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Anotace 

 

Práce je věnována problematice výchovy a vzdělávání ţáků s kombinovaným 

postiţením. Mapuje potřeby podpory u dětí s kombinovaným postiţením a 

jejich rodin. Upozorňuje na moţnosti vyuţití práce asistenta. Přičemţ 

poukazuje na rozsáhlé moţnosti této spolupráce. Teoretická část je věnována 

problematice dětské obrny a moţných přidruţených postiţení. Dále jsou zde 

kapitoly věnované rodině dítěte s kombinovaným postiţením a kapitoly o 

výchově a vzdělávání ţáků s kombinovaným postiţením i moţným 

problémům, které jsou s nimi spojeny. Praktická část je zpracována formou 

případové studie, v ní jsem vyuţila svých zkušeností získaných několikaletou 

prací s kombinovaně postiţeným chlapcem. Získané výsledky potvrdily 

přínos práce asistenta pro rozvoj takto postiţeného dítěte. 

 

Summary 

 

This thesis deals with the issues related to education and upbringing of 

children with combined disabilities. It maps the special support needed for 

these children and their families and it outlines the potential of using an 

assistant. Theoretical part of this work is dedicated to cerebral palsy and 

possible associated disabilities. There are chapters dedicated to families of 

children with combined disabilities, education and upbringing of such 

children, including potential challenges. The practical part is a case study of a 

boy with combined disabilities I have been working with for a couple of 

years. The results of this case study prove benefits of  cooperation with an 

assistant. 
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1. ÚVOD 

 

Na konci roku 2007 jsem začala pracovat jako osobní asistentka chlapce 

s kombinovaným postiţením. V průběhu času se má role v jeho výchově a 

vzdělávání velmi měnila Díky naší dlouhodobé a intenzivní spolupráci jsem 

měla moţnost věnovat se podrobněji problematice kombinovaného postiţení 

a to nejen ve vztahu k dítěti samotnému, ale také jeho rodičům a procesu 

vzdělávání. V průběhu času se značně proměňovala moje role v rámci 

spolupráce s rodinou. Proto jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat ve své 

diplomové práci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

2. DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA (DMO) 

DMO je postiţení, jehoţ příčiny, projevy a důsledky jsou velmi variabilní. 

Postihuje zejména vývoj a funkce motoriky. Díky mnoha různým 

symptomům se kromě obtíţí v oblasti pohybové objevují i jiné poruchy 

v dalších oblastech vývoje, které se velmi často kombinují. Rozsah projevů 

jednotlivých poruch je individuální. Vzhledem k tomu, podmínkou 

optimálního rozvoje schopností a dovedností dítěte s DMO, je individuální 

přístup. 

 

2.1. Charakteristika  

Dle Krause (2005, s.21) je dětská mozková obrna jedním z  nejčastějších 

neurovývojových onemocnění, která postihuje především motorický systém. 

„Nejvýraznější změny jsou v maskuloskeletálním systému. Elasticita omezuje 

normální hybnost, nedovoluje spontánně sval protahovat, výsledkem je 

vynucené drţení těla, porucha růstu svalu a vznik kontraktur, deformit kloubů 

a kostí.“ Kraus 2005, s. 21 

 

Vágnerová (2009, s. 54) definuje DMO jako „symptomový komplex 

zahrnující mnoţinu neprogresivních, i kdyţ často proměnlivých variant 

pohybového postiţení, které jsou projevem poškození mozku, vzniklého 

v raném vývojovém stádiu. Je heterogenní z hlediska etologie, projevů, 

závaţnosti… DMO je postiţení trvalého charakteru, přestoţe se míra 

závaţnosti jednotlivých symptomů můţe měnit“. 

 

U dětí s DMO můţe během ţivota docházet ke kombinaci opoţděného a 

abnormálního vývoje. Prvním faktorem ukazujícím na moţnost diagnosy 

DMO bývá opoţdění hrubé motoriky, později i jemné motoriky, případně i 
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motoriky mluvidel. V rámci DMO bývá postiţen i intelekt a pak můţe být 

vývoj opoţděn komplexně. 

 

2.2. Příčiny  

Častou příčinou DMO je nedonošenost, nedostatek kyslíku během porodu 

nebo po něm a krvácení do mozku, k čemuţ dochází obvykle v rámci 

komplikovaného porodu. 

 

2.3. Formy  

Dětská mozková obrna můţe mít různou formu, která závisí na tom, jaká 

oblast mozku je postiţena (dle Merk Manual, 1996; Krejčířová, 1995 in 

Vágnerová , 2004): 

 

Hypotonická forma bývá častá v prvních měsících ţivota a v průběhu vývoje 

se mění v jinou formu 

 

Spastický hypertonický syndrom – pohybové postiţení můţe mít různý 

rozsah. Bývá také postiţena hybnost svalů úst, jazyka a měkkého patra, coţ se 

projevuje poruchou řeči, tzv. dysartrii. Tato forma bývá často doprovázena 

poruchou inteligence. 

 

Dyskinetické syndromy – typické jsou mimovolní, pomalé a kroutivé nebo 

přerušované kroutivé pohyby různých svalových skupin. Tyto pohyby nelze 

ovlivnit vůlí. Často se jejich intenzita stupňuje v návaznosti na snahu dítěte 

tento projev zmírnit, či v reakci na emoční vypětí. Řeč bývá následkem 

mimovolných pohybů a zvýšené spasticity těţko srozumitelná, coţ velmi 

ztěţuje proces komunikace. V důsledku toho jsou jedinci s touto formou 

DMO často povaţováni za osoby se sníţenou inteligencí, i kdyţ ta postiţena 

být nemusí. 
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Mozečkový syndrom - projevuje  se především poruchou v oblasti motorické 

koordinace (rovnováhy, koordinace a plynulost pohybů, ale také můţe být 

narušeno taktilní vnímání, zpracování audiovizuálních informací. 

 

2.4.  Možnosti terapie  

Dětská mozková obrna je postiţením, které ovlivňuje nejen ţivot člověka 

s touto diagnózou, ale také jeho rodinu. Právě rodinní příslušníci jsou často 

výlučnými poskytovateli neformální péče a podpory. Avšak ani případy, kdy 

je výlučným pečujícím matka jedince s DMO nejsou ojedinělé. Právě z těchto 

důvodů je ţádoucí, aby lidé s postiţením DMO měli po celý svůj ţivot přístup 

k péči, sluţbám a finanční pomoci, které odpovídají jejich potřebám a budou 

jimi kompenzovat ztíţenou ţivotní situaci. Velká část terapeutického procesu 

je zaměřena zejména na zlepšení funkcí hrubé motoriky pomocí rehabilitace.  

 

2.4.1. Vojtova metoda 

Nejčastěji vyuţívanou je Vojtova metoda, coţ je reflexní terapie, která 

vyţaduje nejen velkou fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost 

matek, které se ve většině případů cvičení s dítětem věnují. Jak uvádí 

(Vágnerová 2009, s.84): 

„… bývá pro maminky velice stresující. Ambivalence postoje 

k rehabilitačnímu cvičení spočívá ve vědomí, ţe je to jedna z moţností (někdy 

i přeceňovaných), jak dosáhnout zlepšení pohybového vývoje, které ale 

zároveň proţívají jako něco, co dítě trápí nebo mu dokonce působí bolest“. 

 

2.4.2. Bobath koncept 

Dalším terapeutickým konceptem, který je často vyuţívaný při léčbě dětské 

mozkové obrny je Bobath koncept. Tato metoda je zaměřena na rozvoj 

motoriky. 

„Snahou terapeuta je umoţnit dítěti získat novou senzomotorickou zkušenost 

a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často pouţívá četné 
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pomůcky k dosaţení zamýšleného cíle (míče, válce, lavičky, labilní plochy 

atd.)“ (http://www.cadbt.cz/vic_o_bobath.htm) 

 

Jednotliví odborníci, kteří pečují o dítě, nahlíţí na jeho stav komplexně. Proto 

jsou do procesu rehabilitace zapojováni v co největší moţné míře kromě 

odborníků také rodiče nebo jiné pečující osoby. Součástí týmu podle Bobath 

konceptu jsou to představitelé následujících profesí: fyzioterapeut, logoped, 

ergoterapeut. 

 

Cílem uvedených terapeutických metod je podpora rozvoje hrubé motoriky. 

Zejména nácvik vertikalizace a lokomoce. Zlepšení motorických funkcí 

umoţňuje zlepšení mobility jedince, čímţ jak uvádí (Kraus 2005, s. 222): „… 

dodává člověku určitou důstojnost, zvyšuje sebevědomí, rozšiřuje zorné pole 

a tím obohacuje i duševní vývoj“. Důleţitá je motivace dítěte k pohybu, 

vhodně upravené prostředí a dostatek podnětů. 

 

Součástí komplexní rehabilitace je také ergoterapeutické vedení. Zatímco 

fyzioterapeut se zaměřuje zejména hrubou motoriku, úkolem ergoterapeuta je 

rozvíjet zejména motoriku horních končetin, nácvik sebeobsluţných činností 

a samostatnosti. Dále se zabývá výběrem vhodných kompenzačních pomůcek 

a individuálních úprav za účelem dosaţení co největší soběstačnosti dítěte. 

 

Pohybová rehabilitace bývá doplňována dalšími terapiemi, které podporují 

komplexní rozvoj schopností dítěte v jednotlivých oblastech. Součástí 

léčebně rehabilitační péče můţe být i lázeňská léčba, a to alespoň jednou za 

rok. Přes nesporný přínos této péče pro rozvoj dítěte, mohou mít dlouhodobé 

pobyty v lázních i negativní důsledky. V případě, ţe dítě nemůţe do lázní 

doprovázet někdo z rodiny, můţe pro něj pobyt znamenat velmi náročnou a 

stresující situaci. Na druhé straně, je-li dítě doprovázeno rodiči nebo 

prarodiči, znamená to zásah do fungování rodiny jako celku. Nepříznivě tato 

situace můţe působit také na případné sourozence dítěte s postiţením.  

 

http://www.cadbt.cz/vic_o_bobath.htm
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Stejnou zátěţ pro rodinu a především pro hlavní pečující osobu (nejčastěji 

matku) představují četné hospitalizace za účelem např. ortopedické korekce či 

léčby souvisejících komplikací.  
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3.  KOMBINOVANÉ POSTIŽENÍ 

 

Dítě s kombinovaným postiţením je takové dítě, u kterého je diagnostikováno 

více vad souběţně. Souběh postiţení můţe zahrnovat různé druhy a formy 

vad a sníţených schopností v různých oblastech. Stejně tak mohou být 

rozdílné i příčiny vzniku těchto postiţení. Souběţně s DMO se mohou 

vyskytnout poruchy jednotlivých psychických funkcí. Vzhledem k obecné 

charakteristice DMO jako primárně pohybového postiţení můţe být narušena 

i komunikační schopnost, resp. motorika mluvidel. Míra narušení 

komunikace do značné míry závisí na příslušné formě DMO. Dětská 

mozková obrna bývá často doprovázena mentální retardací, epilepsií a 

poruchou smyslového vnímání, pozornosti i paměti.  

 

Primární příčinou DMO je postiţení vývoje CNS, které se můţe projevit i  

 narušením schopnosti regulace vlastních projevů.  Tito jedinci mohou být 

labilnější a dráţdivější, coţ se projeví nápadnostmi v jejich chování. 

 

3.1. Narušená komunikační schopnost  

V rámci DMO bývá dost často postiţena motorika obličeje, resp. motorika 

mluvidel. Tato porucha je označována jako dysartrie. Pohyby mluvidel 

mohou být nedokonalé a neobratné, coţ ovlivňuje nepříznivě nejen výsledný 

řečový projev, ale také celkovou kvalitu komunikaci. V konečném důsledku 

můţe porucha komunikace znamenat i narušení procesu socializace. Porucha 

motoriky mluvidel můţe mít různou formu.  

 

Členění vývojové dysartrie dle Krause (2005)s. 245 – 246: 

Spastická dysartrie (pyramidová)  

Spastická dysartrie je způsobena poruchou v mozkové kůře. 
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 Dýchání při ní je mělké, rychlé s častými nádechy uprostřed slov a vět. 

Hloubku nádechu můţe sniţovat zvýšený svalový tonus svalstva hrudníku a 

břicha. Hlas je tlačený, tvořený se zvýšenou námahou, často tichý, výše 

posazený. Příznačné jsou tvrdé hlasové počátky při započetí mluvení. 

Celkově se projevuje zpomaleným tempem řeči a narušením výslovností 

mnoţství hlásek, především souhlásek. Řeč je nerytmická, těţkopádná, 

monotónní, pomalá s omezenou intonací, rušená častým mluvním 

frázováním, případně mlasknutím. Je patrná zvýšená nosovost. 

 

Atetoidní dysartrie (extrapyramidová) 

Atetoidní dysartrie je způsobena poruchou jader v podkorových oblastech. 

Pro tuto formu je typické mělké a nespořádané dýchání. Hlas nestabilní 

s proměnlivou výškou a sílou, s tvrdými hlasovými počátky. Artikulace je 

neuspořádaná, nezřetelná, rušená nekoordinovanými, mimovolnými pohyby 

mluvidel. Řeč je pomalá, explosivní s kolísajícím tempem i rytmem. Je patrná 

zvýšená nosovost. Při zvýšeném úsilí se příznaky prohlubují. Při zabezpečení 

dostatečné stabilní symetrické tělesné opory se řeč zlepšuje. 

 

Ataktická dysartrie (cerebrální)  

Ataktická dysartrie je způsobena poškozením mozečku a jeho drah. 

Pro tuto formu je typické, ţe výdechový proud je nezřídka silný a 

nepravidelný, coţ negativně ovlivňuje řeč. Hlas se často projevuje jako 

mečivý tempo řeči je pomalé, jednotlivé hlásky, slabiky a slova mohou 

zvukově splývat, artikulace je nepřesná. 

 

Kortikální dysartrie (korová) 

Kortikální dysartrie je způsobena poškozením buněk v pyramidové kůře.  

Řeč je tvořena těţkopádně, má spastický charakter, je neplynulá a 

skandovaná.  
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3.2.  Mentální retardace 

Mentální retardace, která bývá kombinována s DMO, se můţe pohybovat 

v rozmezí od lehké mentální retardace aţ po těţkou. Stupeň mentálního 

postiţení závisí na závaţnosti poškození mozku. 

 

Míru mentální retardace lze posoudit s pomocí psychologických metod. 

Speciální pedagog ji můţe zhodnotit na základě úrovně zvládání ţivotních 

nároků dítěte či dospělého v jeho přirozeném prostředí. V důsledku mentální 

retardace je postiţena úroveň poznávacích funkcí, především v myšlení a 

učení. Toto postiţení nemusí být rovnoměrné. Mnohdy je také opoţděn vývoj 

řeči a v důsledku toho bývá narušen i rozvoj verbální inteligence v porovnání 

s ostatními schopnostmi.  

„Jednotlivé stupně a typy mentálního postiţení se mohou kombinovat 

s nejrůznějšími formami zrakového, sluchového či duálního smyslového 

postiţení.“ (in Ludíková, 2005, s. 46) 

 

Lehká mentální retardace (IQ 50-69) 

Pokud je lehká mentální retardace součástí více vad, v tomto případě 

pohybového postiţení, bývá leckdy diagnostikována aţ v předškolním věku 

nebo dokonce v období nástupu do školy.  Dítě s lehkým stupněm mentální 

retardace se obvykle v počátcích svého vývoje neprojevuje tak nápadně, jeho 

opoţdění můţe překrývat pohybový deficit. Stejně tak osvojování prvních 

slov probíhá jen s mírnými odchylkami od normy. Nedostatky v oblasti 

rozumových schopností začínají být zjevné při řešení komplikovanějších 

úkolů a situací.  

 

Lehká mentální retardace se projevuje v několika oblastech. Především bývá 

narušena schopnost abstrakce a logického usuzování, myšlení bývá 

stereotypní a málo pruţné. Mechanická paměť či vizuálně motorická paměť 

mohou být na relativně dobré úrovni. 
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Ţáci s lehkou mentální retardací většinou dobře zvládají výuku podle osnov 

speciální školy. Spíše výjimečně  - při dobrých mimointelektových 

schopnostech (koncentrace pozornosti, kvalitní mechanické paměti a značné 

pomoci ze strany rodiny - někdy zvládnou i výuku podle osnov základní 

školy. Velmi časté jsou specifické poruchy učení. Zejména v případě, kdy je 

v důsledku pohybového postiţení sníţen přísun podnětů a rozumové 

schopnosti nemohou být dostatečně rozvíjeny. 

 

Po ukončení školní docházky je nejčastěji vhodnou volbou vyučení v 

prakticky zaměřených oborech nebo zaučení pro jednoduchá zaměstnání. Při 

dostatečné sociální opoře dosahují lidé s lehkou mentální retardací v 

dospělosti úplné samostatnosti a potřebují pak menší míru podpory v nových 

sloţitějších situacích. Zejména v období dospívání jsou lidé s lehkou mentální 

retardací snáze vyuţíváni či zneuţíváni, díky své větší důvěřivosti a 

sugestibilitě. 

 

Středně těţká mentální retardace (IQ 35-49) 

Středně těţká mentální retardace je zřejmá v batolecím věku, i kdyţ i u 

batolat ji můţe případně překrývat pohybové postiţení. Opoţďuje se jak 

vývoj řeči, tak socializace. Tyto děti se v dětství naučí základní pojmy a jsou 

schopné respektovat základní pravidla. 

 

Přestoţe některé děti zvládnou výuku podle osnov praktické školy, základy 

čtení psaní i počítání, byly v minulosti osvobozeny od povinné školní 

docházky. 

Pokud se dítěti dostane cílené a přiměřené stimulace spolu s kvalitním 

vedením většinou se dítě kromě sebeobsluţných dovedností naučí také 

jednoduché pracovní činnosti. Samozřejmě pokud to dovolí jeho pohybové 

postiţení. Někteří tito lidé s postiţením se v budoucnu mohou uplatnit 

v chráněné dílně či programu podporovaného zaměstnávání.  

 



 

18 

Základem pro úspěšnost celého procesu výchovy a vzdělávání je kvalitní a 

podnětné prostředí, které přispívá k pozitivnímu sociálnímu a emočnímu 

vyspívání a k vyuţití celkové kapacity dítěte. 

 

3.3.  Epilepsie 

Pravděpodobnost výskytu epilepsie u jedince s DMO lze odvodit od samotné 

formy DMO. Pokud je DMO kombinována s  mentální retardací, zvyšuje se 

riziko výskytu epilepsie na 71%. 

 

Léky, které jsou vyuţívány k léčbě epilepsie, mohou mít tlumivý účinek a 

nepříznivě ovlivňovat vyuţití zachovaných rozumových schopností. Také 

v důsledku epileptických záchvatů se můţe zvyšovat unavitelnost organismu.  

 

Tabulka č.1 - Četnost výskytu epilepsie u jednotlivých forem DMO   

Forma DMO Výskyt epilepsie v % 

kvadruparetická a triparetická 50 - 94 

Hemiparetická 33 - 50 

diparéza spastická či ataktická   16 - 27 

Dyskinetická 25 

čistá ataxie vzácná 

(in Kraus, 2005, s. 129) 

 

  

3.4. Odlišnosti jednotlivých psychických 

funkcí u dětí s DMO a kombinovaným 

postižením 

Percepce  

Získávání různých poznatků je v důsledku percepčních poruch obtíţnější a 

probíhá pomaleji. Odchylky v této oblasti mohou být zapříčiněny nejen ve 

specifickém poškození, ale mohou být i důsledkem omezeného mnoţství 



 

19 

zkušeností. Omezení zkušeností a poznatků nejen díky opoţděnému 

motorickému vývoji, ale také v důsledku přidruţeného smyslového postiţení, 

které má dost často charakter poruchy percepce tj. centrálního zpracování 

příslušných informací. V této souvislosti se objevují také poruchy zrakové a 

sluchové diferenciace,  analýzy a syntézy. V důsledku toho mohou některé 

děti hůře rozlišovat podobně znějící hlásky (b,d,p,/c,s,z) .  

 

Dalším důsledkem centrálního poškozením mozku je porucha vizuomotorické 

koordinace, která se projevuje nejen při kresbě a písemném projevu 

(schopnost obkreslování, opis textu), ale také v dílčích činnostech 

vyţadujících koordinaci oko – ruka, zapínání zipů, zavazování tkaniček u bot, 

nápodoba cviků při tělesné výchově. Tato porucha se můţe odrazit také 

v obtíţnější orientaci v prostoru. 

 

Pozornost 

V důsledku organického poškození mozku bývá narušena pozornost, která 

nebývá dostatečně budována a je spíše krátkodobá a kolísá. Tyto děti mají 

často problém rozdělit pozornost mezi více podnětů nebo se soustředit na ten, 

který je důleţitý. Na druhé straně mohou mít tendenci ulpívat na jednom 

podnětu. Mohou mít i problémy v oblasti regulace, nedokáţí si rozdělit 

sloţitější úkol na dílčí kroky. V případě kombinace s mentálním postiţením 

můţe být kvalita pozornosti ještě horší.  

 

Paměť 

Je ovlivněna kvalitou pozornosti, dále i snazší unavitelností organismu, které 

ovlivňují zejména krátkodobou paměť. Avšak dochází i k potíţím v přenosu 

informací z krátkodobé do dlouhodobé paměti horší fungování krátkodobé i 

dlouhodobé paměti. 
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Poruchy učení  

Různé poruchy učení, specifické i nespecifické se u dětí s DMO a 

kombinovaným postiţením objevují častěji neţ v běţné populaci. Příčinou je 

především narušení vývoje příslušných oblastí  mozku.  

 

Vůle 

U dětí s DMO se lze setkat i s narušením vůle, s nerozhodností, ale i 

s neschopností zahájit určitou činnost a také v ní pokračovat. V této 

souvislosti se lze setkat s narušením pasivní vůle, především vytrvalosti a 

také s nerozhodností, která se můţe projevit neschopností zahájit činnost.  

 

Nápadnosti v chování  

U dětí s DMO, a zejména s kombinovaným postiţením bývá velmi často 

narušen proces socializace. Tyto děti mají velmi často omezené moţnosti 

sociálního kontaktu a získání potřebného mnoţství přirozených sociálních 

zkušeností. Velmi často mohou být také ovlivněny odlišným způsobem 

výchovy. V důsledku toho se mohou v mnohých situacích chovat jinak neţ je 

běţné a očekávané. Mnohé sociální situace mohou být pro dítě vzácné nebo 

zcela cizí a proto nemohou vědět, jak by se za takových okolností měly 

chovat. Tyto problémy je však moţné odstranit. Problémy v chování mohou 

vyplývat i ze zvýšené dráţdivosti a unavitelnosti. 
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4. DÍTĚ S KOMBINOVANÝM, POHYBOVÝM A 

MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A JEHO RODINA 

4.1. Stanovení diagnosy  

Vzhledem ke komplexnímu působení různých faktorů není často moţné určit 

tuto diagnózu s jistotou hned po narození. Proto od narození dítěte (nebo od 

objevení pochybnosti o jeho zdravotním stavu) obvykle uplyne určitá doba, 

neţ se rodiče dozví jaká je definitivní diagnóza jejich dítěte. Čas, kdy rodina 

čeká na stanovisko odborníků, pro ni můţe být velmi stresovým obdobím. 

Tato situace představuje velkou zátěţ pro matku, ale také otce dítěte, a 

nakonec i další členové rodiny mohou toto období „čekání“ vnímat jako 

náročnou a stresující situaci. 

 

Prvním signálem DMO je závaţnější opoţdění motorického vývoje. 

Vzhledem k tomu, ţe se pohybové funkce rozvíjejí postupně v druhém roce 

ţivota dítěte, bývá diagnosa DMO potvrzena v této době.  V některých 

případech je diagnosa DMO stanovena aţ na základě ţádosti rodičů o 

neurologické či jiné odborné vyšetření.  

 

Stanovením diagnosy rodiče nejsou problému zbaveni, ale tento moment pro 

ně můţe být určitým vyjasněním situace a výchozím bodem na cestě k řešení 

nelehké situace, která s největší pravděpodobností ovlivní celý jejich další 

ţivot.  

 

Diagnosa by měla být sdělena oběma rodičům současně. Rozhovor s lékařem 

by se měl odehrávat v příjemném a klidném prostředí a lékař by měl rodičům 

vyjádřit přiměřenou mírou pochopení a sdílení. Velkým přínosem pro rodiče i 

dítě je, jestliţe se jim od odborníků dostane pomoci nejen psychologické, ale i 

praktické. V takovém případě odborníci usnadňují rodičům zvládnutí kritické 

doby. Rodiče se na základě získaných informací mohou v situaci lépe 
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orientovat a můţe se zmírnit i jejich případný pocit bezmoci a neschopnosti 

situaci řešit.  

 

4.1.1. Reakce rodičů na sdělení diagnózy 

Reakce a postupné smiřování s faktem, ţe dítě trpí nějakým postiţením má 

různé fáze, které jednotliví autoři nazývají různě. Avšak specifika 

jednotlivých fází jsou téměř totoţná. Ovšem i zde platí zásada individuality. 

Všichni lidé nemusí jednotlivými fázemi procházet v daném pořadí a někdy 

mohou určitou fázi úplně vynechat. 

 

Kraus (2005 s. 268) Uvádí následující schéma reakcí rodičů: 

 Agrese 

 Smlouvání  

 Apatie  

 Smíření  

 

Zatímco Krejčířová (in Strnadová,2008, s. 38) označuje jednotlivé fáze trochu 

jinak: 

 Šok 

 Popření 

 Smutek, zlost, úzkost 

 Stádium rovnováhy 

 Rezignace 

 

Proţitek šoku signalizuje, ţe rodiče potřebují čas, aby se s novou situací 

vyrovnali a byli schopni ji vůbec přijmout. Její akceptaci můţe podpořit 

dostatečné mnoţství informací o specifikách daného postiţení, ale hlavně o 

moţnostech léčby a podpory ze strany různých organizací. Díky těmto 

informacím mají rodiče moţnost utvořit si novou představu o svém dítěti a 

jeho budoucím ţivotě. Je ţádoucí, aby rodiče měli moţnost klást otázky 

týkající se ţivota s postiţeným dítětem.  Díky tomu, mohou rodiče lépe 

pochopit situaci, coţ vede ke zmírnění pocitu bezmoci a dezorientace . 
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Rodiče si před narozením dítěte vytvářejí více či méně konkrétní představu o 

svém budoucím potomkovi. Mohou si představovat, v čem bude dítě úspěšné, 

co je bude bavit a jaké povahové vlastnosti nebo schopnosti bude mít 

společné s rodiči a jaké ne. Většinou očekávají, ţe dítě bude zdravé a proţije 

spokojený a šťastný ţivot. Dokonce i v případě, ţe jsou během těhotenství 

upozorněni na moţné obtíţe v budoucnu, nebo samotný porod je 

komplikovaný, mají rodiče spíše tendenci věřit, ţe na konec vše dobře 

dopadne. 

 

Proto případné zjištění, ţe jejich dítě se pravděpodobně bude vyvíjet jinak, 

neţ si představovali, je pro rodiče velmi stresující. S. E Green (2003 in 

Vágnerová, 2009, s. 14) „ mluví o „dvojitém traumatu“ zahrnujícím jak 

ztrátu představy zdravého potomka a její nahrazení zatím nejasným obrazem 

postiţeného dítěte, tak vynucenou změnou ţivota, který s tímto dítětem budou 

sdílet. Rodiče musí přijmout novou roli a z ní vyplývající povinnosti, o jejichţ 

obsahu a náročnosti zatím nemají přesnější představu, vědí jen to, ţe jde o 

posun k horšímu.“ 

 

Narození dítěte s postiţením znamená pro rodiče velice traumatizující a 

stresující ţivotní událost. Většina rodičů se s tímto faktem dříve či později 

smíří, ale přesto mohou i v dalších ţivotních obdobích zaţívat různé stresy, 

které závisí na věku dítěte, jeho diagnose, specifických projevech a 

potřebách. 

 

Narození dítěte s postiţením má vţdy značný vliv na ţivot rodiny jako celku, 

ale také ovlivňuje ţivot jednotlivých členů a jejich vzájemné vztahy. Rozsah 

těchto změn do značné míry závisí na typu postiţení (jeho charakteristických 

projevech) na copingových strategiích, jednotlivých členů rodiny i resilienci 

rodiny. Strnadová, (2008, s. 46): „Termín resilience vyjadřuje skutečnost, ţe 

určitý jedinec (či rodina) má dost fyzické i psychické síly a dostatečné 
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sociální dovednosti, aby se mohl úspěšně vyrovnat s nejrůznějšími problémy a 

ještě dokázal takto získané zkušenosti vyuţít ve svůj prospěch.“ 

 

Existence takového dítěte vytváří situaci sněhové koule, která zasahuje do 

ţivota rodičů a neustále na sebe nabaluje další komplikace. (Abbeduto et Al., 

2004, Cahill a Glidden, 1996, in Strnadová, 2008) 

Zátěţ, kterou dítě s postiţením představuje pro jednotlivé členy, je ovlivněna 

nejen pohlavím rodinných příslušníků, ale také jejich dosavadní sociální rolí a 

statusem. Obvykle o takové dítě pečuje matka, která opustí své dosavadní 

zaměstnání a zajišťuje svému potomkovi mnohdy celodenní a výlučnou péči. 

Stává se tak ekonomicky závislá na manţelovi či sociálních dávkách. Taková 

matka tráví s dítětem většinu času, přebírá hlavní odpovědnost za jeho další 

rozvoj, za jeho rehabilitaci a náplň ţivota. Mnohdy se stává, ţe otec zaměřený 

na ekonomické zajištění nenachází čas pro sdílení kaţdodenních ţivotních 

starostí a radostí spojených s ţivotem rodiny. Matka a dítě, případně děti jsou 

tedy sice finančně zajištěni, ale ţena se mnohdy můţe cítit osamělá a 

vyčerpaná díky nutnosti bezvýhradně „fungovat“ bez moţnosti sdílení. Tato 

situace má vliv i na partnerský vztah rodičů. Muţi mohou volit úniková 

řešení a leckdy tlak, který vyplývá s existence dítěte s postiţením, nevydrţí a 

z rodiny odejdou. (Strnadová, 2008, s. 227): „Mnoha ţenám vadí společenská 

tolerance větší moţnosti volby u muţů, přály by si, aby od nich společnost 

vyţadovala stejnou zodpovědnost, jakou očekává u ţen.“ Dále Strnadová 

(2008, s. 38) uvádí: „Od matek rodina i společnost hodně očekává, ale leckdy 

jim málo poskytuje, dost často „ proto, ţe všem takové delegování 

zodpovědnosti za postiţené dítě vyhovuje.“  

 

Na druhé straně existují i rodiny, kterým se podařilo počáteční krizi překonat, 

došlo zde k přibliţně rovnoměrnému rozdělení „úkolů“ a tím do jisté míry i 

zátěţe. Tyto fungující rodiny definují Hartl, Hartlová (2004, in Strnadová 

2008, s. 512): „Funkční rodina je definována úspěšným řešením problémů, 

příznivým emocionálním klimatem s tím, ţe dochází „ke stálému vyrovnávání 

vztahů uvnitř rodiny v souladu s ţivotním cyklem jejich členů.“  
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Ovšem i fungující rodina můţe být negativně ovlivňována skutečnostmi 

souvisejícími s postiţením jejich dítěte. Můţe jít například o niţší 

ekonomickou a ţivotní úroveň, omezení kontaktu s přáteli a vrstevníky 

obecně, četné návštěvy úřadů, lékařů, a jiných odborníků, pobyty v nemocnici 

atd. 

 

Lidé často nerozumějí některým projevům postiţených dětí a nechápou proč 

se tak chovají, coţ se týká především dětí s mentálním postiţením. Mnohé 

děti s postiţením (zejména s kombinovaným) se projevují specifickým 

způsobem odpovídajícím charakteru tohoto postiţení. A jejich chování můţe 

být leckdy více či méně odlišné od normy. U mnoha z nich se objevují 

neţádoucí stereotypy a projevy v chování a nepřiměřené reakce. Coţ můţe 

vyvolávat negativní reakce okolí.  Dle Strnadové 2008, s. 57: „Nejčastěji 

v tomto kontextu rodiče zmiňovali poniţující okamţiky v dopravních 

prostředcích či při nákupech, chvíle, kdy byli a stále ještě jsou osočováni 

neschopnost vychovat své vlastní dítě apod.“  

 

Jak jiţ bylo řečeno výše, mnohé matky opustí svou profesi a jejich ţivotní 

náplní je péče o dítě s postiţením. Ztrácejí tak jednu důleţitou roli, která 

kromě funkce ekonomické plní také funkci sociální. Ta můţe mít pro matky 

dětí s postiţením mnohdy daleko větší hodnotu neţ samotné finanční ocenění.  

 

Vágnerová (2009) uvádí tyto důvody kompenzačního vlivu, který má 

zaměstnání na ţivot matek:  

 Zaměstnání přináší nové podněty, rozvíjí a udrţuje a rozvíjí různé 

kompetence a nabízí určitý ţivotní program. 

 Zaměstnání bývá spojeno nabídkou mnoha sociálních kontaktů, s moţností 

setkávat se s různými lidmi, kteří se mohou stát i zdrojem opory nebo alespoň 

objektivnějších názorů na různé problémy. 

 Potřeba něco dokázat, potvrdit svoje schopnosti a sociálně se prosadit, je 

významná i pro ţeny, přestoţe mívají obecně niţší ambice. 
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 Zaměstnání je prostředek k dosaţení ekonomické soběstačnosti. 

 

Matky dětí s postiţením hledají zaměstnání obtíţněji neţ jejich vrstevnice, 

které mají zdravé děti. Důvodů je několik. Často se mnoho let věnují péči o 

dítě a ztrácí tak profesní dovednosti a zejména sebedůvěru. Touha nastoupit 

do zaměstnání můţe být potlačena obavami z náročnosti samotného výkonu 

povolání, ale také z celkové změny denního reţimu. Matka dítěte 

s postiţením, také musí často hledat zaměstnání s upravenou pracovní dobou 

a zajistit hlídání pro dítě. Tyto ţeny mohu mít často obavy, zda péče, kterou 

bude poskytovat jiná osoba, bude odpovídat potřebám dítěte.  

 

V případě tělesně postiţeného dítěte musí matka hledat člověka, který je 

fyzicky a manuálně natolik zdatný, aby zvládl manipulaci s dítětem. Naproti 

tomu matky mentálně postiţených dětí hledají osobu, která dokáţe vhodně 

komunikovat s jejich dítětem. Jedná- li se o dítě s kombinovaným postiţením, 

můţe matku v péči zastoupit pouze člověk, který je fyzicky zdatný a zároveň 

zvládne s dítětem komunikovat odpovídajícím způsobem. Péče o takové dítě 

bývá velmi psychicky, fyzicky i časově velmi náročná. Proto můţe být 

obtíţné takovou osobu najít a zároveň sehnat dostatek financí na zaplacení 

této sluţby.  

 

Dalším důvodem proč se mnohé matky rozhodnou oslovit další členy rodiny 

či organizace poskytující sluţbu osobní či pedagogické asistence, bývá 

potřeba relaxace. Potřebu odpočinku a právo na něj si matky mnohdy 

zpočátku neuvědomují. „Matky mívají většinou v průběhu prvních let po 

sdělení diagnózy tendenci se dítěti zcela obětovat, věnovat mu kaţdou volnou 

chvíli. Stejně však jako u pomáhajících profesí, i zde a dokonce i v míře ještě 

vyšší – hrozí syndrom vyhoření. (In Strnadová, 2008, s. 59).  

 

V tomto ohledu by mnohé matky uvítaly širší nabídku sluţeb pro rodiny dětí 

s postiţením. Potřeba pomoci okolí či respitní péče můţe být větší také 

v případě, ţe dítě s postiţením nevyrůstá jako jedináček. Narození dítěte 



 

27 

s kombinovaným postiţením můţe představovat zátěţ i pro jejich sourozence. 

Zdraví sourozenci potřebují během svého ţivota péči rodičů stejně tak jako 

dítě s postiţením. Mnohdy však i přes veškerou snahu rodičů věnovat všem 

dětem stejný čas i péči, nemusí všechno zvládat. V závislosti na závaţnosti či 

rozsahu postiţení jsou rodiče nuceni věnovat tomuto dítěti více času. Zároveň 

jeho přítomnost ovlivňuje ţivot jeho sourozenců ve všech etapách jejich 

rozvoje. Často brzy přebírají zodpovědnost za dítě s postiţením nebo se 

alespoň částečně podílejí na zajištění péče o ně, coţ můţe na jedné straně být 

vnímáno jako zátěţové, na druhé straně můţe aktivní péče o sourozence 

posilovat jejich sebevědomí a schopnost empatie. Větší poţadavky rodičů na 

zdravé dítě podporují socializační rozvoj a urychlují dosaţení schopnosti 

převzít zodpovědnost. (Vágnerová, 2003). Pro sourozence dětí s postiţením je 

důleţité, aby s nimi rodiče otevřeně hovořili o rodinné situaci. Ukazuje se, ţe 

je důleţité dětem přiměřenou formou vysvětlit, jaké schopnosti a potřeby má 

jejich bratr či sestra s postiţením, jaké má problémy a proč.  

 

Sourozenci dětí s postiţením by také měly vyrůstat s pocitem, ţe mohou 

otevřeně mluvit o svých potřebách, myšlenkách, obavách a pocitech, které 

mohou být často rozporuplné. „Patří mezi ně ţárlivost, pocity viny, strach, 

pocit křivdy, zlost, lítost, stud, pocit izolace či pocit přílišné odpovědnosti. 

(Richman, 2006, Strohm, 2004“ in Strnadová, 2008 s. 19). K pozitivnímu 

vztahu sourozenců, můţe přispět také fakt, ţe rodiče umoţní i zdravému 

dítěti, aby trávilo volný čas podle svých představ s jedním či oba rodiči, 

kamarády, podle jeho vlastních představ a potřeb. 

 

4.2. Zvládání zátěže vyplývající z života 

s dítětem s postižením 

Samotné narození dítěte s postiţením představuje pro rodiče zátěţ, s níţ se 

musí vyrovnat a činí tak různým způsobem s ohledem na různé vnější i 

vnitřní faktory.  

Vnitřními faktory rozumíme například osobnostní ladění jedince, jeho postoje 

a dosavadní zkušenosti, pohlaví, věk, psychické i fyzické zdraví, osobnostní 
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ladění. Jako podpůrné faktory fungují takové vlastnosti a postoje jako je 

extroverze, emoční stabilita a optimismus, schopnost soustředit se na 

pozitivní stránky věci, bojovný postoj, otevřenost, tvořivost a zvídavost. 

(Vágnerová, 2009). „Takový lidé bývají trpěliví, vytrvalí, zvládají i 

dlouhodobou zátěţ vyplývající z péče o postiţené dítě, přestoţe bývá jejich 

„velké úsilí odměněno jen malými pokroky.“(Vágnerová, 2009, s. 34) 

 

 Do kategorie vnějších faktorů ovlivňujících zvládání tohoto problému patří: 

reakce okolí, dostupnost formální i neformální pomoci a podpory, 

ekonomická situace aj. sociální role. 

 

Coping neboli schopnost zvládat stres se také můţe měnit v průběhu času. 

Zvládnutí takové zátěţe mohou podpořit různé faktory, které J. Kraus (2005) 

shrnuje v následujícím desateru. 

 

Desatero pro podporu copingových procesů rodičů postiženého dítěte (in 

Kraus 2005 s. 269):  

1. Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět. 

2. Postiţení není neštěstí, ale úkol. 

3. Rodiče mají být obětaví, ale nesmí se obětovat. 

4. Rodiče mají být realisty i s výhledem do budoucnosti. 

 

Důleţité je, aby rodiče věděli, ţe se dítě bude vyvíjet svým tempem a podle 

vlastního řádu. Rodiče nesmí dítě srovnávat s jinými dětmi, zejména ne se 

zdravými, ale měli by sledovat jen jeho vlastní pokroky, byť pouze pomalé a 

částečné. Je třeba před rodiči zdůrazňovat, co toto dítě můţe dělat, a ne to co 

nemůţe, co umí a ne co neumí. Rodiče sami by pak měli dítě hodnotit podle 

toho, v čem jim dělá radost, nikoliv v čem je zarmucuje. 

 

5. Měli by vědět, ţe dítě s postiţením samo netrpí, ale ţije svým dětským 

ţivotem s jeho radostmi i starostmi, tak, jak to odpovídá stupni jeho vývoje. 

Tendenci „trpět“ pak mají mnohem více ti, kteří jsou na dítě citově vázáni. 
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Své proţitky pak promítají do dítěte. Podle toho také jednají, dítě nepatřičně a 

zbytečně ochraňují, rozmazlují, jeho vývoj tak spíše brzdí neţ, aby ho 

podporovali. 

 

6. Veškerá péče o děti s postiţením se musí dít v pravý čas a v náleţité míře.  

Při vytváření návyků, v učení, v nápravných cvičeních by se rodiče měli 

soustředit na to, co je nejdůleţitější a kde je reálná naděje na úspěch. Je to 

především sebeobsluha, udrţování tělesné čistoty, umění se čistě najíst, 

dodrţovat hygienické návyky. 

 

Ke sníţení míry stresu můţe být pro některé rodiče přínosná moţnost sdílet 

své pocity a problémy s dalšími rodinami s podobným osudem. Setkávání 

s takovými lidmi můţe rodině pomoci uvědomit si následující fakta: 

 

7. rodiče s postiţeným dítětem nejsou sami  

8. rodiče s postiţeným dítětem nejsou ohroţeni  

9. je třeba chránit manţelství i rodinu 

10. je třeba se orientovat na budoucnost a neulpívat na tom, co nejde změnit 

  

Přestoţe je fungování svépomocných skupin a sdruţování rodičů dětí 

s postiţením povaţováno za přínosné, někteří rodiče ho mohou vnímat spíše 

jako zdroj nepříjemných pocitů. Zejména v případě, ţe nejsou smířeni 

s faktem, ţe mají dítě s postiţením. 

 

Významnou pomoc při zvládání daného problému mohou rodičům i celé 

rodině poskytnout různí odborníci, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. 

Úkolem odborníků by mělo být posílení kompetencí rodičů i jejich psychická 

podpora. Cítí-li se rodiče dostatečně kompetentní a schopní se o své dítě 

postarat, mnohem snáze se jim podaří přijmout svou novou roli resp. identitu 

se vším co k ní patří. Měli by kontaktovat a komunikovat s odborníky a 

společně s nimi se snaţit nacházet nová řešení své situace. 
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Ke zmírnění aktuálních negativních proţitků a udrţení pozitivního emočního 

ladění mohu slouţit tři různé strategie (Flokman, Moskowitz, 2000 in 

Vágnerová, 2009, s. 24) 

 

 Redefinovat stres a změna interpretaci problému 

 Najít na stresující situaci něco, co by bylo moţné kontrolovat a ovlivňovat  

 Vykonávat pro své děti s postiţením různé smysluplné činnosti, protoţe i 

kdyţ objektivně mnoho nezmění, mohou se rodiče cítit spokojenější, kdyţ 

něco dělají, nemusí se cítit zcela bezmocní  

 Cíleně si vytvářet pozitivní záţitky, schopnost udělat si radost, odpočinout 

si od stresu, proţít něco příjemného. 

 

Je důleţité, aby rodiče získali všechny potřebné informace, které jim 

pomohou postiţení dítěte pochopit. Vědomí schopnosti reagovat na potřeby 

vlastního dítěte přináší rodičům pocit jisté kontroly nad celou situací. To 

můţe být zdrojem pozitivních proţitků, které jsou pro rodiče velmi důleţité. 

 

4.3. Legislativa upravující podporu a pomoc 

rodinám dětí s postižením 

Legislativní podpora rodin dětí s postiţením vychází z Listiny základních 

práv a svobod. S ohledem na tento základní dokument vznikly i další právní 

předpisy upravující formální podporu rodin dětí s postiţením. 

 

Listina základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod vychází z nedotknutelnosti a univerzálního 

charakteru. Slouţí k dodrţování přirozených lidských práv. Neobsahuje 

výslovné ustanovení o zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postiţení. 

Článek 29: „osoba se zdravotním postiţením má právo na zvýšenou ochranu 

zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky a právo na zvláštní ochranu 

v pracovněprávních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání.“ 
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Zdravotní postiţení v právní úpravě jsou nějakým způsobem definovány a 

z toho plynou i nároky na určitou pomoc. Jedná se o termíny: 

 

 osoby zdravotně postiţené – termín pouţívá Listina základních práv a 

svobod, vyskytuje se i v dalších právních předpisech, zejména z oblasti 

sociálního zabezpečení, 

 těţce zdravotně postiţení občané – termín se objevuje v Zákoně o 

sociálním zabezpečení, avšak tento zákon ani prováděcí vyhláška tento pojem 

blíţe nevysvětlují, 

 invalidita – termín je zakotven v zákoně o důchodovém pojištění, rozlišuje 

se plná a částečná, 

 občan se změněnou pracovní schopností – termín pouţíván v předpisech 

pracovněprávních. 

 

Vládní výbor pro zdravotně postiţené občany – 1991, usnesení vlády ČR číslo 

151 

Předsedou vládního výboru je premiér vlády ČR, prvním místopředsedou 

ministr práce a sociálních věcí, druhým místopředsedou ministr zdravotnictví 

a třetím místopředsedou předseda Sboru zástupců organizací zdravotně 

postiţených. Společně vypracovali: 

 

1. Národní plán pomoci zdravotně postiţeným občanům – červen 1993. 

2. Národní plán opatření pro sníţení negativních důsledků zdravotního 

postiţení – 1993 - Více podporuje vlastní iniciativu a aktivitu zdravotně 

postiţených, zainteresoval se na odstraňování architektonických, 

orientačních, komunikačních a psychologických bariér. Kromě státu se na 

něm podílejí také obce a jednotlivé právnické či fyzické osoby. Některá 

z navrhovaných opatření nebyla dosud realizována, např. příprava zákona o 

těţce zdravotně postiţených. 

3. Národní plán vyrovnávání příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením 

– 1998. 
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Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

Tento zákon určuje výši sociálního příplatku – pouţit nejvyšší koeficient, jde-

li o dítě dlouhodobě těţce zdravotně postiţené, dlouhodobě zdravotně 

postiţené a dlouhodobě nemocné a dále určuje rodičovský příspěvek při péči 

o dlouhodobě zdravotně postiţené dítě aţ do 7 let.  

 

Zákon č. 100/1998 Sb. o sociálním zabezpečení 

Příslušné státní orgány poskytují občanům těţce zdravotně postiţeným 

sluţby, věcné dávky, peněţité dávky, bezúročné půjčky k překonání obtíţí 

vyplývajících z jejich postiţení. Zajišťují se jim zejména společné stravování 

a rekreace, poskytuje pečovatelská sluţba a pomůcky potřebné. 

Tyto sluţby slouţí k odstranění, zmírnění nebo překonání následků jejich 

postiţení nebo peněţitý příspěvek na zakoupení těchto pomůcek. Jsou určeny 

občanům s těţkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postiţením, které 

podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, poskytují se 

podle druhu a stupně postiţení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo 

při potřebě průvodce. 

 

4.4. Síť služeb zajišťujících podporu rodin 

dětí s postižením  

Síť sluţeb zajišťujících podporu a pomoc takovým rodinám dělíme na 

formální a neformální.  

 

4.4.1. Formální síť 

Formální podporu poskytuje stát ve formě peněţitých dávek a 

prostřednictvím zdravotní péče.  

V rámci našeho sociálního systému jsou peněţní dávky poskytovány pouze 

na základě ţádosti oprávněné osoby. Některé dávky jsou závislé jiné 

nezávislé na příjmu rodiny. Kromě sociálních dávek poskytovaných na 

základě stanovení ţivotního minima, stát rodinám dětí s kombinovaným 
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postiţením poskytuje také peněţité příspěvky a to podle vyhlášky č. 

182/1991. 

 

Zde jsou stanoveny zdravotní indikace pro přiznání mimořádných výhod I. aţ 

III. stupně. Na základě určení příslušného stupně mají jedinci se zdravotním 

postiţením nárok na průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P a dále na: 

 

1. příspěvky jednorázové 

a) příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 

b) příspěvek na úpravu bytu 

c) příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a zvláštní úpravu motorového 

vozidla 

d) příspěvek na provoz motorového vozidla 

e) příspěvek na individuální dopravu 

 

2. opakující se peněţité dávky 

a) příspěvek na úhradu bezbariérového bytu a garáţe 

b) příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 

c) bezúročné půjčky 

 

Součástí formální podpory rodin dětí s postiţením jsou sociální sluţby. 

„Sociální sluţbou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatele sociálních 

sluţeb… Poskytovatelem sociální sluţby je právnická nebo fyzická osoba, 

která má k této činnosti oprávnění podle zákona“ (Hutař, 2009, s. 194,195). 

Zákon o sociálních sluţbách také stanovuje konkrétní sluţby sociální péče: 

 

 Osobní asistence  

 Pečovatelská sluţba 

 Podpora samostatného bydlení 

 Odlehčovací sluţby 

 Denní stacionář 

 Týdenní stacionář 
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 Domovy pro a osoby se zdravotním postiţením 

 Chráněné bydlení 

 

Dále také sluţby sociální prevence, coţ je především raná péče. 

 

Zdrojem pro úhradu nákladů spojených s vyuţíváním sociálních sluţeb je 

příspěvek na péči. Samotná výše tohoto příspěvku závisí na míře závislosti 

jedince s postiţením na pomoci ze strany pečující osoby. Míra závislosti je 

diferencovaná do čtyř stupňů. 

 

Rodinám, resp. dítěti s kombinovaným postiţením je dále poskytována 

zdravotní péče. Kvalita a dostupnost zdravotní péče se můţe měnit 

v závislosti na místě bydliště rodiny. Dostupnost zdravotní péče můţe 

ztěţovat nedostačené mnoţství informací. Rodiče mnohdy obtíţně zjišťují, 

kde mohou nalézt vhodné zdravotnické sluţby, v jakém pořadí je nutné lékaře 

navštívit a který lékař můţe poskytnout podklady potřebné k posouzení 

nároku na různé příspěvky, dávky či sluţby. 

 

4.4.2. Neformální sociální síť 

Neformální sociální síť je sloţena z následujících skupin: 

 Rodina  

 Přátelé, známí 

 Svépomocné skupiny 

 

Obecně platí, ţe čím více se uvedené skupiny aktivně spolupodílejí na péči o 

dítě s postiţením, tím méně jsou jeho rodiče vyčerpáváni. V ideálním případě 

se daří přístup jednotlivých skupin co nejvíce optimalizovat sjednotit a 

přizpůsobit potřebám dítěte a rodiny. Dostatečná podpora ze strany 

neformální sítě můţe pomoci rodičům zvládnout zátěţ výlučné péče. Můţe 

fungovat jako prevence „syndromu vyhoření“ a celkovému vyčerpání sil. 
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4.5. Faktory negativně ovlivňující míru stresu 

rodiče dětí s postižením 

Rodiče dětí s postiţením bývají často nespokojeni s dostupností pomoci, 

jednotlivých sluţeb i informací. Také si mnohdy stěţují na neosobní a 

necitlivý přístup pracovníků některých organizací (zejména úředníků a 

lékařů). 

Rodiče povaţují za největší problém nedostatečnou koordinaci, provázanost a 

obtíţnější dostupnost některých sluţeb. Tento pocit, můţe být do značné míry 

ovlivněn také individuální schopností rodičů hledat, nacházet a zpracovávat 

informace o sluţbách a následně je vyuţít.  

 

Pocit spokojenosti můţe být ovlivněn opakovanými frustracemi rodičů, které 

vyplývají z jejich nelehké situace. Negativní vztah rodičů k profesionálům, 

můţe být často zapříčiněn odlišnými prioritami obou stran. Zatímco rodiče 

mohou být zaměřeni zejména na pocity a pohodu vlastního dítěte, cílem 

pedagogů, lékařů a dalších profesionálů bývá zlepšení jeho jednotlivých 

schopností a funkcí. „Ukázalo se, ţe je uţitečné akceptovat rodiče jako 

důleţitý zdroj informací, zejména pokud jde o emoční proţívání a sociální 

pohodu dítěte.“ Vágnerová (2009, s. 45) 

 

„Z hlediska finanční prosperity rodiče poukázali především na nepruţnost 

sociálního systému v ČR, byrokracii při získávání příspěvků, průkazek ZTP, 

ZTP/P a smutné zkušenosti s posudkovými komisemi…“(Strnadová, 2008, s. 

57) 
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5. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 

 

5.1. Proces edukace  

V průběhu celého procesu edukace ţáků s kombinovaným postiţením je 

úkolem odborníků respektovat a zohledňovat individuální rozdíly ve 

specifických potřebách jednotlivých ţáků. Díky takovému přístupu je moţné 

podporovat komplexní a optimální výkon kaţdého jednotlivého ţáka. 

 

Cílem edukace dětí s kombinovaným postiţením je jejich celkový rozvoj, ale 

i pozitivní ovlivňování procesu socializace a případné integrace. V rámci 

edukce je nutno vyuţít všech moţností stejně jako spolupráce s různými 

odborníky. 

( Ludíková, 2005) 

 

5.2. Základní úkoly edukace vícenásobně 

postižených 

 

Na počátku edukačního procesu by měly být stanoveny cíle, které odpovídají 

individuálním moţnostem ţáka. Na základě zhodnocení úrovně moţností a 

schopností dítěte by měl být stanoven obsah vzdělávání. Dětem 

s kombinovaným postiţením by měla být poskytnuta taková míra podpory, 

aby bylo moţné dosáhnout maxima v jednotlivých oblastech vývoje 

(kognitivní schopnosti, komunikační schopnosti, motorické dovednosti atd.). 

Proces edukace by měl zajistit co moţná největší moţnost soběstačnosti a 

schopnost adaptace kaţdého z ţáků. (Ludíková, 2005) 
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5.3. Právní rámec vzdělávání žáků s  

tělesným a mentálním postižením 

V minulosti bylo mnohým zdravotně postiţeným jedincům upíráno právo na 

vzdělání. Dnešní právní řád upravující vzdělání lidí se zdravotním 

znevýhodněním vychází z Úmluvy o právech dítěte, z čl. č. 23 

 

Článek č. 23: „duševně nebo tělesně postiţené dítě má poţívat plného a 

řádného ţivota v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporující 

sebedůvěru a umoţňující aktivní účast dětí ve společnosti. Postiţené dítě má 

právo na zvláštní péči, podporu a pomoc odpovídají stavu dítěte, i těm, kdo o 

dítě pečují. Tato pomoc má být poskytována podle moţností bezplatně 

s ohledem na finanční zdroje rodičů nebo jiných osob; je určena 

k zabezpečení účinného přístupu postiţeného dítěte ke vzdělávání, 

profesionální přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči atd.“ 

 

5.3.1.  Legislativa v ČR ke vzdělávání žáků se 

speciálními potřebami na běžných školách 

 

Vyhlášky 

     Vyhláška MŠMT ČR č.35/1992 Sb., o mateřských školách 

     Vyhláška MŠMT ČR č.291/1991 Sb., o základní škole, ve znění 

pozdějších předpisů 

     Vyhláška MŠMT ČR č.354/1991 Sb., o středních školách, ve znění 

pozdějších předpisů 

     Vyhláška MŠMT ČR č.127/1997 Sb., o speciálních školách a 

speciálních mateřských školách 

Metodické pokyny 

     MP k zápisům do školy dětí s těţkým mentálním postiţením č.j. 19 

843/97-22 (Věstník MŠMT ČR č.8/1998) 
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     MP k zajištění přeřazení úspěšných ţáků zvláštních škol do základních 

škol č.j. 28 498/99-24 (Věstník MŠMT ČR č.2/2000) 

     MP k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení 

č.j. 18 276/98-20 (Věstník MŠMT ČR č.6/1998) 

 

  Směrnice 

     Směrnice MŠMT k integraci dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do škol a školských zařízení č.j. 13 710/2001-24 (Věstník vlády 

pro orgány krajů a obcí č.4/2002) 

 

5.4. Vzdělávání a výchova dětí 

s kombinovaným postižením 

Rodiče dětí s postiţením musí jejich výchově a vzdělávání věnovat více času 

i úsilí neţ by věnovali dítěti bez postiţení. Výchova dítěte s kombinovaným 

postiţením vyţaduje trpělivost, značnou dávku optimismu a hodně síly. 

Mnohdy je totiţ třeba více času a častého opakování stále stejných situací, 

aby si dítě osvojilo poţadované vzorce chování či dovednosti. Přičemţ 

některé budou pro dítě obtíţně zvládnutelné celý ţivot. Kromě běţných 

situací, které řeší kaţdý rodič, komplikují rodičům postiţených dětí situaci 

také různá omezení a překáţky, které se musí naučit překonávat a 

kompenzovat. Proces výchovy dále ztěţuje fakt, ţe mnozí rodiče dětí 

s handicapem zaţívají více odlišných situací a z nich vyplývajících pocitů, 

které nemohou či nechtějí sdílet se svými vrstevníky. Rodiče zdravých dětí 

nejsou ve stejné situaci a jen těţko by je pochopili. 

 

Rodiče mohou zaujímat k výchově svého dítěte různé postoje, které jsou do 

značné míry ovlivněny tím, zda se s problémem smířili. „Pozitivní adaptace 

je takový přístup k výchově dítěte, který respektuje jak jeho moţnosti, tak i 

pocit přijatelné pohody v rodině, jenţ nezávisí jen na jeho stavu, protoţe 

s tímto faktem se rodiče dokázali vyrovnat“ (Vágnerová, 2009, s. 28) 
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Rodiče mohou také volit rozdílné přístupy v závislosti na svých osobnostních 

vlastnostech, zkušenostech a míře opory poskytované partnerem, rodinou či 

různými institucemi.  

Odlišné mohou být také jejich výchovné cíle. Někteří rodiče povaţují za 

nejdůleţitější věc šťastný a spokojený ţivot dítěte, jiní preferují jeho 

samostatnost i za cenu určitého nepohodlí a nespokojenosti dítěte.  

 

U některých rodičů, zejména matek se „zvyšuje pravděpodobnost 

ochranitelského, hyperprotektivního přístupu, ale můţe dojít i k nárůstu 

poţadavků a očekávání, jímţ dítě nemůţe vzhledem ke svému omezení, 

nemůţe vyhovět.“ Vágnerová (2009, s. 136) 

 

Při výchově a vzdělávání dětí s kombinovaným postiţením mají významnou 

úlohu střediska rané péče (u nás teprve od 90. let) a speciálně-pedagogická 

centra, která se věnují dětem od 3 let. Pro dítě i rodinu je velice přínosné 

stanovení diagnosy v raném věku dítěte a následné zahájení spolupráce rodičů 

a pracovníků střediska rané péče nebo speciálně-pedagogického centra. Jejím 

cílem by mělo být podpořit rodiče v péči o dítě a pomoci jim volit přiměřené 

a účinné strategie komunikace, výchovy a vzdělávání dítěte. Za tímto účelem 

pracují mnohé organizace s ucelenými programy jako například Portage, 

který je rozdělen na několik částí. Přičemţ kaţdá z nich odpovídá jedné 

z oblastí vývoje. Tyto části jsou dále rozděleny dle věku resp. podle vývojové 

úrovně dítěte. Kaţdá nacvičovaná dovednost je rozdělena na jednotlivé kroky 

(dílčí dovednosti, které dítě potřebuje k jejímu zvládnutí). 

 

5.5. Diagnostika kombinovaného postižení 

  Aby bylo moţné dosáhnout u dítěte s kombinovaným postiţením, 

mentálním a tělesným ţádoucích výsledků, je třeba zjistit jaká je úroveň jeho 

pohybových i rozumových schopností, ale i dalších funkcí jako je 

senzomotorika, řeč, pozornost, paměť, zraková a sluchová percepce, jaké jsou 

jeho projevy chování a úroveň sebeobsluţných činností. Diagnostiku 
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jednotlivých funkcí provádějí příslušní odborníci. Velkým přínosem pro 

diagnostický proces je spolupráce s rodiči, či jinými pečujícími osobami. 

Včasná komplexní a detailní diagnostika stavu dítěte umoţňuje zahájení 

procesu rehabilitace a edukace, který odpovídá specifickým potřebám dítěte. 

Diagnostickou a poradenskou funkci většinou plní speciálněpedagogická 

centra. 

. 

5.5.1. Speciálně pedagogická diagnostika a 

poradenství 

„Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehoţ cílem je poznávání, 

posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu a jeho aktérů“ (Zelinková, 

2007, s. 12). Smyslem pedagogické diagnostiky je zjištění aktuální úrovně 

schopností a dovedností daného dítěte. 

 

V současném školském systému je případné pomalejší tempo či jiná 

„odlišnost“ akceptována pouze na základě diagnosy. Ačkoliv stanovení 

diagnosy můţe mnohdy působit ambivalentně. Na jedné straně můţe rodině i 

škole pomoci pochopit, ţe neúspěchy dítěte v určité oblasti nejsou následkem 

lenosti a sníţených rozumových schopností dítěte. Na základě diagnosy jsou 

pak rodičům a škole doporučeny postupy, které dítěti umoţní vzdělávat se 

s ohledem na jeho speciální potřeby. Na druhé straně můţe v některých 

případech diagnosa působit jako jakási „omluvenka“, která opravňuje rodiče a 

někdy i školu zbavit se odpovědnosti za výsledky dítěte ve škole. Mnohé 

alternativní školy naopak umoţňují ţákovi pracovat způsobem a tempem, 

který odpovídá jeho vývoji, schopnostem a zájmům aniţ by vyţadovaly 

potvrzení nezbytnosti takového přístupu. 

 

Speciálně pedagogická diagnostika by se měla zajímat nejen o děti 

s handicapem. Vţdy je důleţité zamýšlet se nad individualitou dítěte a hledat 

postupy a prostředky, které budou v co moţná největší míře umoţňovat 

komplexní rozvoj jeho osobnosti s ohledem na jeho specifické potřeby.  
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5.5.2.  Diagnostický proces 

Zelinková (2007, str. 19) definuje diagnostiku jako: „Dlouhodobý, spirálovitě 

probíhající proces, který musí brát v úvahu všechny systémy, jeţ ovlivňují 

vývoj dítěte“ V centru toho procesu stojí dítě. Úspěšnost dítěte v procesu 

vzdělávání je do jisté míry ovlivňován jeho schopnostmi, dovednostmi a 

předpoklady. Diagnostika směřuje k získání důleţitých informací, které jsou 

potřebné pro stanovení vhodných pedagogických cílů. 

 

Diagnostický proces zahrnuje posouzení jednotlivých funkcí (motoriky, 

zrakového a sluchového vnímání, řeči a dalších). Na základě zjištění jejich 

úrovně je moţné určit příčiny potíţí v jednotlivých dílčích činnostech. Vţdy 

je třeba zohledňovat fakt, ţe mnohé činnosti můţe dítě vykonávat aţ na 

základě součinnosti jednotlivých sloţek.  

 

5.5.3.  Oblasti diagnostiky 

Abychom mohli adekvátně stimulovat rozvoj dítěte, je třeba nejprve posoudit 

následující oblasti: 

 Rozumové schopnosti 

 Sociabilita a citová oblast 

 Úroveň motoriky, grafomotoriky a laterality 

 Úroveň řeči  

 Sebeobsluţné činnosti 

 Zrakovou a sluchovou percepci 

 

Při vytváření závěru z diagnostického procesu je třeba brát v úvahu, to aby si 

dítě bylo schopno osvojovat jednotlivé dovednosti, musí dosáhnout 

dostatečné úrovně vývoje v jednotlivých oblastech, které jsou nutné pro její 

zvládnutí. 
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5.5.4. Průběh diagnostického procesu  

Prvním krokem v procesu diagnostického procesu ţáků s kombinovaným 

tělesným a mentálním postiţením je pomocí diagnostických metod zjistit 

úroveň schopností dítěte. Dále je důleţité zhodnotit, jaký vývoj lze 

v jednotlivých oblastech očekávat a jakým způsobem můţeme dítě optimálně 

podpořit vzhledem k jeho předpokládaným moţnostem a rozvoji schopností. 

 

Základními úkoly diagnostiky dětí s kombinovaným postiţením je tedy:  

 Stanovit základní okruh znalostí a schopností, které umoţní všestranný 

rozvoj a maximální soběstačnost dítěte v budoucím ţivotě. 

 Stanovit konkrétní dlouhodobý cíl. 

 Stanovit jednotlivé dílčí kroky, které povedou k  dosaţení dlouhodobého 

cíle. 

 Stanovit takové způsoby práce s ţákem, které zajistí přiměřenou míru 

podpory. 

 

 

5.5.5.  Zaměření diagnostické činnosti v různých 

obdobích 

Zaměření diagnostické činnosti ve vstupním období 

V tomto období se rozhoduje o zařazení dítěte do nějaké školy, ústavu 

sociální péče nebo do kolektivu intaktních jedinců. Jedná se o náročné a 

zodpovědné období. V krátkém čase musí odborník získat mnoho údajů. 

Vychází se z osobní a rodinné anamnézy, z nálezů předcházejících vyšetření 

psychologických a lékařských, z případné pedagogické diagnózy učitelky, 

údajů sociálních pracovnic. 

 

Zaměření diagnostické činnosti v adaptačním období 

V tomto období jde o potvrzení správnosti zařazení do příslušné školy a 

rozhodnutí o zařazení ţáka s MP do patřičného ročníku. Dochází ke 

zpřesňování a doplňování poznatků předchozí charakteristiky. 
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Sleduje se a hodnotí úroveň zvládnutí nároků školy a adaptace na toto 

prostředí. Významnou roli při utváření komplexní představě o dítěti mají: 

charakterové a volní vlastnosti, hygienické a pracovní návyky, poměr k učení, 

rozvoj řeči a motoriky, vůli, vytrvalost, lateralitu, počáteční výsledky výuky 

(tj. úroveň vědomostí a dovedností ve vztahu k roku školní docházky a 

správnému zařazení do odpovídajícího ročníku.) Toto období by nemělo trvat 

více jak 5 měsíců. 

 

Diagnostická činnost v průběţném období 

Dosavadní výsledky se doplňují a kompletují, soustavně se sledují výsledky 

výchovné činnosti, úroveň osvojených vědomostí, dovedností a návyků, 

doplňují informace o změnách stavu. Volí se nápravné výchovné a vzdělávací 

postupy. 

 

Diagnostická činnost v závěrečném období 

V tomto období se sledují předpoklady ţáka pro praktické uplatnění 

v povolání a dalším ţivotě – doporučení pro další profesní přípravu. Sleduje 

se vztah ţáka k práci, výsledkům práce, k předmětům společného osobního 

vlastnictví. Kontroluje se, jak si ţák dovede upravit pracovní místo, zajímáme 

se o jeho sebeobsluţné dovednosti. 

Závěrečné období vyúsťuje v osobní charakteristiku ţáka, která se snaţí co 

neobjektivněji vyjádřit: 

 

 Úroveň postojů, jednání, chování a morální vlastnosti 

 Dosaţenou úroveň vědomostí, dovedností a návyků 

 Tělesnou zdatnost, pohybové dovednosti a motorickou zručnost 

 Úroveň citové a volní stránky osobnosti, adaptační schopnosti 

 Okruh zájmů, cíle, tuţby, pohnutky a přání 

 Schopnosti přizpůsobit se poţadavkům výchovy 

 Výsledky výchovy, s nimiţ lze v budoucnu reálně počítat 

 Situace, jichţ je třeba v dalším ţivotě se vyvarovat 
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 Dosaţenou míru moţností a schopností samostatného pracovního a 

společenského uplatnění 

 Nejvhodnější obor, povolání, druh práce pro zařazení ţáka s ohledem na 

jeho zájmy, moţnosti a schopnosti 

 

5.5.6. Diagnostické metody 

Pozorování 

Pozorování je jedna ze základních metod, která doprovází nebo doplňuje 

všechny ostatní metody. Pozorování je zaměřené zejména ba zjištění způsobů 

jakými osoba s postiţením pracuje, jaké uţívá postupy a strategie při řešení 

úkolů, jaká je dynamika jejího chování, tj. jako má motivaci, volní vlastnosti 

a citové proţívání a sociální přizpůsobivost. 

Pozorování můţe být plánovité, cílené, systematické či volné. Z hlediska 

časového vymezení můţe být dlouhodobé nebo alespoň opakované či 

krátkodobé. 

Výsledky pozorování mohou být ovlivněny subjektivně. Vţdy záleţí na 

konkrétním pozorovateli. Jeho nedostatečná pozornost, převzatý pohled na 

situaci, současný citový stav, chyba prvního dojmu (haló efekt), 

stereotypizace a další mohou ovlivnit výsledky pozorování. 

Pozorování můţe být zaměřené na různé oblasti. V rámci diagnostiky můţeme 

vyuţít zejména: 

 Pozorování při hře – hra patří mezi nejcharakterističtější projevy kaţdého 

dítěte, pro MP je prací i zábavou v jednom. Pozorování probíhá individuálně i 

ve skupině. Sleduje se výběr hraček, chování při hře, způsob hry atd. 

 Pozorování v průběhu vyučování – během vyučování můţeme své 

pozorování zaměřit nejen na úroveň paměti, pozornosti, vůle, ale také 

komunikační a sociální dovednosti, úroveň jemné i hrubé motoriky a 

vizuomotorické koordinace.   

 Pozorování motoriky – sledujeme pohyby při změně místa všeobecně, 

rytmiku pohybu končetin, mimiku, gesta, motoriku mluvidel, kresbu, písmo, 

důleţité je popsat patologické formy motoriky. 
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 Pozorování při sebeobsluţných činnostech Pozorování při sociálním 

kontaktu – ve skupině, s vrstevníky, s dospělými. 

 

Rozhovor  

Rozhovor je pruţnou metodou umoţňující získání značného mnoţství 

informací. Můţe zabrat více času neţ zadání dotazníku, ale diagnostik má 

moţnost rozpoznat zda tázaný rozumí otázce, můţe ji přizpůsobit moţnostem 

klienta či zopakovat. Důleţité je navodit příznivou atmosféru, nejprve obecné 

otázky, poté aţ otázky důvěrné. 

 

Lze diferencovat dva typy rozhovorů: 

 Standardizovaný rozhovor, který se řídí předem stanovenými otázkami a 

poskytuje diagnostikovi poměrně málo volnosti. 

 Volný rozhovor je pruţnější a otevřenější, protoţe není omezen na dané 

schéma. 

 

Kritéria pro sestavování otázek jsou jasně daná a je třeba je dodrţovat, aby 

bylo moţné získat hledanou informaci. Je třeba nalézt správný a vhodný typ 

otázky. Otázky musejí mít jasný kontext – jasnost a ne dvojsmyslnost, nesmí 

být navádějící a nesmí vyţadovat znalosti a informace, které dotazovaný 

nemá. Metoda rozhovoru můţe mít také určité nedostatky, resp. rizika, která 

je třeba brát v úvahu např. rizika autoritativního vystupování, sugestibility, 

netrpělivosti tazatele, unáhlenost závěru či nepřesné interpretace získaných 

výsledků. 

 

Způsob vedení rozhovoru bychom měli vţdy přizpůsobit tomu, s kým 

hovoříme. Speciální pedagog nejčastěji vede následující rozhovory: 

 

Rozhovor s rodičem  

Pedagog by měl rodiče vnímat jako rovnocenného partnera, který má 

nezastupitelnou roli v rozvoji schopností dítěte, a i kdyţ některé jeho 

postřehy, názory a postoje mohu být ovlivněny citovou vazbou k dítěti, neměl 
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by je učitel v ţádném případě zlehčovat. Způsobem vedení rozhovoru 

bychom měli rodiče ujistit, ţe nestojíme ani proti rodiči, ani proti dítěti. 

Naopak jsme na „jejich straně“ a sebemenší podněty ze strany rodiče 

posloucháme a jsou pro nás důleţité v procesu poznávání dítěte a jeho rodiny. 

Pedagog by měl volit taková slova a formulace, aby jim rodiče rozuměli. 

Případně dát najevo, ţe se mohou kdykoliv zeptat, mají-li nějaké 

pochybnosti. Rodič by měl také vědět, ţe se můţe aktivně podílet na tvorbě 

individuálního vzdělávacího plánu. Pedagoga by mělo zajímat, které oblasti 

rodič povaţuje za stěţejní a které vnímá jako okrajové a z jakého důvodu. 

Vţdy je důleţité dát rodiči takový prostor, aby mohl vyjádřit všechno 

potřebné a pak teprve přiměřeně reagovat. 

 

Rozhovor s dítětem 

Při rozhovoru s dítětem bychom měli volit takové formulace a slova, která 

odpovídají mentální, komunikační i socializační úrovni dítěte. Aby byl 

rozhovor přínosný, dítě nám musí rozumět a důvěřovat. Díky rozhovoru 

s dítětem máme moţnost zjistit úroveň jeho sociálních a komunikačních 

schopností, a jsou – li tyto schopnosti dobře rozvinuty, máme moţnost získat 

informace o tom jak dítě vnímá samo sebe, svou rodinu, své schopnosti a 

přání. 

 

Rozhovor s asistentem či jiným kolegou 

Při rozhovoru s kolegou se nemusíme vyhýbat odborným pojmům, ale přesto 

bychom své sdělení měli formulovat jasně a měli bychom se vyvarovat 

neustálého odklánění od tématu. Kolegovi postřehy a názory bychom se měli 

snaţit vyslechnout bez předsudků a bez ohledu na případné sympatie či 

antipatie. 

 

Kaţdý z uvedených účastníků rozhovoru nám poskytne informace do různé 

míry ovlivněné určitým „úhlem pohledu“, tedy subjektivním pohledem, 

vlastními zkušenostmi, osobnostním laděním, očekáváním aj. Důleţité je 

nejprve naslouchat a teprve na základě poskládání názorů všech zúčastněných 
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si utvořit názor. Avšak měli bychom být otevření a ochotní opakovaně o 

svém názoru přemýšlet a diskutovat a změnit ho.   

 

Dotazník 

Dotazník je metoda, která vyuţívá tištěné formy otázek. Vzhledem ke 

způsobu formulace otázek lze rozlišit 3 různé typy dotazníků: 

 

 Otevřený  

 Polootevřený  

 Uzavřený 

 

Mezi nesporné výhody dotazníkové metody patří to, ţe tazatel neovlivňuje 

odpovědi, dotazovaní mají dostatek času k promyšlení odpovědí a lze 

zachovat anonymitu dotazovaných. V oblasti speciálně pedagogické 

diagnostiky jsou většinou pouţívány při práci s rodiči. 

 

Za nevýhodu je povaţována moţnost neporozumění otázce, tendence ke 

zkreslení odpovědí, fakt, ţe nelze poţádat o upřesnění či rozvedení odpovědi, 

moţné neporozumění, nejistota a neochota odpovídat. 

 

Analýza spontánních výtvorů 

Obvykle se jedná o analýzu písemných projevů a analýzu dětských kreseb. 

Tato metoda můţe slouţit jako zdroj uţitečných doplňujících informací. Pro 

speciálního pedagoga je to především informace o úrovni grafomotorického 

projevu, ale i způsobu písemného vyjádření. 

 

Studium dokladů a školské dokumentace  

Důkladné prostudování všech dostupných informací (výsledky lékařských, 

psychologických, psychiatrických, sociálních vyšetření a nálezů, posudky 

institucí, školní vysvědčení ţáka, záznamy z pedagogických deníků, soudní 

spisy atd.) Tato metoda se poţívá například při rozhodování o zařazování 

dítěte do školy. 
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Diagnostika řeči 

Jde o metodu, která je důleţitá pro posouzení kognitivní i komunikační 

úrovně dětí s kombinovaným pohybovým a mentálním postiţením. Poruchy 

řeči ztěţují posouzení předpokladů i úrovně uvaţování. 

 

Důleţitou informací je zjištění o průběhu vývoje řeči, druh a stupeň opoţdění, 

fungování motoriky mluvidel, vyjadřovací pohotovost, gramatická správnost, 

výslovnost, porozumění řeči atd. 

 

Praktické zkoušky 

Praktické zkoušky se zaměřují na zjišťování neverbálních dovedností 

v různých oblastech aktivit. Jsou orientované na pohybové a pracovní 

dovednosti ţáka, laterální preference, motorické i senzorické. Provádí se 

orientační smyslové zkoušky - sluchové zkoušky pomocí zvuků, řeči, 

zkoušky zrakové ostrosti pomocí písmen, číslic či obrázků a zkoušky 

barvocitu. 

 

Anamnéza 

Získávání informací z minulosti vede k objasnění současného stavu. Proto se 

sestavuje anamnéza, která podá informace v uceleném celku. U dětí školního 

věku přináší důleţité poznatky.  

 

5.6. Kdo a kde provádí diagnostiku 

V rámci školského systému provádí diagnostiku různé instituce. V případě 

dětí s kombinovaným postiţením je to hlavně pedagogicko-psychologická 

poradna, speciálně pedagogické centrum či různé zdravotní instituce. 

 

5.6.1. Pedagogicko – psychologická poradna 

(PPP) 

PPP je samostatné poradenské zařízení zřizované Školským úřadem. PPP 

provádí komplexně psychologickou diagnostiku, speciálně pedagogické a 
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sociální diagnostiky, které jsou zaměřené na zjištění příčin SPU a SPCH, 

zjišťování individuálních předpokladů k rozvíjení nadání, schopností a jejich 

budoucí uplatnění. 

Dále PPP provádí poradenské a psychokorektivní činnosti (sebepoznání, 

sebezdokonalování atd.), rozvoj prosociálních forem chování, prevenci školní 

neúspěšnosti a negativních jevů v chování dětí a mládeţe. Poskytuje 

konzultace a pedagogické informace pracovníkům škol v oblasti metodického 

vedení a poradenství. Spolupracuje se školou při prevenci negativních jevů a 

jejich dopadů. 

 

Speciální pedagogické centrum (SPC) je školské účelové zařízení 

zabezpečující speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem a ţákům 

se zdravotním postiţením a poskytuje jim odbornou pomoc v procesu 

integrace do společnosti ve spolupráci s rodinou, školami, školskými 

zařízeními a odborníky. 

 SPC je většinou zaměřeno na péči o ţáky jednoho typu postiţení, případně 

s kombinací daného a dalšího postiţení, dle své spádové oblasti, kterou 

stanoví zřizovatel. 

 

SPC zabezpečuje poradenské, terapeutické, metodické činnosti pro ţáky se 

zdravotním postiţením a jejich rodiče. Činnost centra se uskutečňuje 

v ambulantní, terénní i pobytové formě. SPC zpracovává podklady 

k rozhodnutí příslušných orgánů o zařazení dětí a ţáků se zdravotním 

postiţením do škol a školských zařízení. 

 

 Na základě komplexních výstupních zpráv z PPP a SPC je moţné vytvořit 

individuální vzdělávací plán, který umoţňuje účinné vzdělávání daného ţáka . 

 

5.7. Individuální vzdělávací plán (IVP) 

Specifické potřeby dětí s postiţením je nutné zohlednit při jejich výchově i 

vzdělávání, a proto by měl být pro kaţdé dítě vytvořen individuální 

vzdělávací plán.Individuální vzdělávací plán (IVP) vychází z moţností dítěte 
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z aktuální úrovně jeho schopností dítěte ve všech oblastech jeho vývoje. Jak 

uvádí (Ludíková 2005, s. 33) „Na základě poznání úrovně vědomostí, 

dovedností, představ a celkové způsobilosti jedince, by měly být 

konkretizovány moţné cíle a z nich vyplývající krátkodobé úkoly.“ Obsah IVP 

tvoří speciální pedagog na základě vyhodnocení diagnostických materiálů. Na 

procesu utváření IVP by se měli podílet nejen rodiče dítěte, ale také ostatní 

odborníci. 

 

V rámci IVP by mělo být stanoveno jaká dítě potřebuje podpůrná opatření 

(zajištění asistence, úpravy bezbariérovosti prostředí, sníţení počtu dětí ve 

třídě, vymezení časového trvání individuální pedagogické péče, výčet 

kompenzačních pomůcek, pomůcky na rozvoj jemné motoriky, vymezení 

formy spolupráce s rodinou). 

 

IVP by mělo obsahovat následující body  (Michalík in Ludíková, 2005,)  

 obecný vzdělávací cíl obsahující vědomosti, dovednosti, jiţ je třeba 

dosáhnout v jednotlivých předmětech  

 prostředky speciálně pedagogické podpory (pravidla spolupráce, sluţby 

odborných pracovníků, speciální pomůcky, jmenovité určení všech 

odborníků. 

 popis speciálněpedagogických metod a postupů 

 aplikace všech uvedených znalostí metod, postupů 

 pravidla komunikace s rodiči dítěte 

 termíny a způsob vyhodnocování výsledků, pravidla změn a úprav IVP 

 

5.8. Instituce pro vzdělávání žáků 

s kombinovaným pohybovým a mentálním 

postižením 

Vzdělávání ţáků s více vadami probíhá zejména ve speciálních zařízeních, i 

kdyţ i dítě s kombinovaným postiţením můţe být integrováno do běţné 

školy. Tyto subjekty mohou být státní i nestátní. 
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Předškolní vzdělávání  

 mateřské školy pro tělesně postiţené 

 mateřské školy speciální  

 dětské rehabilitační stacionáře a mateřské školy běţného typu 

Školní vzdělávání 

 základní školy pro děti s více vadami 

 integrace do základní školy běţného typu 

 školy speciální 

 

 

5.9. Výuka dětí s tělesným a mentálním 

postižením 

Výuka probíhá podle rámcových vzdělávacích programů, ze kterých vychází 

Školní vzdělávací program. Zde je uvedeno, jaké kompetence by si měl ţák 

osvojit v určitém časovém období. Avšak konkrétní výuka musí být 

přizpůsobena moţnostem kaţdého dítěte. 

 

Proces výuky mohou ztěţovat poruchy percepce, poruchy koncentrace, 

omezení v oblasti jemné i hrubé motoriky a také intelektových schopností. 

Výuka by měla být přizpůsobena speciálním potřebám ţáka. Pro realizaci 

výuky by měl být určujícím činitelem individuální vzdělávací plán. Do 

průběhu můţe být také zapojen asistent pedagoga nebo osobní asistent. 

 

5.9.1.   Osobní asistent 

Dle zákona 108/2006 Sb. v § 39 je osobní asistent poskytovatelem sociální 

sluţby a jeho pozici tedy zaštiťuje  MPSV. Ve většině případů je osobní 

asistent zaměstnancem nestátních neziskových organizací a organizací 

poskytujících sociální sluţby. 
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Poskytovatelé sluţby Osobní asistence dostávají na provoz této sluţby dotace 

od státu, nadací či jiných subjektů. Dále také klient sluţby Osobní asistence 

se finančně podílí na nákladech na tuto sluţbu. Vyhláškou 505/2006 Sb. §5 je 

stanovena maximální výše úhrady 85 Kč na hodinu. Prostředky na tuto sluţbu 

můţe klient čerpat z Příspěvku na péči, o který si zaţádat na sociálním 

odboru obecního úřadu v místě bydliště. 

 

Osobní asistent, který nemá odpovídající vzdělání, je povinen získat 

odbornost v rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu určeného osobním 

asistentům. Tyto vzdělávací kurzy pořádají nestátní neziskové organizace. 

 

Náplní práce osobního asistenta je doprovod dítěte ze školy a do školy, 

případně na jiné mimoškolní aktivity, dále pak pomoc při sebeobsluze, osobní 

hygieně, stravování, o přestávkách při přesunech po budově. 

 

5.9.2. Asistent pedagoga 

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

zákonů podle § 2 definuje asistenta pedagoga jako pedagogického 

pracovníka. Pozici pedagogického asistenta dále upravují právní předpisy 

MŠMT. 

 

Je v kompetenci ředitele školy, zda bude dítěti zaţádáno o asistenta pedagoga. 

Podle zákona 561/2004 Sb. §16 odst. 9, o předškolním, školním, středním 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ředitel školy ţádá na krajský úřad. Tuto 

ţádost ředitel podává na podkladě doporučení SPC nebo PPP v rámci 

stanoveného Individuálního vzdělávacího plánu. 

 

Finanční dotace pro tohoto zaměstnance poskytuje krajský úřad na základě 

ţádosti ředitele. Asistent pedagoga je zařazen v 1. -8. platové třídě. Tyto 

prostředky přerozděluje kraj v rámci republikových normativů na jeden 

kalendářní rok. 
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Pro zájemce o vykonávání funkce asistenta pedagoga, kteří nemají potřebné 

vzdělání, jsou určeny akreditované vzdělávací kurzy. Tyto kurzy pořádají 

pedagogická centra nebo nestátní neziskové organizace.  

Náplní práce asistenta pedagoga je zprostředkovat výchovnou a vzdělávací 

činnost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, podpořit ţáky 

v adaptaci na školní prostředí, v komunikaci se spoluţáky a také spolupráce 

s rodinou ţáka či jeho zákonnými zástupci a komunitou, která ţáka 

obklopuje. 

 

5.10. Interakce mezi pedagogem asistentem 

žákem a rodiči 

 

Základem procesu edukace je interakce mezi jejími aktéry. Na procesu 

edukace se podílí učitel, ţák a jeho rodina. Často je do procesu výchovy a 

vzdělávání zapojen také osobní či pedagogický asistent, popř. další odborníci. 

Tito lidé mezi sebou neustále komunikují. Vzhledem k povaze této práce se 

dále zaměřím zejména na interakci ţák-učitel, učitel-asistent a asistent-učitel. 

Pro průběh vyučování je velmi důleţité jakým způsobem komunikuje učitel 

se ţákem a v případě přítomnosti asistenta je určující jak probíhá komunikace 

asistenta s dítětem či pedagogem. Úspěšnost tohoto procesu můţeme podpořit 

pomocí Videotréninku interakcí. 

 

5.10.1. Videotrénink interakcí (VTI) 

(zpracováno dle studijního materiálu pro úvodní kurzy organizace SPIN) 

 

Videotrénink interakcí (VTI) je metoda, která vznikla v Nizozemí okolo roku 

1980. Jedná se o krátkodobou, intenzivní formu pomoci. Hlavní vyuţívanou 

pomůckou je videokamera. Videotrenér natočí v průměru desetiminutový 

záznam určité situace. Následně z tohoto záznamu vybere sekvence, kdy se 

komunikace daří. Cílem je naučit dospělé aktéry pouţívat prvky, které 

dopomohou k úspěšné komunikaci. Původně pouţívána při práci v rodině, 
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dnes je vyuţívána i ve školách při interakci učitel-ţák, učitel-asistent, 

asistent-ţák aj. 

 

Východiska VTI 

VTI se zaměřuje na některé komunikační prvky, které jsou pak pomocí 

videotechniky analyzovány. Tento proces, tzv. videotranskační analýza je 

nejdůleţitější součástí VTI. Lze přesně pozorovat, jaké iniciativy dítě vyvíjí a 

zda je učitel či asistent přijímají a reagují na ně. Kritéria pro způsob, jak by 

měly interakce probíhat, jsou vzata z kontaktního schématu ţádoucích a 

neţádoucích způsobů chování (viz příloha tab. „ano- série, ne-série“) 

Video umoţňuje přehrát záznamy pomalu a slouţí tak jako jakási lupa. Díky 

tomu je moţné odhalit mnohé, dosud slabé (často nerozpoznané) snahy o 

úspěšný způsob komunikace. Jestliţe si dospělý tyto iniciativy uvědomí a 

odpoví na ně, stimulují tak rozvoj dítěte. VTI není zaměřen na to, co funguje 

špatně, ale na to co jde (ještě) dobře 

 

Průběh terapie pomocí VTI 

Na počátku stanoví učitel či asistent spolu s terapeutem konkrétní zakázku, 

tzn. kam má pomoc prostřednictvím VTI směřovat, co je cílem terapie.  

 

Nahrávání 

Samotné nahrávání trvá průměrně 10 min. I takto krátká doba stačí 

k zachycení běţně pouţívaných komunikačních vzorců. 

 

Analýza interakcí 

Následně si terapeut natočenou situaci přehraje a v kaţdém momentě, kdy 

dítě vyvíjí nějakou iniciativu, sleduje: 

1. Jakou iniciativu dítě vyvíjí? 

2. Přijímá pedagog či asistent tento signál? 

3. Potvrzuje příjem iniciativy? 

4. Je interakcí ano-série nebo převaţují negativní momenty kontaktu? 
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Na základě tohoto rozboru je stanoven první krok, který povede k cíly. Cíl by 

měl být definován vţdy pozitivně. Např. „Snaţit se s dítětem mluvit 

příjemným hlasem“, ne „Nekřičet na dítě“. 

 

Rozbor s pedagogem či asistentem 

Cílem rozboru je ukázat a pojmenovat pozitivní prvky komunikace. Důleţité 

je, aby dospělý poznal, co tvoří úspěšný kontakt. V rámci rozboru je stanoven 

dílčí cíl, o který bude učitel či asistent usilovat 

 

Natáčení 

Po rozboru následuje většinou opět natáčení. Jednotlivá setkání se střídají 

obvykle po týdnu 

 

Zakončení 

Obecně lze říct, ţe terapie pomocí VTI je zakončena, pokud byla naplněna 

předem domluvená zakázka a pracovní k se o zakončení dohodne s klientem 

nebo pokud o skončení terapie poţádají sami klienti. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6. CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je zjistit moţnosti optimální míry podpory dítěte 

s kombinací tělesného, mentálního a smyslového postiţení a jeho rodiny. A to 

zejména rodiny s kvalitním a podnětným prostředím. K analýze potřeb 

takovéhoto dítěte a rodiny a z nich vyplývajících moţností jejich podpory 

jsem se rozhodla pouţít formu případové studie. S touto rodinou spolupracuji 

od roku 2007 a jiţ od počátku naší spolupráce byla zjevná aktivní účast  i 

zájem spolupracovat nejen ze strany rodičů, ale také ze strany dítěte a 

nejbliţších příbuzných. 
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7. HYPOTÉZY 

1. Lze předpokládat, ţe rodiče dítěte s kombinovaným postiţením budou 

spoluúčast na výchově a vzdělávání dítěte povaţovat za přínosnou. 

 

2. Lze předpokládat, ţe asistent, který poskytuje podporu dítěti 

s kombinovaným postiţením, bude muset řešit výkyvy v jednotlivých 

oblastech rozvoje dítěte. 

 

3.  Lze předpokládat, ţe kaţdá škola nebude vţdy umět vyuţívat práce 

asistenta a nebude s ním umět spolupracovat tak, aby bylo dosaţeno 

maximálního efektu. 
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8. POUŽITÉ METODY 

 Strukturovaný rozhovor (viz příloha č. 1) 

 Dotazník (viz příloha č. 2) 

 Cílené pozorování (viz příloha č. 3) 

 Studium dostupné dokumentace (viz příloha č. 4) 

 

8.1. Strukturovaný rozhovor  

Strukturovaný rozhovor vycházel z 21 otázek, který jsou v textu označeny 

číslem a tučným písmem, dále byly rodičům poloţeny doplňující otázky, 

které jsou uvedeny tučným písmem, ale nejsou číslovány. Většina otázek byla 

otevřená. Rozhovor byl rozdělen na několik tematických celků. 

 

 Anamnestické údaje dítěte s kombinovaným postiţením. 

 Míra stresu v rodině v průběhu času.  

 Role asistenta v rodině dítěte s kombinovaným postiţením 

 

8.2. Dotazník  

 Za účelem sestavení rodinné a osobní anamnézy chlapce jsem sestavila 

dotazník. Otázky dotazníku jsem rozdělila do několika oblastí. 

 

 Osobní anamnéza chlapce 

 Osobní anamnéza chlapcova sourozence 

 Rodinná anamnéza 

 Ekonomická situace rodiny 

 

Po předchozí domluvě jsem rodičům zaslala dotazník v elektronické podobě. 

Touto cestou jsem je také ujistila, ţe je zcela na jejich rozhodnutí, které 

otázky zodpovědí. A také, ţe si mohou být jistí svou anonymitou. Dotazník 
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vyplňovala matka chlapce, přičemţ zodpověděla téměř všechny otázky. Ty 

nezodpovězené povaţovala za nepodstatné. Povaţuji za samozřejmost toto 

respektovat. Samotný dotazník i jeho vyplněnou podobu dále přikládám. 

 

8.3. Studium dostupné dokumentace  

Díky souhlasu obou rodičů jsem měla moţnost prostudovat veškerou 

dostupnou lékařskou i další dokumentaci týkající se chlapce s kombinovaným 

postiţením 

 

 

8.4. Cílené pozorování  

Předmětem pozorování bylo sledování úrovně následujících oblastí:  

Pozornost, paměť, přístup k úkolu, způsob řešení úkolu, emoční ladění, 

únava.  

 

Sledování bylo prováděno po dobu tří měsíců – říjen, listopad, prosinec 3x 

v týdnu -  zpravidla v pondělí, ve středu a ve čtvrtek, během hodin 

matematiky.  

Pozorování neprobíhalo ve dnech prázdnin, volna a nepřítomnosti ţáka.  

V měsíci říjnu připadlo pozorování 4x na čtvrtek, 3 x na pondělí a 2x na 

středu. V říjnu tedy pozorování probíhalo celkem po dobu 9 dnů.  V listopadu 

pozorování probíhalo 4x v pondělí, 3 x ve středu a 3x ve čtvrtek. Celkem tedy 

10 dní. V prosinci byla četnost pozorování nejniţší a to zejména vzhledem 

k vánočním svátkům. Pozorování se tedy uskutečnilo 2x v pondělí, 3x ve 

středu a 4x ve čtvrtek, coţ je celkem 7 dní. 

  

Kvalita jednotlivých oblastí byla hodnocena následovně: 

 

Pozornost 

VD = velmi dobrá – nápadně lepší neţ jsou běţné moţnosti ţáka (1) 

S = standardní – vzhledem k moţnostem ţáka (2) 

NŠ = nápadně špatná – nápadně horší neţ jsou moţnosti ţáka (3) 
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Krátkodobá paměť 

A = ano – vyuţívána při práci v hodině (1) 

N = ne – nevyuţívána při práci v hodině (2) 

V = výkyvy – v některých úkolech vyuţívána a v některých úkolech 

nevyuţita (3) 

 

Dlouhodobá paměť 

A = ano - vyuţívána při práci v hodině (1) 

N = ne - nevyuţívána při práci v hodině (2) 

V = výkyvy - v některých úkolech vyuţívána a v některých úkolech nevyuţita 

(3) 

 

Přístup k úkolu 

O = ochota – s ochotou pracuje na vyřešení většiny zadaných úkolů (1) 

N = neochota – spíše není ochoten řešit zadané úkoly (2) 

 

Řešení úkolu 

S = sám – na základě dostatečného vysvětlení zadaní, je schopen úkol 

samostatně dokončit (3) 

SP = s pomocí – chápe zadání, ale potřebuje dopomoc při dílčích úkonech (2) 

N = naznačuje – úkol vypracuje pouze s pomocí druhé osoby (1) 

 

Emoční ladění 

D = dobré – větší část hodiny je dobře naladěn (3) 

K = kolísá – pozitivní a negativní ladění má v rámci vyučovací hodiny 

kolísavý charakter (2) 

NN = špatně naladěn – větší část hodiny jsou patrny projevy nervozity a 

negativního emočního ladění (1) 

Projevy chování 

R = rušivé – chování, které vyrušuje ţáka od činnosti, narušuje výuku např. 

otáčení se na ţidli směrem od lavice, prudké záklony hlavy, opakované 

zapínání a rozepínání pásků u bot aj. (1) 
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B = běţné – projevy chování, které odpovídají normě a jsou přiměřené 

vzhledem k průběhu vyučovací hodiny (2) 

Únava 

Z = zjevná – kvalita řešení úkolu zjevně klesá v důsledku únavy (1) 

N = neprojevuje se – projevy únavy nebyly vypozorovány (2) 

Údaje o průběhu pozorování byly zaznamenávány do záznamového archu. 

Viz. Příloha  
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9. CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉ RODINY A 

SLEDOVANÉHO DÍTĚTE 

Zkoumaná rodina je úplná, rodiče vychovávají dvě děti, chlapce ve věku 5 a 

11 let. Starší syn trpí kombinovaným postiţením, mladší chlapec je zdravý. 

Přestoţe je v této rodině je chlapcův prospěch a podpora jeho vývoje na 

prvním místě, manţelství rodičů vydrţelo a rodina se nerozpadla. Naopak 

rodiče a nejbliţší příbuzní fungují jako tým, v němţ má kaţdý 

nezastupitelnou úlohu. A výsledky této spolupráce jsou víc neţ zřejmé. Dnes 

uţ si myslím, ţe i já jsem součástí tohoto týmu. Osobně vděčím této rodině za 

velkou spoustu zkušeností a poznatků. Mnohé z nich jsou nesdělitelné, ale ty 

ostatní bych ráda sdělila prostřednictvím této práce. 

 

9.1. Anamnéza 

Anamnézu chlapce jsem sestavila na základě informací, které jsem získala 

s pomocí strukturovaného rozhovoru, dotazníku a studia rozsáhlé 

dokumentace, kterou mi rodiče chlapce poskytli. Dotazník (viz příloha)byl 

zaměřený zejména na rodinnou anamnézu a osobní anamnézu chlapce. 

Strukturovaný rozhovor byl zaměřen nejen na vývoj chlapce v průběhu času, 

ale zejména na hodnocení celkové situace oběma rodiči v jednotlivých 

časových obdobích. Oba rodiče jsem poprosila o moţnost nahrávat rozhovor 

na diktafon. Matka uvedla, ţe by to pro ni bylo velmi stresující a nepříjemné, 

a proto jsme společně hledali způsob, který by byl dostatečně informačně 

přínosný a zároveň všem příjemný.  Nakonec jsme se domluvili, ţe si mohu 

pořídit zvukový záznam z rozhovoru s tatínkem a maminka na stejné otázky 

odpoví písemně. Oba rodiče odpovídali ve stejné chvíli, aby nedošlo ke 

vzájemnému ovlivňování. Základní otázky pouţité v rozhovoru jsou uvedeny 

v příloze č. 1a. 

 Pro zachování anonymity jsem rodičům i dětem přidělila následující iniciály 

a jména: 
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Matka  J.N., otec  K. N., dítě s kombinovaným postiţením Lukáš, bratr dítěte 

Tomáš 

 

9.1.1. Rodinná anamnéza 

Rodina je bez genetické zátěţe. Matka J.N., nar. 1972, SZŠ-obor dětská sestra 

– dlouhodobě v domácnosti,příleţitostně masáţe jako OSVČ, v současné 

době zaměstnána jako zdravotní sestra v ambulanci na zkrácený úvazek, otec 

K.N., nar. 1966 VŠ – technického směru, v současné době zaměstnán jako 

obchodní zástupce. Bratr Tomáš, nar. 2004, zdráv, nyní v MŠ. 

 

9.1.2. Osobní anamnéza  

Chlapec s kombinovaným postiţením DMO, lehká mentální retardace a 

centrální porucha vizuální percepce, nar. 1998.   

 

 DMO lehčí pohybová porucha zasahující i jemnou motoriku ruky a motriku 

mluvidel ...expresivní porucha řeči, dysartrie- symptomatická vývojová 

porucha řeči na podkladě DMO  celkového mírného opoţdění 

psychomotorického vývoje. (FTN vyšetření 13.7. 2009 A. Palasová) 

 

1.4. 2008 u chlapce diagnostikována oboustranná středně těţká aţ těţká 

percepční porucha sluchu. Proto foniatr doporučil sluchadla Flash – M na obě 

uši, dle audiologických testů sluchadla výrazně zlepšila rozumění řeči. 

Funkčně závaţná centrální porucha vizuální percepce, unavitelnost zrakové 

pozornosti. 

 Na bázi motorické a prostorové poruchy od počátku školní docházky 

specifické obtíţe dyskalkulického a dysgrafického charakteru. (FTN – Krč 

psychologické vyšetření 13.2. 2009 D. Krejčířová) 

 

Celková úroveň rozumového vývoje kolísá v dolním pásmu mentální lehké 

mentální retardace (F 70), výrazně ve prospěch verbální paměti, konstrukce a 

logiky. …problémy v přepojování pozornosti při grafomotorice a 

vizuopercepci, těţší dyspraxie. V sociálních vztazích spíše nezralý, nikoliv 
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dezorientovaný. Emočně labilní a závislý. (vyšetření 16.2.2009 SPC 

Chotouňská, O. Opekarová.  Narušena je také vizuálněprostorová orientace, 

coţ má za následek obtíţe dyskalkulického charakteru. Vzhledem k sníţení 

vizuomotorické koordinace je písmo dysgrafické. Silně nerovnoměrný profil 

dílčích schopností. (FTN 13.2.2009) 

 

Po opakovaných ţádostech třídní učitelky a speciální pedagoţky v JÚŠ  byl 

Lukáš 16.2. 2009 vyšetřen PhDr. Opekarovou pro podezření na poruchu 

autistického spektra, která nebyla potvrzena. 

 

9.1.3. Školní anamnéza 

Ve 4 letech nastoupil chlapec do MŠ speciální v Hurbanově ul., P4. Rodiče 

byli velmi spokojeni s kvalitou sluţeb, které školka poskytovala. 

 

 V roce 2004, kdyţ mu bylo 6 let, nastoupil Lukáš do přípravného ročníku 

Modré školy - Základní školy praktické na Praze 4. S průběhem výuky byli 

rodiče spokojeni, proto v této škole chlapec začal chodit i do 1. třídy. 

S průběhem výuky nebyli rodiče spokojeni, velká část vzdělávání byla na 

matce chlapce, vzhledem k opakovaným stíţnostem na Lukášovo nevhodné 

chování se rodiče rozhodli, zkusit najít jinou školu. 

 

 2. třídu začal Lukáš navštěvovat ve Waldorfské škole, Křejpského 1501 na 

Praze 4. V této škole byly podle slov rodičů, kladeny velké nároky na 

manuální zručnost ţáků. Coţ neodpovídalo chlapcovým moţnostem, také 

zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb povaţovali rodiče za 

neuspokojivé. Proto se po prvním pololetí 2. třídy vrátil zpět do Modré školy.   

 

Způsob výuky v Modré škole povaţovali rodiče za efektivnější v porovnání 

se školou Waldorfskou, přestoţe matce bylo sděleno, ţe vzhledem 

k Lukášovým speciálním potřebám bude nutné, aby matka počítala s nutností 

domácí přípravy (zejména v oblasti grafomotoriky a matematiky): „Jestli 

chcete, aby Lukáš uměl psát a počítat, musíte s ním pracovat hlavně doma, 
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tady na to není tolik času.“ Na základě tohoto výroku matka chlapce opravdu 

převzala iniciativu a zodpovědnost za chlapcův školní prospěch. Chlapce 

vyzvedávala kaţdý den ze školy hned po vyučování a následovaly hodiny 

věnované přípravě do školy (zejména grafomotorice), kromě toho byla 

samozřejmou součástí dne i rehabilitace Vojtovou metodou a logopedické 

cvičení. Celkově hodnotila matka situaci ve škole jako dobrou, ale vzhledem 

k tomu, ţe chlapcovi spoluţáci pocházejí převáţně ze sociálně slabých rodin, 

obávali se rodiče šikany a posměchu.  Dle slov maminky chlapec často 

projevoval obavy ze školy. Objevovaly se noční i ranní nevolnosti. Lukáš 

neměl potřebu navazovat kontakt se spoluţáky a nejspíš to ani neuměl. Děti 

kontaktoval nevhodným způsobem – „pošťuchováním.“ Vyučující si často 

stěţovali na jeho nevhodné chování, přílišnou hlučnost, neustálé dotazování a 

projevy neklidu, který komplikoval celkový průběh výuky.  

 

V prosinci roku 2007, kdyţ bylo chlapci 10 let, se matka rozhodla nastoupit 

do zaměstnání. Z tohoto důvodu cítila rodina potřebu zajistit chlapci asistenta, 

který matku zastoupí v domácí přípravě na školu. Ukázalo se, ţe při 

individuálním vedení, je chlapec schopen mnohem lépe koncentrovat 

pozornost i porozumět učivu. Proto se rodiče rozhodli poţádat ředitele školy 

o přidělení pedagogického asistenta k jejich synovi. Avšak přítomnosti 

asistenta ve třídě nebyl na začátku nakloněn ani ředitel školy, ani třídní 

učitelka. Ředitel svůj nesouhlas nejprve odůvodňoval finanční náročností 

takovéto podpory. Ovšem jeho negativní postoj přetrvával i ve chvíli, kdy 

rodiče nabídli, ţe budou náklady na asistenta platit. Ředitel školy nakonec 

povolil přítomnost asistenta pouze na 1 den v týdnu s odůvodněním, ţe větší 

rozsah neodpovídá potřebám ţáka. A to bez ohledu na zprávu ze speciálního 

pedagogického centra: „ Vzhledem k přidruţení sluchové vady (i přes korekci 

pomocí sluchadel) je chlapec hlučnější. Orientaci ztěţuje neobratnost, 

zbrklost, snaha udělat vše dobře a rychle, zvýšená emotivita. Vzhledem 

k nejistotě a nesamostatnosti je  třeba chlapci poskytnout stálou kontrolu a 

individuální vedení s dopomocí. Je také zapotřebí důslednost a výrazná 
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motivace SPC nám. Míru paní Kůlštrunková doporučuje systematickou 

školní práci pod vedením  asistenta pedagoga viz odborný posudek 167/07“ 

 

Vzhledem k chlapcově poruše pozornosti, percepce a motoriky bylo pro něj 

z větší části nemoţné zapojit se ve třídě a přijímat informace v rámci 

frontálního vyučování. 

 Rodiče chlapce se opakovaně snaţili přesvědčit ředitele školy o vhodnosti 

pedagogického asistenta. Ten však vţdy namítal, ţe paní učitelka umí svou 

práci skvěle, asistent znemoţní rozvoj chlapcovi samostatnosti a škola 

poskytuje chlapci i tak vše potřebné. Přes veškerá tvrzení ředitele školy o 

dostačujících sluţbách školy, Lukáš utrpěl během pobytu ve škole úraz. 

Během přestávky ho porazila spoluţačka a ten si při pádu na zem vyrazil dva 

přední zuby. Rodiče rozhořčila nejen samotná událost, ale také přístup vedení 

školy. Podle slov rodičů, bylo nezodpovědné, ţe namísto přivolání lékařské 

pomoci byla přivolána matka chlapce, která pochopitelně značně rozrušena, 

musela sama chlapce odvézt do Motolské nemocnice na ošetření. Na základě 

tohoto incidentu rodiče znova ţádali ředitele o větší rozsah pedagogické 

asistence. Ten celou událost ohodnotil jako smutnou a nepříjemnou, nicméně 

patřící k „reálnému ţivotu“. Tudíţ podle jeho slov nebyla důvodem 

k přítomnosti asistenta pedagoga. 

 

Celkové klima ve škole i ve třídě a neochota vedení školy přiměla rodiče 

chlapce hledat jinou vzdělávací instituci, která by odpovídala speciálním 

potřebám jejich syna. 

 

14.10. 2008  rodiče kontaktovali SPC při JÚŠ, aby se informovali o školách 

na území Prahy. Také se informovali o sluţbách, které nabízí JÚŠ. Vzhledem 

ke komplexní nabídce sluţeb, které toto zařízení poskytuje, moţnosti 

menšího kolektivu i přítomnosti asistenta ve třídě se rodiče rozhodli podat 

ţádost o přijetí Lukáše do JÚŠ.  Na základě této ţádosti byl Lukáš  přijat ke 

vzdělávání do JÚŠ 1.4. 2009. Nastoupil do 4. ročníku základní školy 

praktické.  



 

67 

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ 

Pro lepší porozumění situace povaţuji za vhodné představit jednotlivá 

školská zařízení a organizaci, která rodině zprostředkovala asistenta. 

Jednotlivá zařízení budou představena chronologicky tak, jak v průběhu času 

byly součástí ţivota sledované rodiny. Rozsah uvedených informací odpovídá 

mnoţství dostupných informací. 

 

9.2. Dětské integrační centru a mateřská 

škola s.r.o. 

Hurbanova ul., Praha 4; http://www.dic-saop.cz/index_dic.html 

„Mateřská škola speciální pro děti se speciálními potřebami a děti zdravé je 

součástí Dětského integračního centra (DIC). DIC poskytuje komplexní, tj. 

výchovně - vzdělávací, léčebnou a sociální péči a sluţby dětem se zdravotními 

problémy, které jsou zařazeny ve věkově smíšených třídách společně s dětmi 

zdravými. Veškeré úsilí je zaměřeno na zmírnění trvalých následků handicapu 

u dětí se zdravotním problémem a na prevenci u dětí zdravých. Kaţdá třída 

má svoje specifika.“ 

 

9.3. Modrá škola 

http://www.modraskola.cz/ 

„Základní škola praktická je škola, kam přicházejí ve věku 6 aţ 15 let děti, 

které nemají předpoklady úspěšně zvládnout učivo  běţné základní školy a 

které potřebují přizpůsobit tempo a obsah výuky svým individuálním 

moţnostem. Škola vzdělává i ţáky s mentálním a kombinovaným postiţením. 

Ve škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Modrá škola“, 

který vychází z Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání – 

přílohy upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením. 

Školní vzdělávací program respektuje obecné vzdělávací cíle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ve výuce preferujeme 

praktické znalosti a dovednosti, uplatnitelné v dalším studiu a v reálném 

ţivotě. Tomu je podřízen výběr učebních témat i pojetí výuky.“ 

http://www.dic-saop.cz/index_dic.html
http://www.modraskola.cz/
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9.4. Klub Hornomlýnská 

http://www.hornomlynska.cz/o-nas 

Klub „Hornomlýnská“ poskytuje svoje sluţby od ledna roku 2003. Jedná se o 

občanské sdruţení, které je členem Asociace rodičů a přátel zdravotně 

postiţených dětí v ČR, o.s. jako jeden z jejích klubů. Klienty Kubu 

Hornorýnská jsou rodiny dětí s postiţením ţijící v Praze a jejím okolí. Působí 

v oblasti sociálních sluţeb na území celé Prahy a okolí, v současné době 

poskytuje tyto sluţby: 

 Sociální sluţbu – odlehčovací sluţby 

 Podpůrné sluţby – v rámci klubu rodičů 

 Sociální sluţbu – osobní asistence 

 

„ Posláním poskytované sluţby je dlouhodobá podpora rodin pečujících 

o děti s postiţením a snaha o komplexní rozvoj těchto dětí.Obecným cílem 

poskytované sluţby je dlouhodobá podpora rodin s dětmi se zdravotním 

postiţením prostřednictvím osobní asistence. 

 

Obsahem projektu je poskytování osobní asistence dětem ve věku od 3 do 

15 let s různými typy a stupni zdravotního postiţení. Osobní asistence 

v Centru FILIPOVKA má tři základní formy – poskytování osobní asistence 

do domácího prostředí dětí (zajištění komplexní péče o dítě, včetně pomoci se 

základními sebeobsluţnými činnostmi), do školských zařízení: mateřských, 

základních či středních škol běţného typu (pomoc dětem zařadit se do 

kolektivu zdravých vrstevníků s důrazem na podporu při zvládání nároků 

vzdělávání) a poskytování osobní asistence při doprovodech na zájmové 

krouţky, do integračních center, na různá rehabilitační cvičení apod. 

 

Cílem poskytované sluţby je zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové 

aktivity, zprostředkovat mu kontakt se zdravými vrstevníky, poskytovat mu 

vhodné podmínky pro rozvoj schopností a dovedností na základě jeho 

individuálních potřeb a v neposlední řadě usnadnit rodinám s dětmi 

http://www.hornomlynska.cz/odlehcovaci-sluzba
http://www.hornomlynska.cz/klub-rodicu
http://www.hornomlynska.cz/osobni-asistence
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s postiţením náročnou a mnohdy velmi vyčerpávající péči. Dále si klademe za 

cíl propagovat směrem k veřejnosti myšlenky integrace či inkluze dětí 

s postiţení.“ 

 

Rodiče, kteří mají zájem o sluţbu osobní asistence vyplní příslušný dotazník, 

který je rozdělen do několika částí (anamnestické údaje dítěte, představa 

rodičů o průběhu osobní asistence, představení dalších nabízených sluţeb) 

(viz příloha č. 5). O průběhu osobní asistence vyplňuje zákonný zástupce i 

asistent podrobnou zprávu. Kromě časového rozsahu poskytované sluţby je 

součástí této zprávy také informace o tom, jakým způsobem byly u dítěte 

rozvíjeny jednotlivé oblasti a konkrétní dovednosti. Jedná se zejména o: 

 

 Sebeobsluţné dovednosti 

 Sociální dovednosti 

 Percepčně – kognitivní dovednosti 

 

Nedílnou součástí této zprávy je také vyjádření asistenta a vyjádření míry 

spokojenosti rodičů s poskytovanou sluţbou a úrovní spolupráce s Klubem 

Hornomlýnská. (viz příloha č. 6) 

 

 

9.5. Jedličkův ústav a školy hlavního města 

Prahy 

zpracováno dle www.jus.cz 

Jedličkův ústav byl zaloţen téměř před sto lety. Na jeho vzniku se podíleli 

Jedlička, Bakule a Bartoš Zařízení vzniklo pro potřeby mladých lidí 

s tělesným postiţením, které vyţaduje ucelenou léčebnou rehabilitaci. „Jsme 

příspěvková organizace fungující jiţ od roku 1913, která poskytuje školské a 

sociální sluţby mladým lidem s tělesným postiţením po dobu jejich školní 

docházky a během přípravy na budoucí povolání.“ www.jus.cz 

 

http://www.jus.cz/
http://www.jus.cz/
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Součástí organizace jsou: 

 

 mateřská škola  

 základní škola 

 střední školy  

 zdravotně rehabilitační pracoviště 

 domov mládeţe  

 speciálně pedagogické centrum  

 

 O kaţdého ţáka se stará tým odborníků z těchto oblastí fyzioterapie, 

ergoterapie, hipoterapie, logopedie, dalšími členy týmu jsou psycholog, 

speciální pedagog, lékař, vychovatel a třídní učitel. Tito odborníci se 

několikrát za rok setkávají na „týmových schůzkách“ Díky tomu mají 

odborníci prostor, předat si důleţité informace o aktuální úrovni schopností, 

dovedností a zdravotním stavu konkrétního ţáka či studenta. Kaţdý odborník, 

zde mluví o zkušenostech, postupech i vývoji dítěte z hlediska svého 

profesního zaměření. Cílem by mělo být vidět jeho rozvoj jako komplexní 

proces A shodnout se na jednotném přístupu všech zúčastněných, který bude 

obsahovat optimální formy a metody práce, vycházejících ze speciálních 

potřeb jednotlivce. Tím by měl být zajištěn všestranný rozvoj osobnosti ţáka 

či klienta. Tento tým také jednou za rok píše dopis určený ţákovi a jeho 

rodičům. Dopis je sestaven z vyjádření jednotlivých odborníků. Cílem 

Výročního dopisu je souborné hodnocení uplynulého roku a bývá předán 

spolu s vysvědčením. 

 

Kaţdý tým má svého koordinátora. Tím je buď: 

třídní učitel (u ţáků, kteří dochází denně), za jeho práci je zodpovědný ředitel 

školy, nebo vychovatel (u ţáků, kteří zde bydlí celý týden), za jejich práci je 

odpovědný vedoucí Domova dětí, respektive Domova mládeţe, občas 

ergoterapeut, za jeho práci je zodpovědná vedoucí lékařka.  

Jedenkrát za rok se tým spolu s rodiči schází na tzv. komplexním hodnocení. 

Cílem tohoto setkání je informovat rodiče o tom, jak jednotliví odborníci 
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s dítětem pracují. Jaké jsou jejich krátkodobé i dlouhodobé cíle a jaké 

prostředky by navrhovaly k jejich dosaţení. Rodič má samozřejmě moţnost 

se k uvedeným tématům vyjádřit a sdělit své postřehy týkající se dítěte nebo 

plánovaných postupů. Rodiče by měli být vnímáni jako součást týmu. 

Mnohdy mohou být jejich připomínky velmi podnětné. 

 

Kaţdý ţák a student Jedle má své „Modré desky“,  tedy modrý šanon, 

obsahující nejen základní anamnestické údaje ţáka a jeho rodiny, ale také 

zprávy z odborných vyšetření, zápisy z týmových schůzek a komplexních 

hodnocení, IVP, případně informace z předešlých škol kam ţák docházel a 

jiné důleţité informace. 

 

Schéma týmu 
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9.5.1. Přehled služeb poskytovaných JÚŠ 

Dle školského zákona:  

Vzdělávání v mateřské škole, v základní škole, ve středisku praktického 

vzdělávání, v gymnáziu, sociálně správní škole, obchodní a praktické škole.  

Další vzdělávání (§114 školského zákona 561/2004)  

Ambulantní služby ţákům běţných škol (speciální poradenské centrum)  

Dle zákona o sociálních sluţbách (108/2006):  

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§48) s programem komplexní 

rehabilitace s ubytováním studentů, samostatné bydlení v garsonkách na 

jeden rok  

Denní stacionář pro žáky našich škol (§46)  

Odlehčovací - respitní - péče (§44) 

Další, případně fakultativní sluţby: 

Rehabilitační pobyty pro rodiny s malými dětmi (fakultativní sluţba) 

Nácvik samostatného bydlení v garsonkách 

„Rehabilitace i pro další“ – program ve spolupráci s o.s. Borůvka (více 

informací o.s.Borůvka) 

 

9.5.2. Typy škol JÚŠ 

Bezbariérové školy JÚŠ poskytují: předškolní vzdělání, základní vzdělání, 

střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s 

maturitní zkouškou. Vyučování probíhá v menších skupinách (ve třídě je 

max. 10 ţáků). Ročník se otevírá minimálně pro 4 ţáky. V případě zájmu 

rodičů je moţno otevřít i přípravný ročník pro děti s odkladem školní 

docházky. Zde ţáci získají základní školní návyky, lépe pak prospívají v 

prvním ročníku ZŠ. 

 

Základní škola praktická - vyučuje se podle vzdělávacího programu 

22980/97-22 Zvláštní škola  a podle školního vzdělávacího programu 

http://www.jus.cz/files/dokumenty/Program.doc
http://www.jus.cz/Boruvka?p=6
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„Společně proti bariérám“ zpracovaného podle RVP ZV- LMP. Jsou 

přijímáni ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami, mohou sem být se 

souhlasem rodičů přeřazeni ţáci ze základní školy. I v této škole se uplatňuje 

individuální přístup učitele k ţákům, dle potřeby ve třídě pracuje spolu s 

učitelem i asistent pedagoga. Organizace výuky a ostatních aktivit je podobná 

jako v základní škole. 

Absolventi těchto škol mají po přijímacím řízení moţnost pokračovat ve 

vzdělávání na některé ze středních škol v JÚŠ, středním odborném či 

odborném učilišti, případně se mohou vzdělávat na některé ze škol dle svých 

zájmů a schopností mimo JÚŠ v místě svého bydliště. 

 

9.5.3. Komu je JÚŠ určen 

Do JÚŠ jsou přijímáni ţáci a studenti s tělesným či kombinovaným 

postiţením. Zájemci jsou přijímáni na základě ţádosti rodičů, která je 

předloţena přijímací poradně. Ţádost je posuzována na základě následujících 

dokumentů, které jsou rodiče povinni předloţit: Ţádost o poskytnutí sociální 

sluţby, Lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte, Zprávu z 

psychologického vyšetření,  Poslední vysvědčení, příp. individuální 

vzdělávací plán. Další poţadované zprávy se řídí typem postiţení. 

 

Přijímací poradna probíhá kaţdý první čtvrtek v měsíci. Jejími členy jsou: 

ředitel JÚŠ, ředitel, příp. zástupce škol, lékař, vedoucí vychovatel, vedoucí 

léčebné rehabilitace, psycholog, sociální pracovnice. 
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10. VÝVOJ SLEDOVANÉHO DÍTĚTE OD 

NAROZENÍ DO SOUČASNOSTI POHLEDEM  

Vývoj dítěte od narození do tří let  

 Chlapec se narodil v roce 1998. Těhotenství bylo plánované a z velké části 

probíhalo bez zjevných obtíţí. Ke konci patologický monitor, v posledním 

týdnu hospitalizace. Porod byl velmi komplikovaný a protahovaný, těţká 

asfyxie dítěte – intubace na sále. Týden po porodu hospitalizace na JIP. 

Podle slov matky, byl chlapec velmi neklidný, špatně spal a problematický 

byl i příjem potravy. Otec: „Člověk si vybavuje, jak jsme si to psali, sledovali 

jsme to. Dělali jsme i nějaké kašpárky a „houpy opi“, prostě s nějakou 

opičkou jsme tam blbli, protoţe bohuţel jedl jenom, kdyţ tam byly nějaké jiné 

podněty. Takţe tohle byly základní věci, aby nějak fungovaly.“ 

 

Zhruba měsíc po narození dítěte neurolog matce sdělil, ţe dítěti nejspíš 

„neroste hlava“ Na toto období si velice dobře pamatuje také otec dítěte: 

„…No a nebo s tou hlavičkou, ten růst vlastně. Nebo nějaké takové ty věci, 

které zase, právě manţelka jak to taky ještě navíc...Ty lékařské věci, takové ty 

diagramy nebo vývojové tabulky, No, tohle se tak nějak furt sledovalo víc neţ 

samozřejmě u zdravých dětí.“ 

 

V tomto období se rodiče (zejména matka) věnovali hlavně rozvoji hrubé 

motoriky a řeči. Konkrétně pak od narození do půl roku dítě intenzivně 

rehabilitovali Vojtovou metodou.   V 6 měsících věku dítěte bylo 

diagnostikováno kombinované postiţení. V tomto období se rodiče snaţili 

zejména o nácvik lezení (střídavého pohybu), dle slov maminky měl Lukáš 

tendenci lézt tzv. přískokem, postupem času se rodiče pokoušeli podporovat 

syna v lezení přes překáţky. Např. přes kořeny v lese. Otec dítěte:„…Tak tam 

určitě potom mezi nějakým tím druhým třetím bylo to chození, ţe furt jakoby 

se nechtěl pustit kočárku. Jezdili jsme do lesa, tam jsem měl takovou 

oblíbenou lavičku, kde Lukáš  uţ s tím kočárem furt jakoby točil, chodil okolo 
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něj, ale nechtěl se pustit. Tak potom, kdyţ se začínal pouštět, udělal pár kroků 

a honem se něčeho musel chytnout, tak asi o tomhle. Pak uţ jsme ho skoro 

furt nutili, pouštěli, zkoušeli, aţ začne chodit. Tak to bylo do toho třetího 

roku.“ 

 

 V období do 3 let si rodiče u syna nebyli zcela jistí, ţe dobře slyší, ale 

potěšilo je, ţe se začala rozvíjet chůze.  

 

 

Období od 3 do 5let 

Toto období  rodiče charakterizovali jako náročné vzhledem k vzdorovitému 

chování chlapce. Matka vyjádřila úlevu nad prudkým rozvojem řeči, který 

vyloučil ztrátu sluchu. V předškolním období se rodiče rozhodli k rozvoji 

svého dítěte vyuţít primární preventivní program pro děti od čtyř do osmi let 

– KUPOZ, KUPREV. 

 

Ve 4 letech začal syn navštěvovat speciální mateřskou školku v Hurbanově 

ulici, také toto období bylo zpočátku velmi náročné: „….byl tam vţdycky 

jednou za týden a potom postupně se přidávalo, aby tam nějak tedy dokázal 

fungovat. Ale díky tomu, ţe tam byla ta speciální třída, kde tedy opravdu 

dokázali nějak zabavit ty děti, tak se to tam postupně takhle povedlo. Takţe 

takové to nějaké oproštění se od nás, to bylo taky dlouhé, neţ v té školce 

začal.“Otec dítěte 

 

Mezi 6. A 11. rokem věku dítěte  

V tomto věku se rodiče nejvíce věnovali rozvoji grafomotoriky, sebeobsluhy 

a čtení a také matematických dovedností. V současné době povaţují za 

problém nastupující pubertu. Rodiče se obávají nastupující puberty. 

 

„Ze začátku to tam bylo vlastně dobré. Byla tam ta přípravka. Pak zase 

v sedmi aţ osmi hledání té školy, tam ta waldorfská škola, pak zase zpátky. 

Takţe to bylo zase takové těkání s těmi školami, coţ konečně skončilo vlastně 

aţ letos tou Jedlí. Takţe to bylo takhle pořád zvaţování, co teda, nebo 
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dokonce uvaţování o nějaké domácí škole a jak teda s ním pracovat, aby se 

do něj něco dostalo.“  

 

… „Ono tam hodně taky záleţí vţdycky na tom období nebo třeba v té tělesné 

činnosti. Teď je to takové, ţe jsme se snaţili třeba plavání. Ale pak v zimě 

tolik ani to cvičení není, ţe potom spíš na jaře, v létě, jsou ty lázně, tak tam 

nejvíc pak cvičí, nejvíc se samozřejmě pohybuje. Pak třeba v létě na kole nebo 

plavání. Teď v zimě lyţování snad zase trošku, i kdyţ to je třeba týden, dva 

týdny nebo nějaký ten víkend. Lukáš by určitě potřeboval nějak tak tu 

pohybovou činnost, nějaký speciální Sokol, aby tam taky nějak mohl prolézat 

a tak, aby se trošku v tomhle víc zohebnil, protoţe uţ ho třeba nebaví klasické 

cvičení na balóně nebo na tom stole. Zase by nebylo špatné ho dát do 

nějakého speciálního Sokola, protoţe zase s námi taky moc nechce, i 

kdybychom tam měli ţebřinu a řekli mu, jdeme tam cvičit, tak taky se bude 

bránit.“Otec dítěte 
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11. SHRNUTÍ INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍCH 

Z ROZHOVORU  

 

Matka na základě komplikovaného porodu a svých odborných znalostí 

očekávala moţné komplikace a odchylky ve vývoji dítěte. Otec uvedl, ţe 

s ohledem na svou první rodičovskou zkušenost si moţné následky 

problematického porodu nepřipouštěl, a ani si je neuměl představit. 

Nápadnosti v chování a vývoji dítěte začal sledovat aţ v průběhu času, kdy 

měl moţnost sledovat své dítě s dětmi stejného věku ve svém okolí. Také 

připouští, ţe měl od situace určitý odstup, oproti manţelce, která se věnovala 

celodenní péči o dítě ve větší míře a také s ním absolvovala veškeré návštěvy 

u lékařů. 

 

V novorozeneckém věku rodiče kontaktovali dětského neurologa, který stav 

dítěte okomentoval slovy „neroste mu hlava – jinak je vitální“ Pro matku bylo 

toto sdělení velmi šokující. Vzhledem ke svým odborným znalostem si 

uvědomovala moţné následky této vady a tato představa pro ni byla velmi 

stresující. Aby se ujistila o pravdivosti výroku lékaře  měřila chlapci obvod 

hlavy někdy i několikrát za den po dobu několika měsíců. S ohledem na tuto 

událost vyjádřil otec lítost nad tím, ţe právě u tohoto vyšetření nebyl 

přítomen. Jak sám říká: „Na vyšetření jsme většinou samozřejmě chodili 

spolu, ale někdy taky šla i sama. Bohuţel třeba šla sama tenkrát i na nějaké 

to vyšetření, kde ji nějaký neurolog strašil, jak to bude hrozné, ţe se Lukáš 

ani neposadí nebo něco takového.“  

 

V rámci snahy o zjištění zdravotního stavu chlapce rodiče kontaktovali 

rehabilitační sestru a v průběhu času řadu dalších odborníků. Toto období 

rodiče charakterizovali jako „fázi hledání“ Měli potřebu ujistit se o správnosti 

tvrzení odborníků na jednotlivé oblasti. Z tohoto důvodu navštívili např. 

několik neurologů. Tehdy vyslechli i následující větu: „„No ale vy přeci uţ 
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chodíte k nějakému neurologovi, tak proč zase jdete ještě ke mně? Ta 

pojišťovna mi to nezaplatí.“ Kromě klasické medicíny rodiče zkoušeli i 

moţnosti a účinky alternativní medicíny.  Ta však neměla na stav chlapce 

ţádný podstatný vliv. V souvislosti s kvalitou poskytované lékařské péče otec 

uvedl, ţe na jedné straně měli štěstí na specialisty, na druhé straně vyjádřil 

nespokojenost s tím, ţe jim tito odborníci neposkytli větší mnoţství informací 

o moţnostech rehabilitace, podpory mozkové činnosti pomocí léků a nároku 

na lázeňskou péči.  

 

Povědomí o těchto moţnostech rodiče získali aţ díky nástupu syna do 

mateřské školy a v rámci setkávání s dalšími rodiči dětí s postiţením a vlastní 

iniciativě. Díky speciální školce v Hurbanově ul., na Praze 4 se rodiče 

dozvěděli o činnosti sdruţení Piafa. Následně jeli na pobyt, který pořádalo 

toto sdruţení. Zde rodiče získali povědomí o dalších moţnostech rozvoje a 

podpory jejich dítěte (např. trojkolka od firmy Loped). Postupem času získali 

také informace o moţnosti podpory ze strany úřadů (legitimace ZTP a různé 

příspěvky na Péči o osobu blízko – dnes Příspěvek na osobní asistenci aj.). 

Proces  vyrovnání s velmi náročnou situací podle otce ztěţoval zpočátku i 

fakt, ţe bydleli poměrně daleko od prarodičů, a také v místě, kde bylo tou 

dobou velké mnoţství dětí, které se vyvíjely bez potíţí a zvýšené potřeby 

rodičovské péče. (Coţ působilo negativně zejména na matku.)   V této 

souvislosti hodnotil otec kladně fakt, ţe se rodina přestěhovala blíţ k rodičům 

manţelky na sídliště s velkým mnoţstvím bytů „zvláštního určení“, zejména 

„babička“ rodinu kaţdodenně navštěvovala. Pozitivně hodnotil zejména 

následující: 

 

 „… tady je ten dům sloţený z lidí, kteří mají podobné problémy…“ 

„… viděli jsme, ţe jsou na tom lidé i hůř…“ 

„… přistěhovali jsme se do takové oblasti, kde je to zrovna takhle jakoby 

normální, ţe tady jsou lidé, kteří mají problémy“   
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Oba rodiče hodnotí současnou dostupnost sluţeb pro rodiny dětí s postiţením 

v porovnání s minulými léta za uspokojivější. Zejména s ohledem na moţnost 

čerpat informace prostřednictvím internetu a dalších informačních zdrojů 

(např. časopis Vozíčkář). Celkovou situaci také podle nich usnadňuje 

fungování různých nadací (např. Bariéry), které zmírňují zejména finanční 

náročnost péče o dítě s postiţením. Tuto pomoc uvítala rodina zejména ve 

chvíli, kdy jí byla zamítnuta ţádost o Příspěvek na zakoupení motorového 

vozidla s následujícím odůvodněním: „… Lukáš neodpovídá těm tabulkám, 

má od kaţdého něco a řekli, ţe prostě musí mít jednu věc hodně, takţe nám 

odmítli dát příspěvek.“ Přes obecnou spokojenost by rodiče uvítali větší 

moţnosti víkendových pobytů pro rodiny s postiţenými dětmi. Rodina by 

buď mohla jet společně, nebo by se pobytu účastnil pouze jeden rodič a druhý 

by měl moţnost načerpat nové síly, věnovat se svým koníčkům, případně 

druhému dítěti. 

 

Dále se oba rodiče nezávisle na sobě v rozhovoru popsali rozdělení péče o 

dítě s postiţením v rámci rodiny. Otec se zejména věnuje komunikaci s úřady, 

tedy vyřizování různých příspěvků, matka zastává vůdčí roli v oblasti rozvoje 

synových schopností a dovedností: „…manţelka jede takovou tu soustavnou 

činnost, to cvičení a to drilování, ţe postupně z toho Honzy dostala i to psaní, 

čtení, to počítání. Takţe to spíš je na jejích bedrech.“ Pomoci prarodičů 

z matčiny strany rodiče vyuţívají v menší míře. Jako důvodu uvádí, snahu 

prarodičů „většinu věcí za Lukáše udělat“ 

 

Největší náročnost vidí matka zejména v nutnosti celodenní péče o dítě. Také 

synovo neúnavné mluvení a nespočet otázek vnímá jako velmi vysilující. 

Otec v této souvislosti doplnil, ţe syn aţ do nedávna nedokázal trávit volný 

čas bez podpory rodičů. Rodiče se snaţili eliminovat chvíle, kdy chlapec jen 

tak „bloumal“. Snaţí se synovi nabídnout zejména aktivity, které posunou 

jeho vývoj dopředu, a to i na úkor vlastního volného času a času potřebného 

na chod domácnosti. V této souvislosti uvedli, ţe cítili intervenci asistenta 
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jako velmi potřebnou a prospěšnou, zejména z hlediska rozvoje synových 

schopností a dovedností. 

 

Matka povaţuje za nejnáročnější období prvních 3 let ţivota dítěte, kdy 

museli absolvovat velké mnoţství návštěv u lékařů, které ji silně stresovaly. 

Podstatnou zátěţ představovala i rehabilitace. Nyní je předmětem péče 

zejména rozvoj školních znalostí a dovedností,který značně komplikuje 

chlapcův nerovnoměrný vývoj: „něco jde dopředu a něco jiného zase zpět“ 

V této souvislosti se matka obává nastupující puberty a s ní spojenými 

problémy 

 

Otec uvedl, ţe kaţdé období ţivota dítěte je nějakým způsobem náročné. 

Pouze se mění důvod této náročnosti. V dětství byla tímto důvodem hlavně 

chlapcova odlišnost (zejména z hlediska motorického vývoje) a malé 

mnoţství jasných informací ze strany odborníků. V průběhu času se 

motorické i sebeobsluţné schopnosti chlapce zlepšily a je potřeba rozvíjet 

schopnosti potřebné k dosaţení větší samostatnosti (orientaci v čase a 

prostoru a další). 
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12. PŘÍNOS ASISTENTA PRO DÍTĚ 

S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍMA JEHO 

RODINU 

 

12.1. Vliv asistenta dítěte s kombinovaným 

postižením z pohledu rodičů 

 

V prosinci 2007 se matka rozhodla vrátit se na částečný úvazek do 

zaměstnání, proto se rozhodla poţádat Klub Hornomlýnská o poskytnutí 

sluţby Osobní asistence. „ … v té Modré škole uţ jsme cítili, ţe aţ tolik se 

tam toho Lukáš nenaučí, takţe i jak nějaké doučování - taky to bylo furt 

jenom na nás -, tak jsme chtěli nebo jsme to slyšeli od jiných maminek, ţe 

mají asistenta v nějaké jiné škole, tak jsme chtěli i do té školy toho asistenta. 

Jak teda ta pomoc ještě mimo školu, tak i hlavně tu školu.“ 

 

 Zpočátku byla náplní práce asistenta dopomoc s domácí přípravou. Přes 

počáteční rozpaky rodiče v průběhu času vnímali kladně Handicap osobní 

asistentky: „… ţe vlastně máte taky nějaký takový problém a zároveň zase 

studujete tu speciální pedagogiku, tak to je vlastně asi ideální spojení. Vy se 

do toho dokáţete vţít neţ nějací ti zdraví asistenti, kteří samozřejmě mají 

třeba tu chuť pracovat s těmi dětmi, ale nedokáţou si to třeba tak jako 

představit. A to jsou moţná dost důleţité věci, vědět, jaké to vůbec je, kdyţ má 

někdo nějaké problémy.“ Otec dítěte 

 

Ve vztahu k synovi hodnotila matka kladně zejména: „Handicap asistentky, 

který vyústil v obrovské plus, schopnost empatie a porozumění … Citlivý, 

profesionální přístup, trpělivost, klid a vyrovnanost“ 
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Ve vztahu k sobě samým vnímali rodiče jako obohacující moţnost srovnání, 

konzultace, informace o moţných metodách či pomůckách i pozitivní vliv 

asistenta na psychický stav dítěte: „prostě to, ţe Lukáš vás má rád, ţe je 

s vámi spokojený, kdyţ s vámi něco dělá. Takţe je to takové jako příjemné, ţe 

je taky šťastný, kdyţ jste tam, ţe se můţe na něco těšit.“ 

 

Na počátku bylo úkolem asistenta pouze doučování chlapce. Postupem času 

se vztah mezi rodiči asistentem a dítětem prohluboval, a tak součástí činnosti 

asistenta začaly být i konzultace a podněty pro volbu dalších postupů při 

rozvoji schopností a dovedností chlapce s kombinovaným postiţením. 

Úměrně vybudované důvěře stoupala i otevřenost rodičů vůči asistentovi coţ 

je zřejmé z následujících tvrzení: 

 

 „ …asistent je v přínosný nejen díky rozvoji schopností našeho syna, ale také 

díky moţnosti konzultace daných problémů,přináší dobré rady a postřehy..“ 

„… Můţeme s ním mluvit o věcech, které bychom nikomu jinému asi 

neřekli..“ 

„Takový jako rodinný psycholog“ 

„…Nebo taková vrba. Těţko bychom to někomu asi vyprávěli. Můţeme vám 

říct všechno, jak to je.“ 

„…Nejenom, ţe se vypovídáme, ale ţe opravdu jako máte dobré postřehy, 

rady a takové jako... No, jako u psychologa.“ 

Ţe se člověk nejenom vypovídá s kamarádkou, ale ţe opravdu je vidět, ţe 

opravdu ta speciální pedagogika ve vás je.“ 

„…ale i navíc ty osobní, ţe máte podobné zkušenosti v některých věcech, jak 

jsme si povídali. 

Ţe vám můţeme prostě říct jakoby všechno tak nějak, dá se říct, okolo toho, 

jak to s tím Lukášem je a i jak to ovlivňuje náš jakoby ţivot. 

Já myslím, ţe jo, ţe nás právě jako chápete, ţe chápete tu situaci, dokáţete si 

to představit..“ 

Asistent tedy rodině jiţ neposkytuje pouze sluţby osobní či pedagogické 

asistence, ale také moţnost konzultace aktuálních problémů, či témat, která 
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rodinu zajímají. Asistent je jakýmsi prostředníkem mezi rodinou školou a 

ostatními sluţbami. 

O +M: „…No tak jako takový rovnocenný jakoby ten, ţe jo, ţe nám takhle 

právě hodně pomáháte a takhle to konzultujeme, ţe jo, co tedy s tím Honzou, 

jak na něj. Takţe takový jakoby - součást týmu. 

Ţe to není jenom nějaký takový jakoby doplněk nebo podpůrná nějaká ta, ale 

je to prostě součást té celkové péče o toho Lukáše, si myslím….“ 

 

12.2. Charakteristika práce asistenta 

v průběhu času 

Má role i míra zapojení do procesu výchovy a vzdělávání Lukáše se 

v průběhu času velmi měnila. Přestoţe jsem v prosinci 2007 začala s rodinou 

spolupracovat jako osobní asistent, připravovala jsem si pro Lukáše spíše 

vzdělávací aktivity. V prvních měsících bylo mým úkolem zastoupit 

maminku chlapce při přípravě na vyučování, plnění domácích úkolů a 

procvičování učiva, které právě v tu dobu Lukáš probíral ve škole. Maminka 

měla zpočátku obavy, ţe chlapec nebude ochoten spolupracovat, protoţe 

doposud byl ochoten učit se právě pouze s maminkou. Přesto se mnou 

chlapec spolupracoval od počátku velice ochotně. V období leden 2008 aţ 

červen 2008 probíhala v průměru 1 – 2 setkání za týden v domácím prostředí, 

přičemţ jedno setkání trvalo 90 min.  Během této doby jsme vypracovali 

domácí úkoly a ve zbývajícím čase jsme se věnovali rozvoji následujících 

oblastí: 

 

Sociální dovednosti: 

 

 Udrţení očního kontaktu 

 Schopnost souvislého projevu 

 Přiměřená síla hlasu 

 Tvoření celých vět  

 Samostatná analýza zadání 
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 Snaha dokončit úkol 

 Systematičnost 

 

Percepčně kognitivní dovednosti: 

 Pravolevá orientace, prostorová orientace 

 Orientace na vlastním těle 

 Zraková a sluchová diferenciace 

 Skládání puzzle 

 Matematické schopnosti předmatematické představy, početní operace 

v oboru do deseti (sčítání, odčítání, porovnávání čísel, orientace na číselné 

ose 

 Čtení s porozuměním, práce s hlasem 

 Rozvoj grafomotoriky 

 

Náplň jednotlivých setkání jsem si připravovala vţdy s ohledem na aktuální 

potřeby dítěte. S maminkou chlapce jsme téměř během kaţdého setkání 

hovořily o tom, které oblasti je třeba rozvíjet a jak budeme postupovat. 

Snaţila jsem se neustále hledat nové náměty a nové způsoby práce, které by 

umoţnily zejména rozvoj matematického vnímání a grafomotoriky. Protoţe 

právě tyto dvě oblasti vnímala matka chlapce jako nejvíce problematické. 

 

 Jiţ po pár prvních setkáních jsem svůj čas věnovala nejen přímé práci 

s chlapcem, ale také rozhovorů s jeho maminkou. Tématem těchto rozhovorů 

byl zejména pocit únavy a bezmoci plynoucí z dlouholeté celodenní péče. 

Maminka chlapce měla pocit, ţe postupy, které pouţívá při rozvoji 

jednotlivých činností, jiţ nefungují, a tak jsem se snaţila hledat postupy nové 

a pokoušela jsem se mamince vysvětlit, proč má Lukáš v jednotlivých 

oblastech potíţe a jak mu pomoci. Mnohé naše rozhovory se také týkaly práce 

Lukáše ve škole během vyučování a častých stíţností na Lukášovy nevhodné 

projevy chování. Vzhledem k poruše pozornosti, zhoršenému sluchovému i 
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zrakovému vnímání Lukáš téměř nebyl schopen samostatně, v tichosti 

pracovat.  

 

S ohledem na uvedené obtíţe jsem rodičům nabídla, ţe budu Lukáše do školy 

doprovázet. Ale ředitel školy přítomnost pedagogického či osobního asistenta 

hodnotil velice negativně, a tak se četnost našich setkání zvyšovala a novým 

tématem se stal postoj školy. 

 

 Během letních prázdnin docházel Lukáš ke mně domů zejména v čase, kdy 

rodiče pracovali. Kromě opakování učiva jsem (po dohodě s rodiči) tento čas 

vyuţila také k rozvoji některých sebeobsluţných činností, například přípravě 

čaje (viz příloha č. 7). Kaţdou činnost jsem vţdy rozloţila na dílčí kroky, 

jejichţ pořadí jsem zásadně neměnila, abych mu usnadnila osvojení této 

dovednosti. Postup při jednotlivých činností jsem volila vţdy tak, aby chlapec 

mohl co nejvíce úkonů udělat sám nebo jen s mírnou dopomocí. 

 

 Přestoţe si Lukáš poměrně brzy zapamatoval posloupnost jednotlivých 

úkonů, potřeboval slovní vedení během dané činnosti a to zejména při 

orientaci v prostoru a organizaci pracovní plochy. Mnohdy obtíţně odhadoval 

vzdálenosti. Dále jsme se věnovali nácviku nakupování. Pro snazší orientaci 

jsme za tímto účelem navštěvovali malý obchod se smíšeným zboţím. Při této 

příleţitosti bylo moţné nejen procvičit prostorové vnímání, ale také 

schopnost plánovat (Kolik mám peněz? Co si zhruba mohu koupit?) a 

schopnost rozhodnout se. Při této činnosti bylo pro Lukáše dlouho velmi 

obtíţné zapamatovat si rozmístění jednotlivých potravin v rámci 

samoobsluhy.  

 

Zatímco během prvních 6 měsíců převaţovala má speciálněpedagogická 

práce s chlapcem nad časem věnovanému konzultacím s rodiči, v období od 

října 2008 do dubna 2009 probíhaly tyto dva druhy intervence ve stejné míře 

nebo dokonce převaţovala poradenská a konzultační činnost. A to, i přestoţe 

v tomto období jsem jiţ docházela s Lukášem do školy jako osobní asistent. 



 

86 

Ovšem pouze na jeden den v týdnu, protoţe větší rozsah osobní asistence 

ředitel školy neumoţnil. Přestoţe paní učitelka v jednom z rozhovorů 

připustila, ţe Lukáš je v době mé přítomnosti mnohem klidnější a je schopen 

se lépe soustředit na práci. Vzhledem k těmto okolnostem jsem nechápala, 

proč nechce umoţnit mé častější působení… jako důvod paní učitelka uvedla, 

ţe: se jí  Lukáš se jí jeví jako velmi nesamostatný díky domácímu vedení („ 

Já to chápu, asi bych se chovala stejně mít takové dítě … ale myslím si, ţe by 

ve svém věku uţ měl a mohl být samostatnější … kdyby ho doma tak 

neopečovávali….“ Zeptala jsem se, jestli má p. učitelka pocit, ţe i já svým 

působením na L. podporuji jeho „nesamostatnost“ …pokud má p. učitelka 

k mé práci nějaké výhrady, ráda je uslyším, abych mohla přemýšlet o 

vhodnosti mnou zvolené intervence. Odpověď zněla, ţe mé konání je 

naprosto v pořádku a adekvátní. Paní učitelka je naprosto s mou asistencí 

spokojena.  

 

V období říjena aţ listopadu 2008 jsem se s rodiči setkávala i několikrát do 

týdne. Tématem našich setkání bylo zejména rozčarování rodičů nad 

neochotou školy umoţnit Lukášovi osobního asistenta. Dále rodiče stále více 

znepokojovalo špatné sociální klima ve škole. Přestoţe v tomto školním roce 

vnímali rodiče přístup dětí i paní učitelky jako uspokojivější, obavy 

z moţnosti šikany se nezmírnily. Úvahy o moţném nebezpečí se rodičům 

potvrdily v momentě, kdy Lukáš utrpěl ve škole úraz a přišel o dva přední 

zuby. Vzhledem k těmto okolnostem začali rodiče uvaţovat o změně školy, 

proto jsem rodičům doporučila konzultaci v SPC při JÚŠ. Zpočátku chtěli 

rodiče vyuţívat ambulantně rehabilitaci a ergoterapii a současně vybrat školu 

mimo JÚŠ, která by odpovídala Lukášovým potřebám. Avšak na základě 

četných diskuzí dospěli rodiče k rozhodnutí vyuţívat sluţeb JÚŠ v celé jejich 

šíři. K tomuto rozhodnutí přispěl také fakt, ţe škola umoţní přítomnost 

asistenta v rozsahu, vţdy s ohledem na aktuální potřebu dítěte. 

 

1. Dubna 2009 Tedy Lukáš nastoupil do JÚŠ. První měsíc jsem ho do školy 

doprovázela kaţdý den po celou dobu vyučování. Toto období bylo pro 
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Lukáše velmi stresující. Velmi obtíţně se adaptoval na nové prostředí. 

Vzhledem k emocionálnímu rozladění chlapce bylo toto období velmi 

náročné i pro rodiče. Vzhledem k tomu jsme byli velmi často v kontaktu. 

Dále jsem zpočátku byla prostředníkem mezi rodiči a jednotlivými 

odborníky. Zaměřila jsem se zejména na emocionální podporu Lukáše, 

snaţila jsem se mu ukázat, jak jednat v nových situacích, jak komunikovat se 

spoluţáky i vyučujícími. Při přesunech v rámci areálu jsem velmi brzy 

chodila za Lukášem, abych ho tak přiměla sledovat cestu. S rodiči jsme se 

domluvili, ţe budu Lukášovi poskytovat jen takovou míru podpory, kterou 

bude právě potřebovat. Zpočátku vyţadoval Lukáš mou přítomnost i během 

jednotlivých terapií. Následně jsem se Lukáše vţdy zeptala, jestli mne během 

terapie opravdu potřeboval a pokud odpověděl, ţe ne příště jsem ho na terapii 

pouze doprovodila. Stejné rozhovory následovaly také po kaţdé vyučovací 

hodině. Snaţila jsem se rozvíjet u Lukáše schopnost přiměřeně hodnotit své 

schopnosti a potřeby. Tímto způsobem postupně klesala míra mé podpory 

z kaţdodenní přítomnosti během celého vyučování cca na dvě vyučovací 

hodiny třikrát v týdnu.  Na hodiny českého jazyka a matematiky si připravuji 

jednotlivé úkoly a činnosti s ohledem na IVP (ukázka práce v hodinách 

českého jazyka - viz příloha č. 9b, matematiky – viz příloha č. 9a, IVP viz 

příloha č. 8), který jsem sestavila na základě vyšetření speciální pedagoţky 

JÚŠ, konzultace s rodiči a paní učitelkou.  Hned po nástupu Lukáše do Jedle 

jsem navázala kontakt se všemi odborníky, kteří měli Lukáše v péči, 

abychom mohli všichni postupovat stejným směrem. Za tímto účelem jsem se 

účastnila týmových schůzek i komplexního hodnocení. Pravidelně jsem 

informovala rodiče o průběhu adaptačního procesu. Na konci školního roku 

jsem měla moţnost shrnout naše společné úspěchy uplynulého roku formou 

slovního hodnocení. Snaţila jsem se volit taková slova a formulace, aby byly 

srozumitelné zejména pro Lukáše. Samozřejmě jsem kladla důraz na to, co se 

podařilo. Slovní hodnocení 6/2009 viz příloha č. 11) 

 

V JÚŠ je součástí vysvědčení také závěrečný dopis, kde by kaţdý z týmu měl 

uplynulý rok zhodnotit. Svou část tohoto dopis uvádím jako přílohu č. 10. 
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V současné době je těţiště mé práce zejména v pedagogické individuální 

práci s Lukášem. Za tímto účelem stále hledám nové učební materiály a 

postupy. V rámci vyučování je mým dalším cílem posílení schopnosti rozdělit 

si obtíţnější úkol na dílčí činnosti a postupně úkol dokončit s co moţná 

nejniţší mírou podpory.  Setkání s rodiči stále probíhají, ale jiţ méně často. 

Přibliţně jednou za měsíc a tématem našich rozhovorů bývá hledání 

optimálních postupů zejména při rozvoji grafomotoriky a matematických 

dovedností. Podle aktuální situace jsme také diskutovali nad plánem učiva na 

nejbliţší období (14 dní aţ měsíc). 

 

Po celou dobu mé práce jsem si veškeré činnosti připravovala s ohledem na 

aktuální schopnosti dítěte. K diagnostice úrovni jednotlivých oblastí jsem 

pouţila následující volně dostupné materiály. Vţdy uvádím autora a číslo 

pracovního listu, tak jak je uvedeno v původním zdroji. Kromě těchto 

materiálů jsem se pokusila sestavený soubor diagnostických materiálů 

obohatit o vlastní „pokusný“ diagnostický materiál. Ten vychází z běţně 

dostupné hry PEXESO.  

 

Snaţila jsem se soubor rozdělit do jednotlivých oblastí podle rozumových 

schopností. Ke kaţdému z oddílů je v úvodu přiloţen jednoduchý záznamový 

arch.  

 

12.3. Činnosti vybrané ke zhodnocení 

jednotlivých rozumových schopností  

 

Kromě úkolů z uvedeného souboru přikládám také kopie školních aktivit 

chlapce. A to zejména kopie psaného textu, které jsem vyuţila při hodnocení 

písma a grafomotoriky vůbec. 
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Zraková percepce  

Michalová, Z.: Shody a rozdíly pracovní listy 1998, ISBN 80858008-60-9,  

str. 1.- 4., 7.,8.,9.,12.,15,16.,23.,24.,27.,30.,34.- 34.,- 40., 45., 46.,  

 zraková diferenciace 

 zraková analýza a syntéza 

 zraková paměť 

 rozlišování figury a pozadí 

 rozlišování reverzních figur 

 cvičení očních pohybů při čtení 

 

Sluchová percepce 

 Rozlišování slov ve větě 

 Maruška spí. 

 Dnes svítí sluníčko. 

 Na stole leţí tuţka. 

 V sobotu půjdeme na výlet.  

 Naši sousedi mají psa a kočku. 

 Příští neděli půjdeme k babičce na návštěvu. 

 Rozkládání slova na slabiky:  

o opice, ovoce,ohromit, doprovod, dupot,dům, hůl, kůl, náš, 

vůz,datel,kočárek, váleček sirka,doplněk, pevný, skládka, sklárna, dopředu, 

dorůst, skleslý, host, strom, ohled, podklad, podloubí, podmáslí, dopnout 

 

 Slovní kopaná : řeka-kalich-lichva 

 dítě určuje 1.hlásku slov,která předříkáváme 

o nos,voda, postel, řeka, po první hlásce následuje souhláska dveře, bláto, 

vlak,mlha, tráva, starý, mnoho, provaz,stůl brouk, svazek, obloha, klobouk, 

skříň, drahý,obraz,mluvit, slavík, práce,chleba,mrak,troch,strop.. 

 Určit  poslední hlásku slova 

 Dítěti předříkáváme slova, má určit, zda a na jaké pozici se objevuje 

domluvená hláska 
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 Slovní kopaná: kozel-lom... 

 

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál 1998, 

ISBN 80-7178-326-9, 153 str 

Spáčilová H., Šubová, L.: Příprava ţáka na psaní, rozvíjení grafomotoriky a 

zrakového vnímání, UP Olomouc PedF, 2004, ISBN 80-2440761-2,  

STR. 64, 67, 84 

 

Prostorová orientace 

Zelinková, O.: Cvičení pravolevé orientace, Praha 1995 

str.: 2. – 15., 

 

Matematické dovednosti 

Kárová, V.: Šimonovy pracovní listy 8, logické myšlení, Portál 1998, ISBN 

80-7178-224-6 

Spáčilová H., Šubová, L.: Příprava ţáka na psaní, rozvíjení grafomotoriky a 

zrakového vnímání, UP Olomouc PedF, 2004, ISBN 80-2440761-2, STR. 64, 

67, 84 

Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Portál 1998, 

ISBN 80-7178-326-9 

 

 Početní představy do 5ti 

 Říkej číselnou řadu 0 – 5 a zpět 

 Které číslo je hned před, hned za 

 Které číslo je o 1větší, menší,neţ 

 Které číslo je o 2 větší menší neţ 

 

 Početní představy do 10ti 

 Říkej číselnou řadu 0 – 10 a zpět 

 Které číslo je hned před, hned za 

 Které číslo je o 1větší, menší,neţ 
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 Které číslo je o 2 větší menší neţ 

 

 Početní představy do 20ti 

 Říkej číselnou řadu 0 – 10 a zpět 

 Které číslo je hned před, hned za 

 Které číslo je o 1větší,menší,neţ 

 Které číslo je o 2 větší menší neţ 

 

 Počítej po 2 do 10 a zpět 

 Počítej po 10 do 100 a zpět  

 Počítej po 20 do 100 a zpět 

 

Paměť -  hra pexeso 

 

NÁVRH NĚKTERÝCH MOŢNOSTÍ JAK VYUŢÍT HRU PEXESO 
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Sestav řadu od 0 - 10 

 

 

 

 

- Které číslo je hned před, za 

- Které číslo je o 2 větší,menší 

- Které číslo je vlevo od, vpravo  od, mezi 

 

K jednotlivým číslům přiřaď správnou kartičku 

   

 

Rozklad čísel 
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Sestav a vypočítej příklad  

(jednotlivé kartičky je moţno odstranit, abychom zvýšili obtíţnost) 

 

(číslo 10 není součástí pexesa – dítě si musí poradit) 

 

 

je –li potřeba názor 

 

 

 

Součástí pexesa jsou i geometrické tvary 

 

 

Jemná motorika, lateralita 

 

Pro určení laterality jsem vyuţila pozorování při běţných denních činnostech. 

Na doplnění jsem pouţila několik úkolů. Při jejich předkládání jsem dbala na 

to, aby předměty zájmu leţely na středu pracovní plochy.  
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Grafomotorika 

viz kopie sešitu a kreseb ze 3, 6, 9, 11 let věku dítěte (viz příloha č. 13) 

Pro zhodnocení úrovně psaní jsem vyuţila : Spáčilová H., Šubová, L.: 

Příprava ţáka na psaní, rozvíjení grafomotoriky a zrakového vnímání, UP 

Olomouc PedF, 2004, ISBN 80-2440761-2, str.: 17. – 22. 

 

Hrubá motorika 

diagnostický soubor PORTAGE 

sledování během dne v rámci poskytování asistence 

 

Vnímání tělesného schématu 

dětská hra – hlava, ramena, kolena, palce (lze sledovat i koordinaci a 

pozornost) 

ukazování částí těla střídavě na sobě, obrázku chlapce a těle 

cansterpeutického psa 

kresba lidské postavy 

 

Sebeobsluha 

sledování během dne v rámci poskytování asistence, výsledky viz tabulka. 

Čtení 

Pro zhodnocení této oblasti jsem vyuţila několik textů s rozdílnou náročností 

(velikost písma, řádkování, obtíţnost pouţitých slov. Kromě textů 

obsaţených v Čítance pro 4. roč. zvl. školy jsem pouţila Čítanku pro 2. 

ročník, vydanou nakladatelstvím Fraus 2008. Produkty tohoto nakladatelství  

jsou sestaveny přesně podle RVP. Jejich uspořádání umoţňuje budovat mezi 

předmětové vztahy a rozvíjet příslušné kompetence. Konkrétně čítanka je 

rozdělena do tematických bloků. Stavba textů a k nim přirazeným úkolů 

umoţňuje rozvíjet čtení s porozuměním, sociální kompetence aj. Jedná se o 

učební materiály určené ţákům ZŠ, čemuţ odpovídá nejen velikost písma, ale 

také obtíţnost jednotlivých úkolů. Bohuţel pro potřeby ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsem na trhu neobjevila.  
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Pro zjištění úrovně porozumění při čtení jsem také vyuţila texty Šup, R.: 

Učíme se číst s porozuměním, 2005, ISBN – 80-238-8070-5 

 

Na základě vyhodnocení těchto úkolů jsem se rozhodla své přípravy cílit 

zejména na předmatematické představy, představy o mnoţství, pohyb na 

číselné ose. Hlavním cílem bylo upevnit představu o principu základních 

matematických operací sčítání a odečítání a upevnit znalost pojmů větší, 

menší, hned před, hned za Všechny tyto dovednosti jsem se snaţila po celou 

dobu podporovat názorem různého typu.  Manipulace s různými předměty – 

kamínky, korálky, pastelky – tedy jejich různé rozdělování a členění, 

přikládání na číselnou řadu. Dále jsem se zaměřila na postřehování mnoţství 

různých prvků a předmětů. (viz Pokorná, Cvičení pro děti s poruchami učení). 

Ve chvíli, kdy byly tyto schopnosti upevněny, dokázal ţák počítat 

s pochopením. S počítáním přes 10 jsem nechtěla začínat dřív neţ by bylo 

pochopení základních principů zcela zjevné. Toto období počítání do desíti 

bylo poměrně dlouhé (skoro celé dva roky), coţ vyţadovalo velikou 

trpělivost nejen pedagogů, ale také rodičů, kteří několikrát v průběhu času 

váhali, zda je tento přístup ten správný. Zda by nebylo efektnější zvolit cestu 

opakovaného memorování. Při kaţdé takové pochybnosti jsme se s rodiči 

sešli a mluvili o jejich obavách z Lukášovy stagnace. 

 

 Vţdy jsem se snaţila rodičům vysvětlit, ţe Lukášovi potíţe s matematikou 

ovlivnilo také omezení přirozených sociálních situací. Vzhledem k tomu, ţe 

Lukáš v dětství nevyhledával dětský kolektiv, přišel o mnohé situace, ve 

kterých se předmatmatické představy budují. Např. různé hry v druţstvech – 

děti se rozdělují do skupin, hra na cestu vlakem – děti si sedají za sebe do 

řady na ţidle, prostírání jídelního stolu – Kolik nás sedí u stolu? Kolik dáme 

talířů… Jiţ předškolní děti si chodí kupovat např. zmrzlinu – manipulují 

s penězi, aj. Většinu kaţdodenních situací, které podporují matematické 

myšlení Lukáš nezaţil, proto je teď v potřeba věnovat více času, abychom 

vytvořily tyto základy. Kromě nutnosti těchto „základů“, jsem také 

povaţovala za nutné, abychom Lukášovi pomohli k pochopení jednotlivých 
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zákonitostí. Protoţe budeme-li spoléhat jen na paměť, dítě bude dané 

vědomosti pouţívat pouze tak dlouho, jak mu dovolí jeho paměť. Při 

pochopení základních principů si ţák můţe zapomenuté části odvodit. Velmi 

brzy po našem posledním rozhovoru na toto téma nastal zlom a Lukáš začal 

sám odvozovat výsledky příkladů do dvaceti bez přechodu 10. Sám uváděl, 

ţe např. 13 + 2 je přece úplně stejné jako 3 + 2 atd.  

 

Stejně jako v matematice jsem vţdy kladla důraz na porozumění, tak i 

v českém jazyce bylo mým cílem rozvíjet sluchové a zrakové vnímání 

jazykový cit a pochopení významu a kořene jednotlivých slov, protoţe právě 

tyto schopnosti povaţuji za směrodatné pro moţnost aktivního pouţívání 

českého jazyka. Dále jsem se po dobu své práce s Lukášem věnovala také 

rozvoji grafomotoriky. Vzhledem k závaţné poruše vizuomotrické 

koordinace jsme s rodiči domluvili, ţe psaní podle diktátu, opis a 

grafomotorická cvičení vůbec budeme pouţívat jako prostředek 

k procvičování zrakové a sluchové percepce, schopnosti soustředěné práce a 

orientaci v prostoru (umístění textu na řádku, schopnost začít psát na začátku 

řádku, odhadnout jestli délce slova odpovídá prostor na řádku). Úpravu 

písemného projevu jsem vţdy hodnotila s ohledem na aktuální schopnosti 

chlapce, s důrazem na snahu a tempo práce. 

 

 Pro dokreslení úrovně schopností v předmětech český jazyk a matematika 

přikládám Slovní hodnocení leden 2010 (viz příloha č. 12), kde jsou patrné 

pokroky i základní plán učiva na druhé pololetí. Tento plán zcela odpovídá 

reálným schopnostem ţáka. 

 

Kromě rozvoje vědomostí se po celou dobu spolupráce s Lukášem snaţíme 

rozvíjet také sebeobsluţné dovednosti a samostatnost zejména v rámci 

vyučování. Zde se jedná zejména o orientaci na pracovní ploše, uspořádání 

učebních materiálů na pracovní ploše, příprava pomůcek na vyučování a 

další. Během posledních několika měsíců Lukáš začal projevovat zájem o 

komunikaci se spoluţáky a tak pracujeme na tom, aby s nimi komunikoval 
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přijatelným způsobem. Hlavně, aby poznal, jestli si s ním dané dítě chce 

povídat, o čem si chce povídat, aby dokázal upozornit na své problémy se 

sluchem, díky kterým často nerozumí sdělované informaci.  
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13. CÍLENÉ POZOROVÁNÍ – ZÍSKANÉ 

VÝSLEDKY A JEJICH VYHODONOCENÍ 

 

Cílené pozorování probíhalo po dobu tří měsíců, průměrně třikrát za týden 

během hodin matematiky. Následující grafy ukazují vývoj jednotlivých 

funkcí v průběhu času. (grafy viz příloha) 

 

 

13.1. Shrnutí v rámci jednotlivých oblastí 

Pozornost 

Pro vyhodnocení pozornosti byl zvolen sloupcový graf, který umoţňuje 

znázornění kolísavého charakteru pozornosti. Z jednotlivých grafů plyne, ţe 

pozornost kolísá bez ohledu na den či měsíc. 

 

Tab.č.1 Hodnocení krátkodobé paměti (údaje jsou uvedeny v procentech) 

 

     ano ne výkyvy 

   říjen  0 33 67 

   listopad   40 20 40 

   prosinec 29 0 71 

 

Z výsledků pozorování vyplývá, ţe fungování krátkodobé paměti je kolísavé, 

coţ je typické pro základní postiţení chlapce. Její kolísání není rovnoměrné, 

ale jak se zdá mohou je ovlivnit různé další faktory. V říjnu krátkodobá 

paměť obecně kolísá, v listopadu se zdála, ţe funguje o něco lépe, ale 

v prosinci opět kolísala. 
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Tab.č.2 Hodnocení dlouhodobé paměti (údaje jsou uvedeny v procentech) 

 

     ano ne výkyvy 

   Říjen  45 11 44 

   Listopad 67 0 33  

   Prosinec 43 14 43 

 

Dlouhodobá paměť se v rámci pozorování ukázala jako spíše dobrá mezi 67 – 

43 %, výkyvy v úrovni fungování této schopnosti se pohybovaly v rozmezí 

33 – 44% 

 

Tab.č.3 Hodnocení přístupu k úkolu (údaje jsou uvedeny v procentech) 

 

     ochota  neochota 

   Říjen  100              0 

   Listopad 90  10 

   Prosinec 100       0 

 

Z výsledků vyplývá, ţe chlapec přistupoval téměř vţdy ochotně. Pouze 

v listopadu se objevila neochota k práci a to pouze v 10 %.  

 

Tab.č.4 Hodnocení řešení úkolu (údaje jsou uvedeny v procentech) 

 

     sám s pomocí naznačuje 

   Říjen  11 78  11 

   Listopad 50 40  10 

   Prosinec 14 57  29 

 

Z výsledků vyplývá, ţe míra potřeby podpory v jednotlivých měsících 

kolísala. Zatímco v říjnu ţák vypracoval samostatně 11% úkolů, v listopadu 

to bylo 50% všech úkolů, oproti tomu v prosinci to bylo pouhých 14 % všech 
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úkolů. Tento pokles mohl být následkem blíţících se vánočních svátků, které 

ţák očekával s velkým rozrušením. Různilo se také mnoţství úloh, které ţák 

vypracoval s pomocí. V říjnu to bylo 78 % v listopadu 40 % a v prosinci 57 

%. Potřeba úplné podpory byla nejniţší v říjnu 11 %, oproti tomu v prosinci 

to bylo 29 %. 

 

Tab.č.5 Hodnocení emočního ladění (údaje jsou uvedeny v procentech) 

 

     Dobré kolísá není naladěn 

   Říjen  100 0 0 

   Listopad 50 50 0 

   Prosinec 86 14 0 

 

Emoční ladění se po dobu pozorování jevilo spíše jako dobré 100 – 50%, 

kolísání nálady se objevovalo mezi 50 – 14 %. Přičemţ 100% dobré emoční 

ladění bylo zaznamenáno v říjnu a největší výkyvy v této oblasti byly 

vypozorovány v listopadu 50%. Z dostupných informací vyplývá, ţe tyto 

výkyvy jsou spíš náhodného charakteru. 

 

Tab.č.6 Hodnocení projevů chování (údaje jsou uvedeny v procentech) 

 

    běţné rušivé 

  Říjen  56 44 

  Listopad 50 50 

  Prosinec 29 71 

 

Zatímco v říjnu se rušivé projevy chování objevovaly v 44 %, v listopadu to 

bylo 50% a v prosinci dokonce 71 %, zvýšení četnosti rušivých projevů 

mohlo souviset s únavou, ale i s očekáváním vánočních prázdnin. 
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Tab.č.7 Hodnocení  únavy (údaje jsou uvedeny v procentech) 

 

    zjevná  neprojevuje se  

    říjen  11  89 

    Listopad 10  90   

    prosinec 14  86 

 

Z grafů vyplývá, ţe v říjnu byla únava zjevná v 11 %, v listopadu v 10 % a 

v prosinci ve 14%. Lze tedy říci, ţe projevy únavy se u ţáka objevovaly 

nejvíce v prosinci, ale rozdíly nejsou výrazné. Celkový výskyt únavy lze 

hodnotit jako nízký. 

13.1.1. Celkové hodnocení sledovaných funkcí 

v měsíci říjnu 

Přes velice různou kvalitu pozornosti projevoval ţák maximální moţnou 

ochotu v plnění zadaných úkolů. Při vypracování většiny úkolů potřeboval 

mírnou podporu asistenta. Dlouhodobá paměť fungovala lépe neţ  paměť 

krátkodobá, coţ můţe být dáno výkyvy pozornosti. Ţák byl vţdy dobře 

naladěn a charakter projevů chování byl téměř vyrovnaný. Z 56% se 

objevovaly projevy běţné ze 44 % projevy rušivé. Únava byla zjevná pouze 

v 11%. 

 

13.1.2. Celkové hodnocení sledovaných funkcí 

v měsíci listopadu 

Také v listopadu měla pozornost kolísavý charakter. Ochota k práci klesla o 

10 %. Polovinu zadaných úkolů dokázal ţák vypracovat sám a pouze u 40 % 

zadaných úkolů potřeboval mírnou dopomoc asistenta.  U 40 % úkolů ţák 

úspěšně vyuţíval krátkodobé paměti a ještě lépe z 67 % vyuţil dlouhodobé 

paměti.  Emoční ladění se pohybovalo v rozmezí dobré aţ kolísavé v poměru 

1:1. Stejný byl i poměr rušivých a běţných projevů v chování. Projevy únavy 

byly zaznamenány pouze v 10%. 
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13.1.3. Celkové hodnocení sledovaných funkcí v 

prosinci 

Výkyvy pozornosti přetrvávají, tuto charakteristiku lze povaţovat za typický 

rys chlapce. Všechny zadané úkoly řešil ţák s ochotou. Bez podpory asistenta 

dokázal vypracovat pouze 14 % zadaných úkolů. Ovšem při mírné podpoře 

tato schopnost stoupla na 57%. Schopnost vyuţít krátkodobou paměť 

vykazovala značné výkyvy (71 %), výkyvy v rámci dlouhodobé paměti 

nebyly tak četné, projevily se jen ve 43 %. Emoční ladění bylo obecně dobré. 

Projevy chování byly naopak z větší části rušivé. Únava byla zaznamenána ve 

výši 14 %. 

 

13.2. Závěr z pozorování 

Z uvedených poznatků vyplývá, ţe se jedná o ţáka s obecně dobrým 

emočním laděním a ochotou ke spolupráci. Kolísavý charakter pozornosti 

odpovídá centrálnímu poškození mozku. Dlouhodobá paměť se ukázala jako 

kvalitnější s menším mnoţstvím výkyvů oproti paměti krátkodobé. U chlapce 

se často objevují rušivé projevy v chování (otáčení na ţidli spojené 

s kašláním a opakovanými záklony, opakovaná kontrola přesného umístění 

suchého zipu na botě, aj.) Dochází k nim zejména v souvislosti s těšením se 

na významné události (Vánoce, oslavy narozenin aj.). Přestoţe byla únava u 

chlapce zaznamenána ve velmi malé míře (10-14%), potřebuje ţák různou 

míru podpory při řešení jednotlivých úkolů. A to v závislosti na obtíţnosti 

daného úkolu. Schopnost samostatně pracovat je vyšší, pokud chlapec 

bezpečně rozumí zadání úkolu a je mu dobře znám postup, jak je moţno úkol 

vyřešit. Tuto schopnost můţeme dále podpořit také zajištěním pracovního 

prostředí s minimálním mnoţstvím rušivých podnětů. Ke zvýšení míry 

podpory dochází zejména v obdobích, kdy se vyskytuje větší mnoţství 

neobvyklých událostí. Díky těmto opatřením můţeme také docílit menšího 

výskytu rušivých projevů chování. 
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14. VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ V PRAXI 

V průběhu péče o Lukáše jsem se dozvěděla o moţnosti vyuţít videotrénink 

interakcí. Tuto metodu jsem jiţ popsala v teoretické části mé diplomové 

práce. K takovému rozhodnutí mě vedla nejen zvědavost, ale především 

potřeba zpětné vazby. Potřebovala jsem si potvrdit, ţe s Lukášem pracuji 

dobře, ţe moje informace dokáţe adekvátně vnímat a pouţívat jak ve 

vyučovacím procesu, tak i v praktickém ţivotě.  

 

Oblasti, na které jsme se v rámci videotréninku zaměřovali, se v průběhu času 

měnily. Nejprve stručně uvedu výčet zakázek v chronologickém pořadí a 

následně se k jednotlivým oblastem vyjádřím podrobněji.  

 

1. Samostatná práce Lukáše v rámci výuky 

2. Schopnost samostatné práce mimo třídu 

3. Posílení prostoru k vyjasnění úkolu 

4. Schopnost samostatné práce ve třídě 

5. Ztlumení rušivých elementů, tedy i mého hlasu při vysvětlování probírané 

látky 

6. Připravit takový průběh hodiny, který umoţní všem dětem spolupracovat 

na společném úkolu, bez nutnosti asistence pro Lukáše 

7. Samostatná práce Lukáše v rámci výuky 

 

Vzhledem k mé snaze přispět svým jednáním k podpoře co největší 

soběstačnosti jsme se s videotrenérkou dohodly na zakázce, jejímţ cílem byla 

samostatná práce ve výuce Lukáše, tedy bez mé asistence. 

 

Po prvním natáčení jsem zjistila, ţe jsem pro Lukáše dostatečně srozumitelná, 

umím se na něj naladit (pokyvování hlavou, neverbální ano, příjemná 

intonace v hlase, usmívání se na něj). Umím pracovat i s pochvalou, umím 
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věci pojmenovat, a to vše přispělo k příjemné atmosféře v procesu učení se s 

Lukášem  mimo třídu, i v ní. 

 

Posílení prostoru k vyjasnění úkolu 

Pro zlepšení pracovní atmosféry jsem si jako pracovní krok stanovila posílit 

prostor k vyjasnění úkolu. K tomu, aby Lukáš přesně věděl, co po něm chci a 

jak má pracovat v rámci konkrétního úkolu. Při rozboru této nahrávky jsem 

pochopila, ţe Lukáš je schopen udělat jeden úkol sám, ostatní ještě děláme 

společně. Zjištění, ţe je Lukáš za určitých podmínek samostatné práce 

schopen, znamenalo pro mě i pro Lukáše velký krok vpřed. 

 

Schopnost samostatné práce mimo třídu 

Ze záznamu také vyplynulo, ţe Lukáš pracuje velmi dobře v oddělené 

místnosti mimo třídu, kde je sám a kde ho nic neruší.  

 

Schopnost samostatné práce ve třídě 

 A tak mě přirozeně další natáčení vedlo do třídy, kam Lukáš jiţ druhým 

rokem dochází. Nabídla jsem tuto moţnost paní učitelce, která je zároveň 

třídní učitelkou v Lukášově třídě. Ta moji nabídku přijala, a tak se stala 

nedílnou součástí videotréninku. Byla jsem velmi mile překvapena, jak Lukáš 

zvládá učivo v přímém vyučovacím procesu za přítomnosti všech svých 

spoluţáků, paní učitelky a mě. Umí se na danou látku plně soustředit i v době, 

kdy na něj působí různé rušivé vliv, které se samozřejmě při výuce objevují. 

 

Ztlumení rušivých elementů 

Jako další pracovní krok jsem si zvolila ztlumit rušivé elementy a zároveň 

ztlumit svůj hlas při vysvětlování probírané látky. Tyto kroky jsem jiţ 

konzultovala i s paní učitelkou, která začala docházet na všechny 

zpětnovazební rozhovory, které probíhají po natáčení. Tato metoda se 

prozatím stala nedílnou součástí v práci s Lukášem, paní učitelkou, celou 

třídou. 

Spolupráce všech ţáků – práce bez asistenta 
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Posledním pracovním krokem, který stojí před námi je uspořádat vyučovací 

hodinu tak, aby měly děti moţnost pracovat společně na konkrétním úkolu, a 

tedy nechat Lukáše bez mé asistenční podpory… 

 

Konečný cíl 

Mým cílem je poskytovat takovou míru podpory, která Lukášovi zajistí 

moţnost plného rozvoje samostatnosti. A to nejlépe do chvíle, kdy si bude on 

sám svými schopnostmi, a soběstačností jistý.  
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15. SHRNUTÍ A ZÁVĚR  

 

Role asistenta ve vzdělávání ţáků s kombinovaným postiţením se můţe 

velice lišit. Jinou roli bude mít osobní asistent a jinou asistent pedagoga. Tato 

práce ukazuje, ţe tyto role se mohou v průběhu času střídat, měnit a prolínat. 

Mnohé způsoby mojí práce s rodinou dítěte s kombinovaným postiţením 

přesahovaly rámec nejen osobního asistenta, ale také asistenta pedagoga. 

Přestoţe tato skutečnost můţe být vnímána jako neprofesionální přesahování 

kompetencí, výsledky případové studie ukazují, ţe takovýto způsob práce 

plně odpovídal potřebám nejen dítěte s kombinovaným postiţením, ale také 

na potřeby jeho rodičů a reagoval na ně.  Ukázalo se, ţe právě schopnost 

asistenta poskytnout rodině a dítěti podporu v různých oblastech, v závislosti 

na aktuální situaci, přináší rodičům úlevu a dítěti moţnost komplexního 

rozvoje jeho schopností.  

 

Má- li asistent působit v rodině v takovémto rozsahu, musí být mezi všemi 

zúčastněnými budována důvěra a rovnocenný vztah. Rodiče musí jiţ od 

počátku cítit, ţe asistent do rodiny přichází s cílem, najít optimální cesty 

k rozvoji dítěte a případně pomoci rodičům pojmenovat situace či 

skutečnosti, které je zatěţují. Následně hledat moţnosti jejich řešení. Tento 

způsob práce předpokládá velmi intenzivní a rozsáhlou spolupráci s rodinou. 

Coţ na jedné straně klade velké nároky na schopnosti a čas asistenta. Na 

druhé straně, čím větší je rozsah spolupráce asistenta s rodinou, tím více má 

asistent moţnost poznat její fungování, vztahy mezi jednotlivými členy a 

zejména jaké postoje zaujímají jednotlivý členové rodiny k dítěti 

s kombinovaným postiţením. Kaţdá rodina vyznává jiné hodnoty a klade si 

různé cíle ve výchově svých dětí. Všechny tyto skutečnosti na dítě působí a 

ovlivňují jeho vývoj. Asistent by je měl znát a při práci s dítětem a rodiči je 

respektovat a zohledňovat. 
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 Ve vztahu k podpoře rodičů se ukazuje jako zásadní, schopnost nejen 

naslouchat, ale také slyšet co rodiče sdělují. Dokázat se k jednotlivým 

tématům vracet třeba i několikrát. Ochotně, mnohdy opakovaně hledat nové 

moţnosti řešení jednotlivých problémů, nabízet různé pohledy na jednotlivé 

situace. Právě v tomto procesu hledání můţe být asistent jakýmsi průvodcem 

či „supervizorem“. Na konci tohoto procesu rodiče dojdou k rozhodnutí, které 

by asistent měl zcela respektovat bez ohledu na své osobní přesvědčení. Je 

nutno mít na paměti, ţe právě rodiče nesou zodpovědnost za výchovu a 

vzdělávání svého dítěte, proto je třeba jejich rozhodnutí přijmout. Rodiče dětí 

s kombinovaným postiţením jsou kromě nutnosti celodenní péče také zatíţeni 

nutností řešit mnoho souvisejících situací. Jako např.: hledání vhodné školy, 

zjišťování informací ohledně moţností formální podpory, zajištění kvalitní 

lékařské péče, aj. V důsledku toho je péče o dítě s kombinovaným postiţením 

velmi náročná. Proto můţe rodičům velmi pomoci, stane-li se asistent 

prostředníkem mezi rodiči a jednotlivými institucemi, které rodina vyuţívá 

(zejména školou). Takovýto prostředník nejen, ţe komunikuje s různými 

odborníky, ale také shání informace o sluţbách, které by mohla rodina vyuţít. 

Fakt, ţe komplikace související s péčí o dítě s kombinovaným postiţením 

mohou rodiče sdílet s člověkem, kterému důvěřují, můţe pomoci zmírnit 

zátěţ, které jsou rodiče vystaveni.  

 

Přes veškeré snahy, dobré úmysly a důvěru mezi rodiči a asistentem, se 

mohou čas od času objevit problematické momenty v jejich vzájemné 

spolupráci.. Zejména mají-li rodiče pocit, ţe způsob práce asistenta s dítětem 

neodpovídá jejich představám, jeví se jako neefektivní, či škodlivý pro rozvoj 

dítěte. Je klíčové nevnímat tyto pochybnosti jako osobní útok. Naopak je 

dobré vyuţít této situace k rozhovoru s rodiči. Asistent by se měl pokusit 

rodičům vysvětlit, proč volí právě ty postupy, které volí. Rodiče pochopitelně 

nemusí disponovat odbornými znalostmi. Proto je dobré jim vysvětlit, 

z jakých důvodů volíme různé strategie, jaké si v práci s dítětem klademe cíle 

a proč. Na druhé straně, přes veškerou odbornost je nutné brát případné 
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námitky rodičů jako rovnocenný názor, který je přínosný v procesu hledání 

optimálního způsobu podpory dítěte. Díky opakovaným diskuzím je moţné: 

 

1.  Stanovit cíle ve výchově a vzdělávání dítěte, které jsou optimální 

vzhledem k aktuální úrovni jeho schopností. 

2. Hledat a nacházet různé moţnosti jak dítě k těmto stanoveným cílům 

dovést. 

 

Asistent by tedy na jedné straně měl budovat vztah s rodiči dítěte a na straně 

druhé s dítětem samotným.  Aby mohla být spolupráce přínosná, musí dítě 

asistentovi (stejně jako rodiče) důvěřovat, ale také rozumět. Asistent musí 

disponovat znalostmi o diagnóze dítěte. Měl by znát specifické projevy a 

potřeby, které s daným postiţením pojí. Na základě těchto informací můţe 

asistent s dítětem komunikovat odpovídajícím způsobem. Schopnost mluvit 

s dítětem srozumitelně je klíčová. Pouze pokud nám dítě rozumí, můţe se 

s námi cítit bezpečně a důvěřovat nám. Pouze pokud dítě chápe naše pokyny, 

můţeme ho prostřednictvím připravovaných aktivit rozvíjet. Asistent by měl 

být dítěti oporou, „pevným bodem“, který mu pomůţe řešit problémové 

situace.  

 

Ale zcela v zájmu dítěte je, aby míra opory poskytovaná asistentem, byla 

přímo úměrná reálným moţnostem a potřebám dítěte. Proto musí být asistent 

schopen určit, či alespoň hledat, z jakých důvodů je dítě neúspěšné při 

jednotlivých činnostech a situacích. V této souvislosti je velmi účelné: 

 

1. Rozloţit problematické činnosti a situace na jednotlivé dílčí kroky. 

2. Uvědomit si, které dovednosti dítě potřebuje, aby mohlo tyto dílčí kroky 

vykonat a které poruchy mou dítěti ztíţit zvládnutí dílčích kroků. 

3. Poskytnout dítěti srozumitelný „návod“ jak zvládnout jednotlivé dílčí 

kroky. 
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Dále je velmi důleţité poskytnout dítěti dostatek času. Protoţe pokud dítěti 

poskytneme podporu na základě výše zmíněných bodů, dítě bude dříve nebo 

později potřebovat stále méně času pro zvládnutí dílčích úkolů. Míra potřebné 

podpory bude klesat, aţ se asistent stane pro dítě nepotřebným. Pokud dítěti 

hned na počátku naší spolupráce dáme najevo, ţe naším cílem je pomoci mu 

k co největší samostatnosti, a budeme pojmenovávat jednotlivé dílčí úspěchy, 

konec spolupráce nebude znamenat zradu. Naopak můţeme o tomto 

okamţiku od počátku s dítětem mluvit, jako o našem společném vítězství a 

důkazu jeho zdatnosti. 

Celý tento proces postupného rozvoje dítěte ovlivňuje přístup rodičů, ale také 

školy, kde se dítě vzdělává.  

 

Postoj školy, zejména pedagogů k asistentovi dítěte můţe zásadně ovlivnit 

kvalitu a úspěšnost celého procesu. Právě spolupráce asistenta se školou se na 

základě získaných informací jeví jako nejvíce problematická. Překáţky, které 

se objevovaly v průběhu času, byly různé. Na počátku působení asistenta ve 

třídě znemoţňoval ředitel školy, který přítomnost asistenta hodnotil jako 

zbytečnou, finančně i organizačně náročnou a navíc zcela proti zájmům 

dítěte. A to zejména s ohledem na fakt, ţe v běţném ţivotě si bude muset dítě 

také „poradit samo“. Díky tomuto postoji byla asistence jen umoţněna jen 

v minimálním rozsahu a to navzdory doporučení speciálně pedagogického 

centra, které ve své zprávě jasně uvedlo, ţe vzhledem k charakteru postiţení 

chlapce je míra ţádoucí podpory vysoká. Tato ambivalence je bohuţel 

podpořena stávající legislativou, podle které právě ředitel školy rozhoduje o 

moţné přítomnosti asistenta ve škole. Bohuţel i v případě, ţe škola (ředitel) 

přítomnost asistenta ve škole vnímá jako přínosnou, samotní pedagogové jí 

mohou vnímat negativně. Někteří mohou asistenta vnímat jako rušivý 

element či jako nezvaného pozorovatele, který je ve třídě přítomen z důvodu 

učitelovi neschopnosti. V takovém případě se zdá jako přínosné vyuţít 

například VTI. Právě díky této metodě mají učitel i asistent moţnost najít 

takový způsob spolupráce, který pozitivně ovlivní klima ve třídě a tím i 
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samotný vzdělávací proces. A to i navzdory případným rozdílům 

v osobnostním ladění a preferovaných způsobů práce u obou zúčastněných. 
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