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Name of the thesis: A teacher assistant and his meaning in education and schooling of
integrated younger school aged child with specific language impairment.

Objective of the thesis: To verify and to point to the importance of a teacher assistant
in education and teaching of integrated younger school aged child with specific
language impairment.

Method of work: The thesis is written as a case study for which seems to be suitable a
method of participating observation. This method belongs among the most important
methods of qualitative research. (Jorgensen in Rendl, 2005).
The observer here does not have a passive function and does not stand outside the
subject area. On the contrary he does participate in_ social events in which the subject of
the research expresses himself. The observer is in persona! relationship with the
observed one and takes notes while he naturally takes part in each situation (Rendl,
2005).
The observation of a child with specific language impairment took place during one
school year (the period of 10 months) when the girl was a pupil ofthe second class at
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developing new knowledge and its reproduction in spoken and written way,
school duties adaptation, independence, patience and conscientiousness
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Results: During tl;te period of the teacher assistant influence over the integrated girl,
there was noticeable a distinctive progress that she has made in subjects as Czech
language, Maths and Science' s bases (prvouka). Also she has maintained the same level
in Physical, Manual and Art Education.
Father more there were obvious positive changes in behaviour and integration into the
group of classmates in comparison to the previous school year, when the teacher
assistant was not at disposal.
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1. ÚVOD
Na

základě

humanizace
zdravotně

stává integrace

společnosti

se jedním z významných úkolů

postižených občanů do majoritní

společnosti.

současné

Tato

doby

skutečnost

se promítá také do oblasti výchovy a vzdělávání. České školství prochází v současné
době

procesem

změn,

vytvářet

které se snaží

a poskytovat stejné šance a podmínky

každému dítěti, a tím zajistit rozvoj jeho individuálních předpokladů a schopností.
Výchova a

vzdělávání dětí

se zdravotním postižením není již záležitostí pouze

speciálního školství, ale týká se všech typů škol a školských zařízení.
Jedním z předpokladů a
běžného

faktorů úspěšné

typu základní školy je

kromě

integrace

dalších také

zdravotně

zřízení

postiženého

dítěte

do

funkce asistenta pedagoga,

která nemá v českém školství tradici.
Během

jeho

působení při výchově

znevýhodněním

vzniká

asistent pedagoga musí
školy, s

nových,

vzdělávání žáků

někdy

průběžně řešit.

třídním učitelem

integrovaného žáka a
vytváří

řada

a

a

učiteli

samozřejmě

se zdravotním nebo sociálním

dokonce kontroverzních, situací, které

Jeho

konkrétních

činnost

probíhá v interakci s ředitelem

předmětů,

/

se žáky dané

třídy,

s rodiči

se žákem samotným. Asistent pedagoga tak neustále

vztahové závislosti, které ovlivňují a podmiňují jeho činnost.

Vytváří

specifické

podmínky pro handicapovaného žáka v běžných didaktických postupech, v běžném
materiálním zabezpečení, v běžných školních podmínkách. Konkrétnímu jedinci, pokud
vyučovacích předmětech.

V tom se jeho práce

určitých

okolností hodnoceno

jako sociální stigma. Ne jinak je tomu u dětí s vývojovou dysfázií.

Opožděný vývoj řeči,

je

potřeba,

poskytuje asistenci ve všech

stává specifickou.
Každé postižení

nerovnoměmý

může

být podle Vágnerové (2008) za

a odlišný vývoj v dalších oblastech jedince má za následek nepochopení

u zdravé populace, nejen té
reprodukce,
kontaktů.

začleňování

dětské,

potíže

při

osvojování základního

se do kolektivu, navazování

Také celkové chování a motorický projev

vrstevm'ků. Dítě

učiva

přátelských vztahů

dítě nápadně

a jeho

a dalších

odlišuje od zdravých

se tak snadno dostává do specifické sociální role, kdy je považováno za

nesrovnatelného se zdravými, až méněcenného (Pavlatová in Vagnerová, 2008).
Asistent pedagoga se tak může stát integrovanému dysfatickému dítěti velkou oporou
a pomáhá mu

překonávat překážky

zvládání školních povinností a

při

a problémy, které mu jeho postižení

pobytu v třídním kolektivu. Stává se
9

způsobuje při
prostředru'kem

mezi žákem a
dítěte.

Na

učitelem,

mezi žákem a

třídním

kolektivem, mezi

učitelem

a rodinou

Jeho působení je velice všestranné.
podkladě

vykládaného

vzdělávacího

individuálního

učiva,

upevňováním,

s jeho opakováním a

jeho aktuálním individuálním

plánu pomáhá žákovi s pochopením

potřebám.

reprodukci látky

přizpůsobuje

Ve spolupráci s odbornými školskými

poradenskými zařízeními pomáhá žákovi rozvíjet jednotlivé oslabené oblasti. Zlepšením
žákovských

úspěchů

a rozvojem schopností se zvyšuje

sebedůvěra

a jistota

dítěte,

což

má příznivý vliv na motivaci dítěte i na jeho začleňování do kolektivu třídy.
bakalářské

K tématu

práce

mě přivedl

zájem o danou problematiku a vlastní

zkušenost s činností asistenta pedagoga, kterou u dysfatického dítěte zastávám.
Cílem

bakalářské

ověřit

práce je

asistenta pedagoga při

výchově

a ukázat

předpoklady,

podstatu,

a vzdělávání integrovaného

dítěte

přínos

a problémy

s vývojovou dysfázií

v běžném typu základní školy.
Teoretická

část

práce se

obecně

zabývá základními formami a podmínkami školské

integrace, podstatou a legislativou pedagogické asistence, vzděláváním žáků s poruchou
komunikačních

schopností. Navazující kapitoly se

etiologii, symptomatologii a

důsledkům,

věnují

vývojové dysfázii, její

které mohou ovlivnit vzdělávání

dítěte

vývojovou poruchou. V této souvislosti jsou zmiňovány také specifické poruchy

s touto
učení,

jenž vývojovou dysfázii často provází.
Praktická
výchově

část

se zabývá

činností, uplatněním

a vzdělávání integrovaného

dítěte

a významem asistenta pedagoga

při

s vývojovou dysfázií, jeho vlivem na rozvoj

oslabených oblastí, na zlepšení vztahu mezi školou a rodinou a tím na zlepšení
žákovských výsledků a integraci do skupiny.
Podklady pro práci byly získány pozorováním integrovaného
asistovaného

vyučování

dítěte

v průběhu

po dobu jednoho školního roku a dále z odborných posudků a

hodnocení logopeda, psychologa a třídm'ho učitele.
Zaznamenané výsledky

jsou porovnány s

probíhal bez pedagogické asistence.
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předcházejícím

školním rokem, který

,

v

,

2. TEORETICKA CAST

2.1

Vzdělávání

a integrace

,,Má-li se však člověk státi

člověkem,

musí býti

vzděláván. Neboť

s člověkem rodí se

schopnost k vědění, nikoli vědění samo. "
"Vzdělání potřebují nadaní

i nenadaní, bohatí i chudí, ti, kdo mají vládnouti jinými, i

ti, kdo mají býti poddáni. Tedy všichni bez výjimky. "
Jan Amos Komenský (Didaktika, 1930)
Školství v České republice bylo do nedávné doby rozděleno do dvou hlavních proudů.
Jednalo se obecný systém
fyzicky,

mentálně

a

vzdělávání (předškolní,

smyslově

základní,

středoškolský)

zdravé a speciální systém vzdělávání pro

děti,

pro

děti

které tato

kritéria nesplňovaly (Michalík, 2003).
V

současné době

skutečnost,
přestala

prochází

že výchova a

české

školství zásadními

vzdělávání dětí, žáků

a

změnami.

studentů

Jednou z nich je

se zdravotním postižením

být doménou speciálního školství a v souvislosti s integračními trendy ve

vzdělávání

se stalo záležitostí všech

typů

škol a školských

zařízení.

Na

základě

zahraničních zkušeností jsou v České republice s platností od 1.1.2005 zajišťovány

podmínky pro integrované a inkluzivní vzdělávání (Teplá, 2007).
Cílem českého školství je vytvořit takové školní prostředí, které by poskytovalo všem
žákům

stejné šance na dosažení odpovídajícího

rozvoj jejich individuálních
vzdělávacími potřebami

předpokladů.

stupně vzdělání

a zajistilo právo na

Snahou je integrovat žáky se speciálními

do všech typů škol a školských zařízení (Pipeková, 2006).

Podstatou školské integrace je

naplnění

jednoho ze základních

přirozených

lidských

práv. Práva "být s ostatními". Hovoříme o ,,rovnosti příležitostí" (Michalík, 2003).

" Ovšem ne každá
neznamená konec
v přirozeném,
pobytu

dítěte

návštěva

potřeby

"normální" školy je integrací. Integrace

speciálněpedagogické

běžném prostředí běžné

v segregačním

podpory. Jenom se poskytuje

spádové školy žáka, na rozdíl od

prostředí

(Michalík, 2003, s.17).

ll

především

speciální školy s internátem

či

dřívějšího

v ústavu"

Za žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami

postižením, žáci se zdravotním
Integrace vyžaduje
připravený

vytvoření určitých
příprava

personál,

spolužáky a kolektivem třídy,
spolupráce s rodinou, nižší
doporučení příslušného

učí

a

a žáci se sociálním

podmínek. Jsou to

uspořádání třídy

zajištění potřebného

počet žáků

třídách,

ve

znevýhodněním.

především kvalitně

(školy),

příprava

a

odborně

kolektivu,

přijetí

materiálního vybavení, systematická
souhlas

rodičů, ředitele

dané školy a

poradenského pracoviště (Pipeková, 2006).
úspěšná,

Pokud je integrace
jedinec se

znevýhodněním

jsou považováni žáci se zdravotním

vede k intelektuálnímu rozvoji postiženého jedince,

kooperaci, práci v týmu, komunikaci, sociálním dovednostem. Na druhé

straně přítomnost

postiženého jedince v intaktní

skupině spolužáků působí pozitivně

na

jejich chování, učí je toleranci, respektování odlišnosti (Pipeková, 2006).

2.1.1. Základní formy školské integrace a faktory

ovlivňující její úspěšnost

Rozlišujeme dvě základní formy integrace.
1. Individuální zařazení dítěte s postižením do běžné třídy základní (mateřské,

střední)

školy.
Výhodou tohoto typu integrace je plné
sociálního

prostředí

prostředky speciálně

majoritní

společnosti.

ve

třídě,

náročná

spoluprožívání všech aktivit ve

složku integrovaného

V1')itřní, vědomostní a

Bývá však

s postižením do

přirozeného

na odborné vedení a

pedagogické podpory (Michalík, 2003).

"Přítomnost dítěte
tvoří podstatnou

začlenění dítěte

vyučování

vzdělávání. Minimálně stejně

i mimo

něj,

cennou jako jeho

dovednostní obsah" (Michalík, 2003, s. 24).

2. Vyučování ve speciální třídě základní školy.

Tato forma integrace zachovává princip
třídě působí

Kontakt

žáků

speciální pedagog. Využívá
v tomto

případě

není tak

speciálně

pedagogického vedení,

prostředky speciálně

výrazně

neboť

ve

pedagogické podpory.

omezen jako v případě speciální školy,

internátní školy nebo ústavu. Existují také formy

společného

vzdělávání

dětí

s postižením ze speciálních třídy a ostatních tříd (Michalík, 2003).
Na

základě

prací, které se snaží vymezit podmínky pro

úspěšné zabezpečení

integrace, uvádí Michalík (2003) následující faktory úspěšnosti.
rodina a rodiče
škola
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školské

učitelé

poradenství a diagnostika
prostředky

speciálně

pedagogické podpory

pedagoga, osobní asistent, doprava
pomůcky,

(podpůrný učitel,

dítěte, rehabilitační, kompenzační

asistent
a

učební

úprava vzdělávacích podmínek)

další faktory (architektonické bariéry,
organizace zdravotně postižených)
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sociálněpsychologické

mechanismy,

2.2 Podpůrné asistenční služby
Jednu

z významných

podmínek

integrace

představuje

zajištění

nezbytných

personálních služeb.
"Podpůrné asistenční

speciálními

potřebami.

prostřednictvím

speciálními

služby

umožňují kvalitnější vzdělávání značné části žáků

V České

různých

republice

jsou

v současnosti

vzdělávacími potřebami"

zajišťovány

potřebám žáků

variant odpovídajících specifickým

se
se

(Teplá, 2007, s. 8).

Je potřeba rozlišovat mezi profesí osobního asistenta a profesí asistenta pedagoga.

2.2.1 Osobní asistent
Jedná se o sociální službu

zajišťovanou

v rámci MPSV. Legislativní

zabezpečení

osobní asistence představuje§ 38 odst.l a odst. 2 Zákona č. 108/2006Sb. o sociálních
službách.

(příloha č.3)

Pracovní náplní osobm'ho asistenta v souvislosti s účastí
vzdělávacími potřebami

ve

vyučovacím

procesu je doprovod

dětí

se speciálními

dítěte

do školy nebo

školského zařízení před počátkem vyučování a jeho vyzvednutí ze školy nebo školského
zařízení

po

skončení vyučování včetně

dalších podpůrných

činností,

jako je převlékání,

oblékání a přezouvání, nasmlouvaných zákonnými zástupci žáka.

Osobní asistent není pedagogickým pracovníkem, není
nelze ho financovat z

rozpočtu

školství,

může

zaměstnancem

však ve škole

působit

na

školy,

základě

možnosti dané § 8 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. (příloha č.6)

2.2.2 Asistent pedagoga
2.2.2.1 llistorie
Do roku 1997 bylo ve školách České republiky, kde se vzdělávali žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami, běžnou praxí působení jednoho pedagogického pracovm'ka učitele- ve třídě. Od roku 1997, kdy vešla v platnost Vyhláška č. 127/1997 Sb.,
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mateřských

o speciálních školách a speciálních
možnost

souběžného působení

bylo nejen efektivnější

dvou pedagogických pracovníků v jedné

speciálně

Významnou úlohu sehrála v této
působili jako

školách, byla poprvé ustanovena
třídě. Zajištěno

pedagogické působení na žáky, ale i jejich bezpečnost.
době

pomoc pracovm'ků civilní služby, kteří ve školách

asistenti pedagogů. Tento model byl překonán legislativními předpisy z let

2004 a 2005. V České republice byla ustanovena možnost další personální podpory při
vzdělávání

žáků

pedagogických

se speciálními

pracovm'ků

(z nichž

vzdělávacími
nejméně

potřebami

v podobě

souběhu

tří

třídě,

kde

jeden je asistent pedagoga) ve

jsou vzdělávání žáci s těžkým zdravotním postižením (Teplá, 2007).
Od roku 2005 vstupuje v platnost Zákon
středním,

č.

561/2004 Sb., o

předškolním,

základním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání a Zákon č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a Vyhláška

č.

73/2005 Sb.,

o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání
dětí, žáků

a

příloha č.

5, příloha č. 6)

V historii

studentů mimořádně

českého

nadaných, ve

školství je tak poprvé

znění pozdějších předpisů. (příloha č.

uzákoněna

4,

funkce asistenta pedagoga jako

pedagogického pracovníka.
Asistent pedagoga se stal pedagogickým pracovníkem s prioritním posláním podpořit
integrované

tzn. na

vzdělávání žáků

se zdravotním postižením v hlavním

běžných mateřských,

zdravotním postižením

základních a

ve školách

středních

vzdělávacím

školách, a

samostatně zřízených

žáků

proudu,

s těžkým

pro žáky se zdravotním

postižením (speciálních školách) (Teplá, 2007).
2.2.2.2 Činnost asistenta pedagoga
Asistent pedagoga vykonává
potřebami umožňují účastnit

činnosti,

které

dětem

se speciálními

vzdělávacími

se vzdělávacího procesu ve škole nebo školském zařízení.

Asistent pedagoga vykonává podpůrnou službu při vzdělávání
1. Pro žáky se zdravotním postižením
a) integrované v běžných

mateřských,

základních,

středních

a vyšších odborných

školách
b) s těžkým zdravotním postižením ve speciálních školách
2. Pro žáky se sociálním znevýhodněním (především romský asistent)
a) v přípravných třídách běžných i speciálních škol
b) v běžných i speciálních školách (Teplá, 2007).
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2.2.2.3 Rozsah práce asistenta pedagoga

Funkci asistenta pedagoga
základě

zřizuje ředitel

školy se souhlasem krajského

§ 16, odst. 9 a § 18 zákona 56112004 Sb. na

doporučení

úřadu

na

školských

poradenských zařízení.
Pracovně

právní vztah mezi

zaměstnavatelem

řídí

a asistentem pedagoga se

ustanoveními Zákona č. 262/2006 Sb., zákom'k: práce, ve znění pozdějších předpisů.
Týdenní rozsah

přímé

nebo školského

zařízení

rozsahu

činnosti

pedagogické
podle

přílohy Nařízení

přímé vyučovací, přímé

pedagogicko-psychologické

stanoví asistentu pedagoga

výchovné,

činnosti

vlády

přímé

pedagogických

č.

ředitel

školy

75/2005 Sb., o stanovení

speciálně

pracovníků

pedagogické,

přímé

v rozsahu 20 až 40

hodin týdně podle potřeby školy či školského zařízení (Teplá, 2007).

2.2.2.4

Náplň

práce asistenta pedagoga

Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením
nebo

učitele

odborných

předmětů,

který zodpovídá za

pedagoga-třídního učitele

průběh

i výsledky

Hlavní činnosti asistenta pedagoga vyplývají z §7 vyhlášky č.73/2005 Sb.
o

vzdělávání dětí, žáků

dětí, žáků

a

studentů

se speciálními

vzdělávání.

(příloha č.

vzdělávacími potřebami

a

6),

vzdělávání

a studentů mimořádně nadaných. Jedná se převážně o

individuální pomoc

žákům při začleňování

se a

přizpůsobení

se školnímu

prostředí

individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky
pomoc pedagogickým pracovm'k:ům školy při výchovné a vzdělávací činnosti
pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou
pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka (Teplá, 2007).
Dále je náplň práce stanovena podle katalogu prací v Nařízení vlády
který zároveň stanoví zařazení do platové třídy (Teplá, 2007).

1. Pomocné práce při

výchově

se týkají pouze základních

(příloha č.6)

č.

469/2002 Sb.,

(příloha č.8)

návyků

a

způsobů

chování

(pomocný vychovatel).

1. Pomocné výchovné práce
žáků

zaměřené

na

zkvalitnění společenského

chování

dětí,

nebo studentů.

2. Pomocné výchovné práce

zaměřené

na

vytváření

základních pracovních,

hygienických a jiných návyků.
2. Rutinní výchovné úkony zaměřené na
j iné návyky a pohybové aktivity.
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společenské

chování, pracovní, hygienické a

1.

Provádění

společenského

rutinních prací při

výchově dětí

a žáků nebo

studentů, upevňování jejich

chování, pracovních , hygienických a jiných

pohybové aktivizaci dětí,

žáků

nebo

návyků, péče

a pomoc

při

studentů.

3. Cl1ené výchovné působení na zkvalitnění základních

návyků společenského

chování.

Cílené výchovné působení na vytváření základních životních návyků.
1. Výchovné práce

zaměřené

na

zkvalitnění společenského

chování

dětí

a

žáků

nebo

studentů.

zaměřené

2. Výchovné práce

na

vytváření

základních pracovních, hygienických a

jiných návyků.
Uplatnění

najde u

na výklad a osvojení konkrétních úzkých znalostí a

postupů,

4. Rutinní pedagogická
pedagogů zaměřených
např.

specifické

činnost

části učiva,

podle

přesného

okruhu znalostí,

usměrnění.

určité zručnosti

vyskytnout v rámci vzdělávacího programu, předmětu nebo
určitého

a dovednosti.

učební látky, např.

Může

se

ovládání

stroje, specifické technologie apod.

1. Výklad textu,

popřípadě učební

látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo

studenty podle stanovených vzdělávacích

programů

a pokynů.

5. Asistent pedagoga podle přesného zadání a rámce stanoveného pedagogem provádí

plnohodnotnou výchovnou a vzdělávací činnost.
1.

Vzdělávání

a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele

nebo vychovatele
dítěte,

zaměřená

na speciální

vzdělávací

žáka nebo studenta nebo skupiny dětí,

Konkrétní

náplň

nebo specifické výchovné

žáků nebo studentů.

práce - rozsah a rozpis jednotlivých
základě podkladů

činností

pedagoga stanoví

ředitel

skutečných potřeb

žáka a na základě podmínek ve škole (Teplá, 2007).

školy na

a

doporučení

pro asistenta

SPC, na

2.2.2.5 Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga je uzákoněna zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dále vyhláškou
č.

317/2005 Sb.

(příloha č. 7)
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potřeby

základě

2.3 Individuální vzdělávací plán

Dalším

předpokladem úspěšného

vypracování lndividuálm'ho

sloužící všem,

kteří

základě spolupráce

žákem a jeho

vzdělávacího

se podílejí na

dítěte

zapojení

a žáka s postižením do výuky je

plánu. Jedná se o "závazný pracovní materiál

výchově

vzdělávání

a

integrovaného žáka. Vniká na

mezi učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy,

rodiči

(zákonnými zástupci), pracovníkem pedagogicko-psychologické

poradny nebo speciálně- pedagogického centra" (Zelinková, 2001, s.172).
Individuální

vzdělávací

plán

umožňuje

žákovi pracovat podle jeho schopností,

individuálním tempem. Není překážkou k dalšímu vzdělávání, ale pomůckou k lepšímu
využití

předpokladů.

Cílem není hledat úlevy, ale najít optimální

úroveň,

na níž

může

integrovaný žák pracovat (Zelinková, 2001).
Individuální

vzdělávací

obsah vzdělávání,

určení

dvě

plán musí sledovat
metod a postupů,

žák osvojit. Ve druhé rovině jde o

základní roviny. První rovinou je

poznatků,

reedukační

dovedností a návyků, které si má

proces, kdy sledujeme specifické obtíže,

snažíme se zmírnit nebo odstranit poruchu, omezit

příznaky

s ní spojené, eliminovat

problémy a vyzdvihnout pozitivní oblasti vývoje dítěte (Zelinková, 2001).
Je tvořen podle následujících principů.
pracoviště

vychází z diagnostiky odborného
poradny nebo

speciálněpedagogického

(pedagogicko-psychologické

centra)

vychází z pedagogické diagnostiky učitele
respektuje závěry z diskuse se žákem a

rodiči

je vypracován pro ty předměty, kde se handicap výrazně projevuje
vypracovává jej vyučující daného
Při

vypracovávání IVP sleduje

stupeň, ukončení

učitel

školní docházky,

cíle vzdálené

uplatnění

cíle dlouhodobé (uvádí, kolik na jaké
cíle krátkodobé

(určují,

co by

předmětu.

měl

(těmi

mohou být přechod na druhý

žáka po absolvování základní školy apod.),

učivo

by

měl

žák zvládnout v daném

žák zvládnout v nejbližší

individuální potřeby dítěte (Zelinková, 2001 ).
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době)

a

plně

ročm'ku),

respektuje

2.4 Vzdělávání žáků s poruchami komunikačních schopností

2.4.1 Impairment, disability, handicap
Každé postižení lze hodnotit z několika hledisek. Podle toho, jaký vliv má na jedince
jako takového, jak ovlivňuje jeho každodenní život a aktivity a jaký vliv má na
jeho sociálních rolí a jeho

začlenění

do

společnosti.

U každého postižení

plnění

můžeme

rozlišit tři úrovně.
1. lmpairment (poškození) znamená ztrátu, pokles fyzické

či

psychické struktury

nebo funkce. U dítěte s narušenou komunikační schopností se jedná o poruchu řeči.
2. Disability (omezení) vzniká tehdy, pokud poškozená funkce je natolik závažná, že

omezuje
U

dítěte

běžný

život jedince, jako jsou aktivity denního života či

s poruchou

komunikační

volnočasové

aktivity.

schopnosti vidíme disability neboli "neschopnost" v

komunikaci. Je narušena schopnost

tvořit

a

předávat sdělení, přijímat

informace a

chápat jejich význam.
3. Handicap (postižení) vzniká tehdy, pokud postižení omezuje

člověka

v jeho

sociálním životě a sociálních vztazích. Člověk není schopen plně plnit své sociální role
Dítě

a povinnosti.

s narušenou

komunikační

schopností má handicap v navazování

sociálních vazeb a vztahů a tím i v začleňování se do

společnosti.

2.4.2 Proces vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Žáci s narušenou komunikační schopností jsou považováni za žáky se zdravotním
postižením a zpravidla mohou zvládat

základního
vzdělávat
řeči

vzdělávání. Předpokladem

ve speciálních

třídách

učivo

v intencích

rámcově vzdělávacího

je však intenzivní logopedická

pro žáky s vadami

řeči,

péče.

plánu

Mohou se

ve školách pro žáky s vadami

nebo mohou být integrováni do běžných základních škol (Bartoňová, 2006).
vzdělávání

" V procesu
komunikace,
smysl

naučí

sdělení

se

se žák seznamuje se základními

srozumitelně vyjadřovat

prostředky

účinné

v ústním i písemném projevu, chápat

a jeho podstatu, zvládat komunikaci v projevech mluvených, psaných i
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neverbálních. Proto by

měla

komunikace

představovat

jednu z klíčových kompetencí

povinného vzdělávání" (Bartoňová, 2006, s.28).
Bartoňová

(2006) dále stanov podmínky pro

vzdělávání žáků

s narušenou

komunikační

schopností:
individuální logopedická péče, která prolíná všemi předměty
individuální přístup speciálm'ho pedagoga a ostatních pedagogů
možnost vzdělávání žáků na základě individuálních vzdělávacích plánů
informovanost všech vyučujících o problematice řečového postižení žáka
vhodné sociální klima tříd
snížený počet žáků ve třídě
zohledňující přístup

ke klasifikaci (ve všech

postižení žáka)
spolupráce s rodiči
spolupráce se speciálněpedagogickým centrem
spolupráce s odbornými lékaři
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předmětech,

v nichž se projevuje

2.5 Vývojová dysfázie
Vývojová dysfázie je jednou ze základních kategorií symptomatické klasifikace
komunikační

narušené

literatuře

schopnosti, která je užívána v naší odborné

i

logopedické praxi.

2.5.1 Terminologie
Termínem vývojová dysfázie je označován specificky narušený vývoj
se ztíženou schopností nebo neschopností
podmínky pro rozvoj
způsobena

řeči

naučit

se

verbálně

řeči,

komunikovat, i když

jsou přiměřené. Jedná se o vývojovou poruchu

zásahem do jejího vývoje od

počátku

na

základě

projevující

řeči,

která je

poruchy percepce

řeči

(Škodová, Jedlička, 2003). Toto narušení vývoje má systémový charakter a zasahuje
receptivní i expresivní složky v různých jazykových rovinách (Mikulajová a
Rafajdusová in Klenková, 2006).

2.5.2 Etiologie
Vývojová dysfázie je

označovaná

za následek poruchy centrálm'ho zpracování

řečového signálu (Škodová, Jedlička, 2003). Podle některých autorů jde o poruchy

zpracování

řečového

2003.) Existuje

signálu

předpoklad,

důsledkem

deficitu v raném senzorickém vývoji (Dlouhá,

že typickou hlavní

příčinou

vývojové dysfázie je difuzní

postižení CNS. Toto postižení je lokalizováno do centrální sluchové oblasti

řečových

center a to především charakterem příznaků, než neurologickým nálezem (Škodová,
Jedlička,
Přesná

2003).
etiologie vývojových poruch

dědičnosti

řeči

není stále jasná.

Předpokládá

se

vliv

(Bishop, 2006, 2007, 2008) a poškození mozku (a tím kognitivních funkcí)

během prenatálního,

perinatálního a postnatálního období.
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2.5.3 Symptomatologie
Vývojová dysfázie se projevuje mnoha symptomy
,,Klasifikační

vývoje celé osobnosti.

včetně výrazně nerovnoměmého

kritéria jsou komplikovaná tím, že

řečové postižení

má dvojí patofyziologii: jednak specifickou centrální sluchovou poruchu a jednak
všeobecnou nespecifickou korovou poruchu" (Dlouhá, 2003, s. 13). Hlavním znakem
však je vždy opožděný vývoj

řeči

patrný na její hluboké a povrchové struktuře.

2.5.3.1 Symptomy na úrovni řeči a jazyka

Vývojová dysfázie je podle Dlouhé charakterizovaná "specifickým

je nejen

časově

pomalu,

děti

omezený, ale

hlavně

řečovým

vývojem -

aberantní. Aktivní slovní zásoba se rozvijí velmi

mívají vlastní slovník, vázne syntéza slabik do slov a syntéza slov do

správné větné struktury:

řeč je

agramatická, nesrozumitelná" (Dlouhá, 2003, s. 13).

struktuře řeči může

V hluboké

zasahovat oblast

sémantickou, syntaktickou

1

gramatickou. Jde o přehazování slovosledu, nesprávné ohýbání slov, vynechávání slov,
omezení slovní zásoby, redukce stavby věty.
struktuře

V povrchové

řeči

jsou poruchy fonologického systému na úrovni

distinktivních rysů hlásek. Postižena bývá diferenciace

znělosti-neznělosti, závěrovosti

nezávěrovosti, kompaktnosti-nekompaktnosti. Řeč je na poslech patlavá (Škodová,
Jedlička,

2003).

2.5.3.2 Symptomy v dalších oblastech
1. Nerovnoměrný vývoj

Jedná se o nepoměr mezi jednotlivými složkami, v popředí je nerovnoměmé rozložení
celkových rozumových schopností dítěte (Škodová, Jedlička, 2003; Dlouhá, 2003).
2. Nepoměr mezi verbálními a neverbálními schopnostmi
Úroveň verbálm'ho projevu je nižší, než odpovídá intelektovým schopnostem i
kalendářnímu věku dítěte.

vývoje

řeči

se

"Verbální faktor je

sekundárně

výrazně opožděný

a při malé stimulaci

mohou zhoršovat i rozumové schopnosti

dětí"

(Kaprál in

Dlouhá, 2003, s. 15)
3. Porucha krátkodobé fonologické
Způsobuje

kombinace

ve vývoji
několika

řeči

paměti

nedokonalou fixaci

slabik).

Děti

řečových vzorů

nedokáží využít
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vnitřní

(neschopnost opakovat
a

vnější

redundance

k doplnění zvuku

řeči,

kterému

nerozuměly,

a nedokáží rozeznat

klíčová

slova pro

pochopení celkového řečového obsahu (Dlouhá, 2003).
4. Porucha pozornosti
Poruchy pozornosti se projevují v rovině chování i v rovině neuropsychologické a
komplikují

zvláště

proces rehabilitace

řeči

(Dlouhá, 2003). Williams (2000) uvažuje o

korelaci s hyperaktivitou.
5. Narušení zrakového vnímání
Narušená zraková percepce

ovlivňuje

např.

zejména rozeznání "figury a pozadí"

v obrázku, tzn. rozlišení hlavní informace od nepodstatné, a také vnímání a orientaci
v prostoru.
6. Narušení sluchového vnímání- porucha fonematického sluchu
Je

výrazně

narušena schopnost sluchem rozlišit jednotlivé prvky

řeči

(poruchy

vnímání a užívání jednotlivých hlásek, poruchy rozlišování zvukově podobných hlásek,
poruchy vnímání a tvorby sledů hlásek i sledů slabik) (Škodová, Jedlička, 2003).
paměti

Porucha krátkodobé fonologické

a ,fonematického sluchu s nedokonalou

diferenciací zvuků řeči způsobují v návaznosti další vývojové poruchy učení- dyslexii a
dysgrafii" (Simpson in Dlouhá, 2003, s. 15).

7. Narušení orientace v prostoru a
Dítě

čase

s vývojovou dysfázie má narušené prostorové vnímání,

vlastním tělesném schématu. Dále je narušeno vnímání

špatně

se orientuje ve

časových vztahů někdy

i vztahů

mezi členy rodiny.
8. Narušení motorických funkcí
Jde o poruchy a

opožděný

vývoj jemné a hrubé motoriky a motoriky mluvidel

(oromotorika). Poruchy jemné motoriky se projevují v jemných pohybech rukou,
v preciznosti a rychlosti izolovaných
současné

realizaci dvou

deficit v prostorovém

pohybů.

uspořádání

pohybů

rukou a v preciznosti a rychlosti

Na úrovni hrubé motoriky se jedná

přeskoky)

především

pohybu, poruchy statické koordinace celého

(výdrž v některé poloze bez držení), dynamické koordinace celého
a dynamické koordinaci horních

končetin

při

těla

(cílený pohyb horní

o

těla

(poskoky a
končetiny)

(Škodová , Jedlička, 2003). V důsledku těchto poruch dochází ke svalovým
dysbalancím a k vadnému držení těla.
9. Oromotorika
Je narušena

především

na úrovni lingvální motility. Realizace hlásek se jeví jako

dyslalia multiplex, i když se v podstatě o pravou dyslalii nejedná.

Přetrvává

i

přes

řeči

rehabilitaci
primárně

dlouho ve školním

věku

(Novák in Vitásková, 2005).

Příčinou

je

porucha fonematického sluchu.

10. Lateralita
často

Vývoj laterality bývá delší a
nevyhraněná

dominance,

zkřížená

se vyskytují nevýhodné typy laterality;

lateralita nebo souhlasná levostranná preference ruky

a oka (Škodová, Jedlička, 2003).

2.5.4 Diagnostika

Objektivní diagnostika vývojové dysfázie vyžaduje transdisciplinární

přístup

(Vitásková, 2005) a týmovou spolupráci (Škodová, Jedlička, 2003). Jedná se převážně o
diagnostiku

lékařskou,

psychologickou

speciálněpedagogickou. Součástí

2.5.4.1

Lékařská

Lékařská
řečovými

a

diagnostiku

diagnostiky je také diferenciální diagnostika.

diagnostika zahrnuje foniatrické
vyšetření

vyšetření

sluchu pomocí

všech složek

různých

emisí, korových a kmenových evokovaných sluchových

vyšetření),

a

diagnostika

testy) a objektivní

sluchových

logopedickou

testů)

a neurologické

vyšetření současně

řeči

(speciálními

metod (otoakustických
potenciálů,

centrálních

s EEG (elektroencefalografické

a příp. zobrazovací metody (CT nebo MR mozku).

(Vitásková, 2005; Škodová, Jedlička, 2003; Dlouhá, 2003).

2.5.4.2 Psychologická diagnostika
Psychologická diagnostika využívá

inteligenčních testů

pro porovnávání verbální a

neverbální složky inteligence (Vitásková, 2005), dále test Kresby lidské postavy, která
je u dysfatického

dítěte obsahově

a

formálně

velmi chudá Osou patrné známky

organicity v kresbě) nebo Zkoušky obkreslování, která

svědčí

o úrovni motoriky a

zrakové percepce a jejich vzájemné souhře (Škodová, Jedlička, 2003).

2.5.4.3 Logopedická a speciálněpedagogická diagnostika
Tuto

diagnostiku

speciálněpedagogická

provádí

kvalifikovaný

logoped.

diagnostika se zaměřuje na následující deficity.

24

Logopedická

a

1. Orientace v

čase

a prostoru. Dysfatické

děti

mají problémy jak s orientací v čase a

prostoru tak i s pravo-levou orientací (Škodová, Jedlička, 2003).
2. Lateralita. Testem laterality se stanoví typ laterality ruky, oka a nohy.
3. Motorické funkce.
mluvidel i

vyšetření

Vyšetření

motorických funkcí zahrnuje

celkové motoriky, jejíž

úroveň

vyšetření

motoriky

úzce souvisí s motorikou

řečových

orgánů. Úlohy jsou zaměřené na nejzákladnější pohybové schopnosti a dovednosti a

nevyžadují žádný intelektuální výkon (Lechta in Škodová, Jedlička, 2003).
4. Sluchové vnímání.

Vyšetření

je

zaměřeno převážně

na zhodnocení fonematického

sluchu, sluchové diferenciace a sluchové analýzy a syntézy (Škodová, Jedlička, 20003).
5. Zrakové vnímání. Testy zrakového vnímání hodnotí nejen úroveň zrakové percepce,
ale také senzomotorickou koordinaci a manuální

zručnost.

Jednotlivé položky testu

mohou sloužit také k rozvoji zrakového vnímání. Jedná se o vizuomotorickou
koordinaci, diferenciaci figura-pozadí, konstantnost tvaru, poloha v prostoru a
prostorové vztahy (Škodová, Jedlička, 2003).
6. Percepce a exprese řeči.
7. Grafomotorika. U dítěte s vývojovou dysfázie je kresba jedním ze základních prvků
diagnostiky i terapie,
těžké

psaní. U

neboť

technická
děti

dysfázie, kdy

úroveň

kresby je základem pro

mluví málo nebo

vodítkem k určení diagnózy. Kresba dokáže odhalit

pozdější

nácvik

vůbec,

se kresba stává jediným

úroveň

rozumových schopností,

zrakového vnímání, jemné motoriky, úroveň senzomotorické koordinace apod.
Kresba dysfatických
nesprávně

zobrazené

dětí

je typická a nápadná.. Lze sledovat deformaci

přímky,

křivky.

úhly i

Napojování a linie

čar

jsou

tvarů,

nepřesné.

Obrázky mají špatné proporce, čáry jsou slabé, nedotažené nebo přetažené. Často děti
jen

čárají

a typická je jich

nechuť

kreslit. Nedokážou využít celou plochu papíru

(Škodová, Jedlička, 2003).
8. Čtení, psaní, počítání.
9.

Pamět',

celkové
rušivým

aktivita a koncentrace pozornosti.

úrovně

Vyšetření

pozornosti, její ulpívavosti, vázanosti na

vlivům.

U dysfatických

dětí

se

zaměřuje

určité podněty,

je nápadná porucha krátkodobé

na

zjišťování

odolnosti

vůči

paměti.

Mají

problém zapamatovat si instrukci, nezvládají opakování delších slov (slova komolí,
přesmykují
potřebných

slabiky), ve

větě

nedodržují slovosled, nepamatují si

k určitému výkonu.
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pořadí činností

2.5.4.4 Diferenciální diagnostika

Vývojovou dysfázie je nutno odlišit od dalších poruch
zaměnit.

Jde o opožděný vývoj

opožděn

prostý (kromě

vývoj dalších složek osobnosti),

postižení Ge

složkách; je

opožděn

vlastně

(mimo vývoje
dysartrii

řeči

řeči

(může

adekvátní mentální úrovni

není

výrazně opožděn

mít podobné

příznaky

v

se kterými lze dysfázii

časového opoždění

opožděný

celý vývoj osobnosti, ale

řeči,

vývoj

opoždění

dítěte),

je

vývoje řeči není

řeči při

mentálním

rovnoměrné

a ve všech

vadu nebo poruchu sluchu

vývoj dalších složek osobnosti), vývojovou
řeči

jako vývojová dysfázie, ale

jinou neurologickou podstatu; je porušena jen motorická realizace řeči),

příčina

těžkou

má

dyslalli

(Škodová, Jedlička, 2003). Dále se jedná o autismus (obtíže autistických dětí jsou
v průběhu vývoje

stabilnější),

afázii (ztráta již vybudované

řeči

důsledek

jako

organického poškození mozku) (Vitásková, 2005) a získanou afázii s epilepsií syndrom Landau-Kleffner Gde o syndrom získané afázie v dětském

věku

spojené

s paroxysmální EEG aktivitou a záchvaty) (Dlouhá, 2003).

2.5.5 Terapie
Terapie vývojové dysfázie je

stejně

jako její diagnostika je vždy podmíněna týmovou

spoluprácí. V první fázi je nutná spolupráce klinického logopeda, foniatra, neurologa a
klinického psychologa. Na ní navazuje spolupráce s pedagogem, který dítě vyučuje, a
s pracovníky speciálních pedagogických center.

Nejdůležitější

roli má však rodinná

péče.

Terapie se v současné době nezaměřuje pouze na rozvoj
na celkovou osobnost

dítěte.

řeči

a úpravu výslovnosti, ale

Zahrnuje rozvíjení zrakového vnímání, rozvíjení

sluchového vnímání, rozvoj myšlení, paměti a pozornosti. Dále se péče věnuje rozvíjení
motoriky a grafomotoriky, rozvíjení orientace v čase a prostoru, rozvoj

řeči

a

komunikace. (Škodová, Jedlička, 2003).

"Rozvíjení jednotlivých schopností a dovedností nelze
schopností

dítěte

rehabilitační

a

s dysfázií je velmi

edukační

i

nerovnoměrný

reedukační

cvičit izolovaně.

a individuální, je

postupy kombinovat tak, aby

nejvíce využít toho, co již umí" (Škodová, Jedlička, 2003, s. 117).
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Protože vývoj
třeba

dítě

všechny

mohlo co

2.5.6 Školní zařazení

Dysfatické

děti

jsou ve

věku

šesti let v důsledku

nerovnoměrného

vývoje školsky

nezralé. Proto je potřeba dobře zvážit všechny možné varianty dalšího vzdělávání dítěte.
Pokud se

podaří

zajistit a vypracovat individuální a terapeutický program, který by
dítěte,

pomohl zlepšit nedostatky

je vhodné uvažovat o odkladu školní docházky

(Škodová, Jedlička, 2003).
Pokud je dítě výrazně podprůměrné ve všech oblastech, jde pravděpodobně o celkové
snížení
by nic

předpokladů
neřešil,

pro zvládnutí

je vhodné zvážit

požadavků

zařazení

základní školy. Odklad školní docházky

do základní školy praktické,

základní školy speciální. Tato varianta je

plně

indikována

při

popřípadě

do

zjevném mentálním

opoždění (Šturma in Škodová, Jedlička, 2003).

Pro
pro

děti

děti

s těžkými formami vývojové dysfázie je vhodné
s vadami

řeči,

zařazení

do speciální školy

odborně připravené

která nabízí upravený výukový plán,

pedagogy a intenzivní rehabilitaci. Školy bývají i internátní.
Další variantou je integrace

dítěte

s vývojovou dysfázií do

běžné

základní školy, která

spolupracuje s SPC při speciálních školách pro děti s vadami řeči (Škodová, Jedlička,
2003).
Úvahy o integraci dítěte s narušeným vývojem řeči se nijak nevymykají úvahám u
jiných postižení.
je

způsob

Děti

s dysfázií se

často

ocitají ve školách pro

výuky blízky jejich postižení. Mohou-li se

integrovat do škol

běžného

typu,

proč

děti

sluchově

postižené, kde

se sluchovým postižením

by tomu nemohlo být

stejně

u

dětí

s dysfázií

(Peutelschmiedová, 2003).

2.5. 7 Prognóza

Terapie vývojové dysfázie je dlouhodobá a závisí na mnoha
okolnostech,

které

na

speciálněpedagogickou

dítě

působí.

Postupným

vnějších

zráním

CNS

a

i

vnitřních

vhodnou

a logopedickou intervencí dochází postupnému zlepšování

jednotlivých složek osobnosti. Velmi významnou roli hraje intelekt

dítěte,

jeho rodinné

a sociální prostředí i vhodné školní zařazení.
Podle Mikulajové ,.problémy ustupují z

zdají

věkem relativně dobře

úrovně poruch

jednotlivých funkcí, které se

kompenzované, ale nastávají na
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kvalitativně

vyšších

úrovních centrální koordinace a integrace. Tyto
verbální a kinesteticko-motorické integraci se
základních školních dovedností.

Nejčastěji

nedostatečnosti
následně

zejména v akusticko-

projeví v osvojování si

bývá narušena schopnost

psát, mnohdy se vyskytuje i dyspinxie a dysmúzie,

méně často

naučit

se

pak dyskalkulie.

číst

Děti

a

ve

vyšších třídách mají výrazné potíže při výuce cizích jazyků" ( Mikulajová in Škodová,
Jedlička,

Velká

2003, s.137).
část dětí

prospěch,

s vývojovou dysfázií má tak na konci školní docházky

podprůměrný

což se může nepříznivě odrazit při volbě budoucího povolání.

Při příznivých

podmínkách

(včasná

diagnostika, vhodná

rodinné zázemí, dobrý intelekt) mohou

rehabilitační péče,

děti úspěšně ukončit

pozitivní
některé

základní školu,

i

školu střední. Vysokoškolské vzdělání však bývá výjimkou.

2.5.8 Prevence
" Klíčový

význam ve vývoji řeči má komunikace matky s dítětem. Mnohé

děti

jsou od narození vedeny jako rizikové, u jiných se potíže objeví později.

s dysfázií

Většinou

si

odlišnost vývoje dítěte jako první uvědomí matka a tato skutečnost její vztah k dítěti vždy
ovlivní. Za příznivých okolností může intuitivní rodinná výchova působit jako ochrana,
která ulehčuje postupnou kompenzaci poruch a deficitů" (Mikulajová in Škodová,
/

Jedlička, 2003, s. 139).

Naopak selhání

rodičovské

výchovy

může závažně

narušit ranou komunikaci i raný

vývoj řeči dítěte. Poruchy a deficity se prohlubují (Škodová, Jedlička, 2003).
Je proto

potřeba,

aby

nejvíce kladných a

dítě

získávalo

příjemných

pozitivní vliv pro rozvoj

řeči

při výchově

zkušeností.

a její další vývoj.
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a při osvojování

Právě

mateřského

jazyka co

láskyplná rodinná výchova má

2.6 Specifické poruchy učení
Vývojová dysfázie je příčinou narušené schopnosti osvojování si školních dovedností.
Proto se následující kapitola věnuje specifickým poruchám učení.
Poruchy
schopno

učení

učit

se

jsou souhrnným

označením různorodé

běžným způsobem

zachován. Specifické poruchy

učení

a za

běžných

se projevující

skupiny poruch, kdy

podmínek,

zřetelnými

užívání dovedností jako je mluvení, porozumění mluvené řeči,

přičemž

obtížemi
čtení,

dítě

není

intelekt bývá

při

nabývání a

psaní, matematické

usuzování, počítání. Jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci CNS.
Jsou doprovázeny

řadou

dalších obtíží jako jsou poruchy

soustředění,

poruchy

pravolevé a prostorové orientace, poruchy sluchového a zrakového vnímání, poruchy
řeči, jemné a hrubé motoriky. Postihují však také chování, citový a sociální vývoj. Často
upozorňování

vedou k negativním kompenzacím a
Jedinec trpí pocity

méněcennosti,

na sebe nevhodnými formami.

nepochopením, mívá problémy v navazování

sociálních kontaktů (Zelinková, 2003).

2.6.1 Dyslexie
Dyslexie je porucha

čtení,

která postihuje základní znaky

čtenářského

výkonu, a to

rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu.
1. Rychlust-

dítě

luští písmena a hláskuje, dlouho slabikuje nebo

čte

zbrkle, slova si

domýšlí.
2. Správnost I chybovost -

záměny

písmen

tvarově

podobných (b-d-p),

zvukově

podobných (t-d) i zcela nepodobných.
3. Technika čtení- při analyticko-syntetické metodě je problémem tzv. dvojí čtení, kdy

si

dítě čte

případech

slovo potichu po hláskách a poté je teprve vysloví nahlas. Dále v některých
nedochází ke spojování písmen do slov,

dítě

není schopno provést hláskovou

syntézu.
4.

Porozumění

- závisí na úrovni

předchozích ukazatelů,

na dekódování, syntéze

písmen ve slovo a odhalení obsahu a významu slova (Zelinková, 2003).
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2.6.2 Dysgrafie
Dysgrafie je porucha psaní, která postihuje grafickou stránku písemného projevu,
čitelnost

a úpravu. Písemný projev je neupravený a vyžaduje

vytrvalosti a
škrtá a

času.

Tempo psaní je pomalé,

přepisuje.

Písmo je

příliš

dítě

si

obtížně

velké nebo

příliš

neúměrně

mnoho energie,

pamatuje tvary písmen,
malé,

často

často obtížně čitelné

(Zelinková, 2003).

2.6.3 Dysortografie
Dysortografie je porucha pravopisu, která se projevuje zvýšeným počtem specifických
dysortografických chyb a obtížemi

při

učiva

osvojování gramatického

a aplikaci

gramatických jevů. Mezi specifické dysortografické chyby patří nerozlišování krátkých
a dlouhých samohlásek, nerozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni a nerozlišování sykavek.
Vynechávání a přidávání slov nebo slabik, přesmyknutá písmena nebo slabiky,
určená hranice

špatně

slov v písmu.

V gramatické oblasti není schopno

určit

pád podstatného jména,

pádové otázky. Umí vyjmenovaná slova, ale nedokáže

přestože

přiřadit

slova

se

naučí

příbuzná

(Zelinková, 2003).
I

2.6.4 Dyskalkulie
Dyskalkulie je porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly,
číselné

operace, matematické představy, geometrii.

pouze na
případě

základě paměti, neúměrně

Dítě

si

často

dlouho setrvává na

poruchy matematické logiky

dítě

osvojuje

počítání

početní

pomocí

spoje

prstů.

V

nechápe základní postupy, v případě

grafomotorické poruchy nezvládá rýsování v geometrii. Novák (in Zelinková, 2003)
rozlišuje následující typy dyskalkulií:

1. Praktognostická dyskalkulie je porucha matematické manipulace s konkrétními
předměty

nebo nakreslenými symboly.

2. Verbální dyskalkulie je porucha označování množství a počtu předmětů,
znaků

a matematických úkonů.
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operačních

3. Lexická dyskalkulie znamená neschopnost
operační

číst

matematické symboly

(číslice, čísla,

symboly).

4. Grafická dyskalkulie je neschopnost psást matematické znaky. V geometrii se
objevují problémy při rýsování jednoduchých obrazců.

5.

Operační

operace,

dyskalkulie se projevuje narušenou schopností

sčítání, odčítání,

provádět

matematické

násobení a dělení.

6. Ideognostická dyskalkulie je porucha v oblasti pojmové činnosti, porucha gnostická,
která se týká chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi (Zelinková, 2003).

2.6.5 Dyspinxie
Dyspinxie je porucha schopnosti kreslit. Úroveň kresby je velmi nízká, držení tužky
je křečovité, neobratné.

Dítě

nedokáže

přenést trojrozměrné představy

na dvojrozměrný

papír, má potíže s pochopením perspektivy, rozvržením motivu a s prostorovou
orientací na papíru.

2.6.6 Dyspraxie

Dyspraxie je porucha obratnosti. Projevuje se nezralostí v organizaci pohybu, ve
vnímání

tělesného

schématu.

Dítě

není schopné vykonávat složité úkony, je nešikovné,

pomalé, jeho práce je neupravená a nevzhledná. Obtíže se projevují jak v rámci
jednotlivých výchov, tak ve psaní i v řeči.

2.6. 7 Dysmuzie

Dysmuzie je porucha vnímání a reprodukce hudby.
jednotlivých

tonů,

Dítě

má potíže s rozlišením

nepamatuje si melodii, nerozlišuje a není schopno reprodukovat

rytmus.
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3. PRAKTICKA CAST
3.1 Cíl práce, hypotéza a úkoly
Cíl:
Hlavním cílem práce je
při

ověřit

a

zdůvodnit činnost

asistenta pedagoga ve školní praxi

integraci dítěte mladšího školm'ho věku s vývojovou dysfázií.

Hypotéza:
Zlepší-li se zprostředkování učiva integrované žákyni s vývojovou dysfázií specifickými
postupy, které jsou přiměřené jejím podmínkám, zlepší se ~istitelným způsobem žákovské
výsledky a integrace ve

skupině

v porovnání se školním rokem, kdy asistent nebyl

k dispozici.

Dílčí

úkoly:

1. Prostudovat odbornou literaturu týkající se problému integrace, asistenta pedagoga a
vývojové dysfázie.
2. Prostudovat výsledky odborného

vyšetření

logopedem a psychologem. Seznámit se

s žákovskými výsledky žákyně a hodnocením třídní učitelky.
3. Pozorovat integrovanou dívku s vývojovou dysfázií ve
procesu, její reakce na
integrace ve

činnost

vyučovacím

a výchovném

asistenta pedagoga, vývoj jejích žákovských

výsledků

a

skupině.

4. Porovnat žákovské výsledky a integraci ve

skupině

ve školním roce s asistentem

pedagoga se školním rokem bez asistenta pedagoga.
5. Porovnat výsledky odborných vyšetření před a po působení asistenta pedagoga
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3.2 Výzkumné metody
Práce byla zpracovaná jako
rozbor jednoho nebo
složitosti

případu,

případová

několika

o popis

prozkoumáním jednoho

vztahů

případu

případů.

málo

zaměřuje

studie, která se

na podrobný popis a

V případové studii jde o zachycení

v jejich celistvosti.

Předpokládá,

lépe porozumíme jiným podobným

důkladným

že

případům

(Rendl,

2005).

1. Metoda pozorování

Pro

případovou

pozorování, které

in Hendl, 2005).
účastní,

studii se jako vhodná metoda jeví

patří

mezi

nejdůležitější

Zúčastněným

zúčastněné

(participantní)

metody kvalitativního výzkumu (Jorgensen

pozorováním je možné popsat, co se

děje,

kdo se

dění

kdy se věci dějí, jak se objevují a proč (Rendl, 2005).

Pozorovatel zde nefunguje jako pasivní registrátor dat , který stojí mimo předmětovou
oblast, nýbrž se sám

účastní dění

v sociální situaci, v níž se

předmět

výzkumu

projevuje. Je s pozorovanými v osobním vztahu, sbírá data, zatímco se přirozeně účastní
jednotlivých situací ( Hendl, 2005).
V procesu zúčastněného pozorování jsou důležité čtyři základní kroky:
navázání kontaktu
pozorování
záznam dat
závěr

pozorování - loučení (Rendl, 2005).

Pozorování

dítěte

s vývojovou dysfázií probíhalo po dobu jednoho školního, kdy byla

dívka žákyní druhé třídy základní školy (tedy po dobu deseti kalendářních měsíců).
Pozorování bylo zaměřeno na:
žákovské výsledky, kterými
poznatků

označujeme

osvojování

učiva, zmocňování

se nových

a jejich reprodukce mluvenou a písemnou formou, adaptace na školní

povinnosti, samostatnost, vytrvalost a

svědomitost

sociální integraci v třídním kolektivu
chování dívky během vyučování i o přestávkách
spolupráci s rodinou
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2. Metoda studia výsledků
Průběžným

činnosti

studiem žákovských

dovednostech

žákyně,

a porovnávání
výsledků

a chování se získává

představa

o rozvoji jednotlivých narušených oblastí, o interakci do

kolektivu.
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o

třídního

3.3 Kasuistika
Předmětem

kazuistky je dívenka Eliška. Z etických

důvodů

bylo pravé jméno a

osobní údaje pozměněny.
Eliška (1999) je v současné

době

žákyní druhé

2004 je v péči logopeda SPC, který na

základě

třídy

základní školy. Od listopadu

odborných

vyšetření

stanovil diagnózu

vývojová dysfázie. Pro školní rok 2005/2006 byl pro celkovou nezralost a
vývoj

řeči udělen

opožděný

odklad školní docházky.

Vzhledem k přetrvávajícím

řečovým

obtížím bylo

doporučeno zařazení

do Základní

školy logopedické. Matka s tímto návrhem nesouhlasí pro nutnost intemátm'ho
celotýdenm'ho pobytu dítěte. Proto bylo navrženo vést dívku v prvním ročníku ZŠ jako
integrovaného žáka. Ve školním roce 2006/2007 nastoupila do první

třídy běžné

základní školy.
Během

emoční

školní docházky se objevily potíže s adaptací,

labilita a snadná

unavitelnost. Neschopnost stačit pracovnímu tempu spolu s celkovou nevyzrálostí vedly
k tomu, že dívka odmítala pracovat,
křikem,

neutišitelným

pláčem.

začala

na sebe upozorňovat nevhodným chováním,

Situace se zhoršila, když do

s poruchami chování, který dívce

slovně

třídy přibyl

nový žák

i fyzicky ubližoval. Také ostatní spolužáci

dívku mezi sebe nepřijali, přestože s většinou z nich chodila do MŠ. Tím se její
problémy stále prohlubovaly. Matka dokonce
kvůli

nehezkému chování

spolužáků.

upozorňovala

na

počínající

koktavost,

Pro problémy v komunikaci dívka velmi

navazovala se svými spolužáky kontakt,

děti neměly trpělivost přizpůsobit

složitě

se jejímu

pomalému tempu řeči a velkým latencím mezi jednotlivými slovy a větami .
Celá situace vedla k výukovým obtížím a ke zhoršování

prospěchu. Největší

problémy činil český jazyk, proto matka požádala o slovní hodnocení. Ostatní předměty
byly ohodnoceny dvojkou.
Zhoršil se také vzájemný vztah mezi matkou a třídní učitelkou.
Pro zhoršující se problémy v chování i v učení bylo na
vyšetření doporučeno zřídit

podkladě

psychologického

funkci asistenta pedagoga. Ten začal dívce od následujícího

školního roku ve vyučování pomáhat.
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3.3.1 Charakteristika

1. Somatická charakteristika

Dívka je drobné subtilní postavy. Výška 124 cm, váha 24 kg. Motorické dovednosti
jsou oslabené.

Chůze

a pohyby nejsou zkoordinovány, nejsou

vytvořeny

správné

pohybové vzorce.

2. Psychologická charakteristika

V osobní anamnéze nebyly shledány psychologicky závažné momenty. Ranný
psychomotorický vývoj byl v normě. Nástup a vývoj
Dívka je

emocionálně

v těžko utišitelný

pláč.

velmi labilní,

neočekávané

Tím však narušuje

bojácná, neklidná, nedůvěřivá.

Citově

řeči

byl opožděn.

situace nedokáže

vyučování,

řešit,

propuká

při

práci. Je

ruší ostatní žáky

velmi závislá na rodině, především na matce.

3. Sociální charakteristika

První adaptační obtíže se objevily již při nástupu do MŠ. Dále pokračovaly i při
nástupu do první třídy ZŠ. Dívka nenavazuje se spolužáky kontakt, přestože se se všemi
zná již z MŠ. Vždy čeká, až ji někdo osloví. Při komunikaci těžko hledá slova, řeč je
velmi strohá, jednoslovná a heslovitá. V kolektivu se vždy drží stranou. Ostatní děti si jí
příliš

nevšímají.

4. Charakteristika rodiny

Dívenka vyrůstá v neúplné
Otec rodinu
prostředí,

rodině,

pravidelně navštěvuje.

dívka je na své

rodině

a

na výchově se velkým dílem podílí také prarodiče.
Rodina

převážně

vytváří

dívce harmonické a láskyplné

na matce velmi

citově

závislá. Má starší

sestru (1987), která v současné době žije již v jiném městě. Často však rodinu
navštěvuje.

Sestry k sobě mají velmi pěkný vztah.

Rodina se dívce
důsledně

věnuje, důsledně

dodržuje

doporučení

logopeda,

provádí zadaná cvičení.

Domácí příprava na vyučování a plnění domácích úkolů je pravidelné.
Matka je ke zřízení funkce asistenta pedagoga velmi nedůvěřivá.
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pravidelně

a

5. Charakteristika třídy

Ve

třídě

je 18

dětí,

z toho 6

chlapců

a 12 dívek.

Třída

je

optimálně materiálně

vybavená.

6. Charakteristika učitelky

Ve
praxí.

třídě vyučuje učitelka

Přesto

doposud

s vysokoškolským

neměla

příležitost

vzděláním

řešit

a

třicetiletou

vzdělávací

pedagogickou

a výchovný proces

s integrovaným handicapovaným dítětem.

3.3.2 Úvodní hodnocení
Úvodní hodnocení popisuje situaci před zřízením funkce asistenta pedagoga a v době
začátku jeho činnosti

Při

v

úvodním hodnocení vycházím z hodnocení žákovských

závěru prvru'ho

výsledků třídní učitelkou

roku školní docházky a z odborného hodnocení klinického logopeda a
kteří

klinického psychologa,

speciálněpedagogickou

provedli také

a logopedickou

diagnostiku.
Z hodnocení jednotlivých poraden i z hodnocení třídní učitelky vyplývá, že u dívky se
projevují všechny symptomy charakteristické pro vývojovou dysfázii. Jedná se
o

nerovnoměrný

vývoj a

nepoměr

mezi jednotlivými složkami, o

verbálními a neverbálními schopnostmi,
poruchu pozornosti, a dle

třídní učitelky

sluchové vnímání, orientace v

čase

nepoměr

poruchu krátkodobé fonologické

mezi

paměti,

i poruchu chování, narušené zrakové a

a prostoru. Narušení v oblasti motorických funkcí se

projevuje jak poruchami hrubé motoriky tak poruchami jemné motoriky, grafomotoriky
i oromotoriky. Jednotlivá oslabení pak mají
žákovských

výsledků

Psychologické

a také na

vyšetření

úroveň

uvádí, že na

nepříznivý

vliv na

integrace dívky do

podkladě

úroveň

školních a

třídního

kolektivu.

vývojové dysfázie se rozvíjí specifické

poruchy učení, zejména dysgrafie a dysortografie, a navrhuje terapii pomocí prostředků
a postupů, jaké se používají při nápravě specifických poruch učení.
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1. Hodnocení třídní učitelky v závěru prvního roku školní docházky
Dívka si velmi pomalu zvyká na školní
v

českém

jazyce.

Při čtení

se snaží,

prostředí. Vzhledem

čte průměrně,

pomalejší, při obtížnějších slovech se opravuje,

ale textu

obtížně

k

často

vadě řeči

má potíže

nerozumí. Tempo je

artikuluje.

Stále nemá uvolněnou ruku, tvary písmen jsou kolísavé, písmena jsou nestejně velká,
písmo je neúhledné, neurovnané, kostrbaté.
Vyjadřování

není dost

přesné,

je nutno klást více pomocných otázek, chudší slovní

zásoba, tvoří jen krátké věty, reprodukce je nepřesná.
Během vyučování často

odmítá pracovat,

obtížně

se

soustřeďuje, často

vyrušuje, je

neklidná. U každé činnosti vydrží jen krátkou dobu.
Dívka ráda a

pěkně

zpívá, projevuje cit pro rytmus, zapojuje se do tanečních činností.

Dokáže se dobře naučit básničku, ráda recituje.
Plnění

domácích úkolů a domácí příprava je pravidelná

2. Hodnocení klinického logopeda a klinického psychologa
Z jednotlivých vyšetření vyplývají následující závěry:
pomalé psychomotorické tempo
v

řečovém

projevu se objevují balbutické prvky, vázne

artikulační

obratnost

slovní zásoba nedosahuje normy, vázne aktivní slovník, výbavnost pojmů, pasivní
slovník je rozvinutější
řeč je po

zvukové i obsahové stránce méně rozvinutá,

celkově

málo srozumitelná

nejsou vyvozeny hlásky RŘ, nejsou zafixovány hlásky SCZ
vázne sluchová paměť a sluchové vnímání
zvládá opakování jednoduchých vět
nedaří

se syntéza a analýza u více než šestihláskových slov

lateralita je souhlasná, dívka je motoricky i senzoricky levák
v psaní diktátu se objevují výrazné dysgrafické a dysortografické prvky
projevuje se porucha pozornosti a aktivity
rozvijí se specifické poruchy učení, zejména dysgrafie a dysortografie

Bylo

doporučeno

pravidelně

docházet na logopedii.

doma i ve škole pracovat podle pokynů logopeda.
rozvíjet a upevňovat slovní zásobu, obratnost vyjadřování.
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rozvíjet obsahovou stránku řeči.
docvičit

gymnastiku mluvidel vyvozené hlásky zapojovat do slabik, slov, vět,

upevňovat

v běžné řeči.

rozvíjet a upevňovat sluchové vnímání, sluchové rozlišování, sluchovou paměť.
cvičit

syntézu a analýzu slov.

při

školní práci brát v úvahu nižší komunikační schopnosti a dovednosti.

při

školní práci zajistit dostatek

dostatečně procvičovat

času řešení úkolů,

poskytnout dostatek času zácvik.

každou nově probíranou látku.

tolerovat pomalé pracovní tempo
krátit písemné práce.
s velkou tolerancí přistupovat k hodnocení chyb vyplývajících z vady řeči
používat metody, které jsou používány u dětí se specifickými poruchami učení
ve zvýšené míře pracovat individuálně
důsledně

dbát na domácí přípravu.

ocenit snahu o pěkný výkon.

Na

podkladě těchto doporučení

byl vypracován individuální

vzdělávací

plán pro

druhý ročník ŽŠ. (příloha č. 9)

3.

Orientační

hodnocení na

počátku

druhého roku školní docházky asistentem

pedagoga
Pro

konkrétnější

počátku
učení

a

srovnatelnější

školm'ho roku

v běžné

třídě

posouzení

učinila orientační

činnosti

asistenta pedagoga jsem na

hodnocení používané k diagnostice poruch

základní školy (Zelinková, 2001, 2003). Podobné

vyšetření

k diagnostice poruch učení uvádí také Pokorná (Pokorná, 2001 ).
Hodnocení zde nesloužilo k diagnostice poruch
porovnání v závěru školního roku.
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učení,

ale jako výchozí pozice pro

I. ČESKÝ JAZYK

1. Úroveň čtení
a) Rychlost čtení- dívka čte velmi pomalu, průměrně přečte 20 slov za minutu.
b) Chyby

při čtení

Krátká slova
V těchto

-

nejčastější

lokalizace chyb je na

čte většinou správně,

případech několikrát

začátku

nebo na konci slova.

problém nastává u slov delších a
začáteční

opakuje

méně

známých.
obtížně

slabiku, slova komolí,

artikuluje. Častá je záměna d a b. Na konci slova občas vynechává koncovku (místo
byla čte byl), chyby vznikají také vzhledem k nesprávné výslovnosti,
záměna

r a 1.

c) Technika

Správně

čtení

záměna ř

a ž, dále

rozlišuje měkké a tvrdé slabiky,

- krátká slova

čte

problémů,

vcelku bez

delší a obtížná slova

slabikuje

d)

Porozumění

většinou

při

textu -

odpovídá

reprodukci

čteného

jednoslovně, porozumění

textu

potřebuje

návodné otázky,

textu je ztíženo také vlivem nesprávné

výslovnosti

e) Chování při

čtení -

dívka je při

šoupe nohama;

při čtení potřebuje

snaží sledovat text, pokud

čtení

v tenzi,

nepravidelně

dýchá, upravuje si vlasy,

záložku, kterou křečovitě drží pod řádkem; velmi se

čte některý

ze

spolužáků,

u rychle

čtoucích dětí

tuto

činnost

nezvládá

2. Psaní - rukopis
a) Držení psacího náčiní - ruka není uvolněná, držení pera i tužky je velmi křečovité
b) Vybavování tvarů písmen- dívka si vcelku dobře vybavuje malá písmena, více než
polovinu velkých písmen si však vybavit nedokáže,

potřebuje

názor v podobě tabule

písmen, tiskací písmena bez názoru nedokáže napsat vůbec

c) Tvary písmen - písmo je neurovnané, kostrbaté,

někdy nečitelné,

nestejně

při

velká,

převládá

makrografie, písmo je horší

z prvouky a matematiky, psaní

číslic

písmena jsou

psaní do pracovních

je stejné jako psaní písmen. Písmo

sešitů

často záměrně

odbývá, nemá snahu psát hezky, chce mít práci co nejrychleji hotovou, aby byla mezi
prvními. To způsobuje zvýšený počet chyb a zhoršenou úpravu.

d) Čitelnost velký vliv má na čitelnost písma únava a emoční rozpoložení dívky, písmo
je vcelku čitelné

e) Úprava - sešity dívky jsou čisté, objevuje se přepisování nepovedených písmen nebo
škrtání
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3. Psaní - pravopis

Na chybování při psaní má vliv únava a aktuální stav dítěte. Chyby nejčastěji vznikají
(záměna

špatnou výbavností písmen, neúhledným písmem
také špatná výslovnost

(záměna

r a 1;

ř

až),

výjimečně

psacího e a i; 1 a e), vliv má
čárky

zapomíná

nad dlouhými

samohláskami

II. MATEMATIKA

1. Počítání
utvořené

Dívka má

základní matematické

zautomatizovány. Dokáže použít pojmy
rozdělit předměty

představy,

větší-menší,

neJsou však

delší-kratší,

ještě

více-méně.

Dokáže

čtverce), řadit

podle daného znaku (trojúhelníky, obdélníky,

plně

prvky

podle velikosti.
Obtížně

se orientuje v prostoru

vlevo). Pojmy

nahoře-dole

(vpředu-vzadu, před-za,

první-poslední, vpravo-

ovládá dobře. Zvládá spojení počet prvků-číslice,

stále počítá po jedné. Je schopná psát číslice podle diktátu, dokáže
sta.

Sčítá

číst

předměty

a psát číslice do

a odečítá do dvaceti, počítá však na prstech nebo s názorem (počítadlo,

číselná

osa). Slovní úlohy řeší s pomocí.

2. Geometrie

Nemá rozvinuté geometrické

představy,

rýsování

oslabenou úroveň jemné motoriky a grafomotoriky.

činí značné

Příliš tlačí

obtíže pro

celkově

na tužku, výsledek práce

je neupravený, nepřesný, kostrbatý.

III. VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA

Obtíže se objevují také v dalších
nedokáže

samostatně

pracovat. Potíže

předmětech.Ve

činí

zejména

výtvarné a pracovní

vystřihování,

výchově

kdy nedokáže

stříhat

rovné linie, a nalepování. Výsledný výrobek je neupravený, nevzhledný.
Při kresbě

je pro dívku problém

výběr

motivu

při

samostatné práci,

výběr

barev a

jejich sladění, rozvržení kresby na papíru. Často vybarvuje vše stejnou barvou,
přetahuje

linie. Kresba odpovídá diagnóze vývojová dysfázie. Nedokáže využít celou
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plochu papíru, proporce postav se nepodobají

skutečnosti,

nepřesné

lze sledovat

napojování čar, kresba obsahuje málo detailů (u kresby postavy pouze oči, nos a pusa).
Dívka dává najevo svou
zaplňuje

nechuť

a nelibost kreslit. Aby se vyhnula

kresbě často

plochu papíru velkým domem.

IV. TĚLESNÁ VÝCHOVA

V hodinách tělesné výchovy je možné pozorovat deficit v oblasti hrubé motoriky. Jde
především

propnout

uspořádání

o oslavení v prostorovém

končetiny

do krajních poloh, ty pak

statické -výdrž v některé poloze bez držení
koordinace -poskoky,

přeskoky.

pohybu

působí

(např.

nedokáže

při cvičení

oslabeným dojmem), o poruchy

(např.stoj

na jedné noze), i dynamické

Dále deficit v koordinaci horních i dolních

končetin,

poruchu pravolevé orientace i problém s udržením rovnováhy v krajních polohách. Je
narušeno kinestetické vnímání

(např.

zvednout pravou ruku, levou ruku si dát na pravé

ucho ... ).
Dívka nedokáže realizovat cvik skládající se z více než dvou
upažit,

předpažit),

nezvládá

přehazováru'), činnost

do dálky.

Při běhu

činnosti

se švihadlem

s míčem

(např.

prvků (např.

(např.nadhazování

komíhání, kroužení,

vzpažit,

a chytání, házení,

přeskoky),

kotoul, skok

není vyvážena koordinace dolních a horních končetin ..

Držení těla odpovídá normě.

V. HODNOCENÍ DALŠÍCH OBLASTÍ

1. Sluchové vnímání

Dívka zvládá rozlišování délky samohlásek i rozlišování

měkkých

a tvrdých slabik,

zvládá opakovat řadu tří slov. Řada čtyř slov se již nedaří. Sluchová analýza a syntéza
se daří pouze u krátkých slov, u slov o šesti a více hláskách se SAS nedaří.

2. Zrakové vnímání

Dívka zvládá rozlišování figury a pozadí, rozlišuje jednoduché inverzní obrazce.
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v

v

3.Rec
Řeč odpovídá diagnóze vývojové dysfázie. Dívka mluví pomalu, obtížně hledá
některé

někdy

výrazy. Aktivní slovní zásoba je malá,

však

překvapí

výrazy mezi dětmi příliš nepoužívanými (dcerka, což je samozřejmé,

neobvyklými

pochopitelně ...... )

4. Reprodukce rytmu
Dívka zvládá velmi

dobře

vytleskávat a opakovat zadané rytmické celky.

Pohybově

však rytmus nezvládá.

5. Soustředění
Soustředění

dívky je oslabené. Je

ovlivněno

únavou a

náročností

probíraného tématu.

Často vzdychá, lehá si na lavici, zívá, nevnímá výklad učitelky nebo asistentky.

6. Chování
Emočně

dívka

působí

kontakt se spolužáky,

až

ustrašeně,

vyčkává,

drží se

až se jí na

raději zpět,

něco

je nejistá. Sama nenavazuje

zeptají, pak odpovídá velice

stručně,

jednoslovně.

Dle psychologického vyšetření si dívka neuvědomuje své problémy s učením, ale zdá
se, že vnímá jinou pozici ve

třídě.

Svou jinakost vnímá i tím, že ,,má asistentku".

Odmítá jakékoli úlevy, které jsou ji vzhledem kjejí diagnóze nabízeny. Chce se
výkonem a rychlostí práce vyrovnat ostatním
někdy

až tvrdohlavá. Jelikož

nestačí

spolužákům.

V tomto je velmi zarputilá,

standardnímu tempu, snaží se zrychlovat, což se

projeví ve zvýšeném počtu chyb. Dívka tuto situaci nezvládá, je v napětí,

začíná

plakat

a nedokáže v práci pokračovat.

7. Pracovní charakteristika
Při

školní práci se dívka snaží

soustředit, započatou

Nechává si však čas k přemýšlení, aby zadaný úkol
co má

dělat.

zodpovědně,

V opačném

případě

se dostává do

práci

správně

napětí

a

většinou nepřerušuje.

pochopila. Musí mít jistotu,

rozpláče

se. K práci

přistupuje

bez odmlouvání a snaží se ji dokončit.

Nebaví ji pouze kreslení. V této oblasti

potřebuje hodně

nutné brát ohled na rychlou unavitelnost a emoční labilitu.
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povzbuzovat a motivovat. Je

8. Postavení ve třídě
Většina dětí

někdo

si Elišky nevšímá a ona sama s nimi nenavazuje kontakt. Vždy čeká, až ji

osloví. Poté odpovídá stručně jednoslovně. Spolužáci nemají trpělivost

naslouchat pomalému tempu řeči, které obsahuje dlouhé pauzy.
Když se však ve

vyučování hlasitě rozpláče,

napomínají ji, aby byla tiše.

Některé děti

se posmívají jejím neúspěchům a výtvarným projevům.
Přestávky

tráví dívka sama ve své lavici. Pokud ji však někteří spolužáci

slovně

zlobí,

Vztahy mezi rodinou a

třídní

honí se s nimi po třídě. Po napomenutí učitelkou se vrací do své lavice.

9. Spolupráce s rodinou
příliš nedůvěřuje.

Rodina funkci asistenta pedagoga
učitelkou jsou

chladné, napjaté.

Stejně

tak vztahy mezi rodinou a školou.

3.3.3 Činnost asistenta pedagoga
Jako asistentka pedagoga jsem se
přístupy

průběžně

zabývala teoretickými a praktickými

s cílem:

získat důvěru dívky a její rodiny
zlepšit žákovské výsledky, rozvojem znalostí, dovedností a poznatků, rozvojem
kognitivních funkcí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, orientace v
prostoru, krátkodobá

paměť),

čase

a

rozvojem komunikace a slovní zásoby, rozvojem

motorických dovedností (hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika)
zlepšit postavení ve skupině
přispět

ke zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou

dosáhnout maximální integrace dítěte
Vzhledem ke stávajícím

problémům,

jsem se dívce

věnovala

ve všech

vyučovaných

předmětech. Činnosti s žákyní probíhaly na základě individuálního vzdělávacího plánu

a to:
v jednotlivých vyučovacích jednotkách, kde bylo

učivo vysvětlováno

tak, aby

vyhovovalo pomalejšímu pracovnímu tempu a specifickým potřebám dívky
dvakrát

týdně

upevňováni

formou

doučování,

které bylo

zaměřeno

na opakováni a

probírané látky, na rozvoj slovní zásoby, rozvoj grafomotoriky a
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časové

jemné motoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj
prostorové orientace, rozvoj

čtení

a psaní, rozvoj matematických dovedností.

jednou týdně v hodině individuální tělesné výchovy

-

a

zaměřené

na rozvoj hrubé

motoriky, koordinace, rovnováhy a koncentrace, na vedený pohyb, dechová a
relaxační cvičení,
cvičení

na

uvolňovací

a posilovací

cvičení,

dítětem

dlouhodobá Je nutno

stimulovat všechny položky a oblasti, které se podílejí na vývoji
omezenou možnost dítěte
řešení,

Navrhuje
pomyslné
mění.

řady

a

s hudbou, na cvičení s náčiním a napodobovací cvičení

Podle Kutálkové (2002) je práce s dysfatickým

paměti

cvičení

na rytmická

kterým je

soustředěně

cvičení

podle naléhavosti.
začne

Jakmile vývoj

položkám v pořadí.

a dále mít na

pracovat.

ve spirále. Jednotlivé položky jsou

Začínáme cvičit

začínáme

se dostáváme na konec pomyslné

dostali k prvním položkám, které tentokrát

seřazeny

do

2-3 položky, dokud se jejich kvalita

stagnovat, položky opustíme a

Postupně

řeči,

se

řady,

procvičujeme

věnovat

dalším

abychom se

opět

na vyšší úrovni a

s obměněnými pomůckami.
Podobný postup jsem zvolila
část uváděných cvičení

mohla

nerušeně

začala

mně viděla člověka,
měla

úspěšných

rozvoji jednotlivých oslabených oblastí.
doučování,

byla s dívkou realizována v hodinách

Převážná

kde dívka

pracovat a plně se soustředit na zadané úkoly.

Než jsem však

kterou

při

s Eliškou pracovat na

vytýčených

cílech, bylo

který ji chce pomoci. Bylo nutné prolomit

ve funkci asistenta i maminka dívky. Naštěstí se to

potřeba,

aby ve

počáteční nedůvěru,

podařilo.

A po prvních

hodnoceních se její důvěra ještě prohloubila.

I. ROZVOJ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

1. Rozvoj sluchového vnímání

Poruchy sluchového vnímání se

negativně

odrážejí ve výuce

čtení

i psaní. Podle

Zelinkové (2003) způsobují obtíže při rozlišování hlásek a jejich skládání ve slovo. Tato
skutečnost

pak vede k záměnám nebo k přesmykování písmen. Proto se reedukace

sluchového vnímání stává součástí procesu reedukace specifických poruch učení.
Cvičení jsou zaměřena na následující

oblasti:

nácvik naslouchání
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cvičení

sluchové paměti

cvičení

shichové diferenciace

cvičení

sluchové analýzy a syntézy

Je velmi důležité, aby cvičení na rozvíjení sluchového vnímání probíhalo v klidném a
ničím

nerušeném

převážně

prostředí.

v hodinách doučování a postupovala od jednoduchých cvičení ke

Volíme vždy taková
cvičení

Proto jsem se rozvoji sluchového vnímání

cvičení,

věnovala

složitějším.

která odpovídají úrovni rozvoje jednotlivých funkcí. Ne

pro dítě příliš jednoduchá ani příliš náročná (Pokorná, 1998).

a) Nácvik naslouchání
Poslech vyprávění

•

Pro nácvik naslouchání jsem zvolila tuto formu

cvičení, neboť

nebylo

náročné

pomůcky

a bylo vždy dostupné podle potřeby. Elišku jsem vždy seznámila o

číst

vyprávět.

nebo

čem

na

budu

Poté jsem určila slovo, na které se Eliška měla při poslechu zaměřit.

Jejím úkolem bylo tlesknou pokaždé, když zvolené slovo při vyprávění uslyší.

b) Cvičení sluchové paměti
Opakování řady slov

•

Elišce jsem předříkávala
zaměřila
pořadí

Tuto

řadu tří

do oblasti, která byla

slov, která spolu souvisela. Tématicky jsem je vždy

právě

probíraná v prvouce. Elišky

měla

slova v daném

zopakovat.

činnost

zvládala velmi

pěkně,

ale

při rozšíření řady

na

čtyři

slova už nebyla

schopna si je zapamatovat.
Např.:

•

rodina (maminka, tatínek, babička), náš dům (okno, dveře,

střecha),

apod.

Rozvíjení vět

Cvičení

měla větu

bylo podobné jako předcházející, slova však byla sestavovaná do
zopakovat. Do věty byla postupně

přidávána

věty.

Eliška

nová slova, která větu rozvíjela.

Eliška dokázala zopakovat věty, které obsahovaly až sedm slov.
Např.:

Honza jede. Honza jede na koni. Honza jede na bílém koni. Honza jede na

bílém koni do lesa. Honza jede na bílém koni do černého lesa.
Sluchovou

paměť můžeme

rozvíjet také pomocí rytmických

písniček.
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říkanek, básniček

a

c) Cvičení sluchové diferenciace
Rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek

•

Elišce byla předň'kávaná slova obsahující jednu ze slabik di, ti, ni a dy, ty, ny. Jejím
úkolem bylo určit, zda slovo obsahuje slabiku tvrdou nebo měkkou.
•

Sluchová diferenciace délky samohlásky

Dívce byla

předepsaná

slova, ke kterým musela

připisovat čárky

tečky

podle

podobných slov.

Měla

nebo

délky samohlásek.
Např.:

pes.

kámen -.

králík--

okno ..

zítra-.

nádobí -.-

•
Při
určit,

Rozlišování slov
tomto

cvičení

byla Elišce

předříkávána

zda jsou slova stejná nebo se liší.

Cvičení

dvojice

zvukově

se nedařilo. Elišce slova zněla vždy jako

stejná.
Např.:

d)

les-pes, nos-kos, pil-šil, ...

Cvičení

•

sluchové analýzy a syntézy

Rozlišování slov ve větě

Dítěti předříkáváme větu, zpočátku kratší, později počet slov zvyšujeme. Úkolem

Elišky bylo učit počet slov ve větě.
Např.:

•

Eliška píše.(2) Dnes je pondělí. (3) Na stole leží sešit. (4)
Rozkládání slova na slabiky

Úkolem Elišky bylo rozkládat zadaná slova na slabiky a jednotlivé slabiky vytleskat.
Např.:

•

bo-ta, ško-la, o-pi-ce, u-li-ce, lo-pa-ta,

Slovní kopaná - slabiková

Vymýšlíme slova ,která začínají poslední slabikou předcházejícího slova.
Např.: Bouře

•

-

řeka- kašna-

Určování

naše ...

první a poslední hlásky slov

Předříkáváme slova. Úkolem je určit první hlásku předň'kávaných slov.
Např.:

Nos- n, voda- v, malý-m, dveře- d, obloha- o ....

Po zvládnutí tohoto úkolu vedeme dítě k určení poslední hlásky předň'kávaných slov.
Např.:

Pes - s, vosa - a, kolo - o .. ..
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•

Slovní kopaná - hlásková

Vymýšlíme slova, která začínájí posledním písmenem předcházejícího slova
Např.: Bouře-

•

Eva- anděl-léto ....

Sluchová analýza slov

Úkolem Elišky bylo předříkávaná slova rozkládat na jednotlivé hlásky
Např.:

•

Ta na n-a, tu na t-u, hůl na h-ů-1, ...
Sluchová syntéza slov

Na stejném principu je založeno i další cvičení. Úkolem Elišky však bylo složit
z hlásek slovo.
Např.:

m-e vytvoříme, n-a vytvoří~ d-ů-m vytvoří dům, . ...

Sluchovou analýzu a syntézu slov jsem s Eliškou procvičovala také na
českého

jazyka. Bylo použito pět slov na rozkládání a

pět

začátku

slov na skládání.

hodin

Větší počet

slov nebyl volen, protože déle se Eliška nedokázala soustředit.

2. Rozvoj zrakového vnímání
Nedostatečně

čtení
čtení,

a psaní.

rozvinuté zrakové vnímání je také jednou z příčin obtíží

Dítě nepřesně

při

osvojování

rozlišuje detaily, kterými se liší jednotlivá písmena (m-n při

r-z při psanf).

Zrakové vnímání rozvíjíme pomocí popisu
postupujeme k popisu jednotlivých

detailů.

obrázků.

Hledání

Od výrazných

rozdílů

mezi

prvků

dvěma téměř

shodnými obrázky je pro děti nejen vhodná forma procvičování, ale i vítaná zábava.
Dalšími možnostmi rozvíjení zrakového vnímání je rozlišování figury a pozadí,
rozlišování

tvarů

kreslených

přes

sebe, rozlišování inverzních

obrazců

nebo

porovnávání několika obrázků s daným vzorem.

a) Rozlišování barev a tvarů
•

Poznávání barev s pojmenováním

Eliška dostala barevné papfry.
přiřadit předměty,

Měla určit,

jakou mají barvu. Ke každé

pro které je daná barva charakteristická.

Např.: Červená- červená jako jahoda, jako malina ... , bílá- bílá jako sníh ...
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barvě

pak

•

Třídění předmětů

podle barev a tvarů

Úkolem Elišky je rozdělit barevné geometrické tvary podle barev a tvarů.
Např.: červené

obdélníky, zelená kolečka, modré

čtverce

b) Zraková diferenciace
•

Hledání rozdílů

Elišce byly

předloženy

detailech. Eliška

měla určit,

časopisů Sluníčko,

•

dva

v

čem

stejné obrázky, které se od sebe lišily v několika
se obrázky liší.

Náměty

byly

čerpány

z

dětských

Pastelka, Mateřídouška.

Hledání shodných

Dívce byla

téměř

obrázků

předložena řada několika obrázků

nebo

tvarů,

které se lišili v drobných

detailech nebo byly stejné jako vzorový obrázek. Úkolem bylo tyto se vzorem shodné
obrázky najít.
•

Potrhávání písmen

Cvičení

probíhá na stejném principu jako

předcházející.

Místo

obrázků

však

dítě

podtrhává písmena,která jsou stejná jako písmeno na začátku.
Např.: m

dkmmm tmakemmrj k

c) Zraková analýza a syntéza
•

Skládání rozstřt'haných obrázků

Dítěti

•

dáme rozstií.'haný obrázek, např. pohlednici, který musí znovu poskládat.

Dokreslování obrázků

Úkolem dítěte je dokreslit obrázek nebo písmeno. Jedná se o velmi jednoduché
obrázky, jejichž linie jsou nedokončené.

d) Zraková paměť
Procvičování

zrakové

paměti

může

probíhat formou her. Cílem

zapamatovat si a vyjmenovat to, co dítě vidělo.
Při procvičování

•

zrakové paměti jsem u Elišky využívala následující hry.

Pexeso
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cvičení

Je

•

Kimovyhry

Dítěti
dítě

ukážeme

tři

až

čtyři předměty,

se snaží vyjmenovat

předměty,

které

které

dobře

vidělo.

zná. Potom je zakryjeme šátkem,
předmětů

zvyšujeme podle

zastíněné čarami.

Jeho úkolem je

Množství

schopností dítěte.

e) Rozlišování figura - pozadí
Rozlišování předmětů na pozadí

•

Dítěti předkládáme

nakreslené tvary, které jsou

předměty

rozeznat, pojmenovat a obtáhnout.

Obměnou

je nakreslit dva předměty nebo tvary

přes

sebe.

Dítě

má za úkol je rozeznat,

pojmenovat a každý tvar obtáhnout jinou barvou.
•

Rozlišováni písmen na pozadí

Cvičení

funguje na stejném principu jako to

předcházející,

pouze místo

předmětů

použijeme písmena abecedy.

t) Rozlišování reverzních figur
~

Hledání tvaru podle vzoru

Dítě

dostane vzorový obrázek. Dále dostane řadu stejných obrázků, z nichž některé se

nacházejí ve změněných pozicích. Úkolem je najít obrázky shodné se vzorovým
obrázkem a dále určit, v

čem

se od vzoru liší ostatní obrázky.

Hledání stejných tvarů

•

Dítě má před sebou řadu stejných tvarů, které se liší svou pozicí. Úkolem je najít

tvary, které se nacházej ve stejném postavení.

3. Rozvoj orientace v prostoru a čase
Při

mezi

rozvoji prostorové orientace hledáme spojitost mezi
předměty

Hledá

na obrázku.

předměty

první, poslední,

Dítě určuje,

co je

nahoře,

předměty

dole,

ležící vpravo nebo vlevo, nad, pod, vedle.
předposlední,

za,

před,

hned za, hned

uprostřed, vpředu
Učí

před.

Pravolevá orientace na osobě obrácené proti sobě
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vzadu

se pracovat s pojmy

Elišce

problém pravolevá orientace. Její zvládnutí prochází několika stádii.
Pravolevá orientace na sobě a v prostoru

kolem sebe nebo

dělala největší

Pravolevá orientace při pohybu v prostoru
Eliška byla schopna zvládnout pouze první stádium nácviku, tzn. pravolevou orientaci
na sobě a v prostoru.
Např.:

Ukaž pravou ruku. Sáhni si levou rukou na pravé ucho. Polož tužku nalevo od

sešitu .. ..
Úroveň pravolevého rozlišování se odráží také v rozlišován inverzních obrazců.

Při

rozvíjení orientace v

čase

je

důležité,

aby si

dítě uvědomilo časové

vztahy a

souvislosti. Upozorňujeme jej proto na rozdíly mezi jednotlivými částmi dne, na střídání
dne a noci. Ke každému dnu v týdnu
charakterizuje. Sledujeme
nějakou
ročních

přiřadíme činnost,

společně střídání

jednotlivých

výraznou charakteristiku (prosinec-Vánoce).

která daný den nejvíce

měsíců,

Stejně

pro každý najdeme

tak se

věnujeme střídání

období a jejich charakteristice.

II. ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ

1. Rozvoj hrubé motoriky
Tělesná
napětí,

aktivita a sport příznivě

které se objevuje

ovlivňuje

především při

vývoj a terapii dysfatických
psaní a

koncentraci, rozvíjí koordinaci jednotlivých
dysbalancí. Hodiny individuální

tělesné

pohybů,

výchovy

koordinaci, rytmická cvičení, dechová a relaxační

čtení.

byly

Prohlubuje

dětí. Uvolňuje
soustředění

a

snižuje rizika svalových
zaměřeny

na pohybovou

cvičení.

a) Pohybová koordinace
Při cvičení

provedení.

byl

důraz

kladen na

uvědomování

Cvičení ovlivňuje uvědomování

si pohybu, na plynulost a

si vlastrn'ho

tělesného

schématu,

přesnost

působí

na

rozvoj pravolevé orientace. Tím, že si dítě musí cvičební útvar zapamatovat, rozvíjí také
krátkodobou paměť.
•

Cvičení

protahovací a uvolňovací

•

Cvičení

posilovací

•

Pohybové hry
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U pohybových her šlo o pomalé a plynulé napodobování
žába .. ) nebo

přírodních jevů (růst květin,

kývání

stromů

ve

pohybů zvířat (medvěd,
větru ... ), chůze

po

laně

nataženém na podlaze.

b) Dechová a relaxační cvičení

Ve zdravotní TV jsou dechová
podpořili
větší

Tři

cvičení součástí

vyrovnávacího procesu. Abychom

základní životně důležitý fyziologický proces, věnuje při dechových cvičeních

pozornost respirační složce.

typy dýchání podle sektorů zapojení:

Břišní

dýchání - abdominální sektor

Dolní hrudní dýchání - dolní torakální sektor
Horní hrudní dýchání- horní torakální sektor (Hošková, Matoušová, 2005)
•

Dechová cvičení bez doprovodných pohybů částí těla

Dechová

cvičení zaměřená

na jednotlivé typy dýchání v základních polohách,

mechaniku dýchání a nácvik dechové vlny.
•

Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla

Tato dechová

cvičení působí

svalstva, harmonizuje svalové

na rozvoj pomocného vdechového a výdechového

napětí

v oblasti hrudníku, udržuje kloubní pohyblivost.

Pohyby částí těla jsou uvědomělé (Hošková, Matoušová, 2005).
•

Tato

Nácvik relaxace po předchozím protažení svalových skupin
cvičení

jsou zaměřená na vybavování si

příjemných pocitů,

které prožíváme

při

protahování a následném spontánním uvolnění (Hošková, Matoušová, 2005).
•

Nácvik lokální relaxace

Cvičení zaměřená

na

uvědomování

si pocitu

uvolnění

předchozí

svalové kontrakci. Tedy o

uvědomování

uvolněním

a napětím (Hošková, Matoušová, 2005).

v určité svalové

skupině

po

si pocitu kontrastu mezi svalovým

c) Rytmická cvičení

Rytmizací pohybu dochází kjeho
emocionální a estetické vnímání.

snadnějšímu

zapamatování, hudba

Při výběrů cviků

příznivě

rozvíjí

jsem brala ohled na všechny výše

uvedené symptomy vývojové dysfázie. Volené cviky byly jednoduché a snadno
zapamatovatelné,

cvičení mělo

pomalejší tempo, aby Eliška stihla

všechny cviky.

52

správně

provést

Jednotlivé

části

byly nacvičovány
Výběr

s nácvikem celé sestavy.
melodii mohlo samo
zpestřením
obruče

tyče. Právě

složek osobnosti
ovlivňuje

•

a teprve po zautomatizování jsem

dítěte.

věku

hudby odpovídal

během cvičení prozpěvovat.

byla rytmická

nebo

izolovaně

cvičení

a schopnostem

s náčiním jako jsou

tělesné

aby si

Velmi milým a pro Elišku vítaným
míče,

spojením slova, hudby a pohybu

Rozvoj

dítěte,

začala

šátky a závoje, švihadla,

ovlivňujeme

zdatnosti a hrubé motoriky

najednou více

nenásilně

a

příznivě

rozvoj jemné motoriky i grafomotoriky.

Cvičení

s míčem

Nadhazování a chytání míče, házení a chytání míče
•

Cvičení

se švihadlem

Komíhání švihadlem v čelné a boční rovině ( složeným i rozděleným švihadlem)
Kroužení složeným švihadlem jednoruč v

čelné

a boční rovině

Kroužení rozděleným švihadlem obouruč v čelné a boční rovině
•

Cvičení

se závojem

Oblouky se závojem
Kroužení se závojem jednoruč v

čelné

Kroužení se závojem obouruč v

čelné

a boční rovině
a boční rovině

Obraty se závojem

2. Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky

a) Jemné motorika

Jemnou motoriku jsem u Elišky rozvíjela pomocí manipulace s malými
postupně

jejichž velikost jsem
navlékání

korálků.

semínka), které

s papírem; vytrhávání,

převážně

různé

druhy

rozvíjí taktilní vnímání. Velkou

vystřihování,

vhodné ke schopnostem
probíhalo

zmenšovala. Vhodné byly korálkové stavebnice,

Využívala jsem také

zároveň

dítěte

předměty,

přírodnin
řadu

skládání a nalepování.

(žaludy, bukvice,

možností nabízela práce

Důležité

bylo zvolit téma

tak, aby bylo schopno úkol splnit.

v hodinách výtvarné a pracovní výchovy,

také v hodinách doučování.
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někdy

pro

Procvičování
změnu

tématu

b) Grafomotorika
Uvolňování

•

Eliška,

přestože

něj tlačila.

ruky

již byla ve druhé

třídě,

držela psací

velmi

Podle Vítkové (2004) jde o poruchu koordinace,
měly

svaly, které by

uvolněné.

být

koordinaci paže a ruky a jejich
pohybu všemi

Bylo proto

uvolnění.

směry. Cvičení začínáme

rytmizujeme jednoduchými

potřeba

Ta se rozvíjí

křečovitě

neboť

a

příliš

na

jsou zapojovány i

rozvíjet nervosvalovou

při nepřetržitém

rytmickém

pohybem z ramenního kloubu, motivujeme je a

ři'kadly. Znázorňujeme

zmenšujeme tak, aby pohyb vycházel ze

pohyb, nikoli tvar. Jde o
směru

návyku zapojit svaly nutné pro pohyb v daném
postupně

náčiní

a

uvolnění

vytvoření

ostatních. Tvary

zápěstí, dlaně, prstů.

K uvolnění paže

jsem Elišku vedla před každým psaním.
Jakmile se
již cílené,

začala

dítě

tato fáze

dařit,

rozvíjela jsem koordinaci zraku a ruky. Pohyby jsou

musí sledovat ruku a cíl (vodorovné linie, svislé linie,šikmé linie

směry

a lomená

kličky

apod.).

čára). Později začala

Eliška

později

Tvary nejprve obtahovala na tabuli,
k procvičování na
převážně

Po

papíře vsedě

přecházela

v lavici. Rozvíjení koordinace zraku a ruky probíhalo

se vzhled písma začal lepšit.

důležité

správné držení tužky. Tužku držíme
prostředníkem

ukazovák drží tužku ze strany,
směřuje

palcem a ukazovákem a

třemi

prsty. Palec a

ji podpíráme. Tužka leží v jamce mezi

k rameni.

Kresba

Významnou

součástí

rozvoJe grafomotoriky je kresba. Zde je

motivace (rytmická básnička, veselý pňběh,
dysfázií kreslí nerada. S Eliškou jsem
jsem od nejjednodušších tvarůsložitější
kresbě,

jsem předlohu zmenšovala a

Správné držení tužky

Pro psaní je

•

další tvary (vlnovku, oválky,

v hodinách doučování.

čtyřech měsících

•

procvičovat

oběma

tvary.

čára,

Při řízené kresbě

důležitá

vyprávění), neboť většina dětí

nacvičovala

vlnovka,

s vývojovou

kreslení nejprve na tabuli.

kolečko, klubíčko. Postupně

dokázala vystihnout více

detailů,

než

vhodná

při

Začínala

jsem volila
samostatné

z čehož měla vždy velikou radost.

Možnost

procvičovat

kresbu

měla

Eliška ve výtvarné

výchově,

v prvouce i ve

čtení,

kde děti kreslily obrázky k probíraným tématům, přečteným povídkám nebo básním.
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ll. ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY A KOMUNIKACE

1. Rozvoj slovní zásoby
Nejpřirozenější způsob

rozvoje slovní zásoby je vzájemná komunikace v rodině od

nejranějšího věku dítěte doplněná čtením

Při
dítěti

a vypravováním.

rozvíjení slovní zásoby ve školních podmínkách vycházíme z témat, která jsou
blízká a

dobře

je zná.

které doma pravidelně
rýmy, ke

dělá,

Dítě

můžeme

činnosti,

popisuje obrázek, hledá slova opačného významu, vymýšlí

slovům nadřazeným

Jednotlivé lekce

pojmenovává předměty kolem sebe, popisuje

hledá slova podřazená a naopak.

vždy

zaměřit

na konkrétní téma, která jsou

dítěti

blízká

nebo jsou právě probírána v prvouce (moje rodina, domácí zvířata, roční období, barvy),
a využít obrázkové časopisy, knihy pro děti, fotografie nebo pexeso.
•

Třídění předmětů

podle barev

Např.: Zelená- tráva, listí, žába, zelí .. . ; Žlutá- slunce, citron

•
Např.:

Třídění

slov podle zkušeností dítěte

Moje hračky- panenka, míč, medvídek ....
Co dělám - hraji si, běhám, plavu ....
Obchody- potraviny, drogerie ....

•

Třídění předmětů

Např.: Věci

•

podle materiálu

ze dřeva- stůl, židle ..

Věci

z papíru - sešit, kniha ... .

Věci

z textilu- košile, šaty .. .

IDedání slov opačného významu

Eliška hledala k zadaným slovům slova opačného významu.
Např.:

•

malý- velký, smutný- veselý ...
Hledání rýmů

Eliška vymýšlela slova, která se rýmují se zadaným slovem.
Např.: Čepice- opice, slepice, ulice, lavice ....

•

Hledání podřazených slov

Vyhledávaní slov, která jsou podřazená zadanému slovu nebo pojmu.
Např.:

rodina- maminka, tatínek, sestra, babička ....
ovoce- jablko, hruška, jahoda ...
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Hledání nadřazeného slova

•

K několika zadaným slovům hledala Eliška slovo nadřazené.
Např.:

•

zelí, květák, kapusta, mrkev - zelenina
Popis obrázku

Eliška dostala obrázek tématicky podobný probírané látce v prvouce. Obrázek si
dobře

prohlédla a vyprávěla, co na něm vidí, jaké pocity v ní obrázek vyvolává, zda se jí

líbí. Jak se jmenují např.

děti

na obrázku, co si myslí apod.

Většinou

byla nutná pomoc

v podobě pomocných otázek.
•

Reprodukce textu

Čtení a následná reprodukce textu bylo zařazeno do každé hodiny doučování. Eliška

si tak rozvíjela slovní zásobu i schopnost porozumět
potřeba

čtenému

textu. Dlouhou dobu bylo

klást pomocné otázky. V závěru školm'ho roku byla Eliška schopná jednoduše

reprodukovat text sama bez pomoci.
•

Samostatné vyprávění

Velká pozornost byla

věnována

motivována k tomu, aby
pohádku

viděla

samostatnému

vyprávění.Dívka

samostatně vyprávěla,

v televizi, co si

právě

chystá na

co prožila
vyučování,

byla povzbuzovaná a

předcházející

jaké

den, jakou

oblečení

si oblékla

apod.

2. Rozvoj obratnosti vyjadřování
•

Předn'kávání

Elišce byla

slov

předři'kávaná

slova, která musela

správně

opakovat.Nejprve se jednalo o

krátká a běžná slova, později jsem přidávala slova delší a méně frekventovaná.
Např.:

šašek,

šeřík, hluchoněmý,

každodenní ....

IV. ROZVOJ MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ

1. Nácvik sekvencí, posloupnosti

Nácvik sekvencí a posloupnosti se provádí, aby si
mezi jednotlivými prvky, které jsou
pochopení a zapamatování si
rozvíjena již

zmíněna

umístěny

číselné řady,

dítě

dokázalo

uvědomit

vztahy

v řadě. To mu pomáhá k lepšímu

se kterou pracuje v matematice. Dále je

prostorová orientace i zraková

paměť.

Uvědomování

si, který

prvek (číslo, předmět) je před-za, hned před-hned za, který je první, poslední, uprostřed.
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Sekvenční

•

Před dítě

hra s předměty

položíme do

řady několik předmětů. Dítě

si má

předměty

ve správném

pořadí zapamatovat. Pak předměty zakryjeme. Úkolem dítěte je předměty po řadě

vyjmenovat. Počet předmětů zvyšujeme tak, aby odpovídal schopnostem dítěte.
Např.:

tužka- guma- pero- nůžky ....
předmětů můžeme

Místo

písmeny nebo

kartičky

s obrázky, geometrickými tvary,

čísly.

obměnou

Další

použít také

je

cvičení,

kdy

dítěti

nakreslíme

několik tvarů, např. kolečko

trojúhelník- čtverec- kolečko-. Jeho úkolem je v započaté řadě

-

správně pokračovat.

Jinou variantou je navlékání korálků podle zadané předlohy.
•

Dnyvtýdnu

Pro lepší zafixování pojmů před-za, hned před-hned za jsem zvolila také toto
Elišce jsem řekla den v týdnu,

např.

před

sobotě.

sobotou a které jsou po

cvičení.

sobota. Jejím úkolem bylo jmenovat dny, které jsou
Dále jmenovat den, který je hned za a hned

před

sobotou.
•
Toto

Početní řada
cvičení

pomáhá při

nacvičování početní řady. Dítě

má určit, které

číslo

leží před

a které za určeným číslem.
Např.:

_ 6 __, _ 25 __, _ 41 __,

Obměnou je
Např.:

varianta, kdy dítě doplňuje desítky.

_ 20 _, _ 80 __, .....

Můžeme

volit také obrácený postup.

Např.:14

Dítě

vyhledává číslo, které stojí mezi

dvěma čísly.

_ 16, 21 _ 23, .....

2. Rozvoj matematické představivosti
•

Postřehování počtu

Následující
jej vnímat

cvičení

pomáhá dítěti

konceptuálně. Představu určitého

na strukturovaném vzoru
Aby však

překonat

dítě

(podobně jako jsou

neulpívalo na jedné

sestavě,

období, kdy počítá prvky po jedné, a

množství si však

pouze

sestaveny body na dominu).
je vhodné

možností. Vhodný materiál nabízí Pokorná (1998).
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dítě může vytvořit

učí

připravit

pro jedno

číslo

více

Elišce byly

předkládány kartičky

čísla

se strukturovanou sestavou pro

od 1 do 1O.

Jejím úkolem bylo určit počet bodů na kartičce, aniž by je počítala po jedné.
Později
číslicí.

ke

kartičkám

přiřazovala kartičky

se strukturovanou sestavou

Vyzkoušena byla také varianta, kdy k zadanému

s odpovídajícím

číslu přiřazovala

správné

strukturované sestavy.

•
Na

Představa početní řady
začátku

zafixovala

školního roku byla používána

představu číselné řady.

Tato

řada,

umožňuje

pravidla zrakové percepce a

číselná řada,

vytvořila

aby si Eliška

a

jak ji uvádí Pokorná (1998), respektuje
nacvičit

pochopit a

základní matematické

operace.
U Elišky se však práce s touto
raději

pomůckou nedařila.

Dívka s ní odmítala pracovat,

volila počítadlo nabízené třídní učitelkou nebo papírovou číselnou osu.

V. ROZVOJ ZNALOSTÍ, POZNATKŮ A DOVEDNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH
PŘEDMĚTECH

1. Výklad učiva
Vyučování

absolvovala Eliška

společně

také shodný s ostatními. Lišil se pouze
nejprve poslouchala výklad
měla

s ostatními žáky. Množství a obsah učiva byl
způsob,

třídní učitelky,

jakým bylo

který byl

problém s pochopením tématu nebo s jeho

učivo

společný

podáváno. Eliška

pro celou

procvičováním,

třídu.

Pokud

látku jsem znovu

vhodným způsobem vysvětlila.
Jakmile Eliška problém pochopila, zapojila se znovu do
společně

s ostatními žáky. V

individuálně

Podobným

opačném případě

způsobem

procvičovat uvolňování

Při

učivo

a

nadále

procvičovala

procvičováno

a to nejen ve vyučovací jednotce, ale i v hodinách doučování.
probíhala i hodina psaní. Jakmile

s nácvikem písma a byla ve velkém

zařazeno

bylo

vyučování

dechové

paže a ruky a psaní

nebo s rozplakala,

dokončila později. Při

Eliška problém
začala

velkém

jsem s ní
napětí

bylo

cvičení.

práci s Eliškou bylo

komunikačním

napětí

měla

přiblíženo

k pomalému pracovnímu tempu, k nižším

schopnostem a dovednostem. Elišku jsem stále povzbuzovala a každou i

sebemenší snahu ocenila pochvalou. Brzy se staly
známky.
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motivačním

faktorem i

pěkné

Náměty

pro práci byly

množství témat,

čerpány

cvičení

ze

speciálněpedagogické

literatury, která nabízí velké

a rad, jak pracovat s dětmi se specifickými

potřebami.

(Pokorná, Zelinková, Michalová, Novák).
Pro výuku

českého

slabikami a písmeny,

jazyka byly použity obrázkové

kartičky

časopisy, kartičky

doplňovací cvičení,

s obrázky,

hry se slovy.

se slovy,

Zařazována

byla také práce na průsvitné fólii. Hlavními tématy v českém jazyce ve druhém

ročru'ku

základní školy jsou: Slova, slabiky, věty. Druhy vět. Krátké a dlouhé samohlásky. Tvrdé
a

měkké

ně,

souhlásky. Podstatná jména. Vlastní jména.

Přeložky.

Slovesa Skupiny dě,

tě,

skupiny bě, pě, vě, mě. Párové souhlásky.

Pro výuku prvouky byly použity tématicky

zaměřené

obrázky a

nástěnné

obrazy,

krátké phběhy, které byly s daným tématem spojeny. Na jejich základě bylo opakováno
a procvičováno nejen učivo, ale také slovní zásoba, obratnost vyjadřování a paměť.
Témata probíraná v prvouce v e druhém

ročm1m

základní školy:

Roční

období. Rok a

měsíce. Rodina Lidské tělo. Město a vesnice. Domácí zvířata Život v lese, na louce,

na poli a u rybm'ka.
Pro

matematiku

byly

strukturovanými sestavami

pomůcky

zvoleny

čísel, číselné řady

a

formě

ve

číselné

kartiček

osy, počítadla,

s číslicemi,

dřevěná kolečka,

geometrické tvary různých velikostí a barev, které napomáhají rozvíjení matematických
představ

a k osvojení základních matematických operací: porovnávání,

násobení a

dělení.

Porovnávání čísel.
odečítání

Základní témata
Sčítání

a

odečítání

vyučovaná

do deseti.

ve druhém

Sčítání

a

sčítání, odčítání,

ročníku

odečítání

základní školy:

do dvaceti.

Sčítání

a

do sta s přechodem přes desítku. N ásobení a dělení 1-7.

V osvojování

učiva

geometrie

činilo největší

problém rýsování, kde je kladen

na přesnost a úpravu. Rozlišování geometrických načinilo Elišce problém.
osvojila také pojmy bod,

přímka, polopřímka, úsečka.

důraz

Postupně

si

S pomocí zvládala měření délky

úsečky.

Jednou
Práci na

týdně

si

počítači

děti procvičovaly

znalosti pomocí výukových

zvládala Eliška velmi

doplňovací cvičení,

dobře.

V

českém

programů

na

jazyce se jednalo

počítači.

hlavně

o

v matematice o procvičování základních matematických operací.

2. Opakování probírané látky
Ke každé probrané látce bylo
upevňovat

potřeba

se

opakovaně

vracet a znovu ji

procvičováním

a fixovat. Velmi často se stávalo, že Eliška učivo zvládala a dovedla s ním

pracovat. Po

čase,

když se probíralo

učivo
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nové, si s ním nevěděla rady. Tento problém

se projevoval nejvíce v matematice a také v prvouce. V matematice
násobilky zapomínala
Jakmile jí bylo

sčítat

a

připomenuto,

odčítat,

při

probírání

v prvouce zapomínala názvy rostlin a

jak problém

řešit,

zvířat.

dokázala si vzpomenout a zorientovat

se.

VI. SPOLUPRÁCE S RODINOU

Rodina byla

průběžně

probíráno, jakým

informovaná

způsobem

(osobně

a jakou formou

nebo písemnou formou) jaké

procvičováno,

co

činilo největší

učivo

byl

obtíže, co

je potřeba a jakým způsobem procvičovat doma.
Rodina dbala na důslednou domácí přípravu, informovala o tom, co zvládli či nezvládli
procvičit.

Matka s Eliškou pravidelně docházela na logopedii a podle pokynů logopeda

docvičovala

gymnastiku mluvidel, zapojovala vyvozené hlásky do slabik, slov a

Rozvíjela slovní zásobu a obsahovou stránku
nedůvěru

řeči.

Matka byla

vět.

vstřícná, počáteční

ve zřízení funkce asistenta pedagoga brzy překonala. Byla ráda, že se zmírnily

školní problémy a zlepšily žákovské výsledky. S třídní
komunikovala přes asistenta.
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učitelkou

však

většinou

4.Výsledky
Závěrečné
Během

hodnocené po ročním působení asistenta pedagoga.

školm'ho roku došlo k výrazným

skupině

v žákovských výsledcích , integraci ve
Celkově

změnám

jak v chování sledované dívky tak

i ve vztahu rodina-škola.

došlo ke zlepšení ve všech oslabených oblastech i ve všech

vyučovacích

předmětech.

1. Hodnocení asistentem pedagoga
I. ČESKÝ JAZYK

1. Úroveň čtení
a) Rychlost
rychlost

čtení

čtení

- rychlost

kolísá od 33 k 50
vyučovacích

velmi plynulé. Ve
chováním, které
nadměrnou

b) Chyby
rychlost

čtení

může

být

se zvýšila.

slovům

Průměrně přečte

za minutu.

Při

39 slov za minutu,

hodinách

doučování

je

čtení

jednotkách je plynulost narušována doprovodným

způsobeno

před

nejistotou nebo ostychem

ostatními žáky,

snahou ukázat třídní učitelce, jaké pokroky ve čtení dělá.
při čtení- počet chybně čtených

čtení, ovlivněna prostředím.

kdy dívka rychle

přechází

slov je nízký. Chybovost je,

Chyby se objevují

nejčastěji

ke slovu následujícímu. Vliv na

stejně

jako

v koncovkách slov,

počet

chyb má také

momentální psychické rozpoložení dítěte, únava a aktuální zdravotní stav.

c) Technika

čtení-

obtížnější či méně

d)

Porozumění

snadná slova čte plynule bez problému.

slabikovat delší a

známá slova, snaží se o plynulost, která se ve většině případů daří.

textu

reprodukovat, což na

-čtený
počátku

i poslouchaný text dokáže sama vlastními slovy
školního roku nedokázala.

Vytváří

kterých užívá obratů z textu. Dokáže vystihnout podstatu. K
ještě

Přestala

smysluplné

stručně

věty,

ve

VY.iádření detailů potřebuje

stále návodné otázky.

e) Chování
pedagoga,

při čtení

téměř

- v hodinách

doučování,

kde je dívka pouze s asistentkou

vymizelo rušivé doprovodné chování, které bylo typické pro

školního roku. Dívka je vyrovnaná,

plně

se

soustředí

význam slov, která nezná nebo kterým nerozumí.

začátek

na text a jeho obsah. Ptá se na

Během čtení

ve vyučovací jednotce se

však ještě stále ojevuje napětí, nepravidelné dýchání, šoupání nohama i křečovité držení
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záložky. Tím se též zvyšuje
v textu, pokud

čtou

počet

chyb

při čtení.

Zvládá sledovat text a orientovat se

ostatní děti.

2. Psaní - rukopis
Došlo k celkovému zlepšení grafomotoriky i jemné motoriky. Písmo je
čitelnější.

při

Dívka se

soustředí,

psaní více

ruka je

uvolněnější.

úhlednější

a

Nechvátá, aby byla

první, ale dává si velmi záležet na úpravě.

a) Držení psacího
držení psacího

náěiní

náčiní.

- došlo k uvolnění celé paže a ruky i ke
skutečnost

Tato

zmírnění napětí při

je také závislá na psychickém rozpoložení

dítěte

a na jeho únavě.

b) Vybavování

tvarů

písmen - v této oblasti došlo k velikému pokroku. Eliška si

dokáže vybavit všechny tvary písmen, malých, velkých i tiskacích. Potíže vznikají
někdy

s výbavností málo používaných písmen jako jsou Q, W, X.
převládá

c) Tvary písmen -nadále
většině případů

jsou písmena

slovním úlohám v pracovním

makrografie, avšak písmo je

stejně
sešitě

velká. Zlepšilo se psaní

úhlednější, čitelné,

ve

číslic

ke

z matematiky. V pracovním

a

sešitě

odpovědí

z prvouky je

písmo stále neupravené, ale čitelné.

d) Čitelnost - písmo je čitelné, upravené, Eliška si na něm dává velice záležet,
převážně
při

v

psaní

českém jazyce.

Písmo je úhledné

doplňovacích cvičeních

i

v pracovních sešitech, kde je na psaní

při

při přepisu

psaní

určitý

do domácího i školm'ho sešitu,

diktátů.

Problém nastává

při

práci

vyhrazený prostor, do kterého se dívka se

svými velkými tvary písmen těžko vejde. Vývoj písma je možno porovnat v příloze
č.

10.

e) Úprava -v sešitech velmi pěkná

3. Psaní - pravopis
Přepisy

jsou bezchybné. Zvládá

písmeno na

začátku věty,

doplňovací cvičení. Při

psaní

diktátů

rozlišuje velké

správné znaménko na konci podle druhu věty. Dále rozlišuje

velká písmena u vlastních jmen, dlouhé a krátké samohlásky, tvrdé a

měkké

slabiky.

Problém činily pouze párové souhlásky, které však ještě nebyly dostatečně zafixovány.
Velkým
psaní

přínosem

diktátů.

převážně

Na

bylo postupné vyvození
počátku

většiny

školního roku bylo

hlásek, což dívce velmi usnadnilo

potřeba při

diktování

zdůrazňovat

hlásky "r a ř", aby vlivem špatné výslovnosti nešlo k jejich záměně za "1 až".

(traktor, moře)
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Díky individuálnímu

přístupu,

ovlivňující

oslabené oblasti

který respektoval její specifické

žákovské výsledky v tomto

předmětu

potřeby

a rozvíjel

(zrakové vnímání,

sluchové vnímání, syntéza a analýza slov, slovní zásoba, jemná motorika a
učivo českého

grafomotorika), dívka zvládla

jazyka pro druhý

ročník

základní školy.

Pracovní tempo však bylo v porovnání ostatními dětmi pomalejší.
Již v prvním pololetí byla namísto slovního hodnocení hodnocena známkou a to
výbornou. Tato

skutečnost

zvýšila dívčinu motivaci, která se začala projevovat v písmu

i ve čtení. Ve druhém pololetí byla také hodnocena výborně.

II. MATEMATIKA

1. Počítání
Učivo

ročníku

druhého

bylo

zaměřeno

v prvním pololetí na

sčítání

a

odčítání

do sta

s přechodem přes desítku, ve druhém pololetí pak na násobení a dělení 0-7.
Během

ročru'ku

druhého

představy.

základní školy byly zautomatizovány základní matematické

Upevnilo se používání

podle daných

znaků

pojmů větší,

menší, delší, kratší,

dělení předmětů

nebo podle velikosti. Zlepšila se pravolevá orientace a orientace

v prostoru.
Předměty

stále

čísel

do deseti.

Bez

problémů

znázornění,
vypočítat.

počítá

po jedné,

přestože

velmi

zvládá slovní úlohy. Dokázala

správně

dobře

zvládala strukturované sestavy

samostatně

provést zápis, zakreslit
následně

zvolit matematickou operaci, napsat rovnici a

ji

V závěru napsat odpověď, která plně odpovídá otázce v zadání.

Dívka však nedokáže

řešit

matematické operace

zpaměti.

Je

potřeba,

aby je

měla

napsané.
Ke

sčítání

čísla sčítá

postupem

a

a odečítání stále používá názoru v podobě počítání na prstech. Dvouciferná
odečítá

vůbec

sečte či odečte

není schopna ph'klady

při řešení příkladů

třeba

tak, že nejprve

na

sčítání

a

řešit.

odečítání

Tento

jednotky a poté desítky. Jiným

způsob počítání činil

dívce potíže

ve výukových programech na PC. Zde bylo

zapsat nejprve desítky a pak jednotky.

Při

práci ve školním nebo pracovnám sešitě

problémy nejsou.
Výborných výsledků dívka dosahovala při násobení a dělení. Velmi
zapamatovat řady

násobků

dopomoc a násobky

jednotlivých čísel.

odpočítávala

Při řešení příkladů

na prstech. Postupem
63

času

však

dobře

si dokázala

opět potřebovala

si však velkou

část

plně

násobilky
příklady

zautomatizovala, že od

počítání

na prstech

upouštěla. Bezchybně řešila

na násobení a dělení na PC.

2. Geometrie
Došlo k osvojení a k zautomatizování pojmů bod, přímka, polopřímka, úsečka.
činí

Rýsování

nadále problémy, je

nepřesné,

neupravené.

Měření

délky

úseček

zvládá

s dopomocí.
V prvním pololetí byla matematika hodnocena dvojkou. Ve druhém jedničkou.

III. VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA

Kresba

zůstává

stejná, vylepšilo se však vybarvování. Obrázky jsou stále

obsahově

chudé, ale pod vedením dokáže dívka zaplnit celou plochu papíru. Proporce postav jsou
nesprávné, bez výrazných detailů. Často však práci odmítá dokončit, neboť kreslení ji
nebaví.

Při

vybarvování již nepřetahuje linie,

vhodně

oblasti bylo dosaženo opravdu velkého zlepšení,

volí barvy, dává si záležet. V této

neboť

na

začátku

vybarvování linie přetahovala a vše vybarvovala pouze jednou nebo

školm'ho roku
nevhodně

při

volenou

barvou.
V oblasti jemné motoriky se zlepšila práce s nůžkami (dokáže sth'hat po vodorovné
čáře),

práce s papírem i lepidlem (výrobek není umazaný od lepidla, nalepování je

přesnější).

V prvním i ve druhém pololetí byla Eliška ohodnocena dvojkou.
Vývoj kresby je možno porovnat v příloze č. ll .
IV. TĚLESNÁ VÝCHOVA

Hrubá motorika dosáhla
uspořádání

určitého

zlepšení. Došlo ke zlepšení v prostorovém

pohybu. Dokáže zvládnout pomalý vedený pohyb,

krajních poloh nepropíná. Zlepšilo se udržení rovnováhy, v

končetiny

současné době

však do

zvládne stoj

na jedné noze.
Poskoky,

přeskoky

a

běh

jsou stále nekoordinované. Stále se objevují obtíže

v pravolevé orientaci i v kinestetickém vnímání.
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Zvládne cvik, který se skládá ze
nadhazování a chytání

míče, přehazování

švihadlem zvládla komíhání v
stále nezvládá.

Stejně

tří prvků (např.

čelné

a

zanožit,

přednožit,

unožit), zvládá

na kratší vzdálenost a chytání

boční rovině,

problém

činí

kroužení.

míče.

Se

Přeskoky

tak se nedaří kotoul a skok do dálky. Běh je nadále

nekoordinovaný.
Obě

pololetí byla ohodnocena dvojkou.

V. HODNOCENÍ DALŠÍCH OBLASTÍ

1. Sluchové vnímání
Zůstává téměř

stejné jako na počátku školního roku. Dívka zvládá rozlišování délky

samohlásek i rozlišování
čtyř

měkkých

a tvrdých slabik, zvládá opakovat

řadu tří

slov,

řada

slov se stále nedaří. Dokáže však bez problémů zopakovat větu, která obsahuje osm

slov. Sluchová analýza a syntéza se
více hláskách se SAS

daří

stále pouze u krátkých slov, u slov o šesti a

nedaří.

2. Zrakové vnímání
Dívka zvládá rozlišování figury a pozadí, rozlišuje jednoduché inverzní obrazce.

3. Řeč
Rozšířila

se slovní zásoba i schopnost rychleji a

logopedického

vyšetření

srozumitelněji

se

vyjadřovat.

Dle

však aktivní slovník, výbavnost pojmů a obratnost vyjadřování

stále ještě nedosahují normy. Tempo řeči je stále pomalé.

4. Reprodukce rytmu
Dívka zvládá velmi dobře vytleskávat a opakovat zadané rytmické celky.

5. Soustředění
Schopnost
hodiny
českého

soustředění

čtení. Stejně

jazyka,

při

se

určitě

zvýšila. Dívka se dokáže

soustředit

na text

během

tak dokáže udržet pozornost v hodinách matematiky, prvouky,

psaní

diktátů

nebo

při

opisování,. Nadále je nutno brát ohled na

snadnou unavitelnost, aktuální zdravotní a psychický stav.
Eliška však už dokáže sama odhadnout, kdy se cítí unavená a
odpočinout, změnit

potřebuje

s1

téma práce nebo se chvíli projít po chodbě. Dokáže lépe odhadnout
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své schopnosti, nechvátat, aby byla za každou cenu první. Tím se velmi zvyšuje kvalita
její práce.

6. Chování dítěte
Během působení
náročnější

situace. V situacích, které

se snaží hledat

způsob,

dříve řešila

jak vzniklou situaci

dojde, dokáže se po chvíli ovládnout a
známkou. Umí prezentovat
dostatečný čas

výrazně

asistenta pedagoga se dívka

svůj

neutišitelným

řešit.

opět

zklidnila. Dokáže lépe zvládat

Pokud

pláčem

přece

jen k takovému stavu

pracovat. Dovede se

názor (je však

potřeba

být

nebo vzdorem,

smířit

trpělivý

a

i se špatnou

dopřát

Elišce

a prostor) a obhájit si ho.

7.Pracovnícharakteristika

Dívka umí pracovat
pedagoga poskytuje.

samostatně,

Někdy

je však ráda za jistotu a oporu, kterou ji asistentka

jen svou

přítomností.

Zvýšila se

sebedůvěra.

Motivací se

stalo zlepšení školm'ho prospěchu, pochvaly za každou snahu i úspěch.
Při

výkladu

učiva

(opisování, diktáty,
cvičení

je vhodné stále

doplňovací cvičení

ještě

pracovat

s názorem. Písemné práce

z českého jazyka,

řešení

matematických úloh i

z prvouky) zvládá Eliška ve stejném rozsahu jako ostatní děti. Pracovní tempo je

v porovnání s nimi stále ještě pomalejší.

8. Postavení ve třídě

Chování
snahu a

spolužáků

úspěchy.

ke své diagnóze
Pokud je

k Elišce se změnilo.Zajímají se o její práci a pokroky,

Chovají se k ní hezky a pomáhají jí, pokud na
nestačí.

třeba vytvořit

problémů

Nejvíce je tato pomoc

některé věci

výtvarné a pracovní

dvojice, trojice nebo jinou skupinu, vždy ji

děti

vzhledem
výchově.

mezi sebe bez

vezmou, což v počátku školm'ho roku nebývalo. K úplnému splynutí

s kolektivem však nedošlo. Elišce stále brání
kamarádské vztahy.
času

vidět při

oceňují její

Působí

komunikační

bariéra navazovat užší

stále osaměle. Kamarády nemá ani v okolí domova.

Většinu

tráví se svou rodinou.

9. Spolupráce s rodinou.

Spolupráce s rodinou se zlepšila. Dle zprávy z psychologického
oceňuje

vyšetření

matka

pomoc asistentky pedagoga. Spolupráce na úrovni asistentka - rodina je bez

problémů.

Probíhá vzájemná komunikace a
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výměna názorů.

Dívka i rodina asistentce

důvěřují.

Zlepšila se také komunikace

prostřednictvím

učitelka -

rodina.

Přesto

rodina většinu

věcí řeší

asistentky.

2. Hodnocení třídní učitelky
Třídní učitelka

hodnotila

činnost

asistentky pedagoga

všestranně věnovala, vysvětlovala učivo přiměřeně

rozvíjet po
přínosem.

řečové

kladně.

Asistentka se dívce

jejím schopnostem. Pomáhala ji

i pohybové stránce. Individuální

péče

byla pro dívku velkým

Významné je i zlepšení spolupráce s matkou.

Došlo k celkové zlepšení ve všech
komunikace.

Klidnější

předmětech.

Zlepšení výslovnosti

celkové

1

chování a zapojení do třídm'ho kolektivu.

3. Hodnocení psychologa

Podle psychologického hodnocení došlo k výraznému zlepšení školní výkonnosti a ke
zmírnění

Patrně

specifických obtíží. Zmírnily se i projevy ADHD.

práce asistenta, jehož pomoc je i nadále velmi

potřebná.

Nadále

jde i o

důsledek

přetrvávají mírnější

dysgrafické a dysortografické obtíže. Proto je nutno i nadále s dívkou pracovat
individuálně,

jako s žákem se specifickými poruchami učení.

4. Hodnocení logopeda

Dle logopedického
ráda, velmi

dobře

vyšetření

pracuje ve

zklidnění,

došlo u dívky k výraznému
vyučování,

dosahuje

do školy chodí

pěkných výsledků.

Zlepšila se

zvuková stránka řeči.
Aktivní slovník, výbavnost
normy. Tempo

řeči

pojmů

a obratnost

vyjadřování

však stále ještě nedosahují

potřeba

rozvíjet oslabené oblasti,

je stále pomalé. Nadále je

obratnost mluvidel, sluchovou

paměť

a sluchové vnímání,

zaměřit

se

především

sluchovou analýzu a syntézu slov. Pro pomalejší pracovní tempo potřebuje více
zácvik, je vhodné pracovat s názorem. Nadále je však
individuálně

potřeba

s dívkou

času

na
na

intenzivně

pracovat. Míra podpůrných opatření je vysoká.

5. Shrnutí

Výsledky pozorování ukazují, že se potvrdila
postupy a intenzivním individuálním

předpokládaná

přístupem,

hypotéza. Specifickými

které asistent pedagoga integrované

dívce poskytoval, které respektovaly doprovodné projevy vývojové dysfázie a byly
přiměřené

jejím podmínkám, došlo ke zlepšení žákovských
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výsledků

v jednotlivých

vyučovaných předmětech,

ke

zmírnění

negativních

projevů

chování, ke zlepšení

vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou a ke zlepšení přístupu třídního kolektivu
k dívce. Díky přetrvávajícím komunikačním problémům nedošlo však zatím k úplnému
splynutí s kolektivem.
třídním

Důležitým zjištěním

je

skutečnost,

že integrovaná dívka není již

outsiderem a terčem posměšků, jako tomu bylo v prvním ročníku.
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5. Diskuse
Bakalářská

integrovaného

práce "Asistent pedagoga a jeho
dítěte

uplatnění při výchově

s vývojovou dysfázií" si kladla za cíl
při vzdělávání

asistenta ve školní praxi

integrovaného

s vývojovou dysfázií. Práce byla zpracována jako

ověřit

dítěte

případová

a

vzdělávání

zdůvodnit činnost

a

mladšího školního

věku

studie a jako metoda bylo

zvoleno zúčastněné participantní pozorování.
Přestože

profese asistenta pedagoga je profesí poměrně novou, která nemá v českém

školství tradici, stává se rychle
integrace zdravotně nebo
Během

mého

neoddělitelnou

sociálně

působení

a

někdy

součástí

i nezbytnou

školské

oslabených dětí.

v profesi asistenta pedagoga došlo u integrované dívky

s vývojovou dysfázií k výraznému zlepšení žákovských výsledků ve všech vyučovaných
předmětech,

ke

zmírnění

negativních forem chování, ke zlepšení

přístupu třídního

kolektivu k dívce i ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi rodinou dívky a školou.
Dá se uvažovat, že intenzivní individuální
měla

roku poskytována,
osobnosti
péče

a

dítěte,

přístup,

péče,

která byla dívce

během

školm'ho

pozitivní vliv na zlepšení celkového stavu. Respektování

akceptace daných schopností a možností dívky, intenzivní individuální
využití velké škály specifických

oslabených oblastí,

oceňování

postupů

pro rozvíjení jednotlivých

sebemenší snahy, které neustále motivovaly dívku

k lepším výkonům, mělo určitě pozitivní vliv na změnu situace.
Je však

potřeba

vzít na

vývoj nervové soustavy,

vědomí

také

přirozený

přirozený

psychický a somatický vývoj dívky,

rozvoj jejích schopností a dovedností, který by

probíhal i bez přispění asistenta. Dále působení rodinného prostředí a rodinné výchovy,
stejně jako

vliv logopedické poradny, kterou dívka pravidelně navštěvovala.

Činnost asistenta pedagoga se tak stala součástí komplexu podpůrných prostředků a
opatření,

které během celého školního roku na dívku působily a pozitivně ji rozvíjely.

Naskytá se také otázka, zda problémy, které se
roku školní docházky, nebyly

způsobeny

začaly

prohlubovat

během

prvm'ho

i jinými okolnostmi, než symptomy vývojové

dysfázie.
Dívka nastoupila do první
zkušenostech z mateřské školy,
šestnáct bezproblémových
doporučované při

třídy

jako integrované

očekávat adaptační

žáků. Při

dítě,

u kterého se daly, po

problémy. V té

době

bylo ve

třídě

výuce však nebyly používány specifické postupy

terapii specifických poruch učení nebo při terapii vývojové dysfázie.
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Dívka musela zvládat
individuálního

učivo

přístupu,

první

třídy

v plném rozsahu, bez možnosti intenzivního

zohledňoval

který by

problém se sníženou schopností

komunikace a adaptace, respektoval by velmi pomalé pracovní tempo, oslabení
v jednotlivých oblastech a doprovodné symptomy vyplývající z diagnózy vývojové
dysfázie.

Neúspěch

následně

k negativním

neutišitelný
důvody

a porovnávání se spolužáky mohly vést dívku ke
projevům

pláč. Komunikační

ztrátě

motivace a

v chování, jako byl vzdor, trucovitost, tvrdohlavost a

bariéra ji

pravděpodobně

také bránila své

počínání

a

chování náležitě vysvětlit.

Tato situace mohla vzniknout také proto, že
příležitost řešit
vzdělávací

problémy spojené s integrací

dítěte

třídní učitelka neměla

doposud

s vývojovou dysfázií a individuální

plán byl vypracován až v polovině listopadu. V té době

přibyl

žák s problémovým chováním. Prostor pro realizaci individuálního

do třídy nový

přístupu

se tak

zmenšil.
dítěte

Mohlo jít také o nonakceptaci
interpretaci doprovodných
následně

projevů

ze strany

třídní učitelky

nebo špatnou

dysfázie, jak bude dále uvedeno. To vše mohlo

vést ke zhoršování vztahu mezi dítětem a učitelkou, mezi učitelkou a rodinou,

ke zhoršení vztahu se spolužáky a postavení ve

třídě.

Dítě

prožívalo traumata

z neúspěchu, ztrácelo jistotu, přestalo si důvěřovat. Vše se následně odráželo v chování i
žákovských výsledcích.
Při

práci s asistentem, který

věnovat

měl

prostor a

čas

se dívce

a poskytovat ji podporu ve všech vyučovaných

negativních forem chování. Dívka se dokázala více

intenzivně individuálně

předmětech,

soustředit,

došlo ke

po prvních

zmírnění

úspěšných

hodnoceních se zvýšila motivace, jistota i sebedůvěra. V závěru školního roku již dívka
samostatně, stačila

dokázala pracovat

ji pouze jistota, že asistentka sedí vedle ní.

Fyzická přítomnost asistentky pro ni byla
se u dívky

někdy

pravděpodobně

velmi podstatná, neboť bez ní

objevovaly dřívější formy chování.

Podle Kaprové a Balašové (1995) by při integraci mělo jít o zdravý vývoj osobnosti
postižených a o dosažení pocitu spokojenosti a radosti za školních požitků. Integrace má
dítě

ochránit

před

nevhodným zařazením, pocitem méněcennosti, blokádou přirozených

vazeb.
Přesto

však poukazují na negativní okolnosti, pokud není

individuální
měření.

přístup

a škola

zůstává

naplňován

proklamovaný

institucí orientovanou pouze na výkony a jejich

Mnozí žáci pak prožívají traumata
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při neúspěších,

jsou vystaveni

tlakům

komparace se zdravými spolužáky, kdy do

popředí

komunikační

vystupují jejich

odlišnosti jako negativní rysy osobnosti a selhávají ve školních výkonech.
Dále se snaží upozornit na
současného vyučovacího

forma frontálního
určujícím

znevýhodnění žáků

procesu, kde je upřednostňována metoda verbálru'ho výkladu a

vyučování.

kritériem pro stanovení snížené schopnosti.

komunikace.

"Těmito

s vadou

škol) jsou

řečového

Rozsah vlastru'ho

na dalších doprovodných symptomech, které
zdánlivě

s poruchami komunikace v pojetí

doprovodnými

řeči

nesprávně

příznaky

nesouvisejí a které

defektu není jediným

Stupeň znevýhodnění

vytvářejí

je závislý

klinický obraz poruchy

mohou být takové projevy

dítěte,

které

nepoučenou veřejností (vč. učitelů běžných

interpretovány. Jsou to

příznaky,

které zahrnují syndrom lehké

mozkové dysfunkce, zejména pak nadměrný neklid, poruchy pozornosti, paměti, zvýšená
vzrušivost, efektivní labilita, motorická neobratnost, poruchy grafomotoriky, které jsou
v podmínkách běžné školy vnímány negativně" (Kaprová, Balašová, 1995, s. 80).

Tyto negativní okolnosti, které

obě

autorky

zmiňují,

mohou být

zavedením profese asistenta pedagoga, který má podmínky a
dítěti plně individuálně.
potřeby

předpoklady věnovat

Má možnost plně respektovat osobnost

vyplývající jak z jeho postižení tak z rodinného

řešeny právě

dítěte

i jeho specifické

prostředí či

aktuálního

zdravotru'ho stavu nebo psychického rozpoložení. Má

příležitost

zmiňovanými

skutečnost umožňuje

Právě

negativními dopady integrace.

tato

se

uchránit

dítě před

asistentu

pedagoga dítě pozitivně rozvíjet.
Také Michalík (2003) považuje asistenta pedagoga za jednu ze základních a v řadě
případů

naprosto nezbytnou podmínku integrace! Podle

základní školy mnohdy vnímán jako

něj

bývá asistent v praxi

nejdůležitější prostředek speciálněpedagogické

podpory.
Jesenský (1995) uvádí, že podstata
segregované speciální školy

před

sporů

o integraci

integrovaným

spočívá

vzděláváním

v hájení

předností

postižených v zařízeních

pro nepostižené.
Kaprová a Balašová (1995) v této souvislosti poukazují na negativní
segregované výchovy

vzdělávání

jako je

přerušení kontaktů dítěte

docházky do speciální logopedické internátní školy. Ochabuje vliv
dětí,

institut rodiny je

silně otřesen, neboť

důsledky

s rodinou po dobu
rodičů

z dítěte se stává doma host,

na výchovu
rodiče

mají

tendenci transponovat zodpovědnost za výchovu a vzdělávání na školu.
V

prostředí

internátní školy dochází podle Kaprové (1995) k omezení prává na

soukromí, k nižší

aspirační

úrovni, ke kumulaci
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jedinců

s oslabením

komunikačních

výkonů

ak

přiklání

k možnosti integrace do běžné školy.

Péče

chybění

dítě

o

způsoby,

s vývojovou dysfázií je multidisciplinární záležitostí a asistent pedagoga
součástí

se tak stává
doporučení

pozitivních mluvních vzorů v prostředí třídní skupiny. Proto se opět

s dítětem pracuje.

jak

Společně

vyučovanou učební
následně

pochopilo ji a

základě

tohoto týmu. Spolupracuje s logopedem a na

látku

s učiteli jednotlivých

dítěti

předmětů

vysvětlit,

co nejlépe

aby ji

jeho

hledá vhodné
dítě rozumělo,

si ji také zafixovalo a zapamatovalo. Spolupracuje s rodinou,

snaží se o provázanost v přístupech školy a rodiny. V mezních situacích se

může

stát

také prostředníkem při řešení problémů mezi školou a rodinou.
Asistent pedagoga se tak
který mu pomáhá

může

překonávat překážky

zvládání školních povinností a
učitelem,

mezi žákem a
dítěte.

Na

stát integrovanému dysfatickému

při

způsobené

jeho postižením

pobytu v třídním kolektivu. Stává se
třídním

mezi žákem a

pomocm'kem,

kolektivem, mezi

při

prostředníkem

učitelem

a rodinou

Jeho působení je velice všestranné.
podkladě

individuálního

přednášeného učiva,

poradenskými

zařízeními

potřebám.

především

následně

dítě

Povzbuzuje a motivuje

úspěchů

Trpělivě dítěti

Důsledně

naslouchá a

příznivý

což má

komunikačních

o narušené

se

k mluvenému projevu,

a rozvojem schopností a

dítěte,

Ve spolupráci s odbornými školskými

schopnosti a

brání rozvoji sociálních interakcí, orientuje se

asistenta pedagoga také do této oblasti.

podmínky.

plánu pomáhá žákovi s pochopením

pomáhá žákovi rozvíjet jednotlivé oslabené oblasti. Jelikož u

vývojové dysfázie se jedná
dovednosti, které

vzdělávacího

s jeho opakováním a upevňováním. Reprodukci látky přizpůsobuje

jeho aktuálním individuálním

jistota

a problémy

dítěti

adekvátně

komunikačních

zaměřuje

vytváří

pro

působení

na rozvoj komunikace.
něj

vhodné

prostředí

a

odpovídá. Zlepšením žákovských

dovedností se zvyšuje

vliv jeho další motivaci i na jeho

sebedůvěra

začleňování

a

do

kolektivu třídy.
Během

jeho

znevýhodněním

působení při výchově

vzniká

asistent pedagoga musí
školy, s

řada

nových,

vzdělávání žáků
někdy

průběžně řešit.

třídním učitelem

integrovaného žáka a

a

a

učiteli

samozřejmě

Jeho

činnost.

Vytváří

vytváří

dokonce kontroverzních, situací, které
činnost

konkrétních

probíhá v interakci s ředitelem

předmětů,

se žáky dané

se žákem samotným. V mimoškolním

jde o interakci se školským poradenským
pedagoga tak neustále

se zdravotním nebo sociálním

zařízením
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s rodiči

prostředí

pak

nebo jinou poradnou. Asistent

vztahové závislosti, které

specifické podmínky pro

třídy,

ovlivňují

handicapovaného

a

podmiňují

jeho

žáka v běžných

didaktických postupech, v běžném materiálním
podmínkách. Konkrétnímu jedinci, pokud je
vyučovaných předmětech.

zabezpečení,

potřeba,

v běžných školních

poskytuje asistenci ve všech

V tom se jeho práce specifická.

Aby činnost asistenta vedla k očekávaným

výsledkům,

je potřeba vytvořit podmínky

pro jeho práci. Jde o připravenost školy na přijetí jak integrovaného
asistenta pedagoga.
především

Vědět,

o souhru ve spolupráci

vzdělávacího

plánu, který

zprostředkováno,

Při

přesně

věnovány

o problémech, které

skutečnosti,

učitel

kde si je

učitel

škola

učiva,

dítě

i

způsob

může

Dále jde

individuálního

které má být
Počet

dítěti

hodin, které mají

a podmínky klasifikace. Asistent informuje

během vyučovacího

procesu vznikají. Poukazuje na

jisté nebo kde se objevuje deficit, který je

individuální

tak na přijetí

očekává.

Včasné vytvoření

-asistent.

stanoví rozsah

takovéto vzájemné spolupráci je

neboť

něj

a metody, jakými má být látka vysvětlována.

být konkrétnímu tématu
učitele

jaké konkrétní cíle a úkoly od

dítěte

předpoklad

učební

plán

rychlého rozvoje
měnit

potřeba

odstranit.

dítěte

s dysfázií,

přizpůsobovat

a

stávajícím

podmínkám a změnám. Neboť je to stále učitel, kdo za výchovu a vzdělávání dítěte nese
zodpovědnost.

Dalším

důležitým

dítěte

faktorem je akceptace integrovaného

asistentem pedagoga. Pouze v prostředí, které

dítě přijímá

jak

takové jaké

všemi jeho přednostmi i nedostatky, je chápavé k jeho problémům,

učitelem

skutečně

tak

je, se

může dítě důvěřovat

svým vychovatelům a vytvářet si kladný vztah ke škole a ke vzdělání.
Jedním z předpokladů akceptace je,

kromě

asistenta, také dobrá znalost diagnózy
symptomů

a doprovodných

příznaků,

dítěte.

a

Pochopení její problematiky, všech

aby nedocházelo kjiž

interpretaci. Nedochází tak k situacím, kdy

učitele

charakterových vlastností

například emoční

zmiňované

nesprávné

labilita a neklid jsou

hodnoceny jako úmyslné zlobení.
Myslím si, že pro

uplatnění

asistenta pedagoga

při

výchově

a

vzdělávání

integrovaných dětí s vývojovou dysfázií existují dostatečné důvody.
Jak ukazují výsledky pozorování v této práci, potvrdila se
Specifickými postupy a intenzivním individuálním

předpokládaná

přístupem,

hypotéza.

které asistent pedagoga

integrované dívce poskytoval, které respektovaly doprovodné projevy vývojové
dysfázie a byly
v jednotlivých

přiměřené

jejím podmínkám, došlo ke zlepšení žákovských

vyučovaných předmětech,

ke

zmírnění

negativních

projevů

výsledků

chování, ke

zlepšení vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou a ke zlepšení přístupu spolužáků
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k integrované dívce. Pro

přetrvávajícím komunikačním problémům

k úplnému splynutí s kolektivem.

Důležitým zjištěním je

však

nedošlo zatím

skutečnost,

že dívka není

j iž třídním outsiderem a terčem posměšků, jako tomu bylo v prvním ročm1m.
Rozvíjením oslabených oblastí a intenzivní pedagogickou podporou se zlepšovaly
žákovské výsledky, které vedly k růstu motivace a jistoty a tím ke
forem chování a k rozvoji samostatnosti. Rozvoj
komunikační
třídního

obratnosti, samostatnosti a

sebedůvěry

zmírnění

komunikačních

negativních

dovedností a

pomáhal dívce v začlenování se do

kolektivu.

Asistent pedagoga umožnil integrované dívce s vývojovou dysfázií, individuálním
zprostředkováním učební
začleněním

do školru'ho

látky, zvládnout
prostředí

a

učivo běžné

třídního

základní školy, pomáhal jí se

kolektivu, pomáhal

při

vzájemné

komunikaci s učiteli a ostatními žáky, pomáhá rozvíjet spolupráci mezi zákonnými
zástupci a školou. Je

součástí

multidisciplinárm'ho týmu, který při výchově a vzdělávání

integrovaných dětí komplexně působí.
Asistent pedagoga se tak stává specifickou a
s vývojovou dysfázií.
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nezaměnitelnou součástí

integrace

dětí

6.

Závěr

Tato

bakalářská

ve školní praxi

práce si kladla za cíl

při výchově

a

ověřit

vzdělávání

a

zdůvodnit činnost

integrovaného

dítěte

asistenta pedagoga

mladšího školního

věku

s vývojovou dysfázií.
Přestože

profese asistenta pedagoga je profesí poměrně novou, která nemá v českém

školství tradici, stává se rychle
integrace zdravotně nebo
Během

jeho

působení

neoddělitelnou

sociálně

vzniká

řada

učitelem

s rodiči integrovaného žáka a
prostředí

Své

někdy

i nezbytnou

součástí

školské

oslabených dětí.
nových situací,
průběžně řešit.

situací, které asistent pedagoga musí
s ředitelem školy, s třídním

a

a

učiteli

samozřejmě

někdy

dokonce kontroverzních

činnost

Jeho

probíhá v interakci

odborných předmětů, se žáky dané

třídy,

se žákem samotným. V mimoškolním

pak jde o interakci se školským poradenským zařízením nebo jinou poradnou.

opodstatnění

komunikace, k nimž

má asistent pedagoga
řadíme

rovněž při

také vývojovou dysfázii. U

integraci

těchto

dětí

s poruchami

poruch bývá, jak uvádí

Kaprová a Balašová (1995), obtížné stanovit kvantifikační kritéria pro oslabení výkonu
ve standardních ukazatelích. Rozsah vlastního řečového defektu není jediným určujícím
kritériem pro stanovení schopnosti, resp. snížené schopnosti.

Stupeň znevýhodnění

závislý také na dalších doprovodných symptomech, které
poruchy komunikace a bývají

veřejností

a

někdy

i

vytvářejí

učiteli běžných

bývá

klinický obraz
škol

nesprávně

interpretovány.
Asistent pedagoga je profesí specifickou a úzce spjatou s individuální výchovou a
vzděláváním.

Proto byl asistent pedagoga

pedagogických pracovníků,
či učitele

přestože

zařazen

zákonem 563/2004 Sb. do kategorie

pracuje pod metodickým vedením třídního

učitele

odborných předmětů.

Během

mého

působení

v profesi asistenta pedagoga, došlo u integrované dívky

s vývojovou dysfázií k výraznému změnám.
Jak ukazují výsledky pozorování, potvrdila se předpokládaná hypotéza. Specifickými
postupy a intenzivním individuálním

přístupem,

které asistent pedagoga integrované

dívce poskytoval, které respektovaly doprovodné projevy vývojové dysfázie a byly
přiměřené

jejím podmínkám, došlo ke zlepšení žákovských

vyučovaných předmětech,

ke

zmírnění

negativních

výsledků

projevů

v jednotlivých

chování, ke zlepšení

vzájemné spolupráce mezi školou a rodinou a ke zlepšení přístupu třídního kolektivu
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k dívce. Díky přetrvávajícím komunikačním problémům nedošlo však zatím k úplnému
Důležitým zjištěním

splynutí s kolektivem.

je však

skutečnost,

že integrovaná dívka

není již třídním outsiderem a terčem posměšků, jako tomu bylo v prvním ročníku.
Asistent

umožňuje

pedagoga

individuálním a specifickým
základní školy.
dítě

Důsledně

ke komunikaci,

naslouchá a
třídního

vytváří

adekvátně

pro ni vhodné

při

s vývojovou

látky, zvládnout

dysfázií,

učivo běžné

na rozvoj komunikace. Povzbuzuje a motivuje
prostředí

odpovídá. Pomáhá mu se

kolektivu. Pomáhá

dítěti

zprostředkováním učební

zaměřuje

se

integrovanému

a podmínky.

začleněním

Trpělivě dítěti

do školm'ho

prostředí

vzájemné komunikaci s učiteli a ostatními žáky,

rozvíjení spolupráce mezi zákonnými zástupci a školou. Je

součástí

a

při

multidisciplinárního

týmu, který při výchově a vzdělávání integrovaných dětí komplexně působí.
Asistent pedagoga se tak stává specifickou a
s vývojovou dysfázií.
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nezaměnitelnou součástí

integrace

dětí
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http://www.ftvs.cuni.cz/

Žádost o vyjádření
etické komise UK FTVS
k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské) práce, zahrnující lidské účastníky
Název: Úloha pedagogické asistence u dítěte s vývojovou dysfázií
Forma projektu: diplomová I

bakalářská

práce

Autor/ hlavní řešitel/ Soňa Langová
spoluřešitelé ....................................... .. ...................... ..... . ...... ....... . . ...................... .
Školitel (v případě studentské práce) Doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Popis projektu
Cílem projektu je ukázat význam integrace dítěte s vývojovou dysfázií a úkol pedagogické asistence v procesu
integrace vzdělávání tohoto dítěte. Účastníkem projektuje žákyně druhé třídy s vývojovou dysfázií.
Projekt bude realizován formou pozorování dítěte během vyučování. Bude hodnocen význam jednotlivých
postupů a cvičení pro rozvoj kognitivních funkcí (zrakové vnímání, sluchové vnímání) a koncentrace
pozornosti, cvičení pro rozvoj paměti, vyjadřování a slovní zásoby, cvičení na rozvoj matematických představ a
prostorové orientace, která využívá asistent pedagoga během školního roku. Velká pozornost je věnována rozvoji
jemné a hrubé motoriky a významu pohybových aktivit na rozvoj osobnosti dítěte. Dále budou hodnoceny
reakce dítěte na jednotlivé aktivity a jeho schopnosti aktivně se zapojit do vyučování. Výsledky pozorování
budou zaznamenávány. V závěru bude zhodnocen a porovnán školní rok s pedagogickou asistencí a
předcházející školní rok bez pedagogické asistence a význam integrace.
Zajištění bezpečnosti pro posouzení odborníky:
_..
V průběhu projektu nebude použito invazivních metod.
Etické aspekty výzkumu
Rizika pro účastnici projektu nejsou žádná. Dívka i její zákonní zástupci byli informováni o průběhu a metodách
pedagogické asistence. V popisu projektu nebudou použity osobní údaje ani fotografie z průběhu projektu.
Informovaný souhlas (přiložen)
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etické komise UK FTVS

Složení komise: doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc
Prof.lng.Václav Bunc, CSc.
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc
Doc.MUDr.Jan Heller, CSc.
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Projekt práce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem: ...... .~.~ ....~.. ..... . :~ . ....... .
dne: .. .. .. ............. .. .............. .
Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami,
předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění biomedicínského výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky.
Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu etické komise.

Informovaný souhlas
Vážení rodiče,
Jmenuji se

Soňa

Langová a jsem studentkou III.

ročníku

UK FTVS, obor

Tělesná

a

pracovní výchova zdravotně postižených.
V

současné době

výchově

a

píšu

vzdělávání

smyslem integrace

bakalářskou

integrovaného

dětí

práci "Asistent pedagoga a jeho
dítěte

uplatnění při

s vývojovou dysfázií," která se zabývá

s vývojovou dysfázií a významem asistenta pedagoga

vzdělávání

dysfatických

dětí

pozorování

dítěte během vyučování při plnění individuálně vzdělávacího

byl sestaven ve spolupráci

v základní škole. Projekt bude realizován formou

třídru'ho učitele,

pracovníka SPC na

podkladě vyšetření

jednotlivý~h postupů,

metod a

cvičení

a

výchovného poradce školy a odborného
doporučení

SPC. Bude sledován vliv

paměti

prostoru, na rozvoj krátkodobé

koncentrace pozornosti. Dále vliv na rozvoJ a
představ.

plánu, který

na rozvoj kognitivních funkcí (zrakové vnímání,

sluchové vnímání), orientace v čase a

matematických

při

Velká pozornost bude

upevňování

věnována

a

slovní zásoby a

rozvoji jemné a hrubé

motoriky a významu pohybových aktivit na jednotlivé výše jmenované funkce i na
rozvoj osobnosti

dítěte. Cvičení

relaxační cvičení,

rytmická

pro rozvoj hrubé motoriky budou zahrnovat dechová a

cvičení

Během

vyrovnávání svalových dysbalancí.
jednotlivé aktivity, jeho schopnost
pedagoga při těchto

s hudbou, pohybové a sportovní hry,

aktivně

cvičení

na

dítěte

na

projektu budou hodnoceny reakce
se zapojit do

vyučování

a význam asistenta

činnostech.

Výsledky pozorování budou zaznamenávány a vyhodnoceny. V
zhodnocen a porovnán školní rok s pedagogickou asistencí a

závěru

předcházející

bude

školní rok

bez pedagogické asistence. Bude zhodnocen význam integrace.
Účastm'ků.m projektu nehrozí žádná rizika. V průběhu projektu nebude použito

invazivních metod, nebudou použity osobní údaje ani fotografie.
Chtěla

bych vás touto cestou požádat o souhlas, zda se vaše

zúčastnit. Děkuji

vám za pochopení.

dítě může

tohoto projektu

Souhlasím, aby se moje dcera/syn
pedagoga a jeho

uplatnění při výchově

zúčastnil

a

výše popsaného projektu

vzdělávání

integrovaného

dítěte

s vývojovou

dysfázií."

datum

"Asistent

podpis rodičů

Příloha č.

2

Základní právní předpisy, které ovlivňují činnost asistenta pedagoga

Vzdělávání

žáků

asistenčních

služeb je zajišťováno na základě následujících dokumentů:

Koncepční

se speciálními

vzdělávacími

potřebami

a

činnost podpůrných

materiály

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Bílá kniha (Praha 2001)
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České
republiky (Praha 2007)
Vládní usnesení
občanům

č.

Střednědobá

605 ze dne 16.6.2004 -

koncepce státní politiky vůči

se zdravotním postižením

Vládní usnesení č. 1004 ze dne 17.8. 2005 - Národní plán podpory a integrace občanů
se zdravotním postižením na období 2006-2009, vycházející z cílů a úkolů

Střednědobé

koncepce, včetně dodatku č. 710/2007

Zákony

Zákon

č.

56112004 Sb., o

předškolním,

jiném vzdělávání (školský zákon), ve

základním,

středním,

vyšším odborném a

znění pozdějších předpisů, především

Zákona

č.

383/2005 Sb.
Zákon

č.

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o

změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády
Nařízení

přímé

vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,

speciálně

pedagogické,

přímé

pedagogicko-psychologické

činnosti

pedagogických pracovníků

Vyhlášky

Vyhláška č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění Vyhlášky č. 43/2006 Sb.
Vyhláška

č.

48/2005 Sb., o základním

vzdělávání

školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.

a

některých

náležitostech

plnění

Vyhláška

č.

13/2005 Sb., o

středním vzdělání

a

vzdělávání

v konzervatoři, ve

znění

Vyhlášky č. 374/2006 Sb.
č.

Vyhláška

10/2005 Sb., o vyšším odborném

vzdělávání,

ve

znění pozdějších

předpisů

Vyhláška č. 492Ú2005 Sb., o krajských normativech
Vyhláška

č.

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

poradenských zařízeních
Vyhláška

č.

73/2005 Sb., o

vzdělávacími potřebami

a

vzdělávání dětí, žáků

vzdělávání dětí, žáků

a

a

studentů

studentů mimořádně

se speciálními
nadaných , ve

znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovm'ků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovm'ků, ve
Sb.

znění

Vyhlášky

č.

412/2006

Příloha č.

3

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

§ 39 Osobní asistence
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost

z

důvodů věku,

chronického

onemocnění

nebo zdravotního postižení,

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

časového

omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti :
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné,
f)

vzdělávací

zprostředkování

g) pomoc
záležitostí.

a aktivizační činnosti,

kontaktu se společenským prostředím

při uplatňování

práv,

oprávněných zájmů

a

při

obstarávání osobních

Příloha č.
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561/2004 Sb., o

předškolním,

základním,

středním,

vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

(1)

Dítětem,

žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba

se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.
(2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo
sluchové postižení, vady

řeči, souběžné

postižení více vadami, artismus a vývojové

poruchy učení nebo chování.
(3) Zdravotním

znevýhodněním

dlouhodobá nemoc nebo

lehčí

je pro

účely

tohoto zákona zdravotní oslabení,

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování,

které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
(9) Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a
vyšší odborné školy může se souhlasem krajského
ve které se
zřídit

vzdělává dítě,

úřadu

ve třídě nebo studijní

žák nebo student se speciálními

funkci asistenta pedagoga. V

případě dětí, žáků

a

skupině,

vzdělávacími potřebami,
studentů

se zdravotním

postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského
zařízení.
',

§ 18 Individuální vzdělávací plán
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit

nezletilému žákovi se speciálními

vzdělávacími potřebami

neb s mimořádným nadáním

na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními
vzdělávacími potřebami

individuálm'ho

nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávaní podle

vzdělávacího

vzdělávání může ředitel

plánu. Ve

školy povolit

plánu i z jiných závažných důvodů.

středním vzdělávání
vzdělávání

nebo vyšším odborném

podle individuálního

vzdělávacího

§56
Ministerstvo stanoví

prováděcím

právním

asistenta pedagoga a podrobnosti o jeho
podmínky, za nichž lze uskutečňovat
organizaci a průběhu základru'ho
jeho náležitostech.

předpisem

činnosti,

vzdělávání

vzdělávání

podmínky pro
základní obsah

zřízení

funkce

vzdělávání

a

v přípravných třídách, a podrobnosti o

a o hodnocení

výsledků vzdělávání žáků

a

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

§ 2 Pedagogický pracovník
(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává
a) učitel,
b) vychovatel,
c) speciální pedagog,
d) psycholog,
e) pedagog volného času,

t) asistent pedagoga,
g)trenér,
h) vedoucí pedagogický pracovník.

§ 20 - Asistent pedagoga
Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci:
a) vysokoškolským

vzděláním

získaným studiem v akreditovaném studijním programu

v oblasti pedagogických věd,
b) vyšším odborným

vzděláním

získaným studiem v akreditovaném

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání
asistentů

c)

zaměřeném

vzdělávacím

na přípravu pedagogických

nebo sociální pedagogiku,

středním

vzděláním

s maturitní zkouškou získaným

ukončením

vzdělávacího

programu středm'ho vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických
asistentů,

d)

středním vzděláním

středního vzdělání

e) základním

ukončením vzdělávacího

programu

a studiem pedagogiky, nebo

vzděláním

asistenty pedagoga
pracovníků.

s výučním listem získaným

a absolvováním akreditovaného

uskutečňovaného zařízeními

dalšího

vzdělávacího

programu pro

vzdělávání

pedagogických

<

§ 22

Společná

ustanovení k získávání odborné kvalifikace

(1) Studiem pedagogiky se rozumí
vzdělávacím
vzdělávání

vzdělávání

programu v oblasti pedagogických věd uskutečňovaném zařízeními dalšího

pedagogických pracovníků

b) pro vychovatele, pedagoga volného
nejméně

získané studiem v akreditovaném

času

a asistenta pedagoga v rozsahu

80 hodin s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

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

studentů mimořádně

nadaných, ve znění pozdějších předpisů

§ 7 Asistent pedagoga
(1) Hlavními

se školnímu

činnostmi

prostředí,

vzdělávací činnosti,

asistenta pedagoga jsou pomoc

pomoc pedagogickým
při

pomoc

pracovníkům

komunikaci se žáky,

při

žákům při přizpůsobení

školy

při

výchovné a

spolupráci se zákonnými

zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází.
(2) Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga obsahuje název a
sídlo právnické osoby, která vykonává
žáků

se speciálními

předpokládanou

vzdělávacími potřebami,

výši platu nebo mzdy,

pedagoga, cíle, kterých chce
náplň

činnost

ředitel

školy,

počet žáků

dosažené

a

vzdělání

tříd

zřízením

počet

asistenta pedagoga,

zdůvodnění potřeby zřízení

školy

celkem,

funkce asistenta

této funkce ve škole dosáhnout, a

práce asistenta pedagoga.

§ 8 Organizace speciálního vzdělávání
(6) Ve

třídách, odděleních

zdravotním postižením mohou
pedagogičtí

studijních skupinách

určených

pro žáka s těžkým

zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně

3

pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga.

(7) Ve třídách,

odděleních

zdravotním postižením,

může

a studijních skupinách, ve kterých se

se souhlasem

ředitele

vzdělává

žák se

školy a zákonného zástupce žáka

nebo zletilého žáka působit osobní asistent, který není zaměstnancem právnické osoby,
která vykonává činnost školy.

Příloha č.

Vyhláška

7

č.

akreditační

31712005 Sb., o dalším

vzdělávání

pedagogických

pracovníků,

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

§3 Studium pedagogiky

(1) Studiem pedagogiky získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti
pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
uskutečňuje

(2) Studium se

obhajobou

závěrečné

písemné práce s závěrečnou

zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

§ 4 Studium pro asistenty pedagoga
(1) Studiem pro asistenty pedagoga ( § 20 písm. e) Zákona

č.

získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických
součástí jeho

věd,

které jsou

odborné kvalifikace.

(2) Studium se
pracovm'ků

563/2004 Sb.)

uskutečňuje

zařízení

pro další

vzdělávání

pedagogických

v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.

(3) Studium se

ukončuje závěrečnou

složení získává absolvent osvědčení.

zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném

Příloha č.
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práce asistenta pedagoga a

základě nejnáročnějších
Nařízení

vlády

předpoklady
veřejných

č.

zařazení

požadovaných

patřičné

do

činností

platové

třídy

se

uskutečňuje

a jeho odborné kvalifikace ve smyslu

469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a

a kterým se

službách a

mění nařízení

správě,

vlády o platových

Katalog prací

na

č.2.16.3.

kvalifikační

poměrech zaměstnanců

ve

Asistent pedagoga (str. 9031),

4.-8. platová třída:

4. platová třída
1. Pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí,
2. Pomocné výchovné práce

zaměřené

na

vytváření

žáků.

základních pracovních,

hygienických a jiných návyků.

6. platová třída
1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění

společenského

chování dětí a žáků.

2.Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných
návyků.

7. platová třída
1. Výklad textu,

popřípadě učební

látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo

studenty podle stanovených vzdělávacích

programů

a pokynů.

8. platová třída
Asistent pedagoga podle

přesného

zadání a rámce stanoveného pedagogem provádí

plnohodnotnou výchovnou a vzdělávací činnost.
1.

Výchovně vzdělávací činnost

nebo vychovatele

zaměřená

podle

přesně

na specifické

nebo žáků ve třídě nebo výchovné skupině.

stanovených

potřeby dítěte

postupů

a

pokynů učitele

nebo žáka nebo skupiny

dětí

Příloha č.
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Individuální vzdělávaci plán

Jméno:
Datum narození:
Bydliště:

Škola:
Diagnóza: Vývojová dysfázie
Datum vyšetření (doporučení k integraci): 21.2.2006
Žádost rodičů o IVP ze dne: 31.10.2006

Základní údaje o žákovi podstatné pro
velmi hravá,

často

křikem, pláčem),

průběh

pedagogické terapie: Dívka je

nepozomá, velmi rychle se unaví, vynucuje si pozornost

(často

i

pokud té nedosáhne, pak odmítá spolupracovat, dokáže být velmi

neústupná-tvrdohlavá

Pedagogická diagnóza

učitele:

největší

problémy v

řečové

oblasti-vada

neobratnost v grafomotorických dovednostech, špatné držení tužky, chybné

řeči,

křečovité

vedení čar

Konkrétní úkoly v oblasti:
1.

Zaměřit

se na rozvoj jemné i hrubé motoriky, grafomotoriky.

trhání papíru, vystřihování, lepení ....

2. Rozvíjet a upevňovat slovní zásobu (popis obrázků, reprodukce textu, samostatné
vyprávění,

obratnost vyjadřováni').

rozvíjet obsahovou stránku řeči
docvičit

gymnastiku mluvidel

vyvozené hlásky zapojovat do slabik, slov, vět,

upevňovat

v běžné řeči

rozvíjet a upevňovat sluchové vnímání, sluchové rozlišování, sluchovou paměť

3. V psaném projevu se soustředit na opis, přepis, ne diktáty.
zařazovat doplňovací cvičení,

krácená cvičení

psát slova podle obrázků (menší množství)
4.

Při

školní práci brát v úvahu nižší komunikační schopnosti a dovednosti.
při

školní práci zajistit dostatek

času

na

řešení úkolů,

poskytnout dostatek

času

na zácvik, zpomalit pracovní tempo, ale trvat na kvalitě odvedené práce
dostatečně procvičovat
zařazovat
častěji

každou nově probíranou látku

individuální práci v hodinách (lze dokončovat v "doučování")

nosit domů sešity (kontrola pro rodiče)

únavu dívky směřovat k jiné aktivitě (i celé třídy)
tolerovat specifické potřeby
ocenit snahu o pěkný výkon
hodnotit výsledek, ne cestu k němu

Způsob

hodnocení a

vyplývající z vady

klasiflkace: s velkou tolerancí budou hodnoceny chyby

řeči

Organizace péče: dvakrát týdně vždy po 45 minutách - dívka bude docházet
na

"doučování"-

zde bude pracovat s asistentem pedagoga

učiva, dokončování nedodělané

- dívka bude

zařazena

učitelky, jenž provádí

probíraného

práce z vyučování ... )

reedukačního

do

(procvičování

kroužku, kde bude pracovat pod vedením

reedukaci

Dohoda o spolupráci s rodiči: matka souhlasí se spoluprácí se ZŠ, zavazuJe se
k pravidelné

spolupráci

specializovaného

na

pracoviště

domácí

přípravě

dívky,

pravidelným

návštěvám

a k poskytování informací nezbytných pro školní práci s

dívkou

Podíl žáka na terapii: dívka se bude
vyučování

pravidelně,

ve spolupráci se svou matkou

podle svých možností připravovat na

Informace dalším učitelům: učitelům, kteří budou s dívkou v uvedené době pracovat,

byly poskytnuty nezbytné informace

Kontrola dne:

Datum zpracování

Podpisy: třídní učitelka, výchovná poradkyně, pracovnice SPC, ředitel školy, matka

dívky

I
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Obrázek 1: Školní sešit /září 2007/
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Obrázek 2: Školní sešit /leden 2008/
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Obrázek 3: Diktáty /květen 2008/
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Obrázek 4: Školní sešit /červen 2008/
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Vývoj kresby

:

I I
Obrázek 1: Samostatná kresba /září 2007/
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Obrázek 2: Řízená kresba /září 2007/

Obrázek 3: Kraba postavy /leden 2008/

Obrázek 4: Situalní kresba /únor 2008/

/
Obrázek 5: Tématická kresba /květen 2008/
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