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Abstrakt 

 

Název práce:  

Aplikace bazální stimulace v procesu edukace u dítěte s dětskou mozkovou obrnou.    

The application of basal stimulation in the education of a child with cerebral palsy. 

 

Cíl práce:  

Práce si kladla za cíl zjistit možnosti aplikace bazální stimulace v oblasti edukace dětí s 

DMO a ověřit, jakým způsobem ovlivňuje edukaci dítěte v průběhu jednoho školního 

roku.  

Metoda:  

V diplomové práci byly využity kvalitativní metody sběru dat a to zúčastněné  

pozorování, polostrukturovaný rozhovor, zdravotnická a školní dokumentace.  

Výsledky:  

Poukazují na zlepšení celkového rozvoje dítěte, konkrétně v oblasti hrubé i jemné 

motoriky, zvýšení soběstačnosti a samostatnosti v sebeobslužných činnostech. Dokazují 

též  získání  nových dovedností v oblasti vnímání. Přispívají  k porozumění významu 

doteků v interakci mezi lidmi. 

Klíčová slova:  

Vnímání, bazální stimulace, edukace, snoezelen, komunikace. 
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Úvod 

Dětská mozková obrna – DMO – tři písmena, která změní svět mnoha lidem. 

Onemocnění, jehož počátky jsou známy již z antiky,  představuje i v 21. století problém, 

nejen medicínský, ale i společenský. Přes veškerý dosavadní výzkum není vyléčitelné, 

ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. 

Jak je známo z klinické praxe i z řady odborných publikací (Komárek, Zumrová, 2000; 

Kraus, 2005) počet nemocných dětskou mozkovou obrnou (DMO) zůstává výrazně 

neovlivněn, i přes určité pokroky v prevenci a léčení známých příčin. Naopak, v 

posledních cca 30 letech, počet zvolna roste. Přičítá se to pokrokům v intenzivní 

neonatologické péči, která umožňuje přežít stále většímu počtu nedonošených a jinak 

vážně ohrožených novorozenců. Na tisíc narozených dětí připadá okolo 5 dětí 

postižených dětskou mozkovou obrnou a 60 % nedonošených dětí má nějakým 

způsobem poškozený centrální nervový systém. Prognóza závisí na formě a stupni  

poškození. Jak poukazují studie Vítkové (2004) i Opatřilové (2005) poškození 

koordinujících  centrálních funkcí narušuje  pohybové schopnosti, zpracovávání 

vnímaného, komunikační dovednosti a tím také nastavuje velké překážky na cestě 

naplnění vývojových možností intelektu a následné edukace.  

Z tohoto důvodu jsme považovali za důležité zaměřit pozornost na současné možnosti 

vzdělávání těchto dětí. To se daří zejména pomocí zavádění nových alternativních 

metod, založených na bazálním kontaktu s postiženým. A tou je právě metoda bazální 

stimulace, která si buduje v posledních letech své místo v oblasti podpory těžce 

postižených, pokouší se překročit hranice nevzdělavatelnosti  těchto jedinců a ukázat, že 

podněty a interakce jsou pro jejich vlastní život nezbytné. Nabízí pomoc těm, kteří 

zdánlivě ztratili kontakt se světem, nebo jej nikdy nezískali. 

Touto metodou a jejím využitím při vzdělávání dětí s DMO se zaobírá naše diplomová 

práce. 

    
 „Já dělám svou věc a ty děláš svou věc. Nejsem na světě proto, abych žil podle Tvých 

představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. Jestliže se 

náhodou vzájemně najdeme, je to krásné. Nenajdeme-li se, nedá se nic dělat“. 

Frederik S. Persl 
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I. TEORETICKÁ  ČÁST 

1 Dětská mozková obrna 

I na začátku 21. století představuje dětská mozková obrna závažný problém medicínský, 

společenský, ale i sociálně ekonomický. Postihuje 2 až 5 dětí z 1000, z toho u jednoho 

dítěte z tisíce se jedná o závažné postižení (Komárek, Zumrová, 2000).  

 

1.1 Historie onemocnění 
  
Podle Lesného (1989), který se zajímal o historii tohoto onemocnění 

se stavy, jež zahrnujeme pod pojem dětská mozková obrna, 

vyskytovaly odedávna. Již z antické literatury vyplývá, že císař 

Claudius (41 – 54 n.l.) byl od narození velmi slabý, špatně se 

pohyboval a koktal. Právě proto byl nazýván Cla-Cla-Claudius. I 

přesto byl velmi chytrý a dal základ administrativě římského císařství. 

Také Richard III., král anglický, přišel na svět s postižením hybné poruchy, jak se 

dovídáme  z díla Shakespeara, ale i Richardův výrok: „Království za koně“ mnohému 

napovídá.  

Prvním lékařem, který se podrobněji zabýval raně vzniklými mozkovými dysfunkcemi, 

byl podle Lesného(1989), italský anatom Gianbattista Morgagni koncem osmnáctého 

století. Až anglický ortoped William John Little (1810 – 1892) jako první uvedl 

souvislost spastické poruchy s těžkými porody. Proto se v literatuře dříve označovalo 

toto onemocnění jako nemoc Littleova. Little poukázal zejména na to, že je poškozen 

mozek a v důsledku toho porušena i hybnost (Kraus, Šandera, 1964). V dalších letech se 

objevují zmínky o této tématice zejména v anglosaské literatuře a  také v německé 

literatuře. V letech 1897 a 1898 první práce i u nás. Téměř současně od Antonína 

Haverocha a od Ladislava Háčkovce. Poté následovala dlouhá přestávka až do doby po 

II.světové válce, kdy  se od 50. let 20. století výrazně zvyšuje počet dětí  nemocných 

dětskou mozkovou obrnou (Komárek, Zumrová, 2000). Je to způsobeno zlepšením péče 

o matku a dítě a dochází ke snížení novorozenecké a kojenecké úmrtnosti. V pediatrii je 

zachráněno mnoho dětí, které by dříve umřely. S  rozvojem rehabilitace se začaly hledat 

také vhodné  rehabilitační metodiky. 
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1.2 Charakteristika onemocnění 
 

Dětská mozková obrna je dlouhodobé, nevyléčitelné, neprogresivní postižení hybnosti a 

postury  trupu a končetin, způsobené poškozením vyvíjejícího se mozku v prenatálním, 

perinatálním a časném postnatálním období (Káš, Orságh, 1996). 

Označení  dětská charakterizuje  období, kdy nemoc vzniká. Mozková to, že příčina 

poruchy je v mozku, a obrna, že se jedná o nemoc způsobující poruchu hybnosti těla. 

Příčinou je porucha vývoje nebo poškození motorických oblastí mozku. 

Vítková (2004) definuje DMO jako jakýkoliv stupeň pohybového postižení, od 

nepatrného až po úplnou bezmocnost, který je ale podmíněn poškozením nezralého 

mozku během jeho vývoje. Za obecné znaky udává abnormální svalové napětí a 

narušenou koordinaci pohybových dějů. 

1.3 Příčiny vzniku onemocnění 
 

Příčiny poškození mozku mohou být rozmanité. Odborníci se shodují, že se DMO 

společně s lehkou mozkovou dysfunkcí, mentální retardací, autismem a epileptickou 

encefalopatií řadí mezi vývojová postižení motorického vývoje dítěte, která nastávají 

v důsledku postižení vývoje mozku během těhotenství, při porodu a v prvních měsících 

života (Lesný, 1989).  Podle doby, kdy vyvolávající činitelé  působí, se pak rozdělují 

její příčiny. 

1.3.1 Příčiny předporodní 
 

V tomto období je embryo nejvíce ohroženo v prvním trimestru těhotenství působením 

různých toxických látek, jako je alkohol, drogy, ale mohou sem patřit i léky či špatná 

výživa. Zvlášť nebezpečná jsou i jakákoliv infekční onemocnění matky, například 

zarděnky, infekční žloutenka, syfilis, ale i chřipka. Také narkotika používaná při 

operacích mohou být pro plod nebezpečná, stejně jako krvácení během těhotenství, při 

kterém není dostatečné zásobení plodu kyslíkem a může tedy dojít k poškození mozku 

dítěte. Nervová tkáň je totiž nejvíce citlivá na nedostatek kyslíku. Za škodlivé se 

považuje i působení rentgenového ozařování. 

Za jednu z nejvýznamnějších příčin dětské mozkové obrny pokládáme předčasný porod, 

kdy nedonošenost ohrožuje dítě hned z několika důvodů. Nejen nízká porodní hmotnost, 
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ale i nezralost a větší ohrožení infekcemi, zde hrají roli. Kraus (1975) uvádí také riziko 

zvýšeného krvácení do mozku, vzhledem k nedostatečně vyvinutým cévním stěnám a 

vysoké křehkosti krevních vlásečnic. 

1.3.2 Příčiny porodní 
 

Za nejčastěji ohrožující situaci bývá označován dlouhotrvající porod, při kterém dochází 

k velkým tlakovým rozdílům mezi porodními cestami a dělohou. V případě, že hlavička 

je již v porodních cestách a tělo ještě v děloze, hromadí se krev v hlavičce a může dojít 

ke krvácení do mozku, ale i ke špatnému zásobování mozku kyslíkem (Kraus, Šandera, 

1975). 

Nejen protrahovaným porodem, ale i překotným nebo klešťovým porodem je plod 

ohrožen. Při překotném totiž může dojít k poškození cév vlivem rychlého vyrovnání 

rozdílu mezi tlakem atmosférickým a nitroděložním a následnému krvácení.  

Rizikovým faktorem vzniku DMO je asfyxie novorozence, kdy musí být novorozenec 

kříšen z jakéhokoliv důvodu. Dojde-li ke kritickému snížení dodávky kyslíku na delší 

dobu, hrozí nebezpečí ireversibilního poškození mozku. Kraus a Šandera (1975) uvádějí 

souvislost mezi dobou kříšení a poškozením. Čím je doba delší, tím je poškození, a 

tudíž i  postižení, větší. 

Nepříznivý vliv má také novorozenecká žloutenka z inkompatibility Rh-faktoru, 

vícečetný porod či  předčasný odtok plodové vody. 

1.3.3 Příčiny poporodní 
 

Vznik onemocnění mohou u dítěte ovlivnit i jakákoliv jeho onemocnění v době prvních 

dvanácti měsíců života. Dříve se uvádělo období do tří měsíců (Kraus, Šandera, 1964); 

toto tvrzení ale již neplatí, za horní časovou hranici se udává věk jednoho roku. Příčinou 

zde bývá mozková infekce bakteriálního nebo virového původu postihující mozek nebo 

obaly mozku. Může se jednat i o těžké infekce dýchacího aparátu, které natolik omezují 

dýchání, že důsledkem toho dojde k nedostatečnému zásobení mozku kyslíkem. 

Řadíme sem také úrazy, kdy následkem pádu či dopravní nehody dojde k poškození 

mozku. Také „syndrom týraného dítěte“. 
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1.4 Formy DMO 
 

Dětská mozková obrna se vyskytuje v různých formách, kdy k rozvoji definitivní formy 

dochází až v kojeneckém věku, což je dáno důsledkem vývoje a zrání nervového 

systému. Na obrázku č.1 je znázorněna klasifikace dle Lesného (1972). 

 
       
       Obr. č.1    Klasifikace dětské mozkové obrny v prostoru (Lesný, 1972) 
 
 

1.4.1 Spastické formy 
 

Podle nejnovějších zdrojů (Kraus, 2005) postihují spastické formy asi 70 - 80% 

nemocných s DMO. Svaly jsou v postižených partiích ztuhlé a trvale spastické. Název 

je odvozen z latinského označení postižené části těla v kombinaci s označením paréza 

nebo plegie. Hovoříme o spastické diparéze/diplegii, hemiparéze/hemiplegii nebo také  

triparéze/triplegii, či o spastické tetraparéze/tetraplegii.  
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Diparetická forma 

Jde o postižení obou  dolních končetin,  které jsou slabší než u zdravého dítěte. Většina 

svalů dolních končetin má zvýšené napětí, zkracují se, což způsobuje vadné držení jak 

dolních končetin, tak i pánve, která při chůzi nápadně vystupuje. 

Zkrácená část tříhlavého svalu lýtkového, Achillova šlacha, táhne patu směrem nahoru; 

toto špičkovité postavení nohy označuje Lesný (1989) jako equinus. Stoj i chůze jsou 

možné jen po prstcích tzv. digitigrádní chůze. Kraus, Šandera (1964) popisují také 

možné postavení nohy equinovarózní, kdy je noha tlačena dovnitř a chůze je možná po 

zevní straně chodidla nebo často až po hřbetní  a zevní ploše nártu. Díky postižení 

dolních končetin je vždy velmi složitý nácvik chůze. Dítě je většinou schopno 

samostatné chůze s pomůckami. Horní končetiny jsou relativně zdravé, malé problémy 

mívají tyto děti s jemnou motorikou, mohou působit neobratně. 

Při této formě není zpravidla poškozena mozková kůra, tudíž většina dětí má zachován 

intelekt. Poškození mozku se nachází v oblasti jeho kmene, kdy nervové dráhy 

motorické probíhají vedle sebe, postižení bývá symetrické (Kraus, Šandera, 1975).  

 
Hemiparetická forma 

Tato forma je dána poškozením jedné mozkové polokoule, a to vždy té opačné od 

postižených končetin. Může být pravostranná či levostranná. Postiženy tedy jsou 

končetiny jedné strany těla, více však končetina horní. Dítě napadá na postiženou dolní 

končetinu a díky spastickému držení horní končetiny chybí její souhyb při chůzi. Celé 

tělo je mírně nakloněno k postižené polovině, jelikož pánev je zešikmena tak, že na 

postižené straně je níže, a tím i trup je nakloněn tímto směrem. Postižené končetiny jsou 

nejen slabší, ale mohou být i méně vyvinuté ve smyslu délky, což je také příčinou 

sklonu těla (Kraus, Šandera, 1975). 

U této formy je asi u poloviny dětí intelekt různě snížen. 

 

Tetraparetická  forma 

Projevuje se postižením všech čtyř končetin, a to spastickou obrnou. Platí zde to, co 

bylo popsáno u formy diparetické, ale jsou více postiženy horní končetiny, většinou 

symetricky. Inteligence bývá poměrně neporušena. Držení a hybnost dolních končetin 

tedy vychází z diparetického typu a držení horních končetin by se dalo označit za 
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souhlasné s hemiparetickou formou, ovšem na obou končetinách. Postižení horních 

končetin je  nápadnější a je symetrické.  

Kraus a Šandera tuto formu popsali již v roce 1964, ale jednalo se pravděpodobně o 

formu oboustrannou hemiparetickou, se kterou ji zaměňují a kterou oni v té době vůbec 

nezmiňují. Svědčí o tom to, že udávají až u 90 % dětí s touto formou, snížení intelektu. 

Vzhledem k tomu, že se u této formy jedná o  oboustranné postižení mozkového kmene, 

poruchy intelektu nebývají.  

 
Oboustranná hemiparetická forma 

Příčinou je rozsáhlé poškození mozku v obou mozkových polokoulích. Spastickou 

obrnou jsou postiženy všechny čtyři končetiny. Tato forma dětské mozkové obrny je 

jedna z nejtěžších, postižené děti jsou odkázáni na pomoc druhých, je charakteristická 

snížením inteligence a častými  epileptickými záchvaty. 

 

1.4.2 Nespastické formy 
 

Hypotonická forma 

Je charakteristická sníženým svalovým tonem, který povšechně postihuje svalové 

skupiny, v důsledku čehož bývá větší rozsah pohybu v kloubech Podle Káše a Orságha 

(1996) bývá přítomen „šálový příznak“, kdy je možné dítěti ovinout jeho paže kolem 

krku. Stoj je nejistý a chůze vrávoravá. Tato forma je typická tím, že v průběhu 

několika let  přechází v některou ze spastických forem, intelekt bývá porušen. 

 
Dyskinetická forma 

Zde se jedná o poruchu v extrapyramidovém systému, která se projevuje  poruchou 

koordinace pohybu nebo poruchou regulace svalového tonu. Označuje se také jako 

dyskineticko-dystonická forma, která se vyskytuje asi u 20 % dětí s DM0. Hybnost 

dítěte je rušena nepotlačitelnými mimovolními pohyby končetin, trupu i mluvidel. Řeč 

bývá těžko srozumitelná, vždy pomalá a  monotónní. Inteligence bývá velmi dobrá, ale 

pro problémy s řečí ji dítě nemůže uplatnit (Komárek, Zumrová, 2000). 

 
Závěrem je nutno říci, že jednotlivé formy dětské mozkové obrny se často mezi sebou 

kombinují. Označujeme je jako formy smíšené. Dále je toto onemocnění ve většině 
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případů doprovázeno dalšími zdravotními problémy, které vznikají v důsledku 

poškození mozkových funkcí. Uvádíme pouze ty, které se vyskytují nejčastěji. 

1.5 Zdravotní postižení doprovázející DMO 
 

Mentální retardace 

Mentální retardace (dále MR) je zastavení nebo opoždění duševního (rozumového) 

vývoje, neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně mentálního vývoje vzhledem k 

věku. Podle tíže rozlišujeme MR lehkou (IQ 50 - 69), středně těžkou (IQ 35 - 49), 

těžkou (IQ 20 - 34) a hlubokou MR (IQ pod 20). Přibližně třetina dětí s DMO má jen 

lehký intelektuální deficit, jedna třetina je středně až těžce mentálně postižená, zatímco 

zbývající třetina dětí je intelektuálně zcela normální (Vítková, 2004).  

Pod pojmem mentální retardace se v současnosti dle Mezinárodní klasifikace nemocí1 

chápe stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který charakterizuje zejména 

narušení schopností, projevujících se v průběhu vývojového období, přispívajících k 

celkové úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových a sociálních schopností (Pipeková, 

2006). 

 
Epilepsie 

Objevuje se přibližně u poloviny takto postižených dětí, více u těžších forem DMO. Jde 

o nervový záchvat, který se projeví jako náhlá ztráta vědomí spojená s křečemi.  

Při záchvatu je normální mozková aktivita přerušena nekontrolovanými výboji 

abnormální synchronizované aktivity mozkových nervových buněk. Pokud se záchvaty 

opakují bez zjevné příčiny, hovoříme o epilepsii. Bývají spojeny s poruchami vědomí a  

s tonicko-klonickými křečemi celého těla (Komárek, Zumrová, 2000). 

 
Hydrocefalus 

Některé z příčin vzniku DMO mohou být zároveň příčinou hydrocefalu. V podstatě jde 

o rozšíření mozkových komor a subarachnoideálního prostoru způsobeného poruchou 

tvorby a cirkulace mozkomíšního moku. Terapie a léčba hydrocefalu závisí na jeho 

etiologii. Patří sem např. léčba medikamentózní nebo třeba lumbální punkce. Nejčastější 

                                                 
1 MNK-10 = 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí, vydaná Světovou zdravotnickou organizací 

v roce 1992 
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je však zavedení shuntu2, který odvádí nadbytečný mozkomíšní mok a zabraňuje tak 

abnormálnímu růstu dětské hlavičky (Komárek, Zumrová, 2000). 

 
Poruchy řeči 

Poruchám řeči je třeba věnovat velkou pozornost vzhledem k jejich společenskému 

významu. Řeč je naším nejdůležitějším komunikačním prostředkem, vyvíjí se již od 

narození. Vrozené postižení, kterým DMO většinou je, ovlivňuje primárně jak 

motorickou, tak senzorickou složku řeči. Porucha hybnosti způsobuje poruchu 

orofaciálního svalstva. Ta způsobuje nejen poruchu tvorby hlásek, ale také poruchy 

funkce příjmu potravy. Hovoříme o vývojové dysartrii. Řeč dětí může být porušena i 

druhotně, jednak vlivem mentální poruchy a jednak vlivem poruchy sluchu. Děti řeči 

dobře nerozumějí, a proto se jí dobře nenaučí. Mívají malou slovní zásobu a špatné 

konverzační a vyjadřovací schopnosti (Lesný, 1989). 

 
Smyslové vady 

Děti, které přišly na svět předčasně a velmi nezralé, mívají závažnější poruchy zraku 

způsobené poškozením sítnice kyslíkovou terapií, která je dosud nejčastější příčinou 

slepoty u dětí. Ohroženy jsou všechny nedonošené děti (před 32. týdnem s porodní 

hmotností nižší než 1 500 g). Jednou z příčin je nepřiměřená koncentrace kyslíku v 

prostředí. V nezralé sítnici dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a 

jejich mohutnění má za následek odchlípení sítnice. Může vést k úbytkům zorného pole 

nebo i k úplné slepotě. Velké procento dětí s DMO šilhá (Kraus, 2005). 

Také poruchy sluchu se mezi dětmi s DMO vyskytují častěji než v ostatní populaci, 

důležitá je včasná diagnostika a zahájení léčby. Tím předcházíme i vzniku poruch řeči.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Shunt = uměle vytvořená cesta pro vstřebání mozkomíšního moku. 
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1.6 Léčebné postupy u DMO 
 

Komplexní problematika, kterou léčba DMO zajisté je, vyžaduje spolupráci mnoha 

odborníků, nejen lékařů (pediatrů, neurologů, oftalmologů, ortopedů atd.), ale i 

logopedů, psychologů, speciálních pedagogů a zejména fyzioterapeutů. Právě 

rehabilitace, se všemi jejími složkami: léčebnou, pracovní, sociální a výchovnou, zde 

hraje největší roli. 

Terapie dětí s DMO je dlouhodobým, celoživotním procesem. Vyžaduje co nejvčasnější 

zahájení komplexní léčby, na které se podílí právě široký tým odborníků ve spolupráci s 

rodinou postiženého dítěte. Dítě je pravidelně sledováno a terapeutický postup je volen 

individuálně podle aktuálního nálezu. Léčebná rehabilitace dítěte s DMO probíhá za 

použití nejrůznější metodik a konceptů, které jsou vybrány na podkladě podrobného 

vyšetření dítěte a zjištění všech možností rodiny tuto léčbu soustavně provádět. 

Dětská mozková obrna se nedá vyléčit, avšak léčba může často zlepšit životní možnosti 

dítěte. Neexistuje žádná standardní léčba, která by byla účinná u všech nemocných. 

Lékař, který vede léčbu, musí ve spolupráci s řadou specializovaných odborníků nejprve 

správně rozpoznat individuální poruchy a z nich vyplývající individuální potřeby dítěte 

a na jejich základě stanovit terapeutický program.  

Obecně lze léčbu rozdělit do dvou hlavních skupin:  

●  léčba konzervativní   

●  léčba operativní  

1.6.1 Konzervativní léčba 
 

Do komplexní péče o dítě s DMO patří na prvním místě léčebná rehabilitace spolu s    

medikamentózní léčbou, péčí psychologickou, logopedickou a ergoterapeutickou. 

Farmakoterapie je v léčbě DMO indikována dětským neurologem ve spolupráci 

s ostatními odborníky. Léky mají pomoci zmírňovat projevy onemocnění, nemohou tuto 

nemoc vyléčit. 

Dítě může například užívat léky, které snižují svalové napětí, léky ovlivňující  psychiku, 

ať již v podobě zlepšení vztahů k okolí nebo zvýšení pozornosti. Je-li nemoc  

doprovázena i záchvatovitým onemocněním, užívají se léky protizáchvatové. Také se 
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doporučuje podávání různých forem vitamínů skupin B a E, které zlepšují látkovou 

výměnu v mozku. 

Rehabilitace hybné poruchy je základní metodou léčby DMO; na tom se shodují všichni 

odborníci, stejně tak jako o nutnosti zahájit tuto léčbu co nejdříve po vyslovení 

podezření na riziko rozvoje DMO. Čím dříve je komplexní rehabilitační léčba zahájena, 

tím větší má dítě šanci překonat vývojovou poruchu nebo se naučit používat různé  

alternativní způsoby. 

 
Do této léčby patří velké množství různých rehabilitačních metod a terapií. Cílem  je 

udržet dítě v co největší fyzické i psychické kondici, podporovat jeho správný 

psychomotorický vývoj, snažit se o udržení rozsahu kloubní pohyblivosti a zachování 

správné funkce svalů. Úkolem ergoterapeutů je naučit dítě co nejvyššímu stupni 

soběstačnosti a samostatnosti v běžných denních činnostech všedního dne, snížit míru 

závislosti na pomoci druhých a vybavit je takovými kompenzačními pomůckami, aby se 

mohlo co nejlépe zařadit do společnosti.  

Nejčastěji užívanými metodikami jsou facilitace dle Kabata, metodika reflexní 

lokomoce dle prof. Vojty, koncept manželů Bobathových , bazální stimulace a další.  

V této části práce uvádíme pouze nejznámější a nejrozšířenější postupy a léčby DMO. 

Způsobů léčby je více, ale seznámit čtenáře se všemi těmito metodami přesahuje rámec 

této práce.  

 
Kabatova metoda 

S touto metodou přišel americký lékař a neurofyziolog Dr. Herman Kabat v roce 1940, 

který  zkoumal u pacientů s roztroušenou sklerózou a paraplegií různé polohové a 

pohybové kombinace, které by mohly příznivě ovlivňovat nervosvalové funkce, a 

ověřoval možnosti jejich terapeutického využití. Metodu upravily a rozvíjely Margaret 

Knottová a Doroty Vossová (Pavlů, 2002). 

Používá se také název Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) a patří 

k nejkomplexnějším facilitačním metodám. Využívá deset facilitačních prvků: odpor, 

iradiace a zesílení, manuální kontakt, pozice těla terapeuta a práce s tělem, slovní 

pokyny, zraková kontrola, trakce a aproximace, natažení, časování, vzorce.  Základem 

je usnadnění pohybu pomocí signalizace z vlastního těla, z kožních, kloubních a 
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svalových receptorů. přičemž dochází k aktivaci co největšího počtu motorických 

jednotek. Při této facilitaci dochází k maximální aktivaci svalů. Metoda využívá 

přirozených prostorových pohybů, při kterých pracují velké svalové skupiny (Haladová 

et al., 1989). 

Pohyby, které metoda používá, vycházejí z přirozených pohybů zdravého člověka. Jsou 

vedeny v prostoru, v několika rovinách. Jedná se o pohyby horních a dolních končetin, 

které  mají rotační a diagonální průběh. Pohyb rotací začíná, pokračuje i končí. 

Diagonální směr pohybu znamená, že pohyb vždy kříží podélnou osu těla. Pohyb má 

být plynulý, koordinovaný a prováděn v časovém sledu. Během provádění Kabatovy 

techniky je třeba sledovat zapínání svalů, úchopy provádět přesně a nebolestivě, odpor 

klást stupňovaně a nezapomínat ani na slovní povzbuzování k většímu úsilí nebo 

naopak uvolnění (Pavlů, 2002). 

 

Vojtova metoda 

Historie Vojtovy metodiky sahá do 50. - 60. let 20. století, kdy MUDr. Václav Vojta 

pracoval s dětmi, u kterých již byly vyvinuty některé z forem DMO. Metoda je založena 

na reflexním pohybu, který je dán pohybovým vzorem, který je nám vrozený. Postupem 

času, kdy se zdokonalila diagnostika tohoto onemocnění je výhodou, že léčba může být 

zahájena již v prvních měsících života. Tím se předejde upevnění náhradní patologické 

motoriky (Haladová et al., 1989). 

Reflexní lokomoce se skládá ze dvou základních vzorců. Je to reflexní plazení a reflexní 

otáčení. Tyto vzory byly uměle vytvořeny, musí být při nich zachována výchozí poloha 

a terapeut působí na spoušťové body. Tlak nemá být nahodilý, ale přesně směrován. 

Tato metoda přináší řadu výhod a příznivých účinků, kvůli kterým je terapeuty 

využívána. S využitím reflexní lokomoce můžeme ovlivnit správné nastartování 

motorického vývoje, ovlivňujeme a řídíme rovnováhu a těžiště. Je důležité, aby cvičení 

byla prováděna několikrát během dne, nejlépe však 3 - 5x, takže je dobré zaškolení 

rodičů, kteří s dítětem doma cvičí. Nejlepších výsledků se dosáhne, je-li léčba zahájena 

do 3 měsíců života (Pfeifer, 1976).   
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Bobathova metoda  

Je již třicet let používaným terapeutickým postupem, na jehož počátku byly myšlenky 

Berty Bobath, fyzioterapeutky, a jejího manžela lékaře Karla Bohatha, kteří založili 

v Londýně Bobath centrum. Zde se léčí nejen děti s DMO, ale i dospělí pacienti po 

cévních mozkových příhodách. Základním znakem Bobathovy terapie je 24hodinový 

koncept a práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Optimálně by 

všichni ostatní terapeuti, ať již logoped, fyzioterapeut, či ergoterapeut měli na problémy 

dítěte pohlížet stejnýma očima (Bobath, 1998). 

Terapie Bobathova konceptu, si klade za cíl podporu motorického vývoje, regulaci 

svalového tonu, odbourávání patologických vzorů a navození fyziologického pohybu, 

který by vedl k funkčním činnostem. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, 

aby mohlo pohyb samo co nejsprávněji provést. Snahou terapeuta je umožnit dítěti 

získat novou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často 

používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle. Při výběru těchto pomůcek však 

musíme být velmi opatrní a řídit se určitými pravidly, z nichž nejdůležitější je toto: „Dej 

dítěti tolik opory, kolik je nutné, ale pouze tolik, kolik je potřebné.“ Pokud dítě dostane 

více opory než je třeba, tak jej připravíme o možnost zkušenosti práce proti gravitaci. 

Terapeut využívá pomůcku pro podpoření svého cíle a navíc mu pomůcka ušetří jeden 

pár rukou během terapie. Dítěti má sloužit ke zlepšení soběstačnosti, nezávislosti a 

pocitu sebekontroly. 

 
Bazální stimulace 

Bazální stimulace je psychologická aktivita, kterou se snažíme nabídnout jedincům 

s těžkým postižením možnosti pro vývoj jejich osobnosti (Pipeková, 2006). Pojem 

bazální zde vyjadřuje elementární základní nabídku, kterou nabízíme právě v té 

nejjednodušší podobě. Pojem stimulace je nabídka podnětů všude tam, kde postižený 

není schopen, vzhledem ke svému postižení, si sám zajistit dostatečný přísun podnětů, 

které by potřeboval pro svůj rozvoj. 

Každý jedinec s těžkým postižením se nachází ve stavu velmi redukovaných aktivit. 

Aktivita člověka je základní potenciál každého z nás, patří k jeho životu. Aktivity dětí s 

těžkým postižením jsou omezeny na nejelementárnější životní výkony, které jsou často 

spojeny jen s vlastním tělem. Nedokáží vyvíjet žádné kontakty s okolím. Svět, který je 
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obklopuje, jakoby pro ně neexistoval. Pomocí bazálních podnětů lze alespoň částečně 

otevřít tuto individuální izolaci (Friedlová, 2003). 

Metodě bazální stimulace bude věnována celá kapitola, protože je předmětem naší 

studie. 

1.6.2 Operativní léčba 
 

Do  léčby operativní řadíme zákroky jak neurochirurgické, tak ortopedické. Tyto 

operace však  řeší již jen důsledky onemocnění, ne jeho příčinu. Operativní léčba 

ortopedická se snaží zlepšit postavení částí končetiny a přispět i ke zlepšení její funkce. 

Přistupuje se k ní většinou tehdy, jestliže již není možno ovlivnit celkový stav 

podstatněji ani léčebnou tělesnou výchovou, léky, či jinými méně radikálními způsoby. 

Vždy je, ale  reálná naděje, že operace následovaná léčebnou rehabilitací, bude 

znamenat výrazné zlepšení stavu dítěte. Operace se provádí na šlachách, svalech, 

kloubech či kostech. Jedná se nejčastěji o operaci v oblasti kolenního kloubu a  v oblasti 

hlezna a nohy. Vhodnost operace je třeba vždy pečlivě zvážit. Nelze od ní očekávat 

zásadní a trvalé zlepšení stavu. Musí ji předcházet intenzivní a odborná léčba 

rehabilitační. Rehabilitace je také velice důležitá po sejmutí sádrového obvazu a 

následné pooperační léčbě. 

Z neurochirurgických operací je známá selektivní dorzální rizotomie, kdy účinkem má 

být snížení spasticity, zvětšení rozsahu pohybu nebo i zlepšení funkce svěračů. 

DMO zůstává vždy celoživotním problémem a i v dospělosti musí být postižení  

rehabilitováni, lázeňsky léčeni a dispenzarizováni na neurologickém pracovišti. 
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2 Bazální stimulace 

Bazální stimulace je koncept, který se snaží svými metodami co nejvíce přiblížit životní 

situaci jedince a poskytnout mu v jeho individuální a aktuální životní situaci vhodné 

stimuly vnímání. K tomuto účelu využívá pohybových i komunikačních prostředků.  

2.1 Historie BS 
 

Koncepce bazální stimulace byla vyvinuta v 70. letech 20. století na základě dlouholeté 

praktické  práce a teoretické reflexe  Prof. Dr. Andrease Fröhlicha, který se intenzivně 

věnoval velice těžce postiženým dětem. Pracoval, jako speciální pedagog, od roku 1970 

v Rehabilitačním centru Landstuhl v Německu, s dětmi, které se narodily s těžkým 

kombinovaným somatickým a intelektovým postižením (Friedlová, 2005). U těchto dětí 

se nedařilo navázat verbální komunikaci, a proto k nim hledal cestu podporou 

senzorické komunikace. Fröhlich považoval za základní myšlenku bazální stimulace 

požadavek celistvosti, holistický přístup. V praxi to znamená přístup k jedinci jako 

k celistvé osobnosti, kdy tělesná i duševní stránka osobnosti jsou spolu vzájemně 

propojeny, kdy pohyb a vnímání jedince ovlivňuje jeho myšlení. Tím, že nabídneme 

pozitivní tělesnou zkušenost, jako základ vnímání sebe samého docílíme postupného 

vnímání okolí a zejména partnerů pro komunikaci. Jeho učení vychází a navazuje na 

koncept psychomotoriky (Vítková, 2001). Tuto metodu zpracoval MUDr. Ernest J. 

Kiphardt, německý lékař, který v roce 1955 svůj výzkum a praktické zkušenosti, 

publikoval jako koncept „psychomotorických cvičení“ na základě propojení  různých 

pedagogických a terapeutických přístupů při péči o postižené děti (Kiphardt, in 

Routnerová, 2002).  

Postupem času se metoda bazální stimulace rozšířila i do ošetřovatelství, zejména díky  

Christel  Biensteinové, která pracovala mnoho let jako zdravotní sestra ve Vzdělávacím 

centru německého profesního svazu pro ošetřovatelské povolání v Essenu v Německu, 

poté od roku 1994 vedla Institut ošetřovatelství na lékařské fakultě privátní univerzity 

ve Witten/Herdecke v Německu a v roce 2003 převzala profesuru v oblasti výzkumu 

ošetřovatelství na Univerzitě v Brémách (Friedlová, 2005). 
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Jejich dlouholetou spoluprácí s mnoha kolegy a kolegyněmi z ošetřovatelské praxe, 

vznikl takový koncept, který je dobře modifikovatelný do každodenní péče o těžce 

postižené a zvyšuje kulturu kontaktu mezi nimi a okolím. 

2.2 Současné pojetí  BS 
 

Bazální stimulace patří v zahraničí mezi nejpopulárnější ošetřovatelské koncepty 

zejména proto, že vychází z vlastních potřeb pacienta. Nevyžaduje používání drahých 

pomůcek či přístrojů, ale především vyškolený personál a zejména vstřícnost, 

spolupráci a pochopení všech zainteresovaných. Také u nás si získává své místo v péči 

o těžce postižené lidi všech věkových kategorií. Setkáváme se s ním v medicínských 

oborech, a to jak neurologických (cévní mozkové příhody, kraniocerebrální poranění, 

komatózní stavy, apatický syndrom atd.), tak i psychiatrických a geriatrických 

(Alzheimerova choroba apod.). Tím, že je určen pro všechny lidi se změnami v oblasti 

vnímání, hybnosti a komunikace, se  rozšířil  i okruh osob, které jej při své práci 

používají a praxí získávají nové zkušenosti. 

 
Koncept Bazální stimulace má registrovanou ochrannou známku a je zajištěno 

vzdělávání lektorů, kteří vyškolují další personál pro zavádění konceptu do praxe. 

Lektoři musí absolvovat čtyřsemestrální studium konceptu na vybraných univerzitách 

v zahraničí, jsou registrováni pod svým číslem, které musí být uvedeno na každém 

certifikátu, který vystaví svým absolventům. Certifikáty vydává Mezinárodní asociace 

Bazální stimulace. Tímto je ochráněno, aby nekompetentní osoba nepoškodila 

postiženého v praxi. Vlastníkem ochranné známky je Mezinárodní asociace Bazální 

stimulace se sídlem ve Stuttgartu. V celé Evropě působí více než 800 takovýchto 

lektorů.3  

 
V České republice se v současné době bazální stimulace provádí v INSTITUTU Bazální 

stimulace, který byl založen v roce 2005 ve Frýdku-Místku. Ten realizuje kurzy a 

pořádá konference pro ošetřující z  různých oblastí ošetřovatelství, pedagogy 

zdravotnických škol, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy a speciální pedagogy. 

(Friedlová, 2005). 

                                                 
3 Friedlová, K.: „Vše o bazální stimulaci“, dostupné na http://www.bazalni-stimulace.cz/
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2.3 Teoretické základy bazální stimulace 
 

Metoda bazální stimulace se opírá o tři vývojové modely (obr.č. 2), které všechny 

ukazují na zásadu vývoje v závislosti na podnětech ze svého okolí. Jakmile se tyto 

podněty nedostavují snižuje se možnost využití genetického vkladu (Vítková, 2001).  

 

                                                 P 1 

                                                 Neuropsychologický model  

                                                 vývoje  „struktura synaptického  

                                                 spojení“ (Pechstein, 1974) 

P 2                                                                                                P 3 

Genetický vývojový model          Fyzioterapeutický 

„vývoj senzomotorické                       vývojový model  

inteligence“                                                                                        „vedení dráhy“ 

(Piaget, 1969)                                   (Bobath, 1998) 

         

 

Bazální stimulace v procesu primárního učení 

 

Obr. č. 2    Schéma vývojových modelů BS dle Fröhlicha (Vítková, 2001) 

2.3.1 Neuropsychologický vývojový model dle Pechsteina 
 

Tento model vychází ze  zjištění, že vývoj dětského mozku není závislý jen  na 

biologických skutečnostech a genetických informacích, ale že podstatným  faktorem 

jsou podněty z okolního prostředí organismu. 

Nedostatek stimulů způsobuje nedostatečné rozvíjení struktur mozku a tím i omezenou 

schopnost jeho výkonu. I neschopnost pohybu vede k deprivaci. Učení, které se 

vztahuje k pohybu, není  proto pro  děti s těžkým postižením možné. Fröhlich dokonce 

hovoří o sekundárních postiženích mozku, která vzniknou  na základě masivní 

podnětové deprivace (Friedlová, 2005). 
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2.3.2 Genetický vývojový model dle Piageta 
 

Vývoj je podle Piageta výrazem nebo výsledkem stálého vzájemného působení, které se 

odehrává od počátku (ode dne oplození) mezi individuem a jeho okolním prostředím. 

Vlivy prostředí a zdraví matky ovlivňují vývoj dítěte v matčině těle. Naopak se 

mateřský organismus nalaďuje na těhotenství. Toto vzájemné působení pokračuje i po 

narození dítěte a rozšiřuje se na ostatní osoby, které mají k dítěti vztah (otec, 

sourozenci, příbuzní, sousedi, terapeuti, pedagogové, přátelé, partneři). Při tom každý 

člověk reaguje svým subjektivním způsobem na podněty okolního prostředí a na 

informace a zpracovává je způsobem, který odpovídá jeho vlohám, potřebám, 

zkušenostem a jeho vzdělání.  

Příloha č.1 popisuje vývoj jednotlivých fází senzomotoriky (Piaget, 1969). 

 

Fröhlich  vychází z myšlenky Piageta, že první formy inteligence jsou senzomotorické, 

tedy pohybové a vnímací zkušenosti.  

Jeho učení vychází z těchto principů: 

●  smysly vnímání se utvářejí postupně 

●  člověka formulují jeho zkušenosti 

●  nejasné podněty vedou ke snížení schopnosti reagovat 

Bez podnětů z okolního prostředí a bez sensorických stimulů se vývoj uvede do chodu 

jen těžko, nebo vůbec. Funkce, které se nevyužívají, zakrňují. Příkladem jsou děti s 

deprivačním syndromem. Zde je důležitý druh a způsob, jakým se svět dítěti přibližuje, 

jak ho to podporuje v jeho snahách nebo také, jak ho to potlačuje. Každé přetěžování 

nebo nedostatečné zatěžování ovlivňují normální vývojový proces (Friedlová, 2005). 

 

2.3.3 Fyzioterapeutický vývojový model dle Bobatha 
Tento model vychází z učení manželů Bobathových o tom, že při provádění pohybu se 

v mozku vytvářejí dráhy, které se opakováním stabilizují a mohou být poté použity při 

tvorbě složitějších pohybových stereotypů. Fröhlich rozšířil tuto myšlenku, která se do 

té doby  týkala jen oblasti pohybové, také na  oblast senzorickou. Smyslem metody je 

zprostředkování co nejsprávnějšího vnímání aktivního pohybu k získání správné 

senzorické zkušenosti a její začlenění do funkce. 
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Dle Bobathova konceptu bychom se měli snažit  vyrušit patologické pohybové 

stereotypy  a snažit se usnadnit fyziologické. Špatné stereotypy jsou způsobeny 

nesprávným svalovým napětím, které je buď zvýšené nebo naopak snížené. Snahou je 

docílit normálního svalového napětí. 

Důležitá je i příprava vhodného prostředí, které nebude tlumit reakce dítěte na 

intervenci terapeuta a dá dítěti možnost odpovědět na prováděnou stimulaci. Dále je 

důležitá regulace senzorického vjemu k úrovni dítěte. Dítě potřebuje být bdělé a 

pozorné. Dítěti se musí dát čas na odpověď, jen tak  můžeme čekat pozitivní odezvu na 

danou intervenci. 

Odbourávání patologických  pohybových vzorů  se snaží docílit prováděním handlingu4 

za použití jeho jednotlivých technik, které se  zaměřují nejen na podporu kvalitní 

polohy a pohybu, ale i na potlačení nežádoucích pohybových projevů.  Nejedná se 

nikdy o pasivní pohyby dítěte, ale terapeut se svým cíleným handlingem, snaží 

dosáhnout převzetí aktivity dítěte. Dítě dostává jen tolik dopomoci, kolik jí nezbytně 

potřebuje a vše směřuje k samostatnému pohybu. Prvním krokem je polohování. 

Důležité je pro dítě najít několik individuálně vhodných poloh a ty během dne měnit. 

Jednotlivé intervence jsou aplikovány  do aktivit všedního dne: polohování, chování, 

zvedání, ukládání, mytí, krmení, oblékání, svlékání, základní hygiena. Podporují také 

školní a mimoškolní činnosti: psaní, čtení, kreslení, pohybová aktivita a hry. Optimální 

je, je-li terapeutický handling používán všemi profesionály a po zacvičení i členy 

rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Handling – dle Bobatha (1998) se jedná o způsob práce s dítětem v průběhu celého dne. 
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2.4 Koncept bazální stimulace 
 

Kombinací popsaných vývojových modelů dospěl  Fröhlich (1990) k následujícím 

tvrzením, která potvrzují koncept bazální stimulace: 

● Každé dítě je odkázáno na intenzivní podněty, aby se dobře vyvíjelo. Protože těžce 

postižené dítě nemůže samo získávat tyto podněty, které jsou pro vývoj tak důležité, 

musí zprostředkovat a kompenzovat tyto podněty jeho okolí. 

● Bez zkušenosti pohybu je také narušen celý kognitivní vývoj (pozornost, vnímání, 

myšlení, mluvení a nakonec i doprovodné emocionální a sociální procesy). Je třeba tedy 

dosáhnout toho, aby i těžce postižené dítě mělo  dostatek pohybových zkušeností. 

● Lidský mozek včetně poškozeného mozku disponuje určitým stupněm plasticity. 

Poškozené struktury mohou znovu nabýt svojí funkčnosti, některé funkce mohou být 

převzaty jinými oblastmi mozku. Toho lze využít při podpoře těžce postižených dětí v 

oblasti vnímání tím, že dětem poskytneme dostatek adekvátních podnětů. 

● Výše zmiňované podněty musí být intenzívní a dobře strukturované, aby mohly 

ovlivnit jak primární postižení, tak jeho sekundární následky, a vedly k počátkům 

vnímání, přičemž je třeba brát v úvahu hierarchii jednotlivých oblastí vnímání ve 

vývojové psychologii. 

2.5 Základní oblast a cíle bazální stimulace 
 

Podstatou bazální stimulace je aktivní zapojení vnímání těžce postiženého jedince. 

Vychází ze schopnosti  vnímání a respektuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat, 

ve kterých se dítě právě nachází (Opatřilová, 2005). 

Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonální fázi života. Začíná kolem 12. týdne 

těhotenství, a to v oblasti somatické (embryo cítí tlak stěny dělohy a plodové vody na 

svém těle, cucá si palec, atd.), vibrační (zvuky, např. hlas matky, jsou přenášeny v 

podobě vlnění plodovou vodou a embryo si je uvědomuje jako vibrace), vestibulární 

(vnímá změny polohy svého těla a změny polohy těla matky, atd.). Další schopnosti 

vnímání získáváme již v průběhu postnatálního života. Jsou to podněty orální, 

akustické, vizuální a  taktilně-haptické. Vnímání somatické, vibrační a vestibulární je 

považováno za nejelementárnější formy vnímání a schopnost tyto podněty přijímat je 

dána každému jedinci (Friedlová, 2005). 
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Základní oblasti a cíle BS dle Fröhlicha (1990) jsou popsány v příloze č.4.  

2.5.1 Oblast somatická 
 

Pomocí somatických podnětů chceme docílit pozitivní zkušenosti s vlastním tělem. 

Dotykem se k nám dostává mnoho impulsů ze zevního prostředí, ale také my přes 

doteky s našim okolím komunikujeme. Ruce člověka jsou médiem a umožňují získat 

spoustu informací o sobě samém i okolním světě. Doteky mají být zřetelné a cíleně 

promyšlené tak, aby jejich nedostatečná kvalita nevyvolávala u druhého pocity 

nejistoty.  

Koncept bazální stimulace klade velký zřetel na každý druh doteků. Využívá možnosti 

pomocí doteků terapeuticky působit metodou polohování, rehabilitačního cvičení nebo 

masážními technikami. Na kvalitě poskytovaných doteků záleží, zda si je člověk 

uvědomí a bude schopen je zpracovat jako vjem, zda mu umožní navodit příjemné 

pocity a zda mu umožní zlepšení jeho tělesného stavu. 

Využíváme různé materiály jako jsou: houby, žínky, rukavice, kartáčky. Pomocí 

různých podnětů se postupně vytváří tělesné schéma, které si jedinec s těžkým 

postižením jinak nedokáže vybudovat (Vítková, 2001). 

 

Cíl: ● učíme poznat a využívat povrch těla jako orgán vnímání 

● podporujeme motoricky reagovat na podněty těla 

● učíme lokalizovat podněty na vlastním těle 

2.5.2 Oblast vibrační 
 

Pomocí vibračních podnětů usilujeme o vnímání chvění a směru odkud přichází. 

Využívání vibračních hraček, vibračních pomůcek plošných nebo ručních, umožňuje 

pocítit části těla nebo končetiny podle místa použití. Vibrace na kostech působí velice 

stimulačně. Tvrdé kosti vedou vibrace na skeletu dále a ty jsou pak vnímatelné hlouběji 

v těle i na vnitřních orgánech, takže si díky nim  uvědomujeme i existenci některých 

svých orgánů. Vnímání vibrací se děje ze směru od periférie dovnitř těla. 

Médiem zde může být hlas terapeuta i vlastní, hudba, ruce či elektrické přístroje. Hlas 

využijeme tím, že položíme ruce dítěte na hrudní koš a necháme ho mluvit; díky 
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vibracím, způsobeným šířením jeho hlasu, pocítí své ruce. Nebo i tak, že si dítě 

přitiskneme na hrudník a mluvením či zpěvem přenášíme vibrace na tělíčko dítěte. 

Elektrické přístroje můžeme využít tak, že je necháme působit na matraci, na které dítě 

leží, abychom mu umožnili pocítit své tělo, také můžeme využít holícího strojku, 

elektrického zubního kartáčku a vložit tyto předměty dítěti do ruky. 

 

Cíl: ● učíme pocítit tělesnou hloubku a tělo vůbec, pocítit tělesné hranice  

        ● příprava k vnímání pohybu 

        ● podporujeme lepší prokrvení a podporuje se osifikace dlouhých kostí 

         ● vnímání chvění a směru odkud přichází 

2.5.3 Oblast vestibulární 
 

Vestibulární podněty zprostředkovávají informace o poloze v prostoru a o pohybu 

celého těla v prostoru. Využíváme k tomu pomalé kolébavé pohyby jak v ose těla, tak 

napříč osou, nejlépe na terapeutickém míči či válci, nebo i houpáním v houpací síti. 

Mezi nejoblíbenější techniky při vestibulární stimulaci patří velká, prostorná, látková 

houpací síť. Je zavěšena v prostoru místnosti nízko nad podlahou. Dítě prožívá při 

uložení do této sítě pocit nového prostoru, z počátečního napětí a očekávání nastupuje 

pocit uspokojení, nadšení a bezpečí. Látková forma houpací sítě působí na dítě také 

taktilně, zejména když využijeme těsného zapolohování formou molitanových hadů a 

jiných pomůcek k zaujmutí optimální polohy pro pohodlí dítěte. Při vestibulární 

stimulaci nesmíme zapomínat, že i taková jednoduchá forma, jako je pochování a 

houpání v naší náruči,  patří do vlastní intervence. 

Zdravý člověk se neustále pohybuje, mění své polohy v důsledku různých činností 

vykonávaných během dne. Zdravé dítě leze, běhá, skáče, jeho vnitřní sluchový orgán s 

jeho rovnovážným ústrojím tak získává stálý přísun podnětů, které může zpracovávat. 

Dítě s omezenými pohybovými aktivitami dostává těchto informací minimálně. A tak se 

snažíme prostřednictvím konceptu bazální stimulace těmto dětem poskytnout podporu 

jejich rovnovážnému ústrojí, lepší prostorovou orientaci a vnímání pohybu (Vítková, 

2001). 
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Pokud dochází ke změně polohy jen velice zřídka, ztrácí vestibulární aparát svou 

schopnost reagovat na změny polohy. Následovat může kolaps, nevolnost či pocity na 

zvracení. 

Cíl: ● zprostředkovat informace o poloze  v prostoru, orientovat se v prostoru 

      ● učíme vnímat různé směry 

         ● vybudovat odpovídající svalový tonus 

         ● redukovat závrať z otáčivého pohybu 

         ● připravit organismus na mobilitu 

Tyto tři typy podnětů: somatické, vibrační a vestibulární jsou základní, jejich 

poskytování přináší každému klid, jistotu a bezpečí. Toto tvrzení zajímavým příkladem 

dokládá Vítková (2001) na situaci utěšování. Při utěšování vezmeme někoho do náruče, 

přitiskneme ho k sobě, nedíváme se přitom na něho, nýbrž položíme svoji hlavu na jeho, 

díváme se stranou. Ruce jsou sevřeny na zádech, potichu říkáme utěšující slova, která 

ani nemusejí nic znamenat, přitom kolébáme utěšovaným partnerem ze strany na stranu. 

Prostřednictvím tepla a dotyku dochází k somatickému podnětu, vibracemi přenášíme 

náš hlas a zprostředkováváme klidný vestibulární podnět. 

2.5.4 Oblast  orální 
 

Podněty v oblasti orální aktivizují oblast úst a  zkušenosti s chutí a vůní. V prvních 

měsících života mají chuť a čich pro dítě velmi důležitou roli. Představují jak 

komunikaci, tak interakci s matkou. Výzkumy ukázaly, že právě u dětí s těžkým 

postižením jsou čichové podněty vnímány velmi intensivně a s velkým prožitkem 

(Vítková, 2001). 

Velký problém často u dětí nastává při potřebě podávat výživu formou sondy, popřípadě 

nutnost podávat pouze kašovitou stravu. Děti jsou ochuzené o podněty v nejcitlivější 

oblasti těla. Orofaciální stimulací se snažíme ovlivňovat v oblasti obličeje a dutiny ústní 

jak hypotonii svalovou tak svalovou spasticitu. Využíváme podnětů čichových a 

chuťových, kdy učíme přiřadit vůně a chuť, poznat, že nos a ústa mohou 

zprostředkovávat vjemy. 

K rozvoji čichu využíváme vonných svíček, aromalamp nebo olejíčků, kde máme 

možnost využít stimulačních nebo relaxačních vůní podle konkrétní situace. Chuť 

máme možnost stimulovat pomocí oblíbených pokrmů – dotýkat se rtů, jazyka např. 
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čokoládou. Pomocí lízátek můžeme ovlivňovat spasticitu nebo hypotonii jazyka. Tyto 

metody se vždy volí přísně individuálně podle konkrétního dítěte.  

Cíl: ● naučit používat ústa ke zkoumání objektů 

       ● učit aktivovat podněty čichové a chuťové 

         ● vytvořit vztah ruka – ústa 

      ● učit poznávat příjemné a nepříjemné chutě, vůně a jejich kontrasty 

      ● ovlivněním svalového tonu přispět k rozvoji komunikačních dovedností 

2.5.5  Oblast taktilně – baptická 
 

V oblasti hmatového vnímání se snažíme  umožnit  zprostředkovaným dotekem něco 

cítit, rozpoznávat jednotlivé předměty, jejich tvar, teplotu a jiné charakteristické 

vlastnosti. Rozvíjíme tím také úchopovou funkci ruky. V neposlední řadě je dotek 

samozřejmou součástí iniciované změny polohy dítěte (Opatřilová, 2005). Tato oblast 

velmi úzce souvisí se somatickou oblastí, proto ji někteří autoři, např. Vítková, 

Friedlová, neuvádějí jako samostatnou. 

Cíl: ●  naučit rukama něco cítit 

      ●  učit něco uchopit, držet a vědomě pustit 

      ●  poznat, že věci jsou charakteristické na omak 

2.5.6  Oblast akustická a vizuální 
 

Slyšením a viděním opouštíme bezprostřední oblast těla, kdy postižené děti nedokáží 

vnímat komplexní nabídku podnětů, ať sluchových či  vizuálních. Mnohotvárné a pestré 

prostředí, doplněné hlasitými podněty dlouhodobého charakteru, by mohlo vést k opaku 

našeho snažení. Přesycení zážitky nepůsobí stimulačně, handicapované dítě musí 

dostávat nabídku a formu, která odpovídá vývojovému stupni dítěte. 

K rozvoji zraku využíváme celkově prostor, kde s dítětem pracujeme. Podle věku a 

schopností dítěte volíme cíleně hračky pestré, vhodné k úchopu, vhodné k ochutnávání. 

Při lepší schopnosti hrubé a jemné motoriky musí splňovat i podmínky manipulační. U 

ležících dětí s úspěchem zavěšujeme hračky v zorném poli dětí s možností dosahu a tak 

se snažíme podporovat jakoukoli schopnost pohybu. Kromě těchto pestrých hraček 

vybavíme  místnost,  kde s dětmi pracujeme, také světelnými předměty. 
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K rozvoji sluchu využíváme v první řadě hlas terapeuta. Další možnosti jsou formou 

ozvučených hraček či hracích strojků. Při relaxačních chvilkách využíváme prostorově 

zklidňující hudbu v přehrávači. Hudba je dětmi velmi pozitivně přijímána. 

Cíl: ● učit reagovat na podněty, které nejsou bezprostředně vztaženy k tělu 

● učit, že tóny, zvuky  a šumy mohou mít různou kvalitu a  směr  

      ● zjistit, že hluk lze vyrobit a můžeme jej produkovat i sami 

      ● učit vědomě aktivovat postavení očí, cvičit pohyby očí a hlavy za podnětem 

        ● naučit, že lidé a předměty jsou určené k pozorování 

Možnost stimulačních nabídek je velmi široká. V popředí není drahé vybavení ani 

složité terapeutické pomůcky, ale jako základní výbava každé místnosti pro bazální 

stimulaci by měl být relaxační polštář, houpací síť, kvalitní podložky, fyzioball. 

Výhodou je možnost zřízení místnosti pro snoezelen, kde mohou být poskytovány 

všechny typy stimulací v příjemném a odpovídajícím prostředí. Odměnou pro nás  jsou 

uvolněné, šťastné děti a jejich  smích.  

2.6 Snoezelen 
 

Snoezelen je podpůrná metoda, která vznikla v Holandsku na konci 60. let 20. století. Je  

určená pro jedince s nejtěžšími formami postižení a obsahuje zvláštní nabídku 

přiměřených aktivit (Slabinová in Opatřilová, 2005). Výraz  vznikl složením dvou slov 

„snuffelen“, což znamená čichat  a „doezelen“, což znamená dřímat. V českém jazyce 

pro tento termín není ekvivalent, proto se používá termín původní.  

Snoezelen představuje speciálně upravenou místnost určenou k celkovému uvolnění, 

zklidnění, odpočinku, relaxaci. Má být místem, kde se vytvoří příjemná atmosféra 

pomocí hudby, tlumeného světla, vůní. V místnosti, která je vybavená podle modelu 

snoezelen, najdeme velké vyhřívané vodní lůžko, které slouží k relaxaci i stimulaci. 

Metoda zvaná „Snoezelen“ podporuje vnímání všech základních smyslů, jako je zrak, 

sluch, hmat, chuť a čich. Somatická stimulace se nejčastěji provádí formou relaxačních 

nebo stimulačních masáží, vestibulární stimulací polohováním na vodním lůžku, 

fyzioballu nebo houpací síti. Forma vibrační stimulace vychází z poslechu hudby nebo 

jemných aktivizačních masáží. Nabízíme různé světelné efekty bodovými světly, 

dutými vlákny či olejovou lampou. Dále nabízíme různé zvuky pomocí reproduktorů 

nebo sluchátek, k rozvoji čichového vnímání používáme aromalampy, vonné olejíčky 
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apod. Vždy se jedná o individuální přístup a respektování osobnosti dítěte (Opatřilová, 

2005). 

Snoezelen  musí být především chápán jako snaha o vytvoření atmosféry bezstarostného 

uvolnění, kdy hlavní zásadou je ponechání volnosti a času k označení podnětu 

příjemného zážitku. Podněty předkládáme odděleně, jako pomoc soustředit se na určitý 

smyslový vjem. 

Počet zařízení, která metodu snoezelenu v  České republice využívají, není přesně 

znám, jen pro ilustraci uvádíme několik takových pracovišť: 

Speciální pedagogické centrum při Mateřské škole speciální, Beroun,  

Speciální škola pro děti s kombinovanými vadami v Blansku, 

Speciálně pedagogické centrum Dítě, Praha 8, 

Speciální školy Poděbrady,  

Speciální školy Naděje Frýdek-Místek, 

Speciální školy pro děti s více vadami a SPC Zlín, 

MŠ Alešova ul. Chomutov, 

MŠ, ZŠ speciální Chomutov, 

Centrum Lada občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým, Lukavec u Palova, 

Speciální mateřská škola Fialka pro zdravotně oslabené děti, Praha 17 – Řepy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 32 - 



3  Možnosti vzdělávání dítěte s DMO 

Tradiční systém péče o zdravotně  postižené, jak byl u nás po desetiletí praktikován, byl 

zaměřen na  institucionalizaci, s cílem zajištění odborné péče ve speciálních  zařízeních. 

Zde byly, mnohdy i na vysoké úrovni, zajišťovány jejich základní životní potřeby, ale 

už se nepočítalo s tím, že by se postižení podíleli na životě společnosti a pohybovali se 

na veřejnosti. Naštěstí si v poslední době společnost stále více uvědomuje, že i oni jsou 

lidskými bytostmi se svými právy a potřebami, kdy základní životní potřeby musí být 

naplňovány zároveň s duševními a sociálními, v oblasti  citové i vztahové. 

A to je cesta integrace, na kterou se vydáváme a kterou získávají obě strany. Také 

hranice vzdělavatelnosti se posunuje směrem k uznávání  toho, že sebemenší pokrok ve 

vývoji představuje zlepšení kvality života těchto dětí. Zejména zavádění alternativních 

forem výuky do speciálního školství znamenalo velký posun ve vzdělávání této 

minoritní skupiny populace. Nacházejí se stále nové metody nonverbální komunikace 

založené na bazálním kontaktu  s postiženým, hledají se nové alternativní formy 

komunikace, pomocí nichž je umožněno vzdělávání. Život těmto dětem i lidem, kteří o 

ně pečují umožňuje, také rozvoj technických prostředků, kompenzačních a výukových 

pomůcek. Proces integrace naráží sice na mnohá úskalí, která mnohdy přesahují i rámec 

resortu školství, ale jsou řešena formou meziresortní spolupráce především 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí  ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR 

(Opatřilová, 2005). 

Na prvním místě v péči o postižené by měla stále zůstávat rodina, kterou by v jejím 

nelehkém úkolu měla společnost co nejvíce podporovat. Ne však tím, že by rodinu 

nějaká instituce nahrazovala, ale tak,  aby péči rodině co nejvíce usnadnila a  doplnila o 

péči odbornou, např. formou rané péče, ale i  zřizováním předškolních či školních 

zařízení. Jednou ze součástí této komplexní péče je i školské poradenské zařízení, 

kterým je  Speciálně pedagogické centrum (dále SPC)5. Centra jsou zřizována buď jako 

samostatná pracoviště, nebo mohou být součástí mateřské školy speciální, ale i základní 

školy praktické nebo speciální. Právě tato centra zajišťují pomoc rodičům postižených 

dětí při řešení a rozhodování o zařazení jejich dítěte do některého z typu předškolních a 

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

zařízeních, [online] 
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školních zařízení. Jsou určena dětem od tří let. Pracují zde odborníci, kteří zajišťují 

speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytují konzultace školským zařízením i  

pedagogickým pracovníkům, zapůjčují pomůcky rehabilitační a kompenzační, 

zpracovávají návrhy individuálních vzdělávacích plánů, zajišťují poradenství při 

integraci, eventuálně jiný způsob plnění povinné školní docházky.  

Školní docházka může probíhat na různých typech škol podle druhu a stupně postižení. 

Jedná se o tyto školy. 

●  základní škola 

●  základní škola  praktická – navštěvují ji žáci v pásmu lehké mentální retardace  

●  základní škola speciální – navštěvují ji žáci v pásmu středně těžké mentální 

retardace, ale i těžké mentální retardace (Přípravný stupeň základní školy 

speciální) a hluboké mentální retardace (Rehabilitační vzdělávací program 

základní školy speciální) 

●  třída pro žáky se zdravotním postižením při základní škole 

Zřízení Rehabilitačního vzdělávacího programu umožnilo ze školské legislativy 

odstranit článek o osvobozování dětí od povinné školní docházky a náš stát tak plní 

ustanovení Ústavy české republiky o právu na vzdělání (Pipeková, 2006). 

 
Právo na vzdělání je  jedním ze základních občanských práv každého občana České 

republiky.  

V současnosti je v České republice vzdělávání osob se zdravotním postižením 

uskutečňováno na základě školského zákona6, který umožňuje zřizování speciálních 

škol pro žáky s těžkým postižením, nebo zřizování jednotlivých tříd pro tyto žáky 

v rámci jiných škol. Ke vzdělávání žáků s těžkým postižením se vztahuje § 16, ve 

kterém se dále hovoří o právu na vzdělávání, které obsahem, formami a metodami 

odpovídá vzdělávacím potřebám a  možnostem dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami; zaručuje též jejich právo na bezplatné užívání speciálních 

didaktických a kompenzačních učebních pomůcek poskytovaných školou. Je zde též 

zmíněno právo těchto dětí, žáků a studentů na poradenskou činnost školy a školského 

poradenského zařízení. 

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

Poláková (2005) 
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Dále jsou možnosti vzdělávání žáků s těžkým postižením upraveny vyhláškou7, která 

upravuje v § 3 formy vzdělávání žáků se zdravotním postižením následujícím 

způsobem: 

●  individuální integrace (integrace žáka do školy běžného typu, nebo do speciální 

školy pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení) 

●  skupinová integrace (vzdělávání žáka ve třídě nebo oddělení zřízeném pro žáky 

se zdravotním postižením ve škole běžného typu nebo ve speciální škole určené 

pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení) 

●  vzdělávání ve speciální škole zřízené samostatně pro žáky se zdr. postižením 

● kombinace výše uvedených forem 

Ve vyhlášce se dále praví, že „žák se zdravotním postižením se přednostně vzdělává 

formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám, 

možnostem a podmínkám a možnostem školy“, přičemž forma vzdělávání žáka se 

zdravotním postižením je volena na základě doporučení školského poradenského 

zařízení a se souhlasem zákonných zástupců dítěte. Při péči o žáky s těžkým postižením 

dává doporučení o formě vzdělávání SPC poskytující služby žákům s mentálním 

postižením, respektive s postižením více vadami, do kterého žák dochází, či pod které 

žák oblastně spadá. Stejně tomu tak je při doporučení vzdělávání žáků s hlubokým 

mentálním postižením. 

V praxi se tedy zpravidla jedná o zařazování žáků s těžkým postižením zejména do 

základních speciálních škol, popřípadě ke skupinové, velmi ojediněle individuální 

integraci, v souladu s příslušnými předpisy.  

Ve své práci jsme se zaměřili na možnosti  školní podpory těžce postiženým dětem. 

Každý, kdo chce s těmito dětmi pracovat, by měl být přesvědčen o tom, že je to možné 

a smysluplné. Nejdříve je však třeba si odpovědět na otázku: „Co vlastně znamená těžce 

postižený?“   

 

 

 

                                                 
7 Vyhláška  č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, [online] 
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3.1 Vymezení pojmu těžké postižení 
 

Jako osoby s těžkým zdravotním postižením jsou označováni jedinci, u nichž došlo ke 

komplexnímu omezení schopností emocionálních, kognitivních, tělesných, sociálních a 

komunikačních. (Vítková, 2001). Pro označení takto závažného postižení  dále používá 

neutrální souhrnný termín „ těžké postižení“. Osoba s těžkým postižením je tedy jedinec 

s narušenými schopnostmi ve všech osobnostních složkách - nejen v oblasti 

rozumových schopností, ale i v oblasti tělesných schopností, v oblasti komunikační a ve 

schopnostech interakce s jeho nejbližším okolím. Obecně je narušení oblasti 

rozumových schopností jedince označováno jako mentální postižení, lépe mentální 

retardace, která je definována jako „vývojová porucha integrace psychických funkcí 

postihující jedince ve všech složkách jeho osobnosti duševní, tělesné i sociální“ 

(Bazalová, in Pipeková, 2006).  

Pod pojem těžké postižení lze zahrnout jedince  s těžkou mentální retardací (IQ 20 – 

34), neboť ta se často pojí s narušením motorických schopností, s narušením schopnosti 

komunikace; jedinci s touto diagnózou jsou pak v různé míře závislí na péči další osoby 

i v základních životních úkonech. Dále můžeme zahrnout pod pojem těžké postižení 

jedince s hlubokou mentální retardací (IQ 19 a níže), která je ve většině případů spojena 

s výrazným omezením pohybu, či úplnou imobilitou, neschopností základních 

sebeobslužných úkonů, se schopností pouze elementární neverbální komunikace. 

Jedinci s hlubokou mentální retardací jsou plně závislí na péči druhé osoby ve všech 

životních úkonech. (Pipeková in Vítková, 2004). Dále se v odborné literatuře vyskytují 

pojmy kombinované vady, kombinované postižení, nebo vícenásobné postižení, kdy za 

nejčastější kombinaci postižení je označována kombinace mentální retardace s jiným 

druhem postižení (Opatřilová, 2005).  

Zde tedy termínu těžké postižení odpovídá například kombinace závažnějšího stupně 

mentální retardace a dětské mozkové obrny, popřípadě v kombinaci ještě s dalším 

postižením (např. ve spojení s epilepsií, či smyslovými poruchami).  
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U jedinců s touto kombinací postižení dochází též ke komplexnímu omezení jejich 

schopností, z čehož vyplývá, že mají své zvláštní potřeby pro vlastní  vývoj a interakci 

s jinými lidmi a ze všeho nejvíce potřebují: 

●  tělesnou blízkost, aby mohli učinit přímou zkušenost 

●  přiblížit jim jejich prostředí co nejjednodušším způsobem 

●  umožnit pohyb a změnu polohy  

●  mít někoho, kdo jim rozumí i bez řeči a spolehlivě se o ně stará 

Normalita při setkávání s postiženými znamená akceptovat je ve společnosti, otevřít pro 

ně všechny životní  oblasti a společně s nimi je utvářet, to znamená dopřát jim všechno, 

co je pro ostatní děti samozřejmé, například také školní podporu (Teplá, 2001). 

3.2 Vzdělávací program pro žáky s těžkým postižením 
 

V současné době jsou u nás žáci s těžkým postižením od 1. září 2003 vzděláváni podle 

programu8, který žákům umožňuje „aby si v přizpůsobených podmínkách a za 

odborného speciálně pedagogického vedení osvojili některé elementární vědomosti, 

dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou 

formu komunikace s jejich okolím a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky“. 

Rehabilitační vzdělávací program vychází z  předpokládané nízké míry rozvinutosti 

psychických funkcí jednotlivých žáků, nepředpokládá zvládnutí trivia jednotlivými 

žáky, je zaměřen zejména na rozvoj komunikačních dovedností, na rozvoj pohyblivosti 

a na rozvoj základních sebeobslužných dovedností tak, aby žákům byla umožněna 

určitá míra soběstačnosti. V učebním plánu  jsou zahrnuty tyto učební předměty: 

Rozumová výchova - zaměřena na rozvíjeni poznávacích schopností, komunikačních 

dovedností, logického myšlení a paměti, grafických schopností   a řečovou výchovu. 

Smyslová výchova - zaměřena na rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím 

rozvíjení jednotlivých smyslových analyzátorů. 

Pracovní a výtvarná výchova - zaměřena na rozvíjení jemné motoriky, zvyšování 

samostatnosti, soběstačnosti. 

Hudební a pohybová výchova - zaměřena na sluchová, dechová a hlasová cvičení, 

rytmická cvičení, pohybová cvičení. 

                                                 
8 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy [online]. 
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Rehabilitační tělesná výchova - zaměřena na rozvíjení aktivní hybnosti žáků, zvládnutí 

základních pohybových dovedností. 

 

V příloze č. 2 je možné se seznámit s dotací jednotlivých hodin, v příloze č.3 pak 

s učebním plánem předmětu Rehabilitační tělesná výchova. 

 
Pokud jsou žáci vzděláváni podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné 

školy v samostatné třídě zřízené pro tyto žáky, jsou organizační podmínky jejich 

vzdělávání dány samotným vzdělávacím programem, opět v souladu s příslušnými 

předpisy. Především se jedná o personální zabezpečení vzdělávání – souběh dvou 

pedagogických pracovníků (hlavní pedagog a vychovatel, popř. druhý pedagog), 

případně může ve třídě působit ještě asistent pedagoga. Dále se jedná o počet žáků ve 

třídě, kdy minimální počet jsou 4 žáci a maximální 6 žáků ve třídě, o materiální a 

prostorové vybavení (vybavení speciálními kompenzačními pomůckami; využití dalších 

prostor pro relaxaci a individuální práci žáků). Pokud jsou žáci vzděláváni dle 

Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy  formou individuální integrace 

v běžné základní škole, nebo v základní škole speciální, musí jim být zajištěny takové 

podmínky vzdělávání, které jsou v souladu s příslušnými předpisy. 

Na základě Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy je pro žáky podle 

tohoto programu vzdělávané vypracováván Individuální vzdělávací plán (dále IVP), a to 

v souladu s § 6 Vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve kterém je stanoven i obsah IVP. 
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4 Shrnutí teoretické části 

Z uvedených poznatků v teoretické části práce plyne, že obraz postižení dětskou 

mozkovou obrnou je velmi rozmanitý. Rozdíly najdeme ve stupni poškození 

pohybových schopností, smyslových poruch, zpracování informací i v odpovědích na 

tyto informace. Onemocnění postihuje dítě ve všech jeho osobnostních složkách a 

prováděných  aktivitách. Ty jsou u dětí s těžkým postižením většinou redukovány jen na 

základní životní výkony, dítě nezvládá vyvíjet žádné kontakty a  žije ve své individuální 

izolaci. Podle Fröhlicha (1990)  má dítě těžkosti zjistit a přijmout aktivitu dospělého a 

naopak dospělý má obtíže postřehnout a interpretovat redukované komunikační formy a 

aktivity dítěte. A právě proto mají těžce postižení zvláštní potřeby pro vlastní rozvoj a 

komunikaci s okolím. Jejich nedostatečné nebo i chybějící schopnosti je třeba 

kompenzovat odpovídající pomocí. 

 

Podle Vítkové (2001) můžeme z toho, co víme o bazální stimulaci, stanovit jednotlivé 

zásady didaktické koncepce podpory a rozvoje dětí: 

● bazální podpora vychází z dětského vnímání s cílem umožnit interakci mezi jedincem 

a prostředím 

● bazální podpora zajišťuje jedinci s těžkým postižením příjemné tělesné pocity jako 

základní požadavek pro zpřístupnění okolí 

● bazální podpora zprostředkovává zážitky těla, protože tělo těžce postiženého jedince 

je první a nejdůležitější oblastí pro učení 

● bazální podpora se uskutečňuje pouze na základě pozitivně pociťovaného 

emocionálního vztahu a obsahuje základní interakční a komunikační podporu 

● bazální podpora by se měla realizovat během aktivit pravidelně a v průběhu celého 

dne 

●bazální podpora usiluje o vybudování rozšířeného kontaktu těžce postiženého jedince 

s okolním prostředím 

Z těchto zásad se pak dále odvíjí i hlavní principy bazální stimulace. 
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4.1 Principy bazální stimulace 
 

Princip celistvosti  

Tento požadavek chápe Opatřilová (2005) tak, že každá oblast složky osobnosti  působí 

na další, teprve pak všechny vytvářejí jednotu, všechny  jsou stejně důležité a působí 

společně. Názorně toto ukazuje také schéma (viz. obr. č. 3), kde je znázorněno sedm 

nejdůležitějších oblastí vývoje osobnosti člověka. Na obrázku vyznačené spojovací čáry 

ukazují, že žádná oblast není možná bez druhé. 

 

 

 

 
 

 

 
Obr. č. 3    Oblasti vývoje celistvosti člověka (Fröhlich in Pipeková, 2001) 
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Vítková (2001) označuje  celistvost ve vývoji dítěte jako integraci uspokojování 

základních lidských potřeb s péčí podpůrnou a speciální, kam řadí otázky tréninku 

vnímání, pohybovou podporu a podporu komunikace. 

 

Princip „zde a teď“ 

U tohoto  principu se Pipeková (2006) i Vítková (2001) shodují v tom, že u těžce 

postižených nemůže být podpora zaměřena jen na budoucí cíle, ale spočívá 

v současnosti, ve společném podněcování, zaměstnávání a komunikaci. Jde o navázání 

kontaktu, vydařené setkání a zlepšení života právě tady a teď.  

 

Princip individualizace 

Tento princip znamená respektování specifických potřeb a individuálních zvláštností 

každého konkrétního jednotlivce. Vždy se musí vycházet z konkrétní situace; 

respektujeme, že každé dítě má své tempo vývoje a učení. Platí zde zásady (Opatřilová, 

2005): 

●    nejdříve poznej,  potom vychovávej 

●    ne proti postižení, ale ve prospěch postižení 

●     vychovávej nejen postiženého, ale i okolí 

 

Princip komplexnosti a systematičnosti 

Tento princip chápeme jednak z pohledu onemocnění, které je komplexní, a tedy i 

edukace je složitý a komplexní proces (Opatřilová, 2005), jednak jako ucelený 

čtyřiadvacetihodinový koncept, který by měli provádět všichni, kteří se podílejí na 

edukaci, ale i všichni, jež o dítě pečují mimo školu, tedy i rodiče, prarodiče, příbuzní 

apod. Všichni mají vědět, co dělají, proč to dělají a dítěti musíme dát čas a počkat na  

jeho odpověď. Systematičnost spočívá i v  nabídce prvotních smyslových vjemů a 

následně smyslových vjemů „vzdálených“, kdy primární somatická zkušenost se vyvíjí 

dotykem. 
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Princip kompenzace  

Vychází z nedostatku motorických zkušeností a vlastních vjemů, na základě vztahů 

mezi pohybem a vnímáním s vývojem myšlení. Tento princip se nazývá také 

psychomotorika, což je vlastně pohybová aktivita, při které se nezaměřujeme přímo na 

rozvoj pohybu, ale  na prožitek z pohybu. Účelem je  vnímání vlastního těla, prostředí, 

ale i utváření vztahů k druhým osobám. Důraz je kladen na uvolnění, rytmizaci, aktivní 

odpočinek a regeneraci (Opatřilová, 2005). 

 

Princip kooperace 

Znamená realizaci takové edukace, která nechápe dítě jako pasivního přijímatele  

výchovných intervencí, ale jako aktivního spolutvůrce. Dítě nikdy nemá být jen 

objektem poskytované pomoci, ale vždy subjektem, který si z připravených podnětů 

vybírá ty, které jsou pro něj aktuální.  

 

 
Princip normalizace 

Znamená zabezpečit prolínání se s edukací intaktní populace. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Metodologická  část 

5.1  Cíl práce 
 

Cílem naší práce bylo zjistit  možnosti využití  bazální stimulace v oblasti edukace dětí 

s DMO a ověřit, zda se daří její hlavní principy aplikovat do výuky. 

5.2  Úkoly práce 
 

1.  Charakterizovat základní pojmy a shrnout dosavadní poznatky o dětské mozkové 

obrně, jejích příčinách, projevech, formách, možnostech léčby, rehabilitaci a vzdělávání 

dětí, zejména s těžkým postižením. 

2.  Seznámit se co nejvíce s metodou bazální stimulace z dostupných zdrojů, pochopit 

teoretické zásady a principy  konceptu bazální stimulace, vědět co děláme a proč to 

děláme. 

3.  Sledovat v průběhu jednoho roku možnosti využívání této  metody a jejího vlivu na 

osobnostní rozvoj konkrétního dítěte s těžkým postižením. 

4.  Splnit všechny administrativní záležitosti, naplánovat jednotlivé činnosti a realizovat 

vlastní výzkum. 

5.   Stanovit metody  získávání dat a metody zpracování a analýzy dat. 

6.   Zaznamenávat průběh výzkumu, zpracovat výsledky a vytvořit příslušné závěry. 

5.3  Výzkumná otázka a pomocné výzkumné otázky 
 

Hlavní výzkumné otázky: 

VO1: Jakým způsobem se aplikují principy bazální stimulace do školní podpory? 

VO2: Jaká je účinnost BS  v procesu edukace u dítěte s DMO?  

Doplňující výzkumné otázky: 

VO3: K jakému zlepšení dojde u dítěte v oblasti jemné a hrubé motoriky? 

VO4: K jakému zlepšení dojde u dítěte v sebeobslužných činnostech? 

VO5: Jaké změny proběhnou u dítěte v oblasti vnímání? 
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5.4 Charakteristika  prostředí  
 

Naše studie  probíhala na Základní škole speciální v Litvínově, kde byly ve školním 

roce 2005/06 otevřeny dvě třídy specializované na výuku žáků s těžkým postižením, 

celkem pro 11 žáků. V obou třídách byla realizována výuka podle Rehabilitačního 

vzdělávacího programu pomocné školy. 

Velkým přínosem je zde bezbariérové uspořádání budovy a zejména úzká celoroční 

spolupráce s SPC při škole, specializovaného na služby klientů s mentálním postižením. 

Také možnost využití některých prostor SPC při výuce, zejména relaxační místnosti a 

místnosti pro snoezelen. Pozitivem je také působení druhé pedagožky a asistentky 

pedagoga ve třídě. 

Do třídy, kde probíhalo šetření, nastoupilo v září 2005 celkem 5 žáků, z toho 2 chlapci a 

3 dívky, kteří zde plnili povinnou školní docházku. U všech probíhá výuka dle 

Individuálních vzdělávacích plánů, které jsou průběžně vyhodnocovány a 

aktualizovány, vždy na jedno pololetí školního roku. Jsou vedeny pravidelné záznamy 

jejich osobnostního rozvoje, a to formou denních, týdenních i měsíčních zápisů. 

 

5.5 Časové vymezení  
 

Naše studie probíhala po dobu jednoho roku a to od ledna 2006 do ledna 2007. Toto 

období jsme  zvolili záměrně, protože jsme chtěli obsáhnout výuku prvního i druhého 

ročníku.  Harmonogram  jsme rozdělili na druhé pololetí první ročníku a první pololetí  

druhého, neboť jsme na začátku předpokládali, že po dvou měsících prázdnin dojde 

k určitým změnám, spíše ve smyslu zhoršení stavu. V období od ledna 2006 do června 

2006 byla v rámci výuky prováděna pravidelně dotyková terapie, ale neprobíhala ještě 

metodická systematická výuka formou bazální stimulace, v rámci celodenního 

programu, která byla zahájena až v září 2006. Tehdy byla přijata druhá vyučující a byly 

poskytnuty  k výuce prostory snoezelenu, který byl do té doby využíván pouze SPC, 

které sídlí v budově školy. 

Pro návštěvu školy jsme zvolili vždy celý den, neboť jsme chtěli obsáhnout chování 

dítěte při všech jeho činnostech pobytu ve škole, s frekvencí alespoň 1x za měsíc. 
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5.6 Formy výzkumu 
 

V naší diplomové práci jsme vycházeli z kvalitativního výzkumu, který dle Jeřábka 

(1993) vychází z pohledu subjektu na zkoumaný předmět, využívá popis každodenních 

situací, snaží se porozumět činnostem a akcím z pohledu sociálních vazeb. Je to přístup, 

který dle Miovského (2006) je určen právě pro popis, analýzu a interpretaci 

nekvantifikovatelných vlastností zkoumaných fenomenů naší vnější a vnitřní reality.  

Základním a nejrozšířenější typem výzkumu v rámci kvalitativního přístupu je 

případová studie, tj. rozbor stavu, vývoje a interakcí s prostředím jednoho nebo více 

jedinců, skupin, komunit a institucí,  operačních jednotek, ale i programů, které se 

pozorují, dokumentují a analyzují, aby se popsaly a vysvětlily jejich  stavy a vztahy 

(Hendl, 1999). Existuje několik variant případových studií, my jsme si pro svoji práci 

vybrali jednopřípadovou studii. Jednou z jejích  forem  je deskriptivní  kazuistika, 

která popisuje vývoj změn v čase.  

5.7 Výběr  souboru 
 

Na základě konzultace s odborníky z SPC při Základní škole v Litvínově, kde studie 

probíhala, jsme si pro naši práci vybrali, z počtu pěti dětí ve třídě, děvčátko Terezku.  

Splňovalo kritéria dle MNK-109, kdy pod pojem těžké postižení  lze zahrnout jedince 

s diagnózou F 72, tedy s těžkou mentální retardací (IQ 20 – 34), neboť ta se často pojí 

s narušením motorických schopností, s narušením schopnosti komunikace; jedinci 

s touto diagnózou jsou v různé míře závislí na péči další osoby i v základních životních 

úkonech. Jednalo se o prostý záměrný výběr.  

5.8 Metody výzkumu 
 

V naší práci jsme se  opírali  o kvalitativní zdroje dat, k jejichž získání jsme  použili tyto 

metody: 

• Pozorování 

• Rozhovor 

• Textové dokumenty 

                                                 
9 MNK-10 = 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí, vydaná Světovou zdravotnickou organizací 

v roce 1992 
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5.8.1 Pozorování 
 

Pozorování patří mezi nejstarší metody získávání psychologických poznatků; vybrali 

jsme si jej, neboť podle Hendla (2005) se  jedná o sledování dění v určité situaci, kdy si 

všímáme vzorců chování jedinců, abychom získali informaci o určitém fenoménu. 

Obvykle se provádí v přirozených podmínkách. Také proto, že pozorováním jsou 

sledovány jevy, které jsou přímo dostupné smyslovému vnímání a  které nebyly 

vyvolány zásahem výzkumníka přímo v průběhu pozorování (Jeřábek, 1992). 

V naší práci jsme se při pozorování zaměřili na tyto hlavní kategorie: 

• Motorika hrubá i jemná 

• Sebeobslužné činnosti 

• Smyslové vnímání 

5.8.2 Rozhovor 
 

Rozhovor byla další metoda sběru dat, kdy pro potřeby naší práce jsme zvolili  

polostrukturovaný rozhovor. Připravili jsme si vždy schéma otázek, které byly 

zaměřeny na získání informací o vývoji Terezky v čase, jejích schopnostech a 

dovednostech, návycích i zlozvycích, ale i způsobu prožívání určitých situací ve škole i 

doma. Během rozhovoru jsme si vedli písemné záznamy. U Terezky je méně rozvinuta 

expresivní složka řeči, než porozumění řeči,  vyjadřuje se s dyslalickou výslovností, 

zvládá několik slov, spíše vyjadřuje libost či nelibost. Informace jsme tedy získávali 

spíše rozhovorem s lidmi, kteří jsou s ní v každodenním styku. Rozhovor byl pravidelně 

veden vždy na půdě školy, a to s třídní učitelkou, druhou pedagožkou, asistentkou a 

maminkou. 

5.8.3 Textové dokumenty 
 

K získání informací jsme použili v naší práci dostupnou zdravotnickou dokumentaci, 

zprávy ze Speciálně-pedagogického centra a Individuální vzdělávací plány, které nám 

poskytla  třídní vyučující. 
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5.8.4 Etická stránka studie 
 

K ošetření etické stránky jsme na začátku naší studie získali informovaný souhlas 

zákonných zástupců popisovaného děvčátka. Rodiče byli seznámeni s účelem studie, 

formou její prezentace, a na základě toho používáme v následující praktické části 

křestní jméno žákyně a obrazovou dokumentaci v podobě fotografií. 
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6 Kazuistika  

6.1 Anamnéza  
 

Jméno:                      Tereza Z. 

Rok narození:     listopad 1998 

Bydliště:          Litvínov - Janov 

 
 
 
 
 
 
 

Osobní anamnéza 

Narozena ve 26. týdnu koncem pánevním, ze 7. gravidity matky, jako první porod, 

Apgar skóre10 po narození 5, porozena v lehké časné asfyxii, krvácení do mozku, na 

sále resuscitována, intubována a uložena do inkubátoru. Zde až do 4. měsíce života. Po 

narození byla 6 měsíců hospitalizována, nekojena, krmena sondou. Retinopatie 

nedonošených I. - II. stupně.  

Terezka je velmi zatížena perinatální anamnézou, narodila se předčasně v roce 1998, 

z vysoce rizikového těhotenství matky, kdy několik předešlých těhotenství matky 

skončilo spontánním abortem. Od nízkého věku byla Terezka v péči odborných lékařů 

(neurolog, ortoped, oftalmolog). Vzhledem k potížím s příjmem potravy jí byla krátce 

po narození aplikována žaludeční sonda. V roce 2002 byla na doporučení pediatra 

vyšetřena v SPC Litvínov, na jehož základě byla posléze zařazena k docházce do SPC 

v rámci rané péče. Diagnóza Terezky v té době odpovídala DMO – formě spastické 

diparézy, s mentálními schopnosti v pásmu těžké mentální retardace – IQ = 33, s vadou 

zraku, upravenou brýlovou korekcí. Do SPC docházela od roku 2002 dvakrát týdně až 

do nástupu povinné školní docházky. Postupně začala Terezka  přijímat potravu orálně, 

nácvik probíhal ve spolupráci se speciální pedagožkou centra, posléze jí byla vyjmuta 

břišní sonda.  

 

 
                                                 

10 Apgar skóre = jednoduché klinické vyšetření pediatrem ihned po porodu, optimální hodnota  je 10. 

- 48 - 



Rodinná a sociální  anamnéza 

Rodiče jsou oba zdrávi, jsou spolu oddáni, oba středního věku, matka je v současnosti 

v domácnosti, pobírá na Terezku přídavky na péči o osobu blízkou, otec je zaměstnán 

jako technik v chemické firmě. Sourozence Terezka nemá, otec má staršího syna 

z prvního manželství, se kterým se vídá občasně.  

 

Školní anamnéza 

Po ročním odkladu povinné školní docházky byl nástup k docházce doporučen v roce 

2005. Bylo rozhodnuto o vzdělávání Terezky podle Rehabilitačního vzdělávacího 

programu pomocné školy a nastupuje tedy ve školním roce 2005/2006 povinnou školní 

docházku do Rehabilitační třídy Základní  školy speciální v Litvínově. 

6.2 Vlastní průběh výzkumu 
 

Na počátku výzkumu jsme předpokládali, že využití „dotekové“ blízkosti mezi 

učitelkou a žáky třídy, která se utváří pomocí metod bazální stimulace a snoezelenu, 

bude mít kladný vliv na rozvoj  vzájemné komunikace. Nevěděli jsme, jaký vliv bude 

mít užití těchto metod na celkový osobnostní rozvoj dítěte. 

Dále uvádíme souhrn záznamů získaných  pozorováním, rozhovory a prací 

s dokumentací. Zvolili jsme si formu deníku, který je sice pro kazuistiku méně obvyklý, 

ale vybrali jsem si ho, protože nejlépe zachycuje a zobrazuje dosažené výsledky. Pro 

přehlednost a jednotnou koncepci práce jsme záznamy utřídili a zkrátili, zachovali jsme 

však jejich obsahový ráz a časovou následnost, ve které byly pořizovány v průběhu  

roku.  

6.3 Deník 
 

Prosinec 2005  

Naše první návštěva probíhala v odpoledních hodinách, mimo dobu vyučování. Jejím 

cílem bylo vyřízení administrativních náležitostí, podáním písemné žádosti ředitelce 

školy o  povolení výzkumných šetření v rehabilitační třídě. V průběhu rozhovoru, který 

probíhal v ředitelně školy a u kterého byla přítomna  paní ředitelka i třídní učitelka, byl  

upřesněn význam šetření, doba a frekvence návštěv a kompetence zúčastněných. 
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Dále jsme si spolu s třídní učitelkou prohlédli školu, třídu a všechny prostory, ve 

kterých probíhá výuka (obr. 1 a 2). Také  nás seznámila s dostupnou dokumentací, ze 

které budeme moci čerpat informace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1   Polohovací vaky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2   Speciální školní lavice 

 

Leden 2006  

Tato návštěva probíhala již v době vyučování za přítomnosti všech dětí. Jejím cílem 

bylo seznámení se s nimi a seznámení s Terezkou a jejími rodiči, resp.s maminkou. Po 

vzájemném představení jsme během rozhovoru objasnili mamince důvod našeho 

výzkumu, seznámili ji s tím, jak bude probíhat a poprosili ji o souhlas.  

- 50 - 



Terezku rodiče denně přivážejí do školy vždy v 7.40 hod. a ihned po vyučování, v 11. 

40 hod., si ji opět vyzvedávají. Terezka zatím nemá vytvořený rituál loučení, matka se s  

ní loučí několikrát, nedokáže od ní odejít, je zde zřejmá silná oboustranná fixace 

Terezky a maminky. 

Během denního programu ve třídě se Terezka projevuje jako velmi plachá, leká se při 

prudších pohybech dospělých osob a ostatních dětí ve třídě, nebo i při jejich hlasitějších 

projevech. Reaguje pláčem při náznaku sebemenší důraznosti v požadavcích 

vyučujících, plačtivě reaguje i na jakékoliv neočekávané podněty (výkřiky ostatních 

dětí, náhlý vstup další osoby do třídy apod.). Terezka se okamžitě dožaduje přítomnosti 

matky, začne volat „mami“ a pláče. Slovní utěšování nepomáhá, přestože jinak dobře 

chápe obsah jednoduchých verbálních pokynů. 

 

Z rozhovoru s učitelkou jsme zjistili, že toto chování je přechodné, je otázkou 

adaptace, kdy Terezka je ve škole po delší odmlce, neboť od poloviny listopadu 2005 

byla 6 týdnů v lázních a poté následovaly vánoční prázdniny. 

Ze zdravotnické dokumentace, kterou nám poskytlo SPC, jsme si zjistili potřebné 

informace týkající se anamnestických údajů Terezky  a o průběhu péče, která jí byla 

poskytována před nástupem do školy 

 

Leden 2006   

Cílem našeho dnešního  pozorování bylo zaměřit se na vstupní zhodnocení motoriky, 

sebeobslužných činností a oblasti smyslového vnímání. Také jsme  si chtěli podrobněji 

všimnout úlekových reakcí a chování Terezky během výuky, které jsme zaznamenali 

minule. 

Pozorování probíhalo v prostorách třídy během dopolední výuky,  při individuální práci 

učitelky s dítětem, při hře nebo při činnostech dítěte v neformálních situacích. 

 

Oblast hrubé motoriky:  

K pohybu využívá lokomoce po čtyřech, pohybuje se pomalejším tempem. Stoj zvládne 

pouze s dopomocí, držena v podpaží. Sama se posadí a krátce vydrží sedět bez opory. 

Sed ve vozíku vyžaduje občasnou korekci správného držení těla. 
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Oblast jemné motoriky  

Lateralita se jeví jako nevyhraněná, ale dává přednost pravé horní končetině. Úchop, 

který byl při nástupu do školy (zjištěno ze zprávy SPC) dlaňový, se zlepšuje na 

špetkový.  

Oblast sebeobslužných činností 

V  umývání je plně závislá na pomoci, hygienické návyky nejsou vytvořeny, je plně 

plenována. Během oblékání spolupracuje minimálně, spíše činnost odmítá, objevuje se 

i štípání vyučujících při převlékání. Při jídle je krmena mixovanou nebo tekutou 

stravou, a to lžičkou (viz. obr. 3). Pití je jí podáváno buď po lžičkách, nebo pomocí 

lahvičky s plastovou savičkou, polykací reflex má rozvinutý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3   Terezka při svačině 

 

Smyslové vnímání 

Zrakové vnímání – sleduje zrakem pohybující se předměty, také pohyb svých rukou. 

Nedaří se jí udržet zrakový kontakt. 

Sluchové vnímání – otočí se za lidským hlasem, reaguje na svoje jméno, rozlišení a 

určení směru zvuku zvládne s dopomocí. 

Taktilní vnímání – na dotyk reaguje přiměřeně, rozpozná odlišný materiál dotykem, 

snaží se úchop různých předmětů. 
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Při pozorování úlekových reakcí Terezky, jsme zjistili, že potřebuje nejen ničím 

nerušený klid, ale vyžaduje i neustálou přítomnost dospělé osoby a kontakt s ní. Pokud 

má například při ranním kroužku sedět samostatně v polohovacím vaku a pozornost je 

věnována zrovna jiným žákům, Terezka pozornost vyžaduje pláčem, nebo vyjádřením, 

že „chce maminku“. O sobě se vyjadřuje ve 3. osobě čísla jednotného, nechápe pojem 

„já“ ve spojení s vlastní osobou. Má sklon uzavírat se při pocitu nedostatku pozornosti 

do svého vnitřního světa, „povídá“ si sama se sebou. 

Rozhovorem s učitelkou jsme zjistili, že Terezka velmi dobře reaguje na přítomnost 

dospělé osoby, pokud je s ní v těsném kontaktu, je ráda chována v náručí a přitom 

poslouchá tiché povídání. Celkově dobře reaguje na chlácholivý dotek (pohlazení po 

zádech, po vlasech, po tváři).  

Z osobní dokumentace Terezky jsme si vyhledali, jaké vzdělávací cíle  pro ni stanovila 

třídní učitelka. Do IVP, pro druhé pololetí, zařadila zavedení pravidelného denního 

programu, zejména s ohledem na vysazování na nočník. V tomto bude opakovaně trvat 

na spolupráci s rodiči a zachovávat stejný rytmus vysazování ve škole i doma. Také 

zařadila dotek v různých podobách do veškerých denních činností tak, aby bylo zřejmé, 

jaká forma doteku vede k jaké činnosti.   

 

Březen 2006 

Cílem našeho pozorování bylo zjistit, jakým způsobem se daří dodržovat a plnit denní 

program a zda přináší alespoň dílčí úspěchy.  

Pobyt Terezky  ve škole má svůj pravidelný řád, který se všichni zúčastnění snaží 

dodržovat. 

 

Denní program: 

7. 40 – 7. 50 Příchod do školy – ritualizované rozloučení s matkou; převlékání,     

ukládání oblečení do zásuvky s osobní značkou (s vedením vyučující). 

7. 50 – 8. 00  Odplenování Terezky, asistované vysazení na nočník; s předcházející    

motivací Terezky (fotografie toalety v denním režimu, slovní motivace),     

opětovné zaplenování. 

8. 00 – 8. 30 Ranní kroužek s ostatními žáky, pedagogy třídy. (Přivítání, jména žáků, 

vyučujících, denní režim ve fotografiích, ranní básnička). 
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8. 30 – 8. 45 Individuální rozvoj v rámci IVP (Rozumová výchova) – práce 

s vyučující/asistentkou vyučující. 

8. 45 – 9. 00 Druhé vysazení Terezky na nočník; dále odpočinek, popř. řízená hra. 

9. 00 – 9. 30 Individuální rozvoj v rámci IVP (Smyslová výchova, Rehabilitační 

tělesná výchova), snoezelen, doteková terapie. 

9. 30 – 9. 40 Třetí vysazení Terezky na nočník; asistovaná osobní hygiena – mytí 

rukou mýdlem. 

9. 40 – 10.00 Společná svačina – nácvik stolování, krmení Terezky, postupný nácvik 

samostatného držení lahve s pitím (se savičkou), samostatného pití; 

osobní hygiena. 

10.00 – 10.45  Řízená společná hra, relaxační činnosti, zpěv  

                        (Hudební  a pohybová výchova, Pracovní a výtvarná výchova). 

10.45 – 10.55   Vysazení Terezky na nočník, osobní hygiena. 

10.55 –11.20    Společné činnosti: Pracovní a výtvarná výchova. Rehabilitační tělesná    

                         výchova, relaxace 

11.20 –11.35    Sebeobslužné činnosti – převlékání, důraz na rozvoj sebeobslužných  

                         dovedností ( svlékání, oblékání…) 

11.35 – 11.40   Společné rozloučení, zakončení dopoledne; předání Terezky rodičům. 

 

 

Zjistili jsme, že se obě učitelky ve třídě snaží opravdu přísně dodržovat časové 

vymezení, zejména u vysazování, které se začíná dařit. Po zdařilém vysazení je Terezka 

verbálně pochválena a pohlazena po vlasech, pokud se vysazení nezdaří, je povzbuzena 

a chlácholena pohlazením po paži se slovním vyjádřením, že „to nevadí“. 

Z rozhovoru s maminkou, který byl cíleně zaměřen na hygienické návyky Terezky 

v domácím prostředí, jsme se dozvěděli, že doma tento pravidelný režim nedodržují, i 

když maminka přiznala, že už při předškolním docházení do SPC, byla instruována, jak 

postupovat při nácviku toalety. Maminka zatím neuvěřila tomu, že je možné dodržování 

čistoty u Terezky docílit. 

Ze zdravotnické dokumentace jsme si doplnili chybějící informace z osobní anamnézy, 

týkající se narození Terezky a prvních měsíců jejího života. 
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Duben  2006 

Cílem našeho pozorování bylo využití doteku v denních činnostech, který je používán 

k různým účelům v různých obměnách. Hned při ranním zahájení výuky se Terezka učí 

pozdravení, podáním pravé ruky a vyslovením „Dobrý den“, „Ahoj“. Také během dne 

učitelka iniciuje Terezku dotekem tak, že ji jemně uchopí za pravé zápěstí, popřípadě za 

obě zápěstí současně, přeje-li si, aby s ní Terezka komunikovala. Ona reaguje velmi 

dobře, chápe význam tohoto doteku, zpozorní. Po ukončení komunikace, odpovědi 

Terezky na položenou otázku, je pohlazena po vlasech a verbálně pochválena. Terezka 

si postupně tento dotek s pochvalou spojuje. Takto jednotně postupují i ostatní 

pedagogičtí pracovníci ve třídě. Tento iniciační dotek je používán i před zahájením 

jakékoliv činnosti a je doprovázen verbálním sdělením obsahu následující činnosti. 

 

Terezka i nadále vyžaduje neustálou přítomnost dospělé osoby, proto je vždy v její 

blízkosti jedna z pedagožek třídy. Pokud se Terezka leká při pohybových, či hlasových 

projevech ostatních, je chlácholena slovně a pohlazením po pažích. Pokud se nepodaří 

Terezku tímto uklidnit, přechází s ní pedagog do relaxační místnosti, kde je stimulována 

v kuličkovém bazénu nebo houpací síti (viz. obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4   Houpání v síti 

 

Při odchodu ze školy probíhá rozloučení opět podáním pravé ruky a slovním 

„Nashledanou“, „Ahoj“. 
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Seznámili jsme se s ještě jednou formou dokumentace. Není oficiální a jedná se o 

ručně psané zápisky třídní učitelky. Zaznamenává si vše o dosažených výsledcích, 

postřehy z chování dětí během dne, jejich aktivitu a projevy libosti či nelibosti při 

jednotlivých aktivitách. Je to jakási forma dřívějších pedagogických deníků, jejichž 

povinné vedení bylo sice zákonem11 zrušeno, ale třídní učitelce vyhovuje. Slouží jí totiž 

jako podklad při vypracovávání Individuálních plánů, které se připravují vždy na jedno 

pololetí školního roku. 

 

Červen  2006 

Naše pozorování jsme se rozhodli cíleně zaměřit na zhodnocení sebeobslužných 

činností, motorických dovedností a vyhodnotit oblast vnímání. Uplynulo půl roku a tedy 

nastal čas na průběžné vyhodnocení. 

Pozorování probíhalo v prostorách třídy během dopolední výuky,  při individuální práci 

učitele s dítětem, při hře nebo při činnostech dítěte v neformálních situacích: 

Oblast hrubé motoriky  

Zde je vidět jistější a rychlejší pohybování po čtyřech v prostoru a mezi překážkami, 

zvládá vzpřímený sed mezi patami i sed s nataženými dolními končetinami. Začíná mít 

snahu stavět se s oporou, dokáže se stavět s přidržením rukou k osobě sedící na židli, 

motivací je pro ni chování v náruči. Chůzi zvládne po místnosti s dopomocí druhé 

osoby, přidržováním v podpaží, trupové svalstvo není zatím dostatečně stabilizováno.  

Oblast jemné motoriky

Je patrné, že upřednostňuje používání pravé horní končetiny, cíleně s ní uchopuje 

předměty, v uchopování se objevuje opozice palce proti ukazováku a také ukazovákem 

začíná ukazovat na předměty. 

Oblast sebeobslužných činností  

V oblasti sycení je i nadále krmena lžičkou, rodiče jí dávají k svačině jogurtové 

výrobky, neboť doma ji stravu mixují. Pomocí handlingu se nacvičuje samostatnost při 

používání lžíce (viz. obr. 5).  

 

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

Poláková (2005) 
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Obr. 5   Handling při nácviku sycení 

Při nácviku žvýkání a polykání se již daří Terezce rozmělňovat malá sousta a polykat je. 

Při pití si sama přidržuje láhev se savičkou a napije se (viz. obr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6   Samostatné pití z láhve 

 

Při oblékání reaguje přívětivěji, začíná spolupracovat a pomáhá podle slovních pokynů 

učitelky. Zvládne sama zutí rozepnutých bot, svléknutí rozepnutých kalhot a otvírá a 

zavírá skříňku na ukládání oděvů.  

Největší pokrok udělala při mytí, kdy sama zkouší pustit vodu, dává ruce pod vodu a 

napodobuje mycí pohyby i pohyby při utírání, snaží se sama si umýt pusu. Zuby si 

vyčistit neumí a nedaří se zatím ani nácvik smrkání. 
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Při vykonávání potřeby potřebuje Terezka zvýšeně soukromí a začíná se jí dařit potřebu 

vykonat. Mezi 8.00 – 10.00 již není plenována. Zatím se neumí vyjádřit verbálně 

s předstihem. 

 

Smyslové vnímání 

Zrakové vnímání – je obtížnější z důvodu zrakové  vady, která je korigována brýlemi, 

hůře udržuje oční kontakt. Rozlišuje mezi známou a cizí osobou. 

Sluchové vnímání – reaguje na oslovení vlastním jménem, otáčí se za lidským hlasem, 

rozpozná dva od sebe odlišné zvuky s oporou  zraku. 

Taktilní vnímání – rozpozná odlišný materiál dotykem, vysloveně nerada se dotýká 

materiálů, které ji ulpívají na rukou, např. prstové barvy, modelovací hmota nebo jemný 

písek. Příliš se jí nelíbí ani dotekový kontakt s tkaninami s chlupatým povrchem, nemá 

ráda plyšové hračky. 

 

Při rozhovoru  maminka projevila radost z úspěchů Terezky, hodnotí je jako přínos pro 

domácí péči, zejména pokrok v oblasti toalety, ale i komunikace. Zde  dobře hodnotí 

zejména Terezčino vyjadřování  potřeb a žádostí. Podle slov maminky se Terezka do 

školy každé ráno těší. 

 

Září 2006 

Začal nový školní rok, Terezka nastoupila již do 2. třídy. Po prázdninách, které trávila 

ve společnosti převážně dospělých osob, se u ní  začala opět  projevovat plačtivost, 

stesk po mamince a také úlekové reakce na ostatní děti. Projevuje se i horší 

samostatnost v sebeobsluze a  hůře reaguje na verbální podněty vyučujících, je více 

zaujata svým světem. 

Naše pozorování jsme cíleně zaměřili tentokrát na snoezelen, místnost sloužící 

k provádění  jednotlivých metod bazální stimulace. Tato místnost byla od nového 

školního roku totiž dána i do užívání dětem z rehabilitační třídy, neboť byla přijata nová 

vyučující, která je oprávněna BS provádět. Do té doby sloužil snoezelen pouze pro 

potřeby klientům SPC, které sídlí v budově školy. 

Již při vstupu do místnosti snoezelenu pocítíte příjemnou atmosféru, která je dána 

přítmím, tichou reprodukovanou hudbou a umocněna neobtěžující květinovou vůní. 
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Ve snoezelenu si Terezka oblíbila odpočinek na vodním lůžku s poslechem hudby. I zde  

vyžaduje blízký kontakt, stačí jí však držet za ruku. Teplota vody a jemné pohyby již 

samy o sobě navozují relaxaci, kterou je možno ještě doplnit masáží jednotlivých částí 

těla, buď obnažených nebo i přes oděv. Terezce se nejvíce líbí masáž zad přes oblečení 

a z výrazu obličeje je vidět, že si oblíbila i masáž obličeje (viz. obr. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7   Masáž obličeje ve snoezelenu 

 

 Při rozhovoru s maminkou, při odchodu Terezky ze školy, projevila maminka zájem 

být seznámena se základy dětské masáže, aby ji mohla vykonávat i doma. 

V dokumentaci jsme se seznámili s IVP, který třídní učitelka vypracovala pro Terezku 

na první pololetí školního roku. Vycházela v něm z dosažených výsledků a stanovila 

cíle, kterých se bude snažit dosáhnout v dalším časovém období, v jednotlivých 

oblastech výchovy. V rozumové výchově se zaměří na rozvíjení poznávacích i 

komunikačních dovedností, řečovou výchovu, rozvíjení grafických schopností a také 

logického myšlení a paměti. Ve smyslové výchově se bude snažit kromě rozvíjení 

zrakového, sluchového a taktilního vnímání, také rozvíjet prostorovou a směrovou 

orientaci a chuťové a čichové vnímání. V rehabilitační a tělesné výchově  bude cílem 

rozvíjení hybnosti a jemné motoriky. Pracovní výchova si klade za cíl zlepšení 

sebeobslužných dovedností při jídle, oblékání a dodržování osobní hygieny. 
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Listopad 2006 

Cílem našeho  celodenního pozorování bylo zjistit, kolik osob a s jakou specializací a 

participací realizuje  péči o dítě v rámci denního programu. Pravidelně, každé 

dopoledne, jsou s Terezkou střídavě dvě speciální pedagožky. Dále 3x týdně, hodinu až 

dvě, pracuje Terezka s učitelkou Rehabilitační tělesné výchovy. Také 1x týdně dochází 

logopedka, která individuálně, dle potřeby, s dětmi pracuje. Během dopolední výuky je 

navíc ve třídě přítomna ergoterapeutka, která se kromě jiného podílí zejména na 

výcviku základních sebeobslužných dovedností. 

Po příchodu do školy a rozloučení s maminkou již Terezka nepláče, nevolá maminku, 

ale je vždy ráda, když vidí její obrázek na tabuli (viz. obr. 8), připojuje i slovní 

komentář „maminka přijde“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8   Tabule sloužící k vizualizaci osob i činností 

 

 Přítomnost jedné z pedagožek potřebuje stále, ale stačí již jen povzbuzení nebo 

pohlazení po ruce. Terezka se již plně orientuje v denním režimu, vizualizace následné 

činnosti jí vyhovuje, s fotografiemi i ráda manipuluje, sama je z nástěnky odebírá a 

přidává. Reaguje již bez problému na své spolužáky, při jejich hlasitějších projevech již 

nepláče, pouze se lekne, ale sama si hned situaci okomentuje „to je jenom Lucinka“ 

apod. Terezka již není celé dopoledne plenována a dokonce si začíná s předstihem 

uvědomovat potřebu být vysazena. Ne vždy ji vyjádří dostatečně brzo na to, aby stihla 

být  včas vysazena, ale i tak je to velký úspěch. 
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Ve snoezelenu začíná Terezka projevovat zájem i o další aktivity, zaujaly ji hračky se 

světelnými a zvukovými efekty (viz. obr. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9    Zraková stimulace 

I nadále ráda odpočívá na vodním lůžku, nechá se již masírovat nejen na zádech, ale i 

na bříšku (viz. obr. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10   Masáž břicha 

Při rozhovoru s asistentkou učitelky nás nejvíce zajímala, vzhledem k její profesi 

ergoterapeutky, oblast nácviku sebeobslužných dovedností. Z rozpisu denního 

programu nám připadalo, že je jim věnováno málo času. Ale ujistila nás, že se prolínají 

vlastně všemi dopoledními činnostmi a že funguje dobrá spolupráce mezi vyučujícími, 

kteří je s dětmi vykonávají podle jejích instrukcí. Například u Terezky se nedaří naučit 
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smrkání, neboť nezvládne výdech se zavřenými ústy. Z toho důvodu zařazuje vyučují 

tělesné výchovy nácvik dechové gymnastiky s důrazem na výdech. Dále provádí 

míčkování, v oblasti obličeje i hrudníku, ke stimulaci dýchacích svalů. Stejně tak jako 

vyučující ve snoezelenu provádí orofaciální masáž, či foukání do vody brčkem při 

svačině, při nácviku pití. Při řečové výchově, v rámci dechových cvičení, zkouší 

foukání bublin z bublifuku či pískání na píšťalku. Všechny tyto aktivity by měly 

podpořit úspěšné zvládnutí vysmrkání se. 

Ergoterapeutka nás také seznámila se svojí dokumentací, kdy využívá hodnocení 

soběstačnosti objektivizované pomocí testů ADL12 u menších dětí nebo u starších dětí  i 

IADL13. Tyto průběžně vyhodnocuje a tak mohou následně sloužit jako podklad při 

vypracování Individuálních vzdělávacích plánů. 

 

Leden 2007 

Naším dnešním cílem bylo závěrečné zhodnocení jednotlivých oblastí osobnostního 

vývoje, neboť skončilo první pololetí školního roku a zejména uplynul rok od zahájení 

našeho šetření.  

Pozorování probíhalo v prostorách třídy během dopolední výuky,  při individuální práci 

učitele s dítětem, při hře nebo při činnostech dítěte v neformálních situacích: 

 

Oblast hrubé motoriky 

 Stále přetrvává samostatný pohyb po čtyřech, chůzi zvládne s dopomocí 

s přidržováním, ne již v podpaží, ale jen za ruce na vzdálenost cca 20 metrů. 

Oblast jemné motoriky 

Manipuluje samostatně s předměty – pinzetový úchop, zvládne zpracovat modelovací 

hmotu, mačkání papíru a trhání na malé kousky 

Oblast sebeobslužných činností 

V oblasti sycení zvládá Terezka  sání brčkem, sama si podrží a napije se z láhve 

s malým otvorem, který celý obemkne rty. Jí sama lžičkou, kterou drží v pravé ruce 

válcovým úchopem, ale zatím potřebuje dopomoc druhé osoby formou přidržení, 

rozbalení či podání jídla (viz. obr. 11). 

                                                 
12 ADL = activities of daily living (aktivity všedního dne) 
13 IADL = instrumental activities of daily living ( rozšířené aktivity všedního dne) 

- 62 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11   Sebeobsluha  při svačině 

  

Při oblékání zvládne sama svléknout tričko, svetr přes hlavu, ve stoji s oporou zvládne 

samostatně svlečení a oblečení kalhot. 

Při umývání zvládá pákovou baterií spuštění a zastavení vody, sama použije mýdlo, 

umyje si ruce a otře si je do ručníku. 

Stále častěji se daří Terezce vyjádřit včas potřebu toalety, na toaletě vyžaduje, aby 

mohla být sama, po dokončení si sama přivolá pootevřenými dveřmi doprovod. K 

oblečení a umytí potřebuje malou dopomoc. Není plenována již ani doma, pouze na 

přechody ze školy a do školy. 

Smyslové vnímání 

Zrakové vnímání - zvládne krátkodobé zrakové soustředění a jednoduchou nápodobu 

pohybů vyučující, přiřazuje geometrické tvary, rozlišuje základní barvy, vyhledá 

podrobnosti na obrázku 

Sluchové vnímání - rozliší od sebe dva různé zvuky  bez zrakové opory, určí původce 

zvuku při běžných denních činnostech, určí směr zvuku. Rozpozná reprodukované 

zvuky např. zvířat, rozezná „hlasité“ a „tiché“. 

Taktilní vnímání  - dokáže vyjádřit libé a nelibé, vyjádří, zda chce být hlazena na 

konkrétní části těla, celkově na dotek reaguje správně, osvojila si užíváni iniciačního 

doteku i se svými spolužáky, přijímá ráda pochvalu pohlazením po vlasech. 
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Za rok svého pobytu ve škole  se Terezka  výrazně zlepšila i v ostatních oblastech 

osobnostního rozvoje, což je patrné jak z pozorování jejích aktivit, tak nám to 

v rozhorech potvrdily obě učitelky. Vnímají velmi pozitivně pokrok zejména v oblasti 

řeči a komunikačních dovedností, kdy Terezka zvládá oslovení „paní učitelko“, 

spolužáky oslovuje křestním jménem, dokáže vyjádřit svoji potřebu např. pití, toalety, 

velmi pěkně a samostatně reprodukuje krátké říkanky. 

 

Tato návštěva byla naše poslední, tudíž její součástí bylo i rozloučení se všemi 

zúčastněnými a poděkování jim za spolupráci. 

6.4 Shrnutí výsledků výzkumu  
 

Z našeho pozorování, jaké jsou možnosti  působení doteku v edukaci dítěte, v souladu 

s principy bazální stimulace a za užití metod  snoezelenu, vyplynulo,  že  tato forma 

byla přínosem pro celkový osobnostní rozvoj, zejména pro rozvoj  komunikačních 

dovedností. 

Terezka  nastoupila do školy jako velmi plaché děvčátko, které se lekalo při prudším 

pohybu nebo zvýšení hlasu, plakalo a dožadovalo se přítomnosti matky. Zpočátku  ani 

neprojevovala zájem o děti ve třídě, spíše se jich bála jako zdroje neočekávaných reakcí. 

Na přítomnost dospělých si zvykla naopak velmi rychle, jejich péči vyžadovala neustále 

a pozornost si vynucovala i pláčem. Vyžadovala neustálou tělesnou blízkost, ráda se 

chovala. 

Začít s Terezkou pracovat podle  základních principů konceptu bazální stimulace se 

ukázalo jako přínosné. Upravení přesného denního režimu, jeho vizualizace ve 

fotografiích jednotlivých činností a zavedení zřetelné struktury doteků, přineslo  

úspěch.Terezka postupně pochopila význam iniciačního doteku, přijala dotek (pohlazení 

po vlasech) jako formu pochvaly a pochopila význam povzbuzení či chlácholení 

pohlazením po paži. Také pobyt ve snoezelenu, kde měla Terezka příležitost být sama 

v přítomnosti jedné z vyučujících, jí velmi vyhovoval. Nejprve jej chápala jako možnost 

být v „dotekové“ blízkosti, později si začala uvědomovat i možnost dalších vjemů a 

začala se zajímat o vybavení snoezelenu, různé hračky a efekty. Dotek jí stačilo nahradit 

pouhou přítomností jedné z vyučujících a verbální komunikací s ní.  
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Zde se také Terezka naučila poznávat jednotlivé části svého těla a  vnímat své tělo. 

Masáže břišní krajiny přispěly jistě i k  uvědomění si vykonání potřeby, z dítěte plně 

plenovaného je dítě, které s předstihem dovede vyjádřit svoji potřebu a dodržuje čistotu 

během celého dne i v noci. 

Postupně  začala Terezka projevovat zájem o ostatní žáky třídy, komunikovala s nimi 

nejprve právě dotekem, pohlazením ruky, později i verbálně. Na konci našeho výzkumu 

již oslovovala spolužáky křestními jmény, sama iniciovala komunikaci, dokázala 

verbálně vyjádřit svá přání a potřeby.  

 

Pokroky a zlepšení jsme zaznamenali také v oblasti motorických dovedností, a to jak 

v oblasti hrubé, tak i jemné motoriky. Dále u sebeobslužných činností, týkajících se 

nejen osobní hygieny, samostatnosti při jídle, ale i oblékání. V oblasti smyslů jsme 

pozorovali změny  u zrakového, sluchového a také taktilního vnímání. 

Všechny tyto oblasti byly předmětem našeho zkoumání a dosažené výsledky jsou  

diskutovány v následující kapitole. 
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7 Diskuze 

7.1 Diskuze k metodice 
 

V následující části se zamyslíme nad zápornými a kladnými stránkami našich postupů a 

metod. 

Domníváme se, že výběr prostředí byl vhodný, zejména proto, že  jsme se po celou 

dobu setkávali s velkou vstřícností a ochotou  všech zainteresovaných. Také proto, že se 

domníváme, že tato škola patří k jedněm z těch lepších, ohledně vybavenosti 

výukovými i kompenzačními pomůckami, což se týká i vybavenosti snoezelenu.  

Velmi dobře se nám pracovalo i s Terezkou a také její maminkou, která byla při našich 

rozhovorech vždy sdílná a milá. Brzy jsme poznali, že způsob její výchovy je až moc 

ochranitelský, opečovávající, což není vždy asi ku prospěchu věci, ale chápali jsme to 

vhledem k její životní situaci. Naopak nás velmi potěšilo, že také ona dospěla ve svých 

názorech a postojích, zejména pod vlivem třídní učitelky, k pozitivním změnám. Jsme si 

vědomi toho, že z výsledků jedné kazuistiky nelze vyvozovat obecné výsledky, k tomu 

by bylo zapotřebí větší počet pozorovaných dětí.  

Ohledně zvolených metod  práce, dáváme za pravdu Miovskému (2006), že každá 

metoda má  samozřejmě  své výhody i nevýhody.  

Nevýhodou otevřeného zúčastněného pozorování je fakt, že účastníci výzkumu mohou 

být ovlivňováni  skutečností, že jsou pozorováni (Miovský 2006). Ale v  praxi našeho 

pozorování by se dalo říci, že  Terezka i ostatní děti nás vydržely vnímat jako „nové“ a 

tudíž  „předvádět se“ pouze chvíli a po zbytek dne nás braly jako součást jejich života 

ve škole. Chovaly se přirozeně a uvolněně. To, že v naší přítomnosti se nechovají jinak 

ani pedagožky, bylo zřejmé nejen z reakcí dětí, ale i z jejich profesionálních postojů. 

To, že jsou opravdové, se pozná souladem mezi slovy a nonverbálními projevy. 

Pomocí metody rozhovoru se nám dařilo získávat informace o vývoji Terezky v čase, 

v námi sledovaných oblastech. Při použití audiozáznamu bychom jistě získali přesnější 

a spolehlivější záznam než při našem zapisování, ale na druhou stranu, bez nahrávání 

rozhovoru, byl tento určitě přirozenější a autentičtější. Při práci s dokumentací jsme se 

nesetkali s žádnými problémy, můžeme jen konstatovat, že dokumentace jak ve SPC, 

tak ve škole je pečlivě evidována, vedena a kontrolována. 
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Jsme si vědomi toho, že by bylo vhodné dokumentovat náš výzkum pomocí  právě 

audio nebo videozáznamu. Toto jsme, vzhledem  k našim technickým možnostem či 

spíše dovednostem, neučinili, ale zvládli jsme alespoň fotodokumentaci. 

 

7.2 Diskuze k výsledkům 
 

VO1: Jakým způsobem se aplikují principy bazální stimulace do školní podpory? 

 
Z výsledků našeho pozorování jsme došli k závěru, že principy BS se opravdu prolínají 

v průběhu každého dne do jednotlivých aktivit. Daří se je, v menší či větší míře, 

aplikovat do všech činností, prováděných v rámci výuky.  

Hodnotíme-li princip celistvosti, musíme dát za pravdu Vítkové (2001), která označuje  

celistvost ve vývoji dítěte jako integraci uspokojování základních lidských potřeb s péčí 

podpůrnou a speciální, kam řadí otázky tréninku vnímání, pohybovou podporu a 

podporu komunikace. To ale není  v moci jednoho člověka. Je tedy  realizováno tím, že 

péči o dítě provádějí střídavě různí odborníci, s různou specializací a také participací na 

edukaci. Svoji úlohu tu má, kromě speciálního pedagoga, také fyzioterapeut, 

ergoterapeut, logoped i učitel hudební výchovy. Nesmíme zapomenout, že ze všech 

nejvíce potřebuje dítě samozřejmě rodiče, jejich péči, porozumění a pomoc. Takové 

rodiče, kteří  dokáží přijmout skutečnost trvalého a závažného postižení a vyrovnají se s 

ním. Pokud zvládnou tento vnitřní zápas, pak dokáží vytvářet dítěti příjemné prostředí, 

být mu dobrými vychovateli a radovat se ze života. Všichni zúčastnění mají vlastně 

jeden společný cíl, k jehož dosažení však každý  používá své specifické prostředky a 

metody. Musíme ale počítat s tím, že nejde vždy jen o dosažení budoucích cílů, ale 

právě o současnost, společné zaměstnávání, podněcování a komunikaci .  

Dle Pipekové (2001) jde o navázání kontaktu, vydařené setkání a zlepšení života právě 

tady a teď. Princip „tady a teď“ se daří realizovat zejména tím, že pedagog 

nepřistupuje k dítěti jako výchovná nebo odborná autorita, ale jako člověk, který s ním  

prožívá jednu část jeho života a pomáhá mu uskutečňovat tu nejlepší variantu jeho 

prožívání. Může s ním zažít mnoho radostí, ale samozřejmě i pocity bezmocnosti či 

neúspěchu. Přijmout  dítě takové jaké je, znamená zbavit se nejistoty, strachu, u 
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některých dokonce averze či odporu. Tyto pocity nejsou tak nepochopitelné a 

nepřirozené, uvážíme-li, že jsou výsledkem společensko-sociálního způsobu chování, 

který nás po mnoho let ovlivňoval (Vítková, 2001). Ale o to větší důvod máme k tomu 

tento stav nejen kritizovat, ale snažit se jej zlepšit a překonat. To, že někdo nemá „živé 

tělo“ neznamená, že nemá duši. Prožívá své emoce, má své  myšlenky a správným 

vedením, dopomocí a s pochopením dokáže opravdu hodně. 

 

Dalším z principů je princip individualizace, který vychází ze skutečnosti, že žáci 

s těžkým postižením jsou individuální osobnosti a tvoří velmi heterogenní skupinu, 

takže nemohou být podporováni jednotnými opatřeními a je zapotřebí kreativně hledat 

stále nové cesty a způsoby jejich výchovy a  vzdělávání (Vítková, 2001). Pozorováním 

práce pedagogů jsme zjistili, že musí nejen hledat nové způsoby edukace všech dětí, ale 

především hledat pro každého jedince jeho vlastní způsob, který se odvíjí od jeho 

stupně postižení, jeho  tempa vývoje a jeho schopnosti učení. A právě široká nabídka 

aktivizací při bazální stimulaci umožňuje respektovat specifické potřeby konkrétního 

dítěte s jeho individuálními zvláštnostmi. Forma výuky dle Individuálních vzdělávacích 

plánů, sestavovaných pro každé dítě, tento princip naplňuje v praxi. 

 

Princip komplexnosti a systematičnosti můžeme chápat stejně jako Opatřilová (2005) 

z pohledu onemocnění, které je komplexní a tedy i edukace je složitý a komplexní 

proces, ale i jako ucelený čtyřiadvacetihodinový koncept, který by měli provádět nejen 

ti, kteří se podílejí přímo na edukaci, ale i všichni, jež o dítě pečují, také mimo školu, 

tedy  rodiče, prarodiče, příbuzní apod. Všichni mají vědět, co dělají, proč to dělají a 

dítěti musí dát čas na jeho odpověď. Z toho důvodu probíhá organizace výuky podle 

přesného denního programu a podněty bazální stimulace jsou zakomponovány do všech 

činností celého dne. Systematičnost spočívá i v  nabídce prvotních smyslových vjemů a 

teprve následně smyslových vjemů „vzdálených“. A protože prvotní zkušenost se vyvíjí 

dotykem, sami jsme se přesvědčili, že je dotek užíván velmi často a  v mnoha různých 

obměnách. Nejen formou masáží, míčkování, ale i v běžných denních činnostech, ať již 

formou pozdravu, iniciačního doteku, chlácholivého doteku nebo pouze jako blízký 

kontakt druhé osoby.   
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Také princip kompenzace se daří v rámci denního programu dobře realizovat. Formou 

pravidelného střídání výuky a odpočinku. Navíc je, v pojetí bazální stimulace, chápán 

jako vztah mezi motorickými zkušenostmi, vnímáním a vývojem myšlení, kdy jedno 

s druhým souvisí. Nezaměřuje se ani tak na rozvoj pohybu, jako na uvědomění si 

prožitku z pohybu, vnímání svého těla a prostředí. Neučíme se pohybu, ale učíme se 

pohybem (Opatřilová, 2005).  

V průběhu celého našeho pobytu ve škole jsme se přesvědčovali, že cílem  snažení 

všech je šťastné a spokojené dítě. K tomu je samozřejmě důležitá kooperace všech, ale 

princip kooperace je zde navíc chápán tak, že dítě není jen „objektem“ poskytované 

pomoci, ale vždy tím, který si z připravených podnětů vybírá ty, které jsou pro ně 

lákavé. A hlavně, které v něm vzbuzují potřebu aktivity. A je správné, že se snažíme pro 

ně hledat nové a nové podněty, protože ty vyžadují přizpůsobení a tedy i učení. Při 

monotónnosti podnětů se není čemu přizpůsobovat a tady se ani ničemu neučíme.  

 

„ Škola je  nejen místem, kde se učíme, ale žijeme. Učení ve škole je život“ 

Marie Vítková 

 
VO2: Jaká je účinnost BS  v procesu edukace u dítěte s DMO?  

Pozorováním v průběhu celého jednoho roku jsme se přesvědčili, že jsou metody 

bazální stimulace systematicky  prováděny stejně tak, jako jsou do  praxe zaváděny  její 

principy. Nechceme jí přisuzovat jedinečné zásluhy, ale soustředili jsme se na to, jaké, 

třeba jen minimální změny vyvolá, v naději, že by  mohlo dojít ke změnám zásadním. 

Již v průběhu studie jsme zjistili, že odpověď na tuto otázku je velmi rozsáhlá, neboť 

hodnotit všechny složky osobnosti dítěte by přesahovalo  rámec naší páce. Proto jsme se 

zaměřili na tři oblasti a k nim směřovali naše doplňující výzkumné otázky. 

 

VO3: K jakému zlepšení došlo u dítěte v oblasti jemné a hrubé motoriky?

Tuto oblast jsme si ještě dále rozdělili na oblast hrubé a jemné motoriky, jejíž zvládnutí 

podmiňuje  co neširší účast na běžných činnostech všedního dne v rámci sebeobsluhy. 

To  vidíme jako největší přínos.  

V oblasti hrubé motoriky se zpočátku Terezka pohybovala lezením po čtyřech a 

vydržela pouze krátce sedět bez opory. Na konci výzkumu sice převládá ještě 
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samostatný pohyb po čtyřech, ale zvládne již stoj pouze s minimální dopomocí a také 

chůzi s přidržením, na vzdálenost asi 20 metrů. 

U jemné motoriky došlo k vyhranění laterality a výraznému zlepšení úchopu. Ten 

z dlaňového přešel ve špetkový, pinzetový a postupně si osvojila i ostatní typy úchopů, 

včetně opozice palce. 

 

VO4: : K jakému zlepšení došlo u dítěte v sebeobslužných činnostech? 

Zde jsme se podrobněji zabývali zejména dodržováním hygienických návyků, ale i  

samostatností při mytí, jídle a oblékání. Vytvoření těchto návyků a dovedností nám totiž 

připadá smysluplnější a společensky důležitější, než třeba naučit dítě  psát číslice a 

písmena. 

Zcela určitě byl největší úspěch docílen v oblasti hygienických návyků, kdy z dítěte, 

které bylo plně plenováno, je děvčátko, které zvládne včas vyjádřit svoji potřebu a 

udržuje čistotu během celého dne, dokonce i v noci. Tohoto úspěchu bylo docíleno 

právě systematičností, pravidelností a pečlivostí v dodržování režimu dne. Domníváme 

se, že se úspěch mohl dostavit i dříve, kdyby nebylo určité nedůslednosti ze strany 

rodičů, kteří nedodržovali pokyny pedagogů. Nesnažili jsme se hledat důvody, které je 

k tomu vedly, snad  nedůvěra, pohodlnost, ale určitě je přesvědčily dílčí  úspěchy, 

kterých Terezka  postupně  dosahovala. Ve chvíli, kdy se snažení všech sjednotilo, se 

úspěch dostavil. 

Také v dalších oblastech sebeobsluhy se stala Terezka samostatnější, zvládne se, pouze  

s minimální dopomocí, sama napít i najíst. Zatím pouze lžičkou, ale i to je velký 

pokrok. Velice dobře spolupracuje při umývání i oblékání. Zajisté k tomu přispěla i 

větší důvěra v Terezčiny schopnosti ze strany rodičů, kteří ji dávají více příležitostí a 

zejména času k samostatným činnostem. 

 

VO5: : Jaké změny proběhly u dítěte v oblasti vnímání? 

 

Na oblast vnímání jsme se z pohledu edukace zaměřili zejména proto, že je zakotveno 

už v ontogenezi člověka jako hlavní základ a předpoklad pro vznik představ a následně i 

myšlení (Pipeková, 2006). A právě bazální stimulace svými metodami podporuje 
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zprostředkováním „ přes tělo“ získávání vjemů, které jsou základnou  pro vznik 

představ, které následně  podpoří nově vznikající  myšlenkové procesy.  

Musíme si uvědomit, že změnu nelze nacvičovat, ale pouze připravovat. Vytvářet 

předpoklady, aby k ní mohlo dojít. 

Zde jsme zvlášť hodnotili možnosti a získané dovednosti u zrakového, sluchového a 

taktilního vnímání. U zrakového vnímání se podařilo, i přes závažnou zrakovou 

poruchu, docílit krátkodobého zrakového soustředění, což je samozřejmě nesmírně 

důležité pro všechny další činnosti. U taktilního vnímání vidíme jako největší přínos 

uvědomění si významu doteků pro komunikaci, jeho správné používání v běžném 

kontaktu,  stejně tak jako schopnost vyjádření libosti, nelibosti  při jeho přijímání. 

 

Vzhledem k tomu, že tato práce byla naším prvním pokusem o kvalitativní výzkum, 

jsme si vědomi toho, že nemáme dostatečné zkušenosti s prováděním jeho metod, a že 

jsme se dopustili zajisté řady chyb a omylů. Určitě by bylo vhodné se v budoucnosti 

zaměřit například na větší počet dětí, použít dokonalejší záznamovou techniku 

pozorování i rozhovorů, eventuálně prodloužit období výzkumu. Zajímavé by také bylo 

zaměřit se třeba jen na jednu oblast rozvoje dítěte nebo provést studii o spolupráci školy 

a rodičů. 

Domníváme se, že prezentované  výsledky  by mohly  posloužit jako inspirace pro 

všechny, kteří se na péči o těžce postižené děti podílejí, ať už pedagogy, fyzioterapeuty, 

ergoterapeuty, tak  třeba i rodiče. 
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8 Závěr 

 
V naší diplomové práci jsme se snažili poukázat na využití bazální stimulace a zavádění 

jejích principů do procesu edukace těžce postižených dětí. Naší prací jsme také chtěli 

přispět k pozitivnímu pohledu na lidi s postižením, apelovat na to, abychom je  

akceptovali a pomáhali  jim vyvést je z jejich izolace. Třeba tím, že je lépe pochopíme a 

budeme se učit jim rozumět. 

V teoretické části naší diplomové práce jsme se snažili z dostupných literárních zdrojů 

získat co nejvíce informací o dětské mozkové obrně a o tom, jaký obraz poškození 

vzniká. Je zde také vysvětlen termín těžké postižení a zaznamenáno současné 

legislativní ošetření vzdělávání žáků s těžkým postižením v České republice. To je 

možné právě s využitím nejvyšší míry podpůrných opatření, jakým je i zavádění 

medicínsko-terapeutických metod do školních lavic. Proto se naše práce dále zabývá 

teorií konceptu bazální stimulace a metod  snoezelenu, ve vztahu možnosti jejich užití 

při edukaci žáků s těžkým postižením. Základem výuky u dětí s multihandicapem je 

smyslová výchova, na které je koncept bazální stimulace postaven. Může být integrován 

do všech činností běžného i výukového dne, stejně jako může být samostatnou 

aktivitou.  

V praktické části naší práce jsme se snažili ověřit získané teoretické poznatky v praxi. 

V rámci kvalitativního výzkumu, který probíhal po dobu jednoho roku v rehabilitační 

třídě Základní školy speciální v Litvínově, jsme chtěli ukázat na možnosti aplikace 

metody bazální stimulace a zavádění jejích principů do praxe. Také vyzdvihnout  

potřebnost a smysluplnost jejího uplatnění  v rámci školní podpory. Snažili jsme se 

přiblížit tento pojem a proniknout do něj prostřednictvím přímé osobní zkušenosti. 

Uvědomit si význam stimulace v životě člověka a zejména pak její význam pro 

navázání kontaktu a rozvoje komunikace mezi žákem a edukátorem. Díky naší práci 

jsme pochopili, že dotek je vlastně jednou ze základních forem komunikace. Neboť není 

všem lidem dáno porozumět obsahu slov, ale díky vrozené potřebě blízkosti a kontaktu 

s druhou osobou je možno dotekem utvořit propojení, které dává šanci k porozumění. 

Mezi tím, kdo dotek poskytuje, a tím, kdo jej přijímá. 

Ze získaných výsledků plyne, že by měla existovat celistvost v podpoře vývoje, která je 

potřebná pro veškerý režim dne, pro interakci s postiženým. Určitě zahrnuje kromě 
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uspokojování základních lidských potřeb i otázky tréninku vnímání, pohybovou 

podporu a podporu komunikace. Při použití  vhodných mediálních prostředků a nabídek 

je komunikace a interakce možná. A  nemůžeme vědět, který impuls nastartuje aktivitu 

ve zdravé části mozku a přebere tak funkci části postižené. Ti co pokládají bazální 

stimulaci za bezúčelnou a  nesmyslnou, pouze nepochopili její význam v holistickém 

nazírání na nemoc a uzdravení. 

 

„Cesta, na níž  se slabí stávají silnějšími, je táž jako cesta, na níž se silní zdokonalují“. 

Marie Montessoriová 
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10 Seznam zkratek a cizích slov 

 
1.   Předpony v cizích složených slovech 

a – předpona záporová označující existenci něčeho (alogický - nelogický) 

dis  – předpona cizích slov značící opak, zápor (disharmonický - neshodný) 

dys  – předpona značící obtížnost, poruchu, vadnost (dyslexie - porucha čtení) 

hemi  – polo-, půl, polovina  

hyper – nadbytek, zveličení, vzrůst (hyperfunkce – zvýšená činnost) 

hypo  – nižší stupeň, podřadnost (hypokinéza – snížená schopnost pohybu) 

pato – vztah k nemoci, k nemocnosti 

pseudo – nepravdivý, lživý, klamný (pseudodyslexie – nepravá dyslexie) 

sub  – pod, dole, níže (subnorma – pod normou) 

super  – nadměrnost, přehnanost (supernorma – nad normou) 

 

2.   Užívané zkratky 

CNS - Centrální nervová soustava 

DK   - Dolní končetina 

DMO - Dětská mozková obrna 

HK     - Horní končetina 

IQ    - Inteligenční quocient  

MR   - Mentální retardace 

OA    - Osobní anamnéza 

RA    - Rodinná anamnéza 

SA  - Sociální anamnéza 

SPC    -  Speciálně pedagogické centrum 
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11 Seznam příloh 

Příloha 1 - Vývoj a fáze  senzomotoriky (Paiget,1969) 

Příloha 2 - Učební plán rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy 

Příloha 3 - Osnovy rehabilitační tělesné výchovy 

Příloha 4 - Bazální stimulace – základní oblasti a cíle (Fröhlich, 1990) 
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