapii je kladen důraz na podporu a rozvoj posturální kontroly, okulomotoriky, 

orální motoriky a bilaterální koordinace.  

5. Terapeut připravuje pro dítě vhodné výzvy, které budou podporovat rozvoj praxe a 

organizace chování.  

6. Terapeut dítě aktivně začleňuje do terapie, jedná se o spolupráci. Dítě má možnost 

vybrat si vybavení, materiály nebo zvolit si specifické nároky aktivity. Výběr aktivity a 

postupu není výhradně záležitostí terapeuta.  

7. Navrhované aktivity jsou uzpůsobeny jako „správná výzva“. Terapeut během aktivity 

navrhuje a podporuje správné postupy tak, aby bylo jejich provedení úspěšné.  

8. Terapeut se snaží navrhnout či uzpůsobit aktivitu tak, aby jejich provedení bylo 

úspěšné, dbá na vytváření správné adaptační odpovědi. 

9. Terapeut podporuje vnitřní motivaci dítěte ke hře a vytváří podmínky podporující hru, 

při níž se dítě může plně zapojit do intervence.  

10. Terapeut vytváří terapeutickou alianci, která podporuje propojení s dítětem, terapie je 

založena na dosažení společných cílů. Mělo by jít o příjemnou spolupráci. Terapeut využívá 

zpětné vazby jako je pochvala či poučení. 
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Příloha č. 5 Seznam terapeutů poskytujících terapii SI 

(ASI, 2020) 

TERAPEUTI SENZORICKÉ INTEGRACE 

Jméno Zařízení  Kontakt 

ERGOTERAPEUTI 

Mgr. Petra Dvořáková Centrum dětské 

ergoterapie PLAY SI, 

Praha 

724 295 341 

petra@playsi.cz 

Mgr. Eliška Haškovcová Centrum dětské 

ergoterapie PLAY SI, 

Praha 

605 203 724 

eliska@playsi.cz 

Mgr. Veronika Husovská Soukromá klinika 

LOGO, Brno 

veronika.husovska@gmail.com 

Bc. Zdenka Hyttichová ATC Praha, RC 

Jablíčkov Praha 

731 554 470 

zhyttichova@gmail.com 

Mgr. Veronika Musilová SenzaErgo, Ostrava 737 032 963 

senzaergo@gmail.com 

Mgr Petra Příhodová Nemocnice Hořovice prihodovic.petra@seznam.cz 

Mgr. Adéla Struhalová SenzaErgo, Ostrava 737 320 273 

Mgr. Klára Šimková FN Motol klarakarelova@gmail.com 

FYZIOTERAPEUTI 

PhDr. Michaela Málková FN Motol mi.malkova@volny.cz 

Ingrid Svačinková Canadian Medical, Praha  

Mgr. Kateřina Šimečková UNICARE, Praha 777 087 392 

katerina.simeckova@gmail.com 

Mgr. Ing. PhD. Eva 

Vingrálková 

Dětské centrum 

Sedmička, Olomouc 

777 566 027 

info@centrum.cz 

Mgr. Mariana Zádrapová FN Ostrava, Klinika 

léčebné rehabilitace 

603 969 249 

mariana.zadrapova@seznam.cz 

Mgr. Radka Hájková 

(fyzioterapeut, psycholog) 

Neuro-centrum Olomouc info@neuro-centrum.cz 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ 



77 
 

Vlasta Chmelová Dětský rehabilitační 

stacionář, Ostrava- 

Poruba 

vlasta.boczkova@seznam.cz 

Mgr. Michala Bulířová Centrum Lira, Liberec 727 902 742 

michala.bulirova@centrumlira.cz 

LOGOPEDI 

Mgr. Lucie Doležalová Lentilka interační školka 

a rhb.centrum,Pardubice 

725 241 886 

lucy.dolezalova@seznam.cz 
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Příloha č. 6 Obrázky terapeutických místností pro SI 

 

Terapeutická místnost se závěsnými zařízeními. (PLAY SI, 2020) Dostupné z: 

http://playsi.cz/galerie/ 

 

Terapeutická místnost s pomůckami. (PLAY SI, 2020). Dostupné z: http://playsi.cz/galerie/ 

http://playsi.cz/galerie/
http://playsi.cz/galerie/
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Terapeutická místnost. (OccupationalTherapyOT.com, 2019). Dostupné z: 

https://occupationaltherapyot.com/sensory-integration/ 

 

Terapeutická místnost pro Senzorickou integraci. (2020Fun Factory Sensory Gym, 2020) 

Dostupné z: https://www.funfactorysensorygym.com/commercial-systems/ 

https://occupationaltherapyot.com/sensory-integration/
https://www.funfactorysensorygym.com/commercial-systems/


80 
 

 

Houpačka pro Senzorickou integraci. (Cutting Edge Pediatric & Adult Therapy, 2020) 

Dostupné z: https://cuttingedgepediatrictherapy.com/2017/04/occupational-therapy-swings/ 

 

 

 

 

https://cuttingedgepediatrictherapy.com/2017/04/occupational-therapy-swings/
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Akrobatická houpací síť pro terapii Senzorické integrace. (RehabMart.com, 2020) Dostupné 

z: https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-

37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_

QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ 

https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ
https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ
https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ
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Balanční deska – louže. (SENSA SHOP, 2020) Dostupné z: https://www.sensa-

shop.cz/balancni-deska-louze/ 

 

Senzorické pěnové kvádry. (SENSA SHOP, 2020) Dostupné z: https://www.sensa-

shop.cz/senzoricke-penove-kvadry/ 

https://www.sensa-shop.cz/balancni-deska-louze/
https://www.sensa-shop.cz/balancni-deska-louze/
https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-penove-kvadry/
https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-penove-kvadry/
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Příloha č. 7 Aktivity pro terapii dyspraxie - vestibulární systém  

(ASI, 2020; Atkinson, 2019, Bundy et al., 2002; TherapyStreetForKids, 2020) 

• Houpání (houpačky, různé závěsné plošiny, sítě…) 

• Šplhání (využití lezeckých stěn, schůdků, válců…) 

• Skoky (trampolína, skoky z nářadí, skoky na velkém míči, na žíněnkách, s využitím 

švihadla…) 

• Překračování různých objektů, slalomy, chůze po nerovném povrchu (polštáře, 

matrace, žíněnky) 

• Pohyblivé plošiny na kolečkách – jízda vsedě/v poloze na břiše 

• Balanční plošiny 

• Hry s míčem – házení; pinkání s lehkým míčem/nafukovacím balonkem 

• Cvičení na gymnastickém míči 

• Točení na závěsných či otáčivých zařízeních (v různých polohách – vsedě, vleže, na 

čtyřech, ve stoje) 

• Cviky zahrnující pohyb hlavy, ale i těla do předklonu, záklonu 

• Válení sudů, kotouly 

• Využití skluzavek  

• Jízda na kole, běh, tanec 

• Napodobování pohybů hlavou 
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Příloha č. 8 Aktivity pro terapii dyspraxie – proprioceptivní systém 

(ASI, 2020; Atkinson, 2019, Bundy et al., 2002; TherapyStreetForKids, 2020) 

• Šplhání, válení sudů a další aktivity s nároky na hrubou motoriku 

• Přenášení, tlačení, tahání předmětů  

• Cvičení a aktivity proti gravitaci (sedy-lehy, kliky apod.) 

• Hry s velkými míči – házení, posílání po zemi, masáž těla dítěte velkým míčem, skoky 

na míči 

• Skoky, poskoky (na trampolíně, přes švihadlo…) 

• Práce s materiály, které umožní práci s odporem: ždímání houbiček, hledání předmětu 

v modelíně, kinetickém písku, práce s terapeutickou hmotou/modelínou apod.  

• Hra/odpočinek v bazénku s plastovými míčky 

• Zabalení dítěte pevně do deky, velkého ručníku, plachty apod.  

• Využití zátěžových pomůcek 

• Nespočet variant překážkových drah (kombinujících výše zmíněné prvky)  

Ve skupinové terapii můžeme zařadit:  

• Přetahování lana 

• Kontakt s dalšími dětmi: např. hra na „Sandwich“ – děti leží na sobě, přikrývají se 

dekami, polštáři, masírují se navzájem velkými míči… 
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Příloha č. 7 Aktivity pro terapii taktilní defenzivnosti 

a) Aktivity zaměřené především na aplikaci hlubokého tlakového dotyku a oslovení 

propriocepce (Atkinson, 2019; Bundy et al., 2002; Murray-Slutsky a Paris, 2005) 

• Přikrývání nebo zabalení dítěte do různých textilních materiálů (např. deky, koberce, 

žíněnky…) 

• Využití širokých kartáčů, štětců, rukavic pro kartáčování nebo hlazení částí těla 

• Obvazy končetin různými materiály 

• Bazénky s nafukovacími míčky apod., do kterých se dítě může „zahrabat“ 

• Zakrývání dítěte velkými polštáři, matracemi 

• Využití velkých míčů pro masáž celého těla nebo posílání velkého míče ve dvojici 

• Přenášení těžších předmětů v rámci terapeutické místnosti 

• Skoky, poskoky, houpání, přetahování, tlačení 

• Vibrace aplikované na končetiny 

Dále se pro stimulaci proprioceptivního systému u taktilní defenzivnosti dají využít i 

aktivity, které jsem k tomuto účelu uvedla v části o terapii dyspraxie. 

b) Vhodné terapeutické aktivity zprostředkovávající dětem kontakt s taktilními 

stimuly jsou: (ASI, 2020; Atkinson, 2019, Bundy et al., 2002; TherapyStreetForKids, 

2020) 

• Různé formy her s klasickým nebo kinetickým pískem, luštěninami, korálky apod. 

(např. hledání skrytých hraček v krabici s čočkou) 

• Tvoření s využitím prstových barev, malování obrázků do holící pěny nebo do písku 

• Tření, hlazení těla dítěte s ručníky a dalšími podobnými materiály 

• Předstírat, že malujeme na tělo čistým štětcem a následně stírat ručníkem 

• Taktilní chodníky/dráhy 

• Hmatová pexesa 

• Aplikace krému na různé části těla, které můžeme současně pojmenovávat 
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• Hry s vodou, pěnou do koupele… 

• Tvoření koláží s různých materiálů (papír, látka, kartony…); mačkání papíru, igelitu 

• Jakékoliv hry s terapeutickou hmotou/modelínou (modelování různých tvarů, tvoření 

prstýnků nebo náramků, schovávání předmětů do hmoty a jejich následné 

vyndávání…) 
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Příloha č. 8 Příklady pomůcek pro terapii taktilní defenzivnosti 

 
Hmatové podložky – souprava 2. (SENSA SHOP, 2020) Dostupné z: https://www.sensa-

shop.cz/hmatove-podlozky-souprava-2/ 

 
Taktilní chodník. (SENSA SHOP, 2020) Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/taktilni-

chodnik/ 

https://www.sensa-shop.cz/hmatove-podlozky-souprava-2/
https://www.sensa-shop.cz/hmatove-podlozky-souprava-2/
https://www.sensa-shop.cz/taktilni-chodnik/
https://www.sensa-shop.cz/taktilni-chodnik/
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Senzorické polštáře. (SENSA SHOP, 2020) Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-

polstare-sada-6-kusu/ 

 
Zátěžová vesta. (SENSA SHOP, 2020) Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/zatezova-vesta-1/ 

https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-polstare-sada-6-kusu/
https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-polstare-sada-6-kusu/
https://www.sensa-shop.cz/zatezova-vesta-1/
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Kinetický písek. (SENSA SHOP, 2020) Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/kineticky-pisek/  

 
Taktilní hračky. (Timion, 2020) Dostupné z: 

https://www.timion.org/home/products/equipment/stimulation-therapeutic-devices/tactile-toys 

 

 

https://www.sensa-shop.cz/kineticky-pisek/
https://www.timion.org/home/products/equipment/stimulation-therapeutic-devices/tactile-toys
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Příloha č. 9 Záznamy terapeutických jednotek – Kazuistika A  

1. Terapeutická jednotka 

Čas Cíleno na Aktivita Pacientova reakce, 

poznámky 

10 min Proprioceptivní systém, 

taktilní systém  

Taktilní stimulace míčkem, 

aproximace do do kloubů na 

HKK - „pozdravení rukou, 

prstů“ 

 

10 min Vestibulární systém, 

proprioceptivní systém, 

kontakt plosek nohou 

s různými povrchy 

Opičí dráha (žíněnky. 

schůdky..) s přenášením 

čísel na stanoviště 

Při pokusu o lezení 

na lezeckou stěnu 

v rámci opičí dráhy 

působil 

vystresovaně, říkal, 

že se bojí, stěnu jsme 

z dráhy vynechali 

5 min Taktilní systém, 

vestibulární systém  

Vylovení magnetických 

součástek z krabice 

s hrachem 

 

Skládání magnetických 

autíček – jako puzzle na 

magnetickou tabuli, přitom 

stoj na overballu 

Do krabice 

s luštěninou sahal 

s opatrností, nejprve 

přehraboval pouze 

prsty, poté magnet 

opatrně vyndal 

pomocí konečků 

prstů. 

5 min Vestibulární systém, 

koordinace HKK, jemná 

motorika 

Závěsná houpačka + 

kompletování plastových 

válečků 

Po chvíli chtěl 

z houpačky dolu. 

15 min Taktilní systém Hra s různými taktilními 

hračkami – seznamování 

s různými materiály, 

aplikace po těle 

 

 

2. Terapeutická jednotka 
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Čas  Cíleno na:  Aktivita: Pacientova reakce,  

další poznámky: 

• 10 min • Vestibulární systém, 

taktilní systém, 

proprioceptivní systém, 

plánování a provedení 

aktivity 

Opičí dráha: 

- začátek na trampolíně 

(odpočítat 5 skoků) 

- z trampolíny přejít přes 

molitanový kvádr jako přes 

kladinu 

- molitanové schůdky 

- dále přes velkou molitanovou 

matraci 

• + spojeno s nošením čísel ze 

stanoviště trampolíny na 

magnetickou tabuli 

• Chlapec si o 

aktivitu hned na 

začátku terapie 

řekl, prý se těšil, až 

si zase postaví „tu 

dráhu“ (dle slov 

maminky však ráno 

pláč a úzkost, že 

nikam nechce). 

• 10 min • Taktilní systém, hrubá 

motorika, plánování a 

provedení aktivity 

• Opičí dráha č.2 – sestavená 

z různých hmatových čtverců, 

po kterých chlapec následně 

přecházel – spojeno s aktivitou 

přenášení „strašidýlek“ 

z výchozího stanoviště na terč 

•  

• 10 min • Pevné sevření plachty 

po celém těle-taktilní, 

proprioceptivní syst., 

vratké plošiny-

vestibulární systém 

• Závěsná plachta k prolezení a 

přenesení „strašidýlek“ přes 

houpačku do krabice  

• Chlapec nechtěl 

prolézat plachtou, 

ani po opakovaném 

povzbuzení – bál 

se. Domluvili jsme 

se tedy, že pouze 

vyndá strašidýlka 

z plachty pomocí 

stoje na 

molitanovém válci 

a přes houpačku je 

přenese do krabice.  

• 15 min • Taktilní systém, jemná • Hra s kinetickým pískem – • Ze začátku doteky 
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motorika „vaření“ písku s velkou 

opatrností. 

Postupně, když se 

zabral do hry, 

přestal doteky 

úzkostně 

kontrolovat. Dotyk 

s kinetickým 

pískem byl celýma 

rukama, pouze si 

častěji ruce 

„oprašoval“. 

 

3. Terapeutická jednotka 

• Čas  • Cíleno na:  • Aktivita: • Pacientova reakce,  

další poznámky: 

• 5 minut • Taktilní systém • Masáž horních končetin 

pomocí žínky od ramen 

směrem dolů na dlaně,  

poté plosky nohou 

• Chlapec provedl 

sám 

• 10 minut • Vestibulární systém. 

Proprioceptivní 

systém, taktilní 

systém 

• Opičí dráha: 

- číslový chodníček z kostek – 

sestavení jednotlivých kostek 

dle posloupnosti čísel  

- trampolína 

- molitanové schůdky 

- přelezení přes houpačku 

- tvrdý schůdek 

- molitanový válec  

- přelezení přes labilní závěsný 

válec 

- přes žebřiny 

- lezeckou stěnu 

• Strach z pohybů do 

výšky. Lezeckou 

stěnu zkusil – byla 

znát velká úzkost – 

aktivitu jsme 

vynechali. Na 

žebřinách jde max. 

na druhou příčku 

odspoda s jištěním. 
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- na další žebřiny – odtud 

sklouznutí po skluzavce 

•  

• 15 minut • Taktilní systém, 

proprioceptivní 

systém, vestibulární 

syst., rozvíjení plánu 

a správného 

provedení pohybu 

• Párování lego kostek 

schovaných v krabici s 

luštěninou – na jedné kostce 

vždy číslo, na druhé kostce 

počet obrázků – kostky se 

přenášely ze stanoviště č.1 – 

trampolíny přes číslované 

kostky a po skluzavce nahoru 

na stanoviště č.2 – nad 

skluzavkou, zde se spojila 

kostka dle čísla s kostkou se 

stejným počtem obrázků 

•  

• 10 minut • Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém, koordinace 

oko-ruka, plánování a 

rozvíjení správného 

provedení pohybu 

• Při sedu na labilním závěsném 

válci sundává kolíčky ze 

závěsných lan do bedýnky, 

kterou jsem mu střídavě dávala 

vpravo a vlevo, do různých 

výšek 

•  

• 5 minut • Jemná motorika, 

proprioceptivní 

systém 

• Stoj na vibrační plošině + 

sundávání přísavných 

„čudlíků“ ze zrcadla 

•  

 

4. Terapeutická jednotka 

• Čas 

prováděné 

aktivity: 

• Cíleno na:  • Aktivita: • Pacientova reakce,  

další poznámky: 

• 10 minut • Vestibulární systém, 

taktilní systém, 

plánování a 

• Závěsný aparát - Letadélko – 

vyndávání čudlíků z krabice 

s hrachem, přenášení přes 

•  
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provedení pohybu zhoupnutí na zrcadlo 

• 5 minut • Proprioceptivní 

systém, jemná 

motorika 

• Vibrační plošina – sundávání 

čudlíků ze zrcadla, dávání do 

krabice 

•  

• 5 minut • Vestibulární systém, 

taktilní systém, jemná 

motorika 

• Pozice vsedě na houpačce, 

houpání, přitom věšení 

„oblečků“ na šňůru přivázanou 

na popruzích houpačky pomocí 

kolíčků 

•  

• 5 minut • Vestibulární systém, 

taktilní systém, 

koordinace oko-ruka, 

plánování a 

provedení pohybu 

• Pozice vleže na zádech na 

houpačce, navlékání kroužků 

na nohy a ruce  

•  

• 5 minut • Vestibulární systém, 

jemná motorika, 

koordinace pohybu 

• Sed na labilním závěsném 

válci – sundávání kolíčků, 

dávání do krabice 

•  

• 10 minut • Proprioceptivní 

systém, vestibulární 

systém, taktilní 

systém, plánování a 

provedení pohybu 

• Hrazdička + bazének 

s měkkými polštáři – 

zhoupnutí z vysokého 

molitanového válce přes 

hrazdičku do bazénku 

s polštáři 

• Nedostatečná 

svalová síla pro 

udržení na hrazdě, 

nutná podpora 

• 5 minut • Taktilní systém, 

jemná motorika 

• V bazénku pod polštáři byla 

ukrytá magnetická čísla – 

přenášení magnetických čísel 

na tabuli 

•  

 

5. Terapeutická jednotka 

Čas Cíleno na Aktivita Pacientova reakce, 

poznámky 

5 minut Proprioceptivní Stoj na vibrační plošině + Nutno jít střídavě na 
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systém, bimanuální 

koordinace 

sundávání čudlíků ze zrcadla  špičky/celé 

plosky/do podřepu 

10 min Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém, taktilní 

systém  

Opičí dráha – vyndávání 

magnetických čísel 

z kinetického písku, dále přes: 

trampolínu, ručkování po laně, 

žebřiny, lezeckou stěnu – 

přenesení čísla na magnetickou 

tabuli, nakreslit kolem ní 

„domeček“ 

nazpět přes žíněnku, žebřiny, 

skluzavku, prolézt závěsným 

válcem, zhoupnutí přes 

hrazdičku 

Do výšek šplhá 

s jištěním – zvládne 

vyšplhat do 

poloviny výšky 

náčiní 

10 min Taktilní systém  Hmatové loto  

10 min Taktilní systém  Kinetický písek – „Vaření“ Manipulace 

s předměty 

především špičkami 

prstů, postupně 

kontakt dlaní 

s pískem a hračkami 

možný, ale častěji si 

dlaně očistil, hra ho 

bavila 

10 min Proprioceptivní 

systém, vestibulární 

systém, taktilní 

systém, plánování a 

provedení pohybu 

Hrazdička + bazének 

s měkkými polštáři – zhoupnutí 

z vysokého molitanového válce 

přes hrazdičku do bazénku 

s polštáři 

 

 

6. Terapeutická jednotka 

• Čas: Cíleno na:  Aktivita: • Pacientova reakce,  

další poznámky: 
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• 5 minut • Proprioceptivní 

systém, jemná 

motorika 

Stoj na vibrační plošině + dávání 

různě barevných čudlíků do 

kroužků dle barev 

•  

• 10 

minut 

• Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém, taktilní 

systém 

Opičí dráha – žíněnky, válce,  

slalom mezi kužely, hmatový 

chodníček 

•  

• 15 

minut 

• Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém, taktilní 

systém 

Opičí dráha s lezeckou stěnou – 

přenášení puzzlí na stanoviště, 

puzzle skryty v luštěnině 

• Dokázal nyní 

vyšplhat do poloviny 

lezecké stěny bez 

úzkosti – s jištěním 

• 10 

minut 

• Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém 

Závěsný aparát – letadélko – 

přemísťování čudlíků ze zrcadla, 

třídění dle barev 

•  

• 10 

minut 

Taktilní systém  Hra s kinetickým pískem – 

„vaření“ 
• Zabraný do činnosti, 

čistí si ruce 
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Příloha č. 10  Zhodnocení krátkodobých cílů – Kazuistika A 

Chlapec se po absolvovaném bloku terapií výrazně zlepšil v oblasti sociálně emoční 

složky, což vnímala velmi pozitivně maminka. Došlo k výraznému snížení úzkostného 

chování v rámci terapií, a naopak se s každou další terapií objevovala radost z prováděných 

aktivit a dalších zvládnutých cílů. Na terapie se dle maminky postupně začal těšit, což je 

velký pokrok, jelikož ze začátku ráno doma před příchodem plakal, že nikam nechce.  

Chůzi po špičkách se v rámci terapeutické místnosti podařilo postupně zcela 

eliminovat. Pozorovala jsem u chlapce chvilkový přechod na špičky, pokud byl z něčeho 

vystrašený, na posledních dvou terapiích nepřešel na špičky ani jednou. Chůzi po celých 

ploskách zvládal po různých materiálech, včetně žíněnek, hmatových chodníčků apod. 

Jakmile však byl již venku, odcházel opět po špičkách.  

V rámci cíleného dotyku dlaní s kinetickým pískem či luštěninou je stále opatrnější. 

Pokud má z kinetického písku vyndat předmět, snaží se ho vylovit jen špičkami prstů, ruce si 

poté čistí. Velmi pomáhá, když se „ponoří“ do hry – viz. „vaření“ z kinetického písku 

s pomocí různých nádob. Po chvíli, kdy se zabere do hry a zvykne si na daný materiál, 

přestává dotyky úzkostně kontrolovat. 

Dokáže nyní zvládnout a tolerovat pohyby se změnou pozice těla ve vertikálním i 

horizontálním směru. Za velký úspěch považuji, že dokázal na poslední terapii vyšplhat nad 

polovinu lezecké stěny (s jištěním), což pro něj bylo na začátku naprosto nemyslitelné – bylo 

mu to nepříjemné a velmi se bál, objevoval se dokonce pláč a nechtěl na terapii přijít 

konkrétně kvůli tomu, že bude muset „zase na tu stěnu“. Pohyb v rámci překážkových drah se 

zrychlil, méně často je vidět zaváhání nebo zpomalení.  

Je patrné zlepšení vnímání vlastního těla. Po opakování různých aktivit v rámci terapie 

se naučil mnohem efektivněji pracovat s rovnováhou a svalovou sílou vlastního těla – 

v prováděných aktivitách působí jistěji a pohyb je celkově plynulejší. 
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Příloha č. 11  Senzorická dieta – Kazuistika A 

AKTIVITY: 

1) Chůze/stoj na celých chodidlech po dobu 15 minut každý den 

Copingové strategie: 

• Chlapec si může vybrat místo/povrch, kde bude chtít úkol splnit 

• Při terapii chlapce velmi bavilo stavění a následné procházení překážkové dráhy – může 

si takovou postavit i doma z běžných věcí, co mu budou poskytnuty. Např. přejít po 

polštářích, následně slalom mezi knížkami, přelézt přes židli/křeslo, překročit krabici…, 

v rámci překážkové dráhy je možno pracovat s přenášením čísel (na kartičkách apod.) 

z bodu A do bodu B, kdy maminka může říkat čísla a chlapec vždy dané číslo donese – 

dráhu projít po celých chodidlech! 

• Pokud nebude mít náladu na dráhu, může si rozložit 15 minut na 3 x 5 minut – pět minut 

stát na dece, poté na klasické dlažbě a na závěr např. na bublinkové folii (atd.). 

• Nastaví se minutka na dobu 15 minut (případně 3 x 5), aby věděl, že se zazněním signálu 

pro něj úkol skončil. 

• Motivace: do připravené tabulky/notýsku si bude chlapec moci za každých splněných 15 

minut nalepit samolepku jako odměnu – poté nám na terapii v prosinci ukáže, kolik 

samolepek se mu podařilo nasbírat 

• Možno pracovat s malými odměnami za splnění úkolu - dle uvážení maminky 

• Za splněný úkol hodně chválit !!! 

 

2) Hmatové činnosti 

• Kartáčování dlaní a plosek nohou jemným kartáčkem, 2-3x denně 5 minut 

• Vaření: Ke hře poskytnout náčiní: dětské nádobí, případně jakékoliv běžné kuchyňské 

nádobí: lžičku, plastový hrneček, talířek, misku.. zároveň ke hře trochu 

mouky/čočky/hrachu/rýže (případně lze pořídit kinetický písek) – může „vařit“ pro členy 

domácnosti – to při terapii velmi dobře fungovalo a chlapce bavilo 

• Ze začátku (pokud by ho hra s běžnými hračkami nezaujala) možno použít místo nádob ke 

hře prázdné kapsle od kávy – později mu nabídnout, ať vyzkouší i další nádobí, protože 

„se mu tam toho bude vejít více apod“.  
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• Hry s modelínou, malování do mouky, pěny na holení…. 

• Hledání předmětů v krabici s luštěninou 

• Hmatové pexeso 

• Pro kontakt s vodou: naplnit lavor nebo podobnou nádobu vodou: tentokrát může 

„míchat koktejly/vařit kávu/polévku“ různě vodu přelévat z kalíšku do kalíšku apod. 

 

3) Získání větší jistoty v rámci pohybu v prostoru 

• V rámci domácího prostředí doporučuji stavět různé překážkové dráhy z dostupných 

věcí. Například na koberec si chlapec rozloží různě daleko od sebe noviny, které budou 

„kameny v řece“ a bude přeskakovat z jednoho na druhý, dále přelézt přes židli, seskočit 

z pohovky do připravených polštářů atd. – cokoliv, co chlapci umožníte/v rámci domova 

dovolíte – jde nám o snížení strachu ze změn poloh a pohybu v prostoru. 

• V rámci takových her se snažte podpořit jeho kreativitu. Dráhy byl schopen si na 

posledních terapiích stavět sám, případně mu poskytněte nápad, možnosti, z kterých si 

vybere 

• V rámci minimalizace úzkosti z chození ven a na hřiště bych nejprve doporučila 

vyzkoušet vnitřní „dětské koutky“ nebo různé dětské herny. 

Další poznámky:  

Doporučuji hodně pracovat s motivací – viz. tabulka s nálepkami, malé odměny.  

Omezit čas strávený u youtube – část zkusit nahradit nabídnutou hrou. 

Pokud určitou činnost nebude chtít zkusit, nebude jí chtít dělat, zkuste ho namotivovat i tím, 

že při dalším terapeutickém setkání bude moct předvést, co se naučil, zvládnul, případně mu 

nabídnout, že uděláte během úkolu/hry fotku nebo video, s kterým se pak bude moci 

pochlubit na terapii, jak krásně to zvládl.  

S chlapcem se můžete občas na fotky podívat a říct si, jak se mu tohle povedlo, jak byl 

šikovný. Pokud bude chtít, může je ukázat např. dalším členům rodiny.  
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Příloha č. 12 Fotografie z terapií 

      

Lezecká stěna. (vlastní zdroj)                              Hra s kinetickým pískem. (vlastní zdroj) 

      

Prolézání skrz válec (vlastní zdroj)                      Překážková dráha (vlastní zdroj)  
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Práce s terapeutickou hmotou (vlastní zdroj)       Skluzavka v poloze na břiše (vlastní zdroj) 
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Příloha č. 13 Senzorický profil 2 

Kvadranty Celkové hrubé skóre  

Seeking/Vyhledávající 40/95  Stejně jako většina ostatních 

Avoiding/Vyhýbající 51/100 Více než ostatní 

Sensitivity/Citlivý 50/95 Více než ostatní 

Registration/Registrace 53/110 Více než ostatní 

Sekce smysly 

Sluch 20/40 Stejně jako většina ostatních 

Zrak 11/30 Stejně jako většina ostatních 

Hmat 11/55 Stejně jako většina ostatních 

Pohyb 20/40 Více než ostatní 

Pozice těla 21/40  Výrazně více než ostatní 

Orální senzitivita 29/50 Více než ostatní 

Sekce chování 

Chování 23/45 Více než ostatní 

Sociálně emoční složka 38/70 Více než ostatní 

Pozornost 31/50 Více než ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Příloha č. 14  Test klinické observace  

Hodnocená oblast Výsledek pozorování 

Obrana proti dotyku Není reakce 

Svalové napětí Snížené, rozdíl pravé a levé strany zanedbatelný, 

hypotonie v oblasti dutiny ústní 

Preference oka Levé  

Izolované pohyby očí Při pomalém provádění všech pohybů okulomotorika 

dobrá, problémy při sledování rychlejších pohybů – 

nestíhá 

Překročení střední linie těla Činí výrazné obtíže 

Napodobování volních pohybů Slabé – napodobení trvá velmi dlouho, často neví, jak 

má pohyb provést, vůbec nezvládne napodobit pohyb, 

kdy jedna HK kříží středovou osu těla 

Diadochokinéza Nezkoordinuje provedení pohybu 

Zkouška palec prsty PHK, LHK, obě ruce současně – abnormální – 

neprovedl ani jednou 

Izolovaná motorika jazyka Problémy s motorikou jazyka 

Extenze v pronaci 30 s (v normě) 

Flexe v supinaci 10 s (slabší) 

Test Schillera Ve stoji s předpaženými horními končetinami a 

zavřenýma očima stát vydrží, při otočení hlavy k jedné 

straně dochází k souhybu ramen, celých HKK i hlavy ke 

straně. Hlava neklade odpor. Nepociťuje dyskomfort. 

Postrotační nystagmus Po deseti otočkách – doprava: 10; doleva: 12 
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Příloha č. 15 – Tabulka s výsledky MABC-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Příloha č. 16 Záznamy terapeutických jednotek – Kazuistika B 

1.terapeutická jednotka  

Čas Cíleno na Aktivita Poznámky  

10 min Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém, svalová síla 

trupu 

Houpání do stran na závěsném 

válci, z každé strany stál jeden 

terapeut a přetlačovaly jsme ho 

velkými míči 

 

Aktivita chlapce 

velmi bavila, smál 

se, užíval si ji, chtěl 

silnější přetlačování 

míčem 

10 min Proprioceptivní 

systém, souhra HKK, 

svalová síla HKK, 

rozvíjení plánu a 

správného provedení 

pohybu 

Natažení lana přes terapeutickou 

místnost, chlapec vsedě na desce 

s kolečky – „autíčku“- se měl 

pomocí ručkování dostat na 

druhý konec místnosti, dovezl si 

vždy jeden kus puzzle, následně 

je skládal 

 

 

15 min Koordinace oko-ruka, 

souhra HKK i DKK, 

propriocepce, 

vestibulární systém, 

plánování pohybu 

„Olympiáda“  

v rámci olympiády, kdy jsem 

nejprve jeden tým tvořila já + 

chlapec, následně paní 

terapeutka + chlapec, soutěžili 

jsme ve dvou disciplínách 

1. pinkání pálkami 

s nafukovacím balonkem, 

počítali jsme, kolik výměn 

s míčem dokážeme bez toho, 

aniž by balonek spadl 

 

Činnost 

vystupňována 

směrem dolu – 

s využitím 

nafukovacího 

balonku bylo možné 

celou činnost 

provádět pomaleji – 

chlapec měl delší čas 

na naplánování a 

provedení pohybu  

10 min Koordinace oko – 

ruka, proprioceptivní 

syst., plánování a 

provádění 

pohybových vzorců 

2. Strefování sáčků do válce Chlapec činnost 

prováděl zbrkle, 

nesoustředěně. 

Chybělo těžiště, při 

hodu souhyby celého 
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trupu. Obtížně se 

strefoval.  

 

 

2.terapeutická jednotka  

Čas Cíleno na Aktivita Pacientova reakce, 

poznámky 

10 min Vestibulární systém, 

rovnováha, 

proprioceptivní 

systém 

(Volné rozběhání po 

terapeutické místnosti), houpání 

na válci + přetlačování míči- 

jako předešlý den 

 

Chlapec přišel plný 

energie, hned po 

příchodu vběhl sám 

do terapeutické 

místnosti a začal 

skákat na 

trampolíně, pobíhat 

– bylo ze začátku 

těžké si získat jeho 

pozornost. Chtěl 

začít aktivitou na 

válci, jako předešlý 

den. 

10 min Proprioceptivní 

systém, souhra a 

svalová síla HKK, 

plánování a provádění 

pohybu 

Ručkování po laně nad 

matracemi 

Malá svalová síla na 

udržení, nutná 

dopomoc 

5 min Jemná motorika, 

kognitivní funkce 

Práce u stolečku-nejprve jsme 

s chlapcem rozmístili přísavné 

figurky různě po desce stolu, 

následně jsme rozřazovali 

figurky dle barev do příslušných 

nádob, nejprve úchopem ruky 

(špetka), poté pomocí různých 

pinzet. Spočítali jsme, kolik je 

Vůbec nechtěl 

pracovat vsedě u 

stolečku.  
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v které nádobě figurek a 

výsledky zapsali na tabuli 

5 min Vestibulární systém Pinkání plastových míčků 

raketou do válce  

Chlapec chtěl velmi 

vyzkoušet malé 

míčky, namísto 

většího 

nafukovacího, který 

mu byl původně 

nabídnut. Aktivita 

byla příliš náročná – 

nedokázal pohyb 

zkoordinovat a 

míčky trefit. 

Domluvili jsme se, 

že budeme nejprve 

trénovat 

s nafukovacím 

balonkem jako 

předešlý den. 

15 min Koordinace oko-ruka, 

souhra HKK i DKK, 

propriocepce, stabilita, 

plánování pohybu, 

křížení středové osy  

„Tenis“ s nafukovacím 

balonkem v týmech (jako 

předešlý den) 

Dobré soustředění 

při činnosti.  

 

 

 

3. terapeutická jednotka 

Čas Cíleno na Aktivita Pacientova reakce, 

poznámky 

10 min Bilaterální koordinace 

HKK, křížení středové 

osy, koordinace oko-

Rozcvička vsedě – pacient a 

terapeut proti sobě, sestava 

cviků se sáčky s luštěninou 

Chlapci se aktivita 

příliš nedařila – na 

základě toho říkal, 
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ruka, spolupráce „Tleskací hra“ že ho to nebaví a 

nechtěl pokračovat 

10 min Proprioceptivní 

systém, koordinace 

oko -ruka, souhra 

HKK i DKK, stabilita, 

plánování a provádění 

pohybu, křížení 

středové osy, 

spolupráce 

„Tenis“ s nafukovacím 

balonkem 

Snažil se, abychom 

zvládli co nejvíce 

výměň 

10 min Vestibulární syst., 

proprioceptivní syst., 

plánování a provedení 

pohybu, svalová síla, 

kognitivní funkce 

Lezení na žebřiny, dotknutí 

zadaného čísla, sklouznutí dolu 

po skluzavce 

 

15 min Vestibulární syst., 

proprioceptivní syst., 

rovnováha v chůzi, 

plánování a provedení 

pohybu, jemná 

motorika 

„Překážková dráha“ zaměřená 

na chůzi po různém povrchu – 

slalom mezi kužely, žíněnka, 

molitanové schůdky, overball, 

kuličkové polštáře, nakloněná 

plošina..  

Spojeno s přenášením a 

kompletováním lego kostiček 

Dráhu jsme sestavili 

společně s chlapcem 

podle jeho nápadů 

 

4. terapeutická jednotka  

Čas Cíleno na Aktivita Pacientova reakce, 

poznámky 

5 min Vestibulární systém, 

proprioceptivní syst. 

Skákání na trampolíně  

10 min Plánování a provedení 

pohybu, vestibulární 

systém, bilaterální 

koordinace, křížení 

Strefování míčků do terče, 

střídání rukou 

Ztrácel pozornost 
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středové osy 

10 min Plánování a provedení 

pohybu, odhad 

pohybu, vestibulární 

systém, propriocepce, 

rovnováha 

„Opičí dráha“ – barevné značky 

na podlaze, přeskakování na 

vybranou barvu 

 

10 min Křížení středové osy, 

bilaterální koordinace, 

zapojení HKK  

Cvičení ve dvojici – hra se sáčky 

(podávání, přendávání) 

Náročné na 

koordinaci 

10 min Vestibulární systém, 

jemná motorika, 

koordinace oko-ruka, 

plánování a provedení 

pohybu 

 

 

 

 

 

Houpání v závěsném „letadélku“ 

+ přemísťování přísavných 

háčků ze zrcadla do krabic na 

druhé straně, třídění dle barev 

Zprvu působil 

nejistě, poté si 

aktivitu užíval. 

Ztrácel pozornost od 

přendávání 

přísavných háčků.  

 

5. terapeutická jednotka  

Čas Cíleno na Aktivita Pacientova reakce, 

poznámky 

15 min Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém,  

plánování a provedení 

pohybu, jemná 

motorika 

 

 

 

Prolézání skrz velkou zavěšenou 

plachtu + přenášení kolíčků 

z jedné strany plachty na druhou 

– kolíčky byly umístěny ve 

výšce – nutno jít v plachtě do 

stoje 

Manipulace 

s kolíčky trvala 

dlouho 

5 min Svalová síla + Lezení na žebřiny + skoky do  
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koordinace HKK, 

vestibulární systém, 

propriocepce 

 

 

 

matrací 

15 min Jemná motorika, 

kognitivní funkce 

 

 

Různé hry u stolečku zaměřené 

na jemnou motoriku (zapojeno 

zapínání knoflíků, nácvik 

tužkového úchopu pomocí 

magnetické tužky) – třídění dle 

barev, písmen… 

 

10 min Vestibulární syst., 

proprioceptivní syst., 

koordinace oko -ruka, 

souhra HKK i DKK, 

stabilita, plánování a 

provádění pohybu, 

křížení středové osy, 

spolupráce 

 

 

„Tenis“ s nafukovacím 

balonkem 

Chlapec se na 

aktivitu těšil – 

nechali jsme si ji 

nakonec jako 

odměnu 

 

6. terapeutická jednotka 

Čas Cíleno na Aktivita Pacientova reakce, 

poznámky 

5 minut Vestibulární systém, 

rovnováha, 

proprioceptivní 

systém, svalová síla 

 

 

 

Houpání do stran na závěsném 

válci, z každé strany stál jeden 

terapeut a přetlačovaly jsme ho 

velkými míči 

 

Chlapcova oblíbená 

aktivita 
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15 

minut 

Vestibulární systém, 

proprioceptivní 

systém, rovnováha, 

kognitivní funkce, 

plánování a provedení 

pohybu 

 

 

 

Opičí dráha – lezecká stěna, 

trampolína, chůze přes různé 

překážky a povrchy (schůdky, 

žíněnky, molitanové kostky, 

nestabilní plošina..), zhoupnutí 

přes houpačku + přenášení 

předmětů na stanoviště dle 

schématu, který jsme společně 

vymysleli 

 

5 minut Svalová síla HKK, 

koordinace HKK, 

vestibulární systém, 

propriocepce 

 

 

Jízda na desce s kolečky pomocí 

přitahování za lano 

Dá mu práci se 

přitáhnout.  

10 

minut 

Bilaterální 

koordinace, křížení 

středové osy, 

plánování a provedení 

pohybu 

 

 

 

Cviky na bilaterální koordinaci a 

křížení středové osy – využití 

různých hraček v rámci sestavy 

cviků – přendávání, 

kompletování…  

 

10 

minut 

Koordinace oko -ruka, 

souhra HKK i DKK, 

propriocepce, stabilita, 

plánování a provádění 

pohybu, křížení 

středové osy, 

spolupráce 

 

 

 

„Tenis“ s nafukovacím 

balonkem 
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Příloha č. 17 Zhodnocení krátkodobých cílů - Kazuistika B 

Během proběhlého terapeutického bloku byl chlapec vystavován nejrůznějším 

senzorickým zkušenostem. Aktivity byly zaměřeny především na vestibulární systém a 

propriocepci. Hlavním cílem bylo zmírnit až zcela eliminovat projevy dyspraxie. 

Pomůcky pro každou novou aktivitu jsme vždy připravovali společně s chlapcem, což 

bylo přínosné jak pro proprioceptivní vnímání (tlačení, tahání molitanových válců, beden, 

žíněnek atd.), tak pro podporu spolupráce a rozvoj plánování. Do terapie jsem se snažila 

zapojovat i chlapcovi nápady na provádění aktivit, použití pomůcek atd. 

Největší pokrok v rámci proběhlých terapií vidím v tom, že se postupně zlepšovala 

koordinace pohybu a rozložení svalové síly při činnostech, které jsme opakovaně prováděli.  

Znatelný pokrok byl při aktivitě pinkání nafukovacího balonku s tenisovými pálkami – 

tuto aktivitu jsme zapojovali často. Chlapec postupně mnohem lépe koordinoval pohyby 

horních končetin a strefoval se do balonku. Lépe sledoval balonek očima a soustředil se na 

něj. Zprvu strnulé držení těla a zbrklé, spíše náhodné pohyby, se stávaly plynulejšími a 

chlapec cíleně mířil na balonek a dokázal ho lépe odrazit adekvátní silou. Lépe pracoval 

s těžištěm těla. Snaha u něj byla podpořena především touhou po lepším výsledku – zde byl 

měřitelný počet výměn. Na první terapii jsme nezvládli více než 10 výměn v kuse. Na 

poslední terapii se nám podařilo 30 výměn.  

Vzhledem k chlapcově přehnané soutěživosti, která ho dle maminky limituje 

v dětském kolektivu, jsem se snažila v rámci terapií klást důraz na kooperaci – právě 

například při pinkání, kdy se musí oba „spoluhráči“ snažit, aby společně podali dobrý výkon. 

V této oblasti vidím pokrok, jelikož ze začátku chlapec stále říkal, že on vyhraje a 

všechny porazí.  Postupně jsme se dostali k tomu, že jsme se při hře povzbuzovali navzájem a 

na konci si plácli na to, jak jsme to společně zvládli.  

Obtíže v rámci různých aktivit stále činí vytváření plánu a následné provedení pohybu, 

bilaterální koordinace a křížení středové osy. Bylo by též třeba cíleně se v rámci ergoterapie 

věnovat jemné motorice a grafomotorice před nástupem do školy.  

U chlapce je stále problém s udržením pozornosti při prováděných aktivitách – má 

tendenci odbíhat, věnovat se věcem kolem.  
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Příloha č. 18 Senzorická dieta – Kazuistika B 

 

Bilaterální koordinace – hry se sáčky/míčky (doporučení: užší sáček naplněný 

fazolemi, 10x10 cm) - Stačí vybrat vždy 3 z variant cvičení této aktivity 

 

A. jedna osoba, 1 pytlíček 

a) přehazování pytlíčku z ruky do ruky 

b) podávání pytlíčku kolem těla 

c) „obkreslování“ ležaté osmičky mezi nohama v předklonu 

 

B. Dvě osoby sedí proti sobě, jeden pytlíček 

a) podávání pytlíčku do čtverce (1 osoba předá sobě z ruky do ruky, poté druhému, 

druhý z ruky do ruky, nazpět prvnímu) obr. 1 a 2 

 

C. Dvě osoby sedí proti sobě, 2 pytlíčky 

a) jeden podává druhému do dlaní obr. 3 a 4 

b) jeden podává do zkřížených rukou druhého obr.  5-8 

Obr. 1                                         Obr. 2 

            
 

Obr. 3                                         Obr. 4 

                 
Obr. 5- 8                          
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(inspirace pro sestavu cviků: www.YourTherapySource.com) 

 

Dále obecně: jakékoliv hry, kde se budou muset zapojit obě ruce – např. házení 

míčem, spojování magnetických kostek, opět různé typy stavebnic, práce s terapeutickou 

hmotou (trhání, krájení, modelování…) 

                                                                                                                                  

Jemná motorika – modelína, terapeutická hmota 

• obecně: hry s knoflíky, mincemi, malými figurkami - možno zapojit do různých her 

spojených s počítáním, pamatováním si posloupnosti (např. házení mincí/knoflíků do kasičky, 

třídění, vyskládání obrázku z knoflíků – možno přilepit na čtvrtku, dokreslit libovolné detaily) 

• můžete zkusit skládat origami, vystřihovat.. 

• Hra se stavebnicemi (Lego, Merkur...), stolní hry – např. kloboučku, hop, mikádo… 

• smart games – hry pro jednoho  

• pro inspiraci: https://www.svet-her.cz/Vyrobce/smart-games 

• https://www.mindok.cz/m/hry/smart-hry-3 

 

Podpora grafomotoriky – kreslení, vybarvování, bavila ho bludiště - lze pořídit 

knížku/vytisknout pracovní listy, hra „dokreslovačka“ – jeden vždy nakreslí jeden tvar, 

střídají se, jaký obrázek poté vznikne? Můžete použít barevné papíry, kombinovat 

s razítky/tiskátky, aby byla aktivita zajímavější. 

http://www.omalovanky-zde.cz/labyrinty_a_bludiste.php 

https://www.detskestranky.cz/malirka-omalovanka-podle-cisel/ 

https://www.chytrehracky.cz/od-3-let/skrabaci-tabulka-s-predlohou/ 

 

Hra na závěr „za odměnu“ – hrubá motorika – pinkání pálkami s nafukovacím 

míčem, házení sáčků/míčků na cíl/kopání s míčem na bránu apod.  

• Pohybové aktivity jako plavání, jízda na kole, chození na hřiště apod. je vhodné nadále 

zařazovat. 

http://www.yourtherapysource.com/
https://www.svet-her.cz/Vyrobce/smart-games
https://www.mindok.cz/m/hry/smart-hry-3
http://www.omalovanky-zde.cz/labyrinty_a_bludiste.php
https://www.detskestranky.cz/malirka-omalovanka-podle-cisel/
https://www.chytrehracky.cz/od-3-let/skrabaci-tabulka-s-predlohou/
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Další typy:  

Ruce a prsty se hezky procvičují například i při věšení prádla kolíčky, v kuchyni – hnětení 

těsta, míchání.., pokud by se chtěl chlapec někdy zapojit i takto. 

 

Aktivity jsou časově variabilní - Ideální by bylo procvičovat z každé kategorie denně jednu 

aktivitu – alespoň krátce (10 min). Bilaterální koordinaci, následně aktivita z oblasti jemné 

motoriky a/nebo grafomotoriky, nakonec hra na hrubou motoriku.  

 

Chlapci pomáhá mít jasně daný plán toho, co ho čeká. Můžete vyrobit tabulku, kde si každý 

den odškrtne/nalepí samolepku za splnění. Pokud se mu zrovna do úkolu nebude chtít, 

doporučuji nastavit stopky např. na 10 min a říct, že aktivitě se budeme nyní věnovat daný 

čas, dáme do ní maximum, ale skončíme s ní, jen co zazní signál. 

 

Doporučuji nehrát na vítěze a poraženého. Spíše se snažit o týmové hry, spolupráci nebo hry, 

kde jednotlivec nevyjde jako jasný vítěz. Touha po vítězství má u chlapce často vliv na úkor 

kvality vykonávané činnosti.  

 

Dále by bylo dobré mít stále po ruce „něco chytrého“, čím chlapce zabavíte ve chvílích, kdy 

se bude nudit – např. dlouhé cesty autem/vlakem, čekárny apod. – např. terapeutická hmota. 
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Příloha č. 19 – Informovaný souhlas (vzor) 

 

Informovaný souhlas pacienta 
 

Název bakalářské práce (dále jen BP):  

Poruchy sensorické integrace u dětí z pohledu ergoterapie 

 

Tato BP se zaměřuje na problematiku poruch senzorické integrace a možnosti 

ergoterapeutické intervence u dětí s danými poruchami. Součástí BP je zpracování kazuistiky. 

Součástí kazuistiky bude zpracování výsledků vstupního i výstupního 

ergoterapeutického vyšetření a informací získaných v průběhu terapií. Pacient absolvuje 

intenzivní terapeutický blok v centru dětské ergoterapie PlaySI, po jehož skončení bude 

nastaven domácí program.   

 
 

Jméno a příjmení pacienta:     
 

Datum narození:  
 

Kazuistika pacienta pod číslem: 
 
 

1. Já, níže podepsaný/á souhlasím s účastí mého syna/dcery v BP, jejíž výsledky budou 
anonymně zpracovány formou kazuistiky. Jsem zákonným zástupcem dítěte.  

 
2. Byl/a jsem podrobně a srozumitelně informován/a o cíli BP a jejích postupech, průběhu 

zpracování, a formě mé spolupráce. Byl mi vysvětlen očekávaný přínos BP. 
 

3. Porozuměl/a jsem tomu, že účast v BP mohu kdykoliv přerušit či zcela zrušit, aniž by to 
jakkoliv ovlivnilo průběh další léčby. Účast mého dítěte v kazuistice BP je dobrovolná. 

 
4. Kazuistika bude v BP uveřejněna přísně anonymně bez jakýchkoliv osobních údajů. 

 
5. S účastí v kazuistice BP není spojeno poskytnutí žádné finanční ani jiné odměny. 

 
 
Datum:        

 
Podpis zákonného zástupce:      Podpis studenta: 
 



117 
 

Zdroje obrázků použitých v příloze:  
 
Akrobatická houpací síť pro terapii Senzorické integrace [fotografie]. In: RehabMart.com, 

LLC [online]. ©1998-2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-

37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_

QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ 

Balanční deska-louže [fotografie]. In: SENSA SHOP [online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. 

Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/balancni-deska-louze/ 

Hmatové podložky-souprava 2 [fotografie]. In: SENSA SHOP [online]. ©2020 [cit. 2020-07-

01]. Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/hmatove-podlozky-soup 

Houpačka pro Senzorickou integraci [fotografie]. In: Cutting Edge Pediatric & Adult Therapy 

[online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://cuttingedgepediatrictherapy.com/2017/04/occupational-therapy-swings/ 

Kinetický písek [fotografie]. In: SENSA SHOP [online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné 

z: https://www.sensa-shop.cz/kineticky-pisek/ 

Senzorické pěnové kvádry [fotografie]. In: SENSA SHOP [online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. 

Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-penove-kvadry/  

Senzorické polštáře-sada 6 kusů [fotografie]. In: SENSA SHOP [online]. ©2020 [cit. 2020-

07-01]. Dostupné z: https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-polstare-sada-6-kusu/ 

Taktilní hračky [fotografie]. In: Timion [online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: ´ 

https://www.timion.org/home/products/equipment/stimulation-therapeutic-devices/tactile-toys 

Taktilní chodník [fotografie]. In: SENSA SHOP [online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné 

z: https://www.sensa-shop.cz/taktilni-chodnik/ 

Terapeutická místnost [fotografie]. In: OccupationalTherapyOT.com [online]. ©2019 [cit. 

2020-07-01]. Dostupné z: https://occupationaltherapyot.com/sensory-integration/ 

Terapeutická místnost pro Senzorickou integraci [fotografie]. In: Fun Factory Sensory Gym, 

LLC [online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://www.funfactorysensorygym.com/commercial-system 

https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ
https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ
https://www.rehabmart.com/product/acrobat-swings-37849.html?gclid=Cj0KEQiAypGjBRCPme6jmqu3gZsBEiQA8NAiIGupVtgdurQA4yDg0_QUwF5sdjHyX95dG7yJH_mP5dwaAvBA8P8HAQ
https://www.sensa-shop.cz/balancni-deska-louze/
https://www.sensa-shop.cz/hmatove-podlozky-soup
https://cuttingedgepediatrictherapy.com/2017/04/occupational-therapy-swings/
https://www.sensa-shop.cz/kineticky-pisek/
https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-penove-kvadry/
https://www.sensa-shop.cz/senzoricke-polstare-sada-6-kusu/
https://www.timion.org/home/products/equipment/stimulation-therapeutic-devices/tactile-toys
https://www.sensa-shop.cz/taktilni-chodnik/
https://occupationaltherapyot.com/sensory-integration/
https://www.funfactorysensorygym.com/commercial-system


118 
 

Terapeutická místnost s pomůckami [fotografie]. In: PLAY SI [online]. ©2020 [cit. 2020-07-

01]. Dostupné z: http://playsi.cz/galerie/ 

Terapeutická místnost se závěsnými zařízeními [fotografie]. In: PLAY SI [online]. ©2020 

[cit. 2020-07-01]. Dostupné z: http://playsi.cz/galerie/ 

Zátěžová vesta [fotografie]. In: SENSA SHOP [online]. ©2020 [cit. 2020-07-01]. Dostupné z: 

https://www.sensa-shop.cz/zatezova-vesta-1/ 

 

http://playsi.cz/galerie/
http://playsi.cz/galerie/
https://www.sensa-shop.cz/zatezova-vesta-1/

