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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá postoji rodičů a učitelů žáků s chronickým onemocněním 

během povinné školní docházky na 1. stupni běžné základní školy. Cílem práce 

je identifikovat problémy, se kterými se rodiče a učitelé chronicky nemocných 

žáků během výchovně-vzdělávacího procesu setkávají a také nalézt východiska pro 

co nejlepší spolupráci rodičů a učitelů. V teoretické části jsou představena jednotlivá 

chronická onemocnění – astma, cystická fibróza, dětská onkologická onemocnění, 

diabetes mellitus 1. typu a epilepsie, legislativní rámec vzdělávání žáků s těmito 

onemocněními, metodika práce s žáky s chronickým onemocněním a rešerše domácích 

i zahraničních výzkumů provedených na obdobné téma. Metodologická část se věnuje 

kvalitativnímu výzkumu, jehož hlavním cílem je zjistit postoje učitelů a rodičů 

k výchovně-vzdělávacímu procesu žáků trpících výše uvedenými onemocněními. 

Pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru zjišťuje, jaké jsou 

postoje rodičů a učitelů ke vzdělávání žáků s výše uvedenými typy chronického 

onemocnění na běžné základní škole. Dotazníkové šetření má za úkol určit základní 

informace o respondentech a jejich zkušenostech se vzděláváním žáků s chronickým 

onemocněním. Rozhovor pak zjišťuje detailnější informace o této problematice. Závěr 

výzkum ukazuje, že se učitelé a rodiče staví k chronickým onemocněním dle 

konkrétního onemocnění. Společně se ve výchovně-vzdělávacím procesu žáků 

s chronickým onemocněním snaží zejména vzájemně komunikovat a spolupracovat tak, 

aby všechny zúčastněné strany předcházely možným komplikacím, které mohou být 

různorodými onemocněními způsobeny, a postoje respondentů se tak liší dle 

konkrétního druhu onemocnění. 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the attitude of parents and teachers of pupils with chronic 

diseases in the attenuation of compulsory school attendance at the 1st stage of ordinary 

primary school. The objective of the work is to identify the problems that parents and 

teachers of chronically ill students encounter during the educational process. From this 

basis, the purpose is also to find the basis for the best possible cooperation between 

parents and teachers. The theoretical idea is represented by individual chronic diseases, 

namely asthma, cystic fibrosis, pediatric oncological diseases, type 1 diabetes mellitus 

and epilepsy. In addition, the legislative framework for the education of pupils with 

these diseases, the methodology of working with pupils with chronic diseases and 

a search of domestic and foreign research conducted on a similar topic are addressed. 

The methodological part is devoted to qualitative research, the main goal of which is 

to find out the attitudes of teachers and parents to the educational process of pupils 

suffering from the above diseases. Using a questionnaire survey and a semi-structured 

interview, it is ascertained what are the attitudes of parents and teachers towards the 

education of pupils with the above-mentioned types of chronic diseases in ordinary 

primary school. The task of the questionnaire survey is to determine basic information 

about the respondents and their experience with the education of pupils with chronic 

diseases. The interview then provides more detailed information on this issue. The 

conclusions of the research show how teachers and parents approach chronic diseases 

according to a specific disease. In the educational process of students with chronic 

diseases, they try to communicate and cooperate with each other so that all parties 

involved prevent possible complications that can be caused by different diseases. The 

attitudes of the respondents thus differ according to the specific type of disease. 
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Úvod 

Chronická onemocnění jsou charakteristická především svým dlouhodobým trváním, 

které s sebou přináší různé méně či více závažné komplikace v životě jedince s tímto 

onemocněním (Vokurka, Hugo, 2004). Tito jedinci tak ke svému životu potřebují nejen 

péči lékařů, znalost sebe samého, ale také pochopení svých blízkých. Ve své diplomové 

práci se proto budu věnovat žákům, kteří se s chronickým onemocněním potýkají 

a navštěvují 1. stupeň základní školy. Zaměřím se především na rodiče těchto žáků 

a také na učitele, kteří žáky s tímto onemocněním vzdělávají. Domnívám se totiž, že 

učitelé mají jistě oprávněné obavy ze zdravotních komplikací, které mohou jednotlivé 

typy onemocnění přinášet. Na druhé straně stojí rodiče, kteří se obávají ze svěření svého 

dítěte do péče jiné osoby, ale zároveň určitě chtějí, aby jejich dítě nebylo vyčleňováno 

z kolektivu, ale všemi zúčastněnými přijímáno jako rovnocenný člen. Společným 

problémem může být i nedostatek informací, které se týkají podpory žáků s chronickým 

onemocněním. Ve své diplomové práci budu tedy porovnávat zkušenosti učitelů, kteří 

vzdělávají žáky s chronickým onemocněním, s názory a postoji rodičů takto nemocných 

žáků. Pro svou diplomovou práci jsem vybrala nejčastější chronická onemocnění, 

se kterými docházejí žáci do běžných základních škol a která jsou taktéž uvedena 

v Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu 

tělesného postižení nebo závažného onemocnění (Čadová a kol., 2015). Jedná se tedy 

o astma, cystickou fibrózu, dětská onkologická onemocnění, diabetes a epilepsii. 
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1 Teoretická východiska dané problematiky 

1.1 Chronická onemocnění 

Chronická onemocnění (CHO) bývají označována také jako onemocnění vleklá 

či trvalá. Jsou tedy charakteristická svým dlouhodobým trváním. Průběh CHO není tak 

prudký jako u akutních onemocnění, avšak příznaky jsou přítomny více či méně trvale. 

Někdy jsou sotva patrné, jindy se naopak náhle zhoršují. Jejich nepřetržité působení 

může porušit organismus a orgány člověka (Vokurka, Hugo, 2004). 

1.1.1 Astma 

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize (MKN-10) řadí astma mezi nemoci 

dýchací soustavy a chronické nemoci dolní části dýchacáho ústrojí (J40-J47). Astma  

– J45 zahrnuje alergické astma, nealergické astma, smíšené astma a nespecifikované 

astma. Nejznámější formou astmatu je průduškové astma (asthma bronchiale), které 

se celosvětově řadí mezi nejčastější chronická onemocnění zejména v dětském věku 

(Schad, Haufs, 2008). Celosvětové statistky udávají, že na světě je více než 300 milionů 

astmatiků a jejich počet se neustále zvyšuje. Dětská populace astmatiků v České 

republice je dle studie ISAAC (The International Study of Asthma and Allergies 

in Childhood) 5 až 15 % (Pohunek, Svobodová, 2013). Následující kapitoly se budou 

zabývat výhradně průduškovým astmatem (dále jen astma). 

Charakteristika astmatu 

Při onemocnění průduškovým astmatem dochází u jedince k chronickému zánětu stěn 

dýchacích cest. Dojde-li ke kontaktu s určitými podněty, stěny se zužují a často způsobí 

záchvatovou dušnost. Dochází k narušení vydechování. Výdech je prodloužený a zvuk 

při proudění vzduchu zesílený – ozývá se hvízdání a bručení (Schad, Haufs, 2008) 

až výdechová dušnost. Vdechování vzduchu narušeno obvykle nebývá. Zúžení stěn je 

kolísavé a je vratné (Schad, Haufs, 2008). Astma bronchiale lze charakterizovat jako 

chronické respirační onemocnění s opakujícím se charakterem (Mrzena, 2009). 
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Etiologie a diagnostika astmatu 

Rozvoj astmatu je podmíněn jak endogenními, tak i exogenními faktory. Svoji roli zde 

hrají genetické faktory. Větší riziko vzniku astmatu je u dětí, jejichž rodiče se léčí 

s asthma bronchiale, alergickou rýmou, alergickým zánětem spojivek či atopickým 

ekzémem. Pokud oba rodiče trpí astmatem, je riziko onemocnění jejich dítěte obzvlášť 

vysoké (Muntau, 2014). Za poslední roky stoupá počet důkazů o tom, že rizikovým 

faktorem astmatu a alergie je obezita, která se u dětské populace zvyšuje. 

Mezi exogenní vlivy astmatu patří kontakt s určitými alergeny z prostředí. Nejčastěji 

se jedná o roztoče domácího prachu, kočky či pyl. Alergeny se u dítěte 

s diagnostikovaným astmatem uplatňují jako „spouštěče“. Rizikovým faktorem je 

také kouření, pasivní kouření u dětí. Negativní vliv na dítě má již kouření matky 

v těhotenství (Pohunek, 2009). 

Třemi hlavními příznaky průduškového astmatu jsou kašel, dušnost a prodloužený 

výdech s poslechovým nálezem (Muntau, 2014). 

K diagnostice astmatu se využívá serologické vyšetření, kterým se stanoví protilátky 

v krvi a také kožní testy („Prick testy“). Pro hodnocení funkcí plic se používá 

spirometrické vyšetření, které měří proudový odpor v dýchacích cestách (Mrzena, 

2009). 

Specifika a komplikace astmatu 

Astmatický záchvat je klasickým projevem průduškového astmatu, při kterém dochází 

k dušnosti s pískáním a k obtížnému výdechu. U některých pacientů převládá kašel. 

V nejtěžších případech vzniká astmatický stav (status asthmaticus). Jedná se 

o prodloužený astmatický záchvat s vážnou poruchou dýchání, změnami v dílčím tlaku 

krevních plynů a ve vnitřním prostředí. Při léčbě záchvatů se využívají 

bronchodilatancia1, která se aplikují sprejem, infuzí nebo injekcí. K potlačení zánětlivé 

a alergické složky se užívají kortikoidy (Vokurka, Hugo, 2004). 

  

 
1 Bronchodilatancia jsou léky, které napomáhají roztažení průdušek (Vokurka, Hugo, 2004). 
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Léčba astmatu 

Cílem léčby je dosáhnout u pacienta provádění běžných denních aktivit bez omezení. 

Proto je třeba zahájit komplexní péči. Asthma bronchiale je nemoc dobře léčitelná 

s příznivou dlouhodobou prognózou (Muntau, 2014). 

Obvyklými spouštěči astmatu jsou virové infekce a alergeny (roztoči, pyly, zvířecí 

alergeny či plísně), kouř z cigaret, tělesná zátěž nebo dráždivé chemické látky (Klíma, 

2016). Všeobecně je proto doporučováno, aby se těmto spouštěčům astmatici snažili 

vyhýbat. Rozumíme tím tedy eliminaci specifických alergenů, fyzioterapii a také 

psychosociální péči o dítě i jeho rodinu. 

Při terapii astmatu je využívána také medikamentózní léčba (Muntau, 2014). 

Prevencí je pro řadu pacientů dlouhodobá terapie. K té se přechází zpravidla tehdy, 

pokud se během delšího časového období musejí častěji podávat úlevové inhalační léky. 

Využívá se inhalační terapie (Muntau, 2014). 

Shrnutí 

Průduškové astma je jedno z nejčastějších onemocnění dýchací soustavy. U jedince 

s astmatem dochází k chronickému zánětu stěn dýchacích cest. Na vznik astmatu může 

mít vliv genetika či řada exogenních faktorů, kterými jsou různé alergeny v prostředí. 

Hlavními symptomy jsou kašel, dušnost a prodloužený výdech s poslechovým nálezem. 

Mezi komplikace astmatu patří zejména astmatický záchvat. Astma je dobře léčitelné 

a pacienti mají velice příznivou dlouhodobou prognózu. 

1.1.2 Cystická fibróza 

Cystická fibróza (CF) je dle MKN-10 řazena do kapitoly nemoci endokrinní, výživy 

a přeměny látek a podkapitoly poruchy přeměny látek – metabolismu (E70-E90). 

Cystická fibróza na položce E84 zahrnuje CF s plicními projevy, CF se střevními 

projevy, CF s jinými projevy a nespecifikovanou cystickou fibrózu. 

CF byla dříve nazývaná jako cystická fibróza pankreatu (slinivky břišní) (Mrzena, 

2009) či mukoviscidóza (Michalík a kol., 2012). Onemocnění cystickou fibrózou se se 

objevuje u jednoho z 2 500–4 000 narozených dětí (Šmídová a kol., 2009). V České 

republice se tedy narodí 32–46 dětí s CF ročně (Vávrová, Bartošová, 2009). 
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Charakteristika cystické fibrózy 

Cystická fibróza je závažné chronické onemocnění, které postihuje respirační systém 

a zevní sekreci slinivky břišní. Proto se CF řadí mezi multiorgánová onemocnění 

(Mrzena, 2009). 

CF je jedním z nejfrekventovanějších vrozených dědičných onemocnění. I přes to, že je 

toto onemocnění v současné době nevyléčitelné, léčba je možná (Michalík a kol., 2012). 

Od podzimu roku 2009 byl v České republice zahájen celoplošný screening 

novorozenců, díky kterému se podaří absolutní většinu nemocných diagnostikovat 

již první týdny po narození (Michalík a kol., 2012). 

Cystická fibróza se manifestuje infekcemi dýchacích cest, které se často opakují 

a postupně způsobují poškození plic. V dýchacích cestách dochází k tvorbě vazkého 

hlenu, který osidlují bakterie nebo nečistoty. V plicích mohou být usídleny bakterie 

specifické pro nemocné CF (bakterie pseudomonas aeruginosa a bakterie burkholderia 

cepacia). Bakterie mohou způsobit chronické infekce, které zhoršují celkový průběh 

onemocnění. Je tedy třeba, aby se nemocní společně nestýkali, aby se zamezilo 

vzájemné nákaze těmito bakteriemi. Nemocní CF mají také potíže s trávením potravy 

kvůli nesprávné funkci slinivky břišní (Šmídová a kol., 2009). Ve slinivce břišní 

dochází ke sníženému vylučování trávicích enzymů – lipáz i proteáz. Snížená sekrece 

tak ovlivňuje trávicí schopnost organismu. Ten není schopen dostatečně trávit tuky 

a vstřebávat vitamíny, které jsou rozpustné v tucích – vitamín A, D, E a K (Mrzena, 

2009). Je tedy nutné, aby nemocní CF před jídlem užívali enzymy v kapslích, vydatně 

jedli a stravu doplňovali vitamíny ve formě tablet (Šmídová a kol., 2009). 

Symptomatologie a diagnostika cystické fibrózy 

I když se mohou příznaky a jejich intenzita u jednotlivých pacientů s CF lišit, mezi 

signifikantními symptomy nemoci dominují potíže s dýchacím ústrojím a trávením. 

Typickým příznakem je vysoký obsah soli v potu (99 % nemocných CF) a vysoké 

procento neplodnosti dospělých mužů (98 %).  
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Hlavní symptomy CF: 

• Potíže s dýchacím ústrojím – se projevují zejména opakujícími se infekcemi, 

které postihují dýchací cesty. Jedná se o záněty vedlejších nosních dutin, nosní 

polypy, bronchitidy (opakované, chronické záněty průdušek), pneumonie 

(opakované záněty plic). Obecnými příznaky CF jsou kašel, zrychlené a ztížené 

dýchání, dušnost, soudkovitý hrudník2 a paličkovité prsty3. 

• Potíže s trávicím ústrojím – nemocní většinou ani při normální chuti k jídlu 

nepřibývají na váze, mají velké bříško a poměrně tenké končetiny, trpí 

poruchami růstu, jejich stolice mívá velký objem a silný zápach. Dále bývají 

stiženi plynatostí, bolestmi břicha, žlutým zbarvením kůže a bělma, které souvisí 

s postižením jater (Michalík a kol., 2012). 

Cystická fibróza může být diagnostikována kdykoliv v průběhu života, nejčastěji se tak 

ale děje v kojeneckém věku. K tomuto v České republice jistě přispělo i zavedení 

plošného screeningu novorozenců v říjnu roku 2009. Některé děti však mohou mít 

atypické příznaky, a onemocnění tak může být rozpoznáno až později (předškolní, 

školní věk). Čím později je diagnóza určena, tím hůře si dítě zvyká na fakt onemocnění 

a na léčebně rehabilitační režim s tím spojený. Diagnóza je stanovena na základě 

výsledku vyšetření chloridů v potu (potní test) a následně musí bát potvrzena 

genetickým vyšetřením (Šmídová a kol., 2009). 

Specifika a komplikace cystické fibrózy 

V hustém hlenu na sliznici dýchacích cest se snadno usídlí bakterie, které způsobují 

infekci a následně zánět sliznice. Zánět vede k vážnému postižení dýchacích cest, 

zduření sliznice spolu s hustým hlenem vede ke zúžení nebo obstrukci (ucpání) 

dýchacích cest. Jedním z hlavních klinických projevů CF je kašel, který funguje jako 

ochrana dýchacích cest před hromaděním velkého množství hlenu. Pokud se kašel 

zhoršuje, je to známkou infekce v dýchacích cestách. Dalšími projevy, které souvisí 

se zhoršením stavu dýchání, jsou zrychlené dýchání a zadýchávání se. Je tedy velice 

důležité, aby pacienti s CF či jejich rodiče dokázali včas rozeznat primární symptomy 

 
2 Soudkovitý hrudník je změněný tvaru hrudníku. Ten se vyklenuje do soudkovitého tvaru, jeho 

zadopřední průměr se zvětšuje a záda se kulatí (Vávrová, Bartošová, 2009). 
3 Paličkovité prsty – poslední články prstů jsou silnější než další články. Nehty připomínají hodinová 

sklíčka (Vokurka, Hugo, 2004). 
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rozvíjejícího se infektu dýchacích cest a kontaktovali lékaře kvůli vyšetření 

a následnému postupu při léčbě. Dále se mohou objevovat komplikace související 

s trávicím ústrojím (Vávrová, Bartošová, 2009). 

Léčba cystické fibrózy 

U pacientů s CF probíhá léčba onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí (Michalík 

a kol., 2012). Léčebnou metodou, kterou provádí nemocní každý den ve svých 

domácích podmínkách, je inhalace roztoků ředící hustý a vazký hlen, aby bylo možné 

jej odkašlat. Inhalace probíhají 2–3× denně (Šmídová a kol., 2009). 

Dále se při léčbě využívá fyzioterapie a pohybová léčba, které tvoří léčebnou 

rehabilitaci pro nemocné CF. Každodenní respirační (dechová) fyzioterapie (RTF) má 

pro nemocného bezprostřední a odlehčovací efekt. Díky pohybové léčbě, která je 

dlouhodobá, dochází k postupné adaptaci organismu na tělesnou zátěž. Její účinky se se 

projevují jak na fyzické kondici, tak na celkové odolnosti (Vávrová, Bartošová, 2009). 

Pacienti, jejichž plíce jsou postižené natolik, že nedokážou plně okysličovat krev, 

využívají domácí kyslíkové terapie. U nejzávažnějších případů či v pokročilých stádiích 

nemoci se uvažuje o zařazení pacienta na čekací listinu k transplantaci plic (Michalík 

a kol., 2012). Nové terapeutické trendy v léčbě CF se ubírají směrem kauzální léčby4, 

která je nastavená dle typu mutací pacienta (Skalická, 2014). 

Léčba onemocnění dýchacího ústrojí – infekce dýchacích cest se léčí zejména 

antibiotiky. Pro pacienty s CF je charakteristické, že jejich plíce mohou být obsazeny 

specifickými bakteriemi, které pro zdravého jedince nejsou nikterak nebezpečné. Kvůli 

šíření těchto bakterií jsou od sebe nemocní CF při léčbě či hospitalizaci zcela 

separováni (Michalík a kol., 2012). 

Michalík a kol. (2012) zmiňuje konkrétní bakterie, které pro nemocné představují určité 

nebezpečí. 

• Bakterie Pseudomonas aeruginosa („pseudomonáda“) dobře prospívá 

ve vlhkém prostředí, především ve vodě znečištěné lidmi, či půdě. Tato bakterie 

má svůj hlavní zdroj v sifonech vodovodů či toalet, v nedostatečně chlorovaných 

bazénech nebo v odpařovačích ústředního topení. Bakterie se do vzduchu 

 
4 Kauzální léčba je zaměřena na příčinu nemoci (Vokurka, Hugo, 2004). 
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dostává jemnými částečkami např. při spláchnutí toalety či vpuštěním vody 

do výlevky. I přes to, že bakterie na vzduchu po chvíli zahyne, může ji nemocný 

CF v podobě drobných kapiček vdechnout (Vávrová, Bartošová, 2009). 

• Bakterie z komplexu Burkholderia cepacia („cepácie“) je pro osoby s CF velice 

obávaná, neboť mohou způsobit závažnou infekci rezistentní vůči dezinfekcím 

a antibiotikům. Člověk s CF se touto bakterií nejčastěji infikuje z vnějšího 

prostředí či kontaktem s jinými nemocným. Dennodenní domácí léčbou se 

pacienti snaží udržet průchodnost dýchacích cest – zkapalnit hustý hlen, který 

jde vykašlat a udržuje tak plíce čisté (Michalík a kol., 2012). 

Léčba onemocnění zažívacího ústrojí 

Léčba je založena zejména na úpravě stravy – vysokokalorické dietě a na aplikaci 

pankreatické substituce – nahrazení chybějících enzymů slinivky břišní. Stava pacientů 

s CF musí být plnohodnotná a měla by obsahovat o 40–50 % více kalorií (energie) než 

strava zdravého člověka stejného věku. Nepřijímá-li nemocný dostatek kalorií, 

nepřibývá na váze, či snad dokonce hubne, je třeba mu dodat energii podpůrnými 

přípravky enterální výživy5. Pokud se výživa ani tak neupraví, je třeba přistoupit k její 

aplikaci nazogastrickou sondou (zavedení sondy nosem do žaludku, kam dítěti během 

noci kape výživný roztok). 

Pankreatickou substituci užívají nemocní CF před každým jídlem. Enzymy, které 

nahrazují enzymy slinivky břišní, nemusí být podávány pouze před konzumací 

čerstvého ovoce. I při léčbě enzymy je třeba dodávat vitamíny rozpustné v tucích 

(vitamín A, D, E, někdy i K). Aby nedocházelo ke komplikacím v podobě rozvratu 

vnitřního prostředí, zahuštění střevního obsahu a žluči nebo zhoršování uvolňování 

hlenu z dýchacích cest, musí pacienti přijímat dostatek tekutin (Michalík a kol., 2012). 

Pro úspěšnou léčbu je také třeba dodržovat preventivní opatření v domácnosti i mimo 

ni – nedoporučuje se pobyt v kolektivu dětí, omezení používání prostředků městské 

hromadné dopravy, omezení návštěv uzavřených prostor s vysokou koncentrací lidí 

v době virových onemocnění dýchacích cest (Michalík a kol., 2012). 

 
5 Enterální výživa je podávání živin způsobem umožňující jejich vstřebávání střevem (Vokurka, Hugo, 

2004). U pacientů s CF se využívá např. Nutridrink (Michalík a kol., 2012). 
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Stav nemocných je pravidelně kontrolován lékařem v „CF centru“. Na tomto 

specializovaném pracovišti jsou sledovány plicní funkce, stav výživy, osídlení 

dýchacích cest patogenními bakteriemi. Pacienti zde podstupují odběry a další invazivní 

zákroky. Někdy je nezbytná i jejich hospitalizace (Šmídová a kol., 2009). 

Shrnutí 

Cystická fibróza je chronické onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí. Nemoc není 

v současné době zcela vyléčitelná, ale dá se léčit. CF se díky novorozeneckému 

screeningu a potnímu testu diagnostikuje již první týdny po narození dítěte. 

Charakteristickým znakem pacientů je vyšší obsah soli v jejich potu, potíže s dýcháním 

a trávením. Nejčastější komplikací tohoto onemocnění jsou časté infekce dýchacích 

cest. Léčba pacientů vyžaduje inhalaci roztoků na ředění hlenu, antibiotik, aplikaci 

enzymů před jídlem, v závažnějších případech domácí kyslíkovou terapii či dokonce 

transplantaci plic. Stav pacientů zlepšuje také respirační fyzioterapie a pohybová léčba. 

1.1.3 Dětská onkologická onemocnění 

Dětská onkologická onemocnění jsou velice širokou skupinou, jsou tedy MKN-10 

řazena do kapitoly novotvary (C00-D48), kde jsou rozděleny na novotvary zhoubné 

a nezhoubné a dále členěny dle jejich samotné lokalizace. V porovnání s dospělou 

populací je výskyt onkologických onemocnění u dětí výrazně nižší, neboť tvoří pouze 

1 % všech onkologických případů, avšak i tento počet směřuje k vzestupu případů 

(Mrzena, 2012). V roce 2016 bylo v České republice zaznamenáno 184 nemocných 

na 1 000 000 dětí. Nádorem onemocní 1 z 600 dětí do 15 let (Vyzula a kol., 2018). 

I přes to, že jsou dětská onkologická neboli nádorová onemocnění velice závažná, 

v současné době se lékařům ve vysokém procentu (75 %) daří dětské pacienty s touto 

diagnózou vyléčit (Koutecký, Cháňová, 2003). 

Charakteristika dětských onkologických onemocnění, nejčastější druhy 

Rozhodujícím faktorem pro co nejefektivnější léčbu je čas. Nádorová onemocnění dětí 

se řadí mezi vzácná onemocnění, jsou nepřenosná a pouze minimálně dědičná. Častější 

výskyt je zaznamenán u chlapců než u dívek. Nejvíce nádorů přibývá v prvních pěti 

letech života (Koutecký, Cháňová, 2003). Je třeba si uvědomit, že dítě (dětský věk) – od 

narození do 15 let – není zmenšeninou dospělého člověka. Dítě se díky svému růstu 
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kvantitativně mění a jeho vývoj u něj způsobuje změny kvalitativní. Tento fakt má vliv 

i na charakter nádorových onemocnění, která postihují děti, především množení buněk, 

tedy růst samotného nádoru (Mrzena, 2012). 

Dle Mrzeny (2012) má růst nádorů několik forem. Nejpodstatnější s ohledem na 

diagnostiku a následnou léčbu je jeho šíření do vzdálenějších tkání a orgánů. Tyto 

skutečnosti jsou základem členění nádorů na zhoubné (maligní) a nezhoubné (benigní). 

Je třeba mít na paměti i fakt, že spousta nádorů, které byly původně nezhoubné, může 

bohužel přejít v nádory zhoubné. 

Nejčastější druhy nádorových onemocnění v dětském věku 

Leukemie je nádorové onemocnění krvetvorby, vyznačující se nekontrolovatelným 

bujením některých buněk bílé krevní řady v kostní dřeni. Zde se tyto buňky 

shromažďují, vyplavují se do periferní krve a mohou tak pronikat i do dalších orgánů 

(Klíma, 2016). Podle průběhu se leukemie dělí na akutní a chronické. U dětí se ve 

většině případů jedná o leukemie akutní (Muntau, 2014). 

• Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) vychází z řady lymfoidních leukemií 

a představuje více než 80 % všech leukemii u dětí. 

Nádory centrální nervové soustavy (CNS) jsou špatně léčitelné a často dochází 

k jejich poměrně pozdní diagnostice. Jejich rozsah a umístění obvykle neumožňují 

úplné odstranění. Objevují se jak nádory maligní, tak nádory benigní (Klíma, 2016). 

Maligní lymfomy jsou prezentovány dvěma typy bujení (Klíma, 2016): 

• Hodgkinův lymfom je maligní nádorové onemocnění, které postihuje zejména 

lymfatický systém a projevuje se zánětem ve zvětšených mízních uzlinách. 

• Nehodgkinský lymfom je maligní bujení lymfatické tkáně. Tento typ nádoru je 

velice agresivní, rychle prorůstá do okolních struktur a mnohdy metastázuje. 

Neuroblastom je ohraničený nádor, který je rozmanitý svým umístěním i svou 

aktivitou. Může se nacházet podél páteře, v mezihrudí, v oblasti kříže i na krku. 

Nádory měkkých tkání jsou další různorodou skupinou dětských nádorů. Řadí se sem 

nádory vaziva, tukové tkáně, svalů, kůže a dalších struktur. Mezi benigní nádory 

lokalizované nejčastěji v kůži patří cévnatý nádor hemangiom a lymfangiom. 
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Nádory ledvin zastupuje u dětí nefroblastom – Wilmsův nádor. Je typický pro batolecí 

a předškolní věk. Jeho růst je velmi rychlý, a protože nepůsobí žádné potíže, často bývá 

rozpoznán pozdě, až když začíná prorůstat z oblasti poškozené ledviny do okolních 

tkání, kde může metastázovat (Klíma, 2016). 

Retinoblastom vychází ze sítnice a je nejčastějším nitroočním nádorem v dětském věku 

(Muntau, 2014). 

Nádory kostí u dětí jsou nejčastěji osteosarkom, který postihuje kost stehenní a holenní 

a Ewingův syndrom, jež může postihnout kost pánevní, stehenní, pažní nebo žebra 

(Čadová a kol., 2015). 

Symptomatologie a diagnostika dětských onkologických onemocnění 

Dle Kouteckého a Cháňové (2003) mohou nádorová onemocnění zasáhnout téměř 

všechny struktury organismu, kterými jsou tkáně, orgány a systémy. Pacient tak 

pociťuje příznaky subjektivní, tedy ty, které sám uvádí, a také příznaky objektivní, které 

jsou zjištěny vyšetřením. Na rozdíl od dospělých jsou příznaky u dětí, především 

menších, velice nespecifické – jsou ovlivněny věkem dítěte, typem nádoru, jeho 

lokalizací i rozsahem nemoci (Vyzula a kol., 2018). Obvykle jde o celkové příznaky, 

které jsou známkou toho, že dítě není zcela v pořádku. Normální vývoj dítěte se tak pod 

tíhou těchto příznaků začíná proměňovat. U dětí dochází ke změnám nálad, chování, 

tělesných aktivit (častá únava, malátnost), k nechutenství, hubnutí či častějším infekcím 

horních cest dýchacích. 

Poté u dětí nastupují příznaky lokální (místní), které se v některých případech mohou 

projevovat jako první. K místním příznakům patří především bolest (hlavy, břicha, 

kloubů), různá zduření, potíže s polykáním, zvracení, poruchy vidění a další problémy. 

Lokální potíže, jimiž se onkologické onemocnění projevuje, mohou být od místa 

primárního nádoru vzdálena. Vyskytují se také nádory, které se manifestují velice náhle 

a vzniká tak velice závažný stav – náhlá příhoda onkologická, která musí být okamžitě 

řešena, neboť ohrožuje život dítěte nebo může způsobit nevratné následky (Koutecký, 

Cháňová, 2003). 

Základními principy u onkologické diagnostiky dětí jsou rychlost, šetrnost a cílenost  

– diagnózu je třeba rychle potvrdit nebo spolehlivě vyvrátit (Koutecký, Cháňová, 2003). 

U dětí hraje mnohem podstatnější roli časový faktor. Je nutné, aby byly dětské nádory 
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rychle a přesně rozpoznány a byla tak co nejčasněji zahájena jejich cílená léčba. Pokud 

je podezření na nádor, je třeba okamžitě vytvořit diagnostický plán a během co nejkratší 

doby stanovit diagnózu na specializovaném pracovišti (Klíma, 2016). 

Léčba dětských onkologických onemocnění 

Obecně platí, že je onkologická léčba dětí mnohem úspěšnější než léčba dospělých 

pacientů. Dětské nádory bývají více chemosenzitivní a radiosenzitivní (Vyzula a kol., 

2018). 

Chirurgické odstranění dětských ohraničených nádorů je efektivní, ale nelze tímto 

způsobem zničit metastázy v plném rozsahu a musí být léčba kombinována s dalšími 

způsoby, především s chemoterapií a radioterapií. 

Chemoterapie je základní léčba onkologických onemocnění. Léky (cytostatika 

a hormony), které jsou aplikovány do krevního oběhu, ničí nádorové buňky v částech 

těla, které jsou nemocí zasaženy. Nežádoucím účinkem této léčby je potlačení vlastních 

prospěšných imunitních procesů, kvůli čemuž dochází ke snížení odolnosti vůči běžným 

onemocněním. (Mrzena, 2012). Délka a druh podávaných léků se odvíjí od typu 

onemocnění a reakce dítěte na samotnou léčbu (Čadová a kol., 2015). 

Radiační léčba, známá jako ozařování či radioterapie (Vokurka, Hugo, 2004), se 

využívá u „radiosezitivních nádorů“, tedy u buněk, které jsou citlivé k radioaktivnímu 

záření (Mrzena, 2012). Pacient je vystaven paprskům o vysoké energii, které devastují 

rakovinné buňky. Velká řada typů dětských nádorů je léčena tímto způsobem 

a kombinována s chemoterapií či chirurgickým zákrokem. 

Transplantace kostní dřeně se užívá ve složitějších případech leukémie. Darovat 

kostní dřeň může sourozenec nebo dárce z registru, jehož tkáň je shodná s tkání 

příjemce. Samotné transplantaci předchází chemoterapie nebo radiační léčba, která má 

za úkol zlikvidovat leukemické nebo nádorové buňky v těle. 

Výše uvedené způsoby léčby jsou spojeny s rizikem vedlejších účinků. Krátkodobé 

vedlejší účinky zahrnují nevolnost, zvracení, ztrátu vlasů, únavu, chudokrevnost, 

neobvyklé krvácení, vyšší riziko infekce, poškození jater nebo ledvin a problémy 

se srdcem a pletí. K dlouhodobým vedlejším účinkům patří amputace končetin, jizvy, 
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ztráta pohyblivosti, záchvaty, omezení růstu, ztráta sluchu, postižení zraku, psychické 

problémy nebo zvýšená unavitelnost (Čadová a kol., 2015). 

Onkologická léčba často vyžaduje psychologickou pomoc nejen pro samotné dětské 

pacienty, ale i pro jejich rodiče. Problémem bývá sdělení podstaty potíží a také 

prognóza onemocnění. Informace musí být poskytnuty s přihlédnutím k věku dítěte, 

jeho inteligenci i povahovým vlastnostem (Mrzena, 2012). 

I přes relativně vysokou úspěšnost v onkologické léčbě dětí se všechny nádory dětského 

věku vyléčit nepodaří. Poté je na místě zajištění co nejkvalitnější paliativní a terminální 

péče a podpora celé rodiny (Petlachová, 2011). 

Shrnutí 

Dětská onkologická onemocnění jsou heterogenní skupinou, která zahrnuje různé druhy 

chronických onemocnění, která mohou mít jak benigní, tak maligní charakter. Příčiny 

vzniku nádorů jsou ve velké většině případů neznámé, ale mohou zasáhnout téměř 

všechny struktury organismu, kterými jsou tkáně, orgány a systémy. Dle toho se se pak 

rozvijí jednotlivé příznaky. Rozhodujícím faktorem pro úspěšnou léčbu je včasné 

stanovení diagnózy a zahájení léčby. Hlavními způsoby léčby jsou chirurgické 

odstranění nádoru, chemoterapie, radioterapie a transplantace kostní dřeně. 

1.1.4 Diabetes mellitus 1. typu 

Diabetes mellitus 1. typu (DM1) MKN-10 řadí mezi nemoci endokrinní, výživy 

a přeměny látek do podkapitoly diabetes mellitus (E10-E14). Konkrétně DM1 je pod 

položkou E10, jež zahrnuje labilní diabetes6, juvenilní (začínající v dětství) diabetes 

a diabetes náchylný ke ketóze7. Dle statistických údajů z roku 2015 bylo v České 

republice celkově 858 010 pacientů s diabetem, z toho 57 945 z nich mělo diagnózu 

DM1 (Diabetická asociace ČR, 2015). V průběhu dětství a dospívání onemocní 

diabetem jedno z 500 – 1 000 dětí (Lebl a kol., 2018). 

  

 
6 Labilní diabetes je proměnlivý, nestálý DM1, který je charakteristický velkými výkyvy glykémie, tedy 

krevního cukru (Vokurka, Hugo, 2004). 
7 Ketóza je pojem označující hromadění ketolátek (Vokurka, Hugo, 2004). 
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Charakteristika diabetu mellitu 1. typu 

Diabetes mellitus je skupina několika onemocnění, pro které je charakteristická vysoká 

hladina cukru v krvi. Podstata jednotlivých typů diabetu je však odlišná. 

K nejznámějším typům diabetu se řadí diabetes mellitus 1. typu a diabetes mellitus 

2. typu (DM2). U dospělých osob se nejčetněji vyskytuje DM2 (Neumann, 2013). DM1 

je nejčastější u dětí, dospívajících a mladých dospělých – v tomto věku vzniká přibližně 

95 % nově vzniklých případů DM1. Tito pacienti potřebují celoživotní léčbu inzulínem. 

Proto byl diabetes mellitus 1. typu dříve označován jako inzulín-dependentní diabetes, 

tedy diabetes závislý na léčbě inzulínem (Lebl a kol., 2018). 

Základní pojmy spojené s diagnózou diabetu 

• Glukóza je jednoduchý cukr, který obsahuje ovoce, především hrozny vinné 

révy. Bývá tedy označován také jako hroznový cukr. V lidském těle je 

nezastupitelným zdrojem energie pro všechny jeho buňky. Glukóza je po těle 

rozváděna krví. 

• Glykémie označuje množství glukózy v krvi a je udávána v jednotkách milimol 

na 1 litr (mmol/l). 

Glukóza se do krve dostává z jídla. Jedna její část koluje v krvi a je připravena 

pro buňky jako zdroj energie. Druhá část se ukládá do jater jako zásoba na dobu, 

kdy nebude člověk jíst a bude zapotřebí, aby se glukóza vrátila zpět do krve. 

Játra v sobě uchovávají glukózu v podobě látky glykogen. Dalším způsobem, jak 

se tedy dostává glukóza do krve je její uvolňování z glykogenu v játrech. 

Hospodaření s glukózou je řízeno souhrou několika hormonů – inzulín, 

glukagon a adrenalin. V těle diabetiků hospodaření těchto hormonů zcela 

nefunguje, a proto je jejich glykémie na vzestupu (Lebl a kol., 2018). 

• Inzulín je jedním z nejdůležitějších hormonů, jehož nedostatek vyvolává 

diabetes. Je tvořen v beta-buňkách, které jsou ve slinivce břišní roztroušené 

v seskupeních označovaných Langerhansovy ostrůvky (Fox, Kilvert, 2008). 

Inzulín dává v těle pokyny pro ukládání glukózy do jater. Tvorba inzulínu je 

vyšší v době, kdy stoupá glykémie a je třeba glukózu uložit a glykémii tím 

snížit. Inzulín také otevírá všechny buňky v těle, aby do nich mohla vstoupit 
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glukóza, která se v nich chemicky spaluje a buňky tak z glukózy získávají 

energii. 

• Glukagon a adrenalin jsou hormony s opačnou funkcí než inzulín, neboť dávají 

signál k uvolnění glukózy z jater zpět do krve. Glukagon je tvořen v pankreatu 

v alfa-buňkách, hned vedle beta-buněk (tyto buňky vyrábějí inzulín). Adrenalin 

je tvořen v nadledvinách (Lebl a kol., 2018). 

Svačina (2008) charakterizuje diabetes mellitus 1. typu jako onemocnění způsobené 

rozkladem beta-buněk slinivky břišní, způsobené rozmanitými příčinami a vedoucí 

k nedostatku inzulínu v organismu. Jedná se o autoimunitní8 destrukci beta-buněk. 

Symptomatologie a diagnostika diabetu mellitu 1. typu 

Příznaky DM1, tedy příznaky z nedostatku inzulínu, se objeví, když je u malých dětí 

poškozeno více než 80 % a u dospívajících více než 60 % beta-buněk tvořících inzulín 

(Neumann, 2013). 

Dle Neumanna (2013) jsou první příznaky onemocnění nenápadné. Jedná se zejména 

o únavu. Charakteristické symptomy DM1 jsou nadměrné močení (polyurie), nadměrná 

žízeň (polydipsie), úbytek na váze či nechutenství (Štechová a kol., 2014). Pokud 

se DM1 nepodaří odhalit podle prvotních příznaků, glykémie stále stoupá, buňky kvůli 

chybějícímu inzulínu nedokážou získat energii z glukózy a začnou využívat náhradní 

zdroj energie – tuky. Chemické spalování tuků však vede ke vzniku odpadních látek 

kyselé povahy – ketolátek. Stav, kdy je tělo okyselováno ketolátkami, se označuje jako 

ketoacidóza (Lebl a kol., 2018). 

S postupným rozvojem rozvratu metabolismu se objevuje typický zápach z úst 

(způsobený ketoacidózou) a Kussmaulovo dýchání9 (Štechová a kol., 2014). Opakované 

zvracení, které doprovází ketoacidózu, způsobuje enormní žízeň, tělo se rychle odvodní 

a souhra těchto tělesných změn vede k diabetickému kómatu. Diabetické kóma je 

závažný stav ohrožující život, který díky inzulínu již nekončí smrtí (Lebl a kol., 2018). 

 
8 Při autoimunitní poruše je činnost imunitního systému zaměřena vůči vlastním orgánům a tkáním 

(Vokurka, Hugo, 2004). 
9 Kussmaulovo dýchání je zrychlené hluboké dýchání vznikající při ketoacidóze (Vokurka, Hugo, 2004). 
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Pro DM1 je také typické, že se často sdružuje s dalšími autoimunitně podmíněnými 

chorobami. Nejčastěji to to bývají onemocnění štítné žlázy či celiakie a další (Štechová 

a kol., 2014). 

Diabetes mellitus 1. typu bývá častěji diagnostikován v dětství či u mladších dospělých, 

ale projevit se může v kterémkoliv věku. Projevy DM1 v pozdějším věku jsou pomalejší 

a pacientům tak může být mylně diagnostikován DM2 (Štechová a kol., 2014). 

Hlavním diagnostickým nástrojem při stanovování diagnózy diabetu je vyšetření 

glukózy v krvi. Při podezření na DM1, které vyplývá z hyperglykémie a ketolátek 

v moči, je třeba ihned zahájit inzulínovou léčbu. Na základě všech vyšetření stanoví 

lékař vhodný léčebný plán (Škrha a kol., 2016). 

Specifika a komplikace diabetu mellitu 1. typu 

Prevencí před těmito stavy je zejména důkladná edukace pacienta a jeho nejbližšího 

okolí. Někteří pacienti na sobě již dokážou poznat příznaky vedoucí ke komplikacím, 

jiní však žádné varovné symptomy nepociťují. Důležité je také intenzivní monitorování 

glykémie. 

Hypoglykémie je stav, při kterém je snížená koncentrace glukózy v krvi, což může vést 

k závažným poruchám činnosti mozku, bezvědomí a v některých případech až ke smrti. 

Tento stav je způsobený nerovnováhou mezi vysokým množstvím inzulínu 

a nedostatkem glukózy. Hladina glukózy v krvi je menší než 3,8 mmol/l (tato hodnota 

může mít u různých autorů drobné nuance). Hypoglykémie se občas vyskytuje u všech 

pacientů léčených inzulínem, avšak závažným problémem se stává ve chvíli, pokud 

se jedná o stav s vážnou poruchou vědomí vyžadující hospitalizaci či asistenci druhé 

osoby při jejím odstraňování. Tato závažná forma však nebývá příliš častá (Rybka, 

2006). 

Mezi hlavní příznaky hypoglykémie, které však pacienti vnímají individuálně, patří 

nejčastěji celková slabost, bušení srdce, třas rukou, studený pot či motání se (Neumann, 

2017). 

Hlavními příčinami hypoglykémie může být nadměrná dávka inzulínu, nepřiměřený 

nebo opožděný příjem potravy, zvracení nebo průjem, náhlá prodloužená zátěž 
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a u dospělých diabetiků může být spouštěčem také alkohol, který zabraňuje doplňování 

glukózy ze zásob v játrech. 

Hypoglykemická reakce musí splňovat tato kritéria: musejí být přítomny klinické 

příznaky, koncentrace glukózy v krvi musí být nízká a symptomy hypoglykémie musí 

po podání glukózy začít ustupovat (Rybka, 2006). 

Při tomto stavu je třeba, aby diabetik ihned požil potraviny s rychlými cukry 

(např. sladký nápoj, gel či hroznový cukr). Pokud dojde u pacienta k poruše vědomí, je 

na místě pomoc druhé osoby. Diabetici ohroženi rizikem těžké hypoglykémie by u sebe 

měli mít hormon glukagon, který působí opačně proti inzulínu. Tento lék se jmenuje 

GlucaGen Hypokit a píchá se do svalu. Používá se však jen ve výjimečných případech, 

obvykle postačuje podání rychlých cukrů (Neumann, 2017). 

Diabetická ketoacidóza (DKA) je stav způsobený nedostatkem inzulínu, při kterém 

dochází ke zvyšování glykémie až na hodnoty hyperglykémie. Kvůli nedostatku 

inzulínu nedokážou buňky získat energii z glukózy a jako zdroj energie začnou využívat 

tuky. Chemické spalování tuků vede ke vzniku ketolátek (odpadní látky kyselé povahy). 

Tělo je tak okyselováno a nastává stav DKA (Lebl a kol., 2018). Okyselením organismu 

se objevují typické příznaky DKA, jakými jsou zrychlené dýchaní, později zvracení. 

Hladina glykémie v krvi je vysoká a katolátky se nacházejí jak v moči, tak v krvi. 

Ke ketoacidóze často dochází při nemoci, kdy je účinnost inzulínu snížena. Stav 

se řeší dodáním dostatečného množství nesladkých tekutin a zvýšením dávky inzulínu. 

Glykémie by měla být častěji sledována a udržována kolem hodnot 4–7 mmol/l 

(Neumann, 2017). DKA je akutní komplikace diabetu, která pacienta ohrožuje 

na životě. Pokud je DKA spojena s poruchou vědomí, nastává hyperglykemické 

ketoacidotické kóma (Rybka, 2006). 

Léčba diabetu mellitu 1. typu 

Edukace diabetika a jeho rodičů – diabetik a jeho rodiče jsou edukováni v ordinacích, 

diabetologických centrech či na táborech pro dětské diabetiky. Důležitou roli zde hraje 

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí a různé edukační materiály. Cílem je pacienty 

a jejich blízké namotivovat a poskytnout jim potřebné znalosti, které potřebují pro 

úspěšnou léčbu (Klíma, 2016). 
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Léčba inzulinem – základem léčby DM1 je inzulinová terapie, která spočívá především 

v dodání chybějící inzulínu do těla pacientů s touto diagnózou. Hodnoty dávkování 

inzulinu se mění dle hodnot glykémie, stravy i tělesné aktivity (Neumann, 2013). U dětí 

se nejčastěji užívají humánní inzulíny, které mají stejné struktury jako inzulín lidský. 

Existují inzulíny s různou dobou účinku. Aplikace probíhá několikrát denně. Cílem je 

co nejvěrněji napodobit fyziologický stav, při kterém po jídle vzestupuje inzulín v krvi 

(Klíma, 2016). 

Aplikace inzulínu do těla pacientů s DM1 může probíhat těmito způsoby: 

• Inzulínová pera umožňují pohodlnou a přesnou aplikaci inzulínu kdekoliv 

a kdykoliv. Při aplikaci je třeba dbát na místo provedení vpichu, protože inzulín 

se z různých míst na těle vstřebává do krve odlišnou rychlostí. V současné době 

se využívají jednorázová předplněná pera, která se po vypotřebování zlikvidují 

(Lebl a kol., 2018). 

• Inzulínová pumpa se v současné době považuje za technicky nejdokonalejší 

cestu v podávání inzulínu. Jedná se o přístroj, který pomocí kanyly s jehlou 

zavedené do podkoží pacienta nepřetržitě dodává inzulín v malých dávkách. 

Potřebné dávkování lze přesně naprogramovat. Dávkování inzulínovou pumpou 

má co nejvěrněji napodobit tvorbu inzulínu zdravých jedinců (Lebl a kol., 2018). 

Další pomůcky pro selfmonitoring a léčbu DM1: 

• Glukometr je přístroj, který slouží k měření glykémie v domácím prostředí. 

Frekvence měření glukometrem se pohybuje mezi 4–6 měřeními za den 

(Štechová a kol., 2014). Nejčastějšími místy odběru krve pro měření 

glukometrem jsou bříška prstů, jež jsou dobře prokrvena (Brož, 2015). 

• Kontinuální monitorace glukózy (continuous glucose monitoring – CGM) je 

systém, který podává reálnější a trvalý obraz denního průběhu glykémie než 

klasický glukometr. Přístroje s označením CGM však neměří koncentraci 

glykémie v krvi, ale v intersticiální tekutině (tkáňovém moku) v podkoží, což 

omezuje jejich přesnost. Nepřesnost je dána zejména časovým posunem 

údajů o koncentraci glukózy s odstupem 1–5 minut dle konkrétního typu 

přístroje. Tento nedostatek je částečně kompenzován systémem šipek, které 

naznačují zvýšenou rychlost změn hladiny glukózy. Šipky pacienta upozorňují 
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na nebezpečí hypoglykémie ještě v případě, že monitor ukazuje běžné hodnoty. 

Přístroje CGM je třeba kalibrovat s hodnotami glykémie naměřenými pomocí 

klasických glukometrů (Brož, 2015). U přístrojů CGM je možné nastavit alarmy, 

které dokážou upozornit na blížící se hypoglykémii či hyperglykémii (Štechová 

a kol., 2014). 

Dietní režim – díky současné léčbě mohou diabetici jíst téměř cokoliv. Pro správné 

dávkování inzulínu a příznivou hladinu glykémie je třeba naučit se určit množství 

sacharidů ve stravě a přemýšlet nad tím, jaké jídlo konzumovat. 

Diabetici by měli rozumět pojmu výměnná jednotka a také by měli mít sestavený 

individuální jídelní plán, který obsahuje rozpis výměnných jednotek a usnadňuje 

plánování jídel během dne. Výměnná jednotka je uměle vytvořený pojem, díky 

kterému se lidem s diabetem lépe přemýšlí o jejich stravě. Jedna výměnná jednotka 

se rovná množství stravy s obsahem 10 gramů sacharidů. Dalším pojmem, který souvisí 

se stravováním, je glykemický index (GI) potravin. Tento pojem udává, jak rychle 

a na jak dlouho jednotlivá potravina zvýší glykémii u člověka bez diabetu. Potraviny 

s GI nad 75 zvyšují glykémii rychle, a proto se využívají při řešení hypoglykémie (Lebl 

a kol., 2018). 

Léčbě DM1 svědčí také pravidelný pohyb. Ten napomáhá s udržením optimální 

tělesné hmotnosti a také předchází vzniku některých pozdních komplikací, které jsou 

s diabetem spojené (Lebl a kol., 2018). 

Shrnutí 

DM1 je nejčastější typ diabetu v dětském věku, jehož hlavním rysem je nedostatek 

inzulínu v těle pacientů, který způsobuje vysokou hodnotu glykémie. Nejčastěji bývá 

diagnostikován v dětství, ale může se objevit v kterémkoliv věku. Mezi hlavní 

komplikace patří hypoglykémie a diabetická ketoacidóza. Léčba DM1 je celoživotní 

a závislá zejména na dodání chybějícího inzulínu, který se aplikuje inzulínovými pery 

nebo inzulínovými pumpami. K úspěšné léčbě přispívají také dietní opatření a zejména 

selfmonitoring. 
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1.1.5 Epilepsie 

MKN-10 zahrnuje epilepsii mezi nemoci nervové soustavy do podkapitoly poruch 

záchvatovitých – proxymálních (G40 – G47). Epilepsie neboli padoucnice se nachází na 

položce G40 a zahrnuje několik typů. Epilepsie je častým chronickým onemocněním, 

kterým trpí přibližně 1 % populace a k rozvoji více než 75 % epileptických onemocnění 

dochází před 18 rokem života. Polovina epileptiků je mladší 16 let (Muntau, 2014). 

Charakteristika epilepsie 

Epilepsie je onemocnění, jež se projevuje opakovanými epileptickými záchvaty. Vznik 

epileptického záchvatu je závislý na epileptogenním podnětu, který podráždí 

epileptogenní ložisko v CNS (většinou lze ložisko odhalit na EEG vyšetření10). 

Podráždění ložiska přesáhne hranici záchvatové pohotovosti. 

• Epileptogenním podnětem může být horečka, hypoglykémie, nedostatek kyslíku, 

minerálová nerovnováha (nižší hladina např. vápníku či hořčíku), ale i rytmické 

světelné impulzy. 

• Epileptogenní ložisko je okrsek mozkové tkáně s abnormální elektrickou 

aktivitou, který má původ vrozený, poúrazový, vzniklý při porodním poranění 

či jiném stavu. 

• Práh záchvatové pohotovosti znázorňuje tendenci mozku reagovat na předměty 

běžně se v životě vyskytující záchvatem. Snížený práh záchvatové pohotovosti 

bývá mnohdy vázán dědičností, vývojově snížená nezralost CNS – u dětí 

od 3 do 5 let (Klíma, 2016). 

Vyskytuje se mnoho typů neboli syndromů epilepsie i řada typů záchvatů. Epileptické 

syndromy se odlišují svými příznaky i často neznámými příčinami vzniku. Spojuje je 

fakt, že ovlivňují mozek a jejich hlavním příznakem jsou záchvaty (Conway a kol., 

2016). 

Etiologie a diagnostika epilepsie 

U epileptiků se nejčastěji vyskytují idiopatické epilepsie bez známé příčiny jejich 

vzniku. Tyto epilepsie však vykazují charakteristické věkové rozložení a EEG nález 

 
10 EEG vyšetření neboli elektroencefalogram je vyšetřovací metoda, jež zachycuje elektrické potenciál 

z mozku tak, jak se zevně promítají na lebku. Ze zapsané křivky lze vyčíst mnoho informací 

o ložiskových nálezech v jednotlivých částech mozkové kůry (Klíma, 2016). 
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(Muntau, 2014). Zrod epilepsie je podmíněn nejen genetickými předpoklady, ale 

i vnějšími či získanými dráždivými mechanismy. Jsou-li hlavním spouštěčem epilepsie 

dráždivé mechanismy – jedná se o epilepsii „symptomatickou“ (Matthes, Schneble, 

1996), která nejčastěji vzniká následkem akutních či chronických onemocnění CNS 

nebo organického poškození mozku (Muntau, 2014). Epilepsie nemusí propuknout 

přímo po příčině onemocnění, ale může se objevit až za několik měsíců či let 

od možného spouštěče (Matthes, Schneble, 1996). 

Po zjištění rodinné a osobní anamnézy se přistupuje k pečlivému vyšetření dítěte, 

především pak jeho nervového systému (Matthes, Schneble, 1996). Dále následuje 

neurologické vyšetření, provádí se odběry krve, vyšetření EEG či magnetická rezonance 

(Kudr, 2016). Každý případ epilepsie je však jiný, stejně tak jako je jiné každé dítě, 

a proto ne vždy stejně funguje totožná diagnostika a léčba (Conway a kol., 2016). 

Specifika a komplikace epilepsie 

Epileptický záchvat vzniká následkem abnormální elektrické aktivity v mozku (Muntau, 

2014) a mění tak způsob, jakým člověk cítí, myslí nebo se chová. Některé ze záchvatů 

jsou docela malé, takže je pacient nebo jeho rodiče nemusí ani zaznamenat, naopak jiné 

záchvaty jsou zcela nezaměnitelné (Conway a kol., 2016). 

Záchvaty je možné klasifikovat dle několika kritérií a jejich rozdělení je založené 

na příznacích a chování pacienta. Do roku 2017 se používala klasifikace ILAE 

(International League Against Epilepsy) z roku 1981, v roce 2017 vstoupila v platnost 

nová klasifikace epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017. Podle platné klasifikace 

se záchvaty dle svého začátku dělí na fokální, genearalizované a na záchvaty 

s neznámým začátkem, které jsou klasifikovány ještě podrobněji (Marusič, 2018). Tyto 

typy záchvatů pak mohou být buď s motorickými projevy či bez nich (Buršíková, 

2019). 

• Parciální (lokální, ložiskový, částečný) záchvat začíná jako křeč na malém 

lokalizovaném okrsku a postupně se šíří do okolních míst. Vědomí nebývá 

při tomto záchvatu porušeno (Klíma, 2016). Jednoduché parciální záchvaty 

se projevují pohybovými, smyslovými, vegetativními či psychickými symptomy. 

Pohybové (motorické) záchvaty jsou provázeny záškuby, křečemi 

až přechodnou obrnou postižených skupin svalů. Smyslové (senzorické) 
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záchvaty jsou různorodé a jejich symptomy se odvíjejí od výskytu epileptického 

ložiska. Často se projevují záchvatovitými pocity brnění nebo mravenčení 

postižených částí těla. Pokud je ohnisko záchvatu v části mozku, která řídí 

zrakové vjemy, dochází u pacientů k vidění záblesků, poruchám periferního 

vidění, výpadkům zrakového pole až ke slepotě. Dle lokalizace ložiska záchvatu 

může docházet k sluchovým či chuťovým halucinacím i psychotickému chování. 

Parciálním záchvatům povětšinou předchází „aura“. I když auru každý pacient 

prožívá individuálně, na jejím základě pozná, že se blíží epileptický záchvat. 

Po proběhlém záchvatu mají osoby s epilepsií amnézii, takže si nepamatují, 

co se stalo. Obvykle jde pouze o několik sekund až minut. Během záchvatu 

jsou jejich reakce na podněty z okolí nepřiměřené. Dalšími charakteristickými 

projevy záchvatu jsou automatické pohyby (Čadová a kol., 2015). 

• Generalizovaný (celkový) záchvat postihuje celou oblast a dochází při něm 

ke ztrátě vědomí. U toho typu záchvatu je potřeba rozlišit, zda jej doprovází 

křeče či nikoliv (Klíma, 2016). 

• Záchvaty s neznámým začátkem jsou takové záchvaty, které nelze zařadit ani 

mezi fokální, ani mezi generalizované (Buršíková, 2019). 

Léčba epilepsie 

I když se ve všech případech nepodaří pomocí různých vyšetřovacích metod zjistit, jaká 

je příčina epilepsie, i tak je důležité její léčení a v některých případech i úplné vyléčení 

(Matthes, Schneble, 1996). 

Při léčbě epilepsie hraje důležitou roli úprava životosprávy. Ke snížení rizika vzniku 

epileptických záchvatů přispívá zejména dobrá spánková hygiena. Dětem i dospělým 

s epilepsií je proto doporučován dostatek pravidelného spánku. Asi třem procentům 

pacientů vyvolávají epileptické záchvaty vnější podněty – střídání světla a tmy nebo 

blikající světlo (Kudr, 2016). 

Hlavní léčbou u mnoha pacientů s těžším průběhem či opakovanými záchvaty je léčba 

farmakologická (Kudr, 2016). Tato léčba spočívá v podávání léku, konkrétně 

antiepileptik (AED). Ta sice nedokážou epilepsii zcela vyléčit, ale jejich podávání 

snižuje frekvenci záchvatů nebo vede k jejich úplnému vymizení. Pacienti léky užívají 

měsíce, roky, ale i celoživotně. Asi 30 % pacientů trpí farmakorezistentní epilepsií, 
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u nichž léčba AED nezabírá. Pacientům s epilepsí, zejména těm s farmakorezistentní 

epilepsií kromě léků pomáhají také chirurgické zákroky či dietní terapie. Dietním 

opatřením je myšlena ketogenní dieta (Kudr, 2016). 

Přes všechny způsoby moderní medicíny však existují závažnější případy epilepsie 

či komplikovanější syndromy, které na léčbu nereagují. Tyto epilepsie jsou často 

doprovázeny mentálním postižením, autismem, depresemi či tělesným postižením 

(Conway a kol., 2016). 

Shrnutí 

Epilepsie je chronické onemocnění nervové soustavy, které se projevuje opakovanými 

epileptickými záchvaty. Záchvaty mohou být parciální, generalizované nebo 

s neznámým začátkem. Některé epilepsie vznikají bez známé příčiny, jiné mohou 

způsobit jak exogenní, tak endogenní faktory. K léčbě se využívají farmaka  

– antiepileptika. Pacientům s farmakorezistentní epilepsií pomáhají dietní opatření 

či chirurgický zákrok. 

1.2 Vzdělávání žáků s chronickým onemocněním v běžné základní 

škole 

Důležitým sociálním mezníkem v životě dítěte je nástup do základní školy, tedy zisk 

nové sociální role – role školáka. Tímto krokem je započata další životní fáze a v životě 

dítěte a dochází k určitým změnám. Škola tak ovlivňuje osobnost dítěte, jeho 

sebehodnocení, sebepojetí i to, jakým směrem se chce dítě v životě ubírat. Do základní 

školy nastupují děti ve věku 6–7 let, jejichž dovednosti a schopnosti jsou v souladu 

s požadavky školní zralosti a připravenosti (Vágnerová, 2005). 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v § 45 uvádí, že žák po úspěšném ukončení vzdělávacího 

programu základního vzdělávání v základní škole (ZŠ) dosáhne stupně základní 

vzdělání. Dle zákona jsou v České republice základní školy (základní školy běžného 

typu) a základní školy určené pro žáky s různým typem postižení, pro které 

jsou podpůrná opatření poskytovaná na běžné ZŠ nedostačující (tj. ZŠ zřízené dle § 16 

odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.). 
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1.2.1 Koncept inkluzivního vzdělávání 

V současné době je koncept inkluzivního vzdělávání nejaktuálnějším trendem, který 

prostupuje všemi vzdělávacími úrovněmi. Dle mnoha autorů se tento koncept odlišuje 

nejen podle jednotlivých států, ale i podle konkrétních škol. V České republice je pojem 

inkluze nejčastěji spojován se vzděláváním. Hovoříme tak o inkluzivním vzdělávání 

či inkluzi ve vzdělávání (dále jen inkluze), což představuje „školu nebo vzdělávání 

pro všechny“ a také „nové přístupy ke vzdělávání a ke společnosti“. Inkluzí rozumíme 

vytváření podmínek pro vzdělávání, které poskytují takové prostředí, ve kterém mohou 

být vzděláváni všichni žáci bez rozdílu. Tento stav by měl být prospěšný nejen pro 

všechny žáky, ale také pro rodiče, pedagogy a celou školní komunitu (Zilcher, Svoboda, 

2019). 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 16 odst. 1 je žák se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP): „Osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo 

užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření.“ Pravidla vzdělávání žáků se SVP upravuje vyhláška č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Podpůrná opatření 

Žákům se SVP mohou být poskytnuta podpůrná opatření (PO) prvního až pátého 

stupně. Přičemž PO prvního stupně se poskytují žákům, jež potřebují minimální úpravu 

metod, organizace či hodnocení. Podpůrná opatření tohoto stupně žákům poskytuje 

škola či školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně jsou poskytovány pouze na základě 

doporučení ŠPZ s informovaným souhlasem zákonného zástupce nezletilého žáka. 

Nejčastěji využívaná podpůrná opatření: 

• Individuální vzdělávací plán (IVP) je závazný dokument pro zajištění SVP 

žáka, zpracovaný školou dle doporučení ŠPZ a vycházející ze školního 

vzdělávacího programu. 

• Pedagogická intervence je určena zejména žákům se SVP, kteří potřebují 

podporu v určitých vyučovacích předmětech. Jedná se o podpůrné opatření 



31 

prvního stupně, které může pro žáky základní školy realizovat škola, školní 

družina nebo školní klub. 

• Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, jenž pomáhá jinému 

pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání. Žáky se SVP 

podporuje v samostatnosti a v zapojení do všech činností v rámci vzdělávání. 

Konkrétní podpůrná opatření, pravidla jejich využití a jejich normovaná finanční 

náročnost je podrobně vymezena v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

1.2.2 Vzdělávání žáků s chronickým onemocněním 

V Listině základních práv a svobod se v čl. 33 odst. 1 se uvádí: „Každý má právo 

na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.“ 

Nejaktuálnějším dokumentem, který se zabývá vzdělávací politikou v České republice, 

je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, jehož hlavní snahou je 

modernizovat dosavadní vzdělávací u nás v několika klíčových oblastech. Těmi jsou 

regionální školství, zájmové a neformální vzdělávání, celoživotní učení a také příprava 

nových výzev a řešení přetrvávajících potíží, se kterými se školství dlouhodobě potýká 

(MŠMT, 2020). 

Národní program vzdělávání spolu s rámcovými programy tvoří státní úroveň 

systému kurikulárních dokumentů, na které navazují školní vzdělávací programy 

(ŠVP) určující vzdělávání na jednotlivých školách. Vzdělávání na základních školách 

vychází z rámcového programu základního vzdělávání (RVP ZV), jehož část D 

se věnuje vzdělávání žáků se SVP. ŠVP školy vycházející v RVP PZ je podkladem pro 

zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) při poskytování prvního stupně 

podpůrných opatření či IVP, který se zpracovává od druhého stupě PO (MŠMT, 2017). 

Žáci s chronickým onemocněním se dle současné legislativy, aktuálního znění zákona 

561/2004 Sb. § 16 odst. 1, řadí mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP). Tito žáci potřebují podporu ve vzdělávání z důvodu jejich zdravotního stavu. 

Jsou zde zahrnuti: „Žáci tělesně, zrakově či sluchově postižení, žáci s lehkým mentálním 

postižením, žáci s kombinovanými vadami a žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobou 

nemocí či lehčími zdravotními poruchami vedoucím k poruchám učení.“ (MŠMT, 2008, 

s. 1) 
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Jelikož jsou dle zákona žáci s chronickým onemocněním řazeni mezi žáky se SVP, mají 

nárok na poskytování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podpůrná 

opatření prvního stupně se realizují v rámci škol, PO druhého až pátého stupně 

doporučují školská poradenská zařízení, která se při své činnosti řídí zákonem 

č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. 

Spolupráce učitele a rodičů žáka 

Ve vztahu učitel – rodič se často zmiňuje klientský a partnerský přístup. Na jedné straně 

je rodič chápán jako klient či zákazník, na jehož zájmy a přání má škola odpovídat. 

Na straně druhé může být rodič považován za partnera ve výchovně-vzdělávacím 

procesu, který se školou a učiteli ekvivalentně sdílí odpovědnost za vzdělání dítěte. 

Škola by tedy měla rodiče respektovat jako klienta. Proto, aby svůj úkol plnila 

co nejkvalitněji, je třeba vzájemná spolupráce a partnerství. Vzájemná spolupráce 

vytváří důvěru mezi zúčastněnými stranami, odbourává strach a předsudky, posiluje 

ochotu dětí na aktivním zapojení do výuky a zlepšuje podporu při překonávání jak 

školních, tak osobních či rodinných problémů (Čapek, 2013). 

Personální podpora žáků s chronickým onemocněním 

Nadace Open Society Fund Praha (2018) ve své zprávě ohledně inkluzivního vzdělávání 

publikovala hodnocení učitelů při práci s žáky se SVP. Většina učitelů a ředitelů uvedla, 

že se jim s žáky s chronickým onemocněním pracuje velmi snadno (23 %) či spíše 

snadno (50 %). 

Někteří žáci s chronickým onemocněním vyžadují kvůli svému zdravotnímu stavu 

speciální zdravotní režim, který jim musí být poskytnut i během pobytu ve školském 

zařízení. Vyvstává tedy zásadní otázka, kdo je ve škole způsobilý žákům poskytnout 

medikaci a potřebné zdravotnické úkony, pokud toho nejsou sami schopni. Podle 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách): „Zdravotní služby lze poskytovat pouze prostřednictvím 

osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotních služeb.“ (zákon č. 372/2011 Sb., § 11, odst. 3) 
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Z uvedeného tedy vyplývá, že pedagogický pracovník, nejčastěji učitel, není způsobilý 

k provádění zdravotních úkonů, neboť zákon jeho činnost definuje takto: 

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost 

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu.“ (zákon č. 563/2004 Sb., § 20, odst. 2) 

Kromě učitele může být ve třídě k dispozici také asistent pedagoga, který je také 

pedagogickým pracovníkem a taktéž mu tedy nepřísluší provádět zdravotnické úkony. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

definuje činnost asistenta pedagoga následovně: „Asistent pedagoga vykonává přímou 

pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami.“ (zákon č. 563/2004 Sb., § 20, odst. 1) 

Další osobou, která může být u žáka s CHO přítomna, je osobní asistent, který 

poskytuje službu osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

„Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 

omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 

potřebuje.“ (zákon č. 108/2006 Sb., § 39, odst. 1) Osobní asistent není zaměstnancem 

školy, ale svoji činnost vykonává na základě smlouvy se zákonnými zástupci žáka. Tato 

služba je hrazena z příspěvku na péči, který zákonní zástupci pobírají (Jirků, 2007). 

Ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. v § 5, odst. 1 jsou uvedeny činnosti, které osobní asistent 

poskytuje, avšak provádění zdravotních úkonu zde také není jmenováno. 

Pedagogický pracovník může aplikovat medikaci jen v případě první pomoci, která 

nesnese odkladu. Obvykle se jedná o potíže při záchvatovitých onemocněních. 

Například píchnutí injekce v případě rizika anafylaktického šoku. Kvůli nedostatečné 

struktuře této problematiky a chabé spolupráci MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR 

jsou pedagogičtí pracovníci vystavováni riziku. S postupným rozvojem inkluzivního 

vzdělávání a nárůstem žáků s chronickým onemocněním se budou nároky na podávání 

léků a provádění zdravotních úkonů i nadále zvyšovat. Tento problém však není 

legislativně dořešen, a pokud tak učitel provede či provádí některý ze zdravotních 



34 

úkonů (např. aplikace inzulínu diabetikovi), činí tak na vlastní zodpovědnost, protože 

není zdravotnicky způsobilý. A to i přes to, že neposkytnutím úkonu mohl být žák 

ohrožen na zdraví a životě. 

Platí tak jen určitá doporučení, kterými je možné se při vzdělávání a péči o žáka s CHO 

řídit. Vhodné je sepsání smlouvy (dohody) o spolupráci mezi zákonnými zástupci dítěte 

a školou a postup školy při požadavku zákonného zástupce na zdravotnický úkon 

zpracovat do školního řádu. Dalším problémem je i samotné ukládání léků a prostředí, 

ve kterém se zdravotnické úkony provádějí. Kontrolou těchto požadavků padá mezi 

činnosti krajských hygienických stanic (Polášková, 2019). 

Z výše uvedeného je tedy patrné, jak složitá je situace ohledně poskytování zdravotní 

péče ve školách. Inspiraci by bylo možné hledat například v zahraničí, kde jsou 

ve školách zaměstnány zdravotní sestry (více v kapitole 2). 

Shrnutí 

Dle zákona jsou žáci s chronickým onemocněním řazeni mezi žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a mají tak nárok na poskytování podpůrných opatření. 

Klíčovou cestou k úspěšné integraci žáka s CHO do běžné základní školy je dobrá 

spolupráce mezi učitelem a rodiči nemocného dítěte. I přes to, že v mnoha třídách bývá 

přítomen pedagog, asistent pedagoga a v některých případech i osobní asistent, 

žádnému z nich dle platné legislativy nepřísluší provádět zdravotnické úkony, které tito 

žáci mohou potřebovat. 

1.3 Specifika žáků mladšího školního věku s chronickým 

onemocněním 

Pokud u žáka propukne chronické onemocnění ještě před nástupem do 1. třídy, je 

vhodné již v předstihu seznámit třídního učitele s nemocným žákem a také mu vysvětlit 

všechna specifika, která vyplývají z jeho nemoci a mohou ovlivňovat jak jeho zdravotní 

stav, tak jeho školní výkon. Kromě třídních učitelů by měli být s nemocí žáka 

seznámeni všichni pracovníci školy, kteří s ním budou přicházet do kontaktu. Bylo 

by vhodné zajistit pro zaměstnance školení se zdravotníky (Neumann, 2017). 
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Žáci s CHO se mohou cítit osaměle. Proto je důležité spolužáky o onemocnění žáka 

informovat. To přispívá k lepšímu pochopení situace, ve které se nemocný žák nachází, 

a k lepší sociální podpoře ze strany spolužáků. Informovaností spolužáků se zamezí 

různým spekulacím a přispěje se k pochopení, proč je k žákovi s CHO v některých 

situacích přistupováno jinak. 

Pokud by žák chtěl, může se se spolužáky podělit o své zkušenosti s nemocí 

a odpovědět jim na některé otázky týkající se jeho zdravotního stavu. Vše je třeba 

žákům vysvětlit s ohledem na jejich věk. Také by mělo zaznít, že chronická onemocnění 

nejsou pro ostatní žáky nakažlivá a že nemocný spolužák je stejný jako oni, jen 

potřebuje v některých situacích pomoct. Vhodné je spolužákům představit pomůcky, 

které jsou ke zvládnutí některých CHO potřebné (Čadová a kol., 2015). 

Potíže mohou mít chronicky nemocní žáci také s vyšší absencí ve škole, která může být 

způsobena častější nemocností nebo potřebnými hospitalizacemi v nemocnici. Častější 

absence se mohou odrazit jak na školním výkonu, tak i v navazování a udržování 

sociálních vztahů. V důsledku delší nepřítomnosti ve škole a užívání léků se mohou žáci 

s CHO potýkat s komunikačními, emocionálními a výchovnými problémy. 

Některá CHO mohou negativně ovlivňovat také kognitivní schopnosti – tito žáci mohou 

mít potíže s učením, udržením pozornosti, s pamětí, s řešením úkolů, celkovou 

organizací a porozuměním. Negativní vliv na školní práci může mít také nastavená 

medikace. Všechny tyto faktory mohou ovlivňovat školní úspěch, který je v období 

docházky na 1. stupeň základní školy význačný (Snopek a kol., 2018). 

Bude-li učitel žáka s CHO respektovat, budou k němu s respektem ve většině případů 

přistupovat i jeho spolužáci. Pokud by bylo možné, aby žáci zhlédli filmy s tématikou 

konkrétního onemocnění nebo se zapojili do projektu, který jim onemocnění spolužáka 

více přiblížil, bylo by to též přínosné (Neumann, 2013; Lebl a kol., 2018). 

Pro uspokojení potřeb žáka s CHO v prostředí školy je třeba systematický přístup. Aby 

nemocní žáci mohli dosáhnout svého maximálního potenciálu, musí být naplněny jejich 

potřeby (Snopek a kol., 2018). 

Škola má v životě nezastupitelné místo jak u dětí zdravých, tak u dětí, které se potýkají 

s chronickým onemocněním (Ondriová a kol., 2018). 
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1.3.1 Metodika práce s žáky s chronickým onemocněním 

Žák s astmatem v prostředí školy 

Školní výkon žáků s astmatem se může měnit v důsledku jejich zdravotního stavu, který 

může být ovlivněn záchvaty dušnosti či ztíženým dýcháním. Užívané léky, ale 

i nadměrná únava mohou vést k potížím s pozorností. Vhodně léčené astma umožňuje 

žákům normální školní život. I přesto musí být učitel o zdravotním stavu svého žáka 

informován a být připraven na možnost astmatického záchvatu. Žáci si v případě 

potřeby před fyzickou aktivitou aplikují léky – obvykle v podobě spreje. Žáci 

s astmatem se mohou obávat dušnosti, musejí zvládat dlouhodobou léčbu, častější 

onemocnění i pobyty v nemocnici (Čadová a kol., 2015). 

Od roku 2009 běží v České republice projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu, 

který reaguje na zvyšující se počet žáků s alergickým onemocněním a astmatem. Cílem 

projektu je díky celodennímu kurzu vedeným lékaři a odborníky z praxe zvýšit 

odbornou kvalifikaci učitelů v této problematice (ČIPA, 2017). 

Žák s cystickou fibrózou v prostředí školy 

Žáci s CF obvykle chodí do školy pravidelně, lehký kašel ani léčba je ve škole příliš 

neohrožuje. Učitelé musí znát stěžejní informace o onemocnění a vědět, že ani CF, ani 

kašel s ní spojený není pro ostatní nakažlivý. Žáci s tímto onemocněním mají tedy 

častěji kašel a bývají více nemocní než jejich spolužáci (Snopek a kol., 2018). Celková 

školní práce může být zkomplikována náročným léčebným režimem a dále 

pravidelnými lékařskými kontrolami, fyzioterapeutickou léčbou a opakovanými pobyty 

v nemocnici. Zdravotní stav žáků s CF se může značně měnit. Zvláštní pozornost 

by měla být nemocným žákům věnována kvůli psychosociálním aspektům onemocnění 

a dalším chronickým stavům, které CF přináší. Žáci mohou zažívat pocit méněcennosti 

a obtížně si hledat kamarády. Je pro ně však velice důležité a pozitivní, pokud se mohou 

cítit plně začleněni do kolektivu třídy a školy. I přes to, že samotné onemocnění nemá 

na intelekt žáka žádný vliv, negativně mohou na jeho školní výkon působit dlouhodobé 

absence kvůli pobytu v nemocnici nebo v domácím ošetřování (Čadová a kol., 2015). 

Vyučující žáků s CF by měli respektovat jejich specifické potřeby, aby nedošlo 

ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Někteří žáci s tímto onemocněním se ostýchají 
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kašlat a vyplivnout hlen do kapesníku mezi spolužáky ve třídě, a proto by měly mít 

ve třídě takové místo, aby po domluvě s učitelem mohly v případě potřeby kdykoliv 

opustit třídu a v klidu si dýchací cesty vyčistit. Učitelé by jim také měli umožnit odejít 

během vyučování na toaletu. U žáků v nižších ročnících je dobré, aby na ně učitel 

dohlédl při užívání enzymů před jídlem a při stravování během přestávky. Někteří žáci 

totiž mají kvůli sledování výživy od útlého věku tendenci jídlo šidit (Michalík a kol., 

2012). Není vhodné, aby žák zaléval květiny, mazal tabuli houbou, pracoval s dlouho 

stojící vodou či hlínou a seděl v blízkosti umyvadla (Snopek a kol., 2018). 

Žáci s CF mohou mít potíže zejména v předmětech, které vyžadují soustředění 

a koncentraci pozornosti. Týká se to hlavně žáků, kteří jsou oslabení – častěji nemocní, 

trvale zahlenění a kašlající či mají slabší tělesnou konstituci (Michalík a kol., 2012). 

Cvičení žáků během hodin tělesné výchovy závisí na jejich aktuálním zdravotním stavu, 

neměli by však být nuceni k přepínání svých sil. Pokud je žák v dobrém zdravotním 

stavu a přeje si účastnit se školních kurzů a výletů, je to pro něj prospěšné. Postup 

zdravotní péče je potřeba s rodiči podrobněji zkonzultovat (Snopek a kol., 2018). 

Žák s onkologickým onemocněním v prostředí školy 

Žák, který prodělal onkologické onemocnění a jeho následnou léčbu, se obvykle vrací 

zpět do školy, do které před vypuknutím nemoci docházel (Čadová a kol., 2015). 

Možnost návratu žáka zpět do školního života a mimoškolních aktivit posiluje jeho 

sebevědomí a uplatnění v dětském kolektivu (Mrzena, 2012). Samotné onemocnění 

či vedlejší účinky léčby mohou zapříčinit změnu vzhledu žáka (změny způsobené 

chirurgickým zákrokem, ztráta vlasů), odlišné fungování mozku a organismu žáka. 

V některých případech může mít žák i potíže s komunikací. Je zde na místě pomoc 

profesionálů i modifikace vzdělávacího procesu (Čadová a kol., 2015). Proto musí být 

vyučující žáka informováni o podstatě problému, aby věděli, jaké jsou možnosti 

a schopnosti žáka (Mrzena, 2012). 

Žák s diabetem mellitem 1. typu v prostředí školy 

Dle Ondriové, Fertaľové a Zacharové (2018) je výkon žáka s DM1 srovnatelný jak 

po stránce fyzické, tak po stránce intelektové se zdravými vrstevníky. Z tohoto důvodu 

by měly být na žáky s DM1 v rámci školy kladeny stejné nároky jako na jejich 

vrstevníky. 
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Žáci s diabetem však ve škole potřebují modifikovat některé podmínky tak, aby jim 

bylo umožněno svoji nemoc dobře zvládat. Tito žáci potřebují mít ve škole zajištěné 

místo, kde si mohou v klidu aplikovat polední dávku inzulínu. Šikovnější žáci si inzulín 

zvládnou sami píchnout již v první třídě, ale většina to dokáže až kolem devíti či deseti 

let. Nestačí však pouhé píchnutí injekce, ale je třeba zkontrolovat správné odměření 

inzulínové dávky. Zde je na místě, aby se rodiče domluvili s třídním učitelem 

na kontrole dávky před samotnou aplikací inzulínu. Stále častěji se při léčbě využívá 

inzulínová pumpa, která kanylou dodává do těla nepřetržitě malé množství inzulínu. 

Žák si před každým jídlem ještě podá pomocí tlačítek na pumpě vyšší množství 

inzulínu. Zde je vhodné, aby učitel alespoň u mladších žáků zkontroloval číslo určující 

nastavenou hladinu inzulínu. Žák nesmí pumpu ani odkládat, ani odpojovat. Po aplikaci 

inzulínu se musí žák najíst. Pokud je ve školní jídelně fronta, potřebuje žák s DM1 

zajistit právo přednostního výdeje stravy, aby u něj nedošlo k náhlému poklesu cukru 

v krvi a hypoglykémii. Žák s diabetem může jíst stejnou stravu jako jeho spolužáci, jen 

musí mít upravené množství. Žák si musí také několikrát denně měřit glykémii 

glukometrem. I když má žák s diabetem zavedený systém kontinuální monitorace 

glukózy, je nutné, aby se glukometrem přeměřil před podáním polední dávky inzulínu 

před obědem. V průběhu vyučování může nastat situace, kdy žákovi příliš klesne 

glykémie a dostane se až do stavu hypoglykémie. Rodiče by měli učitele informovat 

o tom, jak u žáka hypoglykémii co nejlépe řešit a dát učiteli menší zásobu rychlých 

cukrů pro první pomoc. 

Potíže mohou nastat s účastí žáků s diabetem na mimoškolních akcích. Mladším žákům 

by mělo být umožněno, aby tyto akce (školní výlety, školy v přírodě, sportovní 

výcviky) absolvovali v doprovodu se svými rodiči a nebyli tak kvůli DM1 vyřazováni 

z kolektivu. Starší žáci, kteří bývají v léčbě diabetu samostatní, se mohou 

několikadenního pobytu účastnit bez rodičů. Je však třeba, aby si uměli změřit glykémii, 

píchnout si vhodnou dávku inzulínu a pravidelně jedli. Je však vhodné, pokud učitel 

počínání žáka alespoň zpovzdálí sleduje (Lebl a kol., 2018). 

Žák s epilepsií v prostředí školy 

Žák s epilepsií, u kterého se záchvaty objevují jen ojediněle, nepotřebuje ve škole 

speciální péči. I přesto musí být učitel o onemocnění žáka informován rodičem (Kudr, 
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2016) a měl by vědět, jaké druhy záchvatů se u žáka vyskytují, jaký je jejich průběh 

a také to, jak se zachovat v případě záchvatu a poskytnutí první pomoci (Buršíková, 

2019). Pokud u žáka dojde ve škole k záchvatu, je potřeba z jeho blízkosti odstranit 

všechny předměty, o které by se mohl zranit. Zabránit úrazům hlavy se dá tím, že 

žákovi hlavu podložíme něčím měkkým nebo mu ji po dobu záchvatu přidržíme 

rukama. Během záchvatu delšího než 2–3 minuty je třeba žákům podat rektální 

diazepam, který se aplikuje do konečníku a dojde tak k rychlému zastavení záchvatu. 

Alternativou rektálního diazepamu je bukální midazolam, který se aplikuje do dutiny 

ústní nebo na vnitřní stranu tváře (Kudr, 2016). 

Při vícedenních školních výletech s sebou musí mít žáci léky, které pravidelně užívají 

a také medikamenty pro zastavení záchvatu (viz text výše). Učitel by měl na žáka 

nahlížet stejně jako na ostatní. Nevhodnými aktivitami pro žáky s epilepsií mohou být 

jen některé činnosti v hodinách tělesné výchovy – chůze po kladině, šplh, gymnastika 

na kruzích, dlouhé vytrvalostní běhy nebo plavání bez dozoru. 

Pedagog by měl k žákovi s epilepsií přistupovat citlivě – žák musí učiteli věřit a cítit 

se v jeho přítomnosti v bezpečí. Informace o epilepsii, druzích záchvatů a první pomoci 

by měly být poskytnuty mimo učitelů také spolužákům žáka s epilepsií. Dostatek 

informací zmírňuje stigma s epilepsií spojené (Buršíková, 2019). 
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2 Rešerše výzkumů na podobné téma 

Autorka Wieczorek-Płochocka (2020) se zaměřila na problematiku poskytování 

zdravotnických zákroků žákům s chronickým onemocněním učiteli v Polsku, kterou řeší 

nový zákon – Zákon o zdravotní péči o studenty, jež vešel v platnost v dubnu roku 2019. 

Hlavním cílem zákona je stanovit péči o žáky s chronickým onemocněním. Jelikož 

zákon platí poměrně krátkou dobu, je obtížné v současnosti posuzovat jeho účinky. 

I přes to lze říct, že jde o pozitivní a vstřícný krok k žákům s CHO na polských školách. 

Dle zákona je možné, aby v průběhu nepřítomnosti zdravotní sestry ve vzdělávacích 

institucích poskytoval zdravotní činnost učitel. Ten však musí být důkladně proškolen 

a se svým úkolem souhlasit. Učitel musí vědět, jak v různých situacích jednat, aby 

poskytl pomoc a žákovi nezpůsobil újmu. Z tohoto důvodu je značná část učitelů k nově 

zavedenému zákonu skeptická. Odpůrci argumentují také tím, že by lékařskou péči měl 

poskytovat pouze kvalifikovaný zdravotnický personál, neboť jsou učitelé vystaveni 

veliké odpovědnosti při poškození zdraví žáka. 

Výzkum „Academic Continuity and School Reentry Support as a Standard of Care 

in Pediatric Oncology“ se zaměřuje na edukaci žáků s onkologickým onemocněním  

– konkrétněji na jejich návrat do škol. Absence ve škole může být pro žáka 

s onkologickým onemocněním problém jak během léčby, tak i po ní. Je tedy potřeba, 

aby byl nemocnému žákovi umožněn jeho návrat do původní školy, což mu usnadní 

především zisk pocitu normálnosti, ale také může dojít k celkovému zlepšení jeho 

psychického stavu. Návrat zpět do školy může být výzvou nejen pro samotného žáka, 

ale také pro jeho rodiče, učitele a spolužáky. Proto je potřeba, aby rodiče, škola 

i zdravotní tým vzájemně spolupracovali a mohli tak pro nemocného žáka vytvořit co 

nejvhodnější podmínky. Zásadní je informovanost zaměstnanců školy o diagnóze 

a léčbě a také poskytnutí doporučení pro podporu žáka. Autoři ve svém výzkumu 

analyzovali několik studií, které se zabývají tématem návratu žáků do škol po 

onkologickém onemocnění. Z výsledků výzkumu vyplývá fakt, že školní programy 

návratu žáků do škol jsou poměrně nízké kvality, ale pozitivní podpora programu ze 

strany rodičů a dalších účastníků vzdělávání vede ke zlepšení pochopení nemoci učiteli 

i spolužáky. Díky tomuto zjištění se doporučuje poskytnutí podpory při návratu žáka do 

školy. Program byl dle respondentů jednotlivých studií přínosný. A to zejména pro 
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učitele a spolužáky, u kterých došlo k posílení pozitivních postojů k nemocnému žákovi 

a zbavení se strachu (Thompson a kol., 2015). 

Zpráva autorů Snopka a Moravčíkové (2017) o hodnocení projektu, který je zaměřen na 

práci učitele s chronicky nemocnými žáky, uvádí významný poznatek o tom, že 

onemocnění žáků neovlivňuje přímo jejich práci, ale může narušit jejich učení. Proto 

jsou i tito žáci řazeni do inkluzivního vzdělávání a jejich potíže jsou řešeny v rámci 

speciální pedagogiky. Celková charakteristika žáka pak zahrnuje nejen jeho zdravotní 

stav, ale i narušení vzdělávacího procesu v důsledku opakovaných absencí či 

hospitalizací a postoj sociálního prostředí, především rodiny, učitelů a spolužáků. Kvůli 

nedostatečným znalostem učitelů v oblasti první pomoci, která se v povinné přípravě 

na profesi učitele nevyučuje, byl na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně realizován projekt 

„FromNovice Teacher to Teacher Mentor“ na zvyšování profesních kompetencí učitelů 

právě ve výše zmíněné oblasti. Jeden z modulů projektu byl nazván „Analýza práce 

učitele s nemocným dítětem“. Z výsledků výzkumu vzešlo, že začínající učitelé nemají 

dostatek informací o CHO a jejich dopadu na vzdělávací proces, a to především proto, 

že jim není poskytnut dostatek informací od rodičů žáka. Žáka s CHO není třeba 

v některých případech potřeba integrovat, ale je potřeba, aby učitel jeho stav průběžně 

kontroloval. Respondenti také uvedli, že ve třídě, kde je integrován žák s CHO, je méně 

žáků a někdy je přítomen i asistent pedagoga. Ten je především u žáků, kteří potřebují 

během vyučování podávat léky. Za nezbytné učitelé považovali i to, aby o CHO 

spolužáka byli informováni všichni žáci a znali možná rizika jeho zdravotního stavu. 

Zejména u epilepsie. Důležitým poznatkem výzkumu je tvrzení učitelů, že pokud došlo 

k akutnímu zhoršení zdravotního stavu žáka, věnovali veškerou péči jemu a jejich 

kontrola ostatních žáků byla minimální. Závěrem je konstatováno, že systémová 

podpora vzdělávání žáků s CHO je i ve srovnání s podobnými studiemi nedostatečná, 

a proto byla účast učitelů v projektu na zlepšení jejich kompetencí kladně hodnocena. 

V následující tabulce jsou uvedeny další výzkumy, které se zabývají problematikou 

vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. 
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Tabulka č. 1 – Rešerše výzkumů zabývajících se problematikou žáků s CHO 

Autoři, 

rok 

vydání 

Název Země 
Počet a věk 

respondentů 

Nástroje 

hodnocení 
Výsledky výzkumu 

Koutná a 

kol., 2014 

Sociální opora 

dětí 

a adolescentů po 

léčbě 

onkologického 

onemocnění 

v porovnání 

s dětmi 

a adolescenty 

běžné populace 

ČR 

n1 = 101 

pacientů po 

onkologické léčbě 

věk 7–19 let 

 

n2 = 231 

dětí z běžné 

populace 

věk 8–19 let 

QOLOP 

Děti nejvíce vnímají kontakt s matkou, od 

které se jim dostává větší podpory, poté 

s otcem. Dalšími významnými zdroji 

opory jsou prarodiče, kamarádi, 

sourozenci a zvířecí přítel. Nejnižších 

hodnot sociální podpory dosahovali 

učitelé a zdravotní personál. Zvýšenou 

míru podpory od učitelů pociťují dívky 

a mladší žáci po onkologické léčbě. Opora 

od učitelů je poměrně nízká – nejčastěji 

jde o pomoc při učení. 

Prudilová, 

2013 

Pojetí edukace 

žáků s CHO  

z pohledu učitelů 

na 1. stupni ZŠ 

ČR 

n = 70 

pedagogů 

vyučujících  

na 1. stupni ZŠ 

Dotazník 

Více než polovina respondentů uvedla, že 

žák s CHO vyžaduje ze strany učitele jiný 

přístup. Ten se týká zejména učiva, 

pobytu ve škole, zvýšeného dohledu 

(zdravotní stav, symptomy nemoci). 

Během absence žáka učitel s ním a s jeho 

rodiči komunikuje častěji. Absence je 

nejčastěji omlouvána rodiči a lékařem. 

Skoro všichni učitelé u žáků s CHO 

využívají stejný způsob hodnocení jako 

u žáků bez CHO. 

Kuchtová, 

2013 

Specifické 

potřeby dětí 

s DM1 v rámci 

školní docházky 

ČR 

n1 = 21 

matek dětí s DM1  

v předškolním, 

mladším či 

středním školním 

věku 

 

n2 = 172 

pedagogů z MŠ  

a 1. stupně ZŠ 

Rozhovor 

Dotazník 

Dle rodičů by měl pedagog znát příznaky 

komplikací konkrétního žáka, umět na ně 

reagovat a respektovat specifické potřeby. 

Učitel by měl být otevřený ke společné 

komunikaci a spolupráci, řídit se 

instrukcemi od rodičů a se stavem žáka 

seznámit i jeho spolužáky. 

Pedagogové uvedli, že většina z nich zná 

diagnózu DM1, ale neumí charakterizovat 

její příznaky a léčbu. Dotazníkem bylo 

potvrzeno, že většina pedagogů zná 

specifika žáka s DM1 a v případě potřeby 

mu dopomůže k jejich naplnění nebo na 

něj alespoň dohlédne. 

Veselíková, 

2010 

Podpora žáka  

s cystickou 

fibrózou na 1. 

stupni základní 

školy 

ČR 

n = 4 

žáci s CF 

 

+ rodiče, 

sourozenci, třídní 

učitelé, 

spolužáci žáků  

s CF, zástupci  

a ředitelé škol 

 

lékařka zabývající 

se CF 

Případová 

studie 

Rozhovor 

Všichni rodiče informovali pedagogy 

a vedení škol o CF před nástupem žáka do 

ZŠ. Všechny školy a třídní učitelé se 

snažili pro žáka vytvořit co nejlepší 

podmínky. Učitelé jsou o CF informováni  

a zcela pokrývají specifické vzdělávací 

potřeby žáka. Učitelé si další informace 

nemuseli dohledávat, poskytli jim je sami 

rodiče. Zpočátku byli učitelé z nemoci 

nejistí, obávali se kašle žáka. Postupem 

času se jejich obavy vytratily a vše 

zvládají. Bylo potvrzeno, že přítomnost 

žáka s CF nemá žádný negativní vliv na 

klima třídy. Potvrdilo se, že žák je před 

nástupem do ZŠ dostatečně poučen o své 
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Autoři, 

rok 

vydání 

Název Země 
Počet a věk 

respondentů 

Nástroje 

hodnocení 
Výsledky výzkumu 

nemoci a rodina se jej snaží vést 

k samostatnosti. 

Špinarová, 

2019 

Vliv diabetu na 

vzdělávání žáka 

v období povinné 

školní docházky 

ČR 

n = 89 

pedagogů se 

zkušenostmi se 

vzděláváním žáka 

s diabetem 

Dotazník 

Více jak polovina dotazovaných pociťuje 

nedostatek informací ohledně 

problematiky diabetu. Všichni uvedli, že 

DM1 není důvodem k odmítnutí žáka 

z mimoškolních akcí. Za nejdůležitější 

prioritu považují nevyčleňovat žáka 

z kolektivu třídy a uvádějí, že DM1 

neovlivňuje postavení žáka mezi 

spolužáky. Z výsledků lze uvažovat, že 

mezi rodiči a školou převažuje úzká 

spolupráce. Šest respondentů však uvedlo, 

že rodiče nespolupracují. 

Driscoll a 

kol. 2014 

Jsou děti 

s diabetem 1. 

typu ve škole v 

bezpečí? 

Zkoumání 

vnímání rodičů. 

USA 

n1 = 237 

rodičů dětí 

s DM1ve státech, 

které školám 

tolerují poskytovat 

péči vyškoleným 

nelékařským 

personálem 

(tolerantní státy) 

 

n2 = 198 

rodičů dětí s DM1 

ve státech, které 

povolují 

poskytovat 

zdravotní péči ve 

školách pouze 

zdravotnickými 

pracovníky 

(intolerantní státy) 

Dotazník 

Většina rodičů uvedla, že ve školách měli 

během dne školní zdravotní sestry, které 

však byly často nedostupné. Péči si tak 

museli poskytovat samotní žáci nebo 

ostatní zaměstnanci školy. Učitelé by 

proto měli být zdravotně proškoleni. 

Během aktivit konaných mimo školní den 

péči o žáky s DM1 prováděli rodiče nebo 

ostatní členové rodiny. Rodiče žáků 

z tolerantních i intolerantních států 

vnímali spokojenost  

s péčí a bezpečí žáků ve škole stejně jako 

rodiče z intolerantních států. 

Kampra a 

kol., 2016 

Znalosti učitelů  

o epilepsii  

v Řecku: 

Informační 

zdroje a postoje 

k dětem s 

epilepsií během 

školní docházky 

Řecko 

n1 = 446 

učitelů 

 

n2 = 70 

ředitelů 

Dotazník 

Rozhovor 

Znalosti pedagogů se liší podle umístění 

školy. Lepší znalosti mají učitelé ze škol 

ve městech. Učitelé potřebují více 

informací o epilepsii i anamnéze žáků. 

Většina ředitelů tvrdila, že by potřebovali 

školení první pomoci o epilepsii, 

zdravotní sestry, psychology a sociální 

pracovníky do škol. Téměř polovina 

učitelů by odmítla doprovázet žáky na 

školní výlety, ale 71,5 % by bylo ochotné 

ve třídě mít žáka  

s epilepsií. Učitelé mají k žákům pozitivní 

vztah, ale stále v nich převládá strach 

z nezvládnutí zdravotních komplikací. 

MacMillan 

a kol., 2014 

Podpora účasti 

při tělesné 

výchově mládeže 

s DM1: vnímání 

Skotsko 

n1 = 16 

žáků s DM1 – 8 

žáků ve věku 

7–9 let, 8 žáků ve 

Rozhovor 

Fokusní 

skupina 

Podpora žáků s DM1 se na různých 

školách lišila. Školy by mohly zlepšit 

komunikaci mezi školou, učiteli, rodiči, 

žáky s DM1 a odborníky. Všichni učitelé 
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Autoři, 

rok 

vydání 

Název Země 
Počet a věk 

respondentů 

Nástroje 

hodnocení 
Výsledky výzkumu 

učitelů, mládeže 

s DM1, rodičů  

a odborníků na 

cukrovku 

věku  

12–14 let 

 

n2 = 16 

rodičů dětí s DM1 

 

n3 = 9 

odborníků na 

cukrovku 

 

n4 = 37 

učitelů 

měli o DM1 jen omezené znalosti. Rodiče 

a žáci s DM1 se domnívali, že pokud se 

nebudou aktivně účastnit hodin TV, 

zmírní tím obavy učitelů. Je nutností 

zdokonalit zvládání DM1 a pokyny 

ohledně odpovědnosti učitelů. Proto byly 

vytvořeny návrhy, jak je možné zlepšit 

podporu žáků  

s DM1 ve školách obecně i v hodinách 

TV. 

Pinelli a 

kol., 2011 

Projekt ALBA: 

vyhodnocení 

potřeb, řízení, 

obav 

z italských 

mladých 

pacientů 

s diabetem 1. 

typu ve 

školním 

prostředí 

a hodnocení 

vnímání rodičů 

a učitelů 

Itálie 

n1 = 220 

rodičů dětí s DM 1 

 

n2 = 52 

učitelů žáků s 

DM1 

Dotazník 

43,6 % rodičů uvedlo, že DM1 má 

negativní vliv na školní aktivity jejich 

dětí. Aplikaci inzulínu provádějí žáci sami 

nebo s dopomocí rodičů. Zdravotní sestra 

či učitel, který se léčby ujme, je přítomen 

jen zřídka. Více než polovina škol není 

vybavena chladničku k uskladnění 

glukagonu nebo o tom rodiče neví. 

Zvláštním školením prošlo jen 40,4 % 

učitelů. V Itálii neexistuje žádná 

legislativa, která by definovala roli školy 

a upřesňovala otázky inzulínu 

a glukagonu, které mohou vést k plné 

integraci žáků s DM1. 

Gathercole, 

2018 

Správa cystické 

fibrózy vedle 

školní 

docházky dětí: 

Perspektivy 

rodiny, 

zdravotních 

sester a učitelů 

GB 

n1 = 5 

dětí a mladých lidí 

s CF ve věku 

9–17 let 

 

n2 = 4 

matky dětí s CF 

 

n3 = 2 

zdravotní 

specialisté a 

zdravotní sestry 

pacientů s CF 

 

n4 = 3 

učitelé žáků s CF 

Rozhovor 

Studie naznačuje, že existuje omezená 

školní podpora zdraví pro děti s CHO. 

Školy mají potíže se školením, 

financováním, odpovědností učitelů 

a jejich znalostí ohledně specifických 

zdravotních potřeb.  

Z rozhovorů vzešlo pět témat, která 

prezentují každodenní specifika dětí s CF. 

Jedná se o problémy ohledně léčebného 

programu v průběhu výuky. Dále je kvůli 

časově náročnému léčebnému programu 

snížen čas domácí přípravy dětí, což může 

vysvětlovat horší školní výsledky. Studie 

ukázala, že žáci jsou kvůli léčebnému 

režimu vyloučeni z hodin TV, školních 

výletů (především vícedenních). 

Významným aspektem školy je pro žáky 

s CF často přátelství a soc. vztahy. Proto 

je potřeba kombinace klinické a školní 

úrovně. 

Poznámky: CF cystická fibróza, ČR Česká republika, DM1 diabetes mellitus 1. typu, GB Great Britain (Velká 

Británie), CHO chronické onemocnění, MŠ mateřská škola, n počet respondentů (n1, n2 – skupiny respondentů), 

QOLOP Dotazník sociální opory – MOS Social Support Survey (Sherbourne, Stewart, 1991), TV tělesná výchova, 

USA United States of America (Spojené státy americké), ZŠ základní škola. 
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Výše uvedené studie zjistily některé zajímavé poznatky, které se však ve většině 

případů vztahují pouze ke konkrétním onemocněním, nikoliv k chronickým 

onemocněním jako ke komplexu onemocnění. Dohledané studie se také častěji zaměřují 

spíše na znalosti a postoje učitelů vůči žákům s chronickým onemocněním, ne na 

zapojení rodičů do výchovně vzdělávacího procesu jejich dětí. Z výsledků několika 

uvedených studií vyplývá, že učitelé škol nejsou dostatečně proškoleni ohledně 

problematiky chronických onemocnění, čímž je omezena podpora zdraví žáků ze strany 

pedagogů. Problémy zdravotní péče proto na některých zahraničních školách řeší školní 

zdravotní sestry, které však nejsou vždy k dispozici. Žáci s CHO jsou zařazováni do 

běžných škol. Nejsou tak vyčleňováni z kolektivu, avšak potíže učitelům těchto žáků 

působí zejména akce mimo školu. Podle výsledků italské studie autora Pinelli a kol. 

(2011) má dle rodičů diabetes mellitus 1. typu negativní vliv na školní aktivity jejich 

dětí. Některé studie zjistily, že by školy potřebovaly větší finanční, legislativní ale 

i personální podporu, aby mohla být škola žákům plnohodnotnou oporou v péči o jejich 

zdraví. Obavy učitelů se u některých postupem času zmírňují. Rodiče žáků s CHO 

učitele především informují a v případě potřeby poskytují svým dětem zdravotní péči 

ve škole nebo mimo ni sami. 

Závěry z předchozích výzkumů se samozřejmě liší také tím, ve které zemi byly 

provedeny. S výjimkou jedné studie se uvedené výzkumy zaměřují jen na jednotlivá 

onemocnění. Studie nezkoumají přímou interakci učitel – rodič žáka s chronickým 

onemocněním a jejich postoje ve výchovně-vzdělávacím procesu, což bude předmětem 

empirické části této diplomové práce. Konkrétně se na tuto problematiku zaměří v rámci 

České republiky. 
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3 Metodologie výzkumu 

3.1 Cíl výzkumu  

Hlavním cílem výzkumu je zmapovat postoje učitelů při vzdělávání žáků s chronickým 

onemocněním na jedné straně. Na druhé straně je cílem zjistit, jaké jsou postoje rodičů 

při vzdělávání jejich dětí s chronickým onemocněním. 

Druhým cílem je identifikovat nejčastější problémy, které rodičům a učitelům přináší 

výchovně-vzdělávací proces žáků s CHO. 

Třetím cílem je stanovit řešení, která se se při vzdělávání žáků s CHO učitelům 

a rodičům v praxi osvědčila. 

Tento výzkum by měl umožnit lepší pochopení problematiky týkající se výchovně-

vzdělávacího procesu žáků s chronickým onemocněním, a to z pohledu jejich rodičů 

a učitelů. 

3.2 Vymezení výzkumných otázek 

Na základě stanovených cílů byly zformulovány čtyři základní výzkumné otázky. 

• VO1 – Jaké jsou postoje rodičů při vzdělávání jejich dětí s chronickým 

onemocněním? 

• VO2 – Jaké jsou postoje učitelů při vzdělávání žáků s chronickým 

onemocněním? 

• VO3 – Jaké jsou nejčastější problémy, které rodičům a učitelům přináší 

výchovně-vzdělávací proces žáků s chronickým onemocněním? 

• VO4 – Jaká doporučení se při vzdělávání žáků s chronickým onemocněním 

rodičům a učitelům v praxi osvědčila? 

3.3 Metody získávání dat 

Pro tento výzkum byla vybrána kvalitativní metoda sběru dat a jejich analýza, která je 

dle Strausse a Corbinové (1999, s. 10) chápána jako: „… jakýkoliv výzkum, jehož 

výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. 

Může to být výzkum týkající se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, 
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společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.“ Na začátku kvalitativního výzkumu je 

obvykle vybráno téma a jsou zformulovány základní výzkumné otázky. Ty mohou být 

během výzkumu, v průběhu sběru a analýzy dat pozměňovány či doplňovány. Sběr 

a analýza dat kvalitativního výzkumu probíhá delší dobu, výzkum má longitudinální 

charakter (Hendl, 2008). 

Jako základní technika sběru dat v tomto výzkumu bylo použito kvalitativní dotazování. 

Všichni respondenti vyplnili dotazníkové šetření, ovšem polostrukturovaný rozhovor 

poskytli pouze ti, kteří projevili zájem. 

Dotazování je dle Reichela (2009) kontaktní zkoumání mezi osobami, jehož podstatou 

je kladení otázek mluvenou formou neboli rozhovorem a formou psanou, tedy 

dotazníkem. Při tvorbě otázek je třeba se řídit některými zásadami. 

Zásady tvorby otázek 

• Srozumitelnost otázky – tazatel se obvykle ptá heterogenní skupiny osob (různý 

věk, dosažený stupeň vzdělání, aj.), a proto musí dotaz položit tak, aby mu 

všichni dotazovaní porozuměli. 

• Jednoznačnost otázky – z formulace otázky musí být zcela jasné, na co se tazatel 

respondenta ptá. 

• Psychologická přijatelnost otázky – k docílení psychologické přijatelnosti 

se mnohdy využívá taktních formulací a eufemismů. 

• Nesugestivnost otázky – pokládaná otázka nesmí působit jakkoliv sugestivně. 

• Použití otázky typu „proč“ – může přinášet nejasné a zavádějící odpovědi 

(Reichel, 2009). 

3.4 Nástroje výzkumu 

3.4.1 Dotazníkové šetření 

Produktem dotazníkového šetření jsou odpovědi sepsané respondenty. Respondent 

obdrží dotazník, který zodpoví. Na vyplnění by měl být poskytnut dostatek času (Hendl, 

2008). Hlavním cílem dotazníkového šetření v této diplomové práci je zajistit základní 

informace o účastnících a zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti, popřípadě obavy při 

vzdělávání žáků s CHO. A to jak ze strany rodičů, tak ze strany učitelů. Dotazníkové 
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šetření se zaměřovalo i na hodnocení vzájemného vztahu mezi učitelem a rodičem žáků 

s onemocněním, která řadíme mezi chronická. 

Dotazníkové šetření s rodiči i učiteli bylo realizováno od konce srpna roku 2020 

do začátku ledna 2021. Dotazník pro rodiče byl umístěn ve vybraných skupinách rodičů 

dětí s konkrétními druhy CHO na sociálních sítích. Mezi učitele byl dotazník rozšířen 

ve skupinách pro učitele na sociálních sítích a také byl dotazník s průvodními 

informacemi o výzkumu zaslán na e-mailové adresy některých základních škol. Někteří 

jedinci byli osloveni přímo na základě tohoto kritéria: rodič či učitel žáka s chronickým 

onemocněním vzdělávající se na prvním stupni běžné základní školy. Před vyplňováním 

dotazníku byla všem účastníkům poskytnuta informace, že veškeré údaje budou 

anonymizovány. 

Dotazníkové šetření provedené s rodiči žáků s CHO 

Dotazník (viz příloha č. 2), který byl určen pro rodiče žáků s chronickým 

onemocněním, v úvodu zjišťoval základní informace o respondentech (rodičích) – věk, 

pohlaví, zaměstnanost, počet dětí, pořadí, ve kterém se jim narodilo dítě s CHO, druh 

CHO jejich dítěte a také ročník, do kterého jejich dítě dochází. Poté následovalo celkem 

dvanáct otázek, které se zaměřovaly na základní seznámení s postoji rodičů ke 

vzdělávání jejich dětí s CHO v běžné základní škole. V závěru dotazníkového šetření 

byli respondenti vyzváni k tomu, aby v případě zájmu o rozhovor uvedli kontaktní údaje 

pro následné oslovení. 

Konkrétní otázky dotazníkového šetření byly formulovány takto: 

• Popište prosím, která specifika ve vzdělávání vyplývají z onemocnění Vašeho 

dítěte. 

• Máte již zkušenost se začleněním Vašeho dítěte do mateřské školy? Jaké jsou 

Vaše zkušenosti? 

• Jste zapojeni do výchovně-vzdělávacího procesu Vašeho dítěte? Jakým 

způsobem? 

• Jakým způsobem s učitelem komunikujete (forma, frekvence)? 

• Vnímáte, že je Vaše dítě z důvodu svého onemocnění z výchovně-vzdělávacího 

procesu vyčleňováno? 
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• Cítíte od učitele zájem o vzdělávání Vašeho dítěte, nebo jej bere spíše jako 

přítěž? 

• Obáváte se chování učitele v situacích, které přináší onemocnění Vašeho dítěte? 

• Jakým způsobem se snažíte být učiteli nápomocni? 

• Může se Vaše dítě účastnit všech akcí školy (sportovní dny, školní výlety, škola 

v přírodě, kulturní akce)?  

• Myslíte si, že by bylo vhodné, aby byla Vašemu dítěti poskytnuta ve škole určitá 

forma asistence (asistent pedagoga)? 

• Zkuste popsat, jaký je Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte. 

• Jak hodnotíte Vaši spolupráci s učitelem Vašeho dítěte? (odpověď označte 

na stupnici 1–5, 1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

Dotazníkové šetření provedené s učiteli žáků s CHO 

Dotazník (viz příloha č. 3), který byl určen pro učitele žáků s chronickým 

onemocněním, v úvodu zjišťoval základní informace o respondentech (učitelích) – věk, 

pohlaví, délka praxe, druh CHO aktuálně vzdělávaného žáka, frekvence vyučování 

žáka, zkušenosti se vzděláváním žáků s chronickým onemocněním, ročník a celková 

doba vzdělávání žáka s CHO a přítomnost asistenta ve třídě. Poté následovalo celkem 

třináct otázek, které se zaměřovaly na základní seznámení s postoji učitelů 

ke vzdělávání žáků s CHO v běžné základní škole. V závěru dotazníkového šetření byli 

respondenti vyzváni k tomu, aby v případě zájmu o rozhovor uvedli kontaktní údaje pro 

následné oslovení. 

Konkrétní otázky dotazníkového šetření byly formulovány takto: 

• Jaké informace máte o žákovi a jeho onemocnění? 

• Popište prosím, která specifika ve vzdělávání vyplývají z CHO žáka, kterého 

vzděláváte? 

• Jsou rodiče žáka s CHO zapojeni do jeho výchovně-vzdělávacího procesu? 

Jakým způsobem? 

• Jakým způsobem s rodiči komunikujete (forma, frekvence)? 

• Jaké jsou Vaše pocity při vzdělávání takto nemocného žáka? 

• Omezuje či zatěžuje Vás něčím začlenění žáka s CHO do třídy? 

• Z jaké situace, která vyplývá z žákova onemocnění, máte největší obavy? 
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• Dohlížíte na žáka s CHO při provádění zdravotní péče? 

• Obohacuje Vás něčím zkušenost se vzděláváním žáka s CHO? 

• Může se žák s CHO účastnit všech akcí školy (sportovní dny, školní výlety, škola 

v přírodě, kulturní akce)? 

• Uvítali byste, pokud by byla žákovi ve třídě poskytnuta určitá forma asistence 

(asistent pedagoga)? 

• Zkuste popsat, jaký je Váš vztah s rodiči žáka s CHO. 

• Jak hodnotíte Vaši spolupráci s rodiči žáka s CHO? (odpověď označte 

na stupnici 1–5, 1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

3.4.2 Polostrukturovaný rozhovor (interview) 

Při přípravě polostrukturovaného (semistrukturovaného) rozhovoru je potřeba vytvořit 

určité schéma, kterým je tazatel vázán. Jsou tím zajištěny okruhy otázek, na které 

se respondentů ptá. Při tomto typu rozhovoru je vhodné využít následného dotazu, při 

kterém je tazateli dovysvětlena odpověď respondenta. Tím si tazatel ověří, zda odpověď 

správně pochopil a interpretoval. Při semistrukturovaném rozhovoru je možné klást 

doplňující otázky a do větší hloubky rozpracovat témata, která jsou přínosná pro 

stanovené cíle a výzkumné otázky. V polostrukturovaném rozhovoru je vymezeno 

„jádro interview“, tedy minimum témat a otázek, které musí tazatel probrat, což dává 

tazateli určitou jistotu. Pro tento typ rozhovoru je možné využít jak standardizované, tak 

různorodé prostředí (Miovský, 2006). 

Polostrukturovaný rozhovor s rodiči žáků s CHO 

Polostrukturovaný rozhovor byl proveden s rodiči, kteří se zúčastnili dotazníkového 

šetření a splnili kritérium uvedené v kapitole 3.4.1. Otázky rozhovoru (viz příloha č. 4) 

rozšiřovaly otázky, jež byly respondentům položeny v dotazníku. 

Rozhovor zahrnoval celkem pět okruhů: 

• Charakteristika konkrétního druhu chronického onemocnění a specifické 

potřeby z něj plynoucí. Hlavním cílem tohoto okruhu je získat přehled 

o konkrétním chronickém onemocnění a jeho vlivu na každodenní život. 

• Popište prosím ve stručnosti své dítě a jeho specifické potřeby, které nemoc 

do Vašeho každodenního života přináší. 
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• Personální podpora žáka s chronickým onemocněním v základní škole. 

Tento okruh otázek se zabývá personální podporou žáků s CHO v základní škole 

z pohledu jejich rodičů. 

• Prošli učitelé Vašeho dítěte nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak 

v případě komplikací vyplývajících z diagnózy dítěte postupovat? 

• Co nebo kdo Vašemu dítěti ve škole poskytuje největší podporu? 

• Je třeba, aby pedagogičtí pracovníci ve škole poskytovali vašemu dítěti 

nějaké zdravotní úkony? Pokud ano, máte to se školou nějakým způsobem 

ošetřené? 

• Žák s chronickým onemocněním v běžné základní škole. Otázky v tomto 

okruhu se zaměřují na postoj ke vzdělávání žáků s CHO v běžné základní škole 

a na možné navýšení personální podpory ve škole. 

• Vnímáte vzdělávání Vašeho dítěte na běžné základní škole jako vyhovující, 

nebo byste byl/a radši, kdyby se Vaše dítě vzdělávalo ve specializovaném 

zařízení? 

• Vztah rodiče a učitele žáka s chronickým onemocněním. Čtvrtý okruh 

se věnuje vztahu mezi učitelem a rodičem žáka s CHO z pohledu rodiče takto 

nemocného dítěte.  

• Řešíte s učitelem svého dítěte nějaké problémy, které jednoznačně souvisí 

s onemocněním dítěte? 

• Dostali jste se s učitelem Vašeho dítěte již někdy do konfliktu kvůli 

onemocnění dítěte? Jak jste tuto situaci řešili? 

• Jakým směrem se posunul Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte od počátku 

Vaší společné cesty? 

• Doporučení pro rodiče a učitele, kteří se účastní výchovně vzdělávacího 

procesu žáka s chronickým onemocněním nebo se na tuto situaci připravují. 

Poslední okruh je zaměřen na zkušenosti rodičů dětí s CHO a jejich doporučení 

a rady, které by ze své pozice mohli v budoucnu pomoci dalším rodičům 

a učitelům žáků s CHO. 

• Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte 

do základní školy nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějakým způsobem 

zlepšit? 
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• Jakou radu byste dal/a učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí nebo 

se na jeho vzdělávání připravují? Co vnímáte ze své zkušenosti jako 

nejdůležitější? 

Polostrukturovaný rozhovor s učiteli žáků s CHO 

Polostrukturovaný rozhovor byl proveden s učiteli, kteří se zúčastnili dotazníkového 

šetření a splnili kritérium uvedené v kapitole 3.4.1. Otázky rozhovoru (viz příloha č. 5) 

rozšiřovaly otázky, jež byly respondentům položeny v dotazníku.  

Rozhovor zahrnoval celkem pět okruhů: 

• Charakteristika konkrétního druhu chronického onemocnění a specifik, 

která do běžného školního dne přináší. První okruh otázek se zabývá tím, jak 

vypadá běžný den žáka s CHO v základní škole. Jaká specifika onemocnění 

z pohledu učitele přináší. 

• Popište prosím ve stručnosti, jak vypadá Váš běžný den s takto nemocným 

žákem ve třídě.  

• Personální podpora žáka s chronickým onemocněním v základní škole. 

Tento okruh otázek se věnuje personálu školy, zejména informovanosti 

jednotlivých zaměstnanců o CHO a možnosti poskytnout potřebnou pomoc při 

případných komplikacích, které CHO přinášejí. 

• Kdo všechno je ve Vaší škole informován o onemocnění žáka? 

• Prošli jste nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak v případě 

komplikací vyplývajících z diagnózy žáka postupovat? 

• Máte ve škole zpracovaný manuál, který popisuje diagnózu a informace 

o poskytnutí první pomoci v případě potřeby, který je přístupný všem 

pracovníkům? 

• Provádíte jako pedagogický pracovník žákovi nějaké zdravotní úkony? 

Pokud ano, máte to v rámci školy a rodiny žáka nějakým způsobem 

ošetřené? 

• Žák s chronickým onemocněním v běžné základní škole. Tento okruh otázek 

se zaměřuje na postoj učitelů ke vzdělávání žáků s CHO v běžné základní škole 

a také na zvýšení personální podpory pro žáky s těmito onemocněními. 
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• Souhlasíte se začleňováním takto nemocných žáků do běžných základních 

škol, nebo si myslíte, že by bylo vhodnější, aby se vzdělávali ve 

specializovaném zařízení? 

• Vztah rodiče a učitele žáka s chronickým onemocněním. Otázky z tohoto 

okruhu se věnují vztahu mezi učitelem a rodičem žáka s CHO z pohledu učitele. 

• Dostali jste se s rodiči Vašeho žáka již někdy do konfliktu kvůli onemocnění 

žáka? Jak jste tuto situaci řešili? 

• Jakým směrem se posunul Váš vztah s rodičem Vašeho žáka od počátku Vaší 

společné cesty? 

• Doporučení pro rodiče a učitele, kteří se účastní výchovně vzdělávacího 

procesu žáka s chronickým onemocněním nebo se na tuto situaci připravují. 

Poslední okruh otázek zkoumá zkušenosti učitelů žáků s CHO, které by mohly 

pomoci na jedné straně učitelům takto nemocných žáků a na straně druhé také 

rodičům dětí s CHO.  

• Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte 

do ZŠ nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějak způsobem zlepšit? 

• Jakou radu byste dal/a ostatním učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto 

nemocí nebo se na jeho vzdělávání připravují? Co ze své zkušenosti vnímáte 

jako nejdůležitější? 

3.5 Charakteristika a popis výzkumného vzorku 

Výběrem respondentů byla snaha postihnout poměrně širokou oblast postojů rodičů 

a učitelů žáků s chronickým onemocněním vzdělávaných na 1. stupni běžných 

základních škol. Do výzkumu byli zařazeni rodiče, jejichž děti jsou aktuálně vzdělávány 

v běžné základní škole, a učitelé, kteří v současné době žáky s CHO vzdělávají. 

Respondenti byli vybíráni prostým záměrným výběrem, který tkví v tom, že se vybírá 

mezi potenciálními účastníky výzkumu. Tedy mezi těmi, kteří splňují určitá kritéria. 

Tento druh výběru se využívá především v případech, kdy není potřeba příliš širokého 

výběrového souboru (Miovský, 2006). 
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3.5.1 Sociometrické údaje respondentů – dotazníkové šetření 

Základní informace o respondentech – rodiče žáků s CHO (dále výzkumný vzorek 

„A1“) 

Tabulka č. 2 – Základní údaje o rodičích žáků s CHO 

Věk Pohlaví Kraj 
Zaměstnanost 

rodičů 

Celkový 

počet dětí 

Pořadí,  

ve kterém  

se rodičům 

narodilo dítě 

s CHO 

25–29 let 

30–34 let 

35–39 let 

40–44 let 

45–50 let 

1 

3 

12 

21 

10 

Ženy 

Muži 

45 

2 

Středočeský k. 

Jihomoravský k. 

Hl. město Praha 

Liberecký k. 

Moravskoslezský k. 

Zlínský k. 

Jihočeský k. 

K. Vysočina 

Královéhradecký k. 

Plzeňský k. 

Ústecký k. 

Olomoucký k. 

Karlovarský k. 

Pardubický k. 

11 

9 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

- 

- 

Plný prac. úv.  

Část. prac. úv. 

Nezaměstnaný/á 

RD 

OSVČ 

18 

16 

2 

8 

3 

1 dítě 

2 děti 

3 děti 

4 děti 

7 

30 

7 

3 

1. dítě 

2. dítě 

3. dítě 

27 

17 

3 

Celkový počet 47 
Celkový 

počet 
47 Celkový počet 47 Celkový počet 47 

Cel-

kový 

počet 

47 
Celkový 

počet 
47 

Poznámky: RD rodičovská dovolená, OSVČ osoba samostatně výdělečně činná. 

Výzkumný vzorek A1 tedy čítal 47 respondentů ve věkovém rozmezí 26–47 let, který 

zahrnoval 45 žen a 2 muže, jejichž děti s CHO se vzdělávají na 1. stupni běžné základní 

školy. Největší počet účastníků byl ze Středočeského a Jihomoravského kraje. Nejvíce 

rodičů bylo zaměstnáno na plný pracovní úvazek. Nejčastěji měli dvě děti a chronicky 

nemocné bylo mnohdy jejich prvorozené dítě. 

Tabulka č. 3 – Základní údaje o žácích s CHO uvedené rodiči 

Druh CHO žáka Počet žáků 
Celkový počet 

žáků s CHO 

Astma 6 

47 

Dětská onkologická onemocnění 1 

Diabetes mellitus 1. typu 22 

Cystická fibróza 7 

Epilepsie 4 

Kombinace onemocnění/ 

postižení 

A + EPI 

A + DM1 

DM1 + DOO + ITP 

DM1 + celiakie 

DM1 + celiakie + snížená funkce štítné žlázy 

EPI + tuberkulózní skleróza 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Poznámky: A astma, CF cystická fibróza, DM1 diabetes mellitus 1. typu, DOO dětská onkologická onemocnění, EPI 

epilepsie, CHO chronické onemocnění, ITP imunitní trombocytopenická purpura. 
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Dotazník vyplnilo nejvíce rodičů žáků s diagnózou diabetes mellitus 1. typu a nejméně 

rodičů žáků s dětským onkologickým onemocněním. Několik žáků má zkombinováno 

více onemocnění. 

Tabulka č. 4 – Základní údaje o žácích s CHO – dle ročníku, jenž navštěvují 

Počet žáků s CHO dle ročníku ZŠ, do kterého dochází Celkový počet žáků 

1. roč. 

2. roč. 

3. roč. 

4. roč. 

5. roč. 

9 

11 

9 

11 

7 

47 

 

Děti rodičů, kteří dotazník vyplnili, navštěvovaly nejčastěji 2. a 4. ročník běžné ZŠ. 

Základní informace o respondentech – učitelé žáků s CHO (dále výzkumný vzorek 

„B1“) 

Tabulka č. 5 – Základní údaje o učitelích žáků s CHO 

Věk Pohlaví Kraj Délka praxe 
Zkušenosti s žáky  

s CHO (počet žáků) 

20–24 let 

25–29 let 

30–34 let 

35–39 let 

40–44 let 

45–49 let 

50–54 let 

55–60 let 

2 

2 

- 

6 

5 

12 

6 

2 

Ženy 

Muži 

32 

3 

Královéhradecký k. 

Středočeský k. 

Jihomoravský k. 

Hl. město Praha 

Karlovarský k. 

K. Vysočina 

Liberecký k. 

Moravskoslezský k. 

Olomoucký k. 

Pardubický k. 

Plzeňský k. 

Ústecký k. 

Zlínský k. 

Jihočeský k. 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

- 

1–4 roky 

5–9 let 

10–14 let 

15–19 let 

20–24 let 

25–29 let 

30–34 let 

35–39 let 

40–44 let 

5 

2 

4 

4 

8 

5 

5 

1 

1 

1 žák 

2 až 5 žáků 

6 až 10 žáků 

11 a více žáků 

17 

12 

3 

3 

Celkový 

počet 
35 

Celkový 

počet 
35 Celkový počet 35 

Celkový 

počet 
35 Celkový počet 35 

 

Výzkumný vzorek B1 zahrnoval 35 učitelů, kteří vyučují žáky s CHO na 1. stupni 

běžné základní školy. Z celkového počtu bylo 32 žen a tři muži. Nejvíce respondentů 

bylo z Královéhradeckého kraje. Délka jejich praxe se pohybovala v rozmezí od dvou 

do čtyřiceti let a mnoho z nich mělo ve své kariéře zkušenost pouze s jedním žákem 

s chronickým onemocněním. 
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Tabulka č. 6 – Základní údaje o žácích s CHO uvedené učiteli 

Druh CHO žáků, které učitelé 

vzdělávají 
Počet žáků 

Celkový počet 

žáků s CHO 

Astma 6 

35 

Dětská onkologická onemocnění 1 

Diabetes mellitus 1. typu 14 

Cystická fibróza 2 

Epilepsie 7 

Kombinace onemocnění 

A + tachykardie 

A + EPI 

DM1 + EPI 

1 

3 

1 

Poznámky: A astma, DM1 diabetes mellitus 1. typu, EPI epilepsie, CHO chronické onemocnění 

Dotazník vyplnilo nejvíce učitelů, kteří vzdělávají žáky s onemocněním diabetes 

mellitus 1. typu. Nejméně častým uváděným onemocněním byla dětská onkologická 

onemocnění. Objevily se také kombinace onemocnění. 

Tabulka č. 7 – Základní údaje o učitelích a jejich žácích s CHO 

Učitelé žáků s CHO 

Třídnictví/ vyučované 

předměty u žáka s CHO 

Ročník, ve kterém 

učitelé žáky s CHO 

vzdělávají 

Doba, po kterou učitelé 

žáka s CHO již 

vzdělávají 

Přítomnost asistenta 

ve třídě, kde se 

vzdělává žák s CHO 

 

Třídnictví 

Vyučovaný 

předmět/předměty 

31 

4 

1. roč. 

2. roč. 

3. roč. 

4. roč. 

5. roč. 

3 

3 

9 

10 

10 

1 měsíc 

2 měsíce 

3 měsíce 

4 měsíce 

5 měsíců 

1 rok 

2 roky 

3 roky 

4 roky 

5 let 

1 

- 

- 

- 

1 

5 

7 

13 

4 

4 

ANO 

NE 

17 

18 

Celkový počet 35 
Celkový 

počet 
35 Celkový počet 35 

Celkový 

počet 
35 

 

Většina dotazovaných učitelů je třídními učiteli žáků s CHO, nejčastěji ve 4. a 5. 

ročníku. Žáka s chronickým onemocněním vzdělávají učitelé aktuálně nejčastěji 

po dobu tří let. Sedmnáct učitelů má ve třídě k dispozici asistenta a osmnáct učitelů je 

ve třídě bez asistenta. 
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3.5.2 Sociometrické údaje respondentů – polostrukturované rozhovory 

Po analýze dotazníků byli osloveni respondenti, kteří v dotazníku uvedli kontakt pro 

poskytnutí rozhovoru. Respondenti pro rozhovory tak vycházeli z těch, kteří vyplnili 

dotazníky. 

Tabulka č. 8 – Základní údaje o účastnících výzkumu – rodiče žáků s CHO (dále 

výzkumný vzorek A2) 

Respondent – rodič dítěte s CHO Pohlaví CHO respondentova dítěte 

A2.1 žena A 

A2.2 žena CF 

A2.3 žena CF 

A2.4 žena DM1 

A2.5 muž DM1 

A2.6 žena DM1 

A2.7 žena DM1 + celiakie 

A2.8 žena DM1 

A2.9 žena DM1 

A2.10 žena DM1 

A2.11 žena EPI 

A2.12 žena EPI 

Poznámky: A astma, CF cystická fibróza, DM1 diabetes mellitus 1. typu, EPI epilepsie. 

Interview bylo provedeno s dvanácti rodiči – s jedenácti matkami a jedním otcem. 

Největší část v počtu sedm zaujímali rodiče žáků s diabetem mellitem 1. typu, dále pak 

rodiče žáků s cystickou fibrózou a epilepsií a pouze jeden respondent byl rodič žáka 

s astmatem. 

Tabulka č. 9 – Základní údaje o účastnících výzkumu – učitelé žáků s CHO (dále 

výzkumný vzorek B2) 

Respondent – učitel žáka s CHO Pohlaví CHO respondentova žáka 

B2.1 žena A 

B2.2 žena CF 

B2.3 žena DM1 

B2.4 žena DM1 

B2.5 žena EPI 

B2.6 žena EPI 

Poznámky: A astma, CF cystická fibróza, DM1 diabetes mellitus 1. typu, EPI epilepsie. 

Rozhovor byl realizován celkem se šesti učiteli – ženami. Dva vyučující vzdělávají žáka 

s diabetem mellitem 1. typu a dva žáka s epilepsií. Jeden rozhovor byl proveden 

s učitelem žáka s cystickou fibrózou a jeden s učitelem žáka s astmatem. 
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3.6 Výsledky získaných dat 

3.6.1 Vyhodnocení odpovědí respondentů na základě dotazníkového šetření 

Dotazník pro rodiče žáků s CHO 

Rodiče žáků s chronickým onemocněním vyplnili celkem 72 dotazníků. Některé z nich 

však nesplňovaly daná kritéria – žák s CHO vzdělávaný na 1. stupni běžné základní 

školy, a proto musely být z vyhodnocování vyřazeny. Z celkového počtu získaných 

dotazníků bylo použito 47 platných dotazníků. 

Tabulka č. 10 – Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku výzkumného vzorku A1 

(rodiče žáků s CHO) 

Znění jednotlivých 

otázek 
Vyhodnocení otázek 

Otázka č. 1 

Popište prosím, která 

specifika ve vzdělávání 

vyplývají z onemocnění 

Vašeho dítěte. 

Odpovědi rodičů se lišily dle konkrétního druhu CHO jejich dítěte a z toho 

plynoucích požadavků při vzdělávání dítěte. 

Čím více nemocí se u dětí kombinuje, tím více problémů vzniká. 

Dle získaných odpovědí je třem žákům v souvislosti s jejich zdravotním stavem 

zpracován IVP. 

A – vzdělávání astmatiků nejvíce komplikuje častá nemocnost a následné doučování 

zameškaného učiva, ve dvou případech rodiče uvedli také omezení při TV. Jeden  

z rodičů v souvislosti s aktuální situací (COVID-19) sdělil také nezvladatelné nošení 

roušek a z toho plynoucí potíže. 

DOO – z dotazníků je patrné, že rodiče nevnímají žádná vzdělávací specifika, která 

by z tohoto onemocnění vyplývala. 

DM1 – rodiče žáků s DM1 uváděli zejména sledování glykémie, možnost jídla 

během vyučování. V některých případech pak zvýšený dohled nad dítětem, potřebu 

aplikovat si inzulín. Ve spolupráci s rodiči tedy hlídat hodnoty glykémie, aby 

nedošlo ke komplikacím. Především k hypoglykémii, při které u některých dětí 

dochází ke zhoršenému soustředění. Část rodičů žádné specifické potřeby ve 

vzdělávání svých dětí nepociťuje nebo je řadí mezi specifika v péči o dítě. 

CF – žáci s CF podle rodičů potřebují zajistit hlavně vhodné hygienické podmínky 

pro fungování ve škole. Dále pak onemocnění jejich dětí s sebou přináší časté 

absence ve škole a žáci se často musí učit doma s rodiči. 

EPI – u žáků s epilepsií rodiče uvedli špatnou a krátkodobou paměť. Diagnóza 

epilepsie může mít také souvislost s SPU. 

Otázka č. 2 

Máte již zkušenost se 

začleněním Vašeho dítěte 

do mateřské školy? Jaké 

jsou Vaše zkušenosti? 

Patnáct rodičů má s MŠ dobré zkušenosti. Deset rodičů uvedlo, že s docházkou do 

MŠ svého dítěte nemají žádné zkušenosti, a to i z důvodu, že některým dětem bylo 

CHO diagnostikováno až po nástupu do ZŠ. Sedm rodičů mělo s integrací do MŠ 

negativní zkušenosti, protože MŠ jejich děti s CHO odmítla přijmout. Ostatní  

s integrací v MŠ mají zkušenost neutrální, jelikož jejich děti byly často nemocné  

a MŠ tak navštěvovaly jen zřídkakdy, v MŠ s dětmi byli přítomni rodiče nebo museli 

mezi jednotlivými MŠ přestupovat. Ve třech případech navštěvovalo dítě MŠ  

s asistentem a v jednom případě docházelo do speciální třídy MŠ. 

Otázka č. 3 

Jste zapojeni do 

výchovně-vzdělávacího 

procesu Vašeho dítěte? 

Jakým způsobem? 

Šestnáct dotazovaných rodičů se do výchovně-vzdělávacího procesu necítí být 

začleněno v rámci školy, ale spíše v rámci domácí přípravy. V některých případech 

rodiče úzce spolupracují s učitelem či asistentem či doprovázejí děti při 

mimoškolních akcích. Někteří rodiče se cítí zapojeni zejména při doučování svého 

dítěte doma. 
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Znění jednotlivých 

otázek 
Vyhodnocení otázek 

Otázka č. 4 

Jakým způsobem  

s učitelem komunikujete 

(forma, frekvence)? 

Ke komunikaci s učiteli rodiče nejčastěji využívají mobilní telefon. Zejména pak 

telefonování, psaní SMS zpráv a zpráv přes různé komunikační aplikace. Dále 

využívají školní systémy EduPage či Bakaláři a e-mailovou korespondenci. Pokud je 

ve třídě žáka přítomen asistent, rodiče v mnoha případech komunikují s ním.  

S učiteli se rodiče setkávají také osobně. V případě frekvence komunikace se 

odpovědi rodičů hodně liší – komunikuji s učiteli dle potřeby. Potřeba kontaktu  

s učitelem je individuální – někdy je třeba několika telefonátů či zpráv denně, jindy 

týdně a v ojedinělých případech by rodiče s učitelem potřebovali komunikovat 

mnohem častěji. Jeden z rodičů uvedl, že s nimi komunikuje i asistent přes vzkazy  

ve speciálním sešitě. 

Otázka č. 5 

Vnímáte, že je Vaše dítě z 

důvodu svého onemocnění 

z výchovně-vzdělávacího 

procesu vyčleňováno? 

Téměř polovina rodičů odpověděla, že nevnímají, že by jejich dítě bylo z výchovně-

vzdělávacího procesu nějak vylučováno. Někteří rodiče uvedli, že je jejich dítě 

vyčleňováno jen z některých školních akcí. V jednom případě rodiče udávají, že 

pokud není ve škole přítomen asistent, své dítě si raději nechávají doma, protože  

ve škole se péče o něj ostatní učitelé obávají. Šest rodičů sdělilo, že jejich dítě zatím 

vyčleňováno není, ale mají určité obavy z budoucna. 

Otázka č. 6 

Cítíte od učitele zájem o 

vzdělávání Vašeho dítěte, 

nebo jej bere spíše jako 

přítěž? 

Více než polovina rodičů cítí ze strany učitele zájem o vzdělávání jejich dítěte.  

V šesti případech rodiče odpověděli, že učitel jejich dítě vnímá spíše jako přítěž.  

Dle čtyř rodičů se učitelé obávají péče a zodpovědnosti, a pokud se vyskytnou 

komplikace, nastává problém. Ve dvou odpovědích se také objevil bagatelizující 

postoj učitele k CHO žáka. Dle pěti rodičů jsou jejich děti svými učiteli brány jako 

ostatní žáci třídy. 

Otázka č. 7. 

Obáváte se chování 

učitele v situacích, které 

přináší onemocnění 

Vašeho dítěte? 

Rodiče vyjádřili své obavy ve specifických situacích, které CHO přinášejí, hlavně 

proto, že nemohou odhadnout, jak budou učitelé v případě potíží reagovat. Rodiče, 

kteří uvedli, že se neobávají, měli obvykle s vyučujícími a jejich péčí o dítě již dobré 

zkušenosti. Tři z rodičů mají mírné obavy i přesto, že učitelé byli poučeni, co 

v určitých situacích dělat. 

Otázka č. 8 

Jakým způsobem se 

snažíte být učiteli 

nápomocni? 

V devatenácti odpovědích na tuto otázku bylo vysvětlování, informování učitelů  

o aktuálním stavu žáka a také to, že jsou rodiče neustále na telefonu, aby měl učitel 

možnost kdykoliv rodičům zavolat. Tři z rodičů učitele, kteří přichází s jejich 

dítětem do kontaktu, také pravidelně edukují a poskytují jim různé materiály o CHO. 

Z těchto odpovědí vyplývá, že se rodiče snaží být trpěliví, otevření a s učiteli se 

snaží spolupracovat, své děti v případě potřeby doprovází na mimoškolních akcích. 

Otázka č. 9 

Může se Vaše dítě 

účastnit všech akcí školy 

(sportovní dny, školní 

výlety, škola v přírodě, 

kulturní akce)? 

Bezmála polovina rodičů uvedla, že se jejich dítě může účastnit mimoškolních 

aktivit, avšak v osmi případech rodiče odpověděli, že se jejich dítě může účastnit jen 

některých akcí a obvykle jen v doprovodu (nejlépe rodinného příslušníka). Ve dvou 

případech rodiče sdělili, že se dítě akcí účastní s asistentem, ale jedni z nich se 

obávají budoucnosti, pokud by dítě asistenta nemělo. Rodiče dětí z 1. ročníků zatím 

nemají šanci tuto otázku posoudit, neboť se v současné době (COVID-19) nekonají 

téměř žádné mimoškolní akce. 

Otázka č. 10 

Myslíte si, že by bylo 

vhodné, aby byla Vašemu 

dítěti poskytnuta ve škole 

určitá forma asistence 

(asistent pedagoga)? 

Odpovědi na tuto otázku byly mezi rodiči velice různorodé. Dvacet jedna rodičů se  

k možnosti asistence vyjádřilo kladně. Jedenáct rodičů má s asistencí kladné 

zkušenosti. Ze dvou odpovědí vyplývá, že bez přítomnosti asistenta by integrace 

žáků s CHO nemohla být ani realizována, některým žákům je asistent nápomocen po 

stránce psychické a v neposlední řadě také usnadňuje učiteli péči o žáka s CHO.  

Ve dvou případech rodiče uvedli, že má jejich dítě asistenta nikoliv kvůli CHO, ale 

kvůli dalším přidruženým potížím. Pět rodičů má k asistentům kladný vztah; chápou, 

že některým dětem, rodičům a učitelům by asistent velice pomohl, ale pro ně 

samotné by byly služby asistenta vhodné především v nižším stupni vzdělávání, kdy 

jejich děti nebyly tak soběstačné (1., 2. ročník, MŠ). Sedmnáct respondentů funkci 

asistenta nevidí jako potřebnou, chtějí své děti vést k samostatnosti nebo s asistenty 

nemají dobré zkušenosti. 
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Znění jednotlivých 

otázek 
Vyhodnocení otázek 

Otázka č. 11 

Zkuste popsat, jaký je 

Váš vztah s učitelem 

Vašeho dítěte. 

Dvacet šest rodičů charakterizuje vztah s učitelem svého dítěte velmi kladně – jako 

vztah velice dobrý, výborný až přátelský. Učitelé se dle jejich názorů snaží být 

nápomocni a spolupracují. Jeden z rodičů zmiňuje také kladný vztah s asistentem. 

Pouze pět rodičů hodnotí vztah s učitelem jako napjatý, chladný a komplikovaný. 

Mezi hlavní argumenty v horších vztazích patří nespokojenost s učitelem pramenící 

z jeho nespolehlivosti, zaujatosti a zklamání z nepochopení. Dvanáct rodičů popisuje 

vztah s učitelem jako průměrný, standardní a tolerantní. 

Otázka č. 12 

Jak hodnotíte Vaši 

spolupráci s učitelem 

Vašeho dítěte? (odpověď 

označte na stupnici 1–5,  

1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

Stupnice 1–5 

1 

2 

3 

4 

5 

 

29 

8 

6 

4 

- 

Hodnocení podle stupnice se z velké části 

shoduje s odpověďmi na otázku č. 11. 

Poznámky: CHO chronické onemocnění, A astma, DOO dětská onkologická onemocnění, DM1 diabetes mellitus 

1. typu, CF cystická fibróza, EPI epilepsie, TV tělesná výchova, IVP individuální vzdělávací plán, SPU specifické 

poruchy učení, MŠ mateřská škola, ZŠ základní škola, COVID-19 onemocnění COVID-19. 

Dotazník pro učitele žáků s CHO 

Učiteli žáků s chronickým onemocněním bylo vyplněno celkem 41 dotazníků. Některé 

z nich nesplňovaly kritérium výběru – učitel, který vzdělává žáka s CHO na 1. stupni 

běžné základní školy, a proto musely být z vyhodnocování vyloučeny. Z celkového 

počtu vyplněných dotazníků bylo použito 35 platných. 

Tabulka č. 11 – Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku výzkumného vzorku B1 

(učitelé žáků s CHO) 

Znění jednotlivých 

otázek 
Vyhodnocení otázek 

Otázka č. 1 

Jaké informace máte o 

žákovi a jeho onemocnění? 

Dle získaných odpovědí mají učitelé o žácích s CHO dostatečné množství 

informací. Ty jim předávají přímo rodiče. V některých případech mají učitelé  

k dispozici lékařské zprávy žáka. Učitelé jsou informováni o diagnóze, 

o zdravotním stavu žáka, o komplikacích, které mohou nastat, a o tom, jak žákovi  

v takovýchto situacích pomoci (návod, jak postupovat, medikace – podání, uložení 

léků). Pouze jeden z učitelů uvedl, že nemá žádné zvláštní informace, neboť jich 

není potřeba. 

Otázka č. 2 

Popište prosím, která 

specifika ve vzdělávání 

vyplývají z CHO žáka, 

kterého vzděláváte? 

Odpovědi na tuto otázku se liší podle konkrétního onemocnění, a proto jsou zde 

rozděleny dle konkrétního CHO. 

Odlišnosti jsou jak mezi jednotlivými druhy onemocnění, tak mezi jejich 

závažností a tím, se kterými dalšími potížemi jsou zkombinovány. 

Deset učitelů uvedlo, že CHO žákům nezpůsobuje problémy vzdělávací, ale spíše 

psychosociální. Žáky s CHO je potřeba více sledovat a hlídat jejich zdravotní stav. 

A – V jednom případě žák nemá dle učitele žádná specifika vyplývající ze 

zdravotního stavu. Žáci s astmatem však vyžadují úpravy či omezení při TV (žáky 

nepřetěžovat), zvýšený dohled ve škole i při venkovních akcích. Je třeba častějšího 

pobytu na čerstvém vzduchu, větrání třídy. V současné době (COVID-19) těmto 

žákům způsobuje potíže také zakrytí úst ochrannými pomůckami (rouška). 

DOO – nebyla uvedena žádná specifika či omezení. 

DM1 – potřebují dle učitelů mít ve své blízkosti neustále mobilní telefon, na jehož 

výstražné alarmy je třeba ihned reagovat. Žáci s DM1 vyžadují mít čas na jídlo, 

aplikaci inzulínu či na konzultaci aktuální situace s rodiči. Učitelé je proto musí 

více sledovat. Hlavně v případech signalizujících hypoglykémii či hyperglykémii, 

kdy mohou být žáci více unavení, méně pozorní a nesoustředění. 
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Znění jednotlivých 

otázek 
Vyhodnocení otázek 

CF – rychlejší nástup únavy, vysvětlení situace ostatním žákům třídy, snazší 

unavitelnost žáka. 

EPI – rychlejší unavitelnost, a především specifika zejména při hodinách TV  

– odvíjejí se od závažnosti diagnózy. V některých případech je třeba vynechání 

některých aktivit, úprava činností při TV, ale někdy je dostačující i zvýšený dohled 

učitele. Ve dvou případech učitelé uvedli oslabení paměti a z toho vyplývající 

potíže ve vzdělávání. 

Otázka č. 3 

Jsou rodiče žáka s CHO 

zapojeni do jeho výchovně-

vzdělávacího procesu? 

Jakým způsobem? 

V osmnácti případech učitelé uvedli, že s rodiči žáků dobře spolupracují. Rodiče 

jsou obvykle aktivní, obětaví, komunikují jak s učitelem, tak s asistentem. Sedm 

dotazovaných učitelů uvedlo, že rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu 

zapojeni nejsou. Osm učitelů si pochvaluje výbornou spolupráci s rodiči na domácí 

přípravě během absence žáků. Ve třech odpovědích učitelé přirovnávají zapojení 

rodičů k zapojení kteréhokoliv jiného žáka (tedy žáka bez CHO). Jedni dle učitele 

nemají o zapojení moc velký zájem a v jedné otevřené škole mohou učitelé 

navštěvovat i výuku svých dětí. 

Otázka č. 4 

Jakým způsobem s rodiči 

komunikujete (forma, 

frekvence)? 

Učitelé s rodiči nejčastěji telefonují, píšou SMS zprávy nebo využívají další 

komunikační aplikace. Dvacet jedna učitelů se s rodiči žáků s CHO setkává také 

osobně. E-mailem si s rodiči dopisuje jen dvanáct rodičů. Učitelé s rodiči 

komunikují dle potřeby, někdy jde i o dennodenní komunikaci. Dle výpovědí 

učitelů s rodiči komunikují také asistenti. Jeden z nich píše každý den rodičům 

shrnutí celého dne, na které mohou reagovat. Ve škole jednoho z učitelů se rodiče  

s učiteli mohou setkat v „rodičovských kavárnách“. 

Otázka č. 5 

Jaké jsou Vaše pocity při 

vzdělávání takto 

nemocného žáka? 

Šestnáct z dotazovaných učitelů nevyjádřilo žádné mimořádné či nezvyklé pocity 

při vzdělávání žáků s CHO. Sedm dotazovaných uvedlo určité obavy a velkou 

odpovědnost. Pocity šesti učitelů se mění s postupem času, kdy jejich obavy 

ustupují, ale i přesto jsou si vědomi toho, že je potřeba tyto žáky více sledovat, dbát 

na jejich bezpečí a být opatrní. Jeden z učitelů uvádí dobrý pocit z toho, že může 

pomoci, naopak v jiné odpovědi je udáváno vzdělávání žáka s CHO tak náročné, že 

by jej bez přítomnosti asistenta nebylo možné zvládat. V jedné odpovědi původní 

optimismus učitele postupně přechází v beznaděj, že jako učitel žákovi více pomoct 

nemůže. 

Otázka č. 6 

Omezuje či zatěžuje Vás 

něčím začlenění žáka  

s CHO do třídy? 

U dvaceti pěti respondentů převažují spíše pozitivní odpovědi, že začlenění žáka  

s CHO do třídy je nezatěžuje, ovšem čtyři z nich přiznávají, že je práce náročnější 

(zvýšený dohled, velká zodpovědnost, povinnosti vyplývající z CHO). Další čtyři 

učitele žáci s CHO nezatěžují zejména proto, že je ve třídě přítomný asistent, bez 

kterého by to v určitých případech nešlo.  V jedné z odpovědí bylo uvedeno, že dítě 

s CHO znamená zátěž, protože se ve třídě objevuje více dětí s nějakými potížemi,  

a proto je hlídání CHO zatěžující. Jeden z respondentů uvedl potíže s kolektivem 

třídy při přijímání jinakosti spolužáka. Ve dvou případech učitelé žáka považují  

za přínos nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní žáky. 

Otázka č. 7. 

Z jaké situace, která 

vyplývá z žákova 

onemocnění, máte největší 

obavy? 

Odpovědi na tuto otázku se lišily zejména podle toho, o jaké CHO nebo kombinaci 

onemocnění se jednalo. 

Ve dvou případech učitelé uvedli, že u nich žádné obavy nejsou. 

Mezi učiteli se našli i tři, kteří se cítí být pro žáka velice potřební, a tak se obávají, 

že ostatní učitelé žáka neuhlídají či podcení jeho zdravotní stav. 

Ve dvou případech se učitelé se obávají situací ohrožujících život žáka, při jejichž 

řešení budou přítomni ostatní žáci. 

V dotazníku se vyskytla také jedna odpověď, že život ohrožující situace mohou 

nastat u kteréhokoliv žáka, ale že na žáky s CHO je více dohlíženo. 

A – panují obavy především z astmatického záchvatu. 

DDO – obavy ze zranění při hodinách TV. 

DM1 – učitelé se nejvíce bojí hypoglykémie, kolapsu a ztráty vědomí žáka. 

CF – obavy ze zranění při TV. 

EPI – učitelé se obávají epileptického záchvatu a případného zranění při něm. 

Otázka č. 8 

Dohlížíte na žáka s CHO 

při provádění zdravotní 

péče? 

Šestnáct z dotazovaných učitelů na žáky při provádění některých úkonů spojených 

se zdravotní péčí dohlíží, patnáct učitelů nikoliv, neboť jsou žáci samostatní. Ve 

třech případech učitel nedohlíží pravidelně, ale jen podle potřeby. 
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Znění jednotlivých 

otázek 
Vyhodnocení otázek 

Otázka č. 9 

Obohacuje Vás něčím 

zkušenost se vzděláváním 

žáka s CHO? 

Dvacet šest učitelů považuje vzdělávání žáka s CHO za novou obohacující 

zkušenost, kterou mohou využít nejen v pracovním, ale i osobním životě. Čtyři 

učitelé oceňují i fakt, že žák s CHO může mít pozitivní vliv i na ostatní žáky – jsou 

starostliví, ochotni pomoci. Sedm učitelů uvedlo, že se necítí být nijak obohaceni 

nebo je na takovéto hodnocení příliš brzy. 

Otázka č. 10 

Může se žák s CHO 

účastnit všech akcí školy 

(sportovní dny, školní 

výlety, škola v přírodě, 

kulturní akce)? 

Z odpovědí vyplývá, že se dle učitelů může akcí školy účastnit dvacet tři žáků  

s CHO, jež dotazování učitelé vzdělávají. Ve třech případech se objevilo, že žáci se 

akcí školy účastnit nemohou, a to především kvůli náročnosti programu či potřeby 

další osoby. Mezi těmito protipóly se objevilo devět odpovědí, ve kterých učitelé 

uvedli, že se žáci s CHO účastní jen některých akcí – obvykle se neúčastní 

vícedenních výletů či plavání nebo jsou v některých případech doprovázeni rodiči. 

Nejčastějšími překážkami je potřeba neustálého dohledu, aby byla zajištěna 

bezpečnost žáků. 

Otázka č. 11 

Uvítali byste, pokud by 

byla žákovi ve třídě 

poskytnuta určitá forma 

asistence (asistent 

pedagoga)? 

U jednadvaceti učitelů by asistence u žáka s CHO vítána nebyla. Pět učitelů vidí 

své žáky jako samostatné a na svůj věk zodpovědné a přítomnost asistenta by 

zbytečně upozorňovala na žákovu odlišnost. Čtyři učitelé vnímají asistenci jako 

potřebnou, neboť asistenta mají k dispozici a spolupráci s ním si velice pochvalují, 

v jednom případě se však asistent neosvědčil. Objevila se i jedna odpověď, že by se 

asistent uplatnil spíše při mimoškolních akcích či v družině. Jeden z respondentů 

sdělil, že by bylo spíše vhodné zaměstnat ve škole zdravotní sestru. 

Otázka č. 12 

Zkuste popsat, jaký je Váš 

vztah s rodiči žáka s CHO. 

Dvacet sedm učitelů hodnotilo svůj vztah s rodiči dítěte jako velmi dobrý 

a přátelský, neboť rodiče jsou vstřícní, dobře komunikují a spolupracují. Pět učitelů 

přirovnává vztah k rodičům žáka s CHO k obdobnému vztahu jako mají se všemi 

ostatními rodiči svých žáků. Jeden z učitelů se obává zhoršení vztahu po vyskytnutí 

potíží a jeden učitel společně s asistentem mají s rodiči negativní zkušenost, 

především kvůli poskytování nepravdivých informací. 

Otázka č. 13 

Jak hodnotíte Vaši 

spolupráci s rodiči žáka s 

CHO? (odpověď označte 

na stupnici 1–5,  

1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

Stupnice 1–5 

1 

2 

3 

4 

5 

 

28 

5 

1 

1 

- 

Hodnocení podle stupnice koresponduje  

s odpověďmi z otázky č. 12. 

Poznámky: CHO chronické onemocnění, A astma, DOO dětská onkologická onemocnění, DM1 diabetes mellitus 

1. typu, CF cystická fibróza, EPI epilepsie, TV tělesná výchova, IVP individuální vzdělávací plán, SPU specifické 

poruchy učení, MŠ mateřská škola, ZŠ základní škola, COVID-19 onemocnění COVID-19. 

3.6.2 Vyhodnocení odpovědí respondentů na základě polostrukturovaného 

rozhovoru 

Bylo realizováno celkem osmnáct rozhovorů. Dvanáct rozhovorů s rodiči žáků s CHO 

(příklad rozhovoru viz příloha č. 6) a šest rozhovorů s učiteli takto nemocných žáků 

(příklad rozhovoru viz příloha č. 7). Rozhovory byly provedeny v průběhu měsíce 

března roku 2021. Respondenti byli pro rozhovory osloveni na základě vyplněného 

dotazníkového šetření. Všechny rozhovory proběhly formou telefonního hovoru a dva 

rozhovory byly zrealizovány přes videohovor. Každé interview trvalo přibližně  

20–30 minut. Rozhovory byly nahrávány diktafonem v notebooku, poté přepsány 

do spisovné formy jazyka a analyzovány. Svolení k nahrávání rozhovoru, zapojení 
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do výzkumu a srozumění s dalšími etickými zásadami účastnici provedli informovaným 

souhlasem (viz příloha č. 1). 

Respondentům byly pokládány otázky z jednotlivých okruhů. Bylo třeba pojmout obsah 

konkrétních okruhů, nikoliv jednotlivých otázek. Proto bylo možné některé otázky zcela 

vynechat či naopak položit otázku doplňující. Rozhovory obsahovaly okruhy a otázky, 

které především doplňovaly obecnější informace, jež byly zjištěny díky dotazníkovému 

šetření. 

Polostrukturovaný rozhovor s rodiči žáků s CHO 

Vyhodnocení jednotlivých okruhů, které rozhovor zahrnoval: 

• Charakteristika konkrétního druhu chronického onemocnění a z něj 

plynoucí specifické potřeby. 

Nejčastější potřeby, které vyplývají z chronických onemocnění, jsou spojené především 

se zdravotní stránkou a zvýšeným dohledem nad takto nemocnými žáky. Matka A2.10 

uvedla: „Co se týká školy, tak je to zejména měření glykémie, kterou naštěstí 

monitorujeme přes senzor.“ Žákům s diagnózou DM1 je třeba i v rámci školního dne 

umožnit pravidelný režim. Pro žáky s cystickou fibrózou je pak zásadní dodržování 

hygienických pravidel: „Potřebuje zásadový hygienický režim, nesmí na veřejné toalety 

a sprchy.“ (A2.3). Aktuální situace spojena s pandemií nemoci COVID-19 byla 

hodnocena jednodušší z důvodu, že rodiče mají nad svými dětmi neustálý dohled: „Teď 

jsem už rok v takové netypické situaci, takže v tom si teď nemohu nějak stěžovat. Je 

to teď daleko jednodušší.“ (A2.4). 

• Personální podpora žáka s chronickým onemocněním v základní škole. 

Dva z žáků jsou dle rodičů na svůj věk velice samostatní a zodpovědní, takže téměř 

žádnou podporu nepotřebují. Pokud je ve třídě přítomen asistent pedagoga, obvykle 

žákovi poskytuje největší podporu on. Není-li ve třídě asistent pedagoga nebo je 

nepřítomen, nejvíce podpory poskytuje učitel, především třídní: „Naše paní učitelka ví, 

že má syn astma a žádným školením kromě toho, co by měl učitel mít, neprošla. Sama 

má astma, a tak chápe synovu častou absenci.“ (A2.1). Matka A2.6 ještě dodala: 

„Možná by bylo dobré, aby měla ve škole ještě někoho, kdo tomu více rozumí. 
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Ta asistentka je vlastně pro celou třídu, není vyloženě pro ni a spíš by to chtělo někoho, 

kdo má i nějaké zdravotnické zkušenosti.“ 

Speciální školení se zdravotníky před nástupem dítěte do ZŠ dle informací rodičů 

až na výjimky neprobíhalo. Jednou z výjimek byla tato odpověď (A2.9): „Učitelka se 

s tím seznámila ode mě a pak jsem zorganizovala přes fakultní nemocnici, kam chodíme 

do poradny, tak přišla ta sestra, která jim tam udělala přednášku. Ten ředitel to pojal 

tak, že se toho účastnili všichni učitelé, protože těch dětí na škole bylo víc. Jak na 

1. stupni, tak na 2. stupni. Tak, aby byly proškolené i vychovatelky. Takže to pojali 

v tom širším okruhu a seznámilo se s tím víc učitelů.“ V dalším případě bylo školení 

zdravotníky zrušeno kvůli pandemii nemoci COVID-19: „My máme paní učitelku, která 

nikdy dřív diabetika neměla, a paní asistentka diabetes taky znala jen povrchně, ale nic 

konkrétního. Sice bylo dopředu domlouváno, že budou obě, a ještě nějaký další personál 

školy proškolený sestřičkami z nemocnice Motol, bohužel kvůli covidové době se to 

nakonec nezvládlo.“ (A2.8). 

Obvykle byli učitelé proškoleni obecným kurzem první pomoci, který na většině škol 

probíhá před zahájením nového školního roku. Nejčastěji učitele i asistenty informovali 

o onemocnění žáka sami rodiče, kteří provedli i potřebné zaškolení. V jednom z případů 

matka škole proškolení zdravotníky nabízela, ale škola o něj dle jednoho z rodičů 

neprojevila zájem: „Nemocnice, kam docházíme, by byla ochotna udělat edukaci, 

nicméně nikdo ve škole o to nestál.“ (A2.10). Učitelé žákům s CHO neprovádějí žádné 

zdravotní úkony. V některých případech na žáky pouze dohlíží nebo podání potřebné 

medikace zatím pouze přislíbili: „Léky podáváme ráno a večer, takže není potřeba. Ale 

určitě, když půjdou na nějaký výlet, budou muset, ale s tím také nemají problém 

(učitelka, vychovatelka). Zatím ale na žádném výletě nebyl.“ (A.2.12). Na jednoho 

z rodičů působil dohled učitelů nad žákem takto: „Myslím si, že ten jejich dohled byl 

možná příliš důsledný, až mu to přišlo přehnané. Kolikrát se necítil úplně dobře, že 

ta péče byla tak velká. I těch dětí. Všichni kolem něho ve třídě skákali, až mu to bylo 

nepříjemné. Časem si to trošku sedlo a teď už tam jakou dobu nebyl.“ (A2.4). 

• Žák s chronickým onemocněním v běžné základní škole. 

Všichni rodiče vnímají zařazení svého dítěte do běžné základní školy jako zcela 

vyhovující, nesouhlasí s tím, aby jejich děti byly z kolektivu vyřazovány. Respondent 
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A2.9 uvedl: „Tak já si myslím, že určitě pro ty děti i z psychologického hlediska je lepší, 

když jsou zařazeny do normální školy a ta škola se trošku přizpůsobí těm dětem.“ 

• Vztah rodiče a učitele žáka s chronickým onemocněním. 

Rodiče jsou s učitelem svého dítěte od začátku spokojeni, neřešili společně žádné 

konflikty, a pokud nastaly nějaké drobné problémy, které vyplývaly z onemocnění žáka, 

řešili je intenzivní komunikací. Rodiče, jejichž dětem je ve škole nápomocen asistent, 

komunikují více s ním a také se na něj spoléhají více než na učitele, i přes to, že mají 

s učitelem bezproblémový vztah. K učiteli se obvykle obrací, až pokud asistent není 

přítomen. Asistentům a učitelům je potřeba důvěřovat, jak uvedla i jedna z matek 

(A2.8): … A tím, že paní asistentka byla ochotná a schopná to řešit, tak mám v paní 

asistentku veškerou důvěru, že je opravdu ochotná a schopná řešit problémy. A také 

už nějaké nastaly.“ Další (A2.7) hodnotí celkovou spolupráci se se školou takto: 

„Škola, paní asistentka i paní učitelka nám vycházejí vstříc. Asistentka mohla být 

s dcerou i v družině. Je to moc fajn.“ Dva z rodičů zmínili problémy, které kvůli 

onemocnění žáka nastaly po zjištění diagnózy, a jedna matka shrnula situaci: „Ale je 

to samozřejmě o lidech. Věřím tomu, že spousta rodičů narazí na nějaké překážky 

ze strany vedení školy.“ (A2.7). Jen jeden z rodičů má s učitelem svého dítěte poměrně 

komplikovaný vztah: „Náš vztah s učitelkou se od začátku spíš zhoršuje. Na učitelku 

se už nemohu spolehnout, nerespektuje naše domluvy a onemocnění bagatelizuje. 

Na prvním místě pro mě není vztah s učitelem, ale hlavně zdraví dítěte.“ (A2.2). 

• Doporučení pro rodiče a učitele, kteří se účastní výchovně vzdělávacího 

procesu žáka s chronickým onemocněním nebo se na tuto situaci připravují. 

Některá doporučení ze strany rodičů směřovaná k rodičům, kteří se chystají na nástup 

svého dítěte s chronickým onemocněním do základní školy, nebo těm, kteří potřebují 

vztah se svým učitelem zlepšit, jsou obdobná jako ta pro učitele nemocných žáků. 

Rodiče uvedli mnoho různých rad, společné pro obě strany byla zejména komunikace. 

Rodiče jako zásadní vnímají komunikaci s učitelem, asistentem i se školou. Ta je 

základem pro všechny zúčastněné strany. Věří, že na všem se dá domluvit. Pak záleží 

i na partnerství, ochotě, upřímnosti a důvěře. Důležitá je také skutečnost, jak se k celé 

situaci staví jak rodiče, tak učitelé. Takže záleží i na osobnosti zúčastněných stran 

(A2.9): „Chápu, že někteří učitelé jsou opatrní. Takže je to o té komunikaci. Nechat 
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to ze strany rodiče i na tom učiteli. Já jsem jim hned od začátku říkala, že mi můžou 

kdykoliv volat, že jsem na telefonu, že pokud bude nějaký problém, ať mi zavolají.“ 

Rodiče by onemocnění svého dítěte neměli před učiteli tajit, ale naopak by je měli 

informovat, vysvětlit jim důležitost určitých opatření, objasnit jim, jak v určitých 

situacích reagovat a poskytnout jim pro to potřebné vybavení. Jeden z rodičů (A2.5) 

považoval za nutné informovat se ve škole, kam děti zapisují: „Určitě se předem na té 

škole informovat, tam, kde chtějí, aby to dítě nastoupilo. Přijít, ukázat jim to, protože 

někteří z toho mají třeba obavy.“ Objevily se také odlišnosti v názorech rodičů. Jeden 

z nich tvrdí, že se rodiče nemají bát učitele zapojit: „Přidělit mu práci.“ (A2.2). Naopak 

rodič na druhé straně (A2.8) vypověděl: „Hlavně jako rodič nemít přehnané nároky na 

učitele, kteří se s tím setkají poprvé.“ 

Za užitečnou pomoc, zejména v první třídě, považuje jedna matka zajištění podpory 

asistentem pedagoga. 

Učitelé by pak podle rodičů měli onemocnění jejich dítěte vysvětlit také ostatním 

žákům ve třídě. Učitelům by v tomto ohledu mohli být nápomocni jak rodiče 

nemocných žáků, tak i samotní žáci. Učitelé by měli rodičům naslouchat a nebát se 

s nimi řešit problémy. „… Nějaké obavy učitelé mají, když tam mají diabetické dítě. Ale 

jako říkám, dnes, když jsou ty technologie přes mobilní telefony a vlastně to všechno 

můžete dělat tak nějak na dálku, tak to jde. To si myslím, že i těm učitelům padá kámen 

ze srdce.“ Opatrnost učitelů je jistě na místě, ale je potřeba se na žáka příliš 

nezaměřovat, aby nebyl v rámci kolektivu stigmatizován.  

Polostrukturovaný rozhovor s učiteli žáků s CHO 

Vyhodnocení jednotlivých okruhů, které rozhovor zahrnoval: 

• Charakteristika konkrétního druhu chronického onemocnění a specifik, 

která do běžného školního dne přináší. 

Učitelé uváděli, že žáci s chronickým onemocněním, které vzdělávají, jsou stejní jako 

ostatní, jen v některých případech potřebují zvýšený dohled či možnost odpočinku. 

Zvýšený dohled je třeba u žáků s epilepsií: „Takže běžný den probíhal úplně normálně 

jako se všemi ostatními dětmi. Když jsme měli plavání, je potřeba tam neustále sedět 

a koukat na ni. Takže je třeba větší ostražitost, člověk ji v některých situacích tak nějak 



67 

podvědomě více hlídal.“ (B2.5). U žáků s DM1 učitelé díky moderním technologiím 

téměř žádná specifika nevnímají. Dokládají to výpovědi dvou dotazovaných: 

„S pumpou je vlastně jako úplně normální dítě, akorát hlídáme, aby se najedl.“ (B2.3) 

a „Určitě žádná specifika v tomhle okamžiku nejsou, protože od samého začátku má 

chlapec senzor…. Když se cokoliv děje, tak chlapec v hodině telefon klidně vezme. 

Ostatní děti už na to nereagují, takže naprostá pohoda.“ (B2.4). 

Žákům s astmatem a cystickou fibrózou poskytují učitelé možnost odpočinku, pokud 

to jejich stav vyžaduje. 

• Personální podpora žáka s chronickým onemocněním v základní škole. 

O onemocnění žáka jsou ve všech případech informováni všichni učitelé, kteří žáka 

vyučují, popřípadě asistent, který je ve třídě přítomen. Na některých školách je 

informován celý pedagogický sbor včetně vychovatelek. Povědomí o nemoci žáka mají 

i jeho spolužáci a okrajově jsou s tím seznámeni i žáci jiných tříd, kteří se s nemocným 

žákem setkávají. Učitelé nebyli před nástupem žáka s chronickým onemocněním nijak 

speciálně proškoleni. Informace o nemoci a případné zaškolení poskytovali učitelům 

zejména rodiče. Obvykle prošli jen základním školením první pomoci, které se ve 

školách každoročně provádí. Dvě paní učitelky prošly kurzem první pomoci a jedna 

uvedla: „Ale myslím si, že kdybych věděla, že ten záchvat mívá častěji, že ji to 

postihovalo ve školce třeba přes den, tak bych asi byla aktivnější v tom, že bych nějaký 

kurz chtěla absolvovat.“ (B2.4). 

Učitelé si nejsou vědomi toho, že by ve škole měli zpracovaný nějaký manuál, který 

by popisoval onemocnění a první pomoc, kterou je žákovi třeba poskytnout. Ve své 

výpovědi jej uvedl jen jeden z respondentů a jedna paní učitelka (B2.3) se o něm 

zmínila: „Ano. Máme to na nástěnce ve sborovně. Dala nám to maminka jiného chlapce 

s cukrovkou, který to měl ale trochu jinak.“ 

Učitelé žákům běžně žádné zdravotní úkony neprovádějí: „Ne. Má svůj inhalátor, který 

v případě potřeby použije.“ (B2.1). Může však dojít k situaci, kdy tato potřeba nastane: 

„Žádné úkony neprovádím, ale žák má u sebe čípek, který bych mu po konzultaci 

s rodiči zavedla do konečníku.“ (B2.6) a „Ne, pouze na škole v přírodě. Rodina nám 

poskytne všechny potřebné informace a zaučení.“ (B2.2). Jedna paní učitelka (B2.3) 

uvedla zkušenost: „Teď už ne. Ze začátku, to jsme píchali do prstu, inzulín jsem 
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píchala, ale chlapec se to velice rychle naučil sám, takže už jsem nemusela. Nejdřív 

jsem se toho bála, ale jak jsou ta pera, tak už je to úplně v pohodě. V katalogových 

listech mám založený dokument o tom, že rodiče to předávají na mě. Ale ne 

zodpovědnost, to určitě ne, ale to, že chlapci budu pomáhat a aby to tam bylo všechno 

jasné.“ 

• Žák s chronickým onemocněním v běžné základní škole.  

Všichni učitelé se shodují na tom, že nevidí v začlenění žáků s chronickým 

onemocněním do běžné základní školy žádný problém, avšak dva z nich dodávají: 

„Jako jediné, co vím, že vedle ve třídě je chlapeček diabetik, tam ti rodiče fungují 

strašně špatně a vím, že je s tím veliký problém.“ (B2.4) a „Pokud je proškolen 

pedagogický sbor, nevidím žádný problém, aby dítě nemohlo navštěvovat běžnou 

základní školu.“ (B2.6). 

• Vztah rodiče a učitele žáka s chronickým onemocněním. 

V otázkách, které se týkaly vztahu učitele a rodiče žáka s chronickým onemocněním, 

učitelé bez výjimky hodnotili vztah s rodiči nemocných žáků velice kladně. Jako vztah 

bezproblémový, otevřený, perfektní či nadstandardní, a to od počátku společné cesty 

až doposud. „Rodiče jsou tak úžasní, je to neuvěřitelná rodina. Oba rodiče jsou moc 

hodní. Člověka pořád chválí. Zvládají to úplně perfektně a hrozně si toho váží, že 

to člověk dělá.“ (B2.3). 

• Doporučení pro rodiče a učitele, kteří se účastní výchovně vzdělávacího 

procesu žáka s chronickým onemocněním nebo se na tuto situaci připravují. 

Jako základní doporučení pro rodiče učitelé zmiňovali především komunikaci, 

spolupráci s učiteli, popřípadě s asistenty, poskytnutí přesných informací, seznámení 

učitele s potížemi žáka a budování vzájemného vztahu s rodiči: „Je strašně důležitý 

vztah s paní učitelkou. Je potřeba si o tom na začátku společně s rodiči popovídat, 

protože když člověk nemá nikoho, kdo by měl nějakou nemoc, tak to nedokáže pochopit. 

Je-li ve třídě asistentka, musí se rodič naučit důvěřovat taky té asistentce. Rodiče 

se musí naučit důvěřovat.“ (B2.3). Informace by dle jedné paní učitelky mohly být 

učitelům poskytnuty i přes lékaře: „Otevřeně s učitelem mluvit a podat mu co nejvíc 

informací. A klidně se třeba i domluvit s doktorkou. Nebo se zeptat i toho učitele, jestli 
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by neměl zájem zeptat se doktorky, jak postupovat. Mně třeba, kdyby to nabídli, tak já 

na to určitě kývnu.“ (B2.5). Celková doporučení shrnuje paní učitelka (B2.2): „Hledat 

v komunikaci se školou, učitelem jako zástupcem školy, velkou vzájemnou důvěru, 

otevřenost a respekt. Nabídnout škole pohled do života rodiny a dítěte. Školu 

nadstandardně informovat a snažit se stejnou odezvu najít i ze strany školy. Mít možnost 

si vždy vše vyříkat a vysvětlit.“ 

Doporučení učitelům od učitelů, kteří mají se vzděláváním žáků s chronickým 

onemocněním zkušenosti, jsou z velké části podobná jako rady a doporučení pro rodiče. 

Jedná se tedy o zejména o vzájemnou komunikaci, důvěru, respekt a dostatečné 

množství informací: „Asi informace. Najít si k tomu informace. Pozeptat se, jestli má 

někdo tu zkušenost. Pokud by to bylo tak, že někdy měla dívka záchvat a teď ne, určitě 

bych se toho nějak extra nebála. Třeba, že bych nechtěla to dítě do třídy jenom kvůli 

tomu, že má epilepsii, to ne. To si myslím, že je zbytečné. Najít si informace a v dané 

situaci zachovat klid.“ (B2.5), „Zachovat klidnou hlavu.“ (B2.1). Je také potřeba, aby 

učitelé měli možnost se na rodiče kdykoliv obrátit: „Na začátku mi určitě pomohlo, že 

jsem se mohla i já kdykoliv obrátit na tu maminku.“ (B2.3). „Také mi přijde důležité 

si s rodiči alespoň jednou za rok sednout a vzájemně si popsat zkušenosti s dítětem 

a představy obou stran dál.“ (B2.2). 

3.7 Analýza výzkumného šetření 

Analýza se vztahuje na dotazníkové šetření a na rozhovory, které byly provedeny 

s oběma skupinami respondentů – s rodiči i učiteli žáků s chronickým onemocněním. 

Postoje rodičů a učitelů ke vzdělávání žáků s CHO 

Všichni rodiče vnímají zařazení svého dítěte do běžné základní školy jako zcela 

vyhovující, nesouhlasí s tím, aby jejich děti byly z kolektivu vyřazovány. Stejný názor 

mají i učitelé, kteří se shodují, že začlenění žáků s chronickým onemocněním do běžné 

základní školy je zcela v pořádku. 

Postoje rodičů se pochopitelně liší dle toho, jakým onemocněním jejich dítě trpí. 

Nicméně přesto lze najít styčné body, v nichž se shodla většina rodičů. Zejména jde 

o častou nemocnost a následné doučování zameškaného učiva. Je rovněž patrné, že 
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rodiče nevnímají téměř žádná vzdělávací specifika, která by z onemocnění vyplývala, 

pouze specifika zdravotní. 

Nejčastější potřeby rodičů, které vyplývají z chronických onemocnění, jsou spojené 

především se zdravotní stránkou a zvýšeným dohledem nad takto nemocnými žáky. 

Aktuální situaci spojenou s pandemií nemoci COVID-19 rodiče paradoxně shledávají 

jako jednodušší z důvodu, že mají nad svými dětmi neustálý dohled. 

Necelá polovina rodičů uvedla, že učitele informují o aktuálním stavu žáka a také 

o tom, že jsou neustále na telefonu. Rodiče se snaží být trpěliví, otevření a s učiteli 

se snaží spolupracovat, své děti v případě potřeby doprovází na mimoškolních akcích. 

Učitelé se domnívají, že CHO žákům nezpůsobuje problémy vzdělávací, ale spíše 

psychosociální. Žáky s CHO je potřeba více sledovat a hlídat jejich zdravotní stav. Další 

specifika se liší dle konkrétního onemocnění.  

Dle získaných odpovědí mají učitelé o žácích s CHO dostatečné množství informací. 

Jsou informováni o diagnóze, o zdravotním stavu žáka a o komplikacích, které mohou 

nastat, a o tom, jak žákovi v takovýchto situacích pomoci.  

Učitelé uváděli, že žáci s chronickým onemocněním, které vzdělávají, jsou stejní jako 

ostatní, jen v některých případech potřebují zvýšený dohled či možnost odpočinku. 

Potřeba zvýšeného dohledu ze strany učitelů je shodná s výsledky autorky Prudilové 

(2013), která ve výsledcích své práce taktéž zmiňuje potřebu zvýšeného dohledu u žáků 

s CHO na 1. stupni základní školy.  

Téměř všichni učitelé považují vzdělávání žáka s CHO za novou, obohacující 

zkušenost, kterou mohou využít nejen v pracovním, ale i osobním životě. Další učitelé 

oceňují i fakt, že žák s CHO může mít pozitivní vliv i na ostatní žáky, kteří jsou 

starostliví a ochotní pomoci. Výjimečně se našli učitelé, kteří se necítí být nijak 

obohaceni nebo je na takovéto hodnocení příliš brzy. 

50 % učitelů nevyjádřilo žádné mimořádné či nezvyklé pocity při vzdělávání žáků 

s CHO. Někteří však zmínili určité obavy a velkou odpovědnost. Pocity učitelů se mění 

s postupem času, kdy jejich obavy ustupují, ale i přesto jsou si vědomi toho, že je 

potřeba tyto žáky více sledovat, dbát na jejich bezpečí a být opatrní. 
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Více než polovina rodičů cítí ze strany učitele zájem o vzdělávání jejich dítěte. Objevilo 

se ale i několik případů, kdy rodiče odpověděli, že učitel jejich dítě vnímá spíše jako 

přítěž. Nepatrná část rodičů z učitelů pociťuje obavy z péče a zodpovědnosti, a pokud 

se vyskytnou komplikace, nastává problém. Rodiče vyjádřili své obavy ve specifických 

situacích, které CHO přinášejí hlavně proto, že nemohou odhadnout, jak budou učitelé 

v případě potíží reagovat. 

25 % respondentů uvedlo, že začlenění žáka s CHO do třídy je nezatěžuje. 4 % 

dotazovaných přiznává, že jsou zvýšeně zatíženi dohledem, velkou zodpovědností, 

povinností vyplývající z CHO. Někteří učitelé žáků s CHO se necítí zatěžováni jen díky 

přítomnosti asistenta. Učitelé považují žáka za přínos nejen pro ně samotné, ale i pro 

ostatní žáky, ale objevují se i případy, kdy je přijetí jinakosti žáka ve třídě 

problematické. 

Co se týká obav ze situací, které vyplývají z chronických onemocnění, se odpovědi 

lišily dle toho, o jaké CHO se jednalo. Ojediněle učitelé uvedli, že žádné obavy nemají. 

Mezi učiteli se našli i ti, kteří se cítí být pro žáka velice potřební, a tak se obávají, že 

ostatní učitelé žáka neuhlídají či podcení jeho zdravotní stav. Učitelé se obávají situací 

ohrožující život žáka, při jejichž řešení budou přítomni ostatní žáci. 

Z odpovědí bezmála poloviny rodičů vyplývá, že se jejich dítě může účastnit 

mimoškolních aktivit, avšak v 17 % rodiče odpověděli, že se jejich dítě může účastnit 

jen některých akcí a obvykle jen v doprovodu (nejlépe rodinného příslušníka). Rodiče 

žáků 1. ročníků zatím nemají šanci tuto otázku posoudit, neboť se v současné době kvůli 

Covidu-19 nekonají téměř žádné mimoškolní akce. 

Takřka všichni učitelé žáků s CHO se shodli na tom, že se jejich žáci s CHO, které 

vzdělávají, mohou účastnit mimoškolních akcí. Nejčastější překážkou je potřeba 

neustálého dohledu tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků. 

Necelá polovina rodičů se vyjádřila kladně k otázce vhodnosti poskytnutí určité formy 

asistence jejich dítěti ve škole. Některým žákům je asistent nápomocen po stránce 

psychické a v neposlední řadě také usnadňuje učiteli péči o žáka s CHO. Méně početná 

skupina rodičů má k asistentům kladný vztah, chápou, že některým žákům, rodičům 

a učitelům by asistent velice pomohl, ale pro ně samotné by byly služby asistenta 

vhodné především v nižším stupni vzdělávání, kdy jejich děti nebyly tak soběstačné 
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(1., 2. ročník, MŠ). 36 % respondentů funkci asistenta nevidí jako potřebnou, protože 

se snaží své děti vést k samostatnosti nebo s asistenty nemají dobré zkušenosti. 

60 % učitelů uvedlo, že by asistence u žáka s CHO vítána nebyla – někteří žáci jsou 

samostatní, na svůj věk zodpovědní a přítomnost asistenta by zbytečně upozorňovala 

na jejich odlišnost. Někteří učitelé však vnímají asistenci jako potřebnou, neboť 

asistenta mají k dispozici a spolupráci s ním si velice pochvalují. Zapojení asistenta by 

bylo vhodnější spíše při mimoškolních akcích či v družině. 

Vetší část rodičů charakterizuje vztah s učitelem svého dítěte velmi kladně – jako vztah 

velice dobrý, výborný až přátelský. Učitelé se dle jejich názorů snaží být nápomocni 

a spolupracují. Kladně je hodnocen i vztah s asistentem. 10 % rodičů hodnotí vztah 

s učitelem jako napjatý, chladný a komplikovaný. Mezi hlavní argumenty v horších 

vztazích patří nespokojenost s učitelem pramenící z jeho nespolehlivosti, zaujatosti 

a zklamání z nepochopení. Část rodičů pak popisuje vztah s učitelem jako průměrný, 

standardní a tolerantní. 

V polovině případů učitelé uvedli, že s rodiči žáků dobře spolupracují. Rodiče jsou 

obvykle aktivní, obětaví, komunikují jak s učitelem, tak s asistentem. Někteří učitelé 

si pochvalují výbornou spolupráci s rodiči na domácí přípravě během absence žáka. 

Rodiče jsou s učitelem od počátku společné cesty spokojeni, neřešili společně žádné 

konflikty, a pokud nastaly nějaké drobné problémy, které vyplývaly z onemocnění žáka, 

řešili je intenzivní komunikací. Rodiče, jejichž dětem je ve škole nápomocen asistent, 

komunikují více s ním a také se na něj spoléhají více než na učitele, i když mají 

s učitelem bezproblémový vztah. Z rozhovorů vyplynulo, že komplikovaný vztah 

s učitelem svého dítěte má pouze jeden rodič. 

 

Zkušenosti a doporučení rodičů a učitelů 

O onemocnění žáka jsou ve všech případech informováni všichni učitelé, kteří žáka 

vyučují, popřípadě asistent, který je ve třídě přítomen. Na některých školách je 

informován celý pedagogický sbor včetně vychovatelek. V ohledu informovanosti 

učitelů o CHO se rozchází zjištění této práce s poznatky autorů Snopka a Moravčíkové 

(2017), kterým z výzkumu vzešlo, že začínající učitelé nemají od rodičů žáka s CHO 
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dostatek informací. Povědomí o nemoci žáka mají i jeho spolužáci a okrajově jsou s tím 

seznámeni i žáci jiných tříd, kteří se s nemocným žákem setkávají. Učitelé obvykle 

nebyli před nástupem žáka s chronickým onemocněním nijak speciálně proškoleni. 

Učitelé si nejsou vědomi toho, že by ve škole měli zpracovaný nějaký manuál, který 

by popisoval onemocnění a první pomoc, kterou je žákovi třeba poskytnout. Učitelé 

žákům běžně žádné zdravotní úkony neprovádějí. 

Některá doporučení ze strany rodičů směřovaná k rodičům, kteří se chystají na nástup 

svého dítěte s chronickým onemocněním do základní školy, nebo těm, kteří potřebují 

vztah se svým učitelem zlepšit, jsou obdobná jako ta pro učitele žáků s CHO. Rodiče 

uvedli mnoho rad, společné pro obě strany byla zejména komunikace a spolupráce. 

Rodiče jako zásadní vnímají komunikaci s učitelem, asistentem i se školou. Ta je 

základem pro všechny zúčastněné strany. Věří, že na všem se dá domluvit. Dále záleží 

i na partnerství, ochotě, upřímnosti a důvěře. Důležitá je také skutečnost, jak se k celé 

situaci staví jak rodiče, tak učitelé. Takže záleží i na osobnostních charakteristikách 

všech zúčastněných stran. 

Rodiče by onemocnění svého dítěte neměli před učiteli tajit, ale naopak by je měli 

informovat, vysvětlit jim důležitost určitých opatření, objasnit jim, jak v určitých 

situacích reagovat a poskytnout jim pro to potřebné vybavení. Podle výsledků výzkumu 

Veselíkové (2010), všichni rodiče informovali pedagogy a vedení škol o CF před 

nástupem žáka s CF do ZŠ a na základě dostupných informací se třídní učitelé snažili 

pro žáky vytvořit co nejlepší podmínky. 

Učitelé by pak podle rodičů měli onemocnění jejich dítěte vysvětlit také ostatním 

žákům ve třídě. Učitelé by měli rodičům naslouchat a nebát se s nimi řešit problémy. 

Opatrnost učitelů je jistě na místě, ale je potřeba se na dítě příliš nezaměřovat, aby 

nebylo v rámci kolektivu stigmatizováno. 

Jako základní doporučení pro rodiče učitelé zmiňovali především komunikaci, 

spolupráci s učiteli, popřípadě s asistenty, poskytnutí přesných informací, seznámení 

učitele s potížemi žáka a budování vzájemného vztahu. S tímto zjištěním se částečně 

shodují výsledky studie MacMillan a kol. (2014), kteří přišli na to, že ke zlepšení 

znalostí škol ohledně problematiky diabetu mellitu 1. typu, by dle výsledků jejich studie 

přispěla lepší komunikace mezi školou, učiteli, rodiči, žáky s DM1 a dalšími odborníky. 
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Doporučení učitelům od učitelů, kteří mají se vzděláváním žáků s chronickým 

onemocněním zkušenosti, jsou z velké části podobná jako rady a doporučení pro rodiče. 

Jedná se tedy zejména o vzájemnou komunikaci, důvěru, respekt a dostatečné množství 

informací. Je také potřeba, aby učitelé měli možnost se na rodiče kdykoliv obrátit. 

Ke vzájemné komunikace nejčastěji rodiče a učitelé využívají mobilní telefon. Pokud je 

ve třídě žáka přítomen asistent, rodiče v mnoha případech komunikují s ním. Společná 

komunikace probíhá individuálně dle potřeby. 

Učitelé na žáky při provádění některých úkonů spojených se zdravotní péčí dohlíží 

pravidelně nebo podle potřeby. Na některé žáky učitelé nemusí ani dohlížet, neboť jsou 

již samostatní. 

V dotazníkovém šetření této diplomové práce, kterého se účastnili jak rodiče, tak 

učitelé, byly poměrně podrobně zjišťovány sociometrické údaje o samotných 

respondentech. Analýzou výzkumu však nebyla zjištěna žádná zásadní fakta, která 

v závěru vyšla a měla by souvislost se získanými sociometrickými údaji. Naopak bylo 

identifikováno, že v případě učitelů je problematika vzdělávání žáků s chronickým 

onemocněním velice individuální. Nezáleží tedy na délce praxe, věku respondentů 

a ve většině případů ani na zkušenostech s jinými druhy chronického onemocnění. Svoji 

roli zde hrají především individuální postřehy a vlastní postoj, jež se nedají nikterak 

zobecnit a kategorizovat dle sociometrických údajů. 

Z dotazníků bylo určeno více respondentů, především ze strany rodičů, jejichž odpovědi 

nepřinášely tak kladné postoje jako ty, které byly identifikovány na základě rozhovorů. 

Na tuto skutečnost mohla mít vliv účast v rozhovorech, která byla podmíněna pouze 

ochotou a dobrovolností účastníků dotazníku. Lze konstatovat, že odpovědi respondentů 

v dotazníkovém šetření byly různorodější, avšak ve spojení s výsledky rozhovorů se jeví 

postoje rodičů a učitelů ke vzdělávání žáků s CHO spíše pozitivně. 
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3.8 Závěry výzkumného šetření 

V této části diplomové práce budou shrnuty a zodpovězeny výzkumné otázky, které 

byly na počátku výzkumu stanoveny. 

Jaké jsou postoje rodičů při vzdělávání jejich dětí s chronickým onemocněním? 

Rodiče žáků s CHO se ke vzdělávání svých dětí na běžné základní škole staví velice 

kladně. Vyhovuje jim především to, že jejich děti nejsou vyčleňovány z kolektivu svých 

vrstevníků. Přispívá k tomu také fakt, že žáci s chronickým onemocněním nevyžadují 

žádná specifika vzdělávací, ale pouze zdravotní. Ta se liší v závislosti na konkrétním 

druhu onemocnění. Celkový postoj rodičů ke vzdělávání žáků s chronickým 

onemocněním na základní škole je spíše pozitivní. 

Jaké jsou postoje učitelů při vzdělávání žáků s chronickým onemocněním? 

Postoj učitelů k začlenění žáka s CHO do běžné základní školy je kladný. Tyto žáky 

považují ve třídě za rovnocenné s ostatními, jen připouští, že kvůli onemocnění 

vyžadují zvýšený dohled. Učitelé začlenění žáka s chronickým onemocněním považují 

za zkušenost, která je obohacuje v pracovním i osobním životě a má pozitivní vliv 

i na spolužáky žáka s chronickým onemocněním. 

Jaké jsou nejčastější problémy, které rodičům a učitelům přináší výchovně-

vzdělávací proces žáků s CHO? 

Byly identifikovány pouze drobné problémy, které souvisejí se změnami zdravotního 

stavu žáků, které se během školního dne objevují. Těmto problémům se rodiče i učitelé 

snaží předcházet vzájemnou komunikací a informovaností o chronickém onemocnění 

žáka. Pokud se nějaké potíže objeví a je ve třídě přítomen asistent pedagoga, většinu 

věcí spojených se zdravotním stavem žáka s CHO řeší rodiče nejprve s ním, až poté 

se obracejí na učitele. 

Jaká doporučení se při vzdělávání žáků s CHO rodičům a učitelům v praxi 

osvědčila? 

Hlavním společným doporučením pro rodiče i učitele je zejména potřeba vzájemné 

komunikace mezi zúčastněnými stranami, vzájemná ohleduplnost, vstřícnost a důvěra. 

Kromě toho záleží také na osobnostních charakteristikách a postojích všech 
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zainteresovaných osob. Přínosná je také skutečnost, že jsou o onemocnění žáka 

informováni spolužáci ze stejné třídy i ti, kteří s ním ve škole přichází do kontaktu jen 

omezeně. 

3.9 Omezení výzkumu 

Výzkum byl značně omezen pandemií nemoci COVID-19, která již více než rok 

ovlivňuje veškerý život nejen v České republice. Vliv pandemie na výzkum byl 

nejpatrnější při rozhovorech s rodiči a učiteli, neboť žáci se od března roku 2020 

až doposud (do března 2021) s drobnými výjimkami vzdělávají distančním způsobem. 

Nejméně se pak prezenční výuky v základních školách účastnili žáci 3. až 5. ročníku. 

Proto jsou výpovědi některých respondentů mírně zkreslené, neboť nemají aktuální 

informace, které jsou patrné při běžné docházce chronicky nemocných žáků do školy. 

Všechny rozhovory také musely být kvůli situaci provedeny elektronickou formou  

– telefonickým hovorem či videohovorem. 

3.10 Přínos výzkumu 

Zaměření a výsledky této diplomové práce mohou být inspirativní zejména pro rodiče 

a učitele žáků s chronickým onemocněním, ale také pro mnoho dalších osob, se kterými 

se žák s CHO ve svém životě setkává. Výsledky mohou pomoci rodičům a učitelům, 

kteří se připravují na povinnou školní docházku žáka s chronickým onemocněním nebo 

jsou již ve výchovně-vzdělávacím procesu a potřebují určitou pomoc či podporu, kterou 

jim výsledky této práce, jež vycházejí z reálných zkušeností, mohou v určité míře 

poskytnout. Tito žáci si zaslouží zvláštní pozornost, která nemusí být ve všech 

případech zcela zřejmá. Učitel by si toho měl být ale vědom. 

Je třeba, aby s chronickými onemocněními byla alespoň okrajově seznámena celá 

veřejnost.  O výskytu těchto onemocnění by měli být zcela nepochybně informování 

pracovníci školských poradenských zařízení, ke kterým se mohou tito žáci z různých 

důvodů dostat. Dostatečné znalosti pomohou předcházet obavám a zlepší celkovou 

pozici žáků s onemocněním. V rámci školního prostředí, které žáky provází řadu let, je 

nezbytné, aby o chronických onemocněních byli informováni nejen pedagogičtí 

pracovníci, kteří jsou s žákem aktuálně v interakci, ale je třeba informovat veškerý 
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personál školy tak, aby byl schopen se přizpůsobit specifikům žáků. Důležitá je také 

informovanost ostatních žáků školy, především pak spolužáků ve třídě. Stejně jako je 

bližší setkání s žákem s CHO přínosné a obohacující pro učitele, asistenty či 

vychovatele těchto žáků, je přínosné také pro jejich spolužáky. Ti se v poměrně útlém 

věku seznamují s jinakostí, která nemusí být na první pohled patrná, a pokud jsou 

o onemocnění vhodně informování, mohou být žákům s CHO v některých situacích 

nápomocni. Žáci se tím rozvíjejí, učí se empatii, vzájemné toleranci a získávají 

i zkušenosti, které mohou v životě zúročit. Je nezbytné, aby o přítomnosti žáka 

s chronickým onemocněním byli informování i rodiče spolužáků, kteří se s touto 

problematikou v mnoha případech nikdy nesetkali. Podstatné je objasnit, že se nejedná 

o nakažlivá onemocnění, která by mohla ohrozit jejich děti, ale naopak je upozornit 

na fakt, že žáci s CHO mohou být v lecčem zranitelnější, a je třeba se vyhnout některým 

situacím, které by na tyto žáky mohly mít negativní fyzický či psychický dopad. 

Práce se nezabývá jen jedním konkrétním chronickým onemocněním, ale celým 

komplexem těchto onemocnění. Proto by tato práce mohla být vhodným podkladem 

a inspirací pro další odborné pracovníky a motivovat je k detailnějšímu výzkumu 

a vhledu do problematiky vzdělávání žáků s konkrétními chronickými onemocněními. 

Další výzkumy, které by se zaměřovaly na jedno konkrétní onemocnění, by pak přinesly 

detailnější přehled toho, jak k žákům s chronickým onemocněním přistupovat ze strany 

školy i rodiny žáka, která je též nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. 

Z výsledků práce vychází i fakt, že část žáků s CHO využívá ve škole služeb asistenta 

pedagoga. Zahrnutí asistentů pedagoga do budoucích studií by mohlo přinést další 

zajímavý pohled na vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. 
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Závěr  

Chronická onemocnění zahrnují obvykle nemoci, které nejsou na svých nositelích 

vizuálně patrné, ale přinášejí do jejich života komplikace, které mohou ovlivňovat nejen 

jejich zdraví, ale v některých případech i život. Pokud nemá žák ke svému onemocnění 

přidružené další postižení, vzdělává se obvykle na běžné základní škole. Pro psychickou 

pohodu žáků s těmito onemocněními je velice důležité, jak se k jejich onemocnění staví 

pracovníci školy i ostatní spolužáci. Z pohledů učitelů, asistentů a pedagogů je tedy na 

místě snažit se pochopit specifika těchto žáků, umět jim v případě potřeby pomoci 

a pokusit se jim vyjít vstříc. Tyto skutečnosti u žáků mladšího školního věku závisejí 

zejména na komunikaci mezi učitelem a rodičem, a proto je nezbytná jejich spolupráce 

a otevřenost při řešení jakýchkoliv nesrovnalostí. Aby výchovně-vzdělávací proces žáka 

plnil svoji funkci tak, jak má, je více než žádoucí, aby všichni jeho účastníci byli 

rovnocennými partnery, dokázali vzájemně spolupracovat, řešit veškeré nesrovnalosti 

a vzájemně se podporovat. Je nutné skloubit vzdělávání, výchovu a zdravotní péči 

o žáka. Proto by mezi sebou měli pedagogové spolu s asistenty a rodiči komunikovat 

v co nejlepším zájmu žáka. Participaci všech zmíněných aktérů by mělo podporovat 

také vedení školy a přístup k začleňování žáků s určitými specifiky, jež vyplývají jak 

ze zdravotních, tak nezdravotních důvodů. 

V této diplomové práci se střetávají postoje, názory a zkušenosti jak pedagogů, tak 

rodičů žáků s chronickým onemocněním, z čehož vyplývají reálné poznatky, jež se dají 

nejlépe aplikovat do školní praxe. Tyto názory a zkušenosti mohou posloužit všem, kdo 

budou mít zájem společnými silami co nejefektivněji vzdělávat žáka s chronickým 

onemocněním. Závěry, jež jsou výsledkem této práce, mohou pomoci najít společnou 

cestu, jejímž základem je kvalitní komunikace, a již od počátku ji nastavit tím správným 

směrem.  

Z výsledků této diplomové práce vycházejí postoje rodičů a učitelů ke vzdělávání žáků 

s chronickým onemocněním ve většině případů velice kladně. Pokud by se tato studie 

realizovala s více respondenty, výsledky by tak jednoznačné jistě nebyly. Z především 

pozitivních zkušeností rodičů a učitelů žáků s chronickým onemocněním nevyplývají 

fakta, která by naznačovala potřebu přítomnosti zdravotního personálu v základní škole. 

Oproti zahraničním studiím, kde je tato skutečnost poměrně obvyklá, se v České 
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republice využívá především další osoby ve třídě, která je učiteli nápomocna. Nejčastěji 

se se jedná o asistenty pedagoga. Zahraniční studie autorů Driscoll a kol. (2014) 

a Pinelli a kol. (2011) zmiňují využití školní zdravotní sestry ve školách, která se stará 

nejen o zdravotní péči žáků, ale jejich zdravotní stav řeší s jejich rodiči i jejich lékaři 

a spolupracuje také s učiteli či asistenty. Pozice zdravotní sestry ve škole je jistě 

přínosná jak pro rodiče nemocných žáků, tak samozřejmě pro samotné žáky, ale také 

pro pedagogy a asistenty, kteří se mohou v případě zdravotních obtíží žáka věnovat 

i ostatním, neboť jim je při zdravotních komplikacích zdravotní sestra nápomocna. 

Závěrem lze konstatovat, že postoje rodičů a učitelů ke vzdělání žáků s chronickým 

onemocněním na 1. stupni běžné základní školy vyšly pozitivně. Je obdivuhodné, že 

rodiče a učitelé nemusí v rámci výchovně-vzdělávacího procesu řešit žádné závažné 

problémy, které by přímo souvisely s chronickým onemocněním žáka. Pokud se přece 

jen nějaké drobné komplikace objeví, nejlépe je vyřeší komunikace vzájemně 

participujících osob. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Informovaný souhlas 

 

Byl/a jste zkontaktován/a k rozhovoru za účelem získání dat a informací pro kvalitativní 

výzkum k diplomové práci Bc. Kristiny Vopatové. Výzkum probíhá v rámci 

navazujícího magisterského studia na Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity v Praze 

pod vedením Mgr. Marije Zulić, Ph.D. Název práce je „Postoje rodičů a učitelů při 

vzdělávání žáka s chronickým onemocněním na 1. stupni běžné základní školy“. 

Empirická část této práce se zabývá postoji rodičů a učitelů žáků s chronickým 

onemocněním. 

Vaše spolupráce na výzkumu je zcela dobrovolná. Účast na projektu spočívá 

v nahrávaném rozhovoru, který potrvá zhruba 30 minut. Vaše identita zůstane v plné 

anonymitě a Vaše odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro potřeby tohoto 

výzkumného šetření. Vaše názory mohou být v projektu použity dle Vaší pozice, ale 

žádná individuální jména nebudou v projektu zmíněna. Rozhovor bude nahráván 

na mobilní telefon. Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a kdykoliv 

v průběhu rozhovoru můžete interview ukončit. Ukončení rozhovoru a vystoupení 

z výzkumu pro Vás nebude mít žádné negativní důsledky. Vaše účast ve výzkumu pro 

Vás nenese žádná rizika. V případě dotazů týkajících se tohoto výzkumu se můžete 

obrátit na jeho hlavní řešitelku, Bc. Kristinu Vopatovou (tel.: 608 620 417 nebo e-mail: 

kristinavopatova@seznam.cz). 

 

Souhlas s poskytnutím rozhovoru bude potvrzen kvůli on-line podobě ústní formou 

na začátku rozhovoru a zaznamenán do nahrávky interview. 

 

Ústním svolením souhlasíte se všemi výše uvedenými informacemi. 

mailto:kristinavopatova@seznam.cz


II 

Příloha č. 2 – Struktura dotazníkového šetření – rodiče žáků s CHO 

 

Dotazník pro rodiče žáků s chronickým onemocněním mladšího školního věku 

Prosím Vás o zodpovězení několika otázek, které se týkají vzdělávání žáků 

s chronickým onemocněním (CHO) na 1. stupni běžné základní školy z pohledu rodiče 

takto nemocného žáka. Šetření je zcela anonymní. 

 

Váš věk ………………………………………… 

Pohlaví …………………………………………. 

Aktuální zaměstnanost (označte vybranou odpověď) 

zaměstnán/a na plný pracovní úvazek zaměstnán/a na částečný pracovní úvazek

  nezaměstnaný/á     rodičovská dovolená 

Počet dětí ……………………………………… 

Pořadí narození dítěte s CHO ………………………………. 

Druh CHO Vašeho dítěte (označte vybranou odpověď) 

astma  dětské onkologické onemocnění diabetes mellitus 1. typu 

cystická fibróza epilepsie jiné: …………………………. 

 

Ročník, do kterého Vaše dítě dochází ……………………………. 

 

1. Popište prosím, která specifika ve vzdělávání vyplývají z onemocnění Vašeho dítěte. 

 

2. Máte již zkušenost se začleněním Vašeho dítěte do mateřské školy? Jaké jsou Vaše 

zkušenosti? 

3. Jste zapojeni do výchovně-vzdělávacího procesu Vašeho dítěte? Jakým způsobem? 
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4. Jakým způsobem s učitelem komunikujete (forma, frekvence)? 

 

5. Vnímáte, že je Vaše dítě z důvodu svého onemocnění z výchovně-vzdělávacího 

procesu vyčleňováno? 

 

6. Cítíte od učitele zájem o vzdělávání Vašeho dítěte, nebo jej bere spíše jako přítěž? 

 

7. Obáváte se chování učitele v situacích, které přináší onemocnění Vašeho dítěte? 

 

8. Jakým způsobem se snažíte být učiteli nápomocni? 

 

9. Může se Vaše dítě účastnit všech akcí školy (sportovní dny, školní výlety, škola 

v přírodě, kulturní akce)?  

 

10. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby byla Vašemu dítěti poskytnuta ve škole určitá 

forma asistence (asistent pedagoga)? 

 

11. Zkuste popsat, jaký je Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte. 

 

12. Jak hodnotíte Vaši spolupráci s učitelem Vašeho dítěte? (odpověď označte na 

stupnici 1–5, 1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

1 2 3 4 5 

 

Máte zájem poskytnout mi rozhovor?  ANO   NE 
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Pokud ano, uveďte prosím Váš e-mail či telefonní číslo, abych Vás mohla kontaktovat. 

Vaše tel. číslo: …………………………………… 

Váš e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

 

Děkuji mnohokrát za vyplnění tohoto dotazníku. 

Kristina Vopatová (kristinavopatova@seznam.cz) 

studentka oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

  

mailto:kristinavopatova@seznam.cz
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Příloha č. 3 – Struktura dotazníku – učitelé žáků s CHO 

 

Dotazník pro učitele žáků s chronickým onemocněním mladšího školního věku 

Prosím Vás o zodpovězení několika otázek, které se týkají vzdělávání žáků 

s chronickým onemocněním (CHO) na 1. stupni běžné základní školy z pohledu učitele 

takto nemocného žáka. Šetření je zcela anonymní. 

 

Váš věk ………………………………………… 

Pohlaví …………………………………………. 

Délka Vaší praxe ………………………………. 

Druh CHO žáka (označte vybranou odpověď) 

astma  dětské onkologické onemocnění diabetes mellitus 1. typu 

cystická fibróza epilepsie jiné: …………………………. 

Třídnictví/ vyučované předměty u žáka s CHO 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Vaše zkušenosti s žáky s CHO (počet žáků) …………………………………... 

Ročník, ve kterém žáka s CHO vzděláváte …………………………………… 

Doba, po kterou žáka již vzděláváte ………………………………………...... 

Přítomnost asistenta ve třídě ………………………………………………….. 

 

1. Jaké informace máte o žákovi a jeho onemocnění? 

 

2. Popište prosím, která specifika ve vzdělávání vyplývají z CHO žáka, kterého 

vzděláváte? 
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3. Jsou rodiče žáka s CHO zapojeni do jeho výchovně-vzdělávacího procesu? Jakým 

způsobem? 

 

4. Jakým způsobem s rodiči komunikujete (forma, frekvence)? 

 

5. Jaké jsou Vaše pocity při vzdělávání takto nemocného žáka? 

 

6. Omezuje či zatěžuje Vás něčím začlenění žáka s CHO do třídy? 

 

7. Z jaké situace, která vyplývá z žákova onemocnění, máte největší obavy? 

 

8. Dohlížíte na žáka s CHO při provádění zdravotní péče? 

 

9. Obohacuje Vás něčím zkušenost se vzděláváním žáka s CHO? 

 

10. Může se žák s CHO účastnit všech akcí školy (sportovní dny, školní výlety, škola 

v přírodě, kulturní akce)? 

 

11. Uvítali byste, pokud by byla žákovi ve třídě poskytnuta určitá forma asistence 

(asistent pedagoga)? 

 

12. Zkuste popsat, jaký je Váš vztah s rodiči žáka s CHO. 

 

13. Jak hodnotíte Vaši spolupráci s rodiči žáka s CHO? (odpověď označte na stupnici 

1–5, 1 – nejlepší, 5 – nehorší) 

1 2 3 4 5 
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Máte zájem poskytnout mi rozhovor?  ANO   NE 

 

Pokud ano, uveďte prosím Váš e-mail či telefonní číslo, abych Vás mohla kontaktovat. 

Vaše tel. číslo: …………………………………… 

Váš e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

Děkuji mnohokrát za vyplnění tohoto dotazníku. 

Kristina Vopatová (kristinavopatova@seznam.cz) 

studentka oboru speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

  

mailto:kristinavopatova@seznam.cz
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Příloha č. 4 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru pro rodiče žáků 

s CHO 

 

1. Popište prosím ve stručnosti své dítě a jeho specifické potřeby, které nemoc 

do Vašeho každodenního života přináší. 

 

2. Prošli učitelé Vašeho dítěte nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak 

v případě komplikací vyplývajících z diagnózy dítěte postupovat? 

 

3. Co nebo kdo Vašemu dítěti ve škole poskytuje největší podporu? 

 

4. Je třeba, aby pedagogičtí pracovníci ve škole poskytovali vašemu dítěti nějaké 

zdravotní úkony? Pokud ano, máte to se školou nějakým způsobem ošetřené? 

 

5. Vnímáte vzdělávání Vašeho dítěte na běžné základní škole jako vyhovující, 

nebo byste byl/a radši, kdyby se Vaše dítě vzdělávalo ve specializovaném 

zařízení? 

 

6. Řešíte s učitelem svého dítěte nějaké problémy, které jednoznačně souvisí 

s onemocněním dítěte? 

 

7. Dostali jste se s učitelem Vašeho dítěte již někdy do konfliktu kvůli onemocnění 

dítěte?  

Jak jste tuto situaci řešili? 

 

8. Jakým směrem se posunul Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte od počátku Vaší 

společné cesty? 
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9. Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte 

do základní školy nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějakým způsobem 

zlepšit? 

 

10. Jakou radu byste dal/a učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí nebo se 

na jeho vzdělávání připravují? Co vnímáte ze své zkušenosti jako nejdůležitější? 
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Příloha č. 5 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru pro učitele žáků 

s CHO 

 

1. Popište prosím ve stručnosti, jak vypadá Váš běžný den s takto nemocným 

žákem ve třídě.  

 

2. Kdo všechno je ve Vaší škole informován o onemocnění žáka? 

 

3. Prošli jste nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak v případě komplikací 

vyplývajících z diagnózy žáka postupovat? 

 

4. Máte ve škole zpracovaný manuál, který popisuje diagnózu a informace 

o poskytnutí první pomoci v případě potřeby, který je přístupný všem 

pracovníkům? 

 

5. Provádíte jako pedagogický pracovník žákovi nějaké zdravotní úkony? Pokud 

ano, máte to v rámci školy a rodiny žáka nějakým způsobem ošetřené? 

 

6. Souhlasíte se začleňováním takto nemocných žáků do běžných základních škol, 

nebo si myslíte, že by bylo vhodnější, aby se vzdělávali ve specializovaném 

zařízení? 

 

7. Dostali jste se s rodiči Vašeho žáka již někdy do konfliktu kvůli onemocnění 

žáka? Jak jste tuto situaci řešili? 

 

8. Jakým směrem se posunul Váš vztah s rodičem Vašeho žáka od počátku Vaší 

společné cesty? 
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9. Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte do ZŠ 

nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějak způsobem zlepšit? 

 

10. Jakou radu byste dal/a ostatním učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí 

nebo se na jeho vzdělávání připravují? Co ze své zkušenosti vnímáte jako 

nejdůležitější? 

 

  



XII 

Příloha č. 6 – Rozhovor s rodičem 

 

Rozhovor s rodičem (A2.9) 

Souhlasíte se vším, co bylo uvedeno v informovaném souhlasu, který Vám byl zaslán 

na e-mailovou adresu? 

„Souhlasím.“ 

Děkuji za Vaši odpověď, může začít. 

Popište prosím ve stručnosti své dítě a jeho specifické potřeby, které nemoc do Vašeho 

každodenního života přináší.  

„Úprava jídelníčku, naučit se pravidelně stravovat, vážit si potraviny a dávkovat 

si k tomu inzulín.“ 

Prošli učitelé Vašeho dítěte nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak v případě 

komplikací vyplývajících z diagnózy dítěte postupovat? 

„Určitě měli, protože shodou okolností na základní škole, kam chodíme, je víc 

diabetiků, takže tam ti učitelé nějakou zkušenost s diabetem mají. Ale u dcery teda ne. 

Ta učitelka, co ji měla, dcera má teď diabetes dva roky, se s tím seznámila ode mě a pak 

jsem zorganizovala školení přes fakultní nemocnici, kam chodíme do poradny. Přišla 

zdravotní sestra, která jim tam udělala přednášku. Ten ředitel to pojal tak, že se toho 

účastnili všichni učitelé, protože těch dětí na té škole bylo víc. Jak na 1. stupni, tak 

na 2. stupni. Tak aby byly proškolené i vychovatelky. Takže to pojali v tom širším 

okruhu a seznámilo se s tím víc učitelů.“ 

Co nebo kdo Vašemu dítěti ve škole poskytuje největší podporu? 

„Asi nikdo takhle úplně. Ona nemá asistentku. Ona je úplně samostatná a jedinou 

výhodu, kterou má, je, že může být na telefonu a že všechno řešíme spolu. Mám i telefon 

na všechny učitele, kdyby se cokoliv dělo, nebo jsem se nemohla dceři dovolat, abych 

jim mohla kdykoliv zavolat. Takže ti kantoři to vědí, mají na mě také telefon a řídíme 

s to víceméně úplně sami.“ 
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Je třeba, aby pedagogičtí pracovníci ve škole poskytovali vašemu dítěti nějaké zdravotní 

úkony? Pokud ano, máte to se školou nějakým způsobem ošetřené? 

„Ne. Dcera má cukrovku od druhé třídy a ona už byla samostatná, tak si inzulín píchala 

hned sama ve třídě. Ty děti jsou na to zvyklé a ona s tím nemá s tím žádný problém.“ 

Vnímáte vzdělávání Vašeho dítěte na běžné základní škole jako vyhovující, nebo byste 

byl/a radši, kdyby se Vaše dítě vzdělávalo ve specializovaném zařízení? 

„Tak já si myslím, že určitě pro ty děti i z toho psychologického hlediska je lepší, když 

jsou zařazeny do normální školy a ta škola se trošku přizpůsobí těm dětem, které mají 

nějaký hendikep zdravotní. Já to ale úplně nepovažuji za hendikep, musím říct, že to je 

spíš jenom o takové sebekázni a disciplíně.“ 

Řešíte s učitelem svého dítěte nějaké problémy, které jednoznačně souvisí 

s onemocněním dítěte? 

„Vůbec žádné. Nemá žádná omezení ani při tělocviku, nic. Jenom učitelka ví, že si musí 

vzít s sebou glukometr a že musí mít s sebou něco sladkého a telefon. Takže tyto tři věci 

ona si na tělocvik může brát, ale nemá žádné omezení.“ 

Jakým směrem se posunul Váš vztah s učitelem Vašeho dítěte od počátku Vaší společné 

cesty? 

„Náš vztah je už od počátku bezproblémový.“ 

Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte do základní 

školy nebo jejich vztah s učitelem potřebují nějakým způsobem zlepšit? 

„Ono záleží, na koho narazí, ale já jsme měla opravdu štěstí na ty učitele. Je to o té 

komunikaci a empatii toho učitele k tomu dítěti trošku. Pokud aspoň trošku je náklonost 

ze strany učitele vzít si na sebe částečnou zodpovědnost za to, že ve třídě má dítě 

s diabetem, tak pak je to jenom dobře, že to ten učitel přijme. Ale chápu, že někteří 

učitelé jsou opatrní a že to takhle někdy není. Takže je to o té komunikaci. Nechat to ze 

strany rodiče i na tom učiteli. Já jsem jim hned od začátku říkala, že mi můžou kdykoliv 

volat, že jsem na telefonu, že pokud bude nějaký problém, ať mi zavolají, přijedu do 

školy. Ale chápu, že někteří rodiče si to nemohou ani dovolit, z práce odjet kdykoliv 

během vyučování. Je to těžké, nevím, co bych doporučila těm rodičům. Určitě mluvit 

s tím učitelem. Začínat od toho ředitele, nabídnout třeba i škole nějaké to proškolení 
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kantorů, aby se toho nebáli. Že to není nic tak tragického, že dnes je spousta dětí 

s diabetem.“ 

Jakou radu byste dal/a učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí nebo se na jeho 

vzdělávání připravují? Co vnímáte ze své zkušenosti jako nejdůležitější? 

„Naslouchat, nebát se, řešit ty problémy s tím rodičem, pokud se oni necítí nějak 

komfortně, mají z něčeho obavu, aby se nebáli zeptat toho rodiče. A fakticky k tomu 

dítěti, možná ne úplně se na něj zaměřovat, ale sledovat třeba jeho chování, když mu 

klesne glykémie. Naše učitelka už to má na dceři vypozorované.“ 
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Příloha č. 7 – Rozhovor s učitelem 

 

Rozhovor s učitelem (B2.5) – žákyně od 2. pololetí školního roku 2020/2021 

přestoupila do jiné základní školy. 

Souhlasíte se vším, co bylo uvedeno v informovaném souhlasu, který Vám byl zaslán 

na e-mailovou adresu? 

„Ano, souhlasím.“ 

Děkuji za Vaši odpověď, může začít. 

Popište prosím ve stručnosti, jak vypadá Váš běžný den s takto nemocným žákem 

ve třídě. 

„Když se maminka dozvěděla, že budu dívku učit, o všem mě informovala. Že trpí 

epilepsií, ale že záchvaty nemá tak často. Ona je měla opravdu jen jednou ještě 

v mateřské škole při spaní. Od té doby záchvat neměla, ale je vedena jako epileptik. 

Před nástupem do školy jsem od maminky dostala papír, kde bylo přesně popsáno, 

co bych měla dělat, kdyby dostala záchvat. Dostala jsem i ten čípek, všechno jsme to 

měli uložené, sepsané, podepsané tak, jak to má být. A naštěstí, musím říct, že se během 

školy nic nestalo. Za tu dobu měla jednou záchvat, ale doma. Druhý den po záchvatu 

nepřišla do školy, další den už normálně přišla. Záchvaty neměla těžké, měla spíš lehčí 

záchvaty. Já jsem na to (na epilepsii) ani moc nemyslela. Jen, když jsme jeli na výlet 

někam mimo školu, tak jsme ten pytlíček s tím čípkem vozili s sebou, ale jinak ve škole 

i při tělocviku měla stejný režim jako ostatní. Nebyla ničím ani znevýhodněna, ani 

neměla kvůli epilepsii žádné výhody. Nedostali jsme ani žádné doporučení. Takže běžný 

den probíhal úplně normálně jako se všemi ostatními dětmi. Když jsme měli plavání, 

bylo potřeba tam neustále sedět a koukat na ni. Takže je třeba větší ostražitost, člověk 

ji v některých situacích tak nějak podvědomě více hlídal.“ 

Kdo všechno je ve Vaší škole informován o onemocnění žáka? 

„Věděli jsme to všichni učitelé, protože my jsme teda malotřídní škola, kde jsou čtyři 

pedagogové. A paní družinářka to věděla, té jsem to samozřejmě ukázala, kde to je, 

protože dívka chodila do družiny. Věděla to samozřejmě paní asistentka, kterou dívka 
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měla. Informovaný byl i pan ředitel. Všichni jsme to věděli. Kdyby se něco stalo, a já 

jsem tam nebyla, tak to musí samozřejmě vědět i ostatní.“ 

Prošli jste nějakým školením se zdravotníky či kurzem, jak v případě komplikací 

vyplývajících z diagnózy žáka postupovat? 

„Ne, to jsme neprošli nebo ani já jsem teda neprošla. Jenom takový ten základní, co 

jsme měli o první pomoci, ale to nebylo na základě toho, že jsem věděla, že nastoupí 

tato dívčina. To bylo ještě před jejím nástupem. Ale myslím si, že kdybych věděla, že ten 

záchvat mívá častěji, že ji to postihovalo ve školce třeba přes den, tak si myslím, že bych 

asi byla aktivnější a nějaký kurz bych absolvovat chtěla.“ 

Máte ve škole zpracovaný manuál, který popisuje diagnózu a informace o poskytnutí 

první pomoci v případě potřeby, který je přístupný všem pracovníkům? 

„To si myslím, že nic takového nemáme. Já jsem vlastně předala informace, každý 

si přečetl ten přesný popis od maminky a všichni jsme doufali, že se nic nestane.“ 

Provádíte jako pedagogický pracovník žákovi nějaké zdravotní úkony? Pokud ano, máte 

to v rámci školy a rodiny žáka nějakým způsobem ošetřené? 

„Ne, vůbec, nebylo to potřeba.“ 

Souhlasíte se začleňováním takto nemocných žáků do běžných základních škol, nebo 

si myslíte, že by bylo vhodnější, aby se vzdělávali ve specializovaném zařízení? 

„Já v tom nevidím vůbec problém. 

Dostali jste se s rodiči Vašeho žáka již někdy do konfliktu kvůli onemocnění žáka? Jak 

jste tuto situaci řešili? 

„Ne, ne. Já jsem se s maminkou vždycky na všem domluvila a třeba mě hned 

informovala, když měla ten záchvat. Neumím si představit, v čem by ten konflikt měl 

spočívat. Rodiče vycházeli škole vstříc, my jsme jim jako vycházeli ve všem vstříc. 

Rozhodně jsme neměli žádný konflikt. Naopak si myslím, že jsme vycházeli velmi 

dobře.“ 

Jakým směrem se posunul Váš vztah s rodičem Vašeho žáka od počátku Vaší společné 

cesty? 

„Vztah s rodiči byl od začátku v pořádku.“ 
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Co byste doporučil/a rodičům, kteří se připravují na nástup svého dítěte do ZŠ nebo 

jejich vztah s učitelem potřebují nějak způsobem zlepšit? 

„Určitě to nezatajovat nebo se za to nestydět, protože to není nic, co by bylo špatné. 

Prostě to tak je. A určitě podat co největší vysvětlení, co a jak. A klidně bych se nebála 

i třeba nějaké informace tomu učiteli třeba okopírovat. Protože když to dostanete 

do ruky, tak je to mnohem lepší než si to hledat někde na internetu. Doporučení by bylo 

sednout si s tou učitelkou, domluvit se, říct si co nejvíc informací a říct, jak to probíhá. 

Jestli má ty záchvaty často nebo méně často, jestli se to dá čekat, nebo nedá. Otevřeně 

s učitelem mluvit a podat mu co nejvíc informací. A klidně se třeba i domluvit 

s doktorkou. Nebo se zeptat i učitele, jestli by neměl zájem zeptat se doktorky, 

jak postupovat. Mně třeba, kdyby to nabídli, tak já na to určitě kývnu. 

Jakou radu byste dal/a ostatním učitelům, kteří vzdělávají žáka s touto nemocí nebo se 

na jeho vzdělávání připravují? Co ze své zkušenosti vnímáte jako nejdůležitější? 

„Asi informace. Najít si k tomu informace. Pozeptat se, jestli má někdo tu zkušenost. 

Pokud by to bylo tak, že někdy měla dívka záchvat a teď ne, určitě bych se toho nějak 

extra nebála. Abych nechtěla to dítě do třídy jenom kvůli tomu, že má epilepsii, to ne. 

To si myslím, že je zbytečné. Najít si informace a v dané situaci zachovat klid.“ 


