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Abstrakt 

 

Název: Kvalita tělesné výchovy dětí integrovaných do základních škol 

v Královéhradeckém kraji 

 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit a posoudit míru kvality 

tělesné výchovy dětí integrovaných do základních škol v Královéhradeckém 

kraji.  

 

Metody: Použili jsme metodu dotazníkového šetření. V dotazníku bylo 33 otázek 

zaměřených na zapojování žáků se zdravotním postižením do hodin tělesné 

výchovy, bezbariérovost školních objektů, vybavení prostorů pro tělesnou 

výchovu a na samotný obsah hodin tělesné výchovy a současně vzdělávání 

pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a aplikované tělesné výchovy.  

Dotazník byl rozeslán pedagogům tělesné výchovy na běžných základních 

školách, kde jsou integrováni žáci se zdravotním postižením. Zpět se vrátilo 

celkem 21 dotazníků. 

 

Výsledky: Ve výsledcích práce jsme odkryli nedostatky integrace do školní tělesné 

výchovy, vyplývající z nefunkčnosti faktorů (žáka, rodiče, vzdělanosti 

pedagoga, bezbariérovosti školních objektů, osobní a pedagogické asistence, 

legislativy, kompenzačních a speciálních pomůcek) ovlivňujících tělesnou 

výchovu žáků se zdravotním postižením. Ve velké míře se setkáváme s 

osvobozováním dětí zdravotně postiženích z tělesné výchovy a vedle toho 

vzdělanost pedagogů ve speciální pedagogice a aplikované tělesné výchově 

není dostačující. Dále se prokázala nedostatečná znalost nevhodných 

pohybových aktivit pro žáky se zdravotním postižením mezi pedagogy. 

Vybavenost škol speciálními pomůckami se neukázala v některých školách 

na špatné úrovni, ale zároveň se našly školy, kde bariéry pro žáky přetrvávají 

(např. schody, prahy, pomocná madla). 

 



Klíčová slova: integrace, zdravotní postižení, tělesná výchova, aplikovaná tělesná výchova,  

  kompenzační pomůcky, sport. 



Abstract 

 

Title: Quality of physical training for children integrated into elementary schools 

in the region of Hradec Králové. 

 

Objectives: The main goal of this paper is determining and evaluating the quality of 

physical training for children integrated into elementary schools in the 

region of Hradec Králové.  

 

Methods:  The research was done using questionnaires. The main topics covered by the 

questionnaires were the inclusion of children into physical training classes, 

accessibility of school facilities, equipment for PT classes and the content of 

the PT classes and the education of teachers in the field of special education 

and applied physical training.  

The questionnaire was sent to PT teachers at regular elementary schools, at 

which disabled pupils are integrated.  

 

Results: In the paper we discovered flaws in the integration into PT classes that are 

caused by incorrect function of individual factors influencing the physical 

training of disabled pupils. These are mainly lack of knowledge of improper 

exercises and contra-indication for pupils, insufficient education of teachers 

and incompliance with legal regulations at regular elementary schools in the 

region of Hradec Králové. 

 

Keywords: integration, health insurance, physical training, applied physical training, 

assistive devices, sport. 
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1  ÚVOD 

 

Duševní a tělesná stránka u zdravého dítěte je velmi úzce spjata. Dalo by se polemizovat, 

která z těchto stránek má na tu druhou větší vliv a která je v životě člověka podstatnější, ale 

určitě se shodneme, že jejich propojení a vzájemná souhra je velmi důležitá.  

Takové pravidlo se může mnohem více umocnit, jedná-li se o dítě se zdravotním 

postižením, kde jedna z těchto stránek pokulhává a vydává negativní působení na druhou, 

v tomto případě psychickou, stránku.  

Všeobecně známým vlivem s možností působení na duševní i tělesnou stránku dítěte v jeho 

vývoji současně je školství. Tato výhrada školství by měla vést k zodpovědnosti a následně 

ke kvalitnímu zajištění rozvoje dítěte po fyzické i psychické stránce. Je jisté, že každý 

jedinec bude vynikat v jiné oblasti, ale možnost rozvoje musí být poskytnuta v obou 

sférách. 

Tato diplomová práce je zaměřena na integraci žáků s tělesným a smyslovým postižením 

do školní tělesné výchovy, proto jsem řešila jen problematiku této skupiny dětí. U ostatních 

typů postižení jsem nepovažovala integraci do tělesné výchovy za tak náročnou na 

vybavenost školy speciálními pomůckami, na architektonické řešení budov a celkové 

tvoření obsahové stránky hodiny.  

Téma práce jsem zvolila z důvodu, že pracuji jako fyzioterapeut a učitel tělesné výchovy 

zároveň. Jako zdravotník chápu důležitost tělesné výchovy, ale také vím, jak je náročné 

vymyslet obsah hodin tělesné výchovy pro uspokojení všech žáků. Osobně pociťuji 

nedostatečné materiální a jiné podmínky pro kvalitní integraci žáků se zdravotním 

postižením do tělesné výchovy, proto se zajímám o míru její kvality na jiných školách. 

Je důležité, pokud k integraci dojde, aby byla zajištěna kvalitně. O integraci se často hovoří 

jako o celku. Integrace však spočívá ve funkčnosti několika faktorů. Hlavním faktorem je 

žák, jeho rodiče, rodina, škola, pedagogové, dále také poradenství a diagnostika, formy 

integrace, prostředky speciálně pedagogické podpory, osobní asistence, pedagogické 

asistence, kompenzační pomůcky, sociálně psychologické mechanismy a architektonické 

řešení budov. Bylo by dobré se zaměřit nejprve na kvalitu každého faktoru zvlášť a potom 

na funkčnost těchto faktorů dohromady, za cílem kvalitní integrace do tělesné výchovy. 
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Častým problémem integrace do tělesné výchovy bývá nedostatek didaktických a 

kompenzačních pomůcek nutných k integraci daného žáka, někdy je problémem zajištění 

osobního asistenta. Dále je často komentována nedostatečná vzdělanost pedagogů v oblasti 

aplikované tělesné výchovy a osvobozování žáků se zdravotním postižením z tělesné 

výchovy.  

Přestože je integrace u nás záležitostí již několika let (od první poloviny 90. let 20. století), 

doposud nebyl stát schopen v této oblasti zajistit kvalitní podmínky, které by také 

odpovídaly legislativním požadavkům. 

V mnoha případech se zapomíná na to, že se školská legislativa nevztahuje jen na stěžejní 

předměty, ale také na tělesnou výchovu, a proto nejsou v tomto vyučovacím předmětu 

pravidla školského zákona vždy zcela dodržována. Pokud se rychle a včas podchytí 

nedostatečnost výše uvedených faktorů, může se zabránit nekvalitní integraci, která může 

mít opačný účinek, než pro jaký je vytvořena. 

Touto prací jsme chtěli navázat na témata projektů Kudláčka a Ješiny (2009), kteří se 

problematikou integrace žáků se zdravotním postižením do tělesné výchovy v posledních 

letech zaobírají.  

Od diplomové práce jsme očekávali zjištění míry kvality tělesné výchovy integrovaných 

žáků se zdravotním postižením, zjištění slabších stránek integrace do tělesné výchovy 

v Královéhradeckém kraji. Na základě výsledků jsme následně navrhli možnosti zlepšující 

kvalitu faktorů, které ovlivňují integraci do tělesné výchovy. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

 
2.1  Integrace  

 
Pojem integrace pochází z latinského slova integer, což znamená celý nebo nenarušený. 

Jedná se o proces spojování, kumulování či scelování. 

Integrace je nejvyšší stupeň socializace. Jde o začlenění menších skupin nebo jednotlivců 

do většinové společnosti nebo skupiny lidí a ukazuje společnosti, že i postižený člověk má 

právo na plnoprávný a plnohodnotný život. Někdy přehnaná péče a starostlivost může 

naopak postiženého člověka stavět ještě více na okraj společnosti. Je dobré, aby integrace 

začala již mezi malými dětmi. Pochopí pak od počátku lépe, že postižení lidé se liší jen 

svým handicapem a nejedná se o jinou formu existence, než jsou ony samy.  

U integrace se jedná o splynutí dvou stran, proto nejde jen o snahu postiženého zapadnout 

do společnosti, ale společnost musí být ochotna a schopna postižené dítě přijmout mezi 

sebe, pochopit etické chování. Musí být schopna pomoci, za cílem vzniku 

bezproblémového soužití společnosti. 

Předpokladem pro sociální a profesní integraci zdravotně postižených je integrace školská 

(Michalík, 2000; Dyson, Millward, 2000; Michalík, 2002a; Michalík 2005; Lechta, 2010).  

 

2.2  Školská integrace  

 

Ve školské integraci se jedná o proces začlenění dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běžných škol. 

Je to jev multidisciplinární, týkající se otázek filosofických, pedagogických, 

sociologických, psychologických, etických, zdravotnických, biologických, legislativních a 

v neposlední řadě ekonomických (Michalík, 2000; Čadová, 2008b). 

 

„Školskou integrací tak rozumíme především potvrzení práva zdravotně postiženého dítěte 

na přítomnost v přirozeném prostředí rodiny, místní komunity a běžné, nejčastěji spádové, 

škole žáka.“ (Michalík, 2000, s. 18)  
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Lechta (2010) uvádí spíše termín inkluze. Tvrdí, že základní idea integrace se vyvíjí 

v novou, odlišnou, vyšší kvalitu. U tohoto edukačního přístupu se už různorodost chápe 

jako normalita. Při inkluzi postupně zaniká segregace, a tím se připouští různorodost mezi 

studenty. Přijetím heterogenity se ulehčí úkol pedagoga v dosažení stejného cíle u všech 

žáků. Při inkluzi se rozdílnost pokládá za obohacení výchovného procesu. 

Pojem integrace vychází převážně z potřeb postiženého dítěte. Na rozdíl od toho pojem 

inkluze vychází z potřeb všech dětí. 

Lechta (2010) inkluzi popisuje jako sociální adaptaci postiženého žáka. 

 

2.2.1  Formy školské integrace  

 

Ve formě integrace hraje roli velikost postižení a psychická schopnost žáka se integrovat. 

Integrace je dělena do tří typů následovně: 

- Forma skupinové integrace 

Do této skupiny je zařazeno dítě vyrůstající v přirozeném prostředí, vzděláváno v běžných 

školách ve speciálním prostředí. Jedná se o speciální třídu při mateřských i základních 

školách. Do speciální třídy mohou docházet děti se všemi druhy postižení.  U této formy se 

rozlišuje několik stupňů vzdělávání, výuka je buď zcela organizačně a obsahově rozdělena, 

nebo jsou rozlišné formy vzdělávání postižených i intaktních dětí v rámci dané školy nebo i 

jiných škol (Michalík, 2000; Kudláček, 2008a). 

- Forma individuální integrace 

Dítě s postižením vyrůstá v přirozeném komunitním prostředí a vzdělává se v běžném 

školském zařízení ve skupině intaktních žáků (Michalík, 2000; Kudláček, 2008a).  

- Kombinace výše uvedených forem 

Jde o prolínání výše uvedených forem integrace (Michalík, 2000; Kudláček, 2008a, 

Vyhláška č. 73/2005 Sb.). 
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2.2.2  Podmínky pro školskou integraci  

 

Školská integrace není samostatný celek, ale je podmíněna několika ovlivňujícími faktory, 

a to (Čadová, 2004; Kudláček, 2008a; Kudláček, 2008b): 

- žákem samotným, jeho přístupem k dané věci a ochotou pro integraci, 

- rodičem a rodinou postiženého žáka, jejich snahou o plnohodnotný život žáka, 

- školou a učitelem, 

- formou integrace, 

- prostředky speciální pedagogické podpory, 

- poradenstvím a diagnostikou, 

- podpůrným učitelem, osobním nebo pedagogickým asistentem, 

- dopravou žáka do školy, 

- rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, úpravou vzdělávacích podmínek, 

- architektonickým řešením škol, 

- sociálně psychologickými mechanismy, 

- organizací zdravotně postižených, 

- legislativou. 

 
2.2.3  Legislativa školské integrace 

 

Důležitým faktorem ovlivňujícím školskou integraci je legislativa, která by měla posloužit 

ke stanovení jejích mantinelů a jasných pravidel. V České republice existuje několik 

základních dokumentů upravujících podmínky pro integraci (Michalík, 2008). 

Mezi první z nich patřila směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001-24 k integraci dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení z roku 2002 

(http://www.msmt.cz/socialni-programy/smernice-msmt-k-integraci-deti-a-zaku-se-

specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-do-skol-a-skolskych-zarizeni, 2004). 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se mj. pojednává o (Musílková, 

Svárovská, Janková, 2010): 

- vymezení pojmu žák se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- formách, obsahu, metodách vzdělávání a hodnocení, přijímání, ukončování 
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vzdělávání odpovídající osobám se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- celkovém vytvoření podmínek pro vzdělávání, 

- bezplatném užívání speciálních didaktických a  kompenzačních pomůcek, 

poskytovaných školou, 

- pomoci školského poradenského zařízení, 

- vzdělávání alternativními komunikační prostředky (př. znaková řeč, Braillovo 

písmo), 

- zřizování speciálních škol, tříd nebo skupin, 

- možnosti prodloužení vzdělávání středního a vyššího ředitelem školy. 

Později přibyla vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních. Jedná se o vyhlášku, která opravňuje nárok rodiče na 

poradenské služby, které jsou u zařazování žáka se zdravotním postižením do běžné školy 

důležité. Obsah poradenských služeb pojednává o (Musílková, Svárovská, Janková, 2010): 

- vytváření vhodných podmínek pro dobrý tělesný, psychický a sociální vývoj 

žáka, 

- naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností žáka, 

- vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáka, 

- prevenci a řešení výukových a vývojových obtíží, 

- vhodné volbě vzdělávací cesty, 

- rozvíjení pedagogicko-psychologických, speciálně pedagogických znalostí a 

profesních dovedností pedagogických pracovníků, 

Ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., resp. č. 62/2007 Sb. ze dne 9. února 2005, o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných se mj. pojednává o (Musílková, Svárovská, Janková, 2010): 

- pomocných podpůrných opatřeních, na které mají žáci se speciálními potřebami 

nárok, 

- vymezení pojmu žák se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním, 

- určení speciálně vzdělávacích potřeb na základě speciálně pedagogického nebo 

psychologického vyšetření a o jejich rozsah, 

- formách speciálního vzdělávání, 
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- školách při zdravotnických zařízeních, 

- typech speciálních škol, 

- individuálně vzdělávacím plánu, 

- asistentu pedagoga, 

- organizaci speciálního vzdělávání, 

- zařazení žáků se zdravotním postižením do speciálního zařízení, 

- péči a bezpečnosti zdraví žáků, 

- o počtech žáků ve třídě, 

Vyhláška stanovuje individuální integraci žáků se zdravotním postižením jako 

upřednostňovanou formu vzdělávání a definuje podmínky pro vzdělávání těchto skupin 

dětí.  

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

pojednává o (Musílková, Svárovská, Janková, 2010): 

- vymezení pojmu pedagogický pracovník, 

- předpokladech a požadavcích pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, 

- získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, 

- přímé pedagogické činnosti, 

- dalším vzdělávání a kariérním systému pedagogických pracovníků škol 

zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí a zařízení 

sociální péče, 

 
V této kapitole jsme chtěli ještě zmínit zamyšlení Požára (2010, s. 76) nad názvem 

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

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

„Zamysleme se nad pojmy žáci se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami, resp. lidé 

se speciálními potřebami. Při hlubší analýze těchto tzv. speciálních potřeb zjistíme, že 

žádné speciální potřeby (z psychologického hlediska) neexistují. Lidé s jakýmikoli druhy 

postižení mají stejné potřeby jako intaktní lidé. Potřebují být sytí, oblečení, důstojně bydlet, 

mít zajištěnou osobní hygienu, milovat a být milováni, založit si rodinu, vzdělávat se, 

pracovat a za svou práci být spravedlivě odměňováni, kulturně a sportovně se realizovat, 

zapojovat se do občanského života země, ve které žijí. Nemají teda žádné speciální potřeby. 

Speciální jsou pouze podmínky zabezpečující uspokojování jejich běžných všelidských 
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potřeb a přiměřený psychický a sociální vývoj. Přesto se v naší legislativě a i novém 

školském zákoně uplatňuje právě tento termín.“  

 

2.2.4  Zdravotní postižení žáků vhodná k integraci 

 

Diplomová práce je konkrétně zaměřena na integraci žáků s tělesným a smyslovým 

postižením do tělesné výchovy. Tělesné a smyslové postižení považujeme v rámci 

integrace do tělesné výchovy za nejnáročnější, jak po stránce využití kompenzačních a 

speciálních pomůcek, tak po obsahové stránce hodiny. Někdy vyvstávají velké rozdíly 

v pohybových možnostech žáků integrovaného a intaktního. 

„Osobu se zdravotním postižením chápeme jako jedince, u něhož nastala dlouhodobá 

(obvykle trvalá) zdravotní porucha, která výrazně omezuje jeho životní možnosti. Odhaduje 

se, že v celé populaci je asi 10 % zdravotně postižených osob.“ (Votava, 2009, s. 9)  

V zákonu č. 561/2004 Sb. je dítě, žák, student se speciálními vzdělávacími potřebami osoba 

se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo 

sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, vývojové poruchy 

učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní 

oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo 

chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.  

 

2.2.4.1  Sluchové postižení 

 

Sluchové postižení je hodnoceno jako jedno z nejtěžších postižení. Sluch má pro život 

každého jedince velký význam. Jsme schopni přijímat nejen zvuky obsahové, jako je řeč, 

ale také zvuky, které nám dávají informace o dění v našem okolí, např. hudba, zvuky aut, 

zvuky zvířat apod. Sluch zajišťuje emocionální sepjetí s okolím, s lidmi, což je obzvláště u 

dětí velmi důležité (Janotová, Svobodová, 1998; Romančíková, Schmidtová, 2010). 

Sluchové postižení má vliv nejen na řeč, ale také na další vývoj dítěte, proto je 

rozhodujícím faktorem, zda se jedná o vadu vrozenou, kde bývají důsledky těžší, nebo 

získanou během života (Janotová, Svobodová, 1998; Romančíková, Schmidtová, 2010). 
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V České republice žije asi 0,5 milionu nedoslýchavých a neslyšících.  

Zhruba u 15 tisíc takto postižených lidí se vada vyskytla již v dětství nebo se s ní narodili 

(http://www.helpnet.cz/sluchove-postizeni, 2007). 

 

Typy sluchových vad   

Sluchové vady se rozlišují dle místa poškození sluchového ústrojí na (Janotová, Svobodová 

1998): 

- Převodní poruchu – vzniká poruchou převodního ústrojí sluchového orgánu. 

Jedinec s převodní poruchou slyší řeč méně intenzivně. Jedná se hlavně o 

kvantitativní poruchu sluchu, je porušeno vnímání hlasitosti zvuku hlasu, ale 

vnímání řeči jako takové je zachováno.  

- Percepční poruchu – vzniká na základě poruchy vnitřního ucha. Touto vadou 

vzniká porucha rozeznávání určité hlásky (např. sykavky) a tím následně špatné 

rozeznání obsahu slova. Na rozdíl od převodní poruchy se zde jedná o poruchu 

kvalitativního charakteru. Žák řeč slyší, ale nerozumí jí. 

- Kombinovanou poruchu - jedná se o kombinaci poruchy převodní a percepční. 

Žák slyší málo a dobře obsahu nerozumí. 

Dle pedagogického přístupu uvádí Romančíková a Schmidtová (2010) rozdělení žáků se 

sluchovým postižením do čtyř skupin: 

- Nedoslýchaví žáci – je zde narušeno sluchové vnímání, ale za pomocí 

kompenzační pomůcky jsou žáci schopni mluvenou řeč vnímat. Sluchové 

vnímání je ovlivněno typem poruchy, zda se jedná o převodní, percepční, nebo 

kombinovanou. 

- Neslyšící žáci – ztráta sluchu nastala ještě před osvojením řeči. Tato skupina 

dětí používá ke komunikaci ve většině případů znakovou řeč. 

- Ohluchlí žáci – ztráta sluchu nastala po osvojení řeči. Nejsou schopni zvuky 

slyšet, ale dokáží si je představit. Mohou být přítomny psychické problémy, děti 

si uvědomují, jak je pro ně zvuk z okolí důležitý. 

- Žáci s kochleárním implantátem – zde jsou ohluchlé děti nebo neslyšící děti 

s kochleárním implantátem. Tato pomůcka slouží hlavně k osvojení řeči 

sluchovou cestou (Romančíková, Schmidtová, 2010). 
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Stupně sluchových vad 

Stupně sluchových vad se posuzují v praxi podle vzdálenosti, na kterou je žák schopen 

slyšet. Z odborného hlediska se využívá audiometrické vyšetření, které ukazuje, u kolika 

decibelů je žák schopen slyšet řeč. 

- Zdravý sluch – hodnoty decibelů se pohybují mezi 0–25 dB. 

- Lehká ztráta sluchu – hodnoty se pohybují mezi 26–40 dB. Dítě nerozumí řeči 

z větší vzdálenosti a za ztížených podmínek. 

- Střední ztráta sluchu - hodnoty se pohybují mezi 41–55 dB. Dítě má potíže 

s komunikací hlavně na větší vzdálenost. 

- Středně těžká ztráta sluchu – hodnoty se pohybují mezi 56–70 dB. Dítě velmi 

často nerozumí ze vzdálenosti, která je větší než 1 metr. 

- Těžká ztráta sluchu – hodnoty se pohybují mezi 71–90 dB. Dítě není schopno 

moc rozumět ani na blízkou vzdálenost. 

- Hluchota – neslyší víc než 91 dB. Jedná se o velmi těžké postižení sluchu, kdy 

je dítě schopno vnímat jen velmi silné zvukové podněty. Sluch nelze použít pro 

vnímání normální mluvené řeči (Janotová, Svobodová,1998; Romančíková, 

Schmidtová, 2010 ).  

 

Edukační důsledky u integrovaného žáka se sluchovým postižením  

Na základě špatné komunikační schopnosti žáka se sluchovým postižením dochází k ne 

zcela běžnému stylu myšlení. Změna v myšlení může dělat problémy ve zvládání 

požadavků v běžných školách (Dvořáková, 2000; Romančíková, Schmidtová, 2010). 

Rizikem při hodinách tělesné výchovy může být nadměrný hluk, který zamezí vnímání řeči. 

Je důležité, aby se žák chránil před úderem do oblasti ucha, mohlo by tak dojít k poškození 

zbytku sluchu. Při sluchových vadách bývá problém s vestibulárním aparátem, proto může 

mít žák problém s rovnováhou, orientací v prostoru a řízením poloh těla a jeho částí 

(Dvořáková, 2000; Bartoňová, 2005; Romančíková, Schmidtová, 2010). 
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Kompenzační pomůcky integrovaného žáka se sluchovým postižením 

Kompenzační pomůcky umožňují žákům se sluchovým postižením určitý druh 

komunikace. U těchto žáků se dá za kompenzační pomůcku považovat i druh komunikace. 

Rozlišují se tři základní skupiny komunikačních forem: primární komunikační formy, 

sekundární komunikační formy a pomocné technické komunikační pomůcky a podmínky 

prostředí (Romančíková, Schmidtová, 2010) (podrobněji viz kapitola 2.3.5). 

 

Osobnost žáka se sluchovým postižením 

Osobnost jedince je narušena hlavně specifickými komunikačními schopnostmi 

postiženého. Sluchově postižený žák má ve většině případů svůj vlastní jazyk a tím je 

odpojen od svého okolí. Má pocit určitého odříznutí od ostatních. Pokud není vyvinuta 

komunikační schopnost na běžnou úroveň, je změněno i myšlení postiženého žáka 

(Dvořáková, 2000; Květoňová-Švecová, 2004; Romančíková, Schmidtová, 2010). 

 

Nevhodné pohybové činnosti pro žáka se sluchovým postižením 

Mezi nevhodné pohybové činnosti se u sluchově postižených řadí, rychlé změny poloh, 

polohy hlavou dolů, údery nebo nárazy do hlavy, skoky do vody, plavání a potápění 

(Dvořáková, 2000). 

 

2.2.4.2  Zrakové postižení 

 

Zhruba 80 % vjemů je vizuálních, proto se zrakové postižení také řadí mezi těžká postižení. 

Při integraci bude nutností, aby zrakově postižený žák měl osobního a hlavně 

pedagogického asistenta, který se mu bude co nejvíce snažit vizuální vjemy nahradit. 

Zrakové postižení je nejen problémem pro komunikaci, ale také pro orientaci v prostoru. 

Prostorová orientace je jedna z prvních věcí, které se zrakově postižený žák musí naučit, 

aby získal určitou sebejistotu a následně ztratil i obavu z komunikace (Keblová, 1996; 

Šimko, Šimko, 2010). 
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Typy zrakových vad 

Hlavní rozlišení zrakových vad je na orgánové (slabozrací, se zbytky zraku a nevidomí) a 

funkční (tupozrací, šilhaví). Dělení zrakových vad dle Keblové (1996), Dvořákové (2000), 

Schindlerové (2007), Šimko, Šimko (2010) a WHO (Světové zdravotnické organizace) je 

uvedeno níže. 

 

Slabozraké děti 

Tyto děti jsou schopny v optimální míře svůj zrak využívat, vidění je u nich sníženo 

natolik, že ani při korekci brýlemi nezvládají číst písmo běžné velikosti. Mnohdy 

nerozeznávají detaily, vzdálené předměty a barvy. Mají možnost využít kompenzační 

pomůcky přímo pro nevidomé nebo jen zrakové pomůcky. Dále je často nutné upravit 

podmínky pro orientaci v prostoru a zrakovou práci. Nevýhodou u tohoto vidění je potřeba 

dívat se zblízka, hrozí úraz oka (např. opaření párou od hrnce apod.). U zrakově 

postižených stále přetrvává obava ze zhoršení stavu zraku. Stav zraku se může změnit ze 

dne na den (Dvořáková, 2000; Schindlerová, 2007; Šimko, Šimko, 2010). 

Dle WHO se tato vada dělí na (http://www.sons.cz/klasifikace.php, 2002):  

- Střední slabozrakost, kde je zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí, 

maximum ostrosti je menší než 6/18 (0,30) a minimum  je rovné nebo lepší než 

6/60 (0,10); 3/10 - 1/10. 

- Silná slabozrakost je zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí, maximum je 

menší než 6/60 (0,10) a minimum je rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 

10/20. 

- Těžce slabozrací, tato skupina je rozdělena do dvou podskupin: 

- zraková ostrost je s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 

(0,05)  a minimum je rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50, 

- zde je koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo 

jednoho funkčně zdatného oka pod 45 stupňů. 
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Děti se zbytky zraku (praktická nevidomost)  

Dítě je schopno částečně vidět, zvládá dobře sledovat osvětlené předměty. Zbytky zraku 

využívá hlavně k orientaci v prostoru, k rozšiřování obzoru a k sociálním vztahům. Pro 

vyučování je nezbytné použití speciálních nebo kompenzačních pomůcek, které umožní 

využít posledního zbytky zraku (Keblová, 1996; Schindlerová, 2007; Šimko, Šimko, 2010). 

Dle WHO se tato vada uvádí jako (http://www.sons.cz/klasifikace.php, 2002):  

- Praktická nevidomost – zde je zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 

(0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální 

fixace, i když centrální ostrost není postižena 

 

Nevidomé děti 

Nevidomé děti nemají ani schopnost vnímání světla. V prostoru se tyto děti pohybují 

pomocí hmatu a sluchu, nejsou schopny žádného zrakového vnímání, které jim umožní 

samostatný pohyb a orientaci v prostoru (Keblová, 1996; Schindlerová, 2007; Šimko, 

Šimko, 2010). 

Dle WHO se vada uvádí jako (http://www.sons.cz/klasifikace.php, 2002): 

- Úplná nevidomost – je ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu 

až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí. 

 

Keblová (1996) uvádí jako další skupinu zrakových vad tupozrakost. Jedná se o sníženou 

zrakovou ostrost na jednom oku. Díky vidění jen jedním okem ztrácí dítě schopnost 

plastického a perspektivního vidění. Hlavním znakem tupozrakosti bývá šilhání.  

 

Edukační důsledky u integrovaného žáka se zrakovým postižením 

Vhodnost daného stupně zrakového postižení pro integraci je nutné individuálně posoudit 

dle věku, zdravotního stavu, intelektu žáka a progresivity jeho postižení.  

Lechta (2010) se ztotožňuje s názorem Požára (1996), že zrakově postižený žák by měl 

nastoupit nejprve do speciální školy, kde je větší předpoklad pro osvojení dovedností 

Braillova písma, prostorovou orientaci, sebeobsluhu. Postupně žák přejde do školy běžné. 

Všechny tyto dovednosti jsou předpokladem pro úspěšnou integraci. U žáka integrovaného 
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do běžné základní školy již od první třídy musí být vynaložena velká péče ze strany 

pedagoga nebo asistenta, aby výše uvedené dovednosti žáka naučil.  

V oblasti tělesné výchovy bývají pro žáka největší omezení v absolvování výuky. Pedagog 

by měl znát dobře zdravotní stav žáka, jeho pohybová omezení a následná rizika u různých 

pohybových činností. Pedagog musí veškerou svoji činnost důkladně slovně popisovat a 

předcvičovat tak, aby měl žák možnost si vše ověřit hmatem. Při výuce je dobré využití 

kompenzačních nebo speciálních pomůcek.  

Mezi hlavní problémy zrakově postiženého žáka patří špatná orientací v prostoru, odhad 

vzdáleností, špatná rovnovážná schopnost a špatná koordinace při pohybu. U těchto žáků je 

také obvyklé nepřirozené (vadné) držení těla a celková svalová ochablost. Za vhodné 

sportovní aktivity se považuje lehká atletika, běhy, skoky do dálky, hody, vrhy a ze nejvíce 

vhodný a bezpečný sport je považováno plavání (Dvořáková, 2000; Jesenský, 2002; 

Bartoňová, 2005; Šimko, Šimko, 2010). 

 

Kompenzační pomůcky pro žáka se zrakovým postižením 

Kompenzační a speciální pomůcky jsou nedílnou součástí života zrakově postižených. Jsou 

podstatné hlavně pro orientaci v prostoru a sebeobsluhu. Mezi všeobecné pomůcky se řadí 

slepecká hůl, brýle, lupy, zvuková označení, označení předmětů Braillovým písmem. Dle 

oblasti jejich použití se dají rozlišovat např. pomůcky pro domácnost, pomůcky pro vaření, 

péče o oděv, osobní hygienu, péče o dítě (Keblová, 1996; Šimko, Šimko, 2010). 

Speciální pomůcky vhodné pro tělesnou výchovu jsou uvedeny v kapitole 2.3.5.  

 

Osobnost jedince se zrakovým postižením 

U osobnosti jedince zrakově postiženého hraje velkou roli období, ve kterém žák vadu 

získal. Člověk nevidomý od narození je schopen své postižení více akceptovat: Nezná pocit 

vidění a neví, o co vše ve svém okolí přichází. Již od narození pracuje se speciálními 

pomůckami a je si jistější v sebeobsluze a orientaci v prostoru.  

Žák, který zrak ztratil během života, z počátku utrpí velkou psychickou újmu, se kterou se 

vyrovnává po zbytek života. V takovém žákovi se ztrácí jistota, kterou ve zraku měl. Má 

pocit, že nic nemůže dělat, protože nemá zrak. Celkově dochází ke změně životního stylu a 
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sociálního zapojení. Připadá si sám a zcela ztracen. Výhodou bývá možnost čerpání ze 

zážitků z předešlé doby, ví, co znamená mnoho významů, a snáze se domluví s asistentem.  

Celkově je osobnost zrakově postiženého žáka uzavřenější, z důvodu přílišné nevědomosti 

o svém okolí a závislosti na jiné osobě (Květoňová-Švecová, 2004; Schindlerová, 2007; 

Šimko, Šimko, 2010).  

 

Nevhodné pohybové činnosti pro žáka se zrakovým postižením 

U zrakově postižených žáků nejsou příliš vhodné cviky s rychlou změnou poloh, údery a 

nárazy do hlavy, tvrdé doskoky, polohy hlavou dolů, kde dochází ke zvýšení nitroočního 

tlaku. Žáci se zrakovým postižením mají velký problém v oblasti míčových her, pokud míč 

ztratí, dlouho jim trvá jeho nalezení. Dále mají problém při hrách, kde jde o rychlé 

zhodnocení herní situace a rychlé reakce. Celkově je nutné zabezpečit prostředí proti úrazu 

(Dvořáková, 2000; Šimko, Šimko, 2010).  

 

2.2.4.3  Tělesné postižení  

 

Tělesné postižení je následek vrozeného nebo získaného onemocnění či úrazu. Jedná se o 

postižení, které omezuje jedince v pohybových činnostech. Je rozlišováno na několik 

úrovní, a to od částečně pohybově omezeného až po zcela nehybného člověka 

(Renotiérová, 2002). 

 

Typy tělesných vad  

 

Dětská mozková obrna  

Dětská mozková obrna je velká a pestrá skupina chorobných stavů, kde je hlavním 

klinickým obrazem porucha motoriky. Častou součástí je psychická retardace a epileptické 

paroxysmy (Ambler, 2002; Renotiérová, 2002).  

Dětská mozková obrna se dělí dle klinického obrazu na spastickou (zhruba 62 % z dětské 

mozkové obrny) a nespastickou formu (Ambler, 2002; Renotiérová, 2002): 
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Spastická forma se dále rozlišuje na (Ambler, 2002; Renotiérová, 2002):  

- paraparetickou formu – spasticita je na dolních končetinách, je zvýšený svalový 

tonus, pro paraparetickou formu je typická nůžkovitá chůze, stehna a kolena se 

třou o sebe a dítě jde po špičkách, příčinou je zvýšený tonus stehenních 

adduktorů a plantárních flexorů,  

- kvadruparetickou formu – spasticita se u dítěte projevuje na dolních i horních 

končetinách,  

- hemiparetickou formu – zde je spasticita jedné dolní a jedné horní končetiny na 

stejné straně těla, horní končetina je ve flekčním postavení a dolní končetina je 

naopak v extenčním postavení, někdy může také být oboustranné hemiparetické 

postižení, velmi špatně se rozlišuje od kvadruparetické formy. 

Nespastická forma se rozlišuje na (Ambler, 2002; Renotiérová, 2002): 

- hypotonickou formu – dítě má snížené svalové napětí, tato forma často do tří let 

přechází na formu spastickou nebo dyskinetickou, u této formy bývá snížený 

intelekt, 

- dyskinetickou formu – zde jsou přítomny mimovolní pohyby v podobě atetózy, 

choreoatetózy nebo dystonicko-dyskinetického syndromu (snížené svalové 

napětí a mimovolní pohyby jsou společně). 

V některých případech dochází i ke kombinaci více forem dětské mozkové obrny (Ambler, 

2002; Renotiérová, 2002).  

 

Rozštěp páteře  

Rozštěp páteře nazýváme také jako spina bifida nebo dysrafie. Jedná se o vrozenou 

vývojovou vadu, kde dochází ke špatnému uzávěru neurální trubice. Takto může být mícha 

rozdělena podélně na dvě části, a to fibrózní nebo kostěnou překážkou. Těžší poruchy 

způsobují až neuzavření medulární míchy. Rozštěpy páteře jsou obyčejně v bederní oblasti. 

Místo postižení je kryté velmi tenkou vrstvou kůže, proto hrozí často zranění a následná 

infekce. Rozštěpy páteře rozlišujeme na (Ambler, 2002; Kudláček, 2008b): 
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Spina bifida aperta 

- meningokély – zde je vyhřeznutí míšních plen a dochází k vyklenutí viditelného 

vaku naplněného mozkomíšním mokem, 

- meningomyelokély – zde se s plenami vyhřezává i samotná mícha, útvar může 

být překryt kůží nebo obnažen, dochází k poškození míchy a postižení inervace 

svalů. 

Spina bifida oculta 

- zde je porucha jen kostěné části obratlového oblouku, často lokalizováno 

v lumbosakrální oblasti. 

Děti s touto vadou můžou být pohybově zcela normální až úplně ochrnuté na dolní 

končetiny, bývají zde vážné poruchy sfinkterů (Ambler, 2002; Kudláček, 2008b). 

 

Progresivní svalová dystrofie 

Jedná se o skupinu chorob, které jsou geneticky podmíněny s neznámou etiologií. 

Progresivní svalová dystrofie je vrozenou poruchou svalového a převážně proteinového 

metabolismu a progredujícího rozvoje degenerativních změn svalového vlákna. Svalové 

dystrofie se dělí na několik typů (Wagner, 1987; Ambler, 1999; Ambler, 2002):  

Duchennova svalová dystrofie 

- vzniká na základě poruchy v genu pro svalový protein dystrofin. Choroba se 

vyskytuje jen u chlapců, ženy jsou přenašečky.  

Beckerova muskulární dystrofie 

- má obdobný klinický obraz jako Duchennova svalová dystrofie, ale s menší 

progresí a pozdějším nástupem projevů onemocnění.   

Výše uvedené dva typy jsou nejtěžší formy svalových dystrofií. Následující typy se již 

nevyskytují v takové míře, proto je uvedeme jen jmenovitě: pletencová forma svalové 

dystrofie, forma facio-scapulo-humerální, okulární myopatie, distální myopatie, emery-

dreifussova svalová dystrofie (Wagner, 1987; Ambler, 1999; Ambler, 2002). 

 

Neuropatie 

U neuropatií dochází k lézi v nervových strukturách, tj. k postižení motorických, 

senzitivních i autonomních vláken. Onemocnění se dělí podle oblasti vzniku na: 
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- choroby předních míšních rohů (choroby motoneuronu), geneticky podmíněné 

(spinální muskulární atrofie), získané (amyotrofická laterální skleróza), 

- poruchy míšních kořenů – radikulopatie, 

- poruchy periferních nervů - mononeuropatie a polyneuropatie, 

- choroby nervosvalové ploténky - poruchy nervosvalového přenosu - myasthenia 

gratis, myastenické syndromy (Ambler, 2002). 

 

Ochrnutí po poranění míchy 

Vzniká na základě těžkých úrazů páteře, výjimečně u určitých onemocnění. Rozsah 

ochrnutí závisí na místě, kde byla mícha poškozena. V místě poranění: 

- C4-C5 vzniká kvadruplegie (úplná plegie HK a DK, brániční dýchání), 

- C6-C7 vzniká kvadruplegie (periferní nebo smíšená paréza HK, brániční 

dýchání), 

- C8-Th1 vzniká kvadruplegie (periferní paréza HK, brániční dýchání,  

- Th2-Th5 vzniká paraplegie, zmenšený dechový objem, 

- Th6-Th10 paraplegie, chůze švihem je možná s aparáty na DK a 

s francouzskými berlemi, 

- Th11-L3 vzniká paraplegie, při použití berlí švihová chůze,  

- L4-S2 vzniká paraparéza, jedná s o neúplné ochrnutí dolních končetin, úplná 

nezávislost i mimo dům, vozík není nutný, chůze je možná s berlemi (Trojan, 

2001; Ambler, 2002). 

 

Amputace horních a dolních končetin 

Jedná se o těžký zásah do pohybového systému, zvláště u dítěte. Důvody k provedení 

amputace jsou velmi těžká poranění končetin nebo těžké septické stavy ohrožující život.    

U amputací není nejdůležitější operace samotná, ale následné vytvarování pahýlu a 

umístění jizvy, tyto faktory rozhodují o možnostech použití protéz. Amputací se rozumí 

odstranění některé z periferních částí těla, nejčastěji končetin. U amputace je důležitým 

rozhodnutím určení výše, kde se amputace provede. Určuje se to např. podle typu poranění, 

rozšíření infekce a nádorových onemocnění.  
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Amputace rozlišujeme dle místa provedení na dolních končetinách amputace v kyčelním 

kloubu, nadkolení amputace, amputace v kolenním kloubu, podkolenní amputace, 

amputace v hlezenním kloubu, amputace v calcaneu, amputace prstů. Na horních 

končetinách se jedná o amputace  celého ramenního pletence, nadloketní amputace, 

amputace v loketním kloubu, amputace pod loketním kloubem, amputace zápěstí, amputace 

prstů (Zeman aj., 1993; Renotiérová, 2002; Kudláček, 2008b).  

 

Edukační důsledky u integrovaného žáka s tělesným postižením 

U tělesného postižení bude velmi záležet, o jaký druh a stupeň postižení půjde. Zda se 

jedná jen o lehké pohybové postižení, kdy žák chodí s obtížemi, třeba s podpěrnou 

pomůckou, ale samostatně, nebo zda je zcela upoután na vozík.  

Při edukaci tělesně postižených je nutné, aby škola zajistila několik podstatných faktorů, 

které edukaci ovlivňují. Je nutné, aby byl prostor ve škole dostatečně bezbariérově vyřešen. 

Žák by měl mít možnost se bez obtíží dostat do školy, do třídy, ke svému pracovnímu 

místu,  a v neposlední řadě na sociální zázemí. Škola by měla dále zajistit vhodné učební 

materiály, vybavení třídy a zajištění kvalitního pracovního místa. Vyučující pedagog by 

měl mít přehled o speciální pedagogice a o možných speciálních pomůckách a didaktických 

metodách, které by žákovi zajistily kvalitní výuku. Bylo by dobré, aby spolupracoval se 

speciálně pedagogickým centrem, zdravotnickým zařízením, s rodinou a osobním nebo 

pedagogickým asistentem, pokud ho žák má (Dvořáková, 2000; Krajčová, 2008; Kollárová, 

2010).  

Cílem edukace tělesně postiženého žáka v běžné škole je, aby žák poznal svá omezení, ale 

hlavně možnosti, které se mu nabízejí. Dále, aby alespoň částečně splnil náplň vyučovací 

hodiny a  tím překonal důsledky postižení.  

Předmět tělesná výchova je u tělesně postižených významnou částí edukačního procesu. 

Pro omezení tělesně postižených, právě v pohybové stránce, považujeme tělesnou výchovu 

za velmi důležitou. V rámci těchto hodin by mělo být žákovi umožněno plné zapojení, dle 

jeho možností. Pedagog by měl mít dobré informace o zdravotním stavu žáka, o vhodných i 

nevhodných pohybových aktivitách. Dále o oblasti aplikované tělesné výchovy a 

speciálních sportovních pomůckách a úpravách (Dvořáková, 2000; Bartoňová, 2005;  

Kollárová, 2010).  
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Zapojení do hodiny tělesné výchovy by mělo být takové, aby její obsah naplnil očekávání 

tělesně postiženého žáka i ostatních žáků ve třídě. Pokud žákovi nedovolí jeho zdravotní 

stav absolvování hodin tělesné výchovy společně s celou třídou, měla by mu být poskytnuta 

alespoň péče ze strany osobního asistenta v podobě individuálního zdravotního cvičení 

nebo protažení (Dvořáková 2000; Kollárová, 2010).  

 

Osobnost žáka s tělesným postižením 

Osobnost tělesně postiženého jedince se odvíjí od typu postižení, intelektu postiženého, na 

kolik své postižení vnímá a zda se jedná o vrozenou nebo získanou vadu.  

Získané vady přinášejí jistě velkou psychickou zátěž a depresi. Postižený jedinec se s ní 

může vyrovnávat po zbytek života. V mnoha případech může dojít i ke změnám 

v partnerském nebo rodinném životě a stejně jako u zrakového postižení ke ztrátě 

pracovního místa a celkového sociálního zařazení. Ze zcela samostatného člověka se stane 

jedinec závislý na svém okolí. Takový člověk může mít pocit, že jeho život skončil a neví 

jak dál, uzavře se do sebe a následná spolupráce s ním může být velkým problémem. Musí 

však nalézt své nové životní cíle a pochopit, že se dá i s postižením žít (Dvořáková, 2000; 

Jakobová, 2007; Kollárová, 2010). 

Žák s postižením vrozeným není na své psychice tak zasažen. Bude mít již od narození 

jasně daný stav a bude se svým postižením pravděpodobně více sžit (Dvořáková, 2000; 

Kollárová, 2010). 

 

Kompenzační pomůcky pro žáka s tělesným postižením 

Kompenzační pomůcky jsou v mnoha případech u tělesně postižených jedinou možnou 

cestou, jak se integrovat mezi intaktní žáky. U některých dokáží téměř smazat rozdíly, které 

handicap zapříčiňuje (např. protézy u amputací) (Habšudová, 2001; Votava, 2009). Více o 

kompenzačních pomůckách viz kapitola 2.3.5.  

 

Nevhodné pohybové činnosti pro žáka s tělesným postižením 

U tělesného postižení nejsou žádné výrazné kontraindikace nebo nevhodné pohybové 

činnosti, spíše doporučení, která by platila i u intaktních dětí. Jedná se o jednostranné 
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zatěžování, které není vhodné pro žádný pohybový aparát, a vždy je dobré provádět 

současně cvičení kompenzační.  

Jinak by se měl pedagog řídit dle individuálního stavu žáka a snažit se o to, aby jakoukoliv 

pohybovou činnost u tělesně postiženého žáka naopak podpořil (Dvořáková, 2000).  

 

2.2.5  Osobní a pedagogický asistent  

 

Pedagogický a osobní asistent jsou dvě dosti blízké funkce, ale zároveň v mnoha věcech 

rozlišné. Jedním z rozdílů je forma financování těchto profesí. Osobní asistent je 

financován Ministerstvem práce a sociálních věcí a pedagogický asistent je financován 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Michalík, 2005; Čadová, 2008a;  ). 

Asistent pedagoga je dle zákona č. 563/2004 Sb. pedagogický pracovník vykonávající 

přímou vyučovací, výchovnou, speciálně-pedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou 

činnost, která přímo působí na vzdělávaného, kterému uskutečňuje výchovu a vzdělávání 

na základě zvláštního právního předpisu. Je zaměstnancem právnické osoby, která 

vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li 

k právnické osobě  vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu, nebo není-li 

zaměstnancem  státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče (Musílková, Svárovská, Janková, 

2010).  

Náplň práce asistenta pedagoga je zajištění asistence související s kompenzací 

znevýhodnění v oblasti vzdělávání (Michalík, 2005; Čadová, 2008a):  

- dopomoc při výuce čtení a psaní, 

- dopomoc při podpoře pozornosti, koordinace, smyslového vnímání, 

- rozvoj grafomotoriky, 

- dopomoc při logopedických cvičeních, 

- podpora a dopomoc při alternativní komunikaci, výuka znakové řeči, 

- dopomoc při prostorové orientaci u nevidomých, 

- dopomoc při úpravě chování, 

- dopomoc při zlepšování izolovaných schopností. 
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Osobní asistence je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, terénní služba 

poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a 

při činnostech, které osoba potřebuje  

(http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?typ=r&zdroj=sb06108&cd=76, 2010).  

Náplň práce osobního asistenta je podpůrná služba pro žáky se zdravotním postižením. 

Osobní asistent zajišťuje  asistenci související s kompenzací jejich znevýhodnění v oblasti 

přepravy, hygieny, sebeobsluhy a stravy (Čadová, 2008a; Michalík, 2005): 

- dopomoc při pohybu – změna polohy v leže, sedě, 

- dopomoc při pohybu v prostoru – dopomoc z lehu do sedu, při sezení, 

- dopomoc při stoji – postavení v chodítku, 

- dopomoc při pohybu – pomoc při chůzi s berlemi, chodítkem, při pohybu na, 

vozíku, pomoc při vedení nevidomého, 

- dopomoc při výživě - krmení, dopomoc při polykání, 

- dopomoc při osobní hygieně – pomoc na toaletě, ústní hygiena, 

- péče o tělesnou schránku – celková hygiena těla, péče o kůži, dekubity, 

- dopomoc při dýchání – práce s respirátorem, inhalace, 

- péče o léky, 

- dopomoc při oblékání a svlékání, 

- dopomoc při zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, 

- dopomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních 

záležitostí.  
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2.3  Aplikovaná tělesná výchova 

 

V aplikované tělesné výchově se jedná o tělesnou výchovu maximálně přizpůsobenou 

žákům se zdravotním postižením, vyučovanou pedagogy s aprobací tělesné výchovy a 

v kombinaci se speciální pedagogikou. Všechny činnosti jsou v ní žákům přizpůsobeny 

podle druhu postižení. Některou z činností žáci vykonávají částečně, jinou neprovádějí 

vůbec a místo ní provádějí náhradní doporučenou činnost (Brunová, 2008). 

 

2.3.1  Důležité aktivity v aplikované tělesné výchově v posledních letech  

 

V posledních letech se integrovanou tělesnou výchovou dětí a žáků se zdravotním 

postižením v České republice zabývá Martin Kudláček a Ondřej Ješina, kteří vytvořili 

několik projektů na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, pro bližší 

seznámení společnosti s pojmem aplikovaná tělesná výchova. Jednalo se o následující 

projekty: 

 

Podpora integrace dětí s tělesným postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím 

"Centra pohybových aktivit" (2006-2008)  

Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Projekt se zaměřoval hlavně na řešení problematiky integrace žáků s tělesným 

postižením do školní tělesné výchovy. Projekt se snažil o zlepšení současné situace a 

zajištění podmínek pro integraci. V rámci projektu se konala školení pedagogických 

pracovníků, zpracování a vydání metodických materiálů, spolupráce se speciálně 

pedagogickými centry. Dále se pořádal paralympijský školní den, kde se žáci, studenti a 

učitelé seznamovali s problematikou života a sportu osob s postižením (Machová, 2008;  

Kudláček, 2008a). 
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Centra podpory integrace (2009-2012) 

V tomto projektu je úkolem zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků i se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Jedná se o rozvinutí systému poradenských služeb, které budou 

poskytovány celému spektru žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Náplní projektu je: 

- vytvoření podmínek pro lepší začlenění žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do hlavního vzdělávacího proudu a tvorba individuálně vzdělávacích 

plánů pro tělesnou výchovu, 

- podpora neformálního vzdělávání a následné zlepšení kompetencí 

pedagogických pracovníků za cílem odstraňování bariér bránících rovnému 

přístupu všech jedinců ke vzdělávání, 

- zlepšení systému vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a 

středisek volného času aplikací vzdělávacího modulu, 

- tvorba metodických materiálů, sloužících při školeních pedagogických 

pracovníků, 

- zorganizování jednodenní vzdělávací akce s cílem změnit postoje k pohybovým 

aktivitám a osobám se speciálními potřebami  

(http://www.apa.upol.cz/web/index.php?option=com_content&view=article&id

=75&Itemid=89, 2005). 

 

Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit (2010-2012) 

Tento projekt je opět zaměřen na zlepšení stejných příležitostí žáků, včetně žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Navazuje se na projekt Centra podpory integrace a 

rozšiřuje se systém poradenských služeb poskytovaných celému spektru žáků s 

individuálním vzdělávacím plánem a jejich rodičům. Projektem se zlepšují  profesní a 

občanské kompetence pedagogických pracovníků.  

Jedná se o přímé pokračování ve smyslu rozšiřování projektu Centra podpory integrace. 

Projekt se bude soustředit na kraj Vysočina, Královéhradecký a Pardubický kraj 

(http://www.apa.upol.cz/web/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemi

d=89, 2005).  
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Jak jsme zmiňovali již v úvodu, tyto projekty byly určitou inspirací pro tvorbu předkládané 

diplomové práce a utvořili naši snahu, navázat na projekty s problematikou aplikované 

tělesné výchovy.  

 

2.3.2  Význam a využití aplikované tělesné výchovy u žáků se zdravotním postižením  

 

Samotný začátek školní docházky je pro dítě velký zásah do jeho hravého způsobu života. 

U jeho přechodu do školy dochází k velkému poklesu pohybové aktivity dětí. Výukou jsou 

žáci nuceni zaujímat spíše statické polohy. Následně dochází k svalovým dysbalancím a 

celkovému vadnému držení těla.  

Tělesná výchova proto představuje beze sporu veliký přínos pro děti intaktní i zdravotně 

postižené.V mnoha případech je tělesná výchova u postižených žáků, možná pro 

komplikovanost zrealizování hodiny, trochu opomíjena a zanedbávána. Pro úplnou 

integraci je ale zapojení do hodin tělesné výchovy nutné. Je však dobré vymyslet hodinu 

tělesné výchovy tak, aby celá výuka nebyla podřízena postiženému žákovi a ostatní neměli 

pocit brždění. Je důležité, aby si to vše pedagog uvědomil a byl schopen nabídnout co 

nejkvalitnější obsah hodiny, který bude co nejvíce splňovat požadavky dětí intaktních i 

postižených. Jednou z podstat tělesné výchovy, kde je integrovaný žák, je schopnost učitele 

zvolit vhodné pohybové aktivity, do kterých mohou být zapojeni všichni současně ( 

Dvořáková 2000; Karásková, Miklánková, 2006; Sigmund, 2007; Kudláček, 2008a). 

Tělesná výchova má vliv na: 

- motorické schopnosti, jemnou a hrubou motoriku, 

- hmatový a úchopový reflex, 

- řeč a psychickou stránku postiženého žáka (při popisování pohybů, tvoření 

cvičebních sestav, vymýšlení strategií při pohybových hrách), 

- tělesnou kondici a zdatnost, 

- vzrůstající únavu, 

- dlouhodobé účinky staticky zaujímaných poloh, 

- mravní, estetickou a citovou stránku žáka, 
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- pozitivní vztah žáků k pravidelnému, celoživotnímu a dobrovolnému provádění 

pohybových aktivit (Dvořáková, 2000; Karásková, Miklánková, 2006; Sigmund, 

2007; Kudláček, 2008a). 

Může také posloužit jako základ pro rozvoj závodního sportu. Mnoho dětí s postižením 

nemá ani představu o tom, co by mohlo zvládnout, a že jsou i možnosti v oblasti 

vrcholového sportování jedinců se zdravotním postižením (Dvořáková, 2000; Karásková, 

Miklánková, 2006; Sigmund, 2007; Kudláček, 2008a; Kudláček, 2008b). 

 

2.3.3  Možnosti vzdělávání pedagogů v aplikované tělesné výchově  

 

Pokud už k integraci v tělesné výchově dojde, bylo by dobré, aby byla prováděna kvalitně. 

Tuto kvalitu nezajistí jen vybavenost škol pomůckami a bezbariérovost, ale je velmi 

důležitá i obsahová stránka hodin tělesné výchovy. Z toho důvodu považujeme za 

podstatné, aby měl učitel tělesné výchovy zkušenosti s postiženými dětmi anebo alespoň 

znal různé aplikace tělesné výchovy. Faktorem, který má velký vliv na tyto znalosti, je 

samotné vzdělání pedagogů (Vítková, 2004b).  

Specializované vzdělání pro oblast aplikované tělesné výchovy je možné získat v České 

republice na vysokých školách, kde jsou obory zaměřeny přímo na tělesnou výchovu nebo 

na speciální pedagogiku. Přehled těchto škol uvádíme v příloze č. 4. 

Dále byly v rámci již zmíněných projektů Kudláčka (Podpora integrace dětí s tělesným 

postižením ve školní tělesné výchově prostřednictvím „Centra pohybových aktivit“, 2006-

2008) a Ješiny (Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit, 2010-

2012; Centra podpory integrace, 2009-2012) nabízeny informativní kurzy o sportech 

zdravotně postižených. Pedagogové měli možnost touto cestou získat informace z oblasti 

aplikované tělesné výchovy. 
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2.3.4 Přehled sportů a her pro žáky se zdravotním postižením s vhodnými 

kompenzačními pomůckami   

 

Existuje velká škála sportů, her a různých modifikací sportovních aktivit pro zdravotně 

postižené. V této kapitole však uvádíme jen sportovní aktivity, které jsou mezi zdravotně 

postiženými praktikovány nejčastěji, většina z nich je považována i za oficiální sporty pro 

handicapované. Mnohé z nich patří mezi sporty paralympijské. 

 

2.3.4.1  Atletika 

 

Atletika patří mezi nejoblíbenější sport na paralympijských hrách. V atletických 

disciplínách se můžou zúčastňovat žáci se všemi druhy postižení 

(http://www.cstps.cz/cstps/jnp/cz/gen/clanek/sporty-Atletika_Para.html, 2010).  

 

Skok do dálky  

- žák s amputací jedné dolní končetiny může skok do dálky absolvovat pomocí 

poskoků na jedné noze, 

- žák s amputací na horních končetinách může skok do dálky absolvovat s oběma 

rukama upevněnýma k tělu, 

- žák se zrakovým postižením může skok do dálky absolvovat se zvukovou nebo 

slovní asistencí, která dítě naviguje nebo s výraznými světelnými značkami, 

- pro vozíčkáře není možná modifikace této disciplíny, 

- u žáků se sluchovým postižením není problém s provedením, žák by jen měl být 

obeznámen s technickým provedením disciplíny (Kudláček, 2008a). 

 

Skok do výšky 

- žák s amputací jedné dolní končetiny může provádět skok do výšky pomocí 

poskoků po jedné funkční končetině, 

- žák s amputací na horní končetině bude skok do výšky provádět s jednou nebo 

oběma rukama připoutanýma k tělu, 
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- žák se zrakovým postižením provádí skok do výšky za pomocí slovní nebo 

zvukové asistence nebo s pomocí výrazně barevných značek na laťce, 

- pro vozíčkáře není možná modifikace této disciplíny, 

- u dětí se sluchovým postižením je nutné vysvětlit technické provedení 

disciplíny, jinak by to jedinec měl zvládnout (Kudláček, 2008a). 

 

Běh na krátkou - dlouhou trať 

- u žáka s amputací jedné dolní končetiny je možné běh provádět poskoky, ale to 

spíše jen na krátkou trať. Pokud má dítě k dispozici protézu, je vhodné použít 

k běhu protézu, pokud ji dítě dobře ovládá a cítí se na ni stabilní, 

- u žáka s amputací horní končetiny jsou ruce volně nebo v soutěži připevněny 

obě k tělu, pro lepší stabilitu, 

- žák se zrakovým postižením absolvuje běh v doprovodu vodiče, se kterým je ve 

spojení pomocí provázku nebo vodič používá slovní doprovod, 

- žák na vozíku může běh absolvovat na vozíku (spíše se jedná o jízdu na vozíku) 

nebo na závodech používá speciální formulku, 

- žák se sluchovým postižením zvládá běh samostatně bez problémů 

(Kudláček, 2008b). 

 

Vrhy, hody  

- u amputací dolní končetiny, žák při hodech může poskakovat po jedné noze 

nebo použije protézu, 

- žák s amputací horní končetiny může mít jednu ruku připoutanou k tělu nebo 

volně, 

- žák se zrakovým postižením může hody a vrhy provádět za pomoci slovní 

asistence, 

- žák na vozíku provádí v soutěžích vrhy a hody na vrhací židli, ale je možné 

použít i židli normální, 

- u sluchového postižení zvládá dítě disciplínu samostatně, je podstatné dítěti 

vysvětlit dobře techniku provedení (Kudláček, 2008b). 
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2.3.4.2  Vybrané oficiální sportovní hry pro  zdravotně postižené  

 

Sportovní hry jsou kolektivní. Jedinci se zdravotním postižením mají možnost nejen 

sportovního vyžití, seznámení se s pravidly hry, ale také mohou mít stálý kontakt se 

skupinou lidí, někdy podobného nebo stejného postižení. Skupinové hry napomáhají 

lepšímu začlenění jedince do společnosti. U dětí se zdravotním postižením je dobré zajistit, 

co nejlepší podmínky pro hru a dbát na bezpečnost. Po stránce obsahové je dobré, aby 

závěr hry byl dlouho nejasný. Zlepšuje to motivaci pro hru, která je jak u postižených tak 

intaktních dětí velmi důležitá. Vede žáky k podávání lepších sportovních výkonů (Coakley, 

1997; Newman, 2004). 

 

Volejbal v sedě 

Jako modifikace volejbalu je u vozíčkářů nebo amputářů možnost hrát volejbal v sedě. 

Pravidla hry jsou stejná jako u normálního volejbalu, rozměry hracího pole se mohou 

pozměnit podle počtu hráčů. Volejbal v sedě mohou hrát i žáci bez postižení a přitom 

mohou zapojit do hry i žáka integrovaného. Výška sítě by se měla pohybovat od 1,05 do 

1,15 m. Postup nácviku techniky hry je stejný jako u volejbalu stojících. Bylo by možné 

zařadit tuto hru i pro zrakově postižené, ale pole by muselo být označeno páskou v určité 

výšce a ke hře by se musel použít ozvučený míč. Sluchově postižení mohou hrát volejbal 

v sedě také, ale u nich je možné hrát i klasické provedení volejbalové hry (Kudláček, 

2008b; Karásková, 2005). 

 

Basketbal vozíčkářů 

Hráči se řídi dle klasických pravidel basketbalu. Pomůcky pro basketbal na vozíku jsou 

vozíky a  míče. Je důležité dát žákům nejprve dobré instrukce o hře. Naučit je základní 

dovednosti jízdy na vozíku a potom natrénovat samostatné dovednosti s míčem a naučit 

skloubení dovedností s míčem a jízdou na vozíku. Pro úpravu hry mohou být použity 

zvětšené koše, velikost nebo váha hracího míče. Jedná se o hru, do které se mohou zapojit 

děti na invalidním vozíku, amputáři. Zrakově postižený žák by mohl hrát tuto hru 

s ozvučeným míčem a ozvučeným košem, v klasickém provedení, ale nepovažujeme to za 

příliš vhodné. Hru považujeme za náročnou při ztrátě míče a při orientaci v prostoru. Pro 
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sluchově postižené je hra vhodná i v klasickém provedení, jen je dobré dávat pozor na úder 

míčem do ucha (Klavina, Van lent, Molik, 2006; Kudláček, 2008b).  

 

Goalball 

Hra se odehrává na hracím poli o velikosti 9 x 18 m. Cílem hry je dostat míč do branky. Při 

hře jsou všichni hráči v sedě, na kolenou nebo nějakým způsobem při zemi Hra je určena 

pro zrakově postižené jedince, proto k zapojení zdravých dětí se používají klapky na oči. 

Mezi pomůcky pro hru patří ozvučený míč (ozvučený rolničkou), mezníky nebo mantinely. 

Tato hra je možná pro všechny typy postižení, při použití klapek, jen u jedinců s těžkým 

postižením horních končetin by hra nebyla možná (Karásková, 2005; Kudláček, 2008b). 

 

Boccia 

Jedná se o specifickou hru pro žáky se zdravotním postižením. Její předností je, že ji 

mohou hrát žáci s mnoha rozlišnými postiženími společně. Hra  je určena pro venkovní i 

vnitřní hřiště. Pomůcky pro hru jsou lepící páska pro vyznačení pole, sada míčů na bocciu, 

židle, rampy, roury, různé cíle (kužely, novinový papír). Hrací pole je o velikosti 6x 12,5 

m. Jako první se do hřiště vhodí malá kulička (jack), která je obsažena v sadě míčů. 

Podstatou hry je, se co nejvíce se s svým míčem přiblížit k malému míčku. Hra se hraje po 

jednotlivcích nebo družstvech. Je vhodná pro žáky na invalidním vozíku, je možné využití i 

u těžce postižených žáků. Tato hra je vhodná pro všechny druhy postižení, mimo zrakového 

postižení. Byla by možná modifikace s ozvučeným míčem, ale u tohoto typu hry to 

nepovažuji za příliš vhodné (Bartel, 1971; Klavina, Van lent, Molik, 2006; Kudláček, 

2008b).  

 

Ragby na vozíku 

Podstatou hry je položit míč v soupeřově brankové zóně nebo přejet s ním přes brankovou 

čáru. Hráči pro přesunu míče používají driblování nebo přihrávání. Při hře jsou hráči 

rozděleni do dvou týmů po pěti. Velikost a váha míče může být různá dle dohody hráčů. 

Modifikace může být ve změně délky hrací doby. Hra je vhodná pro žáky na vozíku 

s nepříliš velkým postižením horních končetin, dále pro sluchově postižené i v klasickém 

provedení hry bez vozíku. Není vhodná pro zrakově postižené (Kudláček, 2008b). 
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Fotbal 

Jedná se o modifikaci klasického fotbalu pro zrakově postižené, pro děti s amputacemi a 

děti na vozíku. Pravidla hry a rozměry hrací plochy jsou stejné, ale samozřejmě je možnost 

určité úpravy. Jako kompenzační pomůcky pro hru jsou klapky na oči a ozvučený míč při 

hře se zrakově postiženými, vozík pro vozíčkáře a berle nebo protézy pro žáky s 

amputacemi (Karásková, 2005; Kudláček, 2008b). 

 

Showdown 

Jedná se o hru na speciálním stole, který je téměř stejný jako stůl na ping-pong, jen se 

zvýšenými okraji, zhruba 30 cm. Hráči nehrají přes síť, ale pod dřevěnou deskou a snaží se 

protihráči střelit, pálkami a malým ozvučeným plastovým míčem gól, celá hra je 

modifikace stolního tenisu nebo stolního fotbalu. Za použití očních klapek, v případě hry se 

zrakově postiženým, je hra vhodná pro všechny druhy postižení, kde nejsou příliš postiženy 

horní končetiny. Jinak je možné hru hrát i bez klapek na očích (Bendová, Jeřábková, 

Růžičková, 2006). 

 

Plavání 

Jedná se o nejvhodnější formu sportovní aktivity pro žáky se všemi druhy zdravotního 

postižení. Voda má svoji nadlehčovací vlastnost, která i těžce tělesně postiženým umožní 

určitou pohybovou aktivitu. U těžce tělesně postižených a zrakově postižených bude nutná 

výpomoc osobního asistenta a u některých žáků využití nadlehčovacích pomůcek. U 

sluchově postižených je dobré využít špuntů do uší, které budou chránit sluchový orgán 

před poškozením (Hoch aj., 1987; Bělková-Preislerová, 1988).  

 

2.3.5 Kompenzační a speciální pomůcky pro žáky se zdravotním postižením vhodné pro 

tělesnou výchovu  

 

Nedílnou součástí integrace žáka v tělesné výchově jsou kompenzační pomůcky. Jedná se o 

potřeby, které umožní jednodušší začlenění žáků se zdravotním postižením do hodin 

tělesné výchovy. V některých případech je pohybová aktivita postižených žáků použitím 

kompenzačních pomůcek podmíněna (Votava, 2009).  
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2.3.5.1  Pomůcky pro žáky se  zrakovým postižením 

 

Nabídka kompenzačních pomůcek pro žáky se zrakovým postižením je veliká. Níže 

uvádíme nejprve pomůcky nutné, bez kterých by byl žák odkázán jen na své okolí, dále  

jsme uvedli speciální pomůcky pro tělesnou výchovu, které se mohou využít pro lepší 

integraci žáka v tělesné výchově. Některé pomůcky umožní žákovi se zcela zapojit do 

různých her. U nutných pomůcek je potřeba zmínit, že jsou využívány dle stupně postižení. 

Jedinci s úplnou ztrátou zraku nebudou používat brýle, ale jen slepeckou hůl a naopak žáci, 

kteří mají dostatečný zbytek zraku, nemusejí používat k orientaci v prostoru  bílou hůl. U 

slabozrakých slouží kompenzační pomůcky hlavně k podpoře zbývajícího zraku (Bendová, 

Jeřábková, Růžičková, 2006; Votava, 2009). 

 

Nutné pomůcky  

- brýle - čočky sférické, tonické, lentikulární, bifokální, 

- kontaktní čočky, 

- okluzory, 

- bílá hůl – napomáhá při orientaci, bezpečnosti v prostředí a informovanosti o 

povrchu cesty a okolí, upozorňuje spoluobčany na potřebnou ohleduplnost 

(Bendová, Jeřábková, Růžičková, 2006; Votava, 2009). 

 

Pomůcky pro tělesnou výchovu 

- ozvučený míč – umožňuje zrakově postiženým dětem zapojení do míčových 

her, vyrábí se několik modifikací – míč do vody, na volejbal, na goalball, 

- zvuková signalizace – napomáhá k rozeznání startu, cíle, okraji hřiště, 

brance, při vedení hráče, 

- světelná signalizace – u některých typů zrakových postižení je možné využít 

zbytku zraku, kdy jsou žáci schopni reagovat na silnou světelnou signalizaci, 

např. barevné odlišení vodiče, 

-  klapky na oči – umožní si vyzkoušet, intaktním dětem, pocti, jaký má 

zrakově postižený žák, 
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- označení prostoru na zemi hrubší páskou nebo vymezení hřiště gumou nebo 

páskou ve výšce zhruba jednoho metru – slouží k lepší orientaci zrakově 

postižených v prostoru, 

- měkké mantinely kolem tělocvičny – slouží jako ochrana postiženého proti 

ublížení, 

- dvojkolo – jsou dvě varianty, postižený sedí na zadním sedátku nebo sedí na 

kole vedle a je spojen s intaktním žákem tyčí, dvojkolo je možno využit na 

cyklistické výlety, 

- laserová pistole – je využívána pro nácvik střelby, čím blíže je žák terči, tím 

hlasitěji slyší tón ve sluchátkách (Keblová, 1996; Bendová, Jeřábková, 

Růžičková, 2006). 

 

2.3.5.2  Pomůcky pro žáky se sluchovým postižením 

 

Největším problémem u osob se sluchovým postižením není soběstačnost, ale komunikace 

se svým okolím, s cizími osobami. Mezi důležité pomůcky patří tedy různé typy sluchadel 

a kochleárních implantátů, které umožní zlepšení sluchu (Votava, 2009). 

Nutné pomůcky  

- sluchadla – jedná se o kompenzační pomůcku pro osoby s lehkým až těžkým 

sluchovým postižením, může se použít jen u lidí se zbytky sluchu, je několik 

typů sluchadel, kapesní, brýlové, závěsné, nitroušní, 

- kochleární implantát – jde o elektronickou smyslovou náhradu, je vhodné pro 

těžší formy sluchových vad, kdy v oblasti vnitřního ucha musí být dostatečné 

množství zachovalých vláken sluchového nervu, které jsou vhodné ke stimulaci, 

- vnitrotaktilní a elektrotaktilní pomůcky, 

- tlumočník – osoba, která zná znakový jazyk a je schopna se s postiženým žákem 

domluvit, 

- znaková řeč – žák je schopen se domluvit se svým asistentem nebo osobami, 

které znakovou řeč ovládají (Janotová, Svobodová, 1998; Bendová, Jeřábková, 

Růžičková, 2006; Votava, 2009). 
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Pomůcky pro tělesnou výchovu 

- z handicapovaných jedinců jsou sluchově postižení ti, kteří potřebují nejmenší 

pomoc, je zde možné využití spíše ochranných pomůcek na uši při 

agresivnějších pohybových aktivitách nebo při plavání (špunty do uší), dále je 

možné využití zvukové signalizace u postižených se zbytky sluchu (Janotová, 

Svobodová, 1998; Bendová, Jeřábková, Růžičková, 2006; Votava, 2009). 

 
2.3.5.3  Pomůcky pro žáky s tělesným postižením 

 

Pro žáky s tělesným postižením je nabízena velká škála kompenzačních pomůcek. Je 

důležité u konkrétního žáka určit, do jaké míry mu bude činnost s pomůckou ulehčena a 

podle toho zvolit tu nejlepší (Votava, 2009). 

 

Nutné pomůcky 

- mechanický vozík, elektrický vozík, zdravotní kočáry,  

- protézy na dolní končetiny, protézy na horní končetiny, 

- ortézy – trupová, kolenní, ortéza pro stabilizaci sedu, 

- chodítko, hůl, francouzské berle, berle podpažní, 

- polohovací vaky – pro lepší postavení končetin nebo trupu postiženého žáka, 

- abdukční klíny – klíny pro zmírnění addukce v kyčelních kloubech, 

- antidekubitní podložky, 

- speciální pomůcky pro stravu – upravený příbor, sklenička, 

- speciální didaktické pomůcky – speciální tužky, nůžky atd. (Bendová, 

Jeřábková, Růžičková, 2006; Votava, 2009). 

 

Pomůcky pro tělesnou výchovu 

- mechanické vozíky – sportovní vozíky (např. pro tenis, rugby, basketball 

vozíčkářů), 

- lezítka, 

- handbiky, 

- monoběžky, 

- monoski, 
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- zvedáky otočné – vhodné pro přesun postiženého do bazénu, 

- speciální roury, držáky – pro držení míče při hře boccia (Bendová, Jeřábková, 

Růžičková, 2006; Votava, 2009). 

 

Architektonické pomůcky 

- šikmá schodištní sedačka, šikmá schodištní plošina, 

- samoobslužný schodolez, kolečkový schodolez, 

- lyžiny, rampa, roštová lampa, 

- madla sklopná, madla záchytná kovová sedačka do sprchy sklopná, 

- nástavce na toaletu (Bendová, Jeřábková, Růžičková, 2006; Votava, 2009). 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY, VÝZKUMNÁ 

OTÁZKA 

 

3.1  Cíle práce 

 

Cílem práce bylo, zhodnotit míru kvality a úroveň tělesné výchovy žáků se zdravotním 

postižením integrovaných do běžných základních škol v  Královéhradeckém kraji. Ve 

smyslu zhodnocení četnosti zapojení postižených dětí do hodin tělesné výchovy, vybavení 

škol kompenzačními a speciálními pomůckami a jejich využití, vzdělávání pedagogů 

integrovaných dětí v oblasti speciální pedagogiky a aplikované tělesné výchovy, zjištění 

možností zapojení integrovaných dětí do tělesné výchovy. 

 

3.2  Úkoly práce  

 

Na základě výše vytyčeného cíle jsme si stanovili následující úkoly: 

- studium odborné literatury dané problematiky, 

- stanovení cílů práce, 

- vyhledávání škol s integrovanými žáky a sběr kontaktů přes krajský úřad, 

- vytvoření dotazníku,  

- pilotáž dotazníku, 

- rozeslání dotazníků pedagogům tělesné výchovy na běžných školách, 

- analýza zjištěných dat, grafické zpracování výsledků dotazníkového šetření, 

- vyhodnocení výsledků, 

- navržení možností pro zlepšení tělesné výchovy žáků se zdravotním postižením 

v praxi. 
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3.3  Výzkumná otázka  

 

Na základě literatury a projektů od autorů Ješiny (2008) a Kudláčka (2008a,b), kteří se 

v posledních letech zabývají problematikou tělesné výchovy zdravotně postižených žáků a 

celkovou osvětou o aplikované tělesné výchově, jsme se rozhodli doplnit jejich zjištění. V 

literatuře uvádějí, že zapojení žáků se zdravotním postižením do tělesné výchovy v běžných 

školách zcela neodpovídá legislativě a potřebám postižených žáků. Výzkumná otázka tedy 

zní následovně:  

 

Jaká je míra kvality tělesné výchovy dětí se zdravotním postižením integrovaných do 

běžných základních škol v Královéhradeckém kraji? 

 

3.4   Hypotézy 

 

Na základě studia odborné literatury, vlastních zkušeností z praxe a rozhovoru s odborným 

lékařem byly formulovány následující hypotézy. 

 

H1 

Předpokládáme, že více než polovina integrovaných žáků se zdravotním postižením je 

osvobozena z hodin školní tělesné výchovy našich respondentů.   

 

H2 

Předpokládáme, že více než polovina dotazovaných.pedagogů tělesné výchovy, kteří 

vyučují integrované žáky, nemá vzdělání v oblasti speciální pedagogiky a aplikované 

tělesné výchovy. 

 

H3 

Předpokládáme, že v současné době, kdy je velká nabídka speciálních a kompenzačních 

pomůcek pro žáky se zdravotním postižením na trhu, bude více než 75 % škol 

s integrovanými žáky, kde vyučují naši respondenti, bezbariérových.   
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H4 

Předpokládáme, že pokud je žák se zdravotním postižením integrovaný do běžné školy, 100 

% dotazovaných pedagogů tělesné výchovy bude mít informace o jeho zdravotním stavu a  

kontraindikacích pro provádění pohybových aktivit . 
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4  METODIKA PRÁCE  

 

4.1  Popis výzkumného souboru 

 

Výzkumným souborem bylo 21 pedagogů (20 žen a 1 muž) tělesné výchovy, kteří vyučují 

integrované žáky s tělesným a smyslovým postižením na běžných základních školách 

v Královéhradeckém kraji.  

Jeden dotazník vyplněný pedagogem odpovídal jednomu žákovi se zdravotním postižením. 

Průměrný věk integrovaných dětí činil 12 let, jednalo se o dvanáct dívek a devět chlapců.  

 

4.2  Použité metody 

 

Práce má empirický charakter a je zpracována pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je 

prostředek dotazníkové metody, který slouží k hromadnému získání informací pomocí 

písemných otázek (Chrástka, 2007). Byl vytvořen na základě odborné literatury a 

konzultace se speciálním pedagogem pracujícím ve speciálně pedagogickém centru 

v Hradci Králové.  

V únoru 2010 byla provedena pilotáž dotazníku na dvou pedagozích z Mateřské a Základní 

školy Prointepo v Hradci Králové. Pedagogové z pilotáže nebyli zahrnuti do výzkumného 

souboru. Na základě této pilotáže byly z dotazníku odebrány dvě otázky a zjištěna 

návaznost vždy několika otázek na jednu. Vznikl problém v tom, že pokud se v té jedné 

otázce označila např. odpověď B, respondent už na další nemohl nic odpovědět a celkový 

počet odpovědí se tak snížil. Přesto jsme tyto otázky zakomponovali, protože nám jejich 

výsledky, pro zkoumání, připadaly důležité. 

Obsahem finální verze dotazníku bylo 33 polouzavřených otázek, které nabízejí kategorii 

odpovědí a mimo to nabízejí odpověď volnou. Otázky se týkaly anamnestických údajů o 

žákovi se zdravotním postižením, podmínek pro tělesnou výchovu ve škole a postoje 

pedagoga k integraci žáka v tělesné výchově. 

Originální znění dotazníku je uvedeno v příloze č. 1. 
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4.3   Sběr dat 

 

Celkový počet dětí integrovaných do běžných základních škol v Královéhradeckém kraji 

jsme zjistili emailovým zkontaktováním krajského úřadu v Hradci Králové, odboru 

školství. K našemu milému překvapení nám byl nazpět zaslán emailem seznam všech 

běžných základních škol s integrovanými žáky i s kontakty na školy. V seznamu bylo 

uvedeno 57 škol. Na těchto školách bylo integrováno celkem 984 dětí. Z celkového počtu 

57 škol bylo jen 25 škol s 38 integrovanými žáky se zdravotním postižením (tělesné, 

smyslové postižení).  

Zbývajících 32 škol mělo integrováno žáky s jiným než tělesným nebo smyslovým 

postižením (např. autismus), taková postižení nepatřila do cílové skupiny naší diplomové 

práce, proto jsme vycházeli už jen z počtu 25 škol.  

Z celkového počtu 57 škol se navrátilo 32 dotazníků, dále jsme však vycházeli jen z 21 

dotazníků z celkově navrácených 32, protože jen ve 21 dotaznících se jednalo o žáky 

s tělesným nebo smyslovým postižením. Celková návratnost dotazníků činí tedy 55,2 %. 

Pokud však vezmeme v potaz jen školy s integrovanými žáky s tělesným a smyslovým 

postižením, o které se nám v práci především jednalo, byla by návratnost 84 %, protože 

těchto škol bylo 25 a z nich se navrátilo 21 dotazníků. 

Dotazníky jsme však museli rozeslat na všech 57 škol, abychom zjistili celkový počet 

integrovaných žáků s tělesným a smyslovým postižením. Školy, od kterých jsme dotazník 

nedostali zpět, jsme telefonicky zkontaktovali, abychom si doplnili informace o celkovém 

počtu integrovaných žáků s tělesným a smyslovým postižením v Královéhradeckém kraji.  

Pro zjištění míry kvality tělesné výchovy integrovaných žáků by bylo vhodné více pohledů, 

např. ještě od rodičů integrovaného žáka nebo jeho samotného. Sběr kontaktů na rodiče 

žáků by byl velmi komplikovaný, proto jsme za dotazované zvolili pedagogy, kteří při 

tělesné výchově s integrovaným žákem přímo pracují a jsou nejlépe informováni o 

průběhu, obsahové stránce a úskalích vyučovací jednotky. 
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4.4  Analýza dat 

 

Všechny údaje získané z dotazníkového šetření jsou graficky zpracovány nebo představeny 

v podobě tabulek. Ve výsledcích nejprve uvádíme komentář grafu a níže je vždy graf 

zobrazen. Data v grafech jsou vyhodnocena v absolutních četnostech.  

Výsledky jsou rozděleny do tří částí: první se vztahuje k anamnestickým údajům o  

integrovaném žákovi, druhá je o podmínkách  pro tělesnou výchovu na dané škole a třetí se 

týká postoje samotného pedagoga k integraci žáka se zdravotním postižením. 
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5  VÝSLEDKY 

 

Zjištěná data jsou prezentována pomocí grafického zpracování s individuálním 

okomentováním každého výsledku z grafu jednotlivě. Vyhodnocení grafu je uváděno 

v absolutních četnostech, pro malý počet respondentů. Na základě analýzy dat z grafů 

uvádíme závěry. 

 

5.1  Anamnestické údaje žáků se zdravotním postižením  

 

Mezi žáky našich respondentů bylo devět chlapců a dvanáct dívek Jejich průměrný věk 

činil 12 let. Konkrétní uvedení věku integrovaných žáků s příslušným ročníkem, který 

navštěvují, je v Tab. č. 1.  

 

Tab. č. 1: Věkový přehled žáků se zdravotním postižením a ročník, který navštěvují 

Žák číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Věk 10 12 12 13 10 15 16 9 8 12 14 12 14 13 12 10 12 15 13 12 10

Ročník 3 4 6 6 5 9 9 3 2 6 7 6 8 7 4 4 5 6 6 5 3 

 

 

V otázce zastoupení integrovaných žáků dle zdravotního postižení se projevilo, že jsou 

nejčastěji integrováni žáci s postižením tělesným. Tato odpověď byla uvedena u 13 

respondentů (viz Graf č. 1). Mezi tělesná postižení se řadila dětská mozková obrna (dále jen 

DMO)– u pěti žáků se jednalo o diparetickou formu, u dvou o kvadruparetickou, u jednoho 

o triparetickou. a jeden žák měl hemiparetickou formu s atetózou. Dalšími tělesnými 

postiženími byly myopatie, vrozené nedostatečné vyvinutí a deformace dolní končetin, 

amputace jedné horní končetiny, amputace obou dvou dolních končetin, poranění mozku 

při autonehodě s následkem pohybového a intelektového postižení. Tato postižení se 

vyskytla pokaždé jen v jednom případě. 
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U tří respondentů bylo uvedeno postižení sluchové, další tři respondenti uvedli postižení 

jiné (jednalo se o kombinované postižení, a to tělesné a sluchové, tělesné a zrakové). Dva 

respondenti udali u svých žáků postižení zrakové. 

U žáků se zrakovým a sluchovým postižením bývá při školské integraci největší 

problémem s komunikací. Při vyučování je nutné používat komunikaci, kterou žák ovládá 

(př. znaková řeč), a nemusí být vždy lehké zajistit asistenty nebo pedagogy s těmito 

dovednostmi. Žáci se sluchovým a zrakovým postižením se pohybují převážně 

ve společnosti lidí se stejným handicapem, obě skupiny mají tak trochu vlastní svět. To by 

mohlo být důvodem nižšího počtu integrovaných žáků s tímto postižením, ale jistě bude i 

důvodem celkový výskyt zrakově a sluchově postižených v populaci. 

 

Graf č. 1: Typy zdravotních postižení integrovaných žáků (dotazníková otázka č. 4)  

  

 

Při zjišťování četnosti osvobozování žáků se zdravotním postižením z tělesné výchovy  

uvedlo 15 respondentů, že žák je z hodin tělesné výchovy osvobozen (viz Graf č. 2). 

Z těchto výsledků by mohlo plynout, že u více než poloviny respondentů dochází 

k narušování legislativních pravidel, která určují podmínky integrace a po jejich dodržení 

by nemuselo být osvobozování nutné. Podstatné je, která z podmínek v legislativě je 

porušena a kdo toto porušení zapříčiňuje. Často se stává, že osvobozování se koná na 

základě žádosti ze stran rodičů nebo na doporučení pedagoga samotného. 

 

 - 53 - 



Graf č. 2: Četnost osvobozování žáků se zdravotním postižením z tělesné výchovy 

(dotazníková otázka č. 5) 

 

 

Otázka zkoumající zapojování žáků se zdravotním postižením do pohybových aktivit 

zjistila, že 11 respondentů zapojuje žáky do tělesné výchovy. Z tohoto výsledku, s ohledem 

na výsledek grafu předešlého, vyplývá, že i přes osvobození některých žáků od lékaře se je 

snaží pedagogové zapojit do vyučovací hodiny. U sedmi respondentů byla uvedena snaha o 

zapojování žáka do všech aktivit s určitým omezením. Tuto odpověď bychom za nejčastěji 

zvolenou předpokládali. Je pochopitelné, že pokud mají žáci nějaký druh postižení, budou 

v určitém směru omezeni a pro pedagoga bude 100% zapojení žáka do některých činností 

těžké. Osobně preferujeme zapojení bez omezení. Žák potom snáze přijde na to, jak může 

pohybovou aktivitu zvládat. Jedině tak se mohou žáci se zdravotním postižením nejlépe 

rozvíjet a poznávat svoje možnosti.   

U dvou respondentů byla uvedena snaha o zapojování žáka do všech aktivit bez omezení a 

u dalších dvou pak zapojování jen do některých aktivit, ale bez omezení (viz Graf č. 3).  

Odpověď, že se zapojuje žák jen do některých aktivit bez omezení, nezvolil nikdo. Dle 

mého názoru nebyla tato odpověď s největší pravděpodobností zvolena proto, že pokud se 

žák zapojuje do některých aktivit bez omezení, je schopen se do ostatních zapojit také, ale 

třeba s omezením.    
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Graf č. 3: Četnost a způsob zapojování žáků do pohybových aktivit (dotazníková otázka č. 

5) 

 

 

Z otázky zjišťující aktivitu, do které jsou žáci se zdravotním postižením nejméně 

zapojováni vyplynulo, že u sedmi respondentů se žáci nezapojují do sportovních  a 

pohybových her (viz Graf č. 4). Důvodem větší četnosti nezapojení žáků do sportovních a 

pohybových her by mohla být koordinační náročnost některých her (např. míčových) a 

někdy rychlé změny postojů nebo poloh při hře, které mohou být pro žáka se zdravotním 

postižením náročné. Dalším důvodem by mohlo být, že se jedná o hry kolektivní a pro 

pedagoga je zapojení žáka do skupiny intaktních dětí náročnější.    

U čtyř respondentů nejsou žáci zapojováni do gymnastiky. Předpokládáme pro náročnost 

některých gymnastických prvků.  

Stejný počet zaškrtnutých odpovědí v počtu tří byl u nezapojování žáků se zdravotním 

postižením do atletiky a sportů v přírodě (viz Graf č. 4). Atletika je individuální sportovní 

aktivita, která nebude žákům se zdravotním postižením činit velké problémy. V této oblasti 

se mohou žáci s dopomocí samostatně realizovat. Jedním z ukazatelů úspěšného zapojování   

zdravotně postiženého žáka do atletických disciplín jsou paralympijské hry, kde můžeme 

atletiku kromě jiných sportů velmi často vidět. Důvodem menší četnosti v nezapojování 

žáků do sportů v přírodě by mohlo dle mého názoru být, že mnoho škol tyto aktivity vůbec 

neabsolvuje.    
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Graf č. 4: Četnost aktivit, do kterých žáci se zdravotním postižením nejsou zapojováni 

(dotazníková otázka č. 7) 

 

 

U otázky týkající se důvodu pro nezapojení žáka do některých aktivit odpovědělo 15 

respondentů. Nejčastějším důvodem pro nezapojení žáka byl důvod jiný, než jsme nabízeli 

ve třech dalších možnostech. Takto odpovědělo osm respondentů (viz Graf č. 5), kteří jako 

důvod uváděli neschopnost integrovaného žáka koordinované spolupráce s ostatními žáky 

(3x), zpomalování hry zrakově postiženým žákem (1x), nezvládání provedení minimálních 

požadavků žákem (1x), nedostatečné pohybové schopnosti a síla na provedení cviků (3x). 

Víceméně se vždy jedná o příčinu v postižení žáka.   

U tří respondentů byla uvedena nevědomost pedagoga v oblasti aplikované tělesné 

výchovy, což je v kladném slova smyslu trochu překvapivě nízký počet, když přihlédneme 

k výsledkům v otázce o vzdělanosti pedagogů (viz Graf č. 14 a 16). Mohlo by z toho 

plynout, že sami respondenti nepovažují svoji neznalost v oblasti aplikované pohybové 

aktivity a speciální pedagogiky za překážku.  

Za pozitivní považuji výsledek, kdy dva respondenti uvedli jako důvod nevhodné sportovní 

prostředí a další dva nedostatek kompenzačních pomůcek pro tělesnou výchovu (viz Graf č. 

5). Přesto, že se v celkových výsledcích ukázalo, že vybavenost a bezbariérovost škol není 

zcela dobrá, pedagogové to nepovažují za největší překážky a možná to svědčí o jejich 

schopnosti zapojit žáka i bez těchto pomůcek.  
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Graf č. 5: Důvody nezapojování žáků do některých pohybových aktivit (dotazníková otázka 

č. 8)  

 

 

5.2  Podmínky pro tělesnou výchovu  

 

Co se týče bezbariérovosti prostorů pro tělesnou výchovu, bylo zjištěno, že u 13 

respondentů jsou prostory školy pro tělesnou výchovu zcela bezbariérové (viz Graf č. 6). 

Považujeme za pozitivní, že se jedná o více než polovinu škol našich respondentů. Ne příliš 

potěšující je, že je stále určité procento škol (38 %) s integrovanými žáky, kde bariéry jsou. 

Bezbariérovost by měla být jednou z podmínek pro školy, očekávající nástup žáka se 

zdravotním postižením do jejich zařízení. Jestliže by škola tyto podmínky nesplňovala, 

musela by alespoň dokázat schopnost zajistit žákovi možnost samostatného pohybu po 

škole. Pokud by toho nebyla schopna, integrace žáka do takové školy by se neměla 

uskutečnit.  

U šesti respondentů měla škola jen některé prostory pro tělesnou výchovu zcela 

bezbariérové. U jednoho respondenta jsou prostory pro tělesnou výchovu částečně 

bezbariérové všechny a u dalšího jsou částečně bezbariérové jen některé (viz Graf č. 6). 

Pokud je něco jen částečně bezbariérové, jedná se zároveň o nedostačující. Při integraci 

žáka se zdravotním postižením je nutná samostatnost. Pokud bude žák odkázán na učitele 

nebo spolužáky, samostatnosti nedosáhne a bude neustále vyčnívat z kolektivu a integrace 

se mine účinkem.   
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Graf č. 6: Bezbariérovost škol, kde je integrován žák se zdravotním postižením 

(dotazníková otázka č. 9)  

 

 

U respondentů (8) pracujících ve škole s bariérami se zjišťoval druh těchto bariér. Někteří 

pedagogové uvedli více bariér, proto počet respondentů neodpovídal počtu bariér.  

Nejčastěji uváděnou bariérou byl vyšší práh (5x). Z těchto výsledků by mohlo vyplynout, 

že se nejedná o nedostatečnou finanční stránku školy při zajišťování bezbariérovosti v 

zařízení, ale možná o nedostatečnou spolupráci školy nebo pedagoga s poradenskými 

službami. Jedná se o menší bariéru a mnohdy intaktního člověka nenapadne, že by práh 

mohl představovat pro zdravotně postiženého žáka komplikaci. Proto by jakákoliv rada od 

zdravotně postiženého byla na místě.  

U čtyř respondentů byla uvedena jako bariéra prostor bez pomocných madel. Jedná se o 

stejný problém jako u předešlé bariéry, zdravotně postižený žák by sám měl zvolit, kde tyto 

pomůcky bude potřebovat. Na druhou stranu se jedná o nedostatky, které nejsou finančně 

náročnou záležitostí a je jednoduché je i již v průběhu integrace napravit. 

Ve třech  případech respondenti uvedli jako bariéru schody. Zde bychom viděli trochu větší 

problém v přestavbách nebo v nákladnosti na pomůcku (např. zvedací plošinu), proto 

bychom preferovali zajištění výuky žáka tak, aby schody absolvovat nemusel (např. pokud 

má škola tělocvičnu a aulu, tak pro výuku volit tu dostupnější pro žáka, při výuce v bazénu 

využít zvedací zařízení do bazénu). Dva respondenti uvedli úzké prostory a v jednom 

případě se jednalo o jiné, nekonkretizované bariéry (viz Graf č. 7). V těchto případech by 

přestavba mohla být dosti nákladná.  
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Graf č. 7: Druhy bariér ve školách (dotazníková otázka. č. 10)  

 

 

Na otázku zjišťující vybavenost školy speciálními pomůckami pro zdravotně postižené 

zodpovědělo 21 respondentů. Z odpovědí vyplynulo, že 12 škol nevlastní speciální 

pomůcky pro tělesnou výchovu vůbec. Dostatek speciálních pomůcek je ovšem jedním z 

faktorů, který ovlivňuje kvalitu tělesné výchovy. Pomůcky jsou prostředky pro lepší 

začlenění žáka do vyučovací hodiny. Jejich nedostatek na školách bude opět stavět žáka se 

zdravotním postižením do nevýhody a může o kvalitě integrace mnohé vypovídat. Při 

zajišťování speciálních pomůcek je nutná potřeba financí, které škola sama někdy nemá a je 

pro ni těžké je získat. Zde by měla být větší podpora ze strany státu, který by potřebné 

finance zajistil.   

Dalších šest respondentů uvedlo, že jejich škola není příliš vybavena, ale částečně nějaké 

pomůcky vlastní. Bohužel jen tři respondenti (viz Graf č. 8) uvedli do odpovědi výborné 

vybavení školy, tzn. že škola má dostačující speciální pomůcky pro žáka s určitým druhem 

postižení. Tento počet bychom komentovali jako velmi nízký a o něčem vypovídající. Není 

možné, aby byla tak malá vybavenost školy speciálními pomůckami pro tělesnou výchovu, 

pokud škola chce žáka se zdravotním postižením integrovat. Těžko říci, kde přesně je 

chyba. Pro školy není většinou lehké speciální pomůcky zajistit. Jsou finančně závislé na 

příjmech od školství a to nebývá dostačující. Z jiných zdrojů škola finance dostává těžko. 

Jejím úkolem by mělo být zjištění všech možných zdrojů (sponzoři, projekty, granty, rodiče 

dětí), které by pomůcky po finanční stránce zajistili. Následné by měli u těchto zdrojů žádat 

o finanční podporu. 
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Graf č. 8: Vybavenost školy speciálními pomůckami pro tělesnou výchovu (např. vozíky, 

berle, klapky na oči, ozvučený míč) (dotazníková otázka č. 11) 

 

 

Při zjišťování druhů speciálních pomůcek pro žáky se zdravotním postižením při tělesné 

výchově odpovědělo devět škol, protože jen tento počet speciální pomůcky vlastní. 

Nejčastěji vlastněnou pomůckou byly berle, a to ve čtyřech případech. Asi z důvodu jejich 

lehkého sehnání byla jejich četnost nejvyšší. Tři respondenti vlastnili jiné pomůcky, byly 

uváděny např. světelné a zvukové signalizace. U dvou respondentů byly uvedeny klapky na 

oči a u dalších dvou náhradní vozíky (např. pro využití i intaktními žáky) (viz Graf č. 9). I 

přesto, že jsou mezi integrovanými žáky uvedeni dva se zrakovým postižením, nikdo 

z dotazovaných bohužel neuvedl ozvučený míč. Tato pomůcka je velikým přínosem a 

vlastně jedinou možností pro zapojení žáka se zrakovým postižením do míčových her, které 

jsou dětmi velmi oblíbené. Hra s ozvučeným míčem by mohla být i zpestřením pro intaktní 

děti (např. mohou si zavázat oči a také si vyzkoušet pocit nevidomého). 
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Graf č. 9: Nejčastěji vlastněné speciální pomůcky pro tělesnou výchovu (dotazníková 

otázka č. 12) 

 

 

Co se týče vybavenosti školy speciálními pomůckami před nástupem žáka se 

zdravotním postižením do zařízení musíme vycházet z počtu devíti škol našich 

respondentů (viz Graf č. 8), kteří kladně odpověděli na otázku č. 11. Před nástupem 

zdravotně postiženého žáka tři školy nevlastnily pomůcky vůbec, tři byly částečně 

pomůckami vybaveny a dvě byly vybaveny jen velmi málo. Z celkového počtu škol byla 

před nástupem integrovaného žáka jen jedna škola vybavena výborně (viz Graf č. 10). 

Tento počet považujeme za velmi nedostačující.  

Celkově taková nevybavenost, která převládá u většiny sledovaných škol, ukazuje jedině na 

špatnou přípravu školy pro příchod integrovaného žáka. Mnohé se bude odvíjet opět od 

financí, kterých škola asi dostatek nemá. Může zde hrát ale i roli špatná informovanost 

pedagoga o potřebách speciálních pomůcek pro žáka při tělesné výchově. Myslím, že jedna 

jediná škola vybavená před nástupem integrovaného žáka je tak trochu alarmujícím 

znamením o přístupu škol a státu k integraci. Ukazuje to na nekvalitní přípravu školy nebo  

státu. K pořizování pomůcek dochází spíše až v průběhu procesu integrace. Je také 

pravděpodobné, že peníze, které škola od státu na žáka dostává, využívá spíše v naukových 

předmětech než v tělesné výchově.  
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Graf č. 10: Vybavenost škol speciálními pomůckami pro tělesnou výchovu před nástupem 

integrovaného žáka do školy (dotazníková otázka č. 13) 

 

 

Při zjišťování žadatelů a pořizovatelů speciálních pomůcek pro tělesnou výchovu 

zdravotně postižených odpovědělo jen osm respondentů. Z toho čtyři uvedli, že o 

pomůcky žádali oni sami jako učitelé a další čtyři respondenti, že škola pomůcky zajistila 

sama (viz Graf č. 11). 

Myslíme, že pokud škola integraci zajišťuje, měla by se o speciální pomůcky sama postarat 

a v nejlepším případě již před nástupem integrovaného žáka. Na druhou stranu učitel 

tělesné výchovy by měl nejlépe vědět, co bude integrovaný žák za speciální pomůcky 

potřebovat, a mohl by o ně zažádat on sám. S ohledem na nevzdělanost pedagogů  v oblasti 

aplikované tělesné výchovy (viz Graf č. 14), však není překvapující, že pomůcky zajišťuje 

také škola. Jediné, co nás na výsledcích zaráží, je to, že v žádném z případů nežádali o 

pomůcku rodiče. Mnohdy bývají v kvalitě péče o jejich dítě velmi důslední a dokáží si až 

překvapivě mnoho věcí zařídit. Také mají často přehled o tom, co jejich dítě potřebuje a co 

by mohlo dobře využít, což je ve výběru speciálních pomůcek důležité. 
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Graf č. 11: Žadatelé o speciální pomůcky pro zdravotně postižené žáky do hodin tělesné 

výchovy (dotazníková otázka č. 14) 

 

 

V odpovědi na otázku ohledně financování speciálních pomůcek se ukázalo, že u sedmi 

respondentů financovala speciální pomůcky škola, u jednoho z nich byla pomůcka 

financována současně i sponzorem (viz Graf č. 12). U jedné školy byla pomůcka 

financována zcela sponzorem a u jedné školy uvedl respondent, že pomůcku financoval 

někdo jiný. V tomto případě se jednalo o finance z projektu. Myslím, že výsledky jasně 

ukázaly největší podíl škol na finančním zajištění speciálních pomůcek. Tento výsledek 

bychom předpokládali. Jen jsme očekávali, že školy budou zajišťovat pomůcky o něco 

častěji, protože sedm respondentů z celkového počtu 21 je pořád velmi málo. Ukazuje to 

opět na nedostatečnou finanční podporu integrace ze strany školy nebo státu.  

To, že ani jednou neplatil pomůcku učitel nebo rodič, považuji za správné, k tomu by 

nemělo docházet a jen by nás velmi překvapilo, kdybychom takovou odpověď zjistili. Více 

bychom se však přikláněli k získávání financí z projektů, které bylo uvedeno v odpovědi 

jiné. V současné době jsou velké možnosti v získání financí právě touto cestou a je škoda, 

že se to více nevyužívá. Myslíme, že pedagogové nebo školy se o projekty nedostatečně 

zajímají, i přesto, že nabízejí velké možnosti. 
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Graf č. 12: Finanční zajištění speciálních pomůcek pro tělesnou výchovu postiženého žáka 

(dotazníková otázka č. 15) 

 

 

Otázkou na využití speciálních pomůcek bylo zjištěno, že čtyři respondenti využívají 

pomůcky stále (viz Graf č. 13). Jednalo se asi o pomůcky, které jsou pro žáka se 

zdravotním postižením tak nutné, že jejich využití je stálé. Tři respondenti využívají 

speciální pomůcky občas, u této odpovědi bych očekávala největší četnost (viz Graf č. 13). 

Je logické, že speciální pomůcky se využívají občas, podle potřeby a druhu sportovní 

aktivity. 

Naopak nás zarazila odpověď, kdy v jednom případě pedagog pomůcky nevyužívá, i přesto 

že je k dispozici má. Vše, co přispěje ke zkvalitnění integrace, by se používat mělo. 

Z odpovědi na otázku trochu vyplynula i snaha učitelů o zapojování žáka do tělesné 

výchovy. Protože pokud někdo pomůcky má a nevyužívá je, snaha nebude zcela 100%. 
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Graf č. 13: Využívání speciálních pomůcek pedagogy při hodinách tělesné výchovy 

(dotazníková otázka č. 16) 

 

 

5.3  Postoj pedagoga tělesné výchovy 

 

U odpovědi na otázku týkající se vzdělání pedagogických pracovníků pracujících 

s integrovanými dětmi v hodinách tělesné výchovy se ukázalo, že 18 respondentů (viz Graf 

č. 14) má vzdělání na pedagogických fakultách (nebo na vysokých školách s pedagogickým 

zaměřením), obor  učitelství na 1. nebo 2. stupni. Pokud učitel pracuje s integrovaným 

žákem, byla by vhodnější alespoň pedagogika speciální, aby byl pedagog schopen zvládat 

přístup nebo speciální metody k postiženému žákovi. Větší část pedagogů se vzděláním 

učitelství na základních školách může poukazovat na ne zcela 100% provedení práce 

s integrovaným žákem. Pokud se nikdy učitel neseznámil se speciálními metodami pro 

žáky se zdravotním postižením, je těžké se to samostatně naučit. dva z 21 respondentů 

vystudovalo obor speciální pedagogika. Jeden z respondentů uvedl vzdělání jiné (viz Graf 

č. 14). V tomto případě se jednalo o gymnázium. Nemělo by být možné, aby vyučoval 

pedagog bez příslušného vzdělání.  

 - 65 - 



Graf č. 14: Vzdělání pedagogů integrovaných žáků (dotazníková otázka č. 18) 

 

 

Při zjišťováni znalosti výrazu aplikovaná tělesná výchova mezi pedagogy, jedenáct 

respondentů uvedlo, že o výrazu slyšelo jen velmi okrajově (viz Graf č. 15). Pokud 

pedagogové neznají výraz aplikovaná tělesná výchova, je to mj. známkou neúčasti na 

vzdělávacích kurzech o tělesné výchově zdravotně postižených a obecně o nedostatečném 

celoživotním vzdělávání. Potom nemohou mít dostatečné znalosti pro vedení hodin tělesné 

výchovy se zdravotně postiženým žákem. 

Z celkového počtu respondentů slyšelo o výrazu pět z nich. Naopak pět respondentů tento 

výraz nikdy neslyšelo. Pokud tělovýchovný pedagog pracuje s žákem se zdravotním 

postižením, není možné, aby o tomto výrazu nic neslyšel. Neznalost je zapříčiněna hlavně 

školou, která své pedagogy dostatečně neposílá na speciální kurzy, nebo pedagog nechce 

sám. Dále je mnoho odborné literatury, kde může učitel čerpat informace o tělesné výchově 

zdravotně postižených. Pokud pracuje s integrovaným žákem, mělo by to být snad jeho 

povinností. 
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Graf č. 15: Znalost výrazu aplikovaná tělesná výchova mezi pedagogy (dotazníková otázka 

č. 19) 

 

 

Při zjišťování četnosti absolvování speciálních kurzů se ukázalo, že 20 respondentů nikdy 

neabsolvovalo speciální kurz týkající se speciální pedagogiky nebo sportu pro zdravotně 

postižené. Tento výrazný výsledek jsme neočekávali. Předpokládali bychom, že pokud 

pedagog vyučuje zdravotně postiženého žáka a nemá vystudovaný obor speciální 

pedagogika, bude alespoň navštěvovat speciální kurzy, kde se dozví informace o metodách 

a přístupech ke zdravotně postiženým. Není možné, aby bylo tak vysoké procento učitelů, 

kteří žádný kurz neabsolvovali. Opět bude chyba ve vedení školy, které absolvování kurzů 

pedagogům nenabízí. Dále zde bude hrát svou roli i nedostatek financí pro absolvování 

kurzů (často jsou peníze pro vzdělávání učitelů tělocviku poskytovány školou až v poslední 

řadě). Je možný také fakt, že učitel sám nemá zájem takové kurzy navštěvovat.  

Jen jeden respondent z 21 absolvoval kurz týkající se výše uvedených témat (viz Graf č. 

16). V tomto případě se jednalo o kurz: Vzdělávání žáků v tělesné výchově s různými 

druhy postižení. Je to i příkladem, že takové kurzy existují a pedagogové mají možnost tyto 

kurzy navštívit.  
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Graf č. 16: Četnost absolvování kurzů o speciální pedagogice nebo sportu zdravotně 

postižených integrovaných dětí (dotazníková otázka č. 20) 

 

 

V předešlé odpovědi se ukázala ne příliš velká četnost v absolvování speciálních kurzů 

pedagogy. Z následující odpovědi můžeme trochu odkrýt příčinu neabsolvování těchto 

kurzů. Z výsledků otázky týkající se nabídky specializačního vzdělávání 

zaměstnavatelem totiž vyplývá, že 21 respondentům nikdy specializační vzdělávání 

nabídnuto nebylo (viz Graf č. 17). Zde se ukazuje chyba, kterou jsme již výše zmiňovali, že 

je nedostatečná aktivita škol samotných při vzdělávání pedagogů. Pokud učitelé nebudou 

na kurzy posíláni, nemají možnost čerpat nové informace a kvalita odvedené práce nebude 

dostatečná. Zůstává otázkou, z jakého důvodu nejsou školami tyto kurzy nabízeny, zda je 

skutečně jen na učiteli, aby si hledal nabídku speciálních kurzů sám a žádal o ně.  
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Graf č. 17: Četnost nabídky speciálního vzdělávání pedagogy zaměstnavatelem. 

(dotazníková otázka č. 21) 

 

 

Při šetření spolupráce pedagogů se speciálně pedagogickým centrem (dále jen SPC) 

jsme zjistili, že deset z 21 respondentů s SPC vůbec nespolupracuje (viz Graf č. 18). 

Osobně považujeme SPC za nedílnou součást vzdělávacího procesu žáků se zdravotním 

postižením. Je velikou chybou, že spolupráce mezi ním a pedagogem se vyskytuje v tak 

nízkém počtu. Příčinou by mohla být nevědomost učitelů o těchto centrech a vůbec o jejich 

nabídce služeb. Pokud pedagog doposud pracoval s intaktními dětmi, nemusel mít potřebu 

se s SPC spojovat, a proto ani neví o jeho funkci. Opět narážíme na nedostatečné 

absolvování speciálních kurzů, kde by se tyto informace učitelé jistě dozvěděli. 

Větší část respondentů s SPC spolupracuje. Šest respondentů kontaktovalo centrum jednou 

nebo dvakrát a pět respondentů je s SPC v kontaktu neustále.   
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Graf č. 18: Spolupráce pedagogů se speciálně pedagogickým centrem (dotazníková otázka 

č. 23) 

  

 

Při zjišťování četnosti spolupráce respondentů s rodiči postiženého žáka vyplynulo, že 

všech 21 respondentů s rodiči dětí konzultuje. Z nich sedm velmi často a 14 respondentů 

s rodiči konzultuje, jen pokud potřebuje (viz Graf č. 19). Výsledky otázky hodnotím velmi 

kladně a naopak mě překvapují. Z některých výsledků otázek máme dojem určité pasivity 

pedagogů ve smyslu zlepšení kvality integrace do tělesné výchovy. Z tohoto výsledku je 

vidět ale spíše snaha pro zjištění informací o zdravotně postiženém žákovi. Možná to není 

zas tak těžká cesta pro získání informací, proto ji učitelé často využívají. Dle našeho názoru 

je dostačující, pokud pedagog konzultuje alespoň v situacích, kdy potřebuje poradit. Rodič 

nejlépe ví, jak s žákem pracovat a může pedagogovi sdělit mnoho informací o žákovi 

samotném. Tato konzultace by rozhodně neměla být podceňována.  
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Graf č. 19: Spolupráce pedagogů s rodiči integrovaného žáka (dotazníková otázka č. 24) 

 

 

Na otázku, která zjišťovala, zda pedagog přizpůsobuje hodiny tělesné výchovy  

postiženému žákovi, nebo kolektivu, ani jeden respondent neodpověděl, že by hodinu 

přizpůsoboval jen postiženému žákovi. To se mi zdá rozumné. Integrace je sice o začlenění 

žáka do kolektivu, ale rozhodně ne na úkor ostatních studentů, proto je nemyslitelné, aby 

hodina byla přizpůsobena jen postiženému žákovi. Naopak 11 respondentů odpovědělo, že 

hodinu tvoří bez ohledu na postiženého žáka (viz Graf č. 20). Tuto variantu bych taky 

nepovažovala za zcela ideální, ale v mnoha případech je to pro učitele pohodlnější. Nemusí 

mít starosti s vymýšlením alternativ pro žáka se zdravotním postižením. Takovýmto 

nepřizpůsobováním může žáka postavit opět více na okraj kolektivu a integraci tím 

narušovat.  

Deset respondentů uvedlo, že mají dvě varianty hodiny, tak aby mohli zapojit i postiženého 

žáka (viz Graf č. 20). Tuto variantu považujeme za nejvhodnější a jsme rádi, že ji skoro 

polovina respondentů aplikuje. U těchto respondentů je vidět alespoň snaha pro zapojení 

žáka do hodiny a to je cílem integrace.    
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Graf č. 20:  Přizpůsobování hodiny tělesné výchovy žákovi se zdravotním postižením 

(dotazníková otázka č. 25) 

 

 

Při zjišťování přípravy pedagoga na hodinu tělesné výchovy vyplynulo, že 12 

respondentů vytváří obsah vyučovací hodiny bez pomoci odborné literatury (viz Graf č. 

21). Je chybou, že tak velký počet pedagogů není schopen pracovat s odbornou literaturou a 

čerpat nové informace. Z toho trochu mohou vyplývat výsledky předešlé odpovědi, že větší 

část učitelů tvoří hodinu bez ohledu na postiženého žáka. Jak by ji také tvořit mohli, když 

nebudou vědět, co mu mají nabídnout. V tomto případě je vše zapříčiněno jen pohodlností 

pedagogů samotných, je na každém zvlášť, zda se chce vzdělávat.  

U pěti respondentů bylo uvedeno, že tvoří hodinu zcela bez ohledu na žáka se zdravotním 

postižením a spoléhají na to, že žák něco zvládne. To je velmi špatná příprava, ale opět vše 

závisí jen na zájmu pedagoga. Je však možné, že některé z těchto dětí jsou natolik schopné, 

že učitel nemá pocit, že by musel obsah hodiny upravovat. Jeden z respondentů dokonce v 

dotazníku uvedl, že jeho žák se zdravotním postižením v tělesné výchově vyniká. 

Jen čtyři respondenti uvedli, že se na hodinu připravují s pomocí odborné literatury. To je 

dle mého názoru jediný správný způsob, pokud pedagog nemá se zdravotně postiženým 

žákem zkušenosti. Odvíjí se to však opět od zájmu a snahy učitele samotného, od 

zkušeností z praxe daného učitele a určitě i od typu zdravotního postižení. 
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Graf č. 21: Příprava pedagoga na hodinu tělesné výchovy (dotazníková otázka č. 26) 

 

 

Otázkou na přítomnost asistenta u zdravotně postiženého žáka jsme zjistili, že 14 žáků 

našich respondentů asistenta má (viz Graf č. 22). Myslím, že pokud žák asistenta potřebuje, 

není možné, aby byl bez něho integrován. To vše se však opět odvíjí od financí. 

Předpokládám tedy, že sedm z 21 žáků je natolik samostatných, že asistenci nepotřebují. 

Pokud by žák samostatný nebyl a asistenta by neměl, nedokáži si integrační proces 

představit.  
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Graf č. 22: Přítomnost asistenta u žáka se zdravotním postižením (dotazníková otázka č. 

27) 

 

 

Dotazem, jakého asistenta žáci se zdravotním postižením mají, bylo zjištěno, že pět 

žáků našich respondentů má osobního i pedagogického asistenta (viz Graf č. 23). Jednalo se 

o dva žáky s kvadruparetickou formou DMO, o žáka po autonehodě, který má motorické a 

intelektové postižení, oba dva žáky s kombinovaným postižením. Jednalo se 

pravděpodobně o těžší stavy, kde byl nutný jak pedagogický, tak osobní asistent. Dalších 

šest žáků našich respondentů mělo jen pedagogického asistenta, a to u dvou žáků se 

sluchovým postižením, dvou žáků se zrakovým postižením a dvou žáků s diparetickou 

formou DMO. Jen tři žáci našich respondentů měli jen asistenta osobního, jednalo se o 

myoptaii, hemiparetickou formu s atetózou a jednu diparetickou formu DMO.  

Nutnost asistence se odvíjí od druhu a stupně postižení. Osobního asistenta si musí hradit 

žák (resp. jeho rodič) sám. I přesto, že rodiče dostávají na tyto služby od státu prostředky, 

někteří mají s úhradou osobní asistence problém. Již několikrát jsme se setkali s tím, že 

rodič dělal asistenta svému dítěti jen pro ušetření financí. Tyto příklady uvádíme jen proto, 

že není samozřejmostí, aby si rodič asistenta zajistil. Profese asistenta pedagoga a osobního 

asistenta by měla být již dávno propojena. Dle našeho názoru není nutné, aby u jednoho 

žáka byli dva asistenti a každý vykonával jinou činnost. Jedná se o profese, které se dosti 

prolínají. Většina rodičů se domlouvá s asistentem pedagoga, že bude zastávat i funkci 

osobního asistenta, platí mu tyto činnosti ze svých prostředků. 
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Graf č. 23: Druhy asistence u žáků se zdravotním postižením (dotazníková otázka č. 28) 

 

 

V odpovědi na další otázku, týkající se vedení asistenta od učitele v hodinách tělesné 

výchovy, opět vycházíme z počtu dětí, kteří asistenty mají, což je 14 žáků. Deset 

respondentů odpovědělo, že asistenta vedou při hodině částečně, ale něco je schopen 

asistent provádět bez jejich vedení (viz Graf č. 24). Dva respondenti uvedli, že asistenta 

vedou zcela a dva respondenti nevedou asistenta v hodině vůbec a on pracuje zcela sám 

(viz Graf č. 24). Pedagog by měl vést asistenta alespoň částečně, ale spíše zcela. Pokud je 

asistent schopný, mají někdy učitelé tendenci přenechávat svoji práci asistentům a to není 

dobré. Asistent by měl správně znát svoje povinnosti a neplnit práci, která nenáleží jemu. 

Pedagog je ten, který má hodinu vést a měl by dávat jasné pokyny pro provedení úkonů 

asistenta. Z výsledků můžeme vidět, že jsou dva případy, kdy tomu tak trochu je. 
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Graf č. 24: Vedení asistenta při hodině pedagogem (dotazníková otázka č. 29) 

 

 

Při šetření znalosti zdravotního stavu postiženého žáka pedagogem bylo zjištěno, že 

celkem 16 respondentů má informace o zdravotním stavu svého žáka. Z toho šest 

respondentů znalo stav z lékařské zprávy a deset respondentů znalo zdravotní stav z jiných 

zdrojů (viz Graf č. 25). Bohužel se našlo pět respondentů, kteří zdravotní stav svého žáka 

neznali vůbec. Z výsledků je uspokojivé, že více než polovina respondentů zdravotní stav 

svého žáka zná. U zbývajících pěti respondentů si nedokážeme představit, jek bez těchto 

informací pedagog pracuje. Učitel by měl mít tyto informace vždy zpřístupněny, ať už 

v jakékoliv podobě. 
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Graf č. 25: Znalost zdravotního stavu integrovaného žáka pedagogem (dotazníková otázka 

č. 30) 

 

 

Při zjišťování znalosti kontraindikací u zdravotně postižených žáků odpovědělo 16 

respondentů, že nezná kontraindikace nebo nevhodné pohybové činnosti postiženého žáka 

(viz Graf č. 26). Znalost těchto informací učitelem by měl být základ (např. i při tvorbě IVP 

nebo celkově obsahu hodiny). Pokud pedagog zná kontraindikace a nevhodné pohybové 

činnosti, může z  toho vycházet při tvorbě vyučovací jednotky. Je pro něj potom snadnější 

vymyslet hodinu, do které žáka zapojí. Hrozí zde i nebezpečí, že pokud bude muset žák 

provádět pohybovou aktivitu pro něj nepříjemnou, může získat k tělesné výchově špatný 

vztah již od začátku.   

Naopak pět respondentů uvedlo, že kontraindikace zná (viz Graf č. 26). To považuji za 

dobré, ale je to opravdu velmi málo z počtu 21. Z těchto výsledků logicky vyplývá, že 

pokud učitelé kontraindikace neznají, je dosti těžké nabídnout integrovanému žákovi 

dobrou vyučovací hodinu a od toho se odvíjí kvalita celé tělesné výchovy pro žáka se 

zdravotním postižením.  
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Graf č. 26: Znalost kontraindikací a nevhodných pohybových činností žáků pedagogem 

(dotazníková otázky č. 31) 

 

 

Z šetření na spolupráci asistenta s žákem bylo zjištěno, že osm asistentů spolupracuje 

s žákem jen u některých činností dle jejich potřeby a šest asistentů pracuje s žákem stále 

(viz Graf č. 27). U osmi asistentů, kteří spolupracují s žákem jen někdy, se jednalo o dva 

žáky se sluchovým postižením, jednoho žáka se zrakovým postižením, jednoho žáka 

s myopatií, jednoho žáka s DMO hemiparetickou atetoidní formou a tři žáky s DMO 

diparetickou formou. Je dobré, že zde asistence není nutná stále a žák má možnost pracovat 

sám. Je to vhodnější i pro zapojení žáka do kolektivu.  

U dalších šesti asistentů, kteří spolupracují s žákem stále, se jednalo o dva žáky s DMO 

kvadruparetickou formou, jednoho žáka po autonehodě s motorickým a intelektovým 

postižením, jednoho žáka se zrakovým postižením a o oba dva žáky s postižením 

kombinovaným. 

Z těchto odpovědí může plynout důležitost asistence u zdravotně postižených žáků. U 

všech asistentů se prokázala spolupráce s žákem, ať už úplná nebo částečná, nikdo neuvedl, 

že s žákem vůbec v tělesné výchově nepracuje, proto je asistence účelná.  
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Graf č. 27: Spolupráce asistenta s žákem při hodinách tělesné výchovy (dotazníková otázka 

č. 32) 

 

 

Jako poslední byla v dotazníku položena otázka zjišťující, při jakých činnostech asistent 

žákovi pomáhá. Respondenti odpovídali na tuto otázku bez možnosti volby. Na otázku 

odpovědělo jen devět učitelů. Asistenti v šesti případech dopomáhají při různých přesunech 

a změnách poloh žáka, při provedení pohybu a podávání různých sportovních potřeb. Jeden 

respondent uváděl u zrakově postiženého, dopomoc při přesném provedení cviku a další 

respondent uvedl, že dopomáhá hlavně při plavání, které se žákem absolvuje v rámci 

tělesné výchovy každý den a ještě jiný z respondentů uvedl dopomoc při komunikaci 

s žákem znakovou řečí. 
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6  DISKUSE 

 

Prvotiny této diplomové práce začaly být zpracovávány na základě vlastních zkušeností se 

zdravotně postiženými, studia tělesné výchovy pro zdravotně postižené a odborné literatury 

a několika projektů od Ješiny a Kudláčka, kteří se touto problematikou zabývají. 

V diplomové práci jsme stanovili čtyři hypotézy, které obsahovaly nejvíce komentované 

body v odborné literatuře.  

Jedním z hlavních problémů, na které upozorňují ve svých publikacích Kudláček (2008a, 

2008b), Machová (2008), Válková (2008), Čadová (2008a, 2008b) a dále ještě Boursier, 

Kahrs, Dilnold, Válková (2004), Vítková (2004a) je, že dochází k častému osvobozování 

zdravotně postižených žáků z hodin tělesné výchovy. Na základě jimi popisovaných 

informací jsme formulovali hypotézu č. 1, kde jsme předpokládali, že více než polovina 

integrovaných dětí je osvobozena z hodin tělesné výchovy. Tuto hypotézu musíme potvrdit. 

Z šetření se ukázalo, že více než polovina zdravotně postižených dětí je osvobozena 

z tělesné výchovy. Jednalo se přesně o 71 % žáků našich respondentů, kteří jsou z tělesné 

výchovy osvobozeni.  

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. má žák nárok na formu, obsah, metody vzdělávání 

a hodnocení, přijímání, ukončování vzdělávání, které odpovídá osobám se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Znění zákona podle mne jasně určuje podmínky integrace a je 

z něho zjevné, že žák by neměl být z hodin osvobozován, ale měl by mít sestavený 

individuální vzdělávací plán tak, aby byl schopen i s jeho postižením výuku zvládat. 

Kudláček (2008b) uvádí, že uvolňování žáků s tělesným postižením z tělesné výchovy je 

porušování jejich práv na vzdělávání. Bez jasně prokazatelných snah o zajištění 

podpůrných opatření pro integraci je uvolnění žáka z tělesné výchovy v rozporu s českou 

legislativou.  

Po vytvoření individuálního plánu nevidíme důvod pro osvobození žáka z tělesné výchovy. 

Pro každého pedagoga by mělo být výzvou tyto plány sestavovat a mít možnost zjišťovat 

svoje pedagogické schopnosti, kdy učitel vymyslí obsah hodiny tak, aby mohl být žák 

zapojen. Je jednoduché se nechat jasně vést podle daných osnov a z ničeho moc 

nevybočovat, ale člověk se ve svých profesích zdokonaluje právě v případech, kdy je nutno 

řešit nějaký problém a on má dobrý pocit, že je schopen se s ním kvalitně vypořádat. 
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Zákon č. 561/2004 Sb. také uvádí možnost, že pokud to povaha zdravotního postižení 

vyžaduje, je možné zřizovat školy  nebo jednotlivé třídy přímo pro děti, žáky a studenty se 

zdravotním postižením. Dle Čadové (2008b) je to uváděno jako segregace zdravotně 

postižených a spíše záporně hodnoceno. Na druhé straně Kudláček (2008a) uvádí, že 

integrace celková se musí dobře zvážit dle druhu a stupně postižení. Měli bychom si 

uvědomit, že integrace není vhodná pro všechny žáky a pokud se nepodaří upravit 

podmínky pro integraci, mohl by z toho být nešťastný žák, jeho spolužáci nebo i učitel sám. 

Tímto se může stát výuka tělesné výchovy pro učitele velmi náročná. Mnohdy je ve 

speciálních školách pro žáka se zdravotním postižením větší možnost kvalitního 

vzdělávání, pro menší počet žáků ve třídě, pomalejší přístup učitele, individuální přístup, 

větší vybavenost speciálními pomůckami a také odborná kvalifikace pedagogů. Tyto školy 

většinou nabízejí i vedlejší služby, jako je rehabilitace, logopedie apod., které jsou pro žáka 

se zdravotním postižením potřebné. Osobně bychom v některých případech speciální školy 

naopak upřednostňovali, nemělo by docházet k unáhlené snaze o integraci bez dobře 

předem připravených podmínek.  

Touto hypotézou se také prokázalo, že u většiny žáků dochází osvobozováním k opomíjení 

tělesné stránky zdravotně postižených, která je z našeho pohledu fyzioterapeuta nesmírně 

důležitá. Každý z vlastní zkušenosti ví, že pokud je sám nemocen od chřipky až po úraz, 

pociťuje určitý diskomfort a není schopen stoprocentního výkonu ani v jiných činnostech 

(např. učení), proto je pohybová aktivita u těchto žáků velmi důležitá.  

Dalším důvodem, proč sport začlenit do inkluzivního systému, je podle projektu 

THENAPA (Thematic network „Educational and social integration of persons with a 

handicap through adapted physical activity“), v němž se podílelo 23 evropských zemí (mezi 

nimi je i Česká republika), že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají jen velmi 

malou možnost pro začlenění do sportu školního nebo pohybové rekreace. Mezi zdravotně 

postiženými je také menší počet žáků s podobným postižením, které je možné zapojit do 

týmových sportů. Ne všichni zdravotně postižení, stejně jako je to mezi intaktními, mají 

zájem se sportu věnovat (Boursier, Kahrs, Dinold, Válková et al., 2004; Válková, 2008). 

Obdobně by měl pedagog (stát) chápat to, že tělesná výchova je tak trochu výchozím 

předmětem pro počínání si žáka v ostatních hodinách (viz kapitola 2.3.2 o využití tělesné 

výchovy u zdravotně postižených .jasně ukazuje možnosti).  
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Osvobozování je prováděno odborným lékařem a sepsáno v lékařské zprávě. Na základě 

tématu diplomové práce jsme měli rozhovor s dětským ortopedem, který osvobozování dětí 

doporučuje a popisoval několik situací, kdy do ordinace přicházejí rodiče s žádostí o 

osvobození dítěte, protože učitel jejich dítěte jim řekl, že žák osnovy nezvládá a bude mít 

horší známku. Takovým jednáním pedagogové nutí rodiče, aby děti z hodin osvobozovali. 

Celkově z rozhovoru vyplynulo, že většina rodičů přichází pro osvobození dítěte z tělesné 

výchovy na základě špatného jednání pedagoga samotného. 

Musíme souhlasit s názorem Štěrbové (2008), která by považovala za vhodné informovat 

posuzujícího lékaře o sportu zdravotně postižených. Někdy totiž nemusí mít zcela dobrou 

představu o tom, jak žáka zapojit do tělesné výchovy a snadněji povolí tlaku rodiče pro 

osvobození jejich žáka z hodin. 

Časté osvobozování bychom asi potom dávali za vinu pedagogům jejich špatným přístupem 

k dané věci, vyplývající z jejich nevzdělanosti v oblasti speciální pedagogiky. Na 

pedagogických fakultách by měla být více připomínána možnost přítomnosti integrovaného 

žáka v hodinách tělesné výchovy, aby byli na tuto skutečnost studenti ve svých praxích lépe 

připraveni. Integrace probíhá již několik let a fakulty by měly tuto skutečnost brát více 

v potaz. 

Dle mezinárodního projektu THENAPA (Boursier, Kahrs, Dinold, Válková, 2004; 

Válková, 2008) se dále podle praktických zkušeností ukazuje, že žáci jsou často v různých 

zemích začleňováni do běžné výuky, ale nikoliv do tělesné výchovy jako takové. Dle 

dalšího šetření je inkluze ve všech zemích legislativně podpořena, ale vše je zaměřeno na 

běžné vzdělávání. Válková (2008) pak integraci do tělesné výchovy komentuje jako tzv. 

„bílé místo“ na mapě celkového vzdělávání. 

 

Podle komentářů některých autorů (Kudláček, 2008a; Kudláček, 2008b; Machová, 2008; 

Ješina, 2008; Čadová, 2008b) jsme v hypotéze č. 2 předpokládali, že více než polovina 

pedagogů integrovaných dětí nemá vzdělání v oblasti speciální pedagogiky a aplikované 

tělesné výchovy. Z výsledků se ukázalo, že 88 % respondentů má vzdělání na vysokých 

školách pedagogického zaměření, učitelství 1. nebo 2. stupně. Hypotéza se tedy potvrdila. 

Tento výsledek bychom předpokládali, protože je logické a zákonem dané, že pedagog na 
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základní škole by takové vzdělání mít měl. Bohužel to pak trochu odpovídá kvalitě práce 

pedagoga s integrovaným žákem ve třídě.  

Pokud pedagog nemá speciální vzdělání, více pak platí, že podmínky pro integraci musejí 

být natolik kvalitní, aby integrace do tělesné výchovy nepředstavovala pro učitele jen 

velikou přítěž a mohla by zavinit třeba i ztrátu zájmu učitele (Kudláček, 2008a). 

Může se jednat o kvalitního učitele, ale schopného zvládat jen žáky nepostižené. Integrace 

je však záležitost dětí zdravotně postižených nebo nějakým způsobem se vymykajících 

normálu a pedagog s oborem učitelství na základních školách tyto zkušenosti a vědomosti 

nemá. Někdy možná nejde o to, že by učitel nechtěl, nebo nebyl dostatečně chytrý a 

šikovný, ale pokud se nikdy neučil speciální metody pro zdravotně postižené, je nutné 

vynaložit větší snahu i čas vše samostatně nastudovat. Z projektu THENAPA (Válková, 

2008) je zřejmé, že Česká republika se na rozdíl od jiných zemí pyšní poměrně širokou 

nabídkou vysokých škol se studijním oborem speciální pedagogiky (viz Příloha č. 3). 

Pokud už respondent studuje jen obor učitelství na běžných školách, je možnost 

absolvování speciálních kurzů zabývajících se tématem pedagogiky zdravotně postižených 

nebo přímo tělesné výchovy zdravotně postižených. Projekt THENAPA (Válková, 2008) 

uvádí 12 zemí (mezi nimi Česká republika), které se specializují v aplikované pohybové 

aktivitě (dále jen APA). Jedná se o kurzy v APA vedoucí k získání certifikátů, doplňkové 

specializační vzdělávání v tělesné výchově, plná specializace na úrovni bakalářského a 

magisterského studia.  

U otázky č. 20 týkající se četnosti absolvování speciálních kurzů pedagogy (viz Graf č. 16) 

odpověděl jen jeden respondent z  21, že speciální kurz absolvoval. Ve výsledcích bylo 

trochu paradoxní, že se jednalo o jednoho ze dvou respondentů, kteří vystudovali obor 

speciální pedagogika. Absolvování těchto kurzů by bylo spíše potřebné u pedagogů 

s oborem učitelství na základních školách.  

I u nás se dle našeho názoru projevuje fakt, který vyšel také z poznatků THENAPA 

projektu (Válková, 2008), že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

MŠMT) je odpovědné za vzdělávací systém, ale většinou přenechává pravomoc na 

univerzitách samotných. Potom tedy závisí jen na vedení těchto univerzit, na kolik jsou do 

problému APA zdravotně postižených zainteresovány a jaké studijní obory se budou snažit 

vytvořit a podpořit. 
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Pokud pedagog pracuje s integrovaným žákem, byla by vhodnější alespoň pedagogika 

speciální, aby byl schopen zvládat přístup nebo metody k postiženému žákovi.  

Z projektu THENAPA (Válková, 2008) v podstatě vyplývá, že je chyba ze strany systému 

školství, které nedostatečně zajišťuje přednášky a předměty týkající se sportu zdravotně 

postižených proto by MŠMT mělo přísun těchto informací zpřístupnit. 

Bylo by dobré zmínit názor Vítkové, Lechty (2010), že se změnou pohledu na vzdělávání 

(inkluzivní vzdělávání) se mění podstatně i postavení učitelů a speciálních pedagogů. Dle 

Kudláčka (2008a) vstupuje zde na pole působnosti hlavně asistent pedagoga nebo odborný 

poradce, poradenské služby a spolupráce s nimi. Poradenské služby Kudláček (2008a) staví 

podle důležitosti v integraci hned vedle legislativy. Oba tyto faktory zastřešují další 

podmínky pro dobrou integraci. Romančíková, Schmidtová (2010) považují efektivní 

poradenský systém, který je zaměřený jak na rodiče, žáky, tak i pedagogy, za jednu 

z klíčových rolí v procesu integrace.  

V našem výzkumu se ukázalo, že 14 žáků z 21 má asistenční službu, a tudíž pedagog má 

popřípadě možnost určité konzultace s ním. Truksová (2008) popisuje asistenta jako 

jedince, který má v hodinách tělesné výchovy své nezastupitelné místo. Je však důležité, 

aby byl asistent začleněn do celého kolektivu a nebyl ve třídě jen s postiženým žákem, 

mohlo by tím docházet naopak k většímu odloučení žáka od kolektivu. Truksová (2008) 

dále uvádí, že je důležitá týmová spolupráce mezi pedagogem a asistentem a vytvoření 

partnerského vztahu mezi nimi. Deset ze 14 asistentů našich respondentů se nechá vést od 

pedagoga při hodině částečně a jen dva vede pedagog v hodině zcela sám, zbylí dva pracují 

při hodině zcela samostatně. Z uvedeného komentáře Truksové (2008) bychom 

předpokládali, že výsledek častého částečného vedení asistenta pedagogem bude od ní 

kladně hodnocen. Chtěli bychom ale u této formy vedení upozornit na hrozbu možného 

předávání pracovních povinností pedagoga na asistenta. S tímto případem jsme se sami 

setkali, ale asistent není tak finančně ohodnocen, aby tuto práci zastával za pedagoga. Je 

tady na místě podotknout opět poznatek z projektu THENAPA, kdy legislativa určuje 

podporu integrace, ale realizace této podpory je vždy závislá na financích, které následně 

určují i limity personální, např. přítomnost asistence (Válková, 2008). Ukazuje to na fakt, 

že i když je legislativa sebelepší, bez financí není možné proces školské integrace 

zrealizovat. 
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Dále se v našem výzkumu odkrylo, že například s SPC, které je považováno za 

poradenskou službu, spolupracuje jen 11 z 21dotazovaných respondentů.  

Je tedy vidět, že i přesto, že je dle Kudláčka (2008b), Michalíka (2002b) poradenská služba 

stavěna na post jednoho z nejdůležitějších faktorů integrace, učitelé tento fakt trochu 

rozbíjejí. Přitom SPC poskytuje velmi mnoho potřebných služeb pro zlepšení integrace 

zdravotně postiženého žáka. Truksová (2008) uvádí, že se podílí např. na tvorbě 

individuálního vzdělávacího plánu a vedle toho Čadová (2008) udává, že SPC dává podnět 

pro vytvoření místa asistenta pedagoga. Osobně si nedokážeme představit tvorbu 

individuálního vzdělávacího plánu samotným pedagogem, pokud nemá o integraci a 

speciálních metodách dostatečné znalosti.   

Vše se však opět, dle našeho názoru, odvíjí od nedostatečné informovanosti pedagogů o 

speciální pedagogice jako takové. 

Mezi poradenské služby by se mohlo počítat i získávání informací od rodičů, proto by bylo 

dobré zmínit výsledky otázky týkající se komunikace pedagoga s rodiči. Výsledek byl 

velmi uspokojivý, protože se ukázalo, že všichni respondenti s rodiči žáků spolupracují, 

z toho 14 respondentů jen občas a sedm respondentů spolupracuje s rodiči stále. Je dobře, 

že pedagogové kontakty s rodiči žáků nepodceňují.  

Z celkového počtu 21 respondentů uvádějí jen dva studium oboru speciální pedagogika. 

Tito pedagogové mají rozhodně větší předpoklady pro zvládání výuky s integrovanými 

dětmi.  

Jeden z respondentů uvedl vzdělání jiné. V tomto případě se jednalo o absolventa 

gymnázia. Takovou možnost považuji za zcela nevyhovující a neměli bychom se s tímto 

v současné době vůbec setkávat. Musíme ale podotknout, že výjimkou mohou být 

pedagogové, kteří se již vzdělávají kombinovanou formou studia na vysokých školách. Dle 

zákona č. 563/2004 Sb. je umožněno vyučování nespecializovaným pedagogem, pokud je 

přihlášen na další vzdělávání a do pěti let musí školu dokončit.  

 

V současné době široké nabídky firem nabízejících kompenzační a speciální pomůcky pro 

zdravotně postižené na trhu jsme u hypotézy č. 3 předpokládali, že bude více než 75 % škol 

s integrovaným žákem bezbariérových. Hypotéza se nepotvrdila – počet respondentů 

pracujících ve škole, kde jsou prostory pro tělesnou výchovu zcela bezbariérové, sice 
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přesáhl polovinu, přesně 62 %, ale přesto se nejednalo o tři čtvrtiny škol našich 

respondentů.  

I přesto, že využití kompenzačních a speciálních pomůcek při integraci patří mezi jednu 

z nejdůležitějších podmínek pro ni, podle výsledků v naší práci není využití těchto 

pomůcek časté a samozřejmé. 

Cílem integrace je začlenění jedince do společnosti a s tím úzce souvisí i jeho soběstačnost 

a samostatnost. Sebeobsluha se dle Schindlerové (2007) v pořadí naléhavosti řadí na první 

místo při snaze o začlenění žáka do společnosti. Renotiérová (2002) uvádí, že je důležité se 

při vzdělávání žáků se zdravotním postižením zamyslet nejprve nad zpřístupněním školních 

objektů a bezbariérovosti škol uvnitř, dále jakým způsobem bude zajištěna a zpřístupněna 

hygiena a jaké jsou speciální prostředky pro zvládání učiva žákem.  

Všechny tyto názory ukazují na důležitost kompenzačních a speciálních pomůcek při 

procesu školské integrace. Samostatnost a soběstačnost je podmíněna právě využíváním 

těchto speciálních pomůcek, ať už pro výuku samotnou nebo pro zpřístupnění prostorů pro 

výuku. 

Druhou stránkou věci však je, že vedení školy nemá právo na odmítnutí žáka zdravotně 

postiženého. Škola musí jedině uvést pádný důvod pro nepřijetí žáka, což nebývá mnohdy 

lehké. Opět narážíme na systém školství, který místo toho aby napomáhal zkvalitnění 

integrace, víceméně podporuje zařazení žáka i do školy nepřipravené na integraci.  

 

Při integraci zdravotně postiženého žáka do tělesné výchovy by bylo vhodné, aby pedagog 

znal zdravotní stav a nevhodné pohybové činnosti u žáka, proto jsme u hypotézy č. 4 

předpokládali, že tomu tak ve 100 % odpovědí respondentů bude. Tato hypotéza se 

nepotvrdila. Ohledně znalosti zdravotního stavu žáků odpovědělo celkem 16 respondentů, 

že bylo obeznámeno se zdravotním stavem svého studenta, a to buď přímo z jeho lékařské 

zprávy (v šesti případech) nebo z jiných zdrojů (v deseti případech). 

Pro kvalitní provedení vyučovací hodiny tělesné výchovy a současně zapojení žáka se 

zdravotním postižením do ni je beze sporu znalost zdravotního stavu žáka, kontraindikací a 

nevhodných pohybových aktivit velmi důležitá. Pedagog může znát sebevíce zdravotní 

stav, ale pokud neví, co žák nesmí a  co je pro něj pohybově nevhodné, za těchto podmínek 
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není možné vytvořit obsahově kvalitní hodinu pro zdravotně postiženého žáka a ani 

individuální vzdělávací plán. 

Pokud žák bude muset plnit aktivity, které mu jsou velmi nepřirozené pro provedení a 

nepříjemné, ani žák samotný nebude mít dobrý pocit ze zapojování do tělesné výchovy a 

bude se snažit těchto aktivit vyvarovat.  

Bohužel v otázce týkající se znalosti kontraindikací pedagogy odpovědělo 16 respondentů, 

že nezná kontraindikace ani nevhodné pohybové aktivity u žáka. Navíc pedagog s touto 

neznalostí může mít pochopitelně obavy z ublížení žákovi při pohybové aktivitě. V těchto 

situacích by měla hrát velkou roli konzultace, buď s rodičem, případně odborníkem (např. 

fyzioterapeutem, lékařem), který by mu kontraindikace i nevhodné pohybové aktivity 

objasnil. Štěrbová (2008) popisuje, že lékař by měl posoudit a sdělit, jaké činnosti jsou pro 

žáka vhodné či nevhodné a v jakém rozsahu mají být dána omezení pro žáka. Bylo by 

dobré zasílání zprávy lékařem, která by pedagogovi takové informace poskytla. 

Většina autorů (Kudláček, 2008a; Ješina, 2008; Čadová, 2008; Válková 2008) pokládá za 

podstatné vzdělanost pedagogů v oblasti APA a speciální pedagogice. Ano, vzdělanost se 

jistě řadí mezi důležité faktory pro dobrou integraci, ale nikdo z nich již moc nezmiňuje 

nedostatečnou znalost pedagogů zdravotního stavu nebo nevhodných pohybových aktivit. 

Na druhé straně ale Kudláček (2008b) i Romančíková, Schmidtová (2010) uvádějí jako za 

podstatnou, poradenskou činnost a vzdělávání pedagogů. Jak v poradenských službách, tak 

ve specializačním vzdělávání se mohou učitelé o nevhodné pohybové činnosti žáka se 

zdravotním postižením dozvědět. 

 

V procesu školské integrace je vše propojeno a navzájem se na sebe váže. Je nutná 

funkčnost všech faktorů a je někdy obtížné stanovit, který je pro školskou integraci 

důležitější.  
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit a posoudit míru kvality tělesné výchovy dětí 

integrovaných do základních škol v Královéhradeckém kraji. Výsledky byly získány 

pomocí dotazníkového šetření. Výzkumným souborem byli pedagogové (v počtu 21) 

tělesné výchovy běžných základních škol v Královéhradeckém kraji, kteří v hodině pracují 

s žákem se zdravotním postižením. Objektem našeho zkoumání byla konkrétně integrace 

žáků s tělesným nebo smyslovým postižením.  

Po vyhodnocení výsledků jsme museli první a druhou hypotézu potvrdit. Jednalo se o 

hypotézy týkající se předpokladu velkého počtu osvobozovaných žáků z tělesné výchovy a 

velkého počtu nedostatečně vzdělaných pedagogů. Bohužel i v Královéhradeckém kraji 

dochází k častému osvobozování integrovaných žáků z tělesné výchovy. V 

obou hypotézách vidíme určitou souvislost. Kdyby bylo obsahově zkvalitněno vzdělávání 

pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a sportu zdravotně postižených, pedagog by měl 

širší rozhled v možnostech zapojení zdravotně postiženého žáka a nechtěl by, aby byl žák 

se zdravotním postižením osvobozen. 

Dále bychom zlepšili motivaci vedení škol o zájem ve vzdělávání pedagogů. Školy by 

svým zaměstnancům měly poskytnout větší možnost speciálního vzdělávání. Pedagogové 

v poměrně velkém procentu znali výraz aplikovaná tělesná výchova, který je v integraci do 

tělesné výchovy klíčový. Na druhé straně žádný z nich speciální kurz v APA neabsolvoval. 

Bude se tedy u pedagogů pravděpodobně jednat jen o okrajové setkání se slovem APA. 

Alarmujícím je výsledek jedné z otázek, kdy ani jednomu pedagogovi nebyl školou žádný 

speciální kurz nabídnut.  

Třetí hypotéza týkající se bezbariérovosti škol byla vyvrácena, jedná se tedy o špatný 

výsledek. Bezbariérovost a celkové vybavení škol speciálními pomůckami by mohly být 

zlepšeny například častějším psaním projektů podporovaných evropskými fondy nebo na 

různé nadace, kde jsou občas témata projektů vypisována a někdy jsou mezi nimi taková, 

která by k vybavení škol posloužila. Z vlastní zkušenosti víme, že je možné projektem 

zajistit velké množství pomůcek, pokud je dobře sepsán. Pedagog se i sám jeho tvorbou učí 

nové věci a vzdělává se.  
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Čtvrtá hypotéza, týkající se informovanosti pedagogů, kde jsme předpokládali dobré 

znalosti zdravotního stavu, kontraindikací a nevhodných pohybových činností, jsme 

vyvrátili. Zdravotní stav znalo sice poměrně dost pedagogů, ale nevhodné pohybové 

činnosti a kontraindikace velmi málo respondentů. I přesto, že se např. kontakt pedagogů 

s rodiči žáků ukázal jako častý, nebyl dostatečný pro zjištění těchto informací (nevhodných 

pohybových aktivit pro žáka).   

Doporučovali bychom konzultace s odborníky daných postižení, kteří by mohli více 

pedagoga o kontraindikacích a nevhodných činnostech informovat. 

Tato hypotéza ukazuje souvislost s hypotézou č. 1 o nedostatečné vzdělanosti a absolvování 

kurzů. Při vzdělávání by se pedagogové mohli tyto informace dozvědět. 
Mezi uspokojivé výsledky diplomové práce patřilo využívání asistenční služby a  

spolupráce zdravotně postiženého žáka s asistentem pedagoga nebo osobním asistentem. 

Míru kvality tělesné výchovy integrovaných dětí v Královéhradeckém kraji bychom 

v současné době nehodnotili dobře, ale funguje a nabízí se mnoho možností, které by ji 

dokázaly zlepšit.  

Výsledky diplomové práce celkově ukázaly absenci propojení faktorů integrace, působících 

na integraci do tělesné výchovy. Projevila se určitá laxnost a nedostatečná nadšenost 

pedagogů i státu samotného k řešení problému nedokonalé integrace do tělesné výchovy 

zdravotně postižených, která by zajistila její vyšší kvalitu a posloužila při propojování 

faktorů integrace. 

Integrace do tělesné výchovy se nám jevila jako jedna velká, poměrně problematická 

podkapitola školské integrace. 

Pro obohacení kvality tělesné výchovy zdravotně postižených bychom zapojili více 

odborné lékaře, kteří předepisují osvobozování žáků, znají přesné důvody i žadatele o 

osvobození a dokáží zhodnotit vhodnost pohybových činností žáka. Zapojili bychom je do 

poradenské služby pro pedagogy a také bychom se jim snažili nabídnout vzdělávání v 

aplikovaných pohybových aktivitách. Pokud by znali lépe možnosti pohybových aktivit 

zdravotně postižených, mohli by oponovat a argumentovat žadatelům, proč osvobození 

nutné není. Možná by se pro celou problematiku získalo několik zajímavých názorů na 

danou věc z dalšího pohledu.  
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PŘÍLOHY 

  



Příloha č. 1 

Dotazník 

Dotazník na téma: Tělesná výchova integrovaných dětí do základních škol 

Dotazník je z oblasti školské integrace, tělesné výchovy pro zdravotně postižené a 

podmínek pro ni na základních školách.  

Dotazník vyplňte takto: odpověď kterou si zvolíte, označte červenou barvou, můžete 

si zvolit i více odpovědí. V dotazníku je i několik otázek na doplnění, místo naznačených 

teček uveďte svou odpověď. Pokud vyučujete více než jednoho zdravotně postiženého 

žáka, prosím o vyplnění dotazníku na každé dítě zvlášť. Dotazník je zcela anonymní, proto 

nemusíte nikde uvádět vaše jméno. Po vyplnění mi zašlete dotazníky zpět na emailovou 

adresu: mikusikk@centrum.cz.  

Předem moc děkuji za vyplnění a velkou pomoc. 

 

Anamnestická část 

 

1) Věk integrovaného žáka:………. 

 

2) Ročník, který žák navštěvuje: ………. 

 

3) Pohlaví žáka: 

a) žena 

b) muž 

 

4) Druh postižení žáka: 

a) zrakové postižení 

b) sluchové postižení 

c) tělesné postižení (jaké…….) 

d) jiné (uveďte….) 

 

 

 

  



5) Je dítě osvobozeno (lékařem) z hodin tělesné výchovy? 

a) ano 

b) ne 

 

6) Pokud dítě není osvobozeno, je zapojováno do všech aktivit? 

a) zapojuje se do všech aktivit s omezením 

b) zapojuje se do všech aktivit bez omezení 

c) zapojuje se jen do některých aktivit s omezením 

d) zapojuje se jen do některých aktivit bez omezení 

 

7) Pokud dítě není zapojeno do všech aktivit, uveďte, do kterých není  zapojováno? 

a) sportovní a pohybové hry 

b) atletika 

c) gymnastika 

d) sporty v přírodě 

 

8) Pokud dítě není do některých z předešlých aktivit zapojováno, uveďte důvod ? 

a) nedostatek kompenzačních a speciálních pomůcek v dané sportovní oblasti 

b) nevhodné sportovní prostředí v dané oblasti 

c) vaše nevědomost v dané oblasti pro zapojení zdravotně postiženého do činnosti 

d) jiný (uveďte……..) 

 

Podmínky pro tělesnou výchovu  

 

9) Jsou prostory k tělesné výchově (tělocvična, aula, šatna, příchod do cvičebních 

prostorů, venkovní hřiště) ve vaší škole bezbariérové? 

a) jsou zcela bezbariérové všechny 

c) jsou zcela bezbariérové jen některé 

d) jsou částečně bezbariérové všechny 

e) jsou částečně bezbariérové jen některé 

 

  



10) Pokud bezbariérovost není dostatečná, uveďte, které překážky musí žák 

absolvovat?  

a) schody 

b) vyšší prahy 

c) úzké prostory 

d) prostory bez pomocných madel 

e) jiné (uveďte…………) 

 

11) Je vaše škola vybavena speciálními pomůckami pro lepší zapojení postiženého 

žáka do tělesné výchovy (vozíky, berle, klapky na oči, ozvučený míč)? 

a) je vybavena výborně 

b) není příliš vybavena 

c) škola nevlastní žádné z těchto pomůcek 

 

12)  Pokud je škola vybavena, uveďte které z pomůcek vlastní? 

a) náhradní vozíky pro zdravé děti 

b) berle 

c) ozvučený míč 

d) klapky na oči 

e) jiné (uveďte……..) 

 

13)  Byla škola pomůckami vybavena již před nástupem handicapovaného žáka? 

a) ano, byla výborně vybavena 

b) ano, byla částečně vybavena 

c) ano, byla velmi málo vybavena 

d) ne, nebyla vybavena vůbec 

 

14)  Byly speciální a kompenzační pomůcky koupeny automaticky školou nebo o ně 

musel někdo zažádat? 

a) zažádal jsem já, jako učitel 

b) zažádali rodiče postiženého žáka 

  



c) zažádal někdo jiný (uveďte….) 

d) nemusel žádat nikdo, škola pomůcky již zakoupila 

 

15)  Kdo finančně zajišťoval speciální pomůcky pro zlepšení tělesné výchovy 

postiženého žáka? 

a) škola  

b) rodiče 

c) učitel tělesné výchovy  

d) sponzor 

e) někdo jiný (uveďte……..) 

 

16)  Pokud máte ve škole kompenzační a speciální pomůcky pro tělesnou výchovu 

zdravotně postižených žáků, využíváte je? 

a) ano, využíváme je neustále 

b) ano, využíváme je občas 

c) ne, nevyužíváme je vůbec 

 

Postoj pedagoga 

 

17) Vaše pohlaví. 

a) žena  

b) muž 

 

18) Uveďte typ vašeho vzdělání. 

a) VŠ - pedagogická fakulta - učitelství na základní škole 1. a  2. stupeň 

b) VŠ - pedagogická fakulta – učitelství na speciální škole 

c) jiné (uveďte…….) 

 

19) Slyšeli jste již něco o výrazu aplikovaná tělesná výchova? 

a) ano, slyšel jsem o tom velmi mnoho 

b) ano, slyšel jsem o tom jen okrajově 

  



c) ne, tento výraz neznám 

 

20) Absolvovali jste nějaký kurz nebo seminář o pedagogice zdravotně postižených, 

sportu zdravotně postižených nebo o školské integraci? 

a) ano, absolvoval jsem nějaký typ kurzu (semináře) týkající se výše uvedených témat 

uveďte, kterého tématu se to týkalo 

………..…………………………………………………………………………………. 

b) ne, neabsolvoval jsem žádný kurz nebo seminář týkající se výše uvedených témat 

 

21) Bylo vám školou, kde pracujete nabídnuto specializační vzdělávání z oblasti 

aplikované tělesné výchovy? 

a) ano, bylo mi nabídnuto 

b) ne, nebylo mi nabídnuto 

 

22)  Pokud ano, napište prosím jaké. 

…………………………………………………………….………………………………… 

 

23)  Spolupracujete se speciálně pedagogickým centrem? 

a) ano, spolupracuji a jsem s nimi v kontaktu neustále 

b) ano, jednou nebo dvakrát jsem je kontaktoval 

c) ne, nespolupracuji 

 

24)  Spolupracujete s rodiči žáka? 

a) ano, konzultuji s nimi často 

b) ano, konzultuji s nimi, ale jen pokud si nevím s něčím rady a je možné, že by mi mohli 

pomoci 

c) ne, zásadně s rodiči nic nekonzultuji   

 

25)  Přizpůsobujete hodinu tělesné výchovy handicapovanému jedinci nebo spíše 

kolektivu? 

a) hodinu pro žáky tvořím jen podle možností postiženého žáka 

  



b) hodinu pro žáky tvořím bez ohledu na možnosti postiženého žáka 

c) mám dvě varianty průběhu hodiny, jednu pro postiženého žáka a druhou pro zdravý 

kolektiv 

 

26)  Jak se připravujete na hodinu tělesné výchovy, do které je integrován zdravotně 

postižený žák? 

a) studuji odbornou literaturu o tělesné výchově zdravotně postižených a dle toho svoji 

přípravu na hodinu poupravím 

b) přípravu na hodinu vymýšlím sám bez použití odborné literatury o sportu zdravotně 

postižených 

c) nevymýšlím nic, hodinu vedu stejně, jako kdyby tam postižený žák nebyl, a spoléhám na 

to, že něco zvládne   

 

27)  Má zdravotně postižený žák asistenta?  

a) ano, má 

b) ne, nemá 

 

28)  Pokud má asistenta, potom jakého? 

a) osobního asistenta 

b) pedagogického asistenta 

c) žák má osobního i pedagogického asistenta 

 

29)  Vedete, jako učitel, asistenta v hodině nebo ho necháváte, ať vytvoří podmínky 

pro zdravotně postiženého žáka sám? 

a) ano, asistenta zcela vedu a říkám mu, jaké úkony a co má s žákem provádět 

b) ano, asistenta vedu, ale jen částečně, občas mu říkám, co má provést, ale občas je 

schopen něco s dítětem vymyslet sám 

c) ne, asistenta nevedu a při hodině tělesné výchovy nechávám asistenta pracovat s žákem 

zcela samostatně  

 

  



30)  Dostali jste lékařskou zprávu nebo bližší informace popisující přesný zdravotní 

stav postiženého žáka? 

a) ano, četl jsem lékařskou zprávu žáka 

b) ano, dostal jsem bližší informace týkající se zdravotního stavu žáka, ale jinou formou, 

než v lékařské zprávě 

c) ne, nemám žádné konkrétní informace o zdravotním stavu žáka, pracuji jen s postižením, 

které jsem na žákovi sám poznal   

 

31)  Znáte, nebo jste byl obeznámen s kontraindikacemi nebo nevhodnými 

pohybovými činnostmi u zdravotně postiženého žáka? 

a) ano, znám kontraindikace a nevhodné pohybové činnosti u žáka 

b) ne, neznám kontraindikace a nevhodné pohybové činnosti u žáka 

 

32)  Pracuje pedagogický asistent (nebo osobní asistent) při hodinách tělesné výchovy 

s postiženým žákem? 

a) ano, spolupracuje s ním stále 

b) ano, spolupracuje s ním jen při některých činnostech 

c) ne, pomoc asistenta při hodině tělesné výchovy postižený žák nevyužívá 

 

33)  Pokud žák asistenta má, uveďte při jakých činnostech asistent žákovi pomáhá. 

  



Příloha č. 2  

Přehled klasifikací pro sport zdravotně postižených  

 

Pokud se řekne postižené dítě, mnoho lidí si pod tímto pojmem představí jedince 

upoutaného na invalidním vozíku, bez možnosti jakéhokoliv pohybu. V poslední době je již 

mnoho sportovních a mediálních akcí, kde můžeme jedince se zdravotním postižením vidět. 

Samotné paralympijské hry jsou důkazem, že postižení jedinců je různorodé a sportovní 

možnosti handicapovaných jedinců jsou velké a za pomocí speciálních kompenzačních 

pomůcek a osobních asistentů se ještě více rozšiřují. 

  

Zde uvedu sportovní klasifikace, pro lepší představu a pomyslné rozdělení pohybových 

schopností postižených jedinců. Ne všichni jsou natolik postižení, aby byla integrace 

obtížná (Daďová aj., 2008; Kudláček, 2008b).  

- Tělesné postižení 

Amputáři:  

V této klasifikaci je devět tříd. Jedná se o rozdělení do tříd podle místa amputace. Třída se 

neodvíjí od příčiny postižení. Vytvořila organizace ISOD. 

Třída A1 – jedná se o oboustrannou nadkolení amputaci. Dítě se pohybuje většinou na 

vozíku. 

Třída A2 – jedná se o jednostrannou nadkolení amputaci. Dítě se pohybuje převážně na 

vozíku nebo s protézou. 

Třída A3 – jedná se o oboustrannou podkolenní amputaci. Dítě se pohybuje převážně na 

vozíku. 

Třída A4 – jedná se o jednostrannou podkolenní amputaci. Dítě se pohybuje převážně 

s protézou. 

Třída A5 – jedná se o oboustrannou nadloketní amputaci. Dítě se pohybuje převážně 

s protézami. 

Třída  A6 – jedná se o jednostrannou nadloketní amputaci. Dítě se pohybuje převážně 

s protézami. 

Třída A7 jedná se o oboustrannou  podloketní  amputaci. 

Třída A8 jedná se o jednostrannou podloketní amputaci. 

  



Třída A9 jedná se o kombinaci amputací na horních a dolních končetinách. (Daďová aj., 

2008) 

 

Poranění míchy a rozštěp páteře (vozíčkáři): 

Vytvořila organizace ISMWSF, která se v roce 2003 sloučila s ISOD do IWAS (Kudláček, 

2008). 

Třída 1A – jedná se o míšní lézi na úrovni C4-C6. Postiženy jsou všechny čtyři končetiny. 

Dítě není schopno udržet stabilitu v sedu. 

Třída 1B – jedná se o míšní lézi na úrovni C7. Postiženy jsou všechny čtyři končetiny. Dítě 

zvládne pohyb tricepsu proti odporu a flexi a extenzi v zápěstí proti gravitaci. Dítě 

nezvládne stabilitu v sedu. 

Třída 1C – jedná se o míšní lézi na úrovni C8. Postiženy jsou všechny čtyři končetiny. 

Pohyb tricepsu, extenzi a flexi v zápěstí zvládne dítě proti odporu, slabě zvládá jemnou 

motoriku. Není stále schopno stability v sedu. 

Třída 2 – jedná se o míšní lézi na úrovni Th1-5. Postiženy jsou dolní končetiny a trup, 

břišní muskulatura je nefunkční, rovnováha  sedu je velmi slabá nebo žádná. 

Třída 3 – jedná se o lézi na úrovni Th6-10. Postiženy jsou dolní končetiny, dolní břišní 

muskulatura a extenzory dolních břišních svalů. Stabilita v sedu je slabá. 

Třída 4 – jedná se o míšní lézi na úrovni Th10-L2. Dítě má slabou svalovou sílu 

quadricepsu, částečně silné a funkční flexory a abduktory kyčle. Rovnováha v sedu je méně 

dobrá 

Třída 5 – jedná se o lézi na úrovni L2. Dítě má slabší funkci quadricepsu, břišní 

muskulatura a rovnováha v sedu je dobrá. 

Třída 6 – jedná se o lézi na úrovni L2. Dítě má  poruchu na jedné dolní končetině nebo 

mírnou poruchu na obou dolních končetinách (Daďová aj.,2008). 

 

Dětská mozková obrna: 

Klasifikaci vytvořila organizace CP-ISRA. 

Třída CP1 – kvadruplegie – těžké postižení všech čtyř končetin. Dítě má silnou elasticitu 

s prvky atetózy nebo se špatným funkčním rozsahem pohybu nebo špatnou funkční sílou ve 

všech končetinách a trupu. Není schopen samostatně ovládat mechanický vozík. Dolní 

  



končetiny jsou prakticky nefunkční a na horních končetinách je těžké pohybové omezení. 

Někdy se objevuje opozice palce a prstů, která zajišťuje úchop sportovní pomůcky. 

Třída CP2 -  kvadruplegie – jedná se o těžké až střední postavení všech čtyř končetin a 

trupu. Dítě je schopno pomalu pohánět vozík. Zvládá úchop a manipulaci se sportovním 

předmětem, úchop je ale chabý a projevuje se při vypouštění předmětu z ruky. 

Třída CP3 – kvadruplegie až těžká hemiplegie - Dítě je schopno samo vozík pohánět a má 

téměř úplnou funkční sílu v horních končetinách. Bez problémů zvládá úchop, jen 

vypouštění předmětu je pomalejší, při dokončování švihu má obtíže s dotažením extenze. 

Třída CP4 – diparetik – střední až těžké postižení převážně na dolních končetinách, dobrá 

funkčnost nebo jen velmi lehká porucha na horních končetinách. Dítě je schopno chůze 

s pomůckami, na vozíku se pohybuje velmi dobře. Úchop je zcela funkční a 

bezproblémový.  

Třída CP5 – diparetik – symetrické nebo asymetrické postižená. Dítě potřebuje 

kompenzační pomůcky k chůzi, ale ne ke stoji. Při sportovních výkonech může mít jedinec 

problém se stabilitou ve stoje. Funkčnost horních končetin a úchopu je zcela normální. 

Třída CP6 – postižení atetózou nebo ataxií – dítě je schopno chůze bez kompenzačních 

pomůcek, ale všechny čtyři končetiny jsou lehce funkčně postižené. U většiny případů je 

větší postižení na horních končetinách a chůze je bez problémů. 

Třída CP7 – hemiparetik – Jedinec je schopen chůze bez kompenzačních pomůcek, na 

jedné polovině těla je špatná funkčnost horních i dolních končetin. 

Třída CP8 – do této skupiny spadají diparetici, hemiparetici a monoparetici s  velmi 

lehkým postižením. Dítě má jednu funkci viditelně zhoršenou (Kudláček, 2008b). 

 

Svalové dystrofie: 

Třída L1 – jedná se o těžké postižení všech čtyř končetin. 

Třída L2 – jedná se o těžké postižení tří nebo čtyř končetin s menším pohybovým 

omezením, než je u L1.  

Třída L3 – jedná se o omezenou funkci minimálně dvou končetin. 

Třída L4 – jedná se o omezenou funkci dvou a více končetin lehčího charakteru než u 

předešlé třídy.  

Třída L5 – jedná se o omezenou funkci alespoň jedné končetiny. 

  



Třída L6 – jedná se jen o mírné omezení funkce (Daďová aj., 2008). 

 

Zrakové postižení 

Klasifikace byla vytvořena organizaci IBSA. 

Třída  B1 – Dítě je nevidomé s citlivostí nebo bez citlivosti na světlo. Předmět o velikosti 

ruky není schopné z jakékoliv vzdálenosti rozpoznat. 

Třída B2 – jedná se o jedince se zbytky zraku. Někteří jsou schopni rozeznat tvar ruky. 

Třída B3 – slabozraké dítě od zrakové ostrosti nad 2/60 až po zrakovou ostrost 6/60 

(Daďová aj., 2008). 

 

Sluchové postižení 

U sluchového postižení je důležité, aby byl jedinec způsobilý ke sportovnímu výkonu. Pro 

závodní sport je nutné, aby sluchově postižené dítě mělo minimální ztrátu sluchu 55 dB 

(Daďová aj., 2008). 

  



 

Příloha č. 3 

Nabídka studijních oborů speciální pedagogiky a aplikované tělesné 

výchovy v ČR 

 

Obory zaměřené na tělesnou výchovu zdravotně postižených 

- Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury – bakalářské obory: 

Aplikovaná tělesná výchova, aplikované pohybové aktivity, magisterské obory: 

Aplikovaná tělesná výchova. 

- Univerzita Karlova v Praze – Fakulta tělesné výchovy a sportu – bakalářské 

obory: Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Aktivity 

podporující zdraví, magisterské obory: Tělesná výchova  a sport osob se 

specifickými potřebami. 

Obory zaměřené na speciální pedagogiku 

- Karlova Univerzita v Praze – Pedagogická fakulta – bakalářské obory: Speciální 

pedagogika; Psychologie a speciální pedagogika; Český jazyk a speciální 

pedagogika se zaměřením na vzdělávání. 

- Masarykova Univerzita v Brně – Pedagogická fakulta - bakalářské obory: 

Speciální pedagogika – komunikační techniky u osob s narušenou komunikační 

schopností; Speciální pedagogika; Pedagogické asistentství speciální 

pedagogiky pro ZŠ; Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání. 

- Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích – Zdravotně sociální fakulta - 

bakalářské obory: Speciální pedagogika, Speciální pedagogika – vychovatelství. 

- Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta - bakalářské a 

magisterské nenavazující obory: Speciální pedagogika; Speciální pedagogika – 

komunikační techniky; Speciální pedagogika raného věku; Speciální pedagogika 

předškolního věku; Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika; Speciální 

pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy; Speciální 

pedagogika pro výchovné pracovníky; Speciálně pedagogická andragogika; 

Logopedie. 

  



  

- Univerzita v Hradci Králové – Pedagogická fakulta - bakalářské a magisterské 

nenavazující obory: Sociálně výchovná péče o smyslově postižené; Výchovná 

práce ve speciálních zařízeních; Speciálně pedagogická péče o osoby 

s poruchami komunikace, Učitelství pro 1. stupeň základních škol – zaměření 

Speciální pedagogika. 

- Ostravská univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta – bakalářský obor: 

Speciální pedagogika. 

- Technická Univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně humanitní a 

pedagogická - bakalářské obory: Speciální pedagogika předškolního věku; 

Speciální pedagogika pro vychovatele. 

- Univerzita Jana Evangelisty v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta –  

magisterský obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika. 

- Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. – Katedra Speciální 

pedagogiky – bakalářské obory – Speciální pedagogika – vychovatelství, 

magisterské obory – Speciální pedagogika, Speciální pedagogika – učitelství. 
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	3.1  Cíle práce

	Obsahem finální verze dotazníku bylo 33 polouzavřených otázek, které nabízejí kategorii odpovědí a mimo to nabízejí odpověď volnou. Otázky se týkaly anamnestických údajů o žákovi se zdravotním postižením, podmínek pro tělesnou výchovu ve škole a postoje pedagoga k integraci žáka v tělesné výchově.
	5  VÝSLEDKY
	U pěti respondentů bylo uvedeno, že tvoří hodinu zcela bez ohledu na žáka se zdravotním postižením a spoléhají na to, že žák něco zvládne. To je velmi špatná příprava, ale opět vše závisí jen na zájmu pedagoga. Je však možné, že některé z těchto dětí jsou natolik schopné, že učitel nemá pocit, že by musel obsah hodiny upravovat. Jeden z respondentů dokonce v dotazníku uvedl, že jeho žák se zdravotním postižením v tělesné výchově vyniká.
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