
UNIVERZITA KARLOV A PRAHA 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

Studijní obor : Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených 

Ověřování programů rytmické gymnastiky v učebních 
osnovách TV 

y 

ZS speciálních 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: Zpracovala: 

Mgr. Šárka Panská Gita Smolová 

Praha2006 



ABSTRAKT: 

Název: Ověřování programů rytmické gymnastiky v učebních osnovách TV ZŠ 

speciálních 

Verification of rhythmic gymnastics' programmes in classes of psychical education at 

special eleiJlantary schools 

Cíle práce: 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit a aplikovat modelové jednotky v hodinách 

tělesné výchovy s postiženými žáky. 

Metoda: 

Pro vypracování diplomové práce bylo použito metody pozorování. Na základě této 

metody jsme získali písemný materiál sestavený ze zjištěných poznatků 

vypozorovaných průběžným sledováním respondentů při průzkumu pohybových 

dovedností při cvičení s náčiním a při aplikaci modelových jednotek. 

Dále bylo použito metody srovnávání pohybových dovedností na začátku 

sledovaného období a na konci sledovaného období. 

Posledním úkolem bylo vypracovat anketu, kterou bude zjištěn zájem respondentů o 

rytmickou gymnastiku v hodinách TV. 

Výsledky: 

Výsledkem diplomové práce bylo zařazení pohybových cvičení s náčiním a 

hudebním doprovodem do hodin TV. Hudba tvořila funkci motivační a regulační. 

Náčiní zde přispívalo, nejen k pestrosti cvičení, ale také k podněcování a zlepšování 

motorických dovedností. 

Z vyhodnocení ankety je patrné, že všech 12 respondentů cvičilo při hodinách TV 

rytmickou gymnastiku velmi rádo a u všech došlo k posílení zájmu o hodiny TV. 

Klíčová slova: 

pohybová aktivita, pohybová dovednost, rytmická gymnastika, mentální retardace 



Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila jsem přitom 

jen uvedené prameny a literaturu. 

V Praze, dne 6. 4. 2006 I 

~~~---~~~~--
podpis 



Děkuji Mgr. Šárce Panské za odborné vedení, za cenné připomínky, konzultace, 

poznámky a laskavý přístup během zpracováni mé diplomové práce. Chtěla bych také 

poděkovat své rodině, za psychickou podporu v tomto, pro mne dtiležitém období. 



OBSAH 

ÚVOD ........................................................................................................................ 6 

1 Lll'ERÁRNÍ REŠERŠE .......................................................................................... 8 

1.1 Význam. pohybové aktivity .......................................................................... 8 

1.2 Pohyb a gymnastika ..................................................................................... ll 

1.3 Význam. zytnůcké gymnastiky ...................................................................... 12 

1.4 Souhrn k literární rešerši .............................................................................. 16 

2 CÍL PRÁCE ............................................................................................................ 17 

2.1 Úkoly práce .................................................................................................. 17 

3 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 18 

3.1 Definice pojmů ............................................................................................. 18 

3.2 Základní školy speciální .............................................................................. 19 

3.3 Nejčastěji vyskytující se poruchy u děti na ZŠ speciálních ......................... 21 

3.3.1 Klasifikace mentální retardace ........................................................... 21 

3.3.2 Dětská mozková obrna- DMO ......................................................... 26 

3.4 Osnovy tělesné výchovy na ZŠ speciálních ................................................ 29 

4 PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................... 32 

4.1 Metodika ...................................................................................................... 32 

4.2 Kazuistika vybraných žáků ......................................................................... 33 

4.3 Představení modelových jednotek. ............................................................... 57 

4.4 Postup nácviku model. jednotek .................................................................. 61 

4.5 Anketa .......................................................................................................... 62 

5 VÝSLEDKY PRÁCE ............................................................................................. 63 

5.1 Výsledky pohybových dovedností při cvičením s náčinfm .......................... 63 

5.2 Výsledky ankety ........................................................................................... 65 

6 DISKUSE ................................................................................................................ 67 

6.1 Doporučení pro rozvoj teorie ....................................................................... 72 

6.2 Doporučení pro rozvoj praxe ....................................................................... 73 

ZÁVĚR ...................................................................................................................... 74 

LITERATURA ........................................................................................................... 75 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................... 77 

5 



ÚVOD 

Pohyb jako součást každodenního života 

Pohyb je nezbytnou součástí a základním projevem každodenního života. Pohybové 

funkce se uplatňují při dýchání, obstarávání potravy, hygieně, práci, společenském 

kontaktu atd. Tento pohyb má účelový charakter. Pohyb mimo toho, že je prostředkem 

dosažení cíle a uspokojení nějaké potřeby, má i vliv na tělesné struktury i funkce. A to 

jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska. Pohyb se tedy také využívá jako 

prostředek záměrného ovlivňování tělesného, duševního i zdravotního stavu. 

Ve své diplomové práci se budu věnovat pohybové aktivitě dětí s mentálním a 

tělesným postižením. Lze bez nadsázky říci, že pro mnoho těchto dětí je pohybová 

aktivita, tedy školní tělesná výchova prvním a dominantním setkáním se záměrnou 

pohybovou aktivitou. Bohužel pro mnohé z nich zůstává jediným, aktivně sportovním 

pohybem v priiběhu života (RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. 2004). 

Mentálně postižený je dle stupně rozsahu svého postižení omezen v riizných 

oblastech činnosti. Pohybové možnosti jsou dány tělesným a psychickým stavem 

postiženého. Tělesný pohyb však mamená základ pro dosažení maximální hranice 

svého fyzického a psychického vývoje. 

Uvádím rozdělení do čtyř skupin, kdy je základním kritériem tělesný vývoj a 

zdravotní stav cvičence (KÁBELE, F. 1988): 

1. skupina nadpriiměmých 

2. skupina základní 

3. skupina oslabených 

4. skupina nemocných 

Toto rozdělení je následně základem pro stanovení druhu a rozsahu tělesné výchovy. 

V současné době je však trendem neurčovat postiženým v tělesné výchově to, co 

nejsou schopni dokázat či provozovat. Snahou je tedy zjistit právě to, co jsou schopni 

provozovat, dělat, vytvářet nebo kde se mohou zapojit. Je tedy na nás, kteří 
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s postiženými pracujeme, žijeme s nimi a pečujeme o ně, abychom jim zpracovali 

takové programy, úkoly a pohybové struktury, které by cvičili s radostí. 

Pohyb je organismu vlastní. Prostřednictvím pohybového projevu má zdravotně 

postižený možnost podávat svoje výkony třeba i na veřejnosti a spojit zážitek s fantazií. 

Pohybový projev umožňuje vcítit se do role vlastního ,já". Pomáhá také někdy zakrýt 

nebo naopak zvýraznit a tím i překonávat vlastní postižení. 

Touto diplomovou prací se pokusíme ověřit, že vytvoření modelových jednotek a 

jejich aplikace při cvičení s postiženými žáky, dává těmto dětem nový, zajímavý a 

přitažlivý náhled na tělesný pohyb. 

Snahou této diplomové práce bude zjistit, zda záměrnými pohybovými činnostmi, 

v hodinách tělesné výchovy lze docílit u postižených dětí pozitivní změny 

v pohybových dovednostech. Dále také, zda vhodnou volbou pohybových činností 

můžeme motivačně posílit zájem dětí při hodinách tělesné výchovy. Zařadím cvičení 

s hudebním doprovodem, hudba by měla vykonávat funkci motivační a regulační. 

Pohybová cvičení budou prováděna s náčiním. Náčiní by zde mělo přispívat, nejen k 

pestrosti cvičeni, ale také k podněcování a zlepšování motorických dovedností. 
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1 LITERÁRNÍ REŠERŠE 

1.1 Význam pohybové aktivity 

Pohyb byl od počátku prostředkem komunikace našich předků. Pohyb jako 

neverbální projev, je významnou součástí komunikace, doprovází řečové vyjádření, 

doplňuje ho a obohacuje. Dokáže vyjadřovat myšlenky i samostatně - mimikou, 

gestem, dotykem, přiblížením nebo vzdálením, tónem hlasu apod. Často jím více nebo 

méně vědomě dáváme najevo svůj vztah, sympatii, záměr nebo motiv činnosti. 

Neverbální projev používáme také v případech, kdy se neumíme, nemůžeme nebo 

nechceme vyjádřit řečí. Např. pokud cítíme, chceme či potřebujeme projevit účast, 

soustrast, blízkost, vášeň, strach, hněv atd. 

Pohyb doprovází náš život. Jeho význam pro zdraví, pro plnohodnotný 

biopsychosociální vývoj člověka je známý. Pohyb rozvíjí a upevňuje svalstvo, má vliv 

na pevnost a pohyblivost kostí, podporuje a zlepšuje činnost vnitřních orgánů, 

oběhového, nervového a lymfatického systému. Pohybem lze významně ovlivnit stav 

mozku. Prostřednictvím pohybu vnímáme a poznáváme okolní svět a můžeme k němu 

přistupovat tvořivě. V pohybu se odrážejí a rozvíjejí naše myšlenky, city, emoce, 

fantazie, cvičí se paměť, obohacuje představivost, zvyšuje se koncentrace pozornosti. 

Pohyb nám umožňuje kontakt, interakci, komunikaci, navozování a rozvoj vztahů. 

Člověk se rodí jako pohybově i mentálně značně nedokonalý tvor, u kterého se 

jednotlivé funkce vybavují postupně v dlouhodobém procesu vývoje. Velkou úlohu zde 

má povinná školní docházka, která u děti rozvíjí způsobilost získávat, zpracovávat, 

vyhodnocovat a uchovávat informace na základě vrozených psychických dispozic a 

procesu učení. Stejně tak by měla být vnímána pohybová výchova (KRIŠTOFIČ, J. 

2004). 
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Význam pohybové aktivity u zdravotně postižených všeobecně 

Je nesporné, že i zdravotně postižení potřebují pěstovat tělesnou výchovu a sport 

stejně nutně jako zdravá populace, a to k udržení optimální fyzické a psychické kondice. 

Uvážíme-li úspěchy mnohých takto postižených, co do jejich nezávislosti a životru'ho 

způsobu, jeví se tělovýchova jako jeden ze základních stavebních prvků celého 

komplexního rehabilitačního procesu. 

Pravidelná tělovýchovná činnost pozitivně ovlivňuje zdravotní, psychické a sociální 

klima všech zdravotně postižených. Bez nadsázky lze říci, že sport přispívá k možnosti 

žít plnohodnotný život. Každý jedinec je individuální - odlišný nejen pohlavím, 

rozměry těla a vzhledem, geneticky, ale i hormonálně, jeho buňky mají jinou 

enzymatickou kapacitu. Tak jako jsou výsledky určité činnosti člověka odlišné, tak jsou 

odlišné i výsledky sportovní. 

Při cvičení je důležitá anatomická skladba těla jedince. Jak známo, zdravé tělo i 

psychika vedou ke zdravé sebedůvěře a fyzické připravenosti, což jsou předpoklady 

k úspěchu ve sportu. 

Význam pohybové aktivity u mentálně postižených 

Pohybová výchova má velký význam ve výchově harmonicky rozvinutého člověka. 

To platí v plné míře i pro mentálně retardované děti a mládež, u nichž se snažíme 

všestranným výchovným působením rozvíjet jejich omezené schopnosti. Rozvoj 

fyzických a pohybových aktivit považujeme v těchto případech za jeden z hlavních 

úkolů. Protože tito lidé se mohou ve svém životě uplatnit především jako manuální 

pracovníci. Práce jim přináší nejen možnost začlenit se do společnosti, ale pomáhá jim 

sebe sama vnitřně uspokojit. Pohybová výchova je i u oligofrenních děti základem celé 

jejich výchovy, protože pohyb nejenže přispívá k tělesnému rozvoji dítěte, k posílení 

hybného ústrojí, k intenzivní látkové výměně, ale podmiňuje i rozvoj nervového 

systému. 

U dětí, kterým není umožněn dostatek pohybu, dochází k pohybovému opoždění, 

k ochablosti svalstva, k malé zásobě pohybových dovedností. Díky pohybovým úkonům 

má dítě možnost styku s prostředím, což mu umožňuje rozvíjet jeho poznání širokého 

okruhu různých jevů skutečnosti, zpřesňují se jeho počitky, vjemy i zkušenosti. Tím 

tělesná výchova přispívá k vývoji rozumovému, dále se u dítěte zlepšuje obratnost, 
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koordinace pohybů i tělesná zdatnost, což jsou důležité aspekty pro plnění úkolů ve 

výchově pracovní. Při cvičení musí mnohdy děti plnit úkoly, které vyžadují nejen vypětí 

sil, ale především snahu, musí překonávat strach, musí se plně soustředit na výkon. 

Tím vším se formují povahové vlastnosti, jako je sebedůvěra, sebeovládání, 

samostatnost, ukázněnost - vlastnosti potřebné pro život v kolektivu. Po zdravotní 

stránce podporuje tělesná výchova harmonický růst a odolnost organismu. Velmi 

vhodné je často využívat vliv vzduchu, vody a slunce. Cvičení v přírodě zlepšuje 

termoregulační schopnost dětí, čímž se otužují (KÁBELE, F. 1988). 

Pohybové aktivity a tělesná výchova zaujímají významné místo ve výchově dětí 

s hendikepy. Ovlivňují stránku tělesnou ve smyslu zdraví, mohou napomoci 

kompenzovat vadu, zlepšují kvalitu pohybu a jeho řízení, tím mohou napomoci 

k reedukaci dítěte, přinášejí sociální kontakty, mohou se stát vhodnou náplní volného 

času, navodit pozitivní prožitky, sebeuznání, sebevědomí i smysl života (soutěže, 

paralympiády) a být tak prevencí i asociálního chování. 

Pohyb v životě mentálně postižených hraje významnou roli, kromě dalších funkcí 

může být potřebnou náplní volného času. Obecně u těchto dětí je nižší schopnost 

diferencovat pohyb, což způsobuje horší řízení pohybu. Proto, složitější pohyby 

přinášejí problémy, obtížné jsou pro ně pohyby jemné motoriky včetně pohybů 

manipulačních (ovládání předmětů). Proto pohybový výcvik často přispívá k zvládnutí 

vlastní sebeobsluhy např. oblékání, zapínání knoflíků (DVOŘÁKOVÁ, H. 2000). 

S tímto tvrzením z vlastní zkušenosti souhlasím. 

Protože, vnímání pokynů u mentálně postižených je pomalé stejně jako pohybová 

reakce, uvádí DVOŘÁKOVÁ, H. (2000),jak by mělo vedení tělesné výchovy probíhat: 

opakující se organizační rámec, 

~ jasné pokyny a instrukce, 

praktické ukázky, 

- dostatečný čas na provedení, 

- pozitivní odezva, pochvala 

Přílišné nároky, mnoho změn a požadavky na rychlé reakce tyto děti často 

dezorientují a stresují. Děti mohou podle individuálních předpokladů provádět vše, na 

co stačí, problémem je však úroveň komunikace a tím možnosti jejich vedení. U řady 

dětí mentálně postižených je situace komplikována dalším postižením, při vzniku tzv. 
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kombinované vady. V těchto případech je nutný individuální přístup podle charakteru 

dalšího postižení (DVOŘÁKOVÁ, H. 2000). 

1.2 Pohyb a gymnastika 

Pohyb může být tzv. přirozený - chůze, běh apod. nebo tzv. umělý, který zohledňuje 

estetickou stránku a přesahuje až do oblasti umění (např. balet) KRIŠTOFIČ, J. (2000). 

Už jsem uvedla v diplomové práci, že pohyb je nezbytnou součástí a základním 

projevem každodenního života. Dále, že pohyb je organismu vlastní, je projevem 

radosti z pohybu. 

Termín "gymnastika" pochází z řečtiny. V době svého vzniku byl obsah tohoto 

pojmu vnímán jako způsob "péče o tělo" (KRIŠTOFIČ, J. 2004). 

V publikaci autorů SKOPOVÁ, M., ZÍTKO, M. (2005), kde autoři nově shrnuli a 

vymezili obsah jednoho ze základních druhů gymnastiky, jsou zdroje nových informací 

pro trenéry a cvičitele. Pro mé svěřence, jsem si z této knihy vybrala některé cviky. 

Kniha je srozumitelná, spolu s praktickými příklady cviků doplněných názornými 

ilustracemi, je vhodná pro využití v praxi. 

KOS, B. (1990) definuje gymnastiku ,jako metodicky uspořádaná tělesná cvičení, 

zaměřená na rozvoj těla a jeho pohybových dovedností". Dělení gymnastiky v systému 

tělesné výchovy (KOS, B. 1990): 

- základní gymnastiku 

- aplikované druhy gymnastiky 

- gymnastiky se sportovním zaměřením (sportovní odvětví) 

Základní gymnastiku charakterizuje jako soubor tělesných cvičení, která jsou 

zaměřena na celkový, všestranný tělesný rozvoj. 

Další autor APPELT, K. (1995) dělí gymnastiku na : 

- druhy gymnastiky se zaměřením účelovým 

- druhy gymnastiky se zaměřením rytmickým 

- druhy gymnastiky se zaměřením sportovním 
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V knize "Gymnastika" od KOLEKTIVU AUTORŮ (2005), je podle mého názoru 

velmi pěkně a systematicky uvedeno rozdělení gymnastiky od známých autorů. Kniha 

je určena jako studijní text pro studenty tělesné výchovy s pedagogickým či odborně 

tělovýchovným zaměřením. MUže být použita i pro další pedagogické školy a pro 

připravující se učitele tělesné výchovy. 

1.3 Význam rytmické gymnastiky 

Termín rytmická gymnastika je oblast gymnastiky speciálně zaměřené na rytmus 

pohybu. Úkolem je naučit koordinaci pohybového projevu v souladu s rytmem, melodií 

a dynamikou.a přispívat ke zvyšování tělesné zdatnosti. 

Rytmická gymnastika je druh gymnastiky, do kterého zařazujeme cvičení s hudbou 

nebo s výrazným hudebním doprovodem. Správně uplatňovaný obsah rytmické 

gymnastiky se významně podílí na formování všestranně a harmonicky rozvinuté 

osobnosti, protože může ovlivňovat jejich tělesné a duševní zdraví, zdatnost 

a výkonnost, pohybovou kulturu, estetické cítění a tvořivost. 

Hudebně pohybová příprava je zaměřena na pochopení a osvojení si základních 

principů vztahů mezi pohybem a hudbou, přičemž se jako metodického prostředku 

využívá především jednoduchých rytmicko-metrických tvarů. 

V oblasti psychické má hudebně pohybová výchova rozvíjet smysl pro harmonii, 

pro vnímání hudební a pohybové krásy, má odstraňovat disharmonii v projevu a v 

chování dítěte, uvolnit a zklidnit celou jeho osobnost. 

Vše výše uvedené je z knihy od BERDYCHOVÉ, J. (1973), tato kniha je dobrou 

kuchar1(0u, dobrým návodem jak začít s dětmi s hudebně pohybovou výchovou. Pro 

mne byla velkou inspiraci pro praxi. Popisuje úkol a cíl rytmické gymnastiky v systému 

tělesné výchovy. Souhlasím s tím, že rytmická gymnastika má v dětech vzbudit 

hudebně pohybový smysl a rozvíjet jej, učit děti koordinaci pohybu v těsném spojení se 

slovem, písní, hudbou, s jejím tempem, rytmem a melodii. Tato kniha je psána pro 

zdravé děti, ale jsem přesvědčena, že se bezesporu může využívat i pro děti mentálně 

postižené. 
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V knize je popsána funkce hudby v rytmické gymnastice, zejména rytmu. Inspirací 

pro rytmický pohyb je skandované slovo (např. tra-vič-ka ze-le-ná), říkadlo, popěvek, 

píseň, rytmus bicího nástroje (např. bubínku), hudba (např. klavír). Kromě melodie, 

tempa a rytmu určuje hudbu i dynamiku, učí rozlišit silné, střední a slabé znění tónů. 

Hudba udává i změny tempa, zrychlování a zpomalování. 

Rytmická gymnastika je nejpropracovanější metodou hudebně pohybové výchovy 

s gymnastickým zaměřením. Gymnastická cvičení jsou prováděna s hudbou. 

Rozdělujeme je ze dvou hledisek na jednotlivé hudebně-pohybové programy cvičení 

(KOLEKTIV AUTORŮ, 2005). 

Z funkčního hlediska dělíme rytmickou gymnastiku na programy: 

a) aerobik (aerobní gymnastika a další druhy aerobiku) 

b) kondiční programy (různé druhy cvičení bez náčiní, s náčiním, pomůckami) 

c) netradiční cvičení (nové druhy cvičení, náčiní nebo netradiční využití) 

Hudební doprovod zde má funkci motivační a regulační. Cílem cvičení je přiměřená 

zdatnost organismu. 

Z estetického hlediska dělíme rytmickou gymnastiku na programy: 

a) hudebně pohybová výchova (počítací doba, metrum, metrické modely, tempo, 

rytmus, dynamika, agogika, tektonika) 

b) cvičení bez náčiní (chůze, běh, taneční kroky, skoky, rovnovážné tvary, obraty, 

vlny, rotace, akrobatické tvary) 

c) cvičení s náčiním (švihadlo, míč, obruč, kužele, stuha, závoj, praporce aj.) 

d) tance (různé taneční techniky a druhy tanců) 

KRIŠTOFIČ, J. (2000) popisuje rytmické druhy gymnastiky jako gymnastická 

cvičení s hudebním doprovodem zaměřená na rozvoj pohybových schopností a 

dovedností. U některých druhů rytmických gymnastických aktivit tvoří hudba pouze 

emocionální doprovod, u jiných tvoří nosný základ pohybového programu. Schopnost 

vnímat a udržovat pohybový rytmus je součástí komplexu koordinačních schopností a 

její úroveň má nezanedbatelný vliv techniku pohybových činností jak cyklického, tak 

acyklického charakteru. Nácvik pohybových sestav s hudebním doprovodem pozitivně 
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ovlivňuje motorickou paměť a je vhodným prostředkem jejího rozvoje především u 

mládeže. 

Paměť u mentálně postižených vykazuje určitá specifika. Postižení si vše nové 

osvojují pomalu až po mnohačetném opakování. Naučené rychle zapomínají a pamětní 

stopy si vybavují nepřesně, vědomosti neumí včas uplatnit v praxi. Všechny nedostatky 

opět vychází ze zvláštností vyšší nervové činnosti mentálně postižených, z tendence 

podmíněných spojů vyhasínat rychleji, než u intaktní populace. Mají spíše mechanickou 

paměť. Poslední kognitivní funkcí, o které se zmíním, je pozornost. Záměrná pozornost 

mentálně postižených osob vykazuje nízký rozsah sledovaného pole, nestálost a 

snadnou unavitelnost, sníženou schopnost rozdělit se na více činností. Mentálně 

retardovaný žák je schopen udržet záměrnou pozornost maximálně po dobu 15 - 20 

minut, pak musí následovat relaxace, což je důležitý poznatek z hlediska strukturace 

vyučovací jednotky (KYSUČAN, J. 1982). 

Je jisté mou vlastní zkušeností ověřené, že základem všeho cvičení a jakéhokoliv 

pohybu by měl být zdravotní tělocvik. KOSTKOVÁ, J., MIHULE, J., ŠŤASTNÁ, D., 

W ÁLOV Á, Z. (1990), rozdělují obsah rytmické gymnastiky na cvičení základní a 

specifická, přičemž do základních cvičení též zařazují: 

a) zdravotní a vyrovnávací tělocvik 

b) všestranně rozvíjející neboli kondiční cvičení 

Specifická cvičení jsou potom dělena: 

a) hudebně pohybová příprava 

b) pohybové školení 

c) základy techniky cvičení bez náčiní 

d) základy techniky cvičení s náčiním 

V poznámce potom autoři uvádějí, že členění považují za vhodné pro celý současný 

obsah rytmické gymnastiky při praxi je třeba respektovat rozdíly v technice provádění 

cvičení specifických a to i v závislosti na využití různého druhu hudby. 
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Podle výše uvedené publikace, jsou cvičení specifická pro cvičence pozitivní 

osvojením a pochopením vztahů mezi pohybem a hudbou, osvojením základních 

pohybů dolních končetin, trupu, hlavy a paží a po zvládnutí základu techniky cvičení 

bez náčiní se cvičenec při osvojování základu techniky s náčiním může rozvíjet po 

stránce koordinace, zručnosti, rychlosti reakce, prostorové orientace, fantazie, 

představitelnosti, individuální nebo skupinové tvořivosti. 

Rytmická gymnastika používá při cvičení typizované cvičení, ale cvičit se dá i 

s náčiním netradičním - netypizovaným. Pro mentálně postižené děti použila ČERNÁ, 

M. (1977), jako cvičební pomůcky silonové drátěnky, papírové cívky, kousací kroužky, 

kuželky, mycí houby, gumové posilovací kroužky a různá geometrická tělesa. 

Mentálně retardovaný cvičenec musí být neustále motivován. Proto souhlasím s tím, 

že při manipulaci s netradičními předměty různých barev, tvarl\ materiálů je cvičení 

pro mentálně retardované pestřejší, zajímavější, přitažlivější. 

ČERNÁ, M. (1977) uvádí příklady cvičebních jednotek mentálně retardovaných a 

klade zde důraz na zařazení zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na optimální 

držení těla. Souhlasím s tím, že zdravotní cviky by měly být základem pohybové 

průpravy těchto jedinců. Protože nesprávné držení těla je problémem i u zdravé, 

nepostižené populace. A právě postižené děti mají sklon k uvolněnému, tedy 

nesprávnému držení těla, projevuje se například kulatými zády, kyfotickým držením. 

V metodické příručce od PANSKÉ, š., THOROVSKÉHO, J. (1998) jsou velmi 

pěkně popisovány soubory gymnastických cvičení se švihadlem, míčem , obručí a 

stuhou. Jsou zde ilustrační obrázky a uveden přesný popis pohybových vazeb. Příručka 

lze použít jako materiál pro praxi. Některá gymnastická cvičení jsem použila 

k sestavám, ale musela jsem je upravit a zjednodušit, aby cvičení byla realizovatelná a 

srozumitelná pro respondenty. 

Další velmi podnětnou publikací pro hodiny tělesné výchovy kniha je od 

NOV01NÉ, V. (1999), získala jsem zde informace k tvorbě a přípravě pohybových 

skladeb ve školní tělesné výchově i pro skladby při pohybové výchově zdravotně 

handicapovaných. 

Obě naposledy uvedené publikace se staly velmi výrazným zdrojem informací, 

poznatků a zásad při tvorbě mé diplomové práce. 

15 



1.4 Souhrn k literární rešerši 

Publikací zabývajících se problematikou cvičení v obecné rovině je poměrně velké 

množství. Však publikací zabývající se metodikou cvičením zdravotně a mentálně 

postižených, je poměrně malé množství. Autoři zabývající se touto problematikou se 

výrazně shodují v několika aspektech. Zejména v tom, že pohyb je pro postiženého 

důležitý a je velmi přínosný ve všech možných oblastech života. Ať už se jedná o 

kompenzaci handicapu, o psychické vyrovnání či o harmonický vývoj jedince. 

České literatury, zabývající se konkrétním návodem na cvičební jednotky s 

pomůckami, správnou metodiku dle stupně a druhu postižení nebo stěžejních rad o 

vhodnosti zařazení příslušného cvičení, pohybových dovedností, hudby, délky cvičební 

jednotky a konkrétru'ho přístupu, je dle mého názoru opravdu minimum. 

Hledání literárních pramenů k tvořivosti mládeže se zdravotním postižením je jinak 

dosti obtížné. Odborné literatury je skutečně malé množství, cvičitel si musí cvičební 

jednotky obohacovat svými nápady a svou vlastní invencí a fantazií. Dále musí poměrně 

složitě hledat literaturu pro přípravu tělesné výchovy školní mládeže a upravovat 

jednotlivé cvičební prvky nebo pohybové hry dle potřeb příslušného zdravotního 

postižení. 

Shoduji se s názory a informacemi i uvedenými skutečnostmi všech prostudovaných 

autorů. 

Chtěla bych upozornit, že při práci a jakékoliv činnosti s mentálně postiženým je 

třeba postupovat poměrně zvolna, hravě, motivačně, systematicky a dbát na volbu 

vhodných výukových metod. Dále je důležité zohlednit hloubku postižení, věk, minulé 

zkušenosti a zafixované informace. 

Velmi důrazně upozorňuji, že práce s mentálně postiženými vyžaduje velkou míru 

trpělivosti a empatie. Ta je však kompenzována obrovskou dobrosrdečností a většinou i 

radostí těchto jedinců. Toto tvrzení vychází z vlastní dlouholeté zkušenosti. 
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2 CÍLPRÁCE 

Ověřování programů rytmické gymnastiky v učebních osnovách tělesné výchovy na 

základní škole speciální. 

Na základě stanoveného cíle, jsem si položila vědeckou otázku. 

Vědecká otázka: 

Lze záměrnými pohybovými činnostmi v hodinách TV u postižených dětí docílit 

pozitivní změny v pohybových dovednostech a vhodnou volbou pohybových činností 

posílit zájem dětí při hodinách TV? 

2.1 Úkoly práce 

1. Shromáždit potřebnou literaturu zaměřenou na pohybovou výchovu 

2. Vytvořit skupinu dětí ze speciálních tříd. 

3. Vytvořit modelové jednotky pro děti. 

4. Aplikovat modelové programy RG v praxi při TV ve vybrané skupině dětí 
v průběhu 1 roku. 

5. Zajistit průběžné a závěrečné hodnocení. 

6. Vypracovat anketu ke zjištění zájmu dětí o rytmickou gymnastiku. 

7. Zhodnotit výsledky práce a vyvodit závěry . 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Definice pojmů 

Oligofrenie 

trvalé snížení rozumových schopností od počátku života, termín používaný 

v lékařství 

Pohybová dovednost 

učením získaný předpoklad správně, rychle a úsporně řešit určitý pohybový úkol 

pohybové dovednosti se vytvářejí jako základ činnosti, které se v životě velmi 

často opakuji např. chůze, běh, přeskok, chytání, házení, plavání, jízda na kole, 

manipulace s různými předměty apod. 

pohybové dovednosti mají velmi různorodou strukturu, značná část z nich je 

velmi plastická, přizpůsobivá, neboť se provádějí v různých nebo značně 

proměnlivých podmínkách (KOLEKTN AUTORŮ, 1988) 

Speciální pedagogika 

pedagogika, která se zabývá výchovou, vzděláváním, pracovního a 

společenského uplatnění jedince, který trpí handicapem (znevýhodněním 

zdravotním, sociálním 

od roku 1973 začal termín speciální pedagogika užívat významný český 

speciální pedagog Miloš Sovák (PIPEK OV Á, J. 1998) 

dělí se na jednotlivé oblasti - Etopedie 

Psychopedie 

Somatopedie 

Surdopedie 

Tyflopedie 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) 

Nejrozsáhlejší činnost ve prospěch postižených, jak uvádí KV APILÍK, J., 

ČERNÁ, M. (1990). Na Generální konferenci v roce 1966 byla do řádného 
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programu této organizace začleněna také oblast výchovy postižených osob. 

Speciální pedagogika byla svěřena sektoru výchovy, který ji řídí a přináší stále 

nové progresivní náměty ke zkvalitnění péče o postižené. 

WHO - World Health Organization 

Světová zdravotnická organizace, založena v roce 1948. Zabývá se otázkami 

péče o zdraví matky a dítěte, problematikou genetickou, otázkami mentálm'ho 

zdraví, prevencí nemoci a vad. 

Základní pojmy z hudební teorie užívané v rytmické gymnastice 

metrum - střídání přízvučných a nepřízvučných dob 

takt - časový úsek skladby, střídají se zde pravidelně doby těžké a lehké 

rytmus - střídání dlouhých a krátkých notových hodnot v daném 

metrickém modelu 

tempo- souvisí s rytmem, rychlost počítacích dob v určitém časovém 

úseku za minutu 

dynamika - nauka o síle tónu v hudbě, svalové síly v pohybu 

melodie - muzikální projev, vyjádření hudební myšlenky 

3.2 Základní §kola speciální (pomocná škola) 

Základní školy speciální jsou určeny pro děti a mládež se zdravotním (tělesným, 

smyslovým, mentálním) nebo sociálním postižením, pokud je nelze zařadit do běžných 

škol. Školským zákonem č. 561/2004 Sb. došlo v českém školství k rozsáhlým změnám, 

které se dotýkají i speciálního školství. Tímto zákonem například došlo k zániku názvu 

pomocná škola, který je nahrazen názvem Základní škola speciálni (V ALENTA, J. 

2005). 

Charakteristika ZŠ speciální 

Základní škola speciální je určena pro žáky, kteří vzhledem k hloubce svého 

mentálního postižení nejsou schopni zvládnout učivo základní školy praktické (zvláštní 

školy). Jsou vedeni především k osvojení trivia, získávání praktických zkušeností, které 
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jim usnadní orientaci v dalším životě, pomohou jim v orientaci ve společnosti. Došlo i 

ke změně organizace školy, která již nemá 3 vzdělávací stupně, ale dělí se na: 

1. stupeň ( 1. - 6. ročník) 

2. stupeň ( 7. - 10. ročník). 

Původní dělení pomocné školy (platné naposledy ve školním roce 2004/2005) na 

jednotlivé stupně : 

přípravný 

nižší 

střední 

vyšší 

pracovní 

1-3 roky 

3roky 

3roky 

2roky 

2roky 

Pro žáky jsou zároveň i druhy základní školy speciální jako přípravný a rehabilitační 

stupeň základní školy speciální. 

Přípravný stupeň základní školy speciální (pomocné školy) 

Přípravný stupeň základní školy speciální je koncipován jakožto forma pro 

vzdělávání dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, děti 

s kombinovaným postižením nebo autismem. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od 

5 let věku nebo dítě, kterému byl z důvodu zdravotního postižení povolen odklad 

povinné školní docházky, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Délka přípravy na 

vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální je 1 až 3 školní roky podle § 17 

Vyhlášky č. 108/2005 Sb. 

Cílem je umožnit přípravu na vzdělávání těm mentálně postiženým dětem, které 

vzhledem k těžšímu stupni zdravotního postižení nejsou prozatím schopné prospívat 

v základní škole speciální, ale u nichž jsou předpoklady rozvoje rozumových 

schopností. Pobyt v přípravném stupni pomocné školy může být až tříletý, s důrazem na 

diagnostickou funkci. 

Pro integrovaného žáka přípravného stupně, tvořícího oddělení v PŠ je přidělena 

(legislativa umožňuje) asistentka třídního učitele. Využívá se i osobních asistentů 

fmancovaných Sdružením pro zdravotně postižené (ŠVARCOVÁ, I. 1997). 
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Rehabilitační třída pomocné školy 

Rehabilitační třída je určena především absolventům přípravného stupně pomocné 

školy, kteří ani po tříletém přípravném cyklu nejsou schopni zvládnout požadavky 

nižšího stupně pomocné školy, mají odlišné vzdělávací potřeby nejen z hlediska obsahu 

vzdělávání, ale i z hlediska jeho metod a forem. Možné je i vzdělávání dětí s těžkým a 

hlubokým mentálním postižením, které nebyly doposud vzdělávány ani na úrovni 

přípravného stupně pomocné školy. Ve třídě je souběžně asistentka třídního učitele a 

osobní asistentka. Od 1.1.2003 je činnost této třídy legislativně zakotvena 

v metodickém pokynu MŠMT č.j. 15 988/2003 -24 Rehabilitační vzdělávací program 

pomocné školy (http://www.atre.cz/normy/page0433.htm). 

3.3. Nejčastěji vyskytující se poruchy u dětí na ZŠ speciálních 

Již jsem uvedla, že základní školy speciální jsou určeny pro děti a mládež se 

zdravotním (tělesným, smyslovým, mentálním) nebo sociálním postižením. Vzdělávají 

se zde žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, která jim nedovoluje 

prospívat na běžných školách. 

Na základních školách speciálních jsou vzděláváni žáci s mentálním postižením 

(mentální retardací- oligofrenií). S tělesným postižením (zejména s dětskou mozkovou 

obrnou). Dále se smyslovým postižení (postižením sluchu nebo zraku), žáky 

s kombinovanými vadami (postižení dvěma nebo více vadami), specifickými 

vývojovými poruchami učení (LMD - lehkými mozkovými dysfunkcemi), také s žáky 

s narušenou komunikační schopností (poruchami řeči) a s žáky s poruchami chování. 

Ve své práci se nejčastěji setkávám s postižením s dětskou mozkovou obrnou a 

mentální retardací, které později přiblížím podrobněji. 

3.3.1 Mentální retardace 

Specifickou skupinou mezi zdravotně postiženými osobami jsou lidé s MR. I když 

tvoří jednu z nejpočetnějších skupin, přesto poznatky a informace o nich, jejich způsobu 
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života, jejich přánich a potřebách, JSOU často veřejností přijímány jen s velkým 

despektem. 

Kdy tedy vlastně lze hovořit o mentální retardaci? Co to je, jak ji poznáme a co je 

s ní spjato? Definice mentální retardace (mentálního postižení, mentálního defektu, 

oligofrenie, slabomyslnosti, duševní vadnosti či rozumově vadných) se u jednotlivých 

autorů, kteří se touto problematikou zabývali, liší. 

Někteří autoři, zejména se s tímto pohledem setkáváme ve východní literatuře, 

berou za základ biologické faktory. Sem lze zařadit např. Rubinštejnovou, která hovoří 

o mentální retardaci jako o trvalém snížení poznávacích činností, které vzniklo 

v důsledku organického poškození mozku (RUBINŠTEJNOV A, S. J. 1975). 

Jiní připisují význam také schopnostem sociální přizpůsobivosti jedince a jeho 

dalším osobnostním vlastnostem. Zde můžeme uvést definici Tredvolda, který roku 

1956 označil MR takto: "Mentální retardace je stav nedokončeného mentálm'ho vývoje 

a neschopnosti jedince adaptovat se na prostředí, které je~ normální ~" (ČERNÁ, M., 

NOVOTNÝ, J., STEJSKAL, B., ZEMKOVÁ, J. 1995). 

Mentální retardací rozumíme vývojovou poruchu integrace psychických funkcí, 

která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti ~ duševní, tělesné a sociální. 

Nejvýraznějším rysem je trvale porušená poznávací činnost ~ různá míra snížení 

rozumových schopností, která se projevuje nejnápadněji v procesu učení. Možnosti 

výchovy a vzděláváni jsou omezeny v závislosti na stupni postižení (DOLEJŠÍ, M. 

1978). 

Z našich nejznámějších autorů lze uvést definici Sováka, který ji definuje jako: 

"Poruchu vývoje všech psychických funkcí, nejvíce však funkcí rozumových. Je to 

souhrn četných a mnohotvárných příznaků, které mají různé příčiny a rozličný základ 

patologicko anatomický.~' (SOVÁK, M. 1986). 

Klasifikace MR 

U této kapitoly je třeba podotknout, že klasifikace je spíše orientační záležitostí. 

Klasifikace MR podle ŠVARCOVÉ, I. (2000) je rozdělena do šesti základních kategorií 

následovně: 

Lehká mentální retardace 

Středně těžká mentální retardace 

Těžká mentální retardace 

22 



Hluboká mentální retardace 

Jiná mentální retardace 

Nespecifická mentální retardace 

Lehká mentální retardace 

IQ 50 - 69 (F 70) 

Mnozí postižení mají specifické problémy se čtením a psaním. Jsou schopni užívat 

řeč účelně, udržovat konverzaci, dosáhnout úplné nezávislosti v osobní péči (jídlo, pití, 

oblékání a hygienické návyky). Většinu lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše 

praktické než teoretické schopnosti. 

Středně těžká mentální retardace 

IQ 35 - 49 (F 71) 

U jedinců s tímto postižením je opožděn rozvoj chápání a užívání řeči. Dále je 

omezena schopnost sebeobsluhy, zručnosti, v dospělosti jsou schopni vykonávat 

jednoduchou manuální práci. Na základě speciálních vzdělávacích programů si mohou 

osvojit základy čtení a psaní. U většiny takto postižených je přítomen autismus, 

epilepsie, tělesná postižení. 

Těžká mentální retardace 

IQ 50 - 69 (F 70) 

Většina jedinců této kategorie trpí značným stupněm poruchy motoriky, vadným 

vývojem ústředního nervového systému nebo jinými vadami. Možnosti výchovy a 

vzdělávání jsou značně omezené. Systematickou, včasnou a dostatečnou kvalifikovanou 

rehabilitační, výchovnou a vzdělávací péčí lze významně přispět k rozvoji motoriky, 

rozumových schopností, komunikačních dovedností, soběstačnosti a k celkovému 

zlepšení kvality života. 

Hluboká mentální retardace 

IQ 50 - 69 (F 70) 

Možnosti výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené. Tito postižení jednice většinou 

nemají žádnou schopnost pečovat o svoje základní potřeby, vyžadují stálý dohled, péči 

a pomoc. IQ se nedá změřit, je odhadováno na nižší než 20. Běžné jsou těžké 

23 



neurologické nebo jiné tělesné nedostatky postihující hybnost, epilepsie, poškození 

zraku a sluchu. 

Jiná mentální retardace 

IQ 50 - 69 (F 70) 

Tato kategorie se používá v případě, že je stanovení stupně intelektu pomocí 

běžných metod nesnadné nebo nemožné. Postižení mají většinou přidružená a 

senzorická nebo somatická poškození - nevidomí, neslyšící, těžké poruchy chování, 

těžce tělesně postižení. 

Nespecifická mentální retardace 

(F 79) 

Do této kategorie jsou zařazeni ti postižení, kdy mentální retardace je prokázána, ale 

chybí dostatek informací, aby bylo možnost pacienta zařadit. 

Dělení MR podle druhu chování (PIPEKOV Á, J. 1998): 

~ typ eretický ( nepokojný, dráždivý, instabilní) 

typ torpidní (apatický, netečný, strnulý) 

typ nevyhraněný, procesy vzruchu a útlumu jsou relativně v rovnováze, popř. 

jeden z nich mírně převládá. 

Charakteristika MR 

Vždy je třeba brát v úvahu, že u člověka s MR je zasažena celá osobnost. Jejich 

vývoj je omezen. Omezený vývoj je patrný především v následujících složkách : 

~ motorika: postižena je v různé míře hrubá i jemná, objevují se poruchy 

koordinace a hypoaktivita 

~ řeč: řečový projev osob s MR je velmi odlišný, záleží na etiologii, na hloubce 

postižení, na vnějších faktorech (sem řadíme především podnětné rodinné 

prostředí...) a mnoha dalších okolnostech 

- paměť: poruchy vštípení, uchování i vybavování, rychle vyhasíná, někdy je 

velmi dobrá paměť mechanická, • pozornost • krátkodobá, rychle 

unavitelná,roztěkaná, • myšlení • neschopnost abstrakce, omezená schopnost 

učení, stereotypnost, infantilnost, rigidita, kolísání výkonů 
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- chování: zasažena je - osobnost - slabá vůle, sugestibilita, ale i - city a sociální 

vztahy - labilita, impulzivita, nekontrolovatelnost, ulpívání 

smyslový rozvoj: i ten bývá většinou opožděný, charakteristické je neglobální 

zpomalené vnímání, setkáváme se s kinestetickými poruchami, špatným 

hmatovým vnímáním, poruchou vnímání času a prostoru, poruchami 

diferenciace 

Dále je velice dUJ.ežité si uvědomit, že každý člověk je osobnost. I mentálně 

postižený, že je jako osobnost velmi individuální, nenapodobitelný a neopakovatelný. 

Proto nikde na světě nelze najít dvě osoby, které budou stejné. 

Orientačně však můžeme vysledovat určité společné rysy, které se u jednotlivých 

kategorií, dělených dle hloubky postižení vyskytují. Jednotlivé rysy v jednotlivých 

pásmech postižení se mohou překrývat a protínat, ale také procházet vývojem a tudíž se 

v průběhu života měnit. 

Etiologie MR 

Práce s MR jedincem musí kromě hloubky postižení také respektovat příčinu 

postižení, od které je možné odvíjet jednotlivé výchovné metody a postupy. Jiným 

způsobem a odlišnými metodami budeme pracovat s osobou, která má stanovenou 

diagnózu pseudooligofrenie, tj. opoždění mentálního vývoje sociálního původu 

(VÁGNEROVÁ, M. 1983) a jinak budeme pracovat s dítětem s Downovým 

syndromem. 

V literatuře se nejčastěji setkáváme s rozdělením příčin mentální retardace na 

vrozené a získané, dědičné a získané, endogenní a exogenní. Ač se někteří autoři 

v některých částech liší, přesto všichni respektují základní dělení. 

Příčiny MR 

1. Dědičné - praekoncepční - monogenní poruchy 

- polygenní poruchy 

- poruchy počtu chromozomů 

- poruchy struktury chromozomů 

2. Získané - při koncepci 
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3.Nemámé 

- postkoncepční - prenatální: v průběhu gravidity - infekce, záření, 

pohl. choroby, metabolické poruchy 

- perinatální: obtížný či dlouhotrvající porod, asfyxie 

- postnatální: výchova ve škole, rodině, společnosti, 

úrazy, horečn. onem., mozk. ph'hody .... 

Ještě je třeba doplnit, že při určování etiologie je nutné brát v úvahu to, že většinou 

se jedná o více příčin, které nemusí a většinou ani nevznikají současně, nýbrž často 

v časové posloupnosti. 

3.3.2 Dětská mozková obrna- DMO 

Definice 

Dětská mozková obrna je ranně vzniklé poškození mozku vzniklé před porodem, za 

porodu nebo krátce po něm a projevující se převážně v poruchách vývoje hybnosti. 

KRAUS, J., ŠANDERA, O. (1975) uvádí, že dětská mozková obrna je porucha 

hybnosti a vývoje hybnosti vzniklá v nejranějším vývojovém období na základě 

poškození nezralého mozku. Jde tu o mozkové pohybové poškození, o senzomotorické 

poškození držení a pohybu na základě nepokračující léze. Toto mozkové poškození 

může vzniknout v prenatálním období zejména infekcemi matky, krvácením během 

těhotenství, toxickými vlivy narkotik či působením rentgenových paprsků nebo 

alkoholu. Nejvýznamnější je zde nedonošenost dítěte. 

Příčiny a příznaky DMO 

U perinatálních příčin jsou zmiňovány nejčastěji protahovaný, dlouhotrvající porod, 

asfyxie novorozence (nedostatek kyslíku, nutné kříšení novorozence), těžká 

novorozenecká žloutenka, dále to jsou porody překotné, klešťové, porody pánevním 

koncem nebo předčasný odtok plodové vody či vcestné lůžko (placenta leží v děložním 

východu, tedy v porodních cestách). Mezi postnatální činitele jsou řazena zánětlivá 
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onemocnění CNS a jeho plen, černý kašel, bnisané procesy na kůži, novorozenecké a 

kojenecké záněty plic a další infekce dítěte (KRAUS, J., ŠANDERA, O. 1975). 

Příznaky, které jsou společné všem formám dětské mozkové obrny, jsou velmi 

rozmanité. Především tu je opožděný vývoj hybnosti, dále pak poruchy okohybných 

nervů a zraku vůbec (různé druhy šilhavosti, tupozrakosti, atrofie zrakových nervů, 

krátkozrakost, dalekozrakost atd.). Velmi časté jsou poruchy řeči a poruchy vývoje řeči. 

K dětské mozkové obrně se mohou přidružit další vady a poruchy. Hlavním 

syndromem DMO jsou poruchy hybnosti a vývoje hybnosti, dále se mohou vyskytovat 

dle Lesného "přidružené poruchy DMO", mezi které patří lehčí poruchy 

psychomotoriky, poruchy psychiky, poruchy intelektu, poruchy vědomí (epileptické 

záchvaty), poruchy chování, poruchy smyslové (poruchy sluchu, zraku), poruchy řeči, 

jež jsou v přímé souvislosti s poruchami hybnosti, neboť jde v podstatě o poruchy 

hybnosti mluvních orgánů (KÁBELE, F. 1988). 

Dětskou mozkovou obrnu velmi často doprovázejí epileptické záchvaty. Nejčastěji 

se vyskytují u hemiparetické formy (40-70 %), u kvadruparetické formy (25-65 %), u 

diparetické a hypotonické formy se vyskytují asi u jedné třetiny i méně a u 

extrapyramidové formy téměř nejsou. Poměrně časté jsou zde poruchy intelektu. U 

první poloviny případů je intelekt nezměněn, u té druhé dochází ke snížení intelektu 

v různém stupni. Vyskytovat se mohou také různé poruchy chování (KÁBELE, F. 

1988). 

Velmi časté jsou při DMO i poruchy zraku. Mohou se vyskytovat poruchy 

zrakového nervu, strabismus a epileptické a epileptické paroxysmy. U více než třetiny 

jedinců s DMO se zrakové vady objevují. Jde zejména o myopii, nystagmus, 

strabismus, atrofii zrakového nervu. 

Při DMO se objevuji také poruchy sluchu, ovšem již v menší míře než např. 

poruchy zraku. Většinou jde jen o lehkou nedoslýchavost, přičemž u některých jedinců 

nedoslýchavost značně kolísá. Jedinci s DMO mají ve chvílích zvýšené spasticity či 

nepotlačitelných mimovolních pohybů sníženou schopnost nejen sluchové, ale i 

zrakové, kinetické, motorické, tzn. všech receptorů a analyzátorů. 
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Dětská mozková obrna má velmi rozmanitý klinický obraz, mluví se tedy spíše o 

syndromu než o nemoci. Dochází zde k narušení motoriky, tzn. hybnosti a vývoje 

hybnosti, k narušení senzoriky - smyslového vnímání (KÁBELE, F. 1988). 

FonnyDMO 

Při dělení podle druhu postižení se rozlišují dvě základní kritéria, tonus a místo 

postižení. U tonusu, což je kontrakční stav svalů podmíněný nervovým vlivem, rozlišuje 

se; hypertonie jako zvýšený svalový tonus, která se dále člení na spasticitu (v poloze na 

zádech jsou hlava a ramena stažena zpět, nohy jsou silně nataženy a stočeny dovnitř, při 

pasivním překonání odporu pohybu nastupuje fenomén sklápěcího nože) a rigiditu Ode 

o zpomalení, ztuhlost, stejnoměrný odpor končetin; hypotonie jako snížený svalový 

tonus, u které se rozlišuje čistá mozková hypotonie (snížené svalové napětí, ochablost) a 

ataxie (nedostatek řádu a souhry svalů) a střídavý svalový tonus, což jsou atetózy, 

mimovolní pohyby, nedostatek držení, náhlé prudké pohyby atd. (LESNÝ, I. 1985). 

Podle místa postižení se rozlišuje tetra, kvadruparézylkvadruplegie jako 

částečné/úplné ochrnutí všech čtyř končetin, diparézy/diplegie což značí postižení 

celého těla, ovšem více dolních končetin (patrné při stání a chůzi, kolena a kyčle jsou 

ohnuty do postavení na špičkách), dále hemiparézy/hemiplegie což je vertikální 

postižení poloviny těla (vždy postižená opačná polovina mozku), dolní končetiny jsou 

postiženy více, při pravostranné hemiplegii bývá více postižena řeč a dochází ke 

křečím, tzv., triparézy/triplegie značí hemiplegie s dodatečným postižením jedné 

končetiny a konečně monoparézy/monoplegie s postiženou pouze jednou končetinou, 

často se ale jedná o hemiplegii v časném stádiu. 

Rozdělení forem DMO je u všech autorů v podstatě stejné, zde je uvedeno rozdělení 

podle PIPEKOVÉ, J. (1998), které uvádí ve své knize "Kapitoly ze speciální 

pedagogiky'': 

!.Spastické fonny 

- hemiparetická - spastická obrna horní i dolní končetiny jedné poloviny těla, 

zpravidla s převážným postižením horní končetiny, která bývá ohnuta v lokti, 

zatímco dolní končetina je napjata tak, že postižený došlapuje na špičku 
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- diparetická - je spastická {křečovitá) obrna, kdy jsou postiženy zejména dolní 

končetiny, chůze bývá nůžkovitá (kolena se o sebe třou), po špičkách, 

s pokrčenými koleny při spasticitě tlexorů bérce 

- kvadruparetická - spastická obrna všech čtyř končetin, s převážným postižením 

dolních končetin 

2. Nespastické formy 

- hypotonická - chabá obrna, zpravidla výraznější na dolních končetinách, 

vyznačuje se sníženým svalovým napětím 

dyskinetická - (dřívější název je forma extrapyramidová) vyznacuJe se 

nepotlačitelnými mimovolními pohyby, které doprovázejí každý pokus o volný 

pohyb 

- mozečková - se vyznačuje snížením svalového napětí a poruchami pohybového 

koordinace 

3.4 Osnovy tělesné výchovy na ZŠ speciálních 

Zákonem č. 56112004 Sb. - Školský zákon - došlo k zániku názvu pomocná škola, 

který je nahrazen názvem základní škola speciální, avšak nový vzdělávací program pro 

základní školy speciální ve školním roce 2005/2006 doposud není vydán. 

Proto ve školním roce 2005/206 se výchova a vzdělávání žáků základních škol 

speciálních řídí Vzdělávacím programem pomocné školy a přípravného stupně pomocné 

školy (ŠVARCOVÁ, I. 1997). 

Organizačně se pomocná škola členila na čtyři stupně: nižší, střední, vyšší a 

pracovní. Žáci, kteří nejsou dosud schopni plnit učební osnovy pomocné školy (ZŠ 

speciální) mohou navštěvovat před nižším stupněm (dnes I. stupněm ZŠ speciální) 

přípravný stupeň. 

Přípravný stupeň - 5 hodin týdně. 

Pojetí tělesné výchovy je zaměřeno na optimální držení těla, zvládnutí základních 

pohybových dovedností, na rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti a zvyšování 

tělesné zdatnosti. 
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Obsah učiva: 

- napodobování pohybů 

- chůze,běhlezení,skok 

- cvičení obratnosti 

- cvičení na nářadí 

- cvičení s mfčem 

- zdravotní cviky 

- sezónní činnosti 

- hudebně pohybové hry. 

Nižší stupeň - 5 hodin týdně. 

Tělesná výchova sleduje cíl zdravotní. Je zaměřena na optimální držení těla, 

zvládnutí základních pohybových dovedností, rozvíjení a posilování pohybové 

výkonnosti, zvyšování tělesné zdatnosti. 

Obsah učiva: 

I. Cvičení pro správné držení těla 

II. Kondiční cvičení 

III. Koordinační cvičení 

IV. Základy gymnastických cvičení 

V. Hudebně pohybové činnosti 

Vl. Základy sportovních her 

VII.Sezónrú činnosti. 

Střední stupeň - 5 hodin týdně. 

Tělesná výchova je zaměřena na rozvíjení pohybové dovednosti žáků, jejich 

tělesnou kulturu a má pozitivně působit na koncentraci pozornosti a rozvoj jejich 

volních vlastností. Důraz je kladen na hravost, soutěživost a rytmizaci pohybových 

aktivit. 
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Obsah učiva: 

Stejné tématické celky jako u nižšího stupně. 

Vyšší stupeň- 5 hodin týdně. 

Tělesná výchova je zaměřena na dosažení co nejvyššího stupně tělesné zdatnosti, 

odolnosti a otužilosti. Vede k pěstování hygienických návyků, dobrému vztahu k práci a 

sportu. Učitel upravuje obsah tématických celků tělesné výchovy s ohledem na 

postižení žáků. 

Obsah učiva: 

I. Cvičení pro správné držení těla 

ll. Cvičení pro rozvoj vytrvalosti, posilování 

lll. Koordinační cvičení 

IV. Základy gymnastických cvičení 

V. Rytmická gymnastika 

VI. Základy sportovních her 

Vll.Atletika 

Vill.Sezónní činnosti. 

Pracovní stupeň - 5 hodin týdně. 

Tělesná výchova plní úkoly zdravotní a výchovné. Jejím cílem je podpora rozvoje 

organismu, vytváření pohybových dovedností a návyků k pracovnímu a společenskému 

uplatnění žáků. 

Obsah učiva: 

I. Cvičení pro správné držení těla 

ll. Kondiční a koordinační cvičení 

ill. Rytmická gymnastika 

IV. Základy sportovních her 

V. Sezónní činnosti. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1. Metodika 

Pro možnost zjištění výsledkU práce byly zvoleny tyto metody : 

1. metoda pozorování 

2. metoda srovnávání 

3. metoda dotazování - anketa 

1. Metoda pozorování 

Metoda pozorování je považována za nejzákladnější metodu a proto byla zvolena i 

pro tuto práci. Její podstatou je cílevědomé, plánovité a systematické sledování určitých 

skutečností cestou smyslového vnímání pozorovatele. 

Na základě této metody získáme písemný materiál sestavený ze zjištěných poznatků 

vypozorovaných průběžným sledováním respondentů. 

Respondenti byli pozorováni při realizaci průzkumu pohybových dovedností se 

cvičením s náčiním a při aplikaci modelových jednotek. Výsledky byly zaznamenány 

písemně. 

Průzkum pohybových dovedností byl zaměřen na : 

schopnost optimálního držení náčiní 

jemnou motoriku prstů 

celkové provedení pohybu 

Při aplikaci modelových jednotek byl kladen důraz na: 

soulad pohybu s hudbou 

motorickou paměť 

celkový dojem 

2. Metoda srovnávání 

Metodou srovnávání bude zjištěn rozdíl na začátku sledovaného období a na konci 

sledovaného období. 
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V rámci této metody by měly být zjištěny a zaznamenány shodné či rozdílné 

pohybové dovednosti na začátku a na konci práce. Předmětem srovnávání budou 

respondenti jako jednotlivci. 

3. Metoda dotazování - Anketa 

Vypracovaná anketa je součástí příloh diplomové práce. Prostřednictvím ankety 

bude zjištěn zájem respondentů o rytmickou gymnastiku v hodinách tělesné výchovy. 

4.2. Kazuistika vybraných respondentů 

Respondenti byli vybráni ze základní školy speciální v Příbrami, kde pracuji jako 

učitelka. Velkou výhodou je, že všechny respondenty osobně znám a naše spolupráce 

bude tedy značně usnadněná, jejich vstřícností, otevřeností i ochotou k činnosti. 

Bylo vybráno celkem dvanáct respondentů, ve věku od 9 let do 18 let, z toho 9 

dívek a 3 chlapci. Respondenti při hodinách tělesné výchovy absolvovali průzkum 

pohybových dovedností se cvičením s náčiním a aplikovali modelové jednotky. 

Kazuistika č. 1 : lva 

Pohlaví: Zenské 

Věk: 9let 

Diagnóza: - těžké kombinované postižení 

PMR a nevidomost 

Hybnost: - psychomotorický vývoj opožděn 

- koordinace pohybů velmi narušena, chůze byla opožděna, 

teprve získává jakousi jistotu pohybu, experimentuje, pohyby 

jsou nekoordinované- vliv PMR 

- samostatná chůze pouze na kratší vzdálenost, jinak v kontaktu 

s asistentkou 

- hrubá a jemná motorika se neustále rozvíjí 

- nácvik chůze s bílou hůlkou 

Reě: - vzhledem k dg. opožděn vývoj řeči 
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- řečová oblast se neustále rozvíjí, řeč je srozumitelná 

- slovní zásoba se neustále rozvíjí 

Komunikace: - komunikace je omezená a náročná 

- cílená komunikace vázne, teprve se rozvíjí možnosti a 

způsoby 

- zachován mluvní apetit 

Výchova a -výchova probíhá v rodině (s matkou a otcem, sourozenci) 

vzdělávání: - dívky zdravotní postižení zpusobeno těžkou nedonošeností 

- matka závažné ledvinové onemocnění 

- celá rodina se dívce intenzivně věnuje 

- dívka má svou osobní asistentku, je to její teta, dívka je na 

tetě velmi citově závislá 

- dívka navštěvuje druhým rokem přípravný stupeň základní 

školy speciální 

- výchovná a vzdělávací činnost je vedena individuálně 

asistentem nebo učitelem, samostatně pracovat nezvládá 

- nutná přítomnost osobního asistenta i z důvodu činností 

sebeobsluhy (oblékání, jídlo, hygiena, toaleta) 

- využívá NP ve výuce 

Psychika: -je milá, veselá, přátelská, velmi zvídavá 

- zlozvyky - štípání druhých osob 

- objevují se mimovolné pohyby jako je kývání, kmitání 

zdviženýma skrčenýma rukama 

- ráda má vedle sebe autoritu, jinak je vzdorovitá 

- dívka je v péči SPC pro zrakové postižené, neurologa 

Rehabilitace: - logopedie - v rámci RV ve škole 

- pravidelná návštěva tyflopedky 

- s matkou ozdravné pobyty 

Zájmy: - ráda poslouchá hudbu, písně pozná podle melodie 

-má ráda básničky, říkanky, říkadla, pohádky 

- chodí ráda do školy 

Rozumové - opožděný psychomotorický vývoj dle dg. 

schopnosti: - rozum. schopnosti váznou, vlivem MR 
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~sluchová oblast je dominantní, preferuje hudbu, zpěv, řl'kadla, 

rytmická cvičení 

~ zvládá hravá cvičení - napodobuje zvuky zvířat 

- výrazně se snaží o nápodobu , toho co slyšela 

Grafomotorika - v této oblasti má stále nedostatky 

. ~ lateralita není zatím vyhraněná, předměty uchopí levou i • 

pravou 

~ fixuje si úchop předmětů, upuštění předmětů není již tak 

intenzivní 

Smyslové - sluch je velmi dobrý 

vnimáni: ~ zrakové postižení ~ nevidomost 

Kazuistika č. 2 : Markéta 

Pohlaví: IZenské 

Věk: 10 let 

Diagnóza: - středně těžká MR 

~ centrální hypotonický syndrom 

- srdeční vada 

~ dyslalie 

- amblyopie - tupozrakost 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- centrální hypotonický syndrom (děvče váží 20 kg) 

~celkově pomalejší psychomotorické tempo, manuální zručnost 

díky hypotonii slabší, potíže u činností vyžadující přesnost 

(cílené pohyby) 

~jemná motorika narušena 

~ v hodinách TV nevykonává cvičení, která jsou vzhledem k 

jejímu oslabení nevhodná 

Řeč: - opožděný vývoj řeči 

- dyslalie, ale řeč je srozumitelná 

- aktivní i pasivní slovní zásoba je dobrá 
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Komunikace: - komunikace je velmi dobrá, vstřícná, někdy až náročná na 

sociální kontakt, který neustále vyžaduje od svého okolí 

- dívka je verbální komunikaci nakloněna, nestydí se mluvit 

v neznámém kolektivu ani v neznámém prostředí, je 

spontánní ve svých projevech. 

Výchova a - výchova probíhá v rodině ( s matkou, otcem a dvěma 

vzděláváni: nevlastními sourozenci) 

- rodina je problematická (alkohol) 

- dívka navštěvuje základní školu speciální čtvrtým rokem 

- ve výuce je spíše pasivní, nevyhledává žádnou činnost, je tu 

problém ji nějak motivovat 

- zhoršená koncentrace pozornosti, nesoustředěnost, u činnosti 

dlouho nevydrží, odbíhá k vyprávění, jiným podnětům 

-řízená činnost probíhá spíše formou hry, potřebuje nutně 

individuální vedení 

- sebeobsluha - s mírnou pomocí 

Psychika: -je milá, kamarádská, veselá, se smyslem pro humor 

- má negativní vztah k pohybu ve větším kolektivu dětí (při TV 

je bojácná, má strach, že jí děti ublíží- váží pouze 20kg) 

- někdy dochází k úlekovým reakcím 

- citově strádá nedostatkem zájmu ze strany rodičů, o děvče 

doma většinou pečuje starší bratr 

- velmi radostně reaguje na pochvalu a povzbuzení 

- děvče je v péči klinického psychologa 

Rehabilitace: -logopedie- v rámci řečové výchovy (RV), jež má pravidelně 

hodinu týdně ve škole 

- logopedická péče pod vedením speciálního pedagoga v PPP 

(celkový rozvoj osobnosti, do činností jsou zařazována 

grafomotorická cvičení) 

- zdravotní TV v rámci zájmového kroužku 

- artefiletika, plavecké kurzy, muzikoterapie 

- děvče je v péči dětské neurologie a kardiologie 

Zájmy: - poslouchá hudbu i mluvenou řeč (kazety s pohádkami) 
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- chodí ráda do divadla a do kina, ráda tančí 

Rozumové - intelektová úroveň odpovídá pásmu středně těžké MR 

schopnosti: - problematická je sféra paměťových funkcí 

- vázne logické myšlení 

-přečte pouze velká tiskací písmena A, E, I, O, U (s názorem) 

- není schopna práce s čísly, bezpečně napočítá do pěti 

- pomalejší tempo při práci, vyšší únava při duševní činnosti 

Grafomotorika - dívka má velké obtíže v grafomotorice 

. - grafická produkce na úrovni čmáranic nebo hlavonožce . 
-grafický projev se známkami organicity, používá pravou ruku 

- neustálé procvičování grafomotoriky 

Smyslové - sluch je dobrý 

vnfmánf: - zrakové vnímání je narušeno amblyopií 

Kazuistika č. 3 : Verunka 

Pohlavf: Zenské 

Věk: 12let 

Diagnóza: - středně těžká MR 

- mikrocefalie 

- středně těžká nedoslýchavost 

- dyslalie, agramatismus 

-ADHD 

Hybnost: - opoždění v psychomotorickém vývoji 

- nedostatky v jemné a hrubé motorice 

- zhoršená pohybová koordinace, chůze nejistá, dívka je velmi 

drobné postavy 

- v péči dětské neurologie 

Řeč: - vzhledem k dg. narušen vývoj řeči 

-řeč je dyslálická, hůře srozumitelná, spíše na úrovni slov, 

objevují se agramatismy (nesprávný slovosled, slova klade ve 

větě bez gramatických souvislosti') 
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- výrazně pomalá mluva, velmi malá slovní zásoba 

Komunikace: - středně těžká nedoslýchavost dívky má za následek problémy 

v komunikaci 

- slyší hlasitou řeč na vzdálenost 1 - 4 m 

- sociální kontakt navazuje vstřícně, spontánně, dobře odezírá 

- měla sluchadla, ale již půl roku je nenosí "prý je ztratila" 

- častá komunikace pomocí gest a ukazování 

- když nemluví, má pravou ruku na puse (zlozvyk), vzhled 

zamyšleného člověka 

- mluvní apetit zachován 

Výchova a - výchova probíhá v rodině (matka, otec a 2 mladší sourozenci) 

vzděláváni: - domácí příprava na vyučování není téměř nikdy, není zde 

podpora rodičů - casus socialis 

- dívka navštěvuje základní školu speciální pátým rokem 

- v řízené činnosti jsou problémy, potřebuje nutně individuální 

vedení, využívá IVP ve výuce, při rytmizaci zátěže a vhodné 

motivaci lze pracovat jen po velmi krátkých úsecích 

- zhoršená koncentrace pozornosti, nesoustředěnost, ulpívání 

myšlení, vázanost na okolní podněty, psychomotorický neklid 

(ADHD), infantivní projevy v chování 

- nemá vypěstované základní hygienické návyky 

Psychika: -je citově choulostivá, sklíčená, nedůvěřivá 

- velký nedostatek citové podpory ze strany rodičů ji zraňuje a 

je velmi vděčná za jakoukoliv přízeň a zájem ze svého okolí 

- docházka do školy je velice pozitivní a přínosná pro její zrání 

v psychické, sociální a emocionální oblasti 

Rehabilitace: - logopedie - v rámci RV ve škole 

- v péči foniatrie a SPC pro sluchově postižené (pasivní postoj 

rodičů k vyšetření) 

- opakovaně byla doporučována péče v PPP pro rozvoj 

grafomotoriky, projevy ADHD a logopedickou péči (rodiče se 

však do poradny nedostavili) 

- muzikoterapie, artefiletika, plavecké kurzy v rámci školy 
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Zájmy: • ráda kreslí, modeluje, hraje si s hračkami a stavebnicemi 

- prohlíží si obrázkové knížky, dívá se na televizi 

- chodí ráda do školy 

Rozumové ·opoždění v psychomotorickém vývoji, na úrovni spíše středně 

schopnosti: těžké MR, vzhledem k těžšímu kombinovanému postižení 

však nelze stupeň retardace spolehlivě určit 

• celkově pomalejší tempo práce 

- velké nedostatky má v psaní a čtení, plete si písmenka, hádá 

- početní představivost nejistá do 5 

- větší motivaci má u neverbálních úkolů, dobře zvládá 

nápodoby her (staví most z kostek apod.), barvy zná základní 

Grafomotorika • grafický projev se známkami organicity 

. -spontánní, jednoduchá kresba (sluníčko, domeček apod.) . 
• kresba jednoduché postavy, nápodoba geometrických tvaru 
- správné držení tužky v pravé ruce 

Smyslové -zrak je dobrý 

vnimání: - sluch - středně těžká nedoslýchavost 

Kazuistika č. 4 : Jaroslav 

Pohlaví: Mužské 

Věk: 13let 

Diagnóza: - středně těžká MR 

- Downův syndrom 

- dyslalie 

- strabismus 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- hrubá motorika dobrá, je obratný 

- chůze stabilní 

-vázne jemná motorika (úchop, grafický projev) 

-v hodinách TV vykonává všechna cvičení, je velice zdatný, je 

velmi obratný, rád běhá a hraje různé hry 

R~: - vzhledem k dg. narušen vývoj řeči 
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- řeč je dyslálická, spíše setřelá až nesrozumitelná 

-jednotlivé výrazy (většinou odpovídá jednoslovně) jsou ve 

větě silně deformované 

- má malou slovní zásobu, u chybějících výrazU ukazuje či 

napodobuje věci, zvířata apod. 

Komunikace: - obtížně srozumitelná řeč, chlapec má však snahu trpělivě 

slova opakovat 

- spontánně nehovoří, ale rozumí všemu, co se mu říká 

- nejraději komunikuje s matkou a rodinnými příslušníky 

- má živou mimiku a gestiku, s potěšením a rád napodobuje 

Výchova a - výchova probíhá v rodině (pěstoun a pěstounka, 2 sourozenci), 

vzděláváni: - spolupráce pěstounů se školou je výborná, je vidět že mají 

chlapce velmi rádi, má dobré a podnětné prostředí, dobré 

zázemí, zájem o dítě je na vysoké úrovni 

- chlapec navštěvuje základní školu speciální třetím rokem 

- pozornost je dobrá, závislá na motivaci 

- v řízené krátkodobé činnosti plní jednoduché úkoly a příkazy 

- má jednoduché stereotypie, které mají funkci 

uvolnění, zklidnění, odreagování 

-při sebeobsluze je samostatný (stolování) 

Psychika: -je milý, dobromyslný, hovorný 

- adaptace pomalá, zvláště na nové situace a cizí prostředí 

- kontakt navazuje bez obtíží, působí spokojeným a ukázněným 

dojmem 

- hraje si sám, ale zapojí se rád i mezi děti 

- povídá si sám se sebou, kdy si rekapituluje prožité 

Rehabilitace: -logopedie- v rámci RV,jež má hodinu týdně ve škole 

- rozvoj grafomotoriky, procvičování pozornosti a řízené 

činnosti 

- rehabilitační a relaxační cvičení 

- muzikoterapie, artefiletika, plavecké kurzy 

Zájmy: - má rád hudbu a tanec, cvičí s chutí 

- líbí se mu cestovat autem, rád si s auty hraje 
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- rád navléká korálky a pracuje s kostkami 

Rozumové - psychomotorický vývoj opožděn dle dg. 

schopnosti: - koncentrace pozornosti je krátkodobá, závislá na motivaci, 

výrazně pomalé tempo a vyšší únava 

-čte všechny samohlásky, slabiky zatím nejlépe se souhláskami 

L,M, spojování slabik do slov dle obrázků (máma, Ema) 

- při psaní vázne jemná motorika, koordinace a cílení pohybů 

- spontánně napočítá. bezchybně do 6, snaží se počítat 

jednoduché příklady na prstech (1 + 1, 1 +2) 

- barvy zná málo, neumí je pojmenovat 

Grafomotorika - píše a kreslí pravou rukou, úchop tužky není dobře zažitý 

. -napodobuje vertikální i horizontální tah, ale se slabou stopou . 
pastelu na papíře 

- doplňuje kresbu panáčka se slovním komentářem 

- ve volné kresbě se objevují kruhovité formy, často jen tak 

čmárá bez zrakové kontroly, charakteristická je tendence vše 

začárat 

Smyslové - sluch je dobrý 

vnímáni: - zrakové vnímání narušeno strabismem 

Kazuistika č. S: Jakub 

Pohlaví: Mužské 

Věk: 13let 

Diagnóza: -lehká MR 

- DMO- spastická diparesa a akcelerací vlevo 

- spastická kyfosa 

-dysartrie 

-nystagmus 

- strabismus 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- DMO- spastická diparesa s akcelerací vlevo 

- spastická kyfosa 



- chodí s přidržením s nataženými kolen. klouby a překřižuje 

nohy, sám se v prostoru neudrží 

- chlapec používá k pohybu mechanický invalidní vozík, krátké 

vzdálenosti zvládá sám, k dispozici má osobní asistentku 

- motorika HK narušena jen částečně, je schopen používat ruce, 

např. při práci s počítačem, držení míče 

- i přesto pohyb horních končetin je trhavý, celkově spastické 

pohyby 

Řeč: - dysartrie, mírně postižena i motorika mluvidel 

- verbální projev je celkem dobrý, mluví ve větách přiměřeným 

obsahem, dovede vyjádřit co potřebuje 

- znesnadněno polykání a žvýkání, přítomna hypersalivace 

Komunikace: - komunikace je velmi dobrá se známou osobou 

- díky dysartrii a přítomné salivaci je značně zhoršené 

porozumění 

- více pozornosti věnuje dospělým 

Výchova a -výchova probíhá v rodině (matka, otec a mladší bratr) 

vzděláváni: - chlapec navštěvuje základní školu speciální čtvrtým rokem 

- dále používá tématické tabulky (pro úchop je 

vhodné zejména materiál z papíru zalaminovat do folie) 

- využívá výukové počítačové programy koncipované formou 

didaktických her k rozvoji kognitivních znalostí a 

komunikačních dovedností 

Psychika: -je milý, kamarádský 

- občas bývá negativistický 

- chce být úspěšný a snaží se o dobrý výkon, který chce ocenit 

- po psychické stránce se rozvíjí plynule, bez větších výkyvů 

Rehabilitace: -logopedická péče- v hodinách RV 

- v péči SPC při Jedličkově ústavu v Praze, dále v péči 

neurologie a PPP 

- RHB, hydroterapie na rehabilitačním oddělení 

- hipoterapie, muzikoterapie, artefiletika 

- plavání - dojíždí do Prahy 
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- pravidelně se zúčastňuje školy v přírodě 

- každý rok absolvuje pobyt v lázeňské léčebně v doprovodu 

své matky 

Zájmy: -má rád hudbu (má dobrý hudební sluch), rád zpívá 

- chodí rád do školy, nejraději se učí na počítači 

-jezdí rád na kole 

Rozumové - psychomotorický vývoj nerovnoměmý dle dg. 

schopnosti: - intelektová úroveň odpovídá pásmu lehké MR 

-celkově pomalejší tempo práce 

- zhoršená koncentrace pozornosti 

Grafomotorika - omezena v důsledku organického poškození CNS 

. - provádění uvolňovacích cviků pro rozvoj grafomotoriky . 
nepřináší velké výsledky, ale působí velmi dobře na její 

psychiku 

- má narušenou zrakovou percepci (diferenciace detailů písmen 

a jejich polohy) 

Smyslové - zrak - nystagmus, strabismus - chlapec nosí brýle 

vnimání: -sluch je dobrý 

Kazuistika č. 6 : Dana 

Pohlaví: Ženské 

Věk: 13let 

Diagnóza: - kraniocereberální poranění 

- centrální spastická kvadruparesa s levostranou převahou 

-lehká MR 

- mírná atrofie mozečku 

Hybnost: - opoždění v psychomotorickém vývoji 

- zhoršená pohybová koordinace, chůze nejistá, 

-jemná motorika narušena, utáhne si tkaničky a umí i kličku, 

hůře zapíná knoflíky levou rukou 

- částečné omezení TV - bez dlouhých pochodů, běhů, bez 

cviků na obratnost 
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Řeč: - přetrvávají drobné logopedické vady výslovnosti 

- správný slovosled, slova klade ve větě bez gramatických 

chyb) 

- vyjadřovací schopnosti a slovní zásoba je dobrá 

Komunikace: - sociální kontakt navazuje bez obtíž~ vstřícně 

- spontánně vypráví 

- nejraději komunikuje s učitelkou a spolužáky 

Výchova a - výchova probíhá v rodině (otec, starší sourozenec a blízcí 

vzdělávání: přlbuzní) 

- matka náhle zemřela v 02/2006, dívka ztrátu matky docela bez 

obtíží zvládá, naopak se u ní objevilo určité uvolnění, 

- dívka navštěvuje základní školu speciální šestým rokem 

- pracuje v pomalejším tempu, pomaleji chápe instrukce, 

- zvýšená unavitelnost 

- ráda se zapojí do kolektivu 

- sebeobsluha je dobrá 

Psychika: -je milá, vstřícná, komunikativní, kamarádská 

-je citově choulostivá 

-je velmi vděčná za jakoukoliv přízeň a zájem ze svého okolí 

- docházka do školy je velice pozitivní a přínosná pro její zrání 

v psychické, sociální a emocionální oblasti 

Rehabilitace: -logopedie- v rámci RV ve škole 

- pravidelně se zúčastňuje školy v přírodě 

- muzikoterapie, artefiletika, 

Zájmy: - ráda kreslí, modeluje, hraje si, prohlíží si obrázkové knížky, 

dívá sena TV 

- chodí ráda do školy 

Rozumové - opoždění v psychomotorickém vývoji, na úrovni lehké MR 

schopnosti: -rozumové schopnosti jsou v normě, odpovídají věku dívky 

-celkově pomalejší tempo 

Grafomotorika - grafický projev je dobrý 

. - spontánní, jednoduchá kresba (sluníčko, domeček apod.) . 
-kresba jednoduché postavy, nápodoba geometrických tvarů 
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- správné držení tužky v pravé ruce 

Smyslové -zrak je dobrý 

vnímání: - sluch je dobrý 

Kazuistika č. 7: Viktorka 

Pohlaví: Zenské 

Věk: 15let 

Diagnóza: -lehkáMR 

-DMO 

- dyslalie 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- zhoršená pohybová koordinace 

-vadné držení zad (kulatá záda), chůze dobrá 

- v hodinách TV vykonává všechna cvičení 

Řeě: - ve verbální produkci občas agramatické věty 

- pomalá mluva, řeč je srozumitelná 

- slovní zásoba malá 

- často opakuje stejné otázky 

Komunikace: - komunikace je dobrá se známou osobou, s cizími lidmi 

mluví odměřeně a úsporně 

-vyprávění je někdy nesouvislé, hůře si vybavuje, někdy 

v komunikaci nevychází vstříc 

- lépe se cítí ve známém prostředí 

Výchova a - výchova probíhá v rodině (matka, otec a starší sestra) 

vzdělávání: - dívka navštěvuje základní školu speciální osmým rokem 

- individuální přistup a hlavně rytmizace neuropsychické zátěže 

- ve škole je práce v pomalejším tempu, někdy se ráda šetří, 

polevuje v pozornosti a práci, je nutná motivace a neustálý 

dohled na její práci (stále dohlížet, jinak pasivně sedí) 

- osvojila si základy psaní, čtení a počtů 

- v hygieně je samostatná 



Psychika: -je milá, usměvavá, radostná 

-někdy lítostivá, ostýchavá, nejistá 

- působí unaveným, utlumeným dojmem, objevují se únikové 

tendence - komentáře, volné asociace apod. 

-potřebuje častější povzbuzení, pochvalu 

- vyvarovat se nadměrné neuropsychické zátěže 

Rehabilitace: -logopedie - v rámci RV , jež má hodinu týdně ve škole 

- logopedie -v rámci zájmového kroužku, jednou týdně 

- RHB zaměřená na správné držení těla 

- muzikoterapie, artefiletika, hipoterapie 

- plavecké kurzy v rámci školy 

- pravidelně se zúčastňuje školy v přírodě 

Zájmy: - ráda poslouchá hudbu a zpívá 

- ráda se dívá na pohádky a dětské televizní seriály 

Rozumové - psychomotorický vývoj nerovnoměrný dle dg. 

schopnosti: - intelektová úroveň odpovídá pásmu lehké MR 

- zhoršená koncentrace pozornosti 

- celkově pomalejší tempo práce 

Grafomotorika - kresba postavy je jednoduchá, na úrovni hlavonožce 

. - píše levou rukou, pomalu ale hezky . 
- úchop je správný, ruka uvolněná 

Smyslové - zrak je dobrý 

vnímání: - sluch je dobrý 

Kazuistika č. 8 : Martina 

Pohlaví: ženské 

Věk: 16let 

Diagnóza: -lehká MR 

- dyslalie 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- celkově pomalejší psychomotorické tempo, manuální zručnost 
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dobrá 

-potíže u činností vyžadující přesnost (cílené pohyby) 

-jemná a hrubá motorika dobrá 

- v hodinách TV vykonává všechna cvičení s ochotou 

Reč: - opožděný vývoj řeči 

- dyslalie, mírně huhňavá, ale srozumitelná 

- aktivní i pasivní slovní zásoba je dobrá 

Komunikace: - komunikace je velmi dobrá, vstřícná 

- dívka se nestydí se mluvit v neznámém kolektivu ani 

v neznámém prostředí 

- mluví ve větách, věty značně agramatické 

Výchova a - výchova probíhá v rodině ( s matkou, otcem a mladším 

vzdělávání: bratrem) 

- dívka má starší nevlastní sestru, ale rodina se s ní nestýká 

- dívka navštěvuje základní školu speciální desátým rokem 

- rodiče se dívce hodně věnuji a spolupráce je dobrá 

- koncentrace pozornosti je velmi dobrá, odreagování formou 

hry 

- sebeobsluha je dobrá 

Psychika: -je milá, kamarádská, veselá 

- doma vykazuje separační úzkostnost (bojí se být doma sama 

v bytě bez rodičů, nevydrží ani s bratrem) 

- ve škole je adaptovaná dobře 

- děvče je v péči neurologa 

Rehabilitace: - logopedie - v rámci řečové výchovy (RV), jež má pravidelně 

hodinu týdně ve škole 

- logopedická péče pod vedením speciálního pedagoga v PPP 

- zdravotní TV v rámci rehabilitace 

- artefiletika, muzikoterapie 

-pravidelně se zúčastňuje školy v přírodě 

- děvče je v péči dětské neurologie 

Zájmy: -čte si knihy, ráda tančí a zpívá, dívá se na TV 

- chodí ráda na procházky 
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• pomáhá v domácnosti 

Rozumové - intelektová úroveň odpovídá pásmu lehké MR 

schopnosti: - čtení a psaní pro sociální kontakt celkem dobrý 

- početní představa velmi dobrá 

- vyšší únava při duševní činnosti 

Grafomotorika - grafický projev dobrý 

. - píše pravou rukou, úchop křečovitý . 
Smyslové -sluch je dobrý 

vnímání: -zrak je dobrý 

Kazuistika č. 9 : Věra 

Pohlaví: Zenské 

Věk: 17let 

Diagnóza: - DMO - spastická diparesa s pravostrannou převahou 

-lehká MR 

- dyslalie 

-oční vada 

Hybnost: - psychomotorický vývoj opožděný 

-jemná a hrubá motorika je dobrá 

- zhoršená pohybová koordinace, porucha rovnováhy 

- chůze je nestabilní, při chůzi po schodech velmi bázlivá 

- při pohybových činnostech neobratná, bázlivá 

Reč: - řeč je dyslálická až nesrozumitelná 

- odpovídá v krátkých větách, slova komolí 

- slovní zásoba je omezena v důsledku snížení intelektu 

Komunikace: - komunikace je zhoršena díky nesrozumitelné řeči 

-kontakt nenavazuje příliš dobře, vybírá si s kým bude 

komunikovat, podstatně raději komunikuje se známými a jí 

oblíbenými osobami 

- navázání kontaktu je občas problematické, někdy se objevuje 

až strach z mluvení, kdy dívka utíká z místa komunikace 
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Výchova a -výchova probíhá u dědy (se strejdou, 2 sestry, matka a otec ji 

vzdělávání: nemají v péči) 

- děda se o dívku stará dobře, pravidelně se chodí do školy 

informovat o prospěchu a chování 

- dívka navštěvuje základní školu speciální devátým rokem 

- pracovní tempo je pomalé, problémy s udržením pozornosti 

jsou minimální 

-je snaživá, ctižádostivá, má velkou snahu se vzdělávat 

- v sebeobsluze je samostatná, ale musí se na ni dohlížet 

Psychika: -je kamarádská, usměvavá 

- často bývá náladová, někdy zlostná, značně nevyrovnaná 

psychická stránka osobnosti 

- při větší únavě je zlostná a odmítá pracovat 

Rehabilitace: - logopedie -v rámci RV, jež má hodinu týdně ve škole 

- muzikoterapie, artefiletika, 

- pravidelně se zúčastňuje školy v přírodě 

Zájmy: - poslouchá hudbu, pěkně tančí, dívá se na TV 

- ráda si hraje s panenkou 

- ráda píše jména a umí všechny sama napsat 

-práce na PC 

Rozumové - psychomotorický vývoj nerovnoměmý dle dg. 

schopnosti: - celkově pomalejší tempo, větší únava při duševní činnosti 

- v psaní dokáže sama napsat křestní jména a jednoduchá i 

složitější slova 

- intelektová úroveň odpovídá pásmu lehké MR 

Grafomotorika - grafický projev je dobrý 
. - píše a kreslí pravou rukou, úchop je dobrý . 

- kresebný projev je velmi dobrý 

Smyslové -sluch je dobrý 

vnímání: ~ zrak omezený 
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Kazuistika č. 1 O : Jana 

Pohlaví: Zenské 

Věk: 18let 

Diagnóza: - středně těžká MR 

- DMO - dyskinetická forma s mozečkovým syndromem 

-skolióza 

-epilepsie 

-dysartrie 

- nystagmus 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- DMO - dyskinetická forma s mozečkovým syndromem 

s dyskinezemi 

- skoliotické držení páteře 

- sama nestojí, samostatná chůze chybí, nutná přítomnost 

osobm'ho asistenta z důvodů - činností sebeobsluhy, pro 

aktivní 

fyzickou dopomoc, ale zejména je důležitým prostředníkem 

mezi dívkou a jejím blízkým okolím 

• dívka používá k pohybu mechanický invalidní vozík, krátké 

vzdálenosti zvládá chůzí s oporou druhé osoby nebo po 

kolenou 

- křečovitý úchop, předměty v dlani udrží, svírá je však velmi 

pevně, pohyb horních končetin je trhavý, celkově spastické 

pohyby 

Řeč: - dysartrie, dívka vůbec nemluví, mluvené řeči však rozumí 

zcela bez problémů 

-mluva- pouze hlasité, ne příliš určité zvuky, poměrně zřetelná 

hláska "a" 

-časté záškuby v obličeji s nejrůznějšími grimasami, 

znesnadněno polykání a žvýkání, přítomna hypersalivace 

Komunikace: - dívka není schopna žádné verbální komunikace, ale rozumí 

všemu, co se povídá 

-je schopna odpovídat na otázky vyžadující odpověď "ano -



ne" 

zřetelným souhlasným či nesouhlasným pokýváním hlavou 

- používá své typické posunky např. pro výraz plavání, kůň, 

jídlo 

apod. (spolužáci již rozumí jejím komunikačním projevům) 

- ke komunikaci používá alternativních komunikačních 

prostředků (CAAK) 

Výchova a - výchova probíhá ve velmi podnětném a láskyplném rodinném 

vzdělávání: prostředí (matka, otec a starší bratr) 

- dívka navštěvuje základní školu speciální devátým rokem 

- vyučována dle IVP podle doporučení Centra augmentativní a 

alternativní komunikace (CAAK) v Praze (matka s dcerou a 

pí. učitelka jezdí do CAAK na pravidelné konzultace 

-již několik let má na doporučení lékařů a PPP snížen počet 

vyučovacích hodin 

- využívá globální metody pro výuku čtení a psaní se speciálně 

upravenou počítačovou klávesnicí, v počtech používá 

speciálně 

vyrobenou kalkulačku 

- dále používá tématické komunikační tabulky (pro úchop je 

vhodné zejména materiál z papíru zalaminovat do folie) 

- využívá výukové počítačové programy koncipované formou 

didaktických her k rozvoji kognitivních znalostí a 

komunikačních dovedností 

Psychika: - milá, klidná, spokojená 

- má obdivuhodnou snahu a houževnatost se učit 

- docházka do školy se velmi pozitivně odrazila na jejím 

psychickém vývoji a to nejen rozumovém, ale i sociálním a 

emočním 

Rehabilitace: - logopedická péče - forma alternativní komunikace (CAAK) 

- v péči SPC při Jedličkově ústavu v Praze, dále v péči 

neurologie a PPP 

- RHB, hydroterapie na rehabilitačním oddělení 
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- hipoterapie, muzikoterapie, artefiletika 

-plavání -plave s destičkami (ale jen v teplé vodě, ve studené 

kontraktury) 

- pravidelně se zúčastňuje školy v přírodě 

Zájmy: -má ráda hudbu (má dobrý hudební sluch) a tanec (s oporou 

druhé osoby) 

- ráda plave a jezdí na koni 

- chodí ráda do školy, má snahu se učit nové věci, s chuti 

vypracovává domácí úkoly 

-jezdí ráda na ozdravné pobyty k moři 

Rozumové - psychomotorický vývoj nerovnoměmý dle dg. 

schopnosti: - postižení v mentální oblasti je velmi těžké určit a přesně 

stanovit hodnotu IQ, neboť se dívka nemůže verbálně vyjádřit 

- dívka píše prostřednictvím speciálně upravené klávesnice, 

slova známá z globálm'ho čtení píše podle hláskového diktátu 

nebo podle přepisu z předlohy, své jméno a některá jména 

svých kamarádů a blízkých píše zcela samostatně bez 

předlohy a bez diktátu, disponuje slovní zásobou zhruba 50 

slov (z tištěného slova rozpozná jeho význam), ,,alternativní 

psaní a čtení" 

- v počtech se orientuje v oboru přirozených čísel 1 - 8, zvládá 

početní operace sčítání a odčítání stále s názorem a 

s drobnými chybami, ke kontrole svých výpočtů používá 

speciálně vyrobenou kalkulačku 

- ve výuce věcného učení používá tematické komunikační 

tabulky připravené pro jednotlivé tématické celky, učivu 

rozumí, na otázky odpovídá správně 

- soustředěně pracuje na zadaných úkolech, pracuje s chutí, 

- velmi trpělivě i přes omezení nedokonalé motoriky se snaží 

stále znovu a znovu 

Grafomotorika - omezena v důsledku organického poškození CNS 

. -její psaný projev má charakter čmáranice . 
- křečovitý dlaňový úchop všech předmětů 
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Smyslové 

vnímání: 

- provádění uvolňovacích cviků pro rozvoj grafomotoriky 

nepřináší žádné výsledky, ale působí velmi dobře na její 

psychiku 

- zrak - nystagmus - dívka nosí brýle, nepostřehne však drobné 

písmo (tištěná slova s využitím hůlkového písma o velikosti 

nejméně 2 cm v zalaminované podobě) 

- používané obrázky musí být dosti velké a pokud možno dobře 

srozumitelné 

- sluch je dobrý 

Kazuistika č. ll : Dominik 

Pohlaví: Mužské 

Věk: 18let 

Diagnóza: - středně těžká MR 

- Downův syndrom 

- dyslalie 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- motorická neohrabanost, neobratnost 

- chůze celkem stabilní, trochu na široké bázi 

-vázne jemná motorika (úchop, grafický projev) 

- v hodinách TV vykonává všechna cvičení 

Řeč: - vzhledem k dg. narušen vývoj řeči 

- řeč je dyslálická 

-jednotlivé výrazy (většinou odpovídá jednoslovně) jsou ve 

větě silně deformované 

- má malou slovní zásobu, u chybějících výrazů ukazuje či 

napodobuje věci, zvířata apod. 

Komunikace: - obtížně srozumitelná řeč je pro chlapce frustrujícím faktorem, 

má však snahu trpělivě slova opakovat 

- spontánně nehovoří, ale zdá se, že rozumí všemu, co se mu 

říká 

- nejraději komunikuje s matkou a rodinnými příslušníky 
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- chlapec si rád povídá se zvířaty 

Výchova a - výchova probíhá v rodině (matka, otec a sourozenci), 

vzdělávání: - rodiče a sourozenci se chlapci hodně věnují 

- spolupráce matky se školou je průměrná, vzhledem dojíždění 

do školy má docela velkou absenci ve škole 

- chlapec navštěvuje základní školu speciální osmým rokem 

- pozornost je závislá na motivaci a následné úspěšnosti 

-je pomalý až pohodlný, chová se podrobivě, snaží se vyhovět 

zadaným úkolům a ani v situaci neúspěchu se neobjevuje 

vzdorovité chování, spíše má tendenci plynule přejít 

k volné hře, či zvolit jednoduché stereotypie, které mají 

funkci 

uvolnění, zklidnění, odreagování 

-při sebeobsluze je zcela samostatný (stolování, hygiena, 

oblékání) 

Psychika: -je milý, klidný, dobromyslný 

- adaptace pomalá, zvláště na nové situace a cizí prostředí 

- hraje si sám, ale děti při hrách pozoruje 

- povídá si sám se sebou, kdy si rekapituluje prožité, zejména 

pak nepříjemné zážitky, ventiluje tak pocity smutku, nevole 

atd. 

-tichý, značně citlivý, má hluboký vztah ke svým pejskům, 

kterým se neustále věnuje 

Rehabilitace: - logopedie - v rámci RV, jež má hodinu týdně ve škole a 

jednou týdně volitelný předmět logopedie 

- rehabilitační a relaxační cvičení 

- ozdravné pobyty - škola v přírodě 

Zájmy: - má rád hudbu a tanec, cvičí s chutí 

- hraje si a věnuje se svým pejskům 

-rád hraje míčové hry 

Rozumové - psychomotorický vývoj opožděn dle dg. 

schopnosti: - koncentrace pozornosti je krátkodobá, závislá na motivaci, 

výrazně pomalé tempo a vyšší únava 



-čte všechny samohlásky i souhlásky, spojování slabik do slov 

umí dle obrázků 

~ umí psát húlk:ovým písmem, psacím písmem umí samohlásky 

a souhlásky (m, 1) 

~ počítá do deseti 

- barvy má, umí je pojmenovat 

Grafomotorika - píše a kreslí pravou rukou, úchop tužky dobrý 

o - napodobuje všechny písmena o 

~ doplňuje kresbu panáčka se slovním komentářem 

Smyslové -sluch je dobrý 

vnímání: - zrakové vnímání narušeno strabismem 

Kazuistika č.12: Gábina 

Pohlaví: ženské 

Věk: 18let 

Diagnóza: -lehká MR 

- srdeční vada 

- dyslalie 

- oční vada - krátkozrakost 

Hybnost: - opožděný psychomotorický vývoj 

- osvobozená z TV 

-jemná a hrubá motorika dobrá 

!Řeč: - opožděný vývoj řeči 

- dyslalie, špatná srozumitelnost 

-slovní zásoba je dobrá 

Komunikace: - komunikace je velmi náročná vzhledem k nesrozumitelné řeči 

- dívka je verbální komunikaci nakloněna, nestydí se mluvit 

v nemámém kolektivu ani v nemámém prostředí, je 

spontánní ve svých projevech. 

Výchova a - výchova probíhá v rodině ( s matkou, otcem a dvěma 

vzdělávání: bratry) 
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- dívka navštěvuje základní školu speciální desátým rokem 

- ve škole je snaživá 

- výkyvy pozornosti jsou patrné, ale dobrá motivace je dokáže 

hodně zlepšit 

- v sebeobsluze je soběstačná, udržuje si vzorný pořádek 

v osobních věcech 

Psychika: -je milá, kamarádská, veselá, se smyslem pro humor 

-je velmi citově závislá na matce a celé rodině 

- velmi radostně reaguje na pochvalu a povzbuzení 

- děvče je v péči klinického psychologa 

Rehabilitace: - logopedie - v rámci řečové výchovy (ŘV), jež má pravidelně 

hodinu týdně ve škole 

- logopedická péče pod vedením speciálnťho pedagoga v PPP 

- zdravotní TV v rehabilitace 

- artefiletika, muzikoterapie 

- ozdravné pobyty i dvakrát do roka 

-pravidelně se zúčastňuje školy v přťrodě 

- děvče je v péči dětské neurologie a kardiologie 

Zájmy: - poslouchá hudbu i mluvenou řeč (kazety s pohádkami) 

- chodť ráda do divadla a do kina, ráda tančí 

- ruční práce, práce v domácnosti 

Rozumové - intelektová úroveň odpovídá pásmu lehké MR 

schopnosti: -problematická je sféra paměťových funkcí 

- vázne logické myšlení 

-přečte pouze velká tiskací písmena A, E, I, O, U (s názorem) 

- není schopna práce s čísly, bezpečně napočítá do pěti 

- pomalejší tempo při práci, vyšší únava při duševní činnosti 

Grafomotorika - grafický projev je dobrý 

. - píše pravou rukou, úchop je dobrý . 
- tempo psaní je pomalé 

- kresebný projev na velmi dobré úrovni 

Smyslové - sluch je dobrý 

vnímání: - zrak - krátkozrakost 
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4.3. Představení modelových jednotek 

Základní charakteristiky pro tvorbu modelových jednotek (NOV01NÁ, V. 1999): 

pro koho budou modelové jednotky tvořeny 

zvolená forma 

výběr hudby (přiměřená výkonnosti) 

- počet cvičenců 

- prostor (kde se bude cvičit) 

zvolená náčini 

výkonnost (pohybová úroveň respondentů) 

- pohybový obsah 

Po zváženi těchto několika bodů, jsem zvolila pro dvanáct respondentů, cvičeni ve 

skupině, formou pohybové skladby. Tak jak uvádí, NOVOTNÁ, V. (1999) pohybová 

skladba je vytvořena záměrným spojením hudby a pohybu. Pro snadnou orientaci 

v hudební předloze, jsem volila lidové písně, které mají metricko-rytmickou strukturu a 

jsou pro děti dostatečně motivační. Pro cvičení s náčiním jsem vybírala s několika 

náčini používané v rytmické gymnastice. Za nejvhodnější náčini pro svou práci jsem 

zvolila obruč a šátek. Cvičeni s obručí bylo prováděno ve 2/4 taktu a cvičení se šátkem 

bylo v 3/4 taktu. Pohybový obsah byl přiměřený podle pohybové úrovně respondentů. 

Společné cvičení respondenti realizovali ve školní tělocvičně. 

1) Průzkum pohybových dovedností se cvičením s náčiním : 

Cvičeni se šátkem 

předávání šátku kolem těla 

opakované bočné oblouky a kruhy 

čelné oblouky a kruhy 

vodorovné kruhy 

čelné ležaté osmy 

Cvičení s obruči 

držení obruče - pevné, volné 
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komíhání v bočné rovině s předáváním obruče z jedné do druhé ruky 

- předávání obručí ve vázaném útvaru 

kroužení obručí na ruce 

kutálení se zpětnou rotací 

2) Představení modelových jednotek : 

Popis pohybové skladby ve 3/4 taktu 

8 taktů 3/4 -předehra 

64 taktů 3/4 

Základní postavení: stoj spatný, šátek v pravé ruce, ruce v bok 

8 taktů - předehra - otáčení trupu vpravo a vlevo 

8 taktů 

8 taktů 

8 taktů 

I. 1.-3. výkrokem a hmitem podřepmo pravou vpřed stoj zánožný 

levou, předpažit pravou 

ll. 1.-3. výkrokem a hmitem podřepmo levou vzad stoj spatný, 

připažit pravou 

m.-vrn.=I.-ll. 

I. 1.-3. výkrokem a hmitem podřepmo pravou stranou stoj únožný 

levou, upažit pravou 

ll. 1.-3. hmitem podřepmo a přenosem stoj únožný pravou, čelním 

m.-VI. =1.-ll. 

Vll.=I. 

obloukem dolů šátek vlevo 

vm. 1.-3. připažit pravou, stoj spatný 

I. 1.-3. výkrokem a hmitem podřepmo pravou vpřed stoj zánožný 

levou, předpažit 

ll. 1.-3. výkrokem a hmitem podřepmo levou vzad stoj spatný, 

připažit 
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8 taktů 

8 taktů 

8 taktů 

8 taktů 

III.-vm.=I.-II. 

1.-II. 1.-6. čelná ležatá osma s hmity podřepmo nad zemí 

III.-VID.=I.-II. 

I. 

II. 

1.-3. uchopit šátek levou 

1.-3. předpažit vzhůru 

m.-N. zvolna dřep a položit šátek na zem před tělo 

V.-Vm. zvolna vzpřim, čelným kruhem dolů ruce v bok 

1.-VI. šest kroků vlevo okolo šátku začít levou 

VII.-VID. uchopit šátek do pravé 

1.-II. čelná ležatá osma s hmity podřepmo nad zemí 

ID.-N. vodorovný kruh nad hlavou 

V.-VI.=I.-11. 

VII.-vm.=m.-N. 

Popis pohybové skladby ve 2/4 taktu 

8 taktů 2/4 - předehra 

72 taktů2/4 

Základní postavení : stoj spatný, ruce v bok, obruč na zemi před tělem, cvičenci stojí 

čelem do středu kruhu 

8 taktů 

8 taktů 

1.-Vl. 6 kroků kolem obruče vlevo 

VII. přinožením stoj spatný 

VIII. výdrž 

I. výkrokem pravou vpřed do obruče přinožit levou 

II. výkrokem levou vzad z obruče přinožit pravou 

ID.-VI.=I.-II. 

VII. dřep uchopit obruč pravou 
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8 taktů 

8 taktů 

VITI. vzpřim obruč bočně 

I 1.-2. hmit podřepmo, bočným obloukem vpřed předat obruč 

do levé 

ll 1.-2. hmit podřepmo, bočným obloukem dolů zapažit levou 

lli.-IV.=I.-11., ale opačně 

V.-VI.=I.-11. 

VII.=I., ale druhou rukou 

VITI. chytit obruč obouruč čelně 

I. 1.-2. obruč nad hlavu 

II. 1.-2. úklon vpravo 

ITI. 1.-2. vzpřim 

IV. 1.-2. úklon vlevo 

v. 1.-2. vzpřim 

VI. 1.-2. úklon vpravo 

VII. 1.-2. vzpřim 

VIII. 1.-2. obruč před tělo čelně 

8 taktů předávání obruče po kruhu 

I. 1.-2. předat obruč z pravé cvičenci vpravo 

II. 1.-2. chytit obruč do levé od cvičence zleva 

lli.-IV. chytit obruč obouruč čelně 

V.-VI. =1.-11. 

VII.-VITI= chytit obruč obouruč čelně 

8 taktů I. 1.-2. obruč nad hlavu rovně 

II. 1.-2. podřep obruč na úroveň ramen 

ITI. 1.-2. vzpřim obruč nad hlavu 

IV. 1.~2. podřep obruč na úroveň ramen 

v. 1.-2. vzpřim obruč nad hlavu 

VL 1.-2. podřep obruč na úroveň ramen 

VII. 1.-2. vzpřim obruč nad hlavu 

VITI. 1.-2. obruč pustit na zem 
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4.4 Postup nácviku modelových jednotek 

Respondenti byli v březnu 2005 seznámeni s požadovaným úkolem. Nejdříve 

proběhlo seznámení s požadovaným náčiním. Dále byli respondenti seznámeni s 

jednotlivými pohybovými prvky s náčiním při hodinách tělesné výchovy. Po částečném 

osvojení cvičení s náčiním a jednotlivými pohybovými prvky jsme postupně přistoupili 

k nácviku modelových jednotek- pohybových skladeb s náčiním. 

Zhodnocení pohybových dovedností na začátku sledovaného období 

V měsíci dubnu a květnu 2005 při hodinách tělesné výchovy byli zhodnoceny 

pohybové dovednosti metodou pozorování. Zjištěné poznatky byly zaznamenány 

písemně a jsou uvedeny v kapitole výsledky práce. Pohybové skladby byly zachyceny 

na videozáznam (příloha č.ll ). 

Průběh nácviku 

Respondenti po úvodním zhodnocení pohybových dovedností na začátku 

sledovaného období cvičili v průběhu školního roku modelové programy 2 x týdně po 

20 minutách, v hodinách tělesné výchovy. Někteří respondenti cvičili s náčiním za 

pomoci osobního asistenta (příloha č. 2). 

Pro větší motivaci byly vybrány pro respondenty známé lidové písničky, při kterých 

si mohli při cvičení s náčiním i zpívat. Bylo využito i hodin hudební výchovy, kdy 

respondenti vytleskávali rytmus jednoduchých písniček ve 2/4 a 3/4 taktu. Pro nácvik, 

některých pohybových dovedností se šátečkem bylo využito také hodin hudební 

výchovy, kdy si respondenti zkoušeli čelné ležaté osmy podle vyrobené předlohy 

položené na zemi (příloha č. 3). 

Zhodnocení pohybových dovedností na konci sledovaného období 

V měsíci březnu 2006 při hodinách tělesné výchovy byly zhodnoceny pohybové 

dovednosti opět metodou pozorování a zjištěné poznatky byly zaznamenány písemně a 

pohybové skladby také na videozáznamu (příloha č.ll ). 
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4.5 Anketa 

Cílem ankety bylo zjistit zájem respondentů o rytmickou gymnastiku v hodinách 

tělesné výchovy. 

Anketu jsem respondentům zadala formou dotazníku, na konci sledovaného období. 

Pro oživení zájmu respondentů při vyplňování jsem anketu nazvala "Sluníčková 

anketa". Anketa obsahuje 7 otázek. 5 otázek s výběrem odpovědi ano) - ne). Pro 

odpověď ano) respondenti vybrali a nalepili sluníčko s úsměvem. Pro odpověď ne) 

vybrali a nalepili zamračené sluníčko. Šestá otázka měla zjistit s kterým náčiním cvičí 

respondent raději. Poslední otázka se týkala nejoblťbenější činnosti respondenta. Tuto 

formu jsem zvolila z důvodu motivačně zvýšit zájem respondentů pro vyplnění ankety. 

V úvodu ankety jsem respondenty oslovila krátkou básničkou a zároveň nápovědou, 

jak anketu vyplnit. V závěru jsem použila opět krátkou básničku s poděkováním za 

účast při vyplňování ankety. 

V úvodu byl všem respondentům jasně vysvětlen způsob vypracování anketních 

otázek. Anketu vyplňovali ve třídě za pomoci osobních asistentů v mé přítomnosti. 

Případné nejasnosti byli konzultovány přímo s mou osobou. "Sluníčkovou anketu" 

vyplnilo a odevzdalo všech dvanáct respondentů. V příloze mé diplomové práce uvádím 

ukázky vypracované ankety (přt1ohy č. 7, 8, 9, 10). 

Konečné vyhodnocení ankety je zpracováno ve formě sloupcových grafů se slovním 

komentářem v kapitole výsledky ankety. 
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5. VÝSLEDKY PRÁCE 

5.1 Výsledky pohybových dovedností při cvičením s náčiním 

Pohybové dovednosti s náčiním na začátku sledovaného období a dovednosti na 

konci sledovaného období jsem hodnotila písemným záznamem. Písemné hodnocení se 

mi jevilo jako nejvhodnější posuzování sledovaného stavu dovedností, protože každý 

respondent má jiné pohybové možnosti a zkušenosti. Pro toto písemné zhodnocení jsem 

si vytvořila škálu hodnocení: 

zvládl (a) částečně 

zvládl (a) dobře 

zvládl (a) výborně 

Zhodnocení cvičení se šátečkem: 

Tab. č. 1 

Začátek 
Jména sledovaného 

respondentů období 

lva zvládla částečně 

Markéta zvládla dobře 

Verunka zvládla dobře 

Jára zvládl částečně 

Kuba zvládl částečně 

Dana zvládla částečně 

Viktorka zvládla částečně 

Martina zvládla dobře 

Věra zvládla dobře 

Jana zvládla částečně 

OClominik zvládl částečně 

Gábina zvládla dobře 
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Konec 
sledovaného 

období 

zvládla dobře 

zvládla výborně 

zvládla výborně 

zvládl dobře 

zvládl částečně 

zvládla dobře 

zvládla dobře 

zvládla výborně 

zvládla výborně 

zvládla dobře 

zvládl dobře 

zvládla výborně 



Zhodnocení cvičení s obručí 

Tab. č.2 

Jména 
Začátek Konec 

sledovaného sledovaného 
respondentů 

období období 

Iva zvládla částečně zvládla dobře 

Markéta zvládla dobře zvládla výborně 

Verunka zvládla dobře zvládla výborně 

Jára zvládl částečně zvládl dobře 

Kuba zvládl částečně zvládl částečně 

Dana zvládla částečně zvládla dobře 

!Viktorka zvládla částečně zvládla dobře 

Martina zvládla dobře zvládla výborně 

Věra zvládla dobře zvládla výborně 

~ana zvládla částečně zvládla dobře 

Dominik zvládl částečně zvládl dobře 

Gábina zvládla dobře zvládla výborně 

Z tabulky č. 1 a z tabulky č. 2 je zřejmé, že u většiny respondentů došlo k výraznému 

zlepšení pohybových dovedností. 
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5.2 Výsledky ankety 

Grafč. 1 

Zájem o rytmickou gymnastiku 
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možnosti výběru 

Z prvních pěti otázek u zadané ankety je zřejmé z grafu č. 1, že všech 12 respondentů 

rádo vykonávalo rytmickou gymnastiku. 

Grafč. 2 
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možnosti výběru 

Z grafu č. 2 je zřejmé, že u 12 respondentů cvičilo 8 respondentů raději se šátečkem a 4 

respondenti s obručí. 
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Grafč. 3 

Zájem o pohybové činnosti 

9 ·-----~---------·-· ··-- -----s----- -··---~-------. 

3 

1 I J I 
a) b) c) 

možnosti výběru 

Graf č. 3 ukazuje, že na otázku č. 7 z ankety 8 respondentů z 12 dotazovaných by 

nejraději cvičilo s obručí a šátečkem a dalo by přednost před hrou s míčem a před 

závody na překážkové dráze. I respondent by nejraději závodil na překážkové dráze a 

3 respondenti by si nejraději hráli s míčem. 
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6. DISKUSE 

Metodou pozorování jsem zjistila, jak respondenti zvládali pohybové dovednosti 

s náčiním na začátku sledovaného období a na konci sledovaného období. Zaměřila 

jsem se na pozorování cvičení s náčiním a to zejména na schopnost optimálm'ho držení 

náčiní, na schopnost zapojování jemné motoriky prstů a na celkové provedení určitého 

pohybu. Dále jsem se při pozorování zaměřila na aplikaci vlastních modelových 

jednotek, tedy na soulad celkového provedení s hudbou. Při pozorování jsem dále 

hodnotila jaké bylo paměťové obsažení celé pohybové skladby, jedná se tedy o 

motorickou paměť respondentů. V neposlední řadě bylo pozorování celkového dojmu 

dosaženého respondenty při aplikaci vlastních modelových jednotek. Metodou 

pozorování byly získány poznatky o pohybových dovednostech respondentů a ty byly 

dále hodnoceny stanovenou škálou hodnocení uvedené v tabulce č.l a tabulce č. 2. 

Pro metodu srovnávání jsem použila videozáznam. Zaznamenala jsem pohybové 

dovednosti respondentů na začátku a na konci sledovaného období. Videokazeta je 

přílohou k diplomové práci (příloha č. ll). 

Videozáznam jsem využila jako pomocný materiál. S respondenty jsem si 

videozáznam přehrávali a hodnotili dovednosti. Respondentům se to moc líbilo. 

Porovnáním pohybových dovedností na začátku a na konci sledovaného období, lze 

konstatovat, že u všech respondentů došlo ke zlepšení. 

Na konci sledovaného období jsem zaznamenala pohybové dovednosti každého 

respondenta do tabulky č. 3 a tabulky č. 4: 

Podrobnější zhodnocení jednotlivých respondentů při cvičení se šátečkem: 

Tab.č.3 

Jména 
Zhodnocení 

respondentů 

Iva - Iva je nevidomá, projevuje se u ní i mentální postižení, 
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má velmi ráda hudbu, má dobtý hudební sluch, takže o 

cvičení se šátečkem projevovala velký zájem, z tohoto 

důvodu došlo k výramému zlepšení optimálního držení 

šátečku a v jemné motorice, ve které se neustále rozvíjí 

- paměťové obsažení sestavy zvládla s pomoci asistenta 

- optimální drženi šátečku a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla dobře soulad pohybu s hudbou 

zvládla výborně, slyší rytmus 

Markéta - pro velkou absenci motorická paměť nehodnocena 

- optimální držení šátečku a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla dobře, soulad pohybu s hudbou 

nehodnocen z důvodu nedoslýchavosti 

Verunka - paměťové obsažení sestavy zvládla výborně 

- v optimálním držení šátečku a jemné motorice došlo 

k výramému zlepšení 

- provedení pohybu a soulad pohybu s hudbou zvládla 

dobře 

-paměťové obsažení sestavy zvládl částečně 

-Jára se šátečkem cvičil velmi rád, často si cvičil dle své 

Jára pohybové představy v daném tempu a rytmu 

- z duvodu spastické diparesy nedošlo k výramému 

zlepšení optimálního držení šátečku (příloha č. 4) 

- stejně se dá zhodnotit provedení pohybu a soulad pohybu 

s hudbou 

-jemné motorika narušena, spastické pohyby 

-paměťové obsažení sestavy zvládl s pomocí asistenta 

- Kuba cvičil s velkým elánem a radostí 

Kuba - zpíval si při cvičení 

- v optimálním držení šátečku a jemné motorice docíleno 

zlepšení (příloha. 6) 

- u provedení pohybu a souladu pohybu s hudbou z důvodu 

zhoršené koordinace nedošlo k výramému zlepšení 

Dana - paměťové obsažení sestavy zvládla částečně 
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- optimální držení šátečku v pořádku, v jemné motorice 

výrazné zlepšení 

- provedení pohybu zvládla dobře, při pohybu s hudbou 

udržuje stále svůj, stejný rytmus 

Viktorka - paměťové obsažení sestavy zvládla částečně 

- optimální držení šátečku a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu a soulad pohybu s hudbou zvládla 

výborně 

Martina - paměťové obsažení sestavy zvládla výborně 

- optimální držení šátečku a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla výborně, soulad pohybu 

s hudbou zvládla dobře 

Věra - paměťové obsažení sestavy zvládla výborně 

- z důvodu DMO-dyskinetické formě s mozečkovým 

syndromem nedošlo k výraznému zlepšení optimálního 

držení šátečku a jemné motorice 

- stejně se dá zhodnotit provedení pohybu a soulad pohybu 

s hudbou 

- paměťové obsažení sestavy zvládla s pomocí asistenta 

Jana - Jana cvičila velmi ráda, s radostí a ochotou 

- optimální držení šátečku dobré, v jemné motorice 

docíleno zlepšení 

- provedení pohybu soulad pohybu s hudbou vázne 

Dominik - motorická paměť nehodnocena z důvodu časté absence 

- optimální držení šátečku a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla výborně soulad pohybu 

s hudbou zvládla dobře 

Gábina -paměťové obsažení sestavy zvládla 
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Podrobnější zhodnocení jednotlivých respondentů při cvičení s obručí: 

Tab.č.4 

Jména 
Zhodnocení 

respondentů 

- lva je nevidomá, projevuje se u ní i mentální postižení, 

má velmi ráda hudbu, má dobrý hudební sluch, o cvičení 

s obručí projevovala větší zájem než o cvičení se 

šátečkem 

- došlo k výraznému zlepšení optimálru'ho držení obruče a v 

jemné motorice, ve které se neustále rozvíjí 

Iva - paměťové obsažení sestavy zvládla s pomoci asistenta 

- optimální držení obruče a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla dobře soulad pohybu s hudbou 

zvládla výborně, slyší rytmus 

Markéta - pro velkou absenci motorická paměť nehodnocena 

- optimální držení obruče a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla dobře, soulad pohybu s hudbou 

nehodnocen z důvodu nedoslýchavosti 

Verunka - paměťové obsažení sestavy zvládla výborně 

- v optimálním držení obruče a jemné motorice došlo ke 

zlepšení (příloha č. 5) 

- provedení pohybu a soulad pohybu s hudbou zvládla 

dobře 

-paměťové obsažení sestavy zvládl částečně 

- Jára cvičil velmi rád na hudbu, často si cvičil dle své 

Jára pohybové představy v daném tempu a rytmu 

- z důvodu spastické diparesy nedošlo k výraznému 

zlepšení optimálního držení obruče (příloha č. 4) 

- stejné je to u provedení pohybu a souladu s hudbou 

-jemné motorika narušena, spastické pohyby 

Kuba -paměťové obsažení sestavy zvládl s pomocí asistenta 
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- Kuba cvičil s velkým elánem a radostí 

- zpíval si při cvičení 

- v optimálním držení obruče a jemné motorice docíleno 

zlepšení (příloha č. 6) 

- u provedení pohybu a souladu pohybu s hudbou z důvodu 

zhoršené koordinace nedošlo k výraznému zlepšení 

Dana -paměťové obsažení sestavy zvládla částečně 

- optimální držení obruče v pořádku, v jemné motorice 

výrazné zlepšení 

- provedení pohybu zvládla dobře, při pohybu s hudbou 

udržuje stále svůj, stejný rytmus 

Viktorka - paměťové obsažení sestavy zvládla částečně 

- optimální držení obruče a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu a soulad pohybu s hudbou zvládla 

výborně 

Martina - paměťové obsažení sestavy zvládla výborně 

- optimální držení obruče a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla výborně, soulad pohybu 

s hudbou zvládla dobře 

Věra - paměťové obsažení sestavy zvládla výborně 

- z důvodu DMO-dyskinetické formě s mozečkovým 

syndromem nedošlo k výraznému zlepšení optimálního 

držení obruče a jemné motorice 

- stejné je to u provedení pohybu a soulad pohybu 

-paměťové obsažení sestavy zvládla s pomocí asistenta 

Jana - Jana cvičila velmi ráda, s radostí a ochotou 

- optimální držení obruče a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu soulad pohybu s hudbou vázne 

Dominik - motorická paměť nehodnocena z důvodu časté absence 

- optimální držení obruče a jemná motorika v pořádku 

- provedení pohybu zvládla dobře soulad pohybu s hudbou 

zvládla dobře 

Gábina -paměťové obsažení sestavy zvládla 
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Cílem metody dotazování - ankety bylo zjistit zájem respondentů o rytmickou 

gymnastiku v hodinách tělesné výchovy. 

Z prvních pěti otázek ze zadané ankety je zřejmé z grafu č. 1, že všech 12 

respondentů rádo vykonávalo rytmickou gymnastiku. 

Z grafu č. 2 je zřejmé, že ze 12 respondentů cvičilo 8 respondentů raději se 

šátečkem a 4 respondenti s obručí. 

Graf č. 3 ukazuje, že na otázku č. 7 z ankety 8 respondentů z 12 dotazovaných by 

nejraději cvičilo s obručí a šátečkem a dalo by přednost před hrou s míčem a před 

závody na překážkové dráze. 1 respondent by nejraději závodil na překážkové dráze a 3 

respondenti by si nejraději hráli s míčem. 

Vytvořená anketa byla pro respondenty srozumitelná. Natolik je motivovala, že ji 

s ochotou vyplnili. I když usměvavé sluníčko možná respondenty natolik upoutalo a 

ovlivnilo, že nechtěli používat zamračené sluníčko. 

6.1 Doporučení pro rozvoj teorie 

Na základě výsledků a poznatků získaných při ověřování je možno formulovat 

doporučení pro rozvoj teorie. 

Ráda bych upozornila na několik podnětů pro další využití rytmické gymnastiky 

v teoretické oblasti. Z výsledků mé práce vyplývá, že cvičení rytmické gymnastiky 

s náčiním nebo bez náčiní je nutné zpracovat více motivačně, než je stimulovat jako 

klasická cvičení. Modelových jednotek by mohlo být zpracováno více. 

Na základě těchto nově zjištěných poznatků si dovoluji upozornit, že by se má 

diplomová práce mohla stát východiskem pro nový rozsáhlejší výzkum. 
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6.2 Doporučení pro rozvoj praxe 

Na základě výsledků a poznatků získaných při ověřování je možno formulovat 

doporučení pro rozvoj praxe. 

Žáci základních škol speciálních, tak jako ostatní žáci základních škol, mají 

přirozenou potřebu pohybové aktivity. Receptem na úspěšnou cvičební hodinu je 

pestrost a cvičení hrou. Žáci nám dají jasně najevo, co se jim Hbí a co ne. V praxi 

nesmíme zapomínat na motivaci, střídat činnosti, nezařazovat prudké a nekoordinované 

pohyby, dbát na správné držení těla. Důležité je vědět, že nejde jen o cvičení ale i o 

výchovu, cvičitel je v tomto případě i jejich vzor. 

Po celou dobu zkoumání (realizace) bylo nutné dodržovat některé dílčí zásady jako 

například: motivace pohybu, v úvodní části jen velmi krátké slovní vysvětlení, pozitivní 

naladěnost cvičenců, pochvala, přiměřenost zatížení a přátelská atmosféra. Neosvědčilo 

se striktní dodržování přesnosti cvičení, někteří cvičenci se dostávali do afektu, ztráceli 

snahu a motivaci. Osvědčila se cvičení krátkého trvání, doplněna a proložena 

samostatnou kreativitou cvičence. Pro cvičení programů rytmické gymnastiky chybělo 

umožnění přístupu do zrcadlové místnosti, pro možnost osobní kontroly cvičence. 

Pro rozvoj praxe by bylo velice vhodné se zabývat pohybovým cvičením s náčiním 

a hudebním doprovodem dále. Využívat více náčiní typiZovaného i netypizovaného. 

Z typizovaného náčiní napřHdad švihadla, gymnastické míče, stuhy, závoje, kužele. 

Z netypizovaného náčiní například plastové láhve, míče tenisové, míčky na stolní tenis. 
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala ověřováním programů rytmické 

gymnastiky v osnovách tělesné výchovy na základní škole speciální. 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit a aplikovat modelové jednotky při cvičení 

s postiženými žáky. 

Výsledkem mé diplomové práce bylo zařazení pohybových cvičení s náčiním a 

hudebním doprovodem do hodin TV. Hudba tvořila velmi významně funkci motivační a 

regulační.. Náčiní přispívalo, nejen k pestrosti cvičení, ale také k podněcování a 

zlepšování motorických dovedností. 

Z šetření mé diplomové práce vyplynulo, že zařazováním pohybových cvičení 

s náčiním a s hudebním doprovodem dává postiženým žákům nový, zajímavý a 

přitažlivý náhled na tělesný pohyb. Dále tato činnost velmi výrazně přispívala nejen 

k motivaci vlastního cvičení, ale také ke zlepšování motorických dovedností. 

Z vyhodnocení ankety je patrné, že všech 12 respondentů cvičilo při hodinách TV 

rytmickou gymnastiku velmi rádo a došlo u všech respondentů k posilení zájmu o 

hodiny TV. 

Odpověď na zadanou vědeckou otázku je, že záměrnými pohybovými činnostmi 

v hodinách tělesné výchovy u postižených dětí došlo k pozitivní změně v pohybových 

dovednostech. Dále vhodnou volbou pohybových činností, v tomto případě rytmickou 

gymnastikou, došlo k posílení zájmu dětí o hodiny tělesné výchovy. 

Na základě výsledků a poznatků získaných při ověřování poznatků mé diplomové 

práce si dovoluji upozornit, že by se výsledky šetření mohly stát východiskem pro nový, 

rozsáhlejší výzkum této problematiky. Tato diplomová práce by se mohla stát také 

východiskem pro další práci při hodinách TV, jak samotných pedagogických 

pracovníků, tak i cvičitelů při tvorbě pohybových skladeb se zdravotně postiženými. 
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REJSTŘÍK 

Abstrakce 

ADHD 

Amblyopie 

Artefiletika 

Asfyxie 

Ataxie 

Atrofie 

Autismus 

Cacus socialilis 

CNS 

Defekt 

Diparéza 

Di s 

DMO 

Downův syndrom 

Dys 

Dysartrie 

Dyslalie 

Endogenní 

Epilepsie 

Etiologie 

Etopedie 

Exogenní 

Flexory 

Příloha č. 1 

myšlenkový proces vymezení podstatných znaků nebo 

vlastností od znaků a vlastností nepodstatných 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)- hyperaktivita 

spojená s poruchou pozornosti; ADD (Attention Deficit 

Disorders) - poruchy pozornosti 

tupozrakost 

terapie kreslením 

dušení z obstrukce dýchacích cest 

v podstatě nejistota v pohybech 

zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho částí 

vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením 

vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace 

sociální případ 

centrální nervová soustava 

chybění, nedostatek 

částečné ochrnutí dolních končetin 

přes, roz-, rozpor (např. disharmonie) 

dětská mozková obrana 

trizomie 21. páru chromozomů 

negace, zhoršení, porucha 

porucha článkovací ( artikulačru') složky mluvy 

patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a 

hláskových skupin 

vnitřní 

nemoc projevující se záchvaty bezvědomí 

příčina 

věda zabývající se výchovou a vzděláváním obtížně 

vychovatelných 

zevní 

ohybače 
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Grafomotorika 

Hemiparéza 

Hendikep 

Hipoterapie 

Hydroterapie 

Hypersalivice 

Hyper 

Hypo 

Impulzivita chování 

Infantilismu 

NP 

Kazuistika 

Kreativita 

K vadruparéza 

Kyfóza 

Labilita 

Lateralita 

LMD 

Logopedie 

Mikrocefalie 

Modelový program 

Muzikoterapie 

Myopie 

Netypizované náčiní 

Nystagmus 

Oligofrenie 

Paralympiáda 

Paréza 

Perinatální 

Plégie 

Přflohač. 1 

pohybová dovednost v grafické oblasti (písmu, kresbě) 

částečné ochrnutí poloviny těla 

mevýhodnění, které výramě ztěžuje výkon 

forma léčebné rehabilitace , terapeutický prostředek je kůň 

vodoléčba 

nadměrné slinění 

přes, nad 

pod 

jednání, k jemuž dochází náhle, bez úvahy 

ustrnutí vývoje na dětském stupni 

individuální vzdělávací plán 

klasická metoda popisu, rozboru, obsahuje zpravidla 

osobní a rodinnou anamnézu, případná léčebná a nápravná 

opatření 

tvořivost 

částečné ochrnutí všech čtyř končetin 

fyziologické zakřivení hrudní páteře 

nevyváženost, rozkolísanost 

asymetrie párových orgánů hybných (ruka, noha), 

senzorických (oko, ucho), popř. senzitivních 

lehká mozková dysfunkce 

výchova řeči 

nápadně malá hlava 

vzor, předobraz 

forma terapie, léčebný a výchovný prostředek je hudba 

krátkozrakost 

jakákoliv pomůcka při cvičení 

rychlé kmitavé pohyby očí 

vrozená slabomyslnost 

olympijské hry, jichž se účastní sportovci se zdravotním 

postižením 

částečné ochrnutí 

období kolem porodu 

úplné ochrnutí 
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PPP 

Prenatální 

Pseudooligofténie 

Psychopedie 

Rehabilitace 

Relaxace 

Respondent 

Rigidita 

ŘV 

Skolióza 

Somatopedie 

SPC 

Surdopedie 

Strabismus 

TV 

Tonus 

Tyflopedie 

Typizované náčiní 

Přílohač. 1 

pedagogicko-psychologická poradna 

před narozením, období před porodem 

označení pro výchovnou a sociální zanedbanost 

věda zabývající se výchovou a vzděláváním mentálně 

retardovaných 

souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se 

upravuji společenské vztahy i možnosti pracovního 

uplatnění postiženého jedince, její součástí je: 

psychologická příprava, výchova k práci, tělesná cvičení, 

výchova a vzděláván 

uvolnění 

dotazovaná osoba během výzkumu 

ztuhlost tkání 

řečová výchova 

bočitost páteře 

věda zabývající se výchovou a vzděláváním tělesně 

postižených 

speciálně pedagogické centrum 

věda zabývající se výchovou a vzděláváním sluchově 

postižených 

šilhání 

tělesná výchova 

napětí 

věda zabývající se výchovou a vzděláváním zrakově 

postižených 

náčiní k řízenému cvičení s respektováním techniky 

daného náčiní 

3 



Přl1oha č. 2 



Pn1oha č. 3 



Přl1oha č. 4 



Př11oha č. 5 



PřHoha č. 6 

c 



Př11oha č. 7 

Sluníčková anketa 

Odpověs mi aa otúlm. 
a•malqf mi obrázeiL 
Ráda poaaáDl tvoje přáD.i 
ze zadaných otázek. 

Slwúčko ti aapovi, jak správně odpovídat.. 

Pro odpově4r AJJO vyber a nalep ltluničko s úsměvem. 

Pro odpovětf RE vyber a nalep· ZIUIIr&.Čené sbuúčko. 

I. Vydeskáváš rád (rida) rytmus písničky? 

l.. Taul& rád (ráda)? 

3. Tančíš rád (ráda) J obručí a se šátečkem? 

4. Tančil nid (ráda) s obruií • se litečkem, kdyi 
předcvičuje paui uěitelka? 

S. Tuěii rid (ráda) s obrali a :se Utečkem podle 
své fantazie? 

1 

c 



.. 
Př11oha č. 7 

6. Namaluj,. zda raději tančil s obruči uebo se Ute&em. 

\ 
I 
J 

7. Omaě usměvavým sluoiěkem tu činnost, kterou dBAl pfi hodinácb 
tB.esné 'Výcbo"Y nejraději. 

a) hm s míčem 

b) tanec s obruěi a se látečkem 

c) závody na překáikové drne 

2 

DěkQji ti za odpuvěd', 
to je prostě paráda. 
T!locvik nim pijde skvěle, 
bw!e dobré DM.ada. 

1 

/ , / 



Př11oha č. 8 

Sluničková anketa 

Odpověz ml aa otázku,. 
naJDaluj ml obrázek. 
Ráda po&nám tvoje přáni 
ze zadaných otázek. 

Slunička tl napoví, Jak správně odpovídat. 

Pro odpově6 .AKO vyber a nalep •luničko • úsměvem. 

Pro oclpověd' NE vyber a :nalep zaiiU'ačeaé alv.níčko. 

1. Vytleskávái rád (ráda) rytmus pisničky? 

l. Tanfii rád (ráda)? 

3. Taočíl rád (ráda) s obrulí a se šátečkem? 

4. Tančíš dd (ráda) s obruěi a se §iteěkem, když 
předcvi.čuje paní uatelka? 

S. Tančíš rád (ráda) s obručí a se tite&em podle 
své fantazie? 

1 



Př11oha č. 8 

6. Namalltj, zda raději. taněiš s obručí nebo se šáte&em.. 

7. Omaě usmlvavým sluníěkem tu ěinnoslt kterou děláš při hodinách 
tělesné výchovy nejraději. 

a) hru s míčem 
( 

b) tanec s obruli a se Ute&em 

c) závody a.a pfekáz'"kové drbe 

2 

---

) 
D~kuji ti z.a odpov&r, 
to je prostě paráda. 
Tělocvik nám pijde skvfle, 
bude dobrá :aála.da. 



PřHoha č. 9 

Sluničkori anketa 

Odpověz mi :aa otázku., 
namaluj JDi o'b:rúek. 
Ráda . • . tvo.:e · · ... ·ní pozzaam - - . :Jl pra 
ze zadaných otázek:. 

Sluníčko ti :napoví, jak správně odpovídat .. 

Pro odpovicf AlfO vyber a :nalep sbmičko • úsměvem. 

Pro odpověif liB vyber a nalep .zamračené slun.ičko. 

1. VydeskávU rád (r:lda) rytmus pisni&y"l 

1. Taofo,~'š rád (n\da)? 

3. Tančil rád (ráda) s obruči a se šíteěkem? 

4. Taněí§ rád {ráda) s obrulí a se iátečkem, kdyf 
před.cvičuje pani uatetka? 

S. Taom ri.d (ráda) s obručí a se láteěkem podle 
své fantazie? 

1 



Př11oha č. 9 

6. Namaluj, zda raději tufíl s obml nebo se Ute&em. 

tf· .. ::. ·~ . ·I (·cro·, 

7. Označ usměvavým slu11íCkem tu činnost, kterou děláš při hodinách 
tělemě ljcbovy nejraději. 

a) bru s miěem 

b} taaec s obrali a se šátečkem 

c) d.vody na pfekáil«>vé dráze 

2 

Dauji ti za odpověď, 
to je prostě patida. 
TRoc.vik nám půjde skvile, 
bude dobrá dlada. 



Př11oha č. l O 

BluDičková anketa 

Odpověz mi na atúku, 
a.amaluj mi obrázek.. 
Ráda poznám tvoje piá.Di 
ze zadaných otázek. 

Sl uDičko tl napoví~ jak •právně oclpovid.at. 

Pro odpově4 ANO vyber a :nalep sluníčko s úsměve•· 

Pro odpověcf JfB vyber a Dalep E&D~:račea.é dUIÚČko. 

1. Vytleskáváš rád (ráda) rytmus písaiěky? 

1. Tančíš rád (rlida)? 

3. Tančíš rád (ráda) s obručí a se láte&em? 

4. Tanlil rád (ráda) s obruči • w šáteěkem, kdyl 
pfedcvi~uje paní učitelka? 

S. Tančí§ rid (ráda) s obruči a se šátečkem podle 
své fantazie? 

1 



Př11oha č.l O 

6. Namaluj, zda raději tančíš s obriKf nello se látečkem. 

LOol 

7. Omaě usměvavým sluailkeln tu ěinnost, kterou děW při bodinécb 
t~lesné Yýehovy nejraději. 

a) hru s mí&m 

h) tanec s obruěí a se šáte&em 

c) závody na phkfikové dráze 

2 

Dlbji ti za odpov&r'" 
to je prostě paráda. 
TRoc:vik um půjde skvěle, 
bude dobrá nélada. 


