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ABSTRAKT 

Název práce: Problematika canisterapie u dětí s kombinovanými vadami 

Cíl: Cílem mé práce bylo sledovat v průběhu prvního pololetí školního roku 2007/2008 

působení canisterapie a jejích postupů ve třídě s dětmi s DMO. Zejména jsem se 

zaměřila na otázky úzkostných stavů u dětí s DMO, možnosti ovlivnění spasticity a na 

změny v sociálním chování jednice s DMO, které může canisterapie přinést. 

Metody: Výzkum má povahu kvalitativní, metodou výzkumu se stalo vzhledem k mé 

přímé účasti na něm participační pozorování, v kombinaci se studiem dostupných 

materiálů o obou žácích. Poznatky jsem zpracovala do kazuistik. 

Výsledky: Kazuistická studia obou dětí. 

Klíčová slova: canisterapie, dětská mozková obrna, spasmus, úzkostné stavy, 

polohování 



ABSTRACT 

The theme of my thesis : The problems of canistheraphy of the children with conjunct 

handicaps 

The theme: The theme of my thesis was studying the infl.uence of canistheraphy and its 

progress in the class of children sufferring with DMO during the first term ofthe school 

year 2007/2008. 

I especially aimed my effort to problems of anxious children suffering with DMO,the 

possibilities to infl.uence spasticity and changes in social behaviour of an individua! with 

DMO which can be treated by canistheraphy. 

Methods : The research had a qualitative charakter,since my direct participation during 

the theraphy in the class the metod of my research became direct watching the children 

in combination with interwiev of the mother, studies of the literature. 

The Results : The results are casuistics of both of the children. 

Key words : canistheraphy,brain polio,spasm,anxious situations,posture 
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I.ÚVOD 

Přátelský vztah člověka a psa je znám již odpradávna. Proč se tento tvor stal jedním 

z nejoblíbenějších domácích zvířat v mnoha zemích světa, nám mohou napovědět jeho 

vynikající vlastnosti. Vlivem tisíciletého soužití s člověkem se z divokého zvířete 

postupně stal ostražitý strážce, spolehlivý a věrný přítel i domácí mazlíček. Díky 

inteligenci a schopnosti porozumět lidskému chování nám pes může být výborným 

všestranným pomocm"kem. Již jen přítomnost příjemných pocitů a prožitků při kontaktu 

se psem můžeme nazvat jako léčebné působení. Zdraví je dnes definováno jako stav 

úplné psychické, fyzické a duševní pohody, proto pouhá přítomnost tvora, který nás umí 

pozitivně naladit, prospívá našemu zdraví. V současnosti umíme této mimořádné 

interakce využít v mnoha směrech. 

Ve školním roce 2007/2008 jsem dostala možnost přímo se podílet na výuce žáků 

s těžkou formou postižení v Základní škole speciální v Litvínově, kde jsem začala 

pracovat jako druhý pedagog v jedné z nově otevřených tříd, ve kterých je 

uskutečňováno vzdělávání žáků podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné 

školy. Velikou oporou se mi stala Bc. Kateřina Skřivanová, speciální pedagožka, pod 

jejíž odbornou supervizí jsem s žáky pracovala, vedla mé kroky směrem 

k odpovědnému a vědomému zamýšlení se nad možnostmi rozvoje spolupráce nejen 

s jednotlivými žáky, ale i jejich rodinami, a k uskutečňování těchto kroků v praxi během 

celého školm'ho roku. Zde jsem se také poprvé setkala s canisterapií. Je to jedna z forem 

psychoterapie, která získává ve světě i u nás stále větší uznání. Zabývá se uplatněním 

psů v psychoterapii nejen dětí a dospělých mentálně a tělesně postižených, ale i v léčbě 

seniorů či vězňů. "Canisterapie" jak se tato terapie nazývá, patří do jednoho z pojmů 

zooterapie, která používá obecně zvířat k různým formám terapeutického kontaktu 

s člověkem. Vztah člověk - zvíře dokáže vyvolat velmi pozitivní sociální a emociální 

efekt, který může přispět ke zlepšení zdravotního stavu. My, ať už jako pedagogové, 

vychovatelé či rodiče bychom měli pomáhat naplňovat jejich svět pohodou a činnostmi, 

které povedou k jejich radostné náladě a dosažení štěstí. Domnívám se, že pro zdárný 

vývoj postiženého dítěte je důležité pomáhat mu ke spokojenému a v mezích jeho 

možností plnohodnotnému životu. 

Za cíl své bakalářské práce jsem si zvolila ukázat možnosti využití takových metod a 

přístupů v edukaci žáků s těžkým postižením, které pozitivně ovlivňují zdravotní stav 

žáků, jejich motorický rozvoj i rozvoj v oblasti sociální. Výzkumná část mé práce pak 

7 



vychází z kazuistických studií a participačru'ho pozorování osobnostru'ho rozvoje 

některých ze žáků "naší" třídy. Vliv techniky polohování na spastickou formu DMO, 

vliv canisterapie při odstraňování úzkostných stavů, ale také rozvoje v oblasti sociální, 

za přispění metod používaných v canisterapii v průběhu prvního pololetí školního roku 

2007/2008 v Základní škole speciální Litvínov. 
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ll. Cíle, úkoly 

Cíl: Cílem mé práce bylo sledovat v průběhu prvního pololetí školru'ho roku 2007/2008 

působení canisterapie a jejích postupů ve třídě s dětmi s DMO. Zejména jsem se 

zaměřila na otázky úzkostných stavů u dětí s DMO, možnosti ovlivnění spasticity a na 

změny v sociálním chování jednice s DMO, které může canisterapie přinést. 

Úkoly: 

1. Studium literatury a příprava na výzkum 

2. Stanovit vhodné postupy CT 

3. Dohodnout pravidelnou účast vybraných dětí na canisterapeutických hodinách. 

4. Zabezpečit účast členů týmu a zajistit vhodné prostory pro pravidelné lekce 

canisterapie. 

5. Vytvořit podmínky pro pořízení dokumentace (záznamy, fotodokumentace). 
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111. Vědecké otázky 

1. Jak se metoda polohování osvědčila jako účinná při uvolňování spasmu žákyně 

se spastickou formou DMO. 

2. Jakým způsobem lze canisterapií odstranit či zmírnit úzkostné stavy. 

3. Do jaké míry může canisterapie působit na rozvoj v sociální oblasti osobnosti 

obou žáků. 
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IV. Teoretická část 

4.1 Vymezení pojmu těžké tělesné postižení 

4.1.1. Pojem těžké tělesné postiženi 

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

komplexnímu omezení schopností emocionálních, kognitivních, tělesných sociálních a 

komunikačních" (Vítkov~ M. 2001). Pro označení takto závažného postižení Vítková 

dále používá neutrální souhrnný termín těžké postižení (Vítková, M. in Vítková, M. 

(ed.) 2004, s. 325). 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, B. in Pipeková, J. 2006, s. 269). 

Mentální retardace se dělí do několika stupňů dle její závažnosti, k určení stupně 

mentální retardace podle výše inteligenčního kvocientu vycházíme v ČR z 1 O. revize 

mezinárodní statistické klasifikace nemocí (dál MNK.-1 0), vydané Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1992. Pod pojem těžké postižení dle výše 

zmíněné klasifikace 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. Dále lze zahrnout pod pojem těžké 

postižení jedince s diagnózou F 73, tedy s hlubolrou mentální retardací (IQ 19 a níže), 

která je ve většině pHpadů 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, J. in Vítková, M. (ed.) 2004). 

Termínu těžké postižení dále dle MNK.-10 odpovídají i jedinci s diagnózou F 78- jiná 

mentálnf retardace, která se určuje v pHpadě, že stanovení stupně mentální retardace 

není snadné pro přidružené senzorické, somatické postižení, těžké poruchy chování 

nebo pro autismus a jedinci s diagnózou F 79 - nespecifikovaná mentální retardace, 
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kdy je mentální postižení prokázáno, ale zařazení jedince k některému stupni mentální 

retardace není možné pro přidružené postižení. U jedinců s těmito diagnózami je zřejmý 

komplexní charakter postižení, je narušeno více oblastí schopností jedince, zejména je 

pak velmi výrazné narušení schopnosti komunikace, snížená schopnost až neschopnost 

sociální interakce. 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, D. 2005). Zde tedy termínu těžké postižení odpovídá například kombinace 

závažnějšího stupně mentální retardace a dětské mozkové obrny (dále DMO), 

popřípadě v kombinaci ještě s dalším postižením (například ve spojení s epilepsií, či 

smyslovými poruchami). U jedinců s takovouto kombinací postižení dochází též ke 

komplexnímu omezení jejich schopností. 

Všechna výše zmíněná postižení, která odpovídají pojmu těžké postižení, postihují 

jedince v celistvosti jeho osobnosti (vždy se jedná o postižení jedince v oblasti 

intelektových schopností, spojené v různé míře s narušením schopností pohybových 

a komunikačních, s narušením základních sociálních schopností). Jedinci s těžkým 

postižením jsou v různé míře, často úplně, odkázáni na pomoc a péči druhé osoby v 

jejich nejzákladnějších životních úkonech. 

4. 1. 2 Charakteristika nejčastějšfch forem DMO 

Podle toho, která část mozku je poškozena, rozlišuje Votava (2003) několik základních 

forem: 

1. SpastickáformaDMO. 

Postihuje asi 70-80% nemocných s DMO. Jejich svaly jsou v postižených partiích 

ztuhlé a trvale stažené (spastické). Bližší popis těchto forem nemoci vychází z určení, 

které končetiny jsou spastické. Název potom vychází z latinského označení postižené 

části těla v kombinaci s označením paréza ( oslaberu') nebo plegie( ochrnutí). Hovoří se 

tak o spastické diparéze/diplegii (postižené jsou obě dolní končetiny), spastické 

hemiparéze (postižené jsou končetiny na jedné polovině těla), spastické triparéze 

(postižené jsou obě dolní a jedna horní končetina) nebo o spastické kvadruparéze 

(postižené jsou všechny čtyři končetiny). 
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Pokud má nemocný spastické obě dolní končetiny, mohou se vtáčet dovnitř a při chůzi 

může křížit kolena přes sebe. Pokud takto nemocný vůbec chodí, je jeho chůze 

nemotomá, dolní končetiny má toporné a při chůzi se jeho kolena navzájem dotýkají. 

Vzniká tak charakteristický obraz chůze, který je popisován jako scissors gait 

(nůžkovitá chůze). Nemocní se spastickou hemiparézou mohou mít navíc hemiparetický 

třes, při kterém dochází k vůlí neovladateným pohybům končetin na jedné straně těla. 

Někdy tento třes může vážně rušit jakýkoliv pohyb. 

Možnosti intervence 

Při aktivitách se snažíme facilitovat normální polohy a pohybové vzorce. Správnou 

manipulací tyto polohy při činnostech zajistit. Důležité je též podpořit funkční použiti 

horní končetiny- natahování, úchopy. Statická poloha může zvyšovat tonus, proto se 

jim snažíme vyhýbat (Kraus, J. 2005). Pracovní úkoly zaměřit na rozvoj jemné a hrubé 

motoriky. 

2. Athetoidní nebo též dyskinetická forma DMO. 

Tato forma je charakterizovaná mimovolními pomalými kroutivými pohyby. Tyto 

abnormální pohyby postihují obvykle ruce, nohy, případně celé horní nebo dolní 

končetiny. V některých případech je postiženo svalstvo tváře a jazyka což vede ke 

grimasování, žmoulavým pohybům úst, mlaskání apod. Abnormální pohyby se nezřídka 

zvýrazňují při emočním stressu a naopak mizí ve spánku. Nemocní mohou mít 

problémy se svalovou koordinací potřebnou pro mluvení, což se označuje jako 

dysarthrie. Athetoidní forma DMO, postihuje asi I 0-20% nemocných. 

Možnosti intervence 

Výběr činností volit tak, aby byly zapojovány obě poloviny těla a dítě pracovalo se 

střední linií. Pohyby stimulujeme k facilitaci vzpřimovačích reflexů, k rozvoji 

rovnovážných reakcí. A jako u předešlé formy, činnosti zaměřit na rozvoj jemné a hrubé 

motoriky. 

3. Ataktická forma DMO. 

Tato vzácná fonna postihuje především vnímání rovnováhy a tzv. hlubokou citlivost 

(propriocepci). Postižení mají často špatnou pohybovou koordinaci, jejich chůze je 

nestabilní, o široké bázi (připomíná opileckou chůzi), chodidla pokládají nezvykle 
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daleko od sebe. Problémy nastávají při pokusu o rychlý a přesný pohyb, jako je kupř. 

psaní nebo zapínáni knoflíků na oděvu. Nemocní mohou mít také takzvaný intenčni 

tremor, třes objevující se při volní hybnosti; například když se postižený snaží uchopit 

knihu, ruka, kterou pro ni natahuje, se mu při tom roztřese a třes se zvýrazňuje, jak se 

ruka přibližuje ke kýženému předmětu. Ataktickou formu má asi 5-10% nemocných s 

DMO. 

4. Smíšené formy DMO. 

Je časté, že se u nemocných s DMO výše uvedené formy růmě kombinují. Nejčastější 

kombinaci představuje spastická forma s athetoidnimi pohyby, ale i jiné kombinace jsou 

možné. 

4.1.3 Možnosti léčby a terapie u dětí s DMO 

1. Možnosti terapie 

Pojem terapie lze vymezit jako způsoby odborného a cileného jednáni člověka 

s člověkem, jež směfuji od odstranění či zmirnění nežádoucich potiží, nebo odstraněni 

jejich příčin, k jisté prospěšné změně (Muller, O. 2005). 

Možnosti terapie dle Mullera jsou: 

a) chirurgická 

b) farmakologická 

c) fyzioterapeutická 

d) psychoterapeutická 

2. Možnosti léčby ( DMO) 

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

dítěte (může příznivě ovlivnit kvalitu jeho života). Pokroky v léčení těchto onemocnění 

vedly k tomu, že dnes již mnozí z těch, kteří byli včas a správně léčeni, mohou vést 

téměř normální život. Neexistuje žádná standardní léčba, která by byla účinná u všech 
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nemocných. Lékař, který vede léčbu pacienta s DMO, musí ve spolupráci s řadou 

specializovaných odborníků nejprve správně rozpoznat individuální poruchy a z nich 

vyplývající individuální potřeby dítěte a na jejich základě stanovit "na míru šitý" 

terapeutický program. 

Některé z přístupů, které lze vložit do léčebného plánu zahrnuji léky pro léčbu epilepsie, 

uvolňující svalové spasmy, různé dlahy kompenzující svalovou nerovnováhu, operační 

léčbu, mechanické pomůcky k překonání handicapu, uspokojování emocionálních a 

psychologických potřeb, rehabilitaci, pracovní terapii, logopedickou péči a výchovu. 

Obecně platí, že čím dříve je komplexní léčba zahájena, tím větší má dítě šanci překonat 

vývojovou poruchu nebo se naučit zvládat různé úkoly alternativními způsoby (Y otava, 

J. 2003). 

Do terapeutického týmu patří specialisté různých odborností vzdělaní ve specifické 

problematice DMO: 

e Odborný lékař, u nás zpravidla (dětský) neurolog, s erudicí v péči o vývojově 

postižené děti. Tento lékař je většinou vedoucím týmu zodpovědným za 

sestavení komplexního léčebného plánu a koordinaci všech dílčích léčebných 

přístupů. Kromě jiného také dlouhodobě sleduje psychomotorický vývoj dítěte. 

• Fyzioterapeut je jedním z nejdůležitějších členů týmu. Sestavuje speciální 

cvičební program cílený na zlepšení zbytkových motorických funkcí a aktivaci 

kompenzačních mechanismů ke zlepšení hybnosti nemocného. Rehabilitační 

cvičení s nemocným také sám provádí a zacvičuje rodinu nemocného v jeho 

provádění. 

• Ortoped, chirurg specializovaný na diagnostiku a léčbu poruch kostí, svalů, 

šlach a jiných částí pohybového aparátu. Ortoped řeší konzervativními či 

operačními postupy poruchy pohybového aparátu vzniklé druhotně v důsledku 

nervové poruchy, které nelze ovlivnit léčbou nervové poruchy samotné či 

rehabilitací. 

• Neurochirurg, chirurg vzdělaný v neurologii, který řeší konzervativními a 

operačními postupy organické vady nervového systému a jeho podpůrných 

tkání, jako jsou cévy, měkké tkáně, lebka a páteř. U nemocných s DMO řeší 

vady mozku a míchy, jako je hydrocefalus, mozkové cysty, cévní vývojové 

vady, vývojové vady páteře. Zvláštní oblastí je tzv. funkční neurochirurgie. Její 
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operační postupy umožňují specifickou léčbu některých forem epilepsie, 

pomáhají léčit spasticitu a některé extrapyramidové poruchy. 

• Logoped se podílí na péči o nemocné s DMO diagnostikou a léčbou 

komunikační problémů, zejména poruch řeči. 

e (Dětský) psycholog pomáhá nemocným a jejich rodinám zvládat specifické 

stressové situace spojené s DMO, jakož i řešit specifické poruchy chování a 

sociability s touto nemocí někdy spojené. 

e Speciální pedagog hraje důležitou roli v týmu při výchově a výuce nemocných s 

mentálním postižením nebo se specifickými poruchami učení. 

e Sociální pracovník, jehož úkolem je pomoci nemocnému v integraci do 

společnosti a rodině v zajištění komplexní péče o nemocného vč. jeho vzdělání, 

a to s využitím státní podpory a svépomocných organizací. 

Postupy ve speciálni pedagogice pň práci s dětmi DMO 

Ve speciální pedagogice můžeme využít některých metod či postupů psychoterapie. 

Psychoterapii lze definovat jako odbornou, záměrnou a cílevědomou aplikaci 

psychologických prostředků použitou za účelem pomoci lidem změnit jejich chování, 

myšlení, emoce či osobnostní strukturu společensky i individuálně přijatelným 

směrem.(Prochazka, J. O. Norcross, J. C 1999). 

Například: 

e terapie hrou 

• činností a pracovní terapie &_ 

• psychomotorické terapie 

• expresivní terapie (arteterapie) 

• terapie s účastí zvířete (zooterapie, animoterapie) 

Klíčovými členy terapeutického týmu jsou samotní nemocní s DMO, jejich rodinní 

příslušníci a pečovatelé. Všichni jmenovaní musí být od prvopočátku zainteresováni do 

všech jednotlivých kroků od plánování přes rozhodování až po vlastní realizaci terapie. 

Řada studií prokazuje, že právě podpora rodiny a motivace nemocného JSOU 

nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují dosažení dlouhodobých léčebných cílů. 

Příliš často se rodiče, ale i lékaři, zaměřují u těchto dětí na neschopnost chůze, cíle 

léčby by však měly být mnohem širší - měly by zahrnovat rozvoj širokého spektra 
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dovedností, které ve svém souhrnu umožní nemocnému dospět a získat maximální 

možnou míru nezávislosti ve společnosti (Kraus, J. 2005). Zde je na místě citovat 

jednoho amerického lékaře, který řekl: "Koneckonců skutečným smyslem chůze je dostat 

se z místa A na místo B. Avšak v případě, že dítě potřebuje k pohybu invalidní vozík, je 

důležité, aby zvládlo tento úkol." To však jistě neznamená, že bychom se měli smířit s 

invalidním vozíkem dříve, než zkusíme dítě postavit na vlastní nohy, jak se tomu často 

děje právě v evropských zemích. 

4. 2. Problematika CT u dětí s kombinovanými vadami 

4.2.1 Základní informace o canisterapii 

Canisterapie patří do rehabilitačních metod, které slouží k podpoře zdraví lidí všech 

kategorií, při nichž se využívá interakce mezi člověkem a zvířetem (Kalinová, V. in 

Velemínský, M. 2006). Pro tuto definici se užívá souhrnný název zooterapie. Zahrnuje 

taktéž: 

~ Hyporehabilitaci - využití koně 

~ F elinoterapii - využití kočky 

~ Delfinoterapii - využití delfína 

~ Lamaterapii - využití lamy 

~ Ornitoterapii - využití ptactva 

Autorem termínu canisterapie se v roce 1993 stala Jiřina Lacinová, která zároveň byla 

se sdružením Filia průkopníkem a osvětovým pracovníkem v tomto oboru. Zároveň 

také vytvořila první metodiku léčebných kontaktů handicapovaných dětí se saňovými 

psy (interakce skupiny saňových psů s velkou skupinou děti') a představila ji na 

ženevské konferenci v roce 1995. 

Jednou z nejvýstižnějších definicí je ta, jenž canisterapii označuje za součást metod, 

které slouží k podpoře psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií, při níž se 

využívá přítomnosti psa. Lenka Galajdová definuje canisterapii jako označený způsob 

terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, (Galajdová, L. 1999) 

přičemž pojem zdraví je zde myšlen podle definice WHO (Světové zdravotnické 

organizace) jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Dále se uvádí (Vrbová, J. 

2005), že canisterapie je součástí zooterapie. Jedná se o podpůrnou formu 
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psychoterapie, která je výhradně založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné 

pozitivní interakci. Canisterapie klade důraz především na řešení problémů 

psychologických, citových a sociálně integračních, přičemž působení na fyzické zdraví 

je druhotné a zahrnuje spíše složku motivace. 

Canisterapie se dá také definovat jako léčebný kontakt psa a člověka Je prováděná 

formou skupinovou či individuální. Pes je výborným společm'kem a také výchovným 

prostředkem pro klienta. Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, 

podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci 

podílet se na vlastním léčebném procesu, zlepšuje interakci klienta s ostatními klienty -

ošetřovateli - rodiči atd. Prostřednictvím canisterapie dochází k nácviku koncentrace a 

zvýšení pozornosti, rozvoji sociálního cítění, zlepšení kvality života a v některých 

případech i snížení agresivity klienta (Galajdová, L. 1999). 

Canisterapie od svého vzniku v ČR, který lze datovat rokem 1993 prochází stále 

energickým vývojem. V ČR probíhá v současné době velmi důležité období. Především 

dochází k navázání spolupráce mezi jednotlivými členskými organizacemi 

Canisterapeutické asociace (CTA), jenž je zastřešující organizací, díky každoročním 

odborným konferencím zaměřeným na problematiku zooterapie i ke hlubší spolupráci 

mezinárodní, dále pak k tvorbě pravidel a metodik bez kterých není možné zajistit 

odbornost a kvalitu v praktickém provádění canisterapie, dochází také k publikaci 

odborných prací, článků a jednotlivé praktické metody canisterapie jsou 

dokumentovány vědeckým výzkumem. 

Možností využívání canisterapie je široká škála a právě zde mohou vznikat jistá 

nebezpečí při neprofesionálním využívání zvířecích pomocníků. Díky nejednotnosti 

terminologie je termínu canisterapie často využíváno bez rozdílů jedná-li se o cílenou 

terapii (tedy AAT), o aktivitu se psy (AAA) nebo o edukaci (AAE), což by mohlo 

ohrozit již seriózně pracující terapeuty. Bylo by tedy vhodné a je to pro budoucí práci 

profesionálních canisterapeutických týmů také nezbytné, odlišit způsoby praktikování 

canisterapie (Valenta, M. MUller, O 2003}. 

4.2.2 Metody a formy canisterapie 

zda jde o terapii jen za účasti psa (AAA), terapii (AAn pomocí psa nebo terapii 

vzdělávání pomocí psa (AAE) (Milller, O. 2005), 
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AAA (Animal Assited Activities) 

Tato metoda je charakteristická tím, že nemá určené specifické cíle, jde o aktivity, které 

vyplývají spontánně z přítomnosti zvířete a také požadavků klienta. Výsledky 

terapeutického působení jsou těžko měřitelné a můžeme je hodnotit jen podle toho, zda 

je klient pokojen, do jaké míry je aktivní, jaká je škála jeho citových projevů a do jaké ~

míry e zlepšila kvalita života klienta. O průběhu terapie není nutné vést podrobnou f-·

dokumentaci. AAA lze rozdělit na následující formy: 

a) AAA pasivní -jde o nejjednodušší formu, kdy pes má pozitivní vliv už jen svou 

přítomností a klient se o psa nemusí starat. 

b) AAA interaktivní - zde existuje forma rezidentní, kdy je pes v řízení přítomen 

neustále a klienti o psa pečují, nebo častější typ návštěvní, který Je 

charakteristický tím, že pes dochází na terapň pravidelně v danou dobu. 

AAT (Animal Assisted Therapy) 

Je to metoda vyznačující se záměrnou, plánovitou a cílenou intervencí, která je 

garantována speciálně vyškoleným profesionálem z oboru zdravotnického, školského 

nebo sociálního, podle toho, v jakém zařízení terapie probíhá a jaké cíle sleduje. Pes je 

nezbytnou součástí terapie, která vyžaduje diagnostiku a průběžnou evaluaci. Výsledky 

této terapie jsou objektivně pozorovatelné a měřitelné. 

AAE (Animal Assited Education) 

Metoda, kde se využívá kontakt zvířete a člověka se zaměřením na rozšíření nebo 

zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností člověka. Hlavním cílem je 

přirozené zvýšení motivace k učení a osobnostnímu rozvoji. 

Nejčastěji se uplatňují techniky podávání informací zábavnou formou a názornou 

ukázkou. Hry za účasti zvířete, které podporují rozvoj motoriky, komunikace, péče o 

zvíře apod. 

Jedno z členění forem zooterapie může být z hlediska počtu klientů, a to na individuální 

a skupinovou, přičemž obě mají své opodstatnění a záleží na terapeutovi, jakou formu 

zvolí (Vrbová, J. Nari, P. 2000). 

• Individuální forma: Bývá preferována více u imobilních klientů zpravidla 

stěžejní částí této terapie je tzv. relaxační část. 

19 



• Skupinová forma: Je výhodná tím, že uspokojí více klientů najednou. Bývá 

preferována spíše u klientů mobilních. Stěžejní částí této terapie je tzv. část 

aktivní. 

Obě tyto formy lze využívat u výše uvedených metod (AAA, AAT, AAE). 

4.2.3.Části a obsah canisterapeutické jednotky 

Caniterapie nemá dogmatické schéma, ale přesto je její obsah ovlivňován a určován cíli, 

které má caniterapie sledovat. Určující pro skladbu caniterapeutické jednotky jsou také 

metodické zásady vycházející z psychologie, pedagogiky i rehabilitace. Jednotlivé 

aktivity by měly na sebe logicky navazovat (Galajdová, L. 1999). 

Úvodní část 

Tato část je nesmírně důležitá pro navození pocitu bezpečí a důvěry (Galajdová, L. 

1999). Proto by při příchodu psa měl být klient ve stejné úrovni jako pes nebo výš (sed, 

stoj). V této části dochází k seznámení a vzájemnému přivítání. Pes by měl přijít 

s psovodem klidně, neměl by štěkat na klienty a měl by se umět s nimi přivítat. Další 

činností bývá vzájemné představování a opakování jmen klientů. 

Relaxační část 

Relaxační část je částí prožitkovou, kde jde především o silný emociální prožitek 

klienta. V této části se uplatňuje zejména polohování imobilních jedinců. Důležité je 

klientu poskytnout dostatek času a prostoru pro zorientování se v nové poloze a pro 

vnímání dané polohy, kterou vždy něco sledujeme (Valenta, M., MUller, O. 2003). 

Snažíme se o navození libých pocitů, o předávání energie, relaxaci a u spastických 

klientů o uvolnění. 

Aktivní část 

Jak je již v názvu uvedeno, tato část vyžaduje určitý díl aktivity dle individuálních 

možností a schopností. Po předešlé relaxační části logicky nastupuje aktivní část a bývá 

zpravidla zařazena do všech terapeutických lekcí. Po relaxační části dochází k uvolnění 

celého těla, v rámci možností pomine spasticita a klient je připraven a schopen se lépe 

zaměřit na daný úkol. 
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V této hlavní části si klienti mohou plnit úkoly z individuálního výchovně- vzdělávacího 

plánu a mohou se zde prolínat všechny složky. Činnosti v aktivní části jsou zaměřeny na 

rozvoj motoriky se snahou procvičit co nejvíce svalových skupin, na rozvoj orientace, 

komunikace a jiných dovedností (Kalinová, V. 2004). 

Významnou součástí relaxační části terapie u dětí s DMO (zvláště u těžších forem 

postižení) je bezesporu polohováni. 

Polohováni v canisterapii: 

Jedná se o přenos energie - tepla ze psa na člověka. Pes má tu schopnost energii 

přenášet a zároveň příjemně působit svou srstí na klienty. 

Největší výsledky polohování se psy jsou vidět u tělesně postižených, kteří trpí 

svalovými křečemi nebo třesem (DMO, Parkinsonská nemoc ). U těchto typů pacientů se 

křeče či třes jen těžko dají zastavit existujícími léky a jinými fyzioterapeutickými 

metodami. Pokud tyto přece jen zabírají, mají negativní vedlejší účinky nebo nízké 

procento úspěšnosti. Ani polohování se psem není všemocné, ale pokud křeče či třes 

ustanou alespoň na čas, je to ohromný úspěch ... a bez vedlejších účinků. 

Hlavním důvodem, proč dojde k uvolnění svalstva je teplo. Pes má teplotu o jeden 

stupeň Celsia vyšší než člověk, což je pro klienty, kterým se určitá část těla špatně 

prokrvuje (např. mají stále studenou jednu polovinu těla), velice přínosné. Vlivem 

polohování určitých částí těla, které se zahřívá, se snižuje spasticita. Tito lidé mají 

většinou velice citlivou pokožku a na vyhřívací dečky nebo lahve reagují negativně. 

Teplotu vnímáme každý jinak, podobně jako když dáte malému dítěti napít čaje a ačkoli 

jste ho předtím zkusili a zdál se vám příjemně teplý, dítě si může stěžovat, že je příliš 

horký. U psů tento problém odpadá. Přesto neobyčejně vysoká úspěšnost canisterapie v 

poměru s běžnými typy prohřívání naznačuje, že samotným teplem to není. 

4.2.4.Výběr vhodných plemen pro canisterapii 

Odborníci z oblasti canisterapie se shodně domnívají, že nelze jednoznačně rozhodnout 

o prioritní vhodnosti plemene pro canisterapii, tuto vhodnost můžeme podle Eisertové 

pouze předpokládat ( in Velemínský a kol., 2007). Kromě vhodné výchovy a výcviku 

musí být pes cíleně speciálně připraven, psovod proškolen a tým musí uspět u 

canisterapeutických zkoušek. Psy jako koterapeuti nabízejí klientům všech kategorií i 
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sociálních skupin vysokou interakci a komunikaci (Mojžíšová, 2003). Kromě všech 

často jmenovaných dovedností (absence agresivity a přílišné bázlivosti) je také velmi 

důležité, aby canisterapeutické aktivity přinášely psu radost (Tichá in Velemínský a 

kol., 2007). 

Stručná charakteristika dvou plemen, která se účastnila našich pravidelných 

canisterapeutických lekcí: 

Australský honácký pes (Australian cattledog) 

Toto plemeno oficiálně existuje 100 let, pochází z Austrálie a jeho tvůrci jsou kolonisté 

z Anglie, ne nadarmo nazývané chovatelskou velmocí. Australský honácký pes je velice 

inteligentní a pracovitý, vyrovnaný a samostatný. Málo štěká, je věrný, odolný, 

ostražitý, optimistický a aktivní. Při plnění úkolů velice spolehlivý, má schopnost 

vřelého empatického napojení na člověka 

Německý ovčák 

Německý ovčák je nejvíce používaným pracovním psem na světě. Je spolehlivou 

oporou nejen pro policisty, celníky, vojáky, ale také záchranáři a slepci vědí, že mohou 

důvěřovat jeho vynikajícím smyslům a stavět na jeho oddané věrnosti (Sammsová, S. 

2000). Tito psy mají nadprůměrné vlohy k tomu, aby sloužili jako stopaři, záchranáři, 

hlídači a ochránci. Vždy jsou připraveni splnit úkol nejen díky vysoké inteligenci, 

ostražitosti, schopnosti rychle reagovat, ale i díky věrnosti svému pánu. 

4.2.5. Možnosti působení canisterapie u dětí DMO 

Obecně canisterapie rozvíjí poznávací, motorické i sociální dovednosti. Jak uvádí Věra 

Tichá (in Velemínský a kol., 2007) kontakt se psem všeobecně působí jako: 

a) Podpora tělesných potřeb a dovedností 

Úroveň pohybových dovedností: v oblasti manuální zručnosti jsou zřejmé obtíže závislé 

na míře postižení. Postižení motoriky bývá časté, mnohdy jednostranné a dítě se učí toto 

omezení kompenzovat například používáním lépe pohyblivé končetiny. 
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Caniterapií dochází k podpoře rozvoje jemné i hrubé motoriky, koordinaci pohybu, 

celkovému uvolňování svalstva, k fyziologickým účinkům: snižování hodnot krevního 

tlaku, srdeční a dechové frekvence, stabilizace krevního oběhu a pulzu atd. 

b) Podpora psychických potřeb a dovedností 

Psychické potřeby závisí na dosažené vývojové úrovni a ta je u postižených dětí více či 

méně odlišná od normy. Postižené dítě nebývá tak aktivní a mnohé základní zkušenosti 

mu musí zprostředkovat společnost (Matějček). Potřeba citového vztahu a bezpečí je 

mnohdy vršší než u zdravých dětí, citová vazba pomáhá překonat mnohé problémy 

v růmých životních situacích. Emoční vztahy mají zásadní význam pro celkovou, 

somatickou i psychickou odolnost dítěte. (Bowlby in Psychologie handicapu, 2000) 

Canisterapie může u dětí s DMO redukovat pocit osamocení, nabízí psychosociální 

podporu, útěchu, povzbuzení, zvyšuje sebevědomí, sebedůvěru, obraz vlastního těla, 

trénink řečových dovedností atd. 

c) Podpora sociálních potřeb a dovedností 

U dětf s DMO se canisterapie a její postupy zaměřují na podporu psychosomatického 

vývoje, koordinaci pohybu, podporu řečových schopností, stimulaci, trénink paměti, 

volních dovedností, rozvoj myšlení, osvojování sociálních dovedností, sebeobsluhy, 

samostatnosti, posílení stability, navazování nových vztahů, integrace. Nabízí 

komunikační příležitost, téma rozhovoru, rozvíjí nonverbální dovednosti např. mimiku, 

gesta, oční kontakt. U děd se zdravotním postižením (tedy i DMO) nejde jen o prosté 

časové opoždění duševního a tělesného vývoje, ale o strukturální vývojové změny. Dítě 

se zdravotním postižením nelze automaticky přirovnávat k mladšímu "normálnímu 

dítěti, neboť to není jen otázka kvantitativní, ale dochází ke změnám kvalitativním 

(Valenta, M., MUller, O. 2003). Při stanovování cílů vždy vycházíme z konkrétních 

schopností, dovedností daného dítěte a hloubky jeho postižení. Obecným cílem podle 

Věry Tiché (in Velemínský a kol., 2007) je v individuálním plánu rozvoje klienta co 

nejvyšší stupeň socializace (společenského a pracovního uplatnění). 
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Socializace u dětí DMO a jeji opodstatnění. 

U dětí s kombinovanými vadami bývá v rámci celkové vývojové retardace opožděno i 

osamostatňování. Tyto děti jsou mnohem déle závislé na dospělé osobě. Rozvoj 

osobnosti bývá limitován jak na úrovni možností vlastní aktivity, tak z toho 

vyplývajícím menším rozsahem zkušeností. Přetrvávající větší závislost potvrzují i 

projevy separační úzkosti (Matějček, Z. 2001). Pasivita a závislost se negativně projeví i 

v rozvoji autoregulace. Silná vazba na matku může nějakým způsobem ovlivňovat 

rozvoj identity postiženého dítěte a jeho pozdější chování a prožívání. Schopnost 

alespoň částečně ovládat svoje jednání se u těchto dětí rozvíjí později. V jejich životě 

často dochází k frustraci a deprivaci psychických potřeb na různé úrovni. Děti 

postižené DMO !Je více bojí, mnoho objektů a situaci je pro ně neznámých. Rodina je 

základním činitelem socializace postižených dětí. Důležitý je v tomto případě postoj 

rodičů, záleží na citlivosti a přiměřenosti výchovy (Vágnerová, M. Hadj-Moussová, Z. 

Štech, S.2000): 

./ rodina předává dítěti určitou soustavu hodnot a cílů, projevujících se ve 

verbálních sděleních ale i v konkrétním chování . 

./ V rodině se dítě setkává s různými projevy chování a variantami sociální 

interakce, které se realizují verbálním i neverbálním způsobem. Výchovné 

vedení v této oblasti musí vycházet z jednoduchých, rozbitelných a často 

opakovaných variant chování . 

./ Rodina má ve vztahu k chování dítěte regulační funkci. Proces osvojování každé 

role rodina kontroluje a podle svých představ modifikuje. 

Společnost je jedním z činitelů, které významným způsobem ovlivňují psychický vývoj 

dítěte. Socializace je jedním z procesů, které přispívají k rozvoji osobnosti, ve smyslu 

získávání specificky lidských variant chování a prožívání. Dítě tak získává určitý 

systém hodnot, norem a rolí, schopnost komunikace. Osvojení sociálních rolí závisí na 

rozšiřování sociálních kontaktů dítěte, jeho zkušenosti s různým prostředím. U dětí 

s postižením může být nabídka vzorů chování omezena, proto je důležitý model 

sociálního chování rodiny, později chování učitele ve třídě a vrstevníků (Vítková, M. 

2006). 
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U dětí s kombinovanými vadami je canisterapie vhodným 

prostředkem pro zlepšení stavu těchto oblastí postižení: 

1. Působení v oblasti mentálního postižení: 

Zde je dobré rozlišovat, o jaký stupeň mentálního postižení se jedná a podle toho volit 

cestu k dosažení cílů. Dále se v publikaci Zooterapie ve světle objektivních poznatků 

(Velemínský a kol., 2007) uvádí tyto cíle: 

a) Lehké mentální postižení 

11 dosažení co nejvyššího stupně socializace - zvíře člověka podněcuje 

k sociálnímu kontaktu: smích, oční kontakt, dotek. Usnadňuje navazování 

vztahů, nabízí téma hovoru, svou přítomností odbourává osamělost, zkušenost 

sebeúcty, sebedůvěry, pocit odpovědnosti apod. 

• rozvoj kognitivních a sociálních dovedností - učení rozlišování: velikost, barva, 

délka srsti, tvar uší apod. Vyhledávání rozdHu na dvou psech např. na obrázcích, 

cílená manipulace předměty jako je náhubek, kartáč, vodítko. 

• rozvoj schopností a dovedností v oblastech sebeobsluhy - motivace a stimul 

k samostatnosti: pes je zdrojem podnětů jako např. uspokojování potřeb psa. 

• rozvoj motoriky a manuálních činností - manipulace s nádobami na vodu, 

granule, využití pískacích hraček, česání psa, aport, manipulace s karabinami. 

e~ psychická podpora- emočně libé prožitky spojené s přímým kontaktem, hraní se 

psem, pes jako kamarád a společník, důvěrný vztah. 

• Aktivace - podpora k vlastním aktivitám a samostatné iniciativě třeba při 

naplňování potřeb psa: dítě přinese vodu apod. 

b) Střední mentální postižení 

• rozvoj motorických schopností - využití psa jako motivačního prvku k pohybu, 

přetahování se psem o lano, házení aportu 

• sebeobslužných činností - pes může být motivačním prvkem při neoblíbených 

aktivitách: např. u jídla "pejsek taky papá". 

• emoční oblast - zážitky spojené s příjemnými pocity, odbourání strachu a 

úzkosti, zklidňující účinky. 
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a kognitivní a sociální dovednosti - krom verbální komunikace nabízí pes i růmé 

roviny neverbální komunikace: mimika, gesta, pohyby ... 

m vztah ke zvířatům - osvojení si láskyplného přístupu, péče, odpovědnosti, rozvoj 

rodičovských postojů. 

c) Těžké mentální postižení 

• podpora sebeobsluhy- stejně jako u střední mentální retardace: motivační prvek 

k pohybu, přetahování o lano, házení aportu. 

• motorických dovedností 

• rozvoj řečových schopností - při komunikaci se psem, o psovi, popis obrázku: 

části těla atd. 

• emoční podpora - prostor pro individuální kontakt dítěte se psem, navození 

příjemného odpočinku, relaxace. 

• kontakt se zvířetem - uspokojení, přímým kontaktem: stimulace sluchu, čichu, 

tělesné teplo. 

d) Hluboké mentální postižení 

• tělesný kontakt se psem (pokud není přítomna agresivita a nehrozí psovi riziko 

ublížem') 

• zprostředkované hlazení psa (vedením ruky) 

2. Působení v oblasti tělesného postižení: 

Zde je samozřejmě nutné brát na zřetel stupeň postižení pohybového systému. Jak uvádí 

Janovský (2006) s ohledem na veškeré skutečnosti při práci s dítětem tělesně 

postiženým je zřejmé, že efektivní terapie by měla být ucelená (propojená a komplexní) 

a především interdisciplinární. 

Při samotné aplikaci canisterapie a stanovování cílů se dle Eisertové (in Velemínský 

2007) nejčastěji využívá těchto prvků: 

• pes je motivací k pohybovým aktivitám 

• pes je přímo rehabilitačním prvkem (polohováni') 

• 

• 
za pomoci techniky polohování napomáhá pes k uvolnění spasticity 

zlepšení koordinace a síly v končetinách 
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• pomáhá k udržení rovnováhy při sezení, stání, chůzi 

• jemná a hrubá motorika 

• volní pohyby 

• trénování svalstva 

3. Působení v oblasti smyslového vnímání: 

• Somatické podněty- ohraničení svého těla, uvědomění si jednotlivých částí těla, 

rozvoj hmatové percepce (dotyk) 

• Vibrační podněty - plynulý dech psa zklidňuje a pozitivně působí na jeho 

naladění 

• Vestibulární podněty - poloha a pohyb těla v prostoru (přijímání nových poloh, 

změna polohy, přecházení z polohy do polohy) 

4. Působení v oblasti socializace 

- větší nezávislost na okolí 

- pocit bezpečí v kolektivu, spolupráce 

- zvýšení sebevědomí - zabránění pocitu neužitečnosti (péče o psa) 

- snížení strachu a stresu v neznámém prostředí 

-zlepšení komunikace s okolím 

-plní roli prostředníka mezi lidmi a okolním světem 

-přispívá k duševní rovnováze 

-snižuje pocit osamění, zvyšuje pozitivní naladění 

-rozvoj rodičovských postojů 

-potěšení z doteku se zvířetem 

Také dle Zouharové (2005) je působení caniterapie prospěšné v mnoha oblastech 

rozvoje. Ve své publikaci uvádí některé činnosti, jako motivační prvky k dosažení 

zlepšení fyzického i psychického stavu klienta. Do aktivní části můžeme zařadit hry se 

začleněním psa například: 

»- Aport hrou - přispívá k rozvoji řeči (povely), nácviku správné výslovnosti, 

rozvoji jemné motoriky. 
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~ Otáčení za psem - správná koordinace pohybu, spontánní pohyb, udržování 

směru, otáčení hlavy. 

):;> Ukazování na různé části těla psa - řečová výchov~ soustředěnost, odstranění 

úzkosti. 

~ Přetahování- posilování svalstv~ rovnováhy. 

»- Vyhledávání pamlsků v dlaních- masáž dlaně, uvolnění spasticky. 

J» Pes jako motivace- po splnění zadaného úkolu může dítě za odměnu psa česat, 

nasadit či sundat obojek, dát mu pamlsek- zlepšení jemné motoriky. 

~ Granulování- dítě se položí na záda, na bříško mu klademe granule a pes je 

vyhledává - odbourání úzkostných stavů. 

Toto je jen výčet dosud uplatňovaných oblastí, kde je možno psa - canisterapeuta 

použít. Nesmíme opomenout, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle 

závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti. 
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V. Praktická část 

5. 1 Metody sběru dat 

POZOROVÁNÍ 

Výzkum jsem prováděla na dvou žácích rehabilitační třídy při Základní škole speciální 

Litvínov , kde byly jako součást edukace zařazeny canisterapeutické lekce. Ke sběru 

dat docházelo v průběhu prvního pololetí školru'ho roku 2007/2008, kdy 

canisterapeutický tým navštěvoval naše školské zařízení v pravidelných čtrnáctidenních 

intervalech. 

První výzkum jsem realizovala na Honzovi, trpícím úzkostnými stavy. Emoční ladění 

dítěte bylo hodnoceno subjektivně na základě jeho slovního a gestikulačního projevu. 

I. Fáze pozorování: zaměřila jsem se na počáteční odstranění obav 

z přítomnosti psa a nonverbální komunikaci. 

II. Fáze pozorování: zaměřila jsem se na změny v chování při prvním nepřímém 

kontaktu za ruku asistentky, která hladí psa a při eliminaci vzdálenosti od 

psa. 

III. Fáze pozorování: pozornost jsem věnovala prvnímu přímému kontaktu se 

psem- hlazení. 

IV. Fáze pozorování: sledovala jsem rozvoj kognitivních schopností při plnění 

úkolu - česání psa. 

V. Fáze pozorování: zaměřuji pozornost na změny v chování a motorickou 

dovednost při vlastní aktivitě- házení aportu. Vzhledem kjeho asociálnímu 

chování se stalo důležitým aspektem navázání vztahu se psem jako živým 

tvorem. 

MĚŘENÍ TEPLOTY 

Druhý výzkum byl prováděn s Janou, u níž se stala sledovaným parametrem míra 

uvolnění spasmu během polohování. Vycházeli jsme z předpokladu, že zvýšením 

tělesné teploty přenosem energie ze psa na člověka dojde k uvolňování spasmu. 

Sledování míry uvolnění spasticity měřením teploty polohovaných částí těla jsme 

zapisovali v průběhu polohovací jednotky a naměřené hodnoty v časových intervalech 

pak zaznamenávali do tabulky. Jednotlivé změny hodnot vzestupu a poklesu teploty 

v určitém časovém pásmu jsou dobře patrné z grafických záznamů. 

Fáze polohování sestávala z těchto poloh: 
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Schéma Polohování č. 1 

A. Poloha v sedě: 

B. Poloha na boku: 
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C. Poloha na zádech s hlavou na hr"betu psa: 

Jako vhodnou dobu polohovací jednotky jsme zvolili 1 O minut s tří minutovými 

intervaly pro adaptaci na změnu další polohy. 

ŘÍZENÝ ROZHOVOR S RODIČI DĚTÍ 

STUDIUM DOSTUPNÝCH MATERIÁLŮ O DÍTĚTI: individuální vzdělávací plány 

obou dětí, psychologická a speciálně pedagogická vyšetření dítěte 
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5. 2 Charakteristika výzkumného souboru 

5. 2. 1 Charakteristika výzkumného prostředi a výzkumného souboru 

Ve školním roce 2005/2006 byly v Základní škole speciální Litvínov otevřeny dvě třídy 

specializované na výuku žáků s těžkým postižením, v obou třídách byla realizována 

výuka podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, a to pro celkově 

ll žáků. Do školního roku 2005/2006 byly tito žáci vzděláváni v různých třídách se 

Vzdělávacím programem pomocné školy a pfípravného stupně pomocné školy, někteří 

již byly v těchto třídách vzděláváni dle Rehabilitačního vzdělávacího programu 

pomocné školy, tři žáci nastoupili nově povinnou školní docházku. Do třídy 

s Rehabilitačním vzdělávacím programem pomocné školy, ve které jsem působila ve 

školním roce 2007/2008 jako druhá pedagožka, nastoupilo v září 2007 celkem 5 žáků, 

z toho 2 chlapci a 3 dívky, kteří zde plnili povinnou školní docházku. U dvou vybraných 

žáků (Honzíka a Jany) jsme si vedli pravidelné záznamy vlivu canisterapie na jejich 

celkový osobnostní rozvoj. U Honzíka jsme navíc sledovali problematiku úzkostných 

stavů a u Jany vliv polohovací techniky na spasmus. 

Důležitými aspekty na canisterapeutických setkání byla úzká celoroční spolupráce 

canisterapeutky, rodičů, pedagogů a asistentů rehabilitačních tříd. Neméně důležitým 

pro realizaci bylo zpřístupnění vhodných prostor, kde se setkání konala. Na vytvoření 

vhodných podmínek se podilel celý canisterapeutický tým. Prostory rehabilitační třídy 

připravil vždy tak, aby v místnosti vládla klidná atmosféra, třída byla vyvětraná, 

příjemně teplá a k dispozici připraveny všechny potřebné pomůcky k polohování tzn. 

podložky, polohovací křesla, polštáře, válec, podkova, dotykový teploměr, aportovací 

uzel, piškoty a pamlsky. 

5. 2. 2 Vlastni průběh výzkumu 

Na počátku výzkumu jsme předpokládali, že postupný rozvoj a intenzita blízkosti mezi 

terapeutickým psem a žáky třídy, utvářená na základě pravidelného využití canisterapie 

a jejích metod v rámci edukace, vedené v souladu s principy podpůrné terapie bude mít 

celkový vliv na osobnostní rozvoj. Nevěděli jsme, jaký vliv bude mít užití těchto metod 

na změny v chování a rozvoj žáků v sociální oblasti a jak dalece ovlivní jejich 

psychomotorický vývoj. 
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Dále tedy uvádím souhrn záznamů z participačního pozorování, včetně kazuistických 

studií dvou žáků. 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 školního roku. Pro respektování důvěrného charakteru osobních 

údajů uvádím u žáků pouze křestní jména, která jsem nepozměnila z důvodu jejich 

častého užívání v původních záznamech. 

Lekce se konaly v pravidelných 14-ti denních intervalech v prostorách rehabilitační 

třídy na Základní škole speciální Litvínov. Běžná lekce obsahovala vždy logicky na 

sebe navazující části. V rámci vzdělávání byli přítomni vždy žáci dvou rehabilitačních 

tříd, při celkovém počtu ll dětí. 

5o 2. 3. Průběh canisterapeutické lekce 

V úvodní části terapeutické hodiny se děti pozdravily se psem a terapeutkou. Vzájemně 

se všichni představily svými jmény. 

V následující části relaxační se děti usadily na koberci v kruhu, pes s terapeutkou přišel 

ke každému zvlášť, začala fáze hlazení. Každé dítě mělo možnost dotýkat se různých 

částí těla, ti bojácnější hladily ocásek nebo hroet. Ti co strach nemají si troufly hladit 

psa za ušima a na čumáku. 

Další dětmi oblíbená aktivní část sezení byla zaměřena na vlastní iniciativu dětí při 

nichž se rozvíjí jak řečové tak motorické dovednosti. Poté přišlo na řadu povídání, kdy 

děti sami měly za úkol vyjmenovat části těla psa. Následovalo poučení o tom, jak 

vypadá péče o psa, co všechno pejsek potřebuje a jak se o něj máme starat. Žáci si 

mohly sami vyzkoušet kartáčování, čištění pacek nebo nalít do misky vodu či nasypat 

granule. Další z úkolů byl aport. Dítě mělo za úkol vzít do ruky oblíbenou hračku psa a 

s povelem "přines" ji odhodit co nejdál. Pes aportovanou hračku přinesl a na pokyn 

terapeuta ji opatrně vrátil do dlaně tomu, kdo hračku odhodil. Na závěr hodiny dostal 

pes za úkol vyhledat v sevřených dlaních všech zúčastněných žáků pamlsek. Všichni 

sedící v kruhu musely mít sevřené dlaně v pěst a někteří z nich dostaly piškot, který do 

dlaně dobře ukryly. Pes pak na pokyn obcházel sedící a opatrně si piškoty ze sevřených 

dlaní vyprostil. Teplý, vlhký a jemně drsný jazyk je výbornou masážní pomůckou, která 

má pozitivní vliv na svalový tonus. 

Závěrem se děti s pejskem rozloučily potleskem a poděkovaly canistrapeutce. 
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5. 2. 4.Charakteristika canisterapeutického týmu 

Canisterapeutický tým byl složen z 2 hlavních pedagog~ 2 druhých pedagogů, 2 

asistentů, canisterapeuta a koterapeuta - psa. Některé lekce byly prováděny za účasti 

dvou psů - koterapeutů. Vzhledem ke složení tříd žáků s různými typy kombinovaných 

vad, byla volba dvou odlišných ras výborným terapeutickým pHnosem. Bázlivé děti 

raději pracovaly s menším australským plemenem a naopak ti nebojácní volily spíše 

německého ovčáka. Z důvodu nemoci německého ovčáka k nám přišel dvakrát jako 

náhradník pes - koterapeut Alex (kříženec labradorského retrívra), jehož rasa je nejasná 

a proto jsem ji zde neuvedla. 
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5. 3 Výsledky 

5.3. 1 Jan 

5. 3. 1. 1 Kazuistika 

Charakteristika žáka 

HoDZI'k narozen 12.4 1997 nastupuje ve školním roce 2005/2006 povinnou školní 

docházku, jedná se o chlapce drobnější postavy, fyzicky odpovídajícího dítěti mladšího 

věku. Rozumí jednoduchým verbálním pokynům, plní je při důsledném vedení a 

dohledu. Vyjadřuje se citoslovci, jednoslabičnými slovy, opakuje některá víceslabičná 

jednoduchá slova. Zajímá se bezprostředně o své nejbližší okolí, vnímá prostor třídy a 

její vybavení, vyhledá obh'bené předměty, kterými samostatně manipuluje; je velmi 

plachý, v neznámém prostředí projevuje úzkost a kontakt se spolužáky nevyhledává, 

naopak je vyhýbavý a kolektivu se straní. 

Rodinná anamnéza: 

Rodiče jsou spolu oddáni, oba středního věku, Honzík má mladšího sourozence, se 

kterým je matka v současnosti na mateřské dovolené, pobírá na Honzíka přídavky na 

péči o osobu blízkou, otec je již delší dobu mimo domov, pracuje v Anglii a s rodinou 

se nestýká. 

Osobní anamnéza: 

Chlapec s diagnózou DMO - kvadruspastická forma V současné době odoperovaný 

konvergentní strabismus, jeho rozumové schopnosti jsou v pásmu těžké mentální 

retardace. 

Stav Honzlka pled nástupem povinné školní docházky: 

Ze speciálně pedagogického vyšetření před nástupem školní docházky vyplývá, 

že Honzík potřebuje dopomoc ve všech oblastech sebeobslužných činností, je plenován, 

pohybuje se sám, v oblasti rozvoje jemné motoriky užívá dlaňového úchopu 

k manipulaci s předměty, lateralita se jeví jako pravostranná. V oblasti komunikačních 
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dovedností a řeči projevuje schopnost porozumění pokynům a konkrétním slovním 

sdělením, souvisejícím s denními činnostmi. Komunikuje pomocí jednoduchých gest, 

aktivně používá 11-12 slov. Pasivní slovník se zdá o několik slov bohatší, rozumí 

jednoduchým pokynům, často však potřebuje podporu fyzickým gestem. 

Charakteristika Honzlka krátce po nástupu povinné školnl docházky, problematické 
oblasti, analýza situace: 

Honzíka vodí matka do školy denně, vždy v 7.40 hod., ihned po vyučování, v ll . 40 

hod. si ho opět vyzvedává. Ve třídě se Honzík projevuje jako velmi plachý, leká se při 

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

projevech dětí. Reaguje útěkem při náznaku sebemenší důraznosti v požadavcích 

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

dětí, náhlý vstup další osoby do třídy apod.), V oblasti základních hygienických návyků 

a sebeobslužných činností je Honzík částečně závislý na pomoci dospělých osob, 

potřebuje pomoc při svlékání a oblékání, nemá základní návyky s touto činností. Do 

školy dochází plenován, avšak ve škole je vysazován na toaletu. Zvládá si říci "čůrat". 

U stolu jí s~ je schopen sám pít pomocí brčka. Oblast hrubé motoriky - chodí 

samostatně, trochu nejistě. V oblasti jemné motoriky vázne koordinace oko-ruka situace 

může být ovlivněna ještě nedokonalým viděním po nedávné operaci strabismu. Snaží se 

o nápodobu čmárání na papíře V oblasti poznávacích schopností rozumí jednoduchým 

verbálním pokynům, poznává rodinné příslušníky, osoby ve třídě, dokáže ukázat dle 

pokynu na předmět denní potřeby (poznává předměty, s nimiž přichází denně do styku), 

dokáže tyto předměty vyhledat i na obrázku. Dokáže k sobě přiřadit dva shodné 

předměty. V oblasti řeči a komunikačních dovedností dokáže pojmenovat členy rodiny, i 

dle fotografií, reaguje na jednoduché pokyny, na jednoduché otázky reaguje odpovědí 

ano - ne, nedokáže vyjádřit své přání, nebo potřebu. 

Návrh intervence: 

Na základě poznatků o Honzíkovi z prvních návštěv na canisterapeutických hodinách, je 

zjevné, že trpí úzkostnými stavy, při pokusech o bližší kontakt se psem je odmítavý a 

straní se, ačkoliv podle slov jeho matky a mých pozorování, zjevně jeví radost při 

každém setkání se psem. Proto jsme společně s canisterapeutickým týmem navrhli pro 

Honzíka takové metody canisterapie, které využívají blízké přítomnosti asistenta, jako 
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prostředníka mezi psem a žákem, což může přispět k navození pocitu ochrany a 

bezpečí, dále k udržení pozornosti, docílit zlepšení komunikace a sbližování se 

s okolím. 

5. 3. 1. 2 Rozhovor s matkou Honzy: 

Zajímalo by mě, jak se choval Honza při setkání se psem před tim, než začal 

navštěvovat canisterapeutické lekce? 

U nás v rodině psa ani jiné zvíře nemáme, ale potkáváme často sousedy, kteří venčí své 

psy. Je vidět, že velkých ras se bojí, drží si odstup. Ani menší plemena si ale nikdy 

nepohladil. Pokud běží v televizi nějaký pořad o psech, projevuje zájem, v prodejně 

hraček si vybírá z plyšových hraček právě psa. Také v knížkách už ví, kde nalistovat 

stránku s obrázkem psa Jeví tedy o psy zájem, ale kontaktu se bojí. 

Jak honza snáší změny prostředí? 

Myslím, že velmi špatně. Nějaký čas jsme žili v Anglii a mám dojem, že Honzík si tam 

nikdy nezvykl. Chodil tam do školky, kolektivu se stranil, nechtěl tam chodit. Nejlíp se 

cítí ve známém prostředí- doma, u dědy a ve škole. 

Jak dlouho mu trvala adaptace na školní prostředl, pedagogy a žáky? 

První měsíce se stranil, do školy nechtěl. Bránil se přímému kontaktu s ostatními 

spolužáky. Pak nastala změna asi kolem druhého-třetího měsíce a někdy teď naopak 

nechce domu. Řekla bych, že úplně se nezačlenil dodnes, ale výrazný pokrok vidím. 

Pozorovala jste změny v chování poté, co začal docházet na canisterapii? 

Změny byly vidět, jak už jsem uvedla až po dvou měsících a jelikož canisterapie začala 

v září, kdy Honza nastoupil nově do školy, nevím zda to bylo celkovou adaptací na 

nové prostředí nebo zda k tomu přispěla canisterapie. Ale můžu říci, že se na terapii 

vždycky moc těší. 

Došlo u něj ke změnám chování v rodině? 

Doma je víc komunikativní, se svým mladším sourozencem lépe vychází, je více 

samostatný a méně pasivní. Také při kontaktu s dětmi na dětském hřišti je znát jiný 

přístup, i když se někdy straní a když má "ty své dny" kontaktu se vyhýbá. 

Budete nadále podporovat provozování caniterapie na naší škole? 

Určitě ano. Vím, jak tam Honzík rád chodí a protože nechci domů psa a ani nejsem 

žádný odborník v psychoterapii, budu ráda, když o Honzíka bude pečovat kvalifikovaný 

tým. 
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5. 3. 1. 3 Pozorování v průběhu canisterapeutických lekcí 

Honzík 

1. pozorování (Září 2007) 

Na začátku canisterapeutické hodiny Honzík nejprve projevil radost hlasitým pokřikem 

"pejsek, pejsek", z jeho výrazu bylo znát, že má zájem psa pohladit, ale bál se, utíkal 

před ním a schovával se za asistentku či ostatní děti. Na začátku hodiny v úvodní 

seznamovací části se posadil dál než ostatní, posadila jsem se k němu, ihned mě chytal 

pevně za ruku, pozoroval psa a zkoumal jeho chování. Mohutný německý ovčák budil u 

většiny žáků naší rehabilitační třídy respekt, svou přívětivou povahou si děti získal až 

postupně a v následující relaxační části došlo ke sbližování. Honzík svou náklonnost ke 

psu ukazoval pouze radostným slovním projevem, bližšímu kontaktu se však bránil, aby 

psa pohladil, kroutí razantně hlavou na projev nesouhlasu. Zůstával u pozorování 

ostatních dětí, sám seděl ve dvoumetrové vzdálenosti od psa. Také v aktivní části se 

činností v blízkosti psa nezúčastnil, stal se pouhým pozorovatelem. 

Výsledky: 

../ Pozoruje chování ostatních spolužáků při kontaktu se psem 

./ Setrvávání v místnosti se psem 

../ Zmírňuje obavy z přítomnosti psa na konci jednotky 
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2. pozorování ( Říjen 2007) 

Změna v chování proběhla u Honzy na třetí canisterapeutické lekci, kdy v průběhu 

relaxační části dovolil psu přiblížit se na dosah ruky. Důležitým aspektem v tomto 

pokroku byl samotný pes. Canisterapeutka tentokrát přivedla fenku patřící k plemenu 

australského honáka, který je svým vzezřením podstatně menší než německý ovčák, 

jenž doposud docházel do našeho školského zařízení. Asistentka pomalu vzala Honzovu 

ruku s pokusem psa pohladit. Ten však ruku odtáhl zpět a razantně kroutil hlavou na 

projev nesouhlasu. Abychom posílili jeho důvěru ke psu, asistentka sama ukázala jak 

psa hladí a snažila se slovně přesvědčit chlapce, aby to zkusil sám. Mimika jeho obličeje 

nám však ukázala, že má stále strach. Zkusila jsem položit jeho ruku na předloktí ruky 

asistentky, která hladila psa. Tentokrát už ruku neodtáhl a ruka se pohybovala společně 

s paží asistentky. Zatímco dosud byl Honzův pohled směrován ke psu, nyní jako by se 

bál dívat se na vlastní ruku v blízkosti psa, zrak odvrátil a pomalu se odsunul dál od 

psa. Tato fáze trvala čtyři caniterapeutické lekce. 

Výsledky: 

./ Pozvolné eliminování vzdálenosti od psa 

./ První nepřímý kontakt za ruku asistentky, která hladí psa 

./ Lépe fixoval zrak a zvyšoval soustředěnost 
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3. pozorování (Listopad 2007) 

Během následující lekce došlo k tomu, že Honzík spolu s asistentkou hladil psa po 

hroetu. Fenku jsme posadili z boku kterou terapeutka raději přidržovala, aby pes svými 

pohyby neuvedl chlapce do úzkosti. Bylo patrné, že u chlapce pozvolna dochází 

k prolamování bariér nedůvěry. 

Výsledky: 

./ Projevoval radost 

./ Hladil psa za pomoci asistentky 

4. pozorování (Leden 2008) 

Výrazný pokrok u Honzy jsem pozorovala po pěti měsících pravidelných setkání na 

canisterapeutických lekcích. Sám ihned po vstupu do prostor rehabilitační třídy 

netrpělivě vyhlížel psa, ukazoval na dveře, zvedal se z místa a opakoval stále "pejsek". 

Po příchodu fenky australského honáka nedočkavě čekal, až na něj přijde řada a 

natahoval k němu ruce. Psa jsme posadili zády k Honzovi a ten ho sám začal hladit 

dlaní pravé ruky od shora dolů po hřbetu. Otáčel se na mě, ukazováčkem ukázal na sebe 

a řekl: ,Já .. já" Zvědavě psa pozoroval, zkusili jsme změnit polohu a fenku otočit nejprve 

bokem k Honzovi a později čelem k němu. U polohy z boku bylo vidět, že se rukou 

snažil vyhýbat oblasti hlavy a pokud pes otáčel hlavu za rukou- Honzík ucuknu! a ruku 

stáhnu! zpět. Pokud byl pes čelem, Honza ho jen pozoroval, pohladit si ho v této pozici 

netroufuul. 
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Výsledky: 

./ llladil psa v poloze ze zadu a z boku 

./ Nedotýkal se psa v poloze tváří v tvář 

./ Snažil se o komunikaci 

5. pozorování (Únor 2008) 

V sedmém měsíci konání canisterapeutických hodin jsme se pokusili Honzu zapojit do 

aktivní části. Jako vhodnou formu motivace a stimulace při odstraňování úzkostných 

stavů jsme vybrali kartáčování psa. Honzu jsme nejprve nechali pozorovat při česání 

ostatní členy třídy, teprve pak canisterapeutka posadila fenku z boku k Honzovi. Vzal si 

ode mě kartáč a za pomoci asistentky, která vedla jeho ruku správným směrem po 

hroetu od shora dolů, hladil kartáčem srst psa. Na jeho výrazu bylo vidět s jakou 

důležitostí a péčí tento úkol pojal. 

Výsledky: 

./ Napodoboval ostatní spolužáky 

./ Sám projevil iniciativu 

./ Hladil srst psa kartáčem 

./ Převzal zodpovědnost v péči o psa 
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6. pozorování (Březen 2008) 

Po několika měsíčním zdárném navázání vztahu se psem se snažíme, aby získal jistotu a 

upevnění v sociálních vztazích. Chceme Honzu navést k vlastní aktivitě, aby se zapojil 

do her se psem stejně jako ostatní děti. Pomoc asistentky odmítl důrazným gestem a na 

konci aktivní části hodiny si Honza vyzkoušel sám aport. Bez asistence si sám vzal od 

asistentky do ruky aportovací uzel a podle rady své pedagožky se napřáhl a odhodil 

hračku co nejdál. Opakoval po ostatních dětech "přines" . 

./ Zapojil se do her se psem 

./ Od..~tal asistenci 

./ Odhodil hračku a opakoval slovo "aport" 
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5. 3. 2 Jana 

5. 3. 2. 1. Kazuistika 

Charakteristika žákyně 

Jana narozena 12.9 1994 je velmi adaptabilní, spokojená v kolektivu dětí a vyučujících 

třídy, projevuje radost během celého pobytu ve škole; dle aktuálních vyšetření z roku 

2007 je úroveň rozumových schopností v pásmu těžké psychomotorické retardace 

(psychologického vyšetření z ledna 2007 dokonce v pásmu hluboké mentální retardace}, 

nicméně velmi dobře a cíleně navazuje komunikaci s vyučujícími, fixuje bezpečně 

zrakem předměty zájmu, orientuje se v kolektivu třídy - dokáže dle jmen žáků třídy 

bezpečně ukázat na dotyčného žáka; chápe jednoduché otázky související s denními 

činnostmi a dokáže odpovědět ano -ne alternativním způsobem (ne- zak:ýváním hlavou; 

ano - otevření úst, vyslovením náslovné hlásky "a"). V oblasti sebeobslužných činností 

potřebuje plnou dopomoc, je plenována bez nácviku vysazování na nočník či toaletu 

(dáno celkovým zdravotním stavem). 

Rodinná anamnéza 

Jana žije s matkou a 3 staršími sourozenci. Otec od rodiny odešel po narození Janičky, 

matka zůstala na péči sama, to se v období rozvodové fáze odrazilo na její psychické 

stránce. V současnosti se o Janu stará velmi dobře. 

Osobní anamnéza 

Jana se narodila předčasně císařským řezem, porodní váha 720gramů, jako silně nezralý 

kojenec. Dívka diagnostikována DMO - těžká spastická kvadruparéza s dyskinetickým 

syndromem, je imobilní, inkontinentní, trvale potřebuje péči druhé osoby. 

Stav Janičky před nástupem povinné školní docházky: 

Ze speciálně pedagogického vyšetření před nástupem školní docházky vyplývá, 

že Jana potřebuje péči ve všech oblastech sebeobslužných činností, je plenována, sama 

nepřijímá potravu. Rozvoj hrubé a jemné motoriky je výrazně ovlivněn primárním 

postižením. 
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Charakteristika Janičky krátce po nástupu povinné školní docházky, problematické 
oblasti, analýza situace: 

Janičku vozí matka do školy denně, vždy v 7.40 hod., ihned po vyučování v ll. 40 hod. 

si ji opět vyzvedává. Období adaptace mezi novými dětmi a novými pedagogy zvládla 

bez projevů úzkosti. V rámci třídy a dalších prostor, ve kterých se ve škole denně 

pohybuje je orientována. Časovou orientaci zvládá dle pravidelných denních činností 

v rámci dopoledního vyučování. Je velmi citlivá na atmosféru ve třídě a výrazně na ni 

reaguje. Pokud je v dobrém rozpoložení, zvládá naučené návyky bez zvýšené spasticity 

a projevů mimovolních pohybů. Na slovní pokyn s latencí, nacvičuje s pedagogy třídy 

zklidnění rukou položením na podložku - teprve potom se pokouší o gesto, preferuje 

levou ruku. Při komunikaci adekvátně navazuje oční kontakt. Velmi citlivě reaguje na 

pochvalu. S časovým odstupem (v rámci svých schopností a možnosti') splní zadaný 

úkol. Ve všech činnostech je nutná dopomoc asistenta či pedagoga. 

5. 3. 2. 2. Rozhovor s matkou Jany: 

Slyšela jsem., že máte doma psa. Jaký má k němu Jana vztah? 

Psa doma máme, ale je to hlídač - velký německý ovčák. Není to žádný mazlíček, spí 

na zahradě v boudě a na kontakt s lidmi moc zvyklý není. Jana ho zbožňuje a jsou spolu 

velcí kamarádi. Je šťastná, když ji při příchodu vítá a kolikrát se tak směje, že se 

nemůže zastavit. Dávám ji do ruky pro něj mlsky a Rex si je od ní rád bere. 

Co si myslíte o metodě polohování? 

Já tomu moc nerozumím, ale Jana se na canisterapii moc těší a dokonce mi pak často 

pláče a nechce domu. Má jistě vliv na spasticitu, Jana je po ní uvolněná takže určitě 

pozitivně působí na její celkový zdravotní tav. 

Věřlte, že může mít i dlouhodobý účinek? 

Jana vypadá po terapii šťastně a to je jistě důvod, proč chci, aby dál navštěvovala 

canisterapeutické hodiny. Je to jedna z aktivit, která pozitivně působí na její 

emocionální prožitky. 

Využíváte i jiné formy terapie a co si o nich myslíte? 

Jezdíme každý rok do lázní Teplice na měsíční rehabilitační pobyt. Tam má Jana 

v denním režimu nejen léčebné koupele, masáže, ale i cvičení Vojtovo metodou. .c 

V lázních se Jany zdravotní stav vždy zlepší, ale po návratu domu se spasticita vrací do .. · 

předešlého stavu. 
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Nebylo by tedy vhodné docházet častěji na canisterapii a navštěvovat fyzioterapeuta? 

Po zkušenosti z minulých měsíců, kdy je vidět, že canisterapie Janě pomáhá o tom 

uvažuji. K fyzioterapeutovi jsme nějaký čas chodili, výrazný pokrok v jejím zdravotním 

stavu ale nebyl vidět a tak se rozhlížím po jiném odborníkovi. 

Budete nadále podporovat konání canesterapeutických lekcí na naší škole? c
Ano, Jana vypadá po terapii šťastně a to je jistě důvod, proč chci, aby dál navštěvovala 

canisterapeutické hodiny. Je to jedna z aktivit, která pozitivně působí na její 

emocionální prožitky. 
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5. 3. 2. 3 Výsledky sledování spasticky 

A) Způsoby polohování 

Poloha v sedě 

Janu jsme posadili do polohy v sedě spolu s asistentkou, která zaujala pozici Janě za 

zády, aby tak mohla snadněji pomoci s vedením pohybů. Psa jeho psovodka položila 

v těsné blízkosti před Janu. Pohyb ruky, která byla pevně spasticky sevřena v pěst, byl 

veden od hr"'betu dolů. Pomocí dotykového teploměru, který jsme přiložili na hr"'bet 

ruky, ležící na psovijsme začali měřit teplotu během polohovací jednotky, jejíž délka 

byla stanovena na 1 O minut. V jejím průběhu jsem zaznamenávala do tabulky teplotu 

měřených částí těla. Během polohování se pomalu Janě sevření pěsti uvolňovalo a už 

mohla s nataženými prsty za pomoci asistentky hladit psa. Teprve poté jsme přecházeli 

k dalšímu polohování, aby tak Jana měla dostatek času každou polohu prožít. Měření 

tělesné teploty bylo prováděno na hr"'betu ruky. 

Výsledky: 

./ Postupně uvolňovala sevření pěsti 

./ Hladila psa celou dlaní 

•!• Poloha na zádech 

Janu jsme polohovali do pozice na zádech, hlavu jsme podložili polštářem, aby nebyla 

v záklonu. Pes ležel na boku a dolní končetiny měla Jana položené přes psa tak, aby 

byly na spodní části prohřívány. Horní končetiny byly volně podél těla. Teplotu jsme 

měřili v části těla nejbližšího kontaktu se psem, tedy v podkoleníchjamkách. 

46 



Výsledky: 

" Uvolnění dolních končetin 

" Znatelné celkové zklidnění 

•!o Poloha na boku 

Jana zůstala v poloze na zádech, může se tak přetočit na bok, který si zvolí. Když se 

překulila na pravý bok, zezadu jsme přiložili polohovacího hada. Fenka si lehla podle 

pokynů canisterapeutky v těsné blízkosti Jany, také na pravý bok, tak aby Jana ležela 

čelem ke hřbetu. Levou ruku jsme Janě položili kolem krku psa, aby ho mohla hladit. 

Pra končetina zůstala pod krkem psa. Měření teploty jsme provedli na hrudníku, který 

přiléhal na tělo psa. 

Výsledky: 

" Samostatně pohybovala rukou po hr"betu psa 

" Dávala najevo radost verbálním projevem 
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•:~ Poloha na zádech s hlavou na hřbetu psa 

Janu jsme uložili do polohy na záda tak, aby ležela opřená hlavou o hr'bet psa, který 

zůstal v předešlé poloze-tedy v leže na boku. Měření teploty jsme prováděli na čele. 

Výsledky: 

-/ Znatelné prohloubené dýchání 
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B) Měření teploty 

Tabulka č. 1: Změny teploty na vybraných partiích těla v průběhu 

polohování a po jeho skončení - září 

5. září Před Během 20 minut po 2 hodiny po 

polohováním polohování polohování polohování 

Hroetruky 36,6 °C 36,7 °C 36,7 °C 36,6 °C 

Bříško 36,6--°C 36,9 °C 36,9 °C 3~7 -°C 

Dolní 36,5 °C 36,8 °C 36,6 °C 36,6 °C 
končetina 

Hlava 36,7 °C 36,9 °C 36,6 °C 36,7 °C 

GRAF č. I. Změny teploty na vybraných partiích těla v průběhu 

polohování a po jeho skončení - září 
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Tabuika č. 2: Změny teploty na vybraných partiích těla v průběhu 

polohování a po jeho skončení - listopad 

7.listopad Před Během 20 minut po 2 hodiny po 

polohováním polohování polohování polohování 

Hroetruky 36,5 °C 36,7 °C 36,7 °C 36,6 °C 

Bříško 36,7 °C 36,9 °C 36,9 °C 36,6 °C 

Dolní 36,5 °C 36,8 °C 36,7 °C 36,6 °C 
končetina 

Hlava 36,7 °C 36~9 °C 36,8 °C 36,6 °C 

GRAF č. II. Změny teploty ve vybraných partiicit tě!a v průběhu 

polohování a po jeho skončení - listopad 
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Tabulka č. 3.: Změny teploty na vybraných partiích tělm v průběhu 

polohování a po jeho skončení - leden 

2.leden Před Během 20 minut po 2 hodiny po 

polohováním polohování polohování polohování 

Hr'betruky 36,7 °C 36,8 °C 36,7 °C 36,6 °C 

Bříško 36,8 °C 37°C 36,9 °C 36,7 °C 

Dolní 36,6 °C 36,9 °C 36,8 °C 36,7 °C 
končetina 

Hlava 36,8 °C 36,9 °C 36,8 °C 36~7 °C 

GRAF ě. II. Změny teploty ve vybraných partiích těla v průběhu 

polohováni a po jeho skončení - leden 
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Tabulk2 č. 4.: Změny teploty na vybraných partiích těla v průběhu 

polohování a po jeho §končení - březen 

5. březen Před Během 20 minut po 2 hodiny po 

polohováním polohování polohování polohování 

Hr'betruky 36,6 °C 36,7 °C 36,7 °C 36,6 °C 

Bříško 36,6 °C 36,9 °C 36,9 °C 36,7 °C 

Dolní 36,7 °C 37 °C 36,8 °C 36,8 °C 
končetina 

Hlava 36,6 °C 36 .. 9 °C 36,9 °C 36,8 °C 

GRAF č. IV. Změny teploty ve vybraných partiích těla v průběhu 

polohování a po jeho skončení - březen 
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5. 4 Diskuze 

V této části práce bych nejprve chtěla uvést jak se při našem sledování osvědčila metoda --

polohování při uvolňování spasmu u žákyně se spastickou formou DMO. Při sledování 

uplatnění polohy v sedě, kdy Jana za pomoci asistentky hladila psa, došlo během 

polohovací jednotky vlivem zvýšení tělesné teploty polohované části těla k postupnému 

uvolňování sevření pěstí obou horních končetin. Při relaxací svalstva horních končetin, _,~,. 

k němuž docházelo vlivem zvýšení tělesné teploty, jsme mohli pozorovat působení na 

rozvoj jemné motoriky. Pěst zůstala otevřená ještě 2 hodiny po skončení polohovací 

jednotky a dívka tak mohla hladit psa celou rozevřenou dlaní. Hlazením psa došlo též 

k rozvoji hmatové percepce: zkušenost vnímat dotykem např. teplo, dech psa, jemná 

srst, mokrý čumák, drsný jazyk. Tím, že Jana přecházela z polohy do polohy, přijímala 

jiné, nové polohy, canisterapie přispívala ke stimulaci vestibulárních podnětů. Plynulý 

dech psa celkově zklidňoval a pozitivně působil na naladění Janičky. 

Jestliže jsme porovnávali měření teploty před započetím lekce, během polohování, 

krátce po skončení (do 20 minut) a v delším časovém odstupu (2 hodiny), bylo vidět 

zvýšení teploty polohovaných částí těla o 1 °C až 3 desetiny °C. Obecně lze říci, že stav 

spasmů u Jany před terapií se projevoval vyšší spasticitou. Jak je z grafů a tabulek 

patrné, jsou viditelné posuny hodnot tělesné teploty sledovaných partií těla v období 

během polohování, 20 minut po polohování a 2 hodiny po ukončení canisterapeutické 

lekce. Z výsledků můžeme vidět, že u polohování např. dolních končetin během lekce 

ani po jejím skončení nedošlo k návratu tělesné teploty do původně naměřených hodnot 

před polohováním. Z toho vyplývá skutečnost, že polohováním docházelo ke zvyšování 

tělesné teploty a tento vliv netrval pouze v průběhu canisterapeutické jednotky, ale i 

více než 2 hod. po jejím skončení a někdy, podle výpovědi matky, se změna projevila 

až po několika hodinách. Předpoklad, že polohování má vliv na zvýšení tělesné teploty 

a tím na snížení spastických stavů, se potvrdil. U Jany jsem během polohovací jednotky 

pozorovala, že vlivem uvolňování svalového napětí dochází ke zvětšení rozsahu 

pasivního pohybu, stimulaci pohybu v prostoru i rozvoji spontánního pohybu. Zvýšená 

snaha o úchop byla další známkou pozitivního působení polohování, došlo k znatelnému 

pokroku v rozvoji jemné motoriky. 

Zkoumanou otázkou také bylo, do jaké míry může canisterapie působit na rozvoj 

v sociální oblasti osobnosti Jany. Bylo možné vidět změny v chování při vlastní iniciaci 

doteku, kterým by mohla navazovat kontakt s ostatními spolužáky jinak, než vydáváním 
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zvuků, taháním je za oděv - tímto dotekem byli iniciováni ostatní žáci třídy i od všech 

vyučujících, takže ho chápali jako zájem o jejich pozornost a přestali na Janičku 

reagovat úlekem, nebo odtažením. Jak již bylo mnohokráte řečeno, děti s těžkým 

postižením velice těžko navazují kontakt s okolním světem. Vždy jsou ale schopny 

vnímat somatické podněty mezi které patří rozvoj hmatové percepce (Velemínský a 

kol., 2007). Nejen z lékařských publikacích se můžeme dozvědět, že primární tělesná 

zkušenost je rozvíjena dotykem. V důsledku celkově zklidňujícího zaměření 

jednotlivých činností Janičky v denním režimu za přispění canisterapeutických metod 

jsme zaznamenali v průběhu první poloviny školního roku snížení spastických projevů 

provázených dyskinezí. Janička se lépe začala učit soustředěné činnosti, začala 

uchopovat přesněji předměty, při manipulaci nejprve s fotografickým komunikačním 

slovníkem, poté se slovníkem VOKS začala používat úchopu, což bylo možné i 

v důsledku pravidelného začlenění techniky polohování při canisterapeutických lekcích, 

zejména pak hlazení psa, kdy docházelo k uvolňování ramen, loktů, zápěstí a 

jednotlivých prstů horních končetin. Jako přínos využití canisterapie a jejích metod pro 

sociální rozvoj Janičky vnímám především zvýšení zájmu nonverbální komunikace 

(oční kontakt). Jako přínosné také hodnotím zvýšení kvality života. Pes se stal 

zprostředkovatelem uspokojení potřeby blízkosti a bezpečí. nijem psa o Janičku u ní 

navozoval emočně pozitivní naladění a libé prožitky. Kontakt se psem ji stimuloval 

k dobré náladě, smíchu, uvolnění. Nově utvořený vztah se psem - koterapeutem 

vnímám jako podporu citového vývoje Janičky. Janička byla komunikativní již během 

prvních dnů školní docházky, svůj zájem o okolí, spolužáky a vyučující projevovala 

hlasitým vydáváním zvuků, skřeků. Prakticky nedokázala sama vyjádřit svoje potřeby -

byla odkázána na naši pozornost a iniciativu v navazování některé z forem alternativní 

komunikace (zpočátku vedené hlavně verbálním dotazováním se konkrétními otázkami 

a jejími odpověďmi hláskou "a"- ano, kroucením hlavou- "ne"). Jak se můžeme dočíst 

(Matějček, Z. 2001 ), děti s těžkým tělesným postižením nemají dostatečnou zkušenost 

se svým tělem, ta je v důsledku postižení neúplná a zkreslená. Pomocí somatických 

podnětů můžeme docílit pozitivní zkušenosti s vlastním tělem. Pes, jak se uvádí, je 

přímo rehabilitačním prvkem při technice polohování. Polohováním vzniká zkušenost 

ohraničení svého těla - kde začínám a končím. Výzkumy bylo prokázáno, že vlivem 

přenosu energie při blízkém kontaktu se psem se prohlubuje dýchání a tím se zlepšuje 

prokrvení, což má sekundárně vliv na uvolnění spasmu. Zde se tedy také potvrdili 

zkušenosti popsané v publikacích o canisterapii, kde se objevuje využití psa jako 
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motivačm'ho prvku k pohybu. Literatura se také zmiňuje o stimulaci vibračními 

podněty. Monotónní pozice ve kterých setrvávají těžce postižení znemožňují přirozenou 

zkušenost se svým tělem, tyto vjemy jim však můžeme zprostředkovávat při použití 

vibrací po ploše těla (Velemínský a kol., 2007). Plynulý dech psa celkově zklidňuje a 

pozitivně působí na naladění Janičky. Rytmus dechu je tedy nástrojem k uvolnění. Na 

canisterapii je krásné, že ke zklidnění a zpravidelnění dýchání dochází spontánně. 

Dotyčný se sám "naladí" podle psa, aniž bychom ho k tomu museli vést. Odborníci 

zabývající se canisterapií se shodují, že její vliv přispívá k lepšímu udržení pozornosti. 

Další pozorování jsme zaměřili na otázku, jakým způsobem lze canisterapií odstranit či 

zmírnit úzkostné stavy u chlapce se spastickou formou DMO. Sledování jsme rozložili 

do 6. fází pozorování a hodnotili jsme vliv canisterapie na Honzovo chováni. 

Akceptace kontaktu se stala důležitým krokem prolomení bariéry. Přestože ho pes 

zjevně přitahoval již od začátku, měl strach z jeho blízkosti. Pes by mohl být dobrou 

stimulací jako start pro různé roviny nonverbální komunikace (oční kontakt, mimika, 

gesta). Postupně na canisterapeutických lekcích docházelo ke zmírnění obav ze psa, 

nejprve pouhou přítomností psa ve stejné místnosti poté pak postupnou eliminací 

vzdálenosti od psa. Pozorování ostatních spolužáků při aktivitách se psem bylo dobrým 

motivačním prvkem pro odstranění strachu. Při hlazení psa za pomoci asistentky došlo k 

jeho ač ne zcela samostatnému kontaktu a prvnímu dotyku psí srsti což bylo dobrým 

předpokladem ke změně v Honzově přístupu. V rámci využití canisterapie a jejích 

metod chlapec postupně začal prolamovat bariéry v řeči ať už při verbální nebo 

neverbální komunikaci. Honza na pravidelných návštěvách canisterapeutických hodin 

byl z počátku zdrženlivý, pozoroval ostatní žáky při činnostech a sám se nezapojoval. 

Později nastala změna, časem získával důvěru a začal být na hodinách aktivnější. 

Potvrdili se tím výsledky canisterapie uvedené v odborné literatuře (Galajdová, L. 

1999), kde se pes uvádí jako aktivační a motivační činitel. Jeho bojácnost pomalými 

kroky ustupovala Úzkost byla patrná méně často a reakce nebyly tolik nepřiměřené 

jako v předcházejícím období. 

Co se týče působení canisterapie na sociální rozvoj Honzovi osobnosti, také zde došlo 

ke změnám. Jak jsem se dočetla, velmi často je v canisterapii pro rozvoj řeči využívána 

metoda stimulace dotekem, kdy se člověk jemně dotýká části těla psa a přitom ji 

následně pojmenuje. Na Honzu tato metoda působila pozitivně a znamenala start pro 

různé roviny verbální i nonverbální komunikace." Ukaž, kde má Ketinka ucho, a co je 

tohle? ... oko." Pes tak byl pomocníkem nejen k nácviku řeči, zlepšení jemné motoriky, 
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ale i k udržení delší pozornosti. Díky canisterapii u Honzy došlo k rozvoji hmatových 

schopností (srst- jemná, teplá, jazyk- hrubý, mokrý .. atd.). V knize Lenky Galajdové se 

mimo jiné uvádí, že po relaxační části dochází k uvolnění celého těla, v rámci možností 

pomine spasticita a klient je připraven a schopen se lépe zaměřit na daný úkol. Tuto 

skutečnost jsem mohla sledovat u Honzíka při česání a kartáčování psa. Při cílené 

interakci bylo patrné mírné zlepšení motorických dovedností. Porovnáním skutečnosti 

s tím co jsem si přečetla, mohu potvrdit, že canisterapie může pozitivně působit na 

psychosociální cítění. Dle mého hodnocení, podle toho, co jsem viděla, canisterapie 

přispívala u Honzíka k emočně libým prožitkům a domnívám se, že zvýšila jeho 

sebedůvěru. Naplňování potřeb psa, osvojení si pečujícího přístupu a částečné přebírání 

odpovědnosti k němu, napomohlo nejen k rozvoji rodičovských postojů ale i k vyšší 

sociabilitě. Ve třídě se začal více přibližovat k dětem, zapojoval se při kolektivních 

činnostech, při svačinách začal být více samostatný. Při plnění úkolů nahradil slovo "ty'' 

slovy ,Já sám". Postupně sám začal projevovat zájem o ostatní žáky třídy, sám je 

"oslovoval"- nejprve právě dotekem- pohlazením ruky, později i verbálně. Na konci 

první poloviny školm'ho roku již oslovoval spolužáky křestními jmény, inicioval 

komunikaci, dokázal z části verbálně vyjádřit svá přání a potřeby, což pokládám za 

největší úspěch, který byl možný právě díky využití canisterapie, při nichž u Honzy 

došlo ke změnám v chování k sobě samému, k ostatním spolužákům rehabilitační třídy, 

pedagožkám i podle slov jeho matky k rodině. Zaznamenali jsme zvýšení sociální 

aktivity jako pozitivní zpětná vazbu chování dítěte. 

Honzík v září nastoupil do třídy jako velmi plachý, bojácný chlapec, který se lekal při 

prudším pohybu nebo zvýšení hlasu, plakal a stranil se kolektivu. Zpočátku Honzík ani 

neprojevoval pfl1išný zájem o děti ve třídě, spíše se jich bál, jako zdroje neočekávaných 

reakcí. Z. Matějíček ve své knize Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí 

píše, že " přítomnost postižení zasahuje mimo jiné také do sebehodnocení, vede ke 

vzniku méněcennosti". Dle Vágnerové je sebehodnocení vázáno na nejrůznější 

zkušenosti, které jedinec během života získal a akceptace vlastní odlišnosti, eventuelně 

již vytvořeného pocitu méněcennosti, ovlivňují ve školním věku vývoj sebepojetí. 

Problémy s adaptací měl i při procházkách v parku, návštěvě dětského hřiště, kina či 

divadla. Na přítomnost pedagogů si zvykal velmi pomalu a postupně, často reagoval na 

oslovení až po několikráte zopakovaném vyzvání. Býval apatický, ve třídě nechtěl 

spolupracovat ani se spolužáky ani s pedagožkami. Nesnesl s nikým tělesnou blízkost, 

doteků se bál a vyhledával samotu. Tyto problémy, podle mého názoru mohou pramenit 
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z chybění určitého modelu sociálniho chování. Často měl Honzi'k tendence ze třídy 

utilcat, musel být pod neustálým dozorem. Při samoobslužných činnostech nebyl 

iniciativní, zapomínal si ffci, že chce čůrat a nespolupracoval ani při svačině. 

Vyžadoval krmení ačkoliv je schopen sám jist a pít. Jako pffnosné pro jeho sociální 

začlenění se nám jevilo začit s rozvojem řečových dovednosti. Jelikož z rozhovorů 

s matkou vyplynulo, že Honzilc velmi kladně verbálně reaguje na psy, jak už na hračky, 

v knížce, při setkání na ulici nebo v televiznim pořadu, začlenili jsme psí tématiku (v 

souladu s IVP) do hodin řečové výchovy. V literatuře (Velemfuský a kol., 2007) je 

popsáno velmi široké využiti možnosti zapojení psa do programu - pes může být 

pňmim aktérem v aktivitě, motivačním prvkem k určité činnosti, motivaci k výtvarným 

činnostem či praktickým dovednostem. Proto jsme s první návštěvou canisterapeutky a 

jejích dvou psů ihned zhotovili jejich fotografie a každou z dalších návštěv 

canisterapeutického týmu jsme tak mohli ohlásit předem i několik dnů a navázat tak na 

povídání o nich. To se ukázalo jako velmi pffnosné a tak jsme zařadili tuto tématiku do 

dalších denních vyučovacích bloků. Při hudební výchově se Honzilcovou nejoblíbenější 

písní stala "Skákal pes přes oves" ačkoliv jiné písně nezpíval, na tuhle svoji, se vždy 

těšil. V hodinách smyslové výchovy při hádání zvuků zvířat reagoval na štěkot a rád ho 

napodoboval. Obdobně se napodobování poloh psa využívalo i v hodinách tělesné 

výchovy. V rámci vzdělávání jsme se u Honzy snažili zařadit do každodenních činnosti 

jako účinný motivační prvek psa a tím do jeho režimu vnést jasnou strukturu a 

návaznost, kterou pak bude možné nadále využívat jako součást komunikace mezi 

Honzou a okolím. 

Pozorováním jsem dospěla k závěrům, že metoda polohování se osvědčila jako účinná 

při uvolňování spasmu žákyně se spastickou formou DMO. Působením techniky 

polohování docházelo ke snížení spasticky a to jak během polohování tak i po skončení 

canisterapeutických lekcí. Dále se domnívám, že došlo u Honzy ke zmírnění úzkostných 

stavů, ačkoliv jejich úplné vymizení potvrdit nemohu. Dle mého hodnocení z výsledku 

pozorování, mohu konstatovat, že u obou žáků došlo díky canisterapii k pokroku 

v sociální oblasti a to zejména ke zlepšení v komunikaci, zvýšení sebevědomí a 

schopnosti větší samostatnosti. 
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Vl. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala problematikou canisterapie u dětí 

s kombinovanými vadami. Zejména pak využitím jejích možností na změny v chování 

dítěte se spastickou formou DMO při odstraňování spasmu, dále na změny v chování 

dítěte se spastickou formou DMO trpícího úzkostnými stavy a v poslední řadě vliv 

canisterapie na celkový sociální rozvoj osobnosti obou žáků. 

Nejprve jsem v teoretické části vymezila pojem těžké tělesné postižení, osvětlila 

nejčastější formy DMO a uvedla její možnosti léčby a terapie. Navázala jsem na některé 

postupy ve speciální pedagogice při práci s dětmi DMO, abych se lépe zorientovala 

v problematice. 

Praktická část je výsledkem mého pozorování dvou žáků s diagnózou kvadruspastická 

forma DMO. Vycházela jsem z kazuistických studií a pozorováním jsem dospěla 

k těmto závěrům: 

o Díky technice polohování dochází přenosem energie ze psa na člověka ke 

zvyšování tělesné teploty polohovaných částí těla a tím ke snižování spasticity 

v polohovaných částech a to i v časovém odstupu po ukončení caniterapeutické 

hodiny. 

o Myslím si, že canisterapie může působit jako účinná podpůrná terapie při 

odstraňování úzkostných stavů. 

o Došla jsem k závěru, že v sociální oblasti byl u obou dětí zamamenán posun 

směrem ke kladným hodnotám. A to jak v komunikaci se spolužáky a pedagogy 

v rámci vzdělávání, tak i pozitivní změny vlastního osobnostm'ho růstu. 

Domnívám se, že canisterapie může být vhodnou podpůrnou metodou pro širokou 

škálu klientů. Cíleně vedená canisterapie může vyvolat řadu pozitivních účinků: vede 

k učení a rozvoji tělesných a sociálních dovedností. Snižuje psychické napětí a strach. 

Nabízí pocit vlastní hodnoty, zvyšuje sebevědomí, utváří pocit zodpovědnosti, 

schopnosti začlenit se do společnosti. Pes zprostředkovává uspokojení potřeby blízkosti 

a bezpečí. Celkově jsou pozorovány účinky ve zlepšení kvality života. 
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Přílohy 

Pro zpřehledněni a lepší náhled do problematiky uvádfm část individuálnlho 

vzdělávaclho plánu pro rok 200712008 vypracovaného jednotlivými vyučujlclmi 

pedagogy Honzy. 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA 

Současný stav: 

Rozumí základním verbálním pokynům spojeným s denními činnostmi, vyžaduje však 

důsledný přístup, uposlechne pokynů až na poněkolikáté, je nutné i vedení při jejich 

plnění. Poznává známé osoby, vřele se k nim hlásí. V oblasti řečových dovedností užívá 

jen několika krátkých, většinově jednoslabičných slov (citoslovce, hlas pejska, slova 

,,máma", "táta"). Pozná se na fotografii, reaguje na oslovení vlastním jménem. 

Vzdělávacl cile: 

Rozvíjení poznávacích schopností 

Uvědomovat si vlastní osobu- reagovat na podání ruky a udržet oční kontakt při 

oslovení, pozdravu podáním ruky. Seznámit se s prostorem školní budovy, orientovat se 

v přilehlých prostorách kmenové třídy (najít na pokyn WC, snoezelen, tělocvičfi'U:).~t 

křestní jména spolužáků - ukázat na spolužáka dle jména, pojmenovat spolužáky, 

ukázat spol\dáky na fotografiích dle jmen. Pojmenovat s pomocí správně své 

spolužáky.Znát křestní jména vyučujících třídy, vyhledat je dle jména. Poznávat osobní 

značku (myš); vyhledávat osobní značku v prostorách třídy (označení ručníků, botníku). 

Poznávat předmětů denní potřeby (vybavení školní třídy, pojmenovat s nápovědou, či 

zopakovat název jednotlivých předmětů po vyučující). Poznávat denní činnosti na 

fotografiích v denním režimu - najít správnou fotografii dle pojmenov~ činnosti 

vyučující; později činnosti pojmenovávat s nápovědou,zopakováním po 

vyučující.Nacvičit poznávání a vyhledávání nápisu vlastního jména globální metodou. 

Vyvodit globální metodou slova ŠKOLA, STŮL, ŽIDLE, tato slova přiřazovat 

k obrázkům s vizuální oporou. Vyvodit globální metodou slova SPÍ, JÍ. 

Rozvíjení komunikačních dovedností 

Nacvičit rozlišování pochvaly a pokárání - reagovat na intonaci vyučujících. 

Reagovat ll& jednoduché pobídky - dej, polož, přines, pojď. Nacvičit pozdrav -

verbálně "ahoj", "dobrý den", doprovázet pozdrav gestem - podán.ín) ~ '(ranní 



kroužek).Nacvičit přání "dobrou chuť'' před společnou svačinou. Cvičit rty: Špulit rty 

(pusinka); široký úsměv. Cvičit jazyk: Ovládnout celý jazyk: vysouvat a zasouvat jazyk 

do úst; olizovat rty; lízat lízátko dle názoru (usměrňovat ovládnutí celého jazyka). 

Provádět dle názoru dechová cvičení: Sfukovat pírko, vyfukovat bublinu z bublifuku. 

Rozvíjení logického myšlení a paměti 

Nacvičovat koncentraci pozornosti- při jednotlivých činnostech denních a pracovních 

činnostech. Zorientovat se v čase - vnímat denní doby dle denního režimu (ráno, v 

poledne, večer, v noci) - řadit posloupně s pomocí dějové obrázky (činnosti od rána do 

večera). Rozlišit velikost obrázků, předmětů: Určit vztahy ,,malý- velký".Určit shodné 

předměty, obrázky (dvojice předmětů, pexeso).Vytvořit představu počtu: Hmatem, 

zrakem (vztahy ,,hodně -málo"; ,,méně - více" na skutečných předmětech, na počtu 

skutečných osob; později na obrázcích). 

Rozvíjení grafických schopností 

Rozvíjet jemnou motoriku: Masírovat hk, uchopovat předměty do jedné ruky, 

manipulovat s Collor Ballem - spontánně čmárat; nacvičit horní a dolní oblouk oběma 

směry, svislé čáry shora dolů, šikmé čáry shora dolů a zdola nahoru. Oblouky spojit ve 

vajíčko. Čmárat prstem do krupice. Nacvičit úchop tlustého trojhranného pastelu. 

SMYSLOVÁ VÝCHOV A 

Současný stav: 

Zrakové vnímání je ovlivněno zrakovou vadou (sbíhavý strabismus), vada je však 

celkem dobře kompenzována, žák nemá výraznější problém s vizuomotorickou orientací 

(dobře zrakově zaměřuje pohyb ruky). Reaguje na jednoduché verbální pokyny, 

upřednostňuje pravou HK při manipulaci s předměty. 

Vzdě/ávacf cz1e: 

Rozvíjení zrakového vnímání 

Rozvíjet zrakovou percepci - stimulovat oční kontakt - při ranním kroužku, fixovat 

zrakem jednotlivé konkrétní předměty. Rozlišovat různé barvy -třídit předměty do 

skupin dle shodné barvy. Ukládat předměty do nádob dle vzoru. Řadit předměty dle 

velikosti: Navlékat dřevěné kroužky na jehly dle velikosti. Řadit předměty a obrázky 

dle vzoru- nacvičit řazení shora dolů; zleva doprava. Identifikovat se svým obrazem 

v zrcadle; určovat jednotlivé obličejové části. 

Rozvíjení sluchového vnímání 



Nacvičit sluchové soustředění na zvuky denních činností: Hygiena, stolování (tekoucí 

voda, cinkot lžičky apod.), pojmenovávat zvuky. Provádět sluchová cvičení s využitím 

zraku - zvoneček, dřívka, šustění papíru apod. Určovat a pojmenovat původce zvuku se 

zrakovou oporou. Poznat své spolužáky dle hlasu (ukázat, popř. pojmenovat spolužáka, 

který promluvil, či se ozval- bez zrakové opory). Nacvičit sluchové soustředění při 

poslechu vyprávěného kratšího přlběhu. 

Rozvíjení hmatového vnímání 

Poznávat předměty hmatem bez vyloučení zraku, později s vyloučením zraku -

pojmenovat předměty (vybavení školní třídy -tužka, hrníček, aj.) Rozlišovat kvalitu 

povrchu různých jednotlivých předmětů, látek - vyjádřit libost a nelibost. Určovat 

vlastnosti "studený- teplý" (voda; hrníček s teplým čajem). 

Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

Rozvíjet čichovou percepci - nacvičit nádech nosem a výdech ústy, nacvičit foukání 

(bublifuk, sfukování pírka). Cvičit sání umělohmotným brčkem. Rozlišovat příjemné a 

nepříjemné vůně. Rozlišit sladkou chuť (lízátko, cukroví, perm'k). 

PRACOVNÍ A VÝTV ARNÁ VÝCHOV A 

Současný stav: 

V sebeobslužných činnostech potřebuje dopomoc, přestože dobře rozumí jednoduchým 

požadavkům na úkony, kterých je motoricky dobře schopen. Potřebuje důslednost a 

trpělivost vedení při rozvoji těchto činností. Je plenován. Stolování zvládne samostatně 

s dohledem, s připravením přijímané stravy po menších částech. Pije samostatně 

z lavičky s umělohmotným nástavcem. 

Vzdělávací cz1e: 

Sebeobsluha 

Nacvičit používání toalety - vysazovat na toaletu v pravidelných intervalech (po jedné 

hodině), s verbalizací činnosti; odplenovávat žáka během školní výuky. Nacvičit 

samostatné svlékání a oblékání oděvu; samostatné rozvázání tkaniček u bot, vyzutí bot; 

samostatné nazouvání bot/bačkor bez zavazování tkaniček. Nacvičit rozepínání a 

zapínání knoflíků (na velké předloze). Nacvičit samostatné rozepínání zipů, ukládání 

osobních věcí (oblečem') do tašky k tomu určené (šatnička). 

Hygienické návvky 



Osobní hygiena: Nácvičit používání mýdla při mytí rukou, používání ručníku, 

Stolování. Nacvičit správné žvýkání a kousání potravy; sezení u jídelního stolu během 

přijímání potravy a pití -i mimo společnou svačinu v denním režimu. 

Práce s různými druhy materiálu 

Pracovat se sypkým materiálem - písek na pískovišti, v pískovnici. Pracovat 

s molitanovou stavebnicí - řadit molitanové kostky dle pokynů. Ukládat dřevěné kostky 

do krabic. Sbírat a třídit kaštany, žaludy, šípky, kamínky. Roztírat prstové barvy dlaní a 

prsty. Mačkat papírové koule, postupně je zmenšovat. Vytrhávat drobné kousky z listu 

papíru.Překládat papír na půlku s vedením a dopomocí. 

HUDEBNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOV A 

Současný stav: 

Vnímá rytmus, reaguje na něj pohybem, má rád poslech rychlejších rytmických 

dětských písní. Projevuje radost při poslechu rytmických říkadel, rytmus s vedením 

vytleskává. 

Vzdělávacl c11e: 

Sluchová, dechová a hlasová cvičení 

Rozlišovat zvuky (hlasy zvířat, zvuky ulice). Nacvičovat zpěv jednoduchých písní. 

Nacvičit správné dýchání - dechová cvičení vsedě, s uvolněním břišního svalstva. 

Rytmická cvičení 

Nacvičovat rytmizaci jednoduchých říkadel, písní (básničky na jednotlivé měsíce). 

Hrát na tělo - nápodoba vyučující (pleskání, tleskání). Hrát na jednoduché nástroje -

dřívka, bubínek. Nápodobou vyučující provádět pohyb v rytmu dětských říkadel; pohyb 

s popěvkem. Poslouchat dětská řl'kadla a písně z audionahrávek. Poslouchat relaxační 

hudbu. 

REHABILITAČNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Současný stav: 

Pohybuje se samostatně, zvládá méně pohybově koordinovaný běh na krátkou 

vzdálenost. Je aktivní, rád se pohybuje v rytmu hudby, reaguje na jednoduché pokyny 

při manipulaci s míčem (dej, hoď, přines). 

Vzdělávacl cfle: 

Rozvíjení hybnosti 



Procvičovat chůzi po schodech s pravidelným střídáním nohou; chůzi po nakloněné 

rovině se správným držením těla (využívat bezbariérové nájezdy a terén v blízkém okolí 

školy). 

Rozvíjet koordinaci pohybů: 

Procvičovat běh na kratší vzdálenosti Gednoduché tématické soutěže s během na kratší 

vzdálenost). Uplatňovat poskoky snožmo při jednoduchých pohybových hrách (po 

názorné ukázce vyučujícími)- skákání "panáka", skákání "přes čáru". Hrát dle pokynů 

vyučujících jednoduché pohybové hry- na honěnou (s míčem, se šátkem, s bambulí, 

v obměnách). Cvičit na skluzné ploše (čtverec z koberce/hadříku) s vedením a 

dopomocí vyučujících: Odrážet se na skluzné ploše (vsedě odraz rukama, posouvání 

vpřed); otáčet se na skluzné ploše vsedě okolo své osy; odrážet se na skluzné ploše 

vleže na břiše vpřed, vzad; držet se vsedě na skluzné ploše švihadla, které je upevněné 

na žebřinách, ručkováním se takto přitáhnout k žebřinám; držet se vsedě na skluzné 

ploše švihadla, nechat se takto "táhnout" vyučující, reagovat na pohyb vyučující. 

Procvičovat rytmický pohyb: 

Chodit/běhat do rytmu dřívek, bubínku, s názorem; cvičit s názorem v rytmu ři'kanek. 

Upevňovat práci s míčem: házet obouruč na blízký cíl, chytat míč z blízkosti, postupně 

zvětšovat vzdálenost; míč kutálet na cíl; kopat do míče. 

Cvičit na nářadí: 

Přitahovat se na lavičce vleže na břiše; chodit po lavičce se správným držením těla 

(korekce vyučujících); cvičit s míčem a lavičkou- posílat míč obouruč i jednoruč po 

lavičce. Cvičit na žíněnce - nacvičovat koordinaci pohybů - válet sudy, procvičovat 

kotoul vpřed s dopomocí. 

Rozvíjet orientaci a přizpůsobení pohybu: 

Hrát hry s nafukovacím balónkernlbalónky - odrážet balónek různými částmi ruky 

(dlaň, hr'bet ruky, prsty); vyhazovat a chytat balónek samostatně, ve dvojici; střídat ruce 

při vyhazování balónku; odrážet balónek vzhůru hlavou; balancovat s dvěma balónky na 

rukou; (vyhazovat oba balónky současně vzhůru a zkoušet je chytit). 

Nacvičovat relaxační techniky: 

Cvičení zaměřovat na nácvik správného dýchání a uvědomění si vlastního dechu: 

Dýchat vleže na zádech (dlouze se nadechovat nosem - uvědomovat si průchod vzduchu 

nosem; poté si uvědomovat pohyb břicha - pokládat si ruce na břicho, sledovat pohyb 

rukou). Dýchat v kleku sedmo -předklonit se hlavou ke kolenům, s každým výdechem 

se postupně uvolňovat. Foukat do stužek/papíru/pírka - hrát tematické hry zaměřené na 



rozvoj a prohlubování dýchání. Uplatňovat při nácviku relaxačních technik prvky 

dotekové terapie; relaxovat při poslechu hudby; využít snoezelenu, relaxační místnosti 

s míčkovým bazénkem a závěsnou houpací sítí. 

Pro zpřehlednění a lepší náhled do problematiky zde uvádím část individuálního 

vzdělávaclho plánu pro rok 200712008vypracovaného jednotlivými vyučujícími 

pedagogy Jany:: 

ROZUMOVÁ VÝCHOV A 

Současný stav: 
Poznává své spolužáky podle jmen - správně na ně ukáže; bezpečně poznává známé 

osoby (vyučující, rodinné příslušníky). Při ranním kroužku zvládla uvědomění si vlastní 

osoby - ukáže na sebe při dotazu (v oblasti hrudníku), kdo je Jana, kde je Jana apod.; 

poznává se na fotografii. Na fotografiích pozná i matku, spolužáky - ukáže na 

spolužáky dle fotografie, odpovídá alter. způsobem (viz výše) ano - ne na dotaz, zda je 

konkrétní známá osoba na dané fotografii. 

Vyhledá zrakově nápis JANA (glob. metoda) mezi jinými nápisy (nejprve fixuje 

zrakem, poté na nápis ukazuje rukou, ukazování je ztíženo problematickou koordinací 

oko- ruka). Zvládá rozlišit osoby na obrázcích- určit, zda se jedná o muže, či ženu 

(chlapce, dívku), pracuje dle metody VOKS (přiřadí s fyzickou dopomocí obrázky 

k označení CHLAPEC, DÍVKA; ŽENA, MUŽ). Nadále procvičuje určování barev dle 

VOKS (ČERVENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, BÍLÁ, ČERNÁ). 

Vzdělávací ct1e: 

Rozvíjení poznávacích schopností 

Prohlubovat poznávání spolužáků a vyučujících - ukazovat na spolužáky a vyučující dle 

vl. jmen, ukazovat spolužáky a vyučující na fotografiích. Užívat pojem ,já" - gestem: 

ukázat na sebe (rukou do oblasti prsou); propojit s užitím označení "JÁ" ve VOKS. 

Orientovat se v denním režimu: Vyhledávat denní činnosti na fotografiích (procvičovat 

hledání a zrakovou fixaci směry shora dolů, zleva doprava). Vyhledávat grafický 

záznam vl. jména "JANA" globální metodou, poznávat ho mezi jinými nápisy. Členové 

rodiny - poznávání na fotografiích rodinných příslušníků, přiřazování k označení členů 

rodiny ve VOKS. Vyvodit metodou VOKS slova ŠKOLA (str. 47), STŮL (str. 45), 



ŽIDLE (str. 45 - pozn. pozměnit obrázek). Vyvodit met. VOKS slovesa JÍST (str. 73), 

PÍT (str. 73). 

Rozvíjení komunikačních dovedností 

Vyjadřovat souhlas a nesouhlas: Souhlas - otevření úst jako při nácviku hl. "a", 

vyslovením hl. "a"; nesouhlas - zakroucení hlavou.Užívat při řízené komunikaci 

slovníček VOKS se slovy: osoby: MÁMA, TÁTA, BABIČKA, DĚDA, SESTRA, 

BRATR, ukazovat členy rodiny na obrázcích VOKS, přiřazovat k fotografiím členů 

rodiny. Užívat v komunikaci se slovníčkem označení pro vl. osobu "JÁ".Nosná slovesa: 

JÁ CHCI, NECHCI. Barvy: ČERVENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, BÍLÁ, 

ČERNÁ. 

Řečová yýchova 

Cvičit rty: Široký úsměv; špulení s pomocí vyučující (fyzické vedení). Cvičit jazyk: 

Vysouvat jazyk, oblíznout jazykem dolní ret (olizovat ploché lízátko s názorem). 

Cvičit dech: Sfukovat pírko, proužek průklepového papíru. S fyzickým vedením 

správně stavět mluvidla při nácviku vyslovování hl. "a". 

Rozvíjení logického myšlení a paměti 

Koncentrovat pozornost: Hrát hry s obrázky - vyhledávání 2 shodných obrázků (v 

malém počtu předložených obrázků); vyhledávat 2 shodné předměty. Osvojit si základní 

časové vztahy (v rámci orientace v denním režimu - porozumět následnosti). 

Zorientovat se v čase - poznat denní doby dle jednotlivých denních činností (ráno, 

poledne, večer). Skládat s fyzickým vedením dějové obrázky (činnosti v průběhu dne

od rána do večera). VOKS- dny v týdnu (vždy při ranním kroužku- denní režim), 

vyhledávat dny v týdnu na obrázcích VOKS dle aktuálního dne v denním režimu na 

nástěnce. Rozlišovat velikost: Malý, velký (zalaminované zvětšené obrázky na suché 

zipy z Tabulek ke čtení 1.); skutečné předměty/hračky. Vytvářet představy a chápání 

kvantitativních vztahů: Málo - mnoho (,,hodně"); "méně - více" (na skutečných 

předmětech, později obrázky). Vytvářet představu počtu: Hmatem a zrakově 

s verbálním uvedením - počet 1, 2, 3 určovat na skutečných osobách, předmětech, 

později obrázcích. Cvičit soustředění: Poslouchat krátké vyprávění, hudbu, sledovat 

krátkou videoprojekci (animované večerníčky). 

Rozvíjení grafických schopností 

Cvičit jemnou motoriku: Paži, loket, uvolňovat HK - masáže, kroužky okolo kloubů. 

Cvičit dlaně a prsty: Masáže, nacvičovat úchop různých předmětů (viz Rozvoj 

hmatového vnímání ve Smyslové výchově). 



SMYSLOVÁ VÝCHOV A 

Současný stav: 

V oblasti manipulační motoriky se projevuje elasticita pohybu, rychlá unavitelnost. 

Při procvičování poznávání základních barev zvládne řadit předměty do skupin podle 

barev 

(určí 2 předměty shodné barvy); s chybami odpovídá na otázky o barvě konkrétního 

předmětu. Sluchově rozliší hlasy zvířat (pes, kočka, kráva, ovce, slepice), najde 

příslušné vyobrazení slyšeného zvířete s chybami. S chybami určí velikost dvou 

konkrétních předmětů ,,malý- velký". Procvičuje cílený úchop jednotlivých předmětů 

(strhávání zalaminovaných obrázků připevněných na suchých zipech, úchop 

pryžových kostek vedením vyučující). Nenacvičily jsme hmatové rozlišení povrchových 

vlastností jednotlivých předmětů (hladký - drsný). 

Vzdělávacl c11e: 

Rozvíjení zrakového vnímání 

Pozorovat se v zrcadle, určovat jednotlivé části obličeje. Cvičit zrakovou percepci: 

Pozorovat pohybující se předměty (hračky, bubliny z bublifuku); fixovat je zrakem. 

Pracovat s prosvětlovacím panelem: pozorovat obrázky, předměty. Rozlišit pojmy: 

Malý - velký - na skutečných předmětech i na obrázcích (vybavení školní třídy; 

předměty i obrázky). Třídit předměty podle rozdílných znaků (2 komponenty) 

s fyzickým vedením vyučující. Poznávat základní barvy: Třídit předměty podle barvy 

do skupin - nacvičit poznávání základních barev (odpověď ano - ne na otázku po barvě 

předmětu - např. "Je červené?''); Postupně poznávat základní barvy: červená, modrá, 

zelená, žlutá, bílá, černá (určovat je i pomocí obrázků VOKS - viz Rozumová 

výchova). 

Rozvíjení sluchového vnímání 

Nacvičovat sluchové soustředění: Zvuky předmětů denní činnosti. Poznávat spolužáky a 

vyučující dle hlasu: S vyloučením zraku, formou hry. Provádět s vedením vyučující 

rytmická cvičení: Rytmizace řl'kadel, jednoduchých dětských písní. Poslouchat dětské 

písně, krátké pohádky. Rozpoznat sluchově zvuky ulice (i z audionahrávek): Auto, 

tramvaj, troubící auto, sanita. Poslouchat zvuky lesa (z audionahrávky) - šumění listí. 

Rozvíjení hmatového vnímání 

Rozvíjet hmatovou percepci: Doteková terapie, masáže dlaní, prstů, hry prstů a dlaní 

("Vařila myšička", "Paci, paci"). Provádět manipulační činnosti (koordinace oko-ruka): 



Vhazovat předměty do otvorů, do krabiček). Nacvičovat úchopy jednotlivých předmětů 

- vyjímat předměty z plátěného pytlíčku, z krabiček aj. Rozlišit vlastnosti předmětů: 

Teplé - studené, formou her, hra s vodou. Hladit různé materiály, určovat libost a 

ne libost. 

Prostorová a směrová orientace 

Orientovat se ve třídě: Vybavení třídy, ukazovat směry (např. "ke stolu", ,,na okno" 

apod.). Orientovat se v prostoru: Nacvičovat určování "nahoře", "dole"; "vedle". 

Nacvičovat směrovou orientaci: Řadit předměty a obrázky (zalaminované, na suchých 

zipech) zleva doprava s fyzickým vedením. 

Rozvíjení čichového a chuťového vnímání 

Rozvíjet čichovou percepci: Nacvičovat nádech nosem, výdech ústy v polohovacím 

vaku; v klubíčku. Rozvíjet chuťovou percepci: Nacvičovat sání, kousání, při správné 

poloze hlavy - nácvik s vedením vyučující. Rozpoznávat sladkou chuť (lízátko, 

mixovaný perru'k, aj.) Rozpoznávat vlastnosti nápojů: Teplý - studený (čaj/šťáva). 

PRACOVNÍ A VÝTV ARNÁ VÝCHOV A 

Současný stav: 

V sebeobslužných činnostech potřebuje stálou pomoc dospělé osoby, je plenována bez 

nácviku vysazování na nočník, či toaletu (dáno celkovým zdravotním stavem). Je 

krmena mixovanou stravou. Pozná své osobní věci označené osobní značkou, či glob. 

nápisem vl. jména. 

Vzdělávací c11e: 

Sebeobsluha 

Nacvičovat spolupráci a pomoc při svlékání a oblékání oděvu: Reagovat na povely 

otáčení. 

Hygienické náyyky 

Provádět osobní hygienu s vedením vyučující: Mytí rukou, utírání rukou do ručm'ku. 

Pravidelně pročesávat vlasy vyučujícími (i stimulace pokožky hlavy v rámci rozvoje 

smysl. Vnímání). 

Stolování 

Nacvičovat vnímání přijímání potravy (při krmení v době svačiny). Nacvičovat 

polykání- při pití, přijímání potravy. 

Práce s různými druhy materiálu 



Roztírat prstové barvy molitanovou houbičkou s vedením vyučující.Hrát si s vedením 

v pískovničce - uchopovat kamínky. 

Práce s barvami 

Hrát si s vedením s prstovými barvami: Roztírat barvy do dlaní, obtiskávat dlaně, prsty. 

Roztírat barvy houbou s vedením. 

Práce s papírem 

Mačkat papír- papírové koule. Vhazovat a vkládat papírové koule do nádob. 

Práce s přírodními materiály 

Vhazovat (vkládat) přírodních materiály do krabic, velkých lahví, sáčků: Nacvičovat 

úchopy přírodních materiálů (kaštany, žaludy, šípky, kamínky). 

HUDEBNÍAPOHYBOVÁVÝCHOVA 

Současný stav: 

Vnímá hudbu, reaguje na ní radostně- má ráda poslech melodických dětských písní. 

Reaguje celkovým zklidněním na poslech relaxační hudby; při poslechu rytmických 

písní naopak reaguje živostí, radostí. 

Vzdělávací c11e: 

Sluchová, dechová a hlasová cvičení, rozlišovat zvuky (hlasy zvířat, zvuky ulice). 

Nacvičovat správné dýchání - dechová cvičení v klubíčku, v polohovacím vaku. 

Rytmická cvičení. Vnímat rytmus říkadel pomocí tělesné stimulace (vedení vyučující

v poloze při objetí těla žákyně zezadu- sed v klubíčku na klíně vyučující). Nacvičovat 

rytmizaci jednoduchých říkadel, písní (básničky na jednotlivé měsíce) s fyzickým 

vedením vyučující (rytmizace na těle žákyně; vedení rukou - pleskání do stehen - i při 

objetí v klubíčku). Hrát na jednoduché nástroje - bubínek - bouchat do plochy blány 

bubínku pěstmi s vedením vyučující. 

Hudebně pohybová cvičení 

Stimulovat pohyb v rytmu dětských řt'kadel vyučujícími (houpání v náruči; na klíně; 

v houpací závěsné síti). 

Poslech hudby 

Poslouchat dětská říkadla a písně z audionahrávek. Poslouchat relaxační hudbu. 

REHABILITAČNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Současný stav: 



Jana má jen malý spontánní pohyb, ovládá pohyby hlavou, předozadní pohyb jazyka a 

omezené pohyby celou paží, naučila se otáčet ze zad na břicho a v leže na břiše zvládá 

plazení s oprou o lokty, i když se značným úsilím. Postavení horních i dolních končetin 

je v extenzích. Jemná motorika je značně narušena, přetrvává postavení rukou v pěst. Je 

patrné zvýšené svalové napětí a spasticita při pasivním pohybu. 

Vzdělávací cJ1e: 

1. část (3 hod.ltýden) 

Rozvíjení hybnosti 

Ovlivnit svalové napětí - teplo a metoda hlazení. Zvětšit rozsah pasivního pohybu. 

Rozvíjet spontánní pohyb - stimulace pohybu v prostoru a změny poloh (plazení, 

otáčení). Polohovat - zaujímat fyziologické polohy a tím dráždit proprioceptory 

autochtonní muskulatury. Klubíčkovat. Cvičit na rehabilitačním míči. Rozvíjení jemné 

motoriky, mobilizace periferních kloubů. Vhodně polohovat k uvolnění ramenního a 

loketního kloubu, zápěstí a dlaně ruky. Rehabilitační cvičení s fyzioterapeutem. 

Terapeutický lokomoční systém - Vojtova metoda aktivace svalových souher. Model 

reflexního otáčení 1.,3. a 4. fáze, aktivační hrudní zóna a aktivační body na lopatce a 

zevním hrbolu stehenní kosti. Model reflexního plazení 1. pozice s oporou na záhlavní 

končetině s aktivačními body na patní kosti, výběžku na pánvi s lehkou vnitřní rotací 

dolních končetin. Zvětšovat rozsah pohybu. Centrovat klouby do fyziologických poloh. 

Ovlivnit postavení hlavy, uvolňovat kontraktury extenčního postavení kloubů. 

Masáže zad a končetin. 

2. část (2 hod.ltýden) 

Rozvíjení hybnosti 

Provádět činnosti zaměřené na zklidnění organismu: Nacvičovat relaxační techniky ve 

snoezelenu (doteková terapie, základy míčkové facilitace ), stimulace v závěsné síti a 

kuličkovém bazénku. 

Rozvíjení jemné motoriky 

Masírovat dlaně a prsty. Pracovat s různými materiály - hlazení. Nacvičovat úchopy 

různě velkých předmětů. Aplikovat dotekovou terapii hk, dk, zád, břicha (podporovat 

peristaltické funkce). 


