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Abstrakt:
Bakalářská práce „Vyuţití hry a hračky při rozvoji dětí s těţkým kombinovaným a
zrakovým postiţením“ je zaměřena na moţnosti rozvoje dětí s těţkým kombinovaným
postiţením, které mají také těţké zrakové postiţení. Popisuje moţnosti vyuţití hraček a her při
specifických zrakových a multisenzoriálních stimulacích v rámci edukačního procesu.
V teoretické části vymezuje základní pojmy a zabývá se teoretickými východisky v oblasti
vývoje dítěte, jeho zrakového vnímání a vývoje jemné a hrubé motoriky. Také popisuje některé
nejčastější diagnózy spojené s pojmem kombinované postiţení. Praktickou část tvoří kazuistika
dítěte s těţkým kombinovaným a zrakovým postiţením.
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Abstract:
The thesis ‘The Use of Games and Toys for Assisting the Development of Children with
Severe multiple Disabilities and Visual Impairment’ is focused on the possibilities of
development of children with severe multiple disabilities who additionally suffer from severe
visual impairment. It describes the possibilities of using toys and games for specific visual and
multisensory stimulation as part of the educational process. The theoretical section defines basic
concepts and discusses the theoretical basis relating to the development of the child's visual
perception and the development of fine and gross motor skills. It also describes some of the most
common diagnoses associated with the syndromes that cause multiple disability. The practical
section of the thesis consists of a case-study of a child with severe multiple and visual
disabilities.

Keywords:
multiple disability, visual impairment, visual stimulation, active learning, game, toy

Obsah
1. ÚVOD ......................................................................................................................................... 7
2. OSOBA S KOMBINOVANÝM POSTIŢENÍM, DEFINICE A VYMEZENÍ POJMU............ 9
2.1. DMO jako kombinované postiţení ............................................................................ 11
3. MENTÁLNÍ RETARDACE..................................................................................................... 13
4. ZRAKOVÉ POSTIŢENÍ .......................................................................................................... 15
4.1. Kortikální poškození zraku ........................................................................................ 16
4.1.1. Zvláštnosti v chování dětí s CVI ............................................................................. 17
4.1.2. Strabismus ............................................................................................................... 18
4.1.3. Nystagmus ............................................................................................................... 18
4.2. Retinopatie nedonošených.......................................................................................... 19
4.3. Význam dopadu zrakové vady na edukaci dítěte s kombinovaným postiţením........ 19
5. VÝVOJ DÍTĚTE....................................................................................................................... 21
5.1. Zdravý novorozenec ................................................................................................... 21
5.2. Vývoj jemné motoriky ............................................................................................... 22
5.3. Úchopy ....................................................................................................................... 23
5.4. Manipulační hra.......................................................................................................... 23
5.5. Vývoj zrakového vnímání .......................................................................................... 24
5.5.1. Zraková stimulace ................................................................................................... 25
5.5.2. Zraková stimulace dle Skalické............................................................................... 26
5.5.3. Metoda aktivního učení ........................................................................................... 27
6. HRA .......................................................................................................................................... 31
7. HRAČKY.................................................................................................................................. 32
8. KAZUISTIKA ŢÁKA S TĚŢKÝM KOMBINOVANÝM A ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM . 38
9. ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 52
10. POUŢITÁ LITERATURA A ZDROJE: ................................................................................ 54
11. PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 56
11.1. Příloha č. 1................................................................................................................ 56
11.2. Příloha č.2................................................................................................................. 58

1. Úvod
V předkládané bakalářské práci se zaměřuji na vyuţití her a hraček při rozvoji dětí
s těţkým kombinovaným a zrakovým postiţením. K výběru tématu práce mě inspirovaly dvě
okolnosti. První z nich je má dlouholetá praxe v Integračním centru Zahrada v Praze 3, které je
denním stacionářem pro děti a mladé lidi s těţkým kombinovaným postiţením. Svou práci beru
jako soubor rozličných zkušeností a jejich konfrontaci s teoretickými znalostmi. Druhou
okolností byl rozhovor s jednou maminkou dítěte s postiţením, která se na mě usmála a řekla:
„To je hezká práce, takhle si celý den hrát.“
Přemýšlela jsem o tom, co všechno hra a hračka pro dítě s kombinovaným postiţením
znamená, jak a do jaké míry jsou hry a hračky spojené s edukačním procesem pro tyto lidi.
Kombinované postiţení v sobě nese nejen postiţení mentální a tělesné, ale také smyslové. Mezi
klienty Integračního centra Zahrada je více dětí a mladých lidí, jejichţ jedním z postiţení je
zrakové a proto jsem si vybrala téma zaměřené na těţké kombinované a zrakové postiţení.
Práce se zabývá teoretickým vymezením pojmu kombinované postiţení, jeho klasifikací a
příčinami vzniku. Dále uvádí nejčastější diagnózy spojené s pojmem kombinované postiţení a
zrakové postiţení. Krátce popisuje DMO jako kombinované postiţení, jeho etiologii a také
mentální retardaci, která se často pojí s DMO. Poté následuje kapitola, ve které je popisováno
zrakové postiţení, více se věnuje kortikálnímu poškození zraku jako nejčastějšímu zrakovému
postiţení spojenému s DMO a retinopatii nedonošených. Další kapitolu tvoří pohled na vývoj
zdravého novorozence, srovnání s moţným vývojem dítěte s postiţením. Zabývá se vývojem
jemné motoriky a zrakového vnímání, včetně zrakové stimulace dr. Skalické a metody aktivního
učení Lilli Nielsen. Poté jsou popisovány některé dětské hry a hračky, jejich charakteristika a
rozdělení podle typů.
V praktické části je uvedena kazuistika dítěte s těţkým kombinovaným a zrakovým
postiţením zaměřená na vysledování vyuţití hraček a her pro rozvoj a edukaci konkrétní osoby.
Bakalářská práce je zpracována komparativní metodou, zaloţena na četbě a kritickém
zhodnocení pouţité literatury. V praktické části je vyuţit sběr informací z dokumentace ţáka a
vlastní pozorování ţáka při vyučování.
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Cíl bakalářské práce:
Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat vyuţití her a hraček pro děti s těţkým a
kombinovaným postiţením v edukačním procesu a v oblasti stimulace smyslů.

Předpoklad:
Speciální pedagog, který se zabývá ţáky s těţkým kombinovaným postiţením, vyuţívá
hračky v individuální výuce jako učebních pomůcek.
Ţákům s těţkým kombinovaným postiţením je umoţněno vzdělávání, které se plně
přizpůsobuje jejich moţnostem a schopnostem. Edukace ţáka s těţkým kombinovaným
postiţením je postavena na jeho získávání zkušeností v tom nejširším slova smyslu. Úkolem
speciálního pedagoga je být průvodcem a zprostředkovatelem procesu získávání těchto
informací.
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2. Osoba s kombinovaným postižením,
definice a vymezení pojmu
V současné době existuje více definic a vymezení, kdo je osoba s kombinovaným
postiţením. Vítková (in Pipeková, 2006) uvádí: „Těžké postižení je komplex omezení člověka
jako celku ve všech prožitkových sférách a výrazových možnostech. Podstatně omezeny a
změněny jsou schopnosti emocionální, kognitivní a tělesné, ale také sociální a komunikační.
Přiřazení k tzv. hlavnímu symptomu ve smyslu klasické postižení, jako je postižení tělesné,
mentální nebo smyslové není možné, neboť by se tím ignoroval na jedné straně charakter
komplexnosti postižení, na druhé straně celistvost individua“.
Vzdělávání a péče o osoby s kombinovaným postiţením je poměrně mladý vědní obor.
Do nedávna, tedy do 80. let 20. století, bylo u osob s kombinovaným postiţením posuzováno,
které zdravotní postiţení je nejzávaţnější (primární postiţení) a na tomto základě byly voleny
edukační postupy. Na další přidruţené vady byl také brán zřetel, avšak prvotně se pedagog nebo
pečující zaměřoval na primární postiţení.
Další léta praxe i vědeckého zkoumání ukázaly, ţe kombinované postiţení nelze
posuzovat jako součet všech postiţení, ale jako synergické působení všech postiţení na
jednotlivce. Dříve označovaná primární a sekundární postiţení se navzájem ovlivňují a vytváří
postiţení nové, na které je nutno nahlíţet komplexně.
Prof. Vašek (1999, s.10) definuje na akademické úrovni kombinované postiţení jako
„multifaktoriální, multikauzální a multisymptomatologicky podmíněný fenomén, který se
manifestuje signifikantními nedostatky v kognitivní, motorické, komunikační nebo psychosociální
oblasti u jeho nositele.“

Klasifikace kombinovaného postiţení
Kombinované postiţení můţe mít řadu podob i stupňů závaţnosti. Nejcitovanější
v literatuře je základní obecná klasifikace kombinovaného postiţení, jak ji uvádí také Vašek
(2003):
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mentální postiţení v kombinaci s dalším postiţením,



duální smyslové postiţení – hluchoslepota,



poruchy chování v kombinaci s dalším postiţením či narušením.

Pokud se jedná o klasifikaci a začleňovaní jednotlivých osob a kombinovaným
postiţením do příslušných kategorií, je zřejmé, ţe se nejedná o „nálepku“, ale o to, aby se volila
co nejvhodnější metoda edukace, psychologické a rehabilitační pomoci.
Samostatnou kategorií je také členění kombinovaného postiţení do stupňů závaţnosti.
Z jednotlivých oborů speciální pedagogiky můţeme převzít kategorizaci např. od lehké mentální
retardace aţ po hlubokou mentální retardaci, od slabozrakosti po slepotu, od lehké
nedoslýchavosti po hluchotu, od disociálního chování po antisociální apod. Avšak protoţe
jednotlivá postiţení se kombinují a ovlivňují, tato kategorizace je problematická.
Ludíková (2005) zohledňuje stupeň postiţení na dopad procesu rozvoje a socializaci
jednotlivce.
Lze se domnívat, ţe právě toto kritérium, tedy dopad na proces rozvoje jedince, nejvíce
zohledňuje míru potřebnosti speciálně pedagogické intervence a opatření. Kategorie lehkého a
těţkého kombinovaného v hrubých rysech vystihuje míru intervence.
Do skupiny lehkého kombinovaného postiţení patří jedinci, kteří se, kromě speciálního
školství, mohou zařadit do hlavního vzdělávacího proudu. Jsou schopni do velké míry zvládat
běţný ţivot, jsou samostatní, mohou se dobře integrovat do společnosti a za příznivých
podmínek vést samostatný ţivot v dobré kvalitě.
Vícenásobné postiţení se projevuje závaţnými obtíţemi v příjmu informací, bariérami v
komunikaci s okolím, sníţené (případně aţ zcela nedostatečné) schopnosti samostatného pohybu
a obtíţemi v oblasti psychického proţívání.
Do kategorie těţké kombinované postiţení patří osoby, které se speciálně pedagogickou
podporou jsou schopni zvládat pouze základní a elementární situace v ţivotě, neobejdou se bez
pomoci, jejich samostatnost je velmi omezena. Také je potřebná trvalá péče a podpora včetně
kompenzačních pomůcek.
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Příčiny vzniku kombinovaného postiţení
Příčiny vzniku kombinovaného postiţení jsou charakteru:


genetického;



chromozomálního;



metabolického;



neurologického;



traumatického.

Jedna z příčin vzniku kombinovaného postiţení bývá také předčasné narození dítěte a
jeho velmi nízká porodní hmotnost. I v pozdějším věku je moţný vznik kombinovaného
postiţení: např. po traumatu lebky a mozku, v důsledku nebezpečných infekcí nebo po stavech
tonutí.
Vţdy je však příčinou komplex více škodlivých jevů, které působí buď pre-, peri- a
postnatálně. Společným jmenovatelem je poškození centrálních funkcí, tj. podstatné narušení
nebo ztráta koordinace centrálních systémů, které řídí a realizují vnímání, pohyb a jejich
zpracování. (Vítková, 2006)
Ludíková (2006) konstatuje, ţe příčiny vzniku kombinovaného postiţení je moţné hledat
ve všech etapách ţivota, přičemţ nejtěţší a nejzávaţnější postiţení vznikají obvykle v
prenatálním stadiu vývoje.

2.1. DMO jako kombinované postiţení
Kraus (2005, s.21) definuje DMO jako „neprogresivní, leč ve svých projevech nikoli
neměnné postižení vyvíjejícího se mozku. Postihuje motorický systém, descendentní nervová
vlákna z motorické kůry a často se spojuje s neurokognitivními, senzorickými a senzitivními
lézemi.“ Zařazuje také DMO mezi neurovývojové syndromy (neurodevelopmental disabilities),
které „představují funkční omezení způsobené nervovou chorobou. Začínají v raném věku a
postihují řadu oblastí:kognitivní schopnosti, hybnost, zrak, sluch, způsob chování a vyvolávají
záchvatová onemocnění. Disabilita se může projevit v jedné nebo více oblastech. Mohou ji
vyvolat inzulty rozmanité etiologie. Mnohým z nich lze předcházet na primární, sekundární i
terciární úrovni, a to prevencí, včasnou diagnostikou i vhodnou léčbou.“
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Jak uvádí Vítková (2006, s.132) je pro DMO „typická tělesná neobratnost, zejména v
jemné motorice, nerovnoměrný vývoj, zvýšená pohyblivost a neklid, nesoustředěnost, těkavost,
nedokonalost vnímání a nedostatečná představivost, překotné a impulzivní reakce, střídání nálad
a výkyvy v duševní výkonnosti, opožděný vývoj řeči a vady řeči. “
Kraus (2005) i Vítková (2006) ve svých popisech projevů DMO uvádí oblasti, kde je
vývoj dítěte nejvíce narušen. Kraus (2005) popisuje zejména medicínský obraz DMO, Vítková
(2006) pak DMO popisuje z hlediska speciálně pedagogického.
Dopad tohoto onemocnění na kvalitu ţivota člověka se projevuje v kaţdém období
vývoje jinak. V prvních letech se předpokládá zrání CNS, i jistý vývoj oblastí mozku, které byly
zasaţeny. Obraz DMO se mění postupem zrání dítěte a zpočátku není jasná definitivní prognóza.
Avšak lze soudit, ţe právě nerovnoměrnost vývoje dětí s DMO je jejich společnou
charakteristikou.

Etiologie DMO
Etiologičtí činitelé DMO bývají různí a mohou se vzájemně kombinovat (faktory
prenatální, perinatální a postnatální).
Kraus (2005, s.67) uvádí, ţe „léze mozku, které způsobují DMO, jsou rozmanité a
projevují se jednotlivými syndromy. Způsob poškození mozku souvisí se stupněm nezralosti dítěte
v období působení inzultu. Incidence jednotlivých forem DMO se v různých studiích mírně liší.
Nejčastější formou je spastická diparéza (0,41-0,90/1000) spolu s hemiparézou (0,550,79/1000), dále se rozlišuje dyskinetická forma (0,16-0,21/1000), kvadruparetická forma (0,070,16/1000) a dříve uváděná ataktická forma (0,11-0,15/1000). V nedávném přehledu je
nejčastější formou stále spastická diparéze (0,79/1000) spolu s hemiparézou (0,59/1000), dále se
řadí dyskinetická a ataktická forma (po 0,13/1000) a kvadruparetická forma (0,13/1000).“
K prenatálním příčinám se řadí nízká porodní hmotnost dítěte, mnohočetná těhotenství,
hypertenze v těhotenství, tyreopatie (onemocnění štítné ţlázy) a její léčba během těhotenství,
krvácení v graviditě, neurologická onemocnění matky, infekce (toxoplazmóza, rubeola, HIV,
bakteriální infekce), nutriční deficit, toxiny (alkohol, drogy), nedostatečná výţiva (hypotrofie)
placenty. Jako nejčastější perinatální příčina se uvádí předčasný porod. Mezi rané postnatální
příčiny se řadí mimo jiné nedonošenost novorozenců, porodní asfyxie (nedostatek kyslíku),
hyperbilirubinemie, infekce CNS (meningitida, encefalitida), neonatální cévní mozkové příhody,
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rané infekce, krvácení do mozku, poranění mozku či deficit hormonů štítné ţlázy u nezralých
novorozenců. DMO vzniká následkem velmi nezralého mozku, u něhoţ dominují zvláště
tonusové a hybné poruchy, které jsou často doprovázeny poruchami psychiky a epileptickými
záchvaty. (srov. Kraus, 2005 a Komárek, 2008)

Doprovodná postiţení DMO


omezení intelektových schopností (1/3 s mentální retardací, 1/3 s poruchou
učení, 1/3 s normálním IQ) ; Komárek (2008) uvádí aţ 2/3 kombinace DMO
a mentální retardace.



časté cerebrální (mozečkové) záchvaty - epilepsie;



častá dodatečná smyslová postiţení vizuální - (šilhavost, ametropie - vada
reflexe oka), auditivní - (vady vnitřního a středního ucha) ;



obtíţná emoční citlivost;



poruchy řeči.

3. Mentální retardace
Zde se uvádí stručně vymezení pojmu mentální retardace a její klasifikaci. Existuje více
definic mentálního postiţení, ale všechny uvádějí sníţení úrovně rozumových schopností
postiţeného, které vzniklo v průběhu vývoje jedince a které je provázené sníţenou schopností
orientovat se v ţivotě.
Podle WHO je mentální retardace „Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚
který je charakterizován zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během vývojového
období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální
schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo
duševními poruchami. Stupeň mentální retardace se obvykle měří standardizovanými testy
inteligence. Může to být ovšem nahrazeno škálami‚ které určují stupeň sociální adaptace v
určitém prostředí. Taková měření škálami určují jen přibližně stupeň mentální retardace.
Diagnóza bude též záviset na všeobecných intelektových funkcích‚ jak je určí školený diagnostik.
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Intelektuální schopnosti a sociální přizpůsobivost se mohou měnit v průběhu času a i snížené
hodnoty se mohou zlepšovat cvičením a rehabilitací. 1

Klasifikace mentální retardace
Při klasifikaci je uţíváno nejrůznějších hledisek, z nichţ nejčastější jsou hloubka,
vyjadřovaná stupni postiţení, hledisko etiologické a symptomatologické, jak uvádí Švarcová
(2006).
Klasifikace podle hloubky postiţení: dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
WHO z r. 1992

1



Lehká mentální retardace, IQ 50 – 69 (F70)



Středně těţká mentální retardace, IQ 35 – 49 (F71)



Těţká mentální retardace, IQ 20 – 34 (F72)



Hluboká mentální retardace, IQ niţší neţ 20 (F73)



Jiná mentální retardace (F78)



Nespecifikovaná mentální retardace (F79)

Www.uzis.cz [online]. 10.3.2010 [cit. 2011-05-28]. Http://www.u zis.cz/cz/ mkn/F70-F79.ht ml. Dostupné z

WWW: www.u zis.cz
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4. Zrakové postižení
Pro posouzení stupně zrakového postiţení vyjádřeného vizem se pouţívá 10. revize
Mezinárodní klasifikace nemocí schválené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce
1992. „Zrakové postižení se rozděluje takto do pěti kategorií:


slabozrakost lehká a střední - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí:
maximum menší než 6/18 = 0,3; minimum rovné nebo lepší než 6/60 = 0,1;



slabozrakost těžká - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší
než 6/60 = 0,1; minimum rovné nebo lepší než 3/60 = 0,05;



těžce slabý zrak - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než
3/60 = 0,05; minimum rovné nebo lepší než 1/60 = 0,02; nebo koncentrické
zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů či jediného funkčního oka pod 45
stupňů;



praktická nevidomost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum
menší než 1/60 = 0,02; minimum světlocit se správnou projekcí; nebo omezení
zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není
postižena;



úplná nevidomost obou očí - maximum světlocit s chybnou projekcí; minimum
úplná ztráta světlocitu.“

(Hamadová, Květoňová, Nováková 2007,s.17)
Z britské studie z 80.let 20.stol. vyplývá, ţe u více neţ poloviny děti se zrakovou vadou
se vyskytuje ještě přidruţená vada, jako mentální retardace, tělesné postiţení, komunikační
potíţe nebo sluchová vada.
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Nejčastější kombinace určité zrakové vady a dalšího postiţení:
Zraková vada dle frekvence výskytu

Přidružená postižení

Kortikální poškození zraku

Celkové opoţdění/ DMO

Kongenitální katarakta

Vývojová opoţdění/ ztráta sluchu

Atrofie optického nervu

Hydrocefalus

Malformace oka

Mikrocefalie,vrozené malformace

Retinopatie nedonošených

Vývojová opoţdění

Tab.1: Přehled zrakových a přidru ţených vad u sledovaných dětí (McLinden,1997, s.320, podle Hamadová,
Květoňová, Nováková, 2007, s.42)

4.1. Kortikální poškození zraku
Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe kortikální postiţení zraku (CVI – Cortical Visual
Impairment), se vyskytuje nejčastěji spolu s celkovým opoţděním a s DMO. V literatuře je
uváděno také jako mozková slepota, korová slepota. Moravcová (2004) konstatuje, ţe označení
korová slepota je zavádějící, neboť můţe být lokalizováno i v podkorových drahách. Jedná se o
označení pro zrakové postiţení na úrovni centrálního nervového systému, poruchu funkce
mozkových drah, přičemţ nález v oku můţe být zcela fyziologický. Takový člověk vidí, ale
nerozpoznává. Příčiny CVI mohou být různé a jsou mnohačetné s etiologií prenatální, perinatální
i postnatální.
Mezi příčiny vzniku CVI se řadí nedostatečný přísun kyslíku k mozku, krvácení,
trombóza, zástava srdce nebo dýchání, hydrocefalus, hypoglykémie a jiné metabolické poruchy,
urémie, dehydratace, meningitida, encefalitida, dysgeneze mozku, infekce plodu (rubeola), úraz
hlavy při pádu nebo po autonehodě, epilepsie nebo mozkový nádor.
Ve svých projevech se vyskytuje v takové škále variant, ţe zobecnění je těţší neţ u
kterékoliv jiné diagnózy. V zásadě lze říci, ţe záleţí na tom, ve kterém místě nervových drah k
poškození došlo.
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4.1.1. Zvláštnosti v chování dětí s CVI


Děti s diagnózou CVI se v oblasti zrakového vnímání chovají velmi často jako
děti nevidomé.



Někdy jsou schopny dívat se jakoby do světla, aniţ by na tom místě bylo. Mohou
mít problémy s přímým světlem.



To, co se často vyskytuje u dětí nevidomých, mačkání očí, se prakticky nikdy
nevyskytuje v chování dětí s CVI.



Děti s CVI mají problémy se zaměřením oka na předmět. Pouţívají spíše letmý
pohled, který zachytí předmět jakoby v pohybu, a dál pouze dohledávají hmatem.



Preferují předměty v pohybu a tyto je zaujmou více, neţ předměty statické.



Barvy vnímají většinou dobře, snadněji červenou a ţlutou.



Mají problémy s rozlišením figury a pozadí na obrázku, s hloubkou vidění.



Neumí v obrázku odstranit zbytečnou informaci a vystihnout tu správnou.
V poznávání obrázku tápou, jako by neuměly koordinovat všechny informace tak,
aby dávaly smysl. Pokud jim ale řekneme, co na obrázku je, většinou se umí
zorientovat a obrázek jim dává smysluplný celek.



Mnoho dětí s CVI se dívá na obrázky nebo předměty velmi zblízka, ačkoliv
nemají problémy s ostrostí zraku. Zdá se, ţe obrázek nebo předmět, který
vyplňuje téměř celé zrakové pole, je pro ně čitelnější.



Nemohou dobře vnímat shluk předmětů zrakem, raději pouţívají hmat.



Pokud má dítě výpadky ve zrakovém poli, většinou si umí doplnit chybějící
informace zaloţené na tom, co se vyskytuje v nenarušených částech zrakového
pole.

(Roman-Lantzy, 2007)
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R. Huo, S.K. Burden, C.S. Hoyt a W.V. Good (1999) ve své studii uvádí, ţe s CVI se
pojí, kromě neurologických, také další závaţná onemocnění zraku jako esotropie (konvergentní
strabismus), exotropie (divergentní strabismus), okulomotorická apraxie, nystagmus, středně
těţká atrofie zrakového nervu, těţká atrofie zrakového nervu, refrakční vad y, onemocnění sítnice
včetně kolobomy. Následuje vysvětlení některých pojmů spojených s CVI.

4.1.2. Strabismus
Strabismus jako pojem je odvozen z řeckého slova „strabismos“, které označuje šilhání,
uchýlený nebo šikmo pozorující něco. Strabismus představuje poruc hu paralelního postavení očí,
které je charakterizované symetrickou polohou reflexů. Osa pohledu a optická osa na jednom
oku je u strabismu vychýlena dovnitř či zevně nebo v obou vertikálních směrech.
Esotropie – rozumí se konvergentní strabismus. Osy vidění obou bulbů se sbíhají.
Exotropie – rozumí se divergentní strabismus dynamické povahy, kdy se osy vidění obou
bulbů rozbíhají. (Kuchynka 2007, s.713)

4.1.3. Nystagmus
Nystagmus je rytmická forma reflexního očního pohybu, skládající se z pomalých a
rychlých očních pohybů konjugovaných bulbů. Pohyby mají sloţku pomalou – tonickou a sloţku
rychlou - kompenzační.
Rozeznáváme formy nystagmu: horizontální, vertikální, diagonální.
Spontánní nystagmus je patologický, vyskytuje se u dětí s poruchami CNS. (Kuchynka
2007)
Ve své praxi se setkávám s CVI jako nejčastější formou zrakového postiţení u dětí
s těţkým kombinovaným postiţením. Integrační centrum Zahrada má v současné době 35
klientů (uţivatelů), z nichţ 14 má některou z forem DMO kombinovanou se zrakovým
postiţením. CVI je v této skupině zastoupeno devětkrát.
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4.2. Retinopatie nedonošených
Retinopatie nedonošených (retinopathia neonaturorum nebo praematurorum, zkr. ROP,
téţ fibroplasia retrolentaris) je dosud nejčastější příčinou slepoty u dětí. Ohroţeny jsou všechny
nedonošené děti (před 32. týdnem s porodní hmotností niţší neţ 1 500 g). Aţ 70 % dětské
nevidomosti je způsobeno ROP.
Jednou z příčin je nepřiměřená koncentrace kyslíku v prostředí. V nezralé sítnici, u níţ
není dokončena vaskularizace, dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a jejich
mohutnění má za následek odchlípení sítnice. Můţe vést k úbytkům zorné ho pole nebo i k úplné
slepotě.

Symptomy retinopatie nedonošených v závislosti na rozsahu poškození:


citlivost na osvětlení;



zúţení zorného pole;



sníţení zrakové ostrosti aţ slepota.

Etiologie ROP má multifaktoriální charakter, ale klíčovým faktorem je prematurita (nízký
gestační věk a nízká porodní hmotnost). Dalšími rizikovými faktory pro vznik ROP je anémie,
RDS (syndrom respirační tísně), krevní transfuze, bronchopulmonální dysplazie, aseptický stav,
acidóza, umělá plicní ventilace apod. Nejrizikovější skupinu tvoří velmi nezralí novorozenci
narození před 32. gestačním týdnem s porodní hmotností pod 1 500 gramů se sniţující se
porodní hmotností a gestačním věkem incidence ROP rapidně stoupá. (Srov. Moravcová, 2004 a
Kuchynka, 2007)

4.3. Význam dopadu zrakové vady na edukaci dítěte
s kombinovaným postiţením
Vliv zrakové vady limituje váţně kognitivní oblast a vede k zvýšené pasivitě dítěte.
Pokud se ke zrakové vadě přidruţuje mentální retardace, výrazně omezuje vyuţití
kompenzačních smyslů. Přidruţené tělesné postiţení narušuje motorickou oblast a pohyb vůbec.
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V sociální oblasti je narušena komunikace mezi dítětem a okolím a velmi často dochází
k nesrozumitelnosti signálů jak pro dítě, tak pro okolí. Tyto všechny okolnosti limitují pedagoga
při práci s dítětem. Aby byl edukační proces úspěšný, měl by se pedagog řídit těmito zásadami:


Pro děti s kombinovaným a zrakovým postiţením je důleţité osvojovat si
jakýkoliv úkol v přirozeném prostředí a čase. Dítě potom snáze pochopí kontext.



Abstraktní pojmy by měli být podpořeny a znázorněny hmatovou zkušeností a
mnohokrát opakovány.



Pro učení je důleţité zachovávat strukturu i organizaci, včetně časového plá nu.
Kaţdá změna by měla být spojena se stejnými zvukovými nebo taktilními signály.



Většina ţáků s kombinovaným postiţením není schopna sluchem sledovat
mnoţství informací, proto se nabízí vyuţití funkčního vidění se sluchovou
podporou.



U některých ţáků s kombinovaným a zrakovým postiţením se objevuje taktilní
defenzivita. Většinou se jedná o některé materiálů nebo jídla. Ţáci s taktilní
defenzivitou by měli nejprve nabýt důvěry k vyučujícímu, osvojit si řád a
strukturu.



Pasivitu některých ţáků můţe zapříčinit

nedostatek podnětů nebo jejich

nesprávnost, případně kladení nepřiměřených nároků na ně. Ať uţ nízkých či
příliš vysokých
Pro speciálního pedagoga je ţádoucí, aby se opíral o lékařskou diagnózu dítěte. Funkční
vyšetření zraku popisuje ostrost vidění, omezení zrakového pole nebo poruchy CNS. Hodnocení
zrakových funkcí se provádí pomocí testů. Preferenční testy „preferential looking“ nebo „Teller
Acuity Card Test“ předpokládají schopnost se zaměřit zrakem na objekt a fixovat ho. Testy,
které předpokládají určitý stupeň rozumových schopností (poznávání obrázků) jsou BUST test,
LH Symbol Test atd. (Květoňová, 2004)
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5. Vývoj dítěte
Pro vhodný výběr moţností práce s dítětem s kombinovaným a zrakovým postiţením je
důleţité znát vývoj zrakového vnímání zdravého novorozence, stejně tak vývoj jemné motoriky
a úchopů. Z odlišností ve vývoji dítěte s postiţením a dítěte bez postiţení je moţno usuzovat,
jakou vhodnou pedagogickou intervenci pouţít. Také speciálně pedagogická diagnostika se opírá
o stupně vývoje zdravého novorozence.

5.1. Zdravý novorozenec
Novorozenec je vybaven vrozenými reflexy, které mu umoţňují na nové prostředí se
adaptovat. Pro zahájení adaptace a učení má velký význam jeho aktivita v orientaci. To
předpokládá aspoň malý rozsah soustředění. Pouze malé procento podnětů je dítě schopno
vstřebávat. Podněty by měly být přiměřené, aby dítě dokázalo na ně reagovat. Přísun podnětů by
ale měl být stálý, protoţe při absenci podnětů by se vývoj dítěte zastavil. Základním orientačním
smyslem zdravého novorozence je zrak. Novorozenec ještě nedokáţe pozorovat předmět, pokud
není v jeho aktuálním zorném poli. Pro zrakové vnímání uvádí Lea Hyvärinen (citováno in
Vágnerová, 1997) optimální vzdálenost 20-30 cm. Novorozenec ještě nemá nedokáţe sledovat
objekt diferencovaně, chybí mu ještě správná koordinace pohybů očních svalů. Lea Hyvärinen
(citován in Vágnerová, 1997) tvrdí, ţe „schopnost vidění je získaná funkce. Dosahuje žádoucí
úrovně prostřednictvím učení v počáteční fázi vývoje, kterou lze z tohoto hlediska označit jako
senzitivní. Jestliže není dítě v citlivém období adekvátně stimulováno, rozvoj zrakového vnímání
může zůstat nějakým způsobem omezen i v pozdější době.“
Učení dětí v raném věku je integrace, tj. spojování různých smyslových informací
s určitým objektem nebo situací nebo s jiţ existující zkušeností. Učení novorozence se aktivuje
především v rámci sociální interakce. Tím, ţe si dítě vybírá z podnětů, které mu okolí nabízí, si
spoluurčuje, jaké zkušenosti chce získat. První rok ţivota je nazýván jako kojenecký věk.
V tomto věku se velmi rychle vyvíjí schopnost přijímat nové podněty a vytvářet své osobní
zkušenosti. Toto období se nazývá receptivní fází. Receptivita je otevřenost vůči okolnímu světu,
které představuje souhrn podnětů, který dítě přijímá. Nutné je říct, ţe kaţdé dítě přijímá podněty
podle svých predispozic temperamentních, citových, podle reakcí okolí a tedy zkušenosti se liší.
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V tomto období je důleţitá potřeba získat ke světu bazální důvěru a schopnost obnovit tuto
důvěru i po frustrující zkušenosti.
Pro receptivitu v tomto období je důleţitá koncentrace na biologické potřeby jako je jídlo,
teplo a tělesná pohoda. Ústa jsou v tomto věku velmi důleţitá. Pokud chce dítě nějaký předmět
zkoumat, dává si jej primárně do úst. S touto aktivitou se pojí cvičení a objevování úchopů a
manipulací s předměty. V období receptivity je učení a stimulace primární potřeba. Podněty mají
charakter informace, jejíţ zpracování se projevuje v oblasti učení.
Dítě s kombinovaným postiţením prochází stejnými fázemi psychického vývoje jako
zdravý jedinec. Avšak uţ v raném stádiu vývoje bývá limitováno svým tělesným a smyslovým
postiţením, tudíţ jeho určité kompetence bývají výrazně omezeny nebo dokonce znemoţněny.
Často ustrne i v pozdějším věku na nízkém vývojovém stupni a v dalším vývoji nepokračuje. Je
také moţné, ţe vývoj probíhá i ve skocích a některé vývojové stupně jsou přeskočeny.

5.2. Vývoj jemné motoriky
V odborné literatuře k nejčastěji citovaným principům vývoje jemné motoriky jsou
principy podle Gessela:

Princip vývojového směru


postup kefalofaudální – ovládání těla začíná nejprve ovládáním hlavičky, pak
v sedu se vyrovnává krční a bederní páteř, nakonec lokomocí při lezení po
kolenou aţ k postavení na chodidla



postup proximodistální – posun od centra a tzv. středové čáry k periferii. Pohyby
horních i dolních končetin začínají v ramenou a kyčlích a přecházejí k zápěstí a na
prsty.



postup ulnoradiální – posun od malíkové strany dlaně k palcové při aktivním
úchopu (klíšťový, špetka)

(Langmeier, Krejčířová 2006)
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5.3. Úchopy
Pro zdravé dítě stejně jako pro dítě s postiţením je základem dalšího poznávání světa
moţnost se okolí dotýkat a brát je do rukou. Stejně d ůleţitý je úchop pro samostatné přijímání
jídla. Je zdokumentováno, ţe dítě sahá po podnětu jiţ v prvních dnech po narození, ale tato
schopnost mizí a objevuje se znovu na vědomé úrovni. Kolem 4. měsíce dítě uchopuje předmět
vţdy oběma rukama současně, ale velmi nepřesně. Kolem 6. měsíce začíná dítě předměty
uchopovat jednostranně. Většinou po nich sahá celou dlaní a tzv. hrabe.
Po 6. měsíci dítě s předmětem manipuluje aktivně (např. bouchá s ním o podloţku,
přendává z jedné ruky do druhé. Po 8.-9. měsíci dítě uţívá první aktivní lokomoci - leze a začíná
vstávat a přidrţovat se okolních předmětů, aby se mohlo vytáhnout na chodidla. Úchop přechází
k tzv. klíšťovému (pinzetovému) a dítě bere do rukou velmi malé předměty. Kolem 10. měsíce
začíná předměty z rukou aktivně pouštět, vyhazuje je a sleduje jejich pád. (Langmeier,
Krejčířová, 2006)

5.4. Manipulační hra
„Manipulační hra je nejpřirozenější činností dítěte raného věku“ (Hájková in Květoňová
2004, s.54)
Děti s těţkým kombinovaným postiţením jsou velmi často omezeny v pohybu jak
horních tak dolních končetin. Rozsah pohybu dítěte se spasticitou je výrazně omezen.
Manipulační hru mu tedy musíme maximálně usnadnit.


Předvedení pohybu volíme uměřené, pohyb jednoduchý.



Při opakování pohybu při manipulaci vedeme dítěti ruku s maximální podporou.



Při dalších opakováních podporu omezujeme.



Dítě by mělo mít ze hry radost.

Pokud nějaký předmět dítě prozkoumává, měli bychom mu umoţnit poznávat předmět
více smysly. Dítě můţe předmět dávat do úst. V tom případě volíme předměty neostré,
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nezávadné svým sloţením, spíše větší a takové, které nemají příliš mnoho součástek. Vhodné je
kombinovat stimulaci několika smyslů. Například chrastítko, které má tvrdší i měkčí část a
zároveň vydává zvuk. Pokud dítě jiţ jeden předmět dobře zná, můţeme mu přidat další obdobný.

5.5. Vývoj zrakového vnímání
Zrakové vnímání se rozvíjí v prvním roce ţivota dítěte. Kojenec se dívá na předměty ve
svém zorném poli.
Kolem 8. týdne se začíná projevovat binokulární fúze a zraje centrální část sítnice
(makulární). Projevuje se to zlepšením zrakové ostrosti. Dítě však ještě neumí zrakem přejít tzv.
středovou čáru (pomyslná čára, která vertikálně prochází mezi očima dítěte). Pohyby očí jsou
ještě nedostatečně koordinovány. Schopnost vidět úzce souvisí s pohybem hlavičky. Zrakové
podněty jsou dostatečně velkým impulsem ke zvedání hlavičky.
Kolem 3. měsíce vývoje dítěte začíná schopnost vidět přinášet informace o vzdálenějších
předmětech nebo předmětech v pohybu. Dítě sleduje své ruce a hraje si s nimi, zaměřuje se na
předmět, který drţí v ruce a případně sahá po dalších, které má ve svém zorném poli. Dítě na
tomto vývojovém stupni také rozlišuje některé barvy a podle některých výzkumů dávají děti
přednost předmětům s mnoha detaily a s křivkami před rovnými liniemi.
Dítě kolem 3 – 5 měsíců dokáţe lépe sledovat pohybující se předměty, protoţe se jiţ
neomezuje na středovou čáru. Upoutává ho pohyb vzhůru, kutálení míčku z jedné na druhou
stranu a kolem 6. měsíce dokáţe fixovat zrakem předmět ve vzdálenosti 1 metru.
Schopnost vidět je kvalitativně rozvíjena schopností sedět. Kolem 7. měsíce jiţ dítě
dokáţe samo sedět. Touto schopností najednou má moţnost pozorovat velkou část svého okolí,
zlepšuje se zorný úhel. Schopnost sedět označuje Vágnerová (1997) za jeden z důleţitých
mezníků, který vede k osamostatňování se v oblasti stimulace.
Kolem 6. měsíce dovede dítě vnímat prostor a postup ně se více rozvíjí koordinace očí a
rukou. Tato koordinace je stimulována manipulací s předměty. Pokud se u dítěte objeví tzv.
klíšťový úchop, dokáţe brát mezi palec a ukazovák velmi drobné předměty. K tomuto ději
potřebuje nejenom výrazně koordinovat jemný pohyb obou prstů, ale také potřebuje vyzrálejší
schopnost akomodace čočky, aby malý předmět vůbec vidělo.
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Pro rozvoj zrakových kompetencí je důleţité respektovat vývojové stupně dítěte, aby
stimulace zraku byla účinná. Nedílnou součástí je vývoj motorick ých funkcí.

5.5.1. Zraková stimulace
Pro dítě s kombinovaným a zrakovým postiţením bývá stimulace zraku důleţitá právě
pro rozvíjení poznávacích schopností.
Jiţ v raném věku je moţné zahájit reedukaci zraku. Reedukace zraku je „soubor aktivit,
kterými posilujeme, případně obnovujeme či navozujeme zrakové vnímání. Jesenský (1988)
metodu reedukce definuje jako… postup, při kterém všestranně využíváme a rozvíjíme uchované
části poškozeného organismu nebo funkcí.“
Metodami pozorování a experimentu sledujeme, zdali a jak se dítě obrací ke světelnému
zdroji, na jakou vzdálenost je schopno vidět předmět a zareagovat. Při předkládaných zrakových
podnětech je moţné pozorovat změny v tonu, dýchání, změny v komunikaci a hlasovém projevu.
Při podobných experimentech je dobré zaměřit pozornost dítěte na předměty, ke kterým má
emocionální vztah. Dobré je pouţít oblíbenou hračku.
Zraková stimulace se provádí formou jednoduché hry. Speciální pedagog by si měl ale
být vědom, ţe stimulace není zahrnutí dítěte stimulujícími podněty. Nadbytek podnětů vede k
přestimulování a ztrátě zájmu dítěte, k jeho pasivitě. Většina dětí preferuje jednoduché tvary,
kontrastní barvy, pohybující se předměty. Vděčná je hra s maňáskem, hračky a předměty
luminiscenčních barev. Dobrým příkladem je moţnost vyuţít snoezelenu. V Integračním centru
Zahrada, kde pracuji, se k snoezelenu připojily také některé zrakově stimulační prvky. Například
UV modré světlo, lightbox s více moţnostmi vyuţití (světelné efekty jako je střídání intenzity
světla, blikání, pomalé zhasínání a rozsvěcení, pruhy s vkládanými tvary, barevné fólie a
prostorové barevné válce).[Viz Příloha č.2, s.58-60, obr.1-5] Barevné osvětlení snoezelenu je
také aktivní. Děti zde mohou tleskáním nebo úderem na buben měnit barvy, nikoliv jen pasivně
sledovat. Válec s bublinkami je barevně osvětlen a bublinky se v něm mohou pohybovat
v intervalech. Velmi příjemná jsou optická vlákna, které tvoří jakési barevné „vlasy“, s kterými
si dítě můţe hrát a zkoumat je nebo podsvícený míčkový bazén. [Viz Příloha č.2, s.60-61,obr.67]
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5.5.2. Zraková stimulace dle Skalické
V České republice se nejčastěji provádí zraková stimulace podle dr. Skalické (1997).
Tato metoda má několik etap.
(1)

Etapa motivační
V této

etapě se dítě snaţíme

zaujmout nasvícením předmětu,

hračky

nebo

experimentujeme se samotným zdrojem světla. Ke zrakovému podnětu lze připojit taky sluchový
nebo hmatový podnět.
(2)

Etapa zaměření pozornosti
Zde je nutné dítěti poskytnout dostatek času, i kdyţ reakce na světlo nemusí být vţdy

výrazná.
(3)

Etapa fixace
V této etapě dítě jiţ zaměřuje svou pozornost ke světelnému zdroji. Téţ dr. Skalická

doporučuje přenášení pozornosti z předmětu na předmět. Změnou předmětu umoţňujeme v dítěti
posilovat rozlišování a rozhodování.
(4)

Etapa senzomotorické koordinace
Zde se jiţ vychází z fixace zrakem a pohyb můţe být bez zrakové kontroly.

(5)

Etapa rozlišování
V této etapě se jiţ dítě snaţí rozlišit jednotlivé předměty, obrázky, piktogramy.

Postupujeme od jednoduchých ke sloţitějším.
Zraková stimulace je vhodná i pro ţáky s hlubokým mentálním postiţením. I kdyţ
nemusí zahrnovat všech pět etap. Záznam o zrakově-stimulačních úkolech dává šanci zjistit,
jakých pokroků dítě dosáhlo, zaznamenat změny v jeho vnímání i v jemné motorice.
Nejprve je pozornost dítěte upoutána ke světelnému zdroji pomocí zraku, hmatu, sluchu i
čichu.
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Dále dítě vedeme k vnímání světelné plochy, barevné plochy a plochy kontrastní. Při
vnímání barevného světla je pořadí barev červená, ţlutá, zelená a fialová. Také zde hraje roli
pohyb světla, ať jiţ plynulý nebo statický, a také vzdálenost světelného zdroje.
Dalším stupněm je pozorování předmětu v pohybu vodorovném, po něm následuje pohyb
svislý, pak přibliţování a vzdalování předmětu.
Následuje cvičení senzomotorické koordinace (oko – ruka). Zde můţeme dítě pozorovat,
zda- li sahá na zdroj světla v klidu nebo i kdyţ se světlo pohybuje v prostoru (zprava, zleva,
zezdola, shora). Dále se zkouší, zdali dítě sahá po předmětu, pokud je předmět v klidu a také
v pohybu. Tímto pozorováním lze přibliţně určit míru percepce dítěte.
Dalším cvičením je práce v ploše. Dítě můţe pracovat s lightboxem jako s pracovní
plochou. Můţe si např. rozhodit kostky a zase je skládat. Pokud se naučí pouţívat světelnou
plochu, náročný krok v manipulaci bez světelného zdroje můţe úspěšně zvládnout. Následuje
práce s geometrickými tvary v ploše nebo manipulace s předměty, které jsou připevněny suchým
zipem.
Pokud se dítě dostane dál, můţe pokračovat v práci s obrázky a piktogramy. Poslední
etapou je malování na světelnou plochu a obkreslování

5.5.3. Metoda aktivního učení
Často pouţívaná metoda, která rozvíjí celkové schopnosti dětí zejména se zrakovým
postiţením jiţ v raném věku, je metoda Lilli Nielsen. Lilli Nielsen (1998) zjišťovala, jak se učí
dítě bez postiţení a jestli se dítě s postiţením učí stejným způsobem. Naučily by se děti
s postiţením něco nového, pokud by se jim pomohlo prozkoumá vat svět a experimentovat s ním?
Princip aktivního učení vychází z těchto premis: Pokud je dítěti poskytnuta příleţitost
aktivně a samostatně prozkoumávat věci, ohledávat je, pak si dítě osvojí dovednosti, které se
stanou součástí jeho osobnosti. Budou pro něj samozřejmé a přirozené, tudíţ se je naučí vyuţívat
pro uspokojení jejich potřeb. Získané dovednosti pouţije pro svůj vývoj, aby se stalo nezávislým
do té míry, do které to lze.
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Dítě necháme, aby se naučilo základní kroky, které vedou ke zvládnutí dovednosti. Pokud
se dítě nevyvine na úroveň alespoň věku tří let, Lilli Nielsen (1998) povaţuje za nemoţné ho
nějak trénovat a učit obecné předměty jako počty, čtení, psaní.
Pojmem učení rozumí proces, který se odehrává v dítěti, jestliţe je mu poskytnuta
příleţitost, aby prošlo všemi kroky nezbytnými k dosaţení určité schopnosti.

Předpoklady k aktivnímu učení
Předpokladem je úroveň vývoje dítěte, jeho pohotovost k učení a dovednosti, jichţ
dosáhlo.
Emocionální vyrovnanost a zabezpečení základních ţivotních podmínek jako jídlo a pití
je dalším nezbytným předpokladem pro aktivní učení. V tomto případě je dítě připraveno
objevovat, prozkoumávat a učit se cokoliv, co je v souladu s jeho úrovní vývoje. Také sem
zahrnuje dostatek času, přiměřený zájem pedagogů a pečujících a dostatečně stimulující
prostředí.
Prostředí, které navozuje příleţitost k učení, by mělo podle Nilesen (1998) poskytovat
moţnost vyuţít uţ nabytých motorických schopností, podněcovat zájem a zvědavost dítěte a
dávat mu moţnost dosáhnout dalšího stupně. Důleţitá je rozmanitost prostředí, aby dítě mohlo
zapojovat svou hrubou i jemnou motoriku, hru v přirozeném prostředí spojenou s reáliemi
kaţdodenního ţivota, učit se socializaci, komunikaci a samostatnosti.

Postoj a spolupráce dospělého
Je důleţité, aby dospělý nejen vytvořil vhodné prostředí k učení, ale také aby reagoval na
signály a komunikaci dítěte, na jeho hlas. Také by měl být seznáme n s procesem učení jako
takovým.
Děti s kombinovaným a zrakovým postiţením neprojevují dostatečně silně zájem o
prozkoumávání svého okolí. Vyţadují buď velmi málo nebo velmi mnoho pozornosti dospělého,
většinou jsou pasivní a závislí na tom, co a jak jim dospělý umoţní.
Lili Nielsen (1998) povaţuje za nezbytné znát předpoklady a podmínky pro kaţdou
činnost, kterou chceme dítě naučit. Při pozorování učení dítěte bychom se také měli ptát, proč tu
kterou činnost dítě dělá.
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Pohyb je nezbytný předpoklad k učení
Většina dětí s kombinovaným postiţením se narodí se stejnou schopností pohybu, jakou
mají děti bez postiţení. Avšak pokud mají zrakové postiţení, nemají mnoho příleţitostí se učit.
Moţnost záměrného pohybu bývá omezena, dítě si tak zvykne na statickou situaci. Zvykne si na
pasivitu. Můţe své pohyby zapomenout. Zdravé dítě spolu s pohybem získává také hmatové,
zrakové, sluchové a čichové zkušenosti.
Pokud děti se zrakovým postiţením nemá dostatek příleţitostí, aby si spojily pohyby
s nějakou smyslovou zkušeností, přestanou se hýbat. Spíše naslouchají zvukům z okolního světa.
Také děti se spasticitou, které nemohou hýbat paţemi, přicházejí o moţnost si spojit záţitek
zkušenosti hmatové a sluchové. Ve vývoji dětí s kombinovaným postiţením je moţné, ţe některé
vývojové etapy takové dítě vynechá. Prvním moţným vynechaným stupněm je to, ţe dítě
nepokračuje v pohybech nohou, kdy se ještě v matčině těle opíralo a kopalo. Pokud dítě
v pohybech neustává, většinou ale nekope a neopírá se chodidly do podloţky. Nezpevněné
svalstvo se projevuje negativně v dalším vývoji.
Pokud se dítěti umoţní opírat se do podloţky s nějakým zajímavým zvukem, dítě se
inspiruje k pohybu.
Nielsen (1998) upozorňuje na pouţití hraček v souladu s vývojovým stupněm dítěte. Je
dobré umoţnit prozkoumávat dítěti dostatečné mnoţství hraček, dostatek podnětů, aby dítě
mohlo srovnávat a vybírat si. Je dobře, kdyţ hračky poskytují dítěti zrakové, sluchové, hmatové
a čichové vjemy.
Vhodné je hračky kombinovat s předměty denní potřeby. Dítě s kombinovaným a
zrakovým postiţením by mělo tyto předměty mít moţnost ohmatávat. Na učení hmatem je
potřeba více času, neţ na učení zrakem s podporou hmatu. Navíc, pokud jsou předměty pouze
zástupné nebo náhraţkové, dítě musí symboly zaměňovat za skutečné předměty. Pokud dítě
samo začne dávat předmět do úst a prozkoumávat je ţvýkáním a cucáním, je dobré to podpořit.
Dítě posiluje ţvýkání a umoţňuje lehčeji přijímat potravu.
Učit se pouţívat obou rukou současně ve středové linii těla je důleţité, aby dítě dokázalo
ovládat pohyby hlavy a aby se naučilo tvořivě hrát.
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Je vhodné vytvořit takové prostředí, které spojuje hmatové a sluchové zkušenosti
s pohyby rukou.
Lili Nielsen (1998) vytvořila uţitečnou pomůcku, tzv. little room. Jsou to v podstatě
desky, které tvoří jakýsi pokojíček, kam děti můţeme umístit. Na stěnách i stropu jsou zavěšeny
hračky a pomůcky nebo předměty denní potřeby. Jsou však umístěny tak, aby dítě kdyţ udělá
jakýkoliv pohyb, dostalo zvukovou, taktilní nebo zrakovou odezvu. Pokud dítě má problémy
s hybností, pedagog pozorováním můţe zjistit, jaký pohyb dítě vykonává samo. Můţe se jednat
zpočátku o pohyby mimovolní (např. spasmy).

Význam stimulace
Nielsen (1998) předpokládá, ţe stimulace je pro děti s postiţením aktivace k nějaké
činnosti, stav bdělosti. Stimulaci uvádí jako podmínku rozvoje individuálních dispozic dítěte a
jako základ kontaktu s prostředím. Pro zdravého novorozence tato potřeba stimulace a učení
saturována spontánně, bez velkých zásahů do běţného prostředí.
Variantami nevhodného přístupu ke stimulaci a hraní jsou chaotická stimulace, kdy je
tendence předvádět dítěti více hraček najednou, ale neukazují, co se s hračkou má dělat a
zároveň nenechají dítě, aby uţívalo hračku, jak potřebuje. Stejně tak stimulace jako manipulace
jinou osobou, kdy osoba před dítětem manipuluje s hračkou, ale nenechá jej, aby s hračkou
manipulovalo samo. Dítě ruší a opravuje, nutí ho dělat to, co povaţuje samo za vhodné. Nečeká
na jeho reakci a nerespektuje. Mezi nevhodné, za určitých podmínek, patří stimulace neřízená,
spontánní, kdy se dítěti se nechávají hračky v dosahu libovolnou dobu, aby s nimi dítě mohlo
manipulovat, jak a kdy chce.
Jako vhodná stimulace se uvádí stimulace variabilní s moţností vlastní manipulace. Dítěti
se předvádí hračky, ukazuje se, co se s ní má dělat a zároveň se podporuje vlastní aktivita dítěte.
Nielsen (1998) velmi jasně ukazuje, ţe aktivizace dětí s těţkým postiţením je zaloţena
právě na schopnosti si hrát a na využití hraček. Hračky by měly být uzpůsobeny preferenci
dítěte, je moţné jako hračku chápat jakýkoliv předmět, který slouţí k hraní. Ve výběru hračky
bere v úvahu nejen současný stupeň vývoje dítěte, ale také,jaký následující úkol by dítě mělo
zvládnout a naučit se. Lze se tedy domnívat, ţe schopnost dešifrovat hraní si je základním
kamenem vzájemné spolupráce pedagoga a dítěte.
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6. Hra
„Hra je souvislý sled druhotných doplňkových transakcí, jež směřují k jasně
definovanému, předem známému výsledku.“ (Berne, 1992)
Hra je specifická aktivita, která umoţňuje dítěti socializaci, začlenění do kultury a přináší
mu informace o okolním světě a jeho funkci. Hraní si mívá různé podoby, ale neexistuje dítě,
které by si nehrálo. Pro pedagogické účely je zvlášť významné rozdělení her z vývojového
hlediska.
Valenta (2008) dělí hry z vývojového hlediska na:


Funkční hry – uplatnění senzomotoriky (vydávání zvuků, pohyby, uchopování
předmětů). Největší uplatnění dostávají tyto hry v kojeneckém období ţivota
dítěte.



Manipulační hry – manipulace s nejrůznějšími předměty a manipulační činnost
(čmárání, stavění kostek). Tyto hry nastávají v prvním období batolecího věku.



Napodobovací hry – napodobování lidských činností, napodobování zvířat. Tyto
hry hrají důleţitou roli v socializaci dítěte. Také si zde zdokonaluje řečové a
komunikační dovednosti.



Receptivní hry – přijímání a zpracování vnějších podnětů (prohlíţení obrázků,
poslouchání četby, sledování televize nebo divadelního představení).



Úlohové hry – vychází z napodobovacích her. Rozvíjí se kolem 3-5 roku dítěte.
Dítě přejímá některé úlohy dospělých a hraje si na doktory, na školu, na tátu nebo
na mámu, atd. Tyto hry rozvíjejí psychické funkce dítěte a jejích sociální cítění.



Konstruktivní hry – vychází z her manipulačních. Více rozvíjí cílenou manipulaci
a vede ke hře se stavebnicemi, s různými materiály. Tyto hry mají velký význam
v předškolním období.

Hry můţeme dělit také na hry smyslové a tvořivé, na fyzické hry a na hry průzkumné.
V jednotlivých vývojových stupních mají všechny tyto tři kategorie své vyjádření a způsoby.
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Hra přináší dítěti uspokojení, nové zkušenosti, kontakt s okolím, moţnost komunikace
s okolím. V neposlední řadě umoţňuje koexistovat uprostřed společenství, můţe pomoci vytvářet
vztahy.

7. Hračky
Ke hrám patří také hračky. Většina her dětí se neobejde bez hmotného předmětu. Buď se
jedná o reálný předmět z jejich okolí, nebo o speciální předmět – hračku. Hračka představuje
dítěti zástupce okolního světa, motivuje ho k činnosti, k proţívání a ke konání. Význam hračky
je v propojení dětské psychiky, kognitivních a behaviorálních procesů, procesů so cializačních,
dozrávání a osamostatňování, smyslových zkušeností, zkušeností s prostorem a pohybem v něm
a osvojováním si zákonitostí světa kolem sebe.
Hračka ovlivňuje a určuje herní činnost, proto by dítě mělo mít dostatečně pestré
mnoţství hraček. Dobrá hračka by měla mít sociální, tvořivou a výtvarnou hodnotu.
Nezanedbatelná je i vhodnost hraček pro konkrétní vývojové stupně. Pro dobrou hračku je
důleţitý mentální věk dítěte. Hračka, která není v souladu s vývojovým stupněm dítěte, dítě
nemotivuje, nezajímá a stává se zbytečnou. (Janů, in Valenta, 2008)
Děti s těţkým kombinovaným postiţením mají velmi nerovnoměrný vývoj, který je u
kaţdého takového dítěte ovlivněn jedinečnou kombinací úrovně fyzické, mentální, s myslové a
osobnostní. Proto je při výběru hračky nutné vzít v potaz všechny okolnosti a moţnosti. Pokud
dítě nějakou hračku objeví samo, můţe pedagog tvořivě přemýšlet a vyuţívat tuto hračku
k edukačním účelům. Pokud dítě hračka nezaujme nebo nemá ţádný oblíbený předmět, měl by
se pedagog zamyslet nad tím,


je-li nabízená hračka vhodná z hlediska pouţitého materiálu, velikosti, barvy;



zda- li je hračka nabízena ve vhodném kontextu, ve vhodné situaci;



je-li nabízena ve vhodném úhlu pohledu dítěte;
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má-li tato hračka multifunkční charakter;



jaký smysl dítěte má hračka stimulovat především.

Pedagog by se také měl ptát rodiče, jaké hračky doma dítěti dává, s čím si dítě doma hraje
nebo co má rádo. Pokud má dítě raději drobné sociální hry, můţe pedagog zařadit do výuky i
nácvik dalších takových her s vybranou hračkou.
Chápání hračky jako takové má dvě roviny. Pokud si dítě zvolí za hračku předmět, jehoţ
původní určení je jiné, je to primární funkce hračky. Pokud zvolí ke hře předmět, který je
zhotoven ke hře a pokud tento předmět vybere dospělý, jedná se o sekundární funkci hračky.
Existuje více rozdělení hraček podle mnoha různých kritérií. Pro pedagoga je ale dobré
rozlišovat hračky podle vývojového věku a také podle typu funkce, kterou nabízejí. Pokud se
jedná o rozdělení podle vývojového věku, pedagog, kte rý pracuje s dětmi s těţkým
kombinovaným postiţením, nejvíce vyuţívá hraček, které jsou v souladu se závěry speciálně
pedagogického nebo psychologického vyšetření.

Příklady hraček podle vývojového věku
(zpracováno podle Janů, in Valenta, 2008)
Hračky pro děti do 6 měsíců


závěsné hračky, které se pohybují prouděním vzduchu



závěsné kolotoče s hračkami



hračky, které se dají vloţit do úst a cucat, krouţky



měkké hračky z nejrůznějších materiálů (látky a tkaniny, plast, guma)



měkké balónky



hračky, vydávající zvuky (pískací, s krátkou melodií, chrastítka, rolničky)

Hračky pro děti od 7 - 12 měsíců


hračky pohyblivé



kníţky z tvrdého papíru, plastu, látky



velké měkké kostky



plyšová zvířátka



kyblíčky, bábovičky, hračky na pískoviště nebo do vody

33

Hračky pro děti od 12 – 18 měsíců


skládanky



hračky, které do sebe zapadají



autíčka



hračky jako hudební nástroje (dřívka, xylofonky, bubínky)



pastelky a omalovánky



hračky, které se mohou tahat za sebou (autíčka, vozítka, hračky na kolečkách)



obrázkové kníţky s různým povrchem



jednoduché dřevěné hračky

Hračky pro děti od 1,5 – 2 let


panenky



hračky na třídění



navlékací korálky, knoflíky



hudební hračky



hračky, do kterých se dá bouchat



hračky s kolečky

Hračky pro děti od 2 – 3,5 let


převlékací panenky



jednoduché skládanky



stavebnice



manipulační hračky



dětské nářadí a předměty denní potřeby v domácnosti



vodovky a tempery

Hračky pro děti od 3,5 – 5 let


konstrukční hračky



sloţitější stavebnice



magnetické hračky a tabule



miniaturní situační hračky (obchod, farma)



sportovní hračky pro děti



kníţky, dalekohled, lupa
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Hračky pro děti od 5 – 7,5 let


společenské hry



jednoduché přístroje



garáţe s auty



miniatury vláčků a kolejí



hudební nástroje



kníţky



oblékací, česací panenky

Hračky podle typu
Jiné a celkem přehledné je rozdělení hraček podle typ u, jak uvádí Opravilová (1988, in
Valenta, 2008) , která třídí hračky do dvanácti skupin.
První hračky (2 – 9 měsíců)
Hračky k zavěšení nad postýlku, chrastítka, jednoduchá zvířátka z různých příjemných
materiálů
Duté formy (do 2,5 roku)
Jsou pouţitelné ve více moţnostech, dobře se uchopují a manipulace s nimi je variabilní.
Tyto hračky procvičují jemnou motoriku ruky i paţe, koordinaci obou rukou.
Formy, tvary a navlékací hry (1,5 – 4 roky)
Tyto hračky jsou pro děti od 2 let vývojového věku, kdy je dítě schopno sestavovat
jednoduché tvary, skládat a rozkládat. Tyto hračky zdokonalují diferenciaci úchopů a postavení
prstů proti sobě, více zdokonalují koordinaci obou rukou a koordinaci oko – ruka. V pozdějším
věku se připojuje barevná a tvarová diferenciace.
Točení a šroubování (1,5 – 4 roky)
Od 2 let vývojového věku tyto hračky zdokonalují schopnost vyhledávat tvary, které patří
k sobě nebo jsou stejné, cvičí koordinaci rukou a pohybu.
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Stavění a konstruování (1,5 – 4,5 roku)
Základem jsou nejrůznější jednodušší stavebnice, které dále specializují koordinaci
pohybů
Míče a házení (1 – 7 let)
Míč by měl být přizpůsobený věku a moţnostem dítěte. Házení a chytání míče posiluje
svalovou koordinaci. K míčům se můţou připojit kuţelky, vrhací krouţky, obruče.
Panenky, zvířata, vesnice, města (6 měsíců – 7 let)
Zmenšené modely měst, zvířat a lidí umoţňují dětem proţívat situace, emoce nebo
vztahy, které znají pouze jako přihlíţející diváci. Pro děti jsou také důleţitá pomocná zařízení
(nábytek, oblečky, atd.), která si mohou samy zhotovit. Hry s těmito hračkami můţe také vyuţít
terapie či diagnostika (např. diagnostika výchovných problémů), protoţe ukazují, jak dítě vidí a
chápe svět kolem sebe. Tyto hry se nazývají mimetické (zobrazující).
První mechanika (15 měsíců – 4 roky)
Tyto hračky ukazují jednoduchou konstrukci a děti samy je mohou obsluhovat. Osvojují
si tak funkci a pohybový mechanismus předmětů kolem sebe.
První stroje (1,5 – 6 let)
Do této kategorie patří vláčky, autíčka, lanovka, bagry. Jednoduchý princip pohybu by
měl být dětem jasný.
První pracovní materiál (1,5 – 7 let)
Kontakt s pískem a vodou jako stavebním materiálem je pro děti zásadní. Stejně jako
výtvarná činnost (modelování, malování, vystřihování, lepení).
Pokládání a sestavování (1,5 – 7 let)
Do této kategorie patří vyhledávání určitých geometrických tvarů, vkládačky, puzzle.
Také deskové hry, skládačky, mozaiky atd.
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Různé (1,5 – 7 let)
To jsou různé drobnosti pro zábavu dětí jako větrníky, bublifuky, hlavolamy, karetní hr,
pexeso, předměty, které mohou tvořit sbírku.

Kritéria, podle kterých se posuzuje dobrá hračka
Pokud můţe pedagog posoudit vhodnost nějaké hračky pro svého ţáka, můţe se řídit ve
výběru těmito kritérii:


věk dítěte (myšleno vývojový věk) ;



nezbytnost vyuţití fantazie při hře;



variabilita (četnost moţností hry) ;



srozumitelnost hračky;



velikost hračky (v závislosti na moţnostech dítěte a v přiměřenosti) ;



mnoţství a skladba hraček (ani nadbytečnost ani nedostatečnost) ;



vhodnost materiálu;



tvar a barva hračky;



pevnost a trvanlivost;



konstrukční mechanika;



bezpečnost;



cena.

Všechna tato kritéria bere pedagog v úvahu, pokud se rozhodne dítěti pořídit hračku,
která by splňovala podmínky jejího vyuţití v edukačním procesu. Ale pedagog k těmto
hodnotám přidává „pedagogickou hodnotu“, která spočívá v představení hračky dítěti a pouţití
při edukaci. V pouţití hračky při edukaci dětí s kombinovaným postiţením je tato pedagogická
hodnota zvlášť významná.(Janů, in Valenta, 2008)
Roman-Lantzy (2007) konstatuje, ţe výběr hraček pro děti s CVI je specifické. Mnoho
hraček je podobných reálným předmětům, to ale dítě s CVI nedokáţe ocenit. Stejně jako hračky
vyrobené z jednolitého materiálu. Hračky by měly mít více kvalit (např. chuť, vůni, více
hmatových podnětů). Proto je také lepší pouţívat pro hraní předměty denní spotřeby. Například
vařečky, hrnce, kelímky atd. U dětí s těţkým kombinovaným postiţením je dobré dlouho
pozorovat jak a s čím si dítě hraje a navazovat ve výběru hraček na to, co takové dítě má rádo.
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8. Kazuistika žáka s těžkým kombinovaným
a zrakovým postižením
Jméno: Petr
Věk: 13 let
Diagnóza: DMO kvadruparetická forma G 80.0, těţká mentální retardace F 72.0, porucha
visu
Mým cílem v rámci této kazuistiky je srovnat úroveň rozvoje dítěte s kombinovaným a
zrakovým postiţením v průběhu jeho dosavadní školní docházky, zejména v prvním roce a roce
sedmém, tedy současném. Při shromaţďování informací jsem pouţila závěry s pediatrických,
psychologických a speciálně pedagogických vyšetření, dále individuální vzdělávací plány a
hodnocení individuálně vzdělávacích plánů. Všechny tyto prameny jsou součástí dokumentace
zde popisovaného ţáka. Jméno bylo z důvodů ochrany osobních údajů změněno. Dále jsem
vyuţila moţnost pozorování a účasti při individuální výuce ţáka. Cílem kazuistiky je vysledovat
moţnosti vyuţití her a hraček v edukaci ţáka.
Rodinná anamnéza : Petr se narodil jako první ze 4 dětí v úplné rodině. Matka (1974) je
v současnosti na rodičovské dovolené, otec (1970) pracuje v oblasti IT technologií. Petr má 3
mladší sourozence, všichni jsou zdrávi. Matka pracovala pouze krátce, avšak péče o rodinu
nedovoluje zaměstnání na celý úvazek. Rodina projevuje soudrţnost a jejich vzájemné vztahy
jsou spíše harmonické. Komunikace s Petrovými rodiči je bezproblémová, je však znát velké
časové vytíţení rodiny.
Osobní anamné za: 1. gravidita, neriziková. Perinatální komplikace, porod sekcí v
42.týdnu. Dítě – aspirace plodové vody, hypoxie, kříšení. 6 týdnů na neonatologii JIP ve VFN,
komplikace streptokokovou sepsí, křeče. Po porodu byl nasazen Phenobarbita l. Hospitalizace na
dětské neurologii ve FN Motol, kde byl stav uzavřen jako záchvatové onemocnění charakteru
infantilních spasmů. Na MRI (magnetická resonance) výrazný nález korové a periventrikulární
atrofie na základě perinatální asfyxie.
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Porucha vizu - CVI, divergentní strabismus, dle vyšetření v Centru zrakových vad u dr.
Skalické moţný centrální výpadek zorného pole. Jinak asthenický habitus, mikrocefalie.
Průběh vzdělávání :
Od 3 let byl Petr klientem speciálně pedagogického centra. Péče probíhala nejdříve
v domácím prostředí 1 x 14 dní. Po dvou letech byl přijat do speciální třídy na dva dny v týdnu.
Adaptace probíhala bez problémů Ze závěrů speciálně pedagogického centra vyplývá, ţe Petr
zvládá samostatně několik úkonů, především v oblasti hrubé motoriky: sám se z lehu posadí, sedí
v tureckém sedu, na patách, je schopen sedět na ţidli a klečet ve vysokém kleku. V oblasti jemné
motoriky SPC konstatovalo úroveň prosté manipulace. Neprokázaná zraková fixace a funkčnost
vidění narušovala celou oblast smyslové a rozumové výchovy. Rozumový výkon se pohyboval o
oblasti třetího trimenonu.
V šesti letech byl Petr přijat na základě doporučení psychologa a ţádosti rodičů do
přípravného ročníku základní školy speciální (Základní škola Zahrádka) a do denního stac ionáře
(Integrační centrum Zahrada). Ze zprávy z psychologického vyšetření vyplývá, ţe se Petr bez
potíţí adaptuje na nové prostředí, avšak stále je konstatována přecitlivělost na některé specifické
zvuky. Petr se jeví jako pohybově aktivní, preference rytmických pohybů je zřejmá. Dává
přednost zvukovým podnětům. Adaptivní chování na úrovni 7. měsíce vývojového věku, těţká
centrální porucha zraku dovoluje reakci pouze na výrazné podněty. V manipulaci se objevuje
diferenciace manipulačních schémat : aktivuje zvukovou hračku, předmětem škrábe o povrch
stolku, kostkami ťuká os sebe ve střední rovině, vyjme tvar z otvoru (ale ne z menší nádobky).
Hrubá motorika je na úrovni 7. měsíce vývojového věku. Jemná motorika na úrovni 6. měsíce
se projevuje úchopem palmárním nebo radiálně palmárním. Řeč na úrovni do 6. měsíce,
porozumí tónu hlasu a často opakovanému pokynu. Sociální chování na úrovni 6. měsíce se
projevuje zájmem o sociální a tělesný kontakt. V oblasti sebeobsluhy má stále problémy
s přijímáním potravy (nekouše, je nutná mixovaná strava)
Po přijetí do přípravného ročníku základní školy speciální byl pro Petra vypracován
individuálně vzdělávací plán (dále IVP). Na základě psychologického vyšetření a vyšetření
v Centru zrakových vad bylo zohledněno především doporučení pokračovat ve zrakové
stimulaci. Plán se vypracovával na období jednoho školního roku, hodnocení plánu probíhalo
dvakrát ročně. Schůzky s rodiči byly v průběhu celého školního roku téměř kaţdý měsíc. Na
základě IVP byl sestaven rozvrh.
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Cíl plánu (školní rok 2003/2004)
V oblasti smyslové výchovy především pracovat ve stimulaci zraku. Petr kaţdý den
v rámci svého rozvrhu měl výuku ve zrakově stimulační místnosti.
Činnosti pro stimulaci zraku:


zaměření pohledu na světelný bod (ve tmě) – např. světlo baterky na zdi,
svítící předmět,



sledování pohybujícího se světla – nalevo, napravo, nahoru, dolů,



práce s modrým světlem – nasvícení bílých a reflexních předmětů – hledání
jednoho výrazného nasvíceného předmětu (bílého míče) v prostoru



přenášení zrakové pozornosti z jednoho světelného bodu na druhý



senzomotorická koordinace - koordinace ruka x oko – najít rozsvícené světlo
(světelný spínač) a úderem ruky ho zhasnout

Činnosti pro stimulaci sluchu:


určení směru přicházejícího zvuku – otočení se za zvukem, natahování rukou
za zvukovou hračkou



zvyknout si na různé zvuky (zvuky okolí, dětí na pokoji, hudba
z radiomagnetofonu, postupné zvykání na společné

„ţivé zpívání“ v

muzikoterapii (klavír, bubny, kytary)
Činnosti pro stimulaci hmatu: (z konceptu bazální stimulace)


somatické podněty – zesílení vnímání vlastního těla, tělesné schéma



stimulace těla, rukou, obličeje různými materiály



vibrační podněty



vestibulární podněty – houpání, změna poloh a prostředí, nadnášení vodou

Činnosti pro stimulaci čichu a chutě:


zkoušet nová jídla, adaptace na stravu



aromaterapie
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Činnosti pro rozvoj rozumové výchovy:


vědomá reakce na podnět



reakce na zavolání jména – „Péťo!“



samostatný pohyb za něčím zajímavým, postupně se pokusit, aby se Petr
pohyboval za něčím, co je mu nabídnuto – zajímavá zvuková hračka,
hudební nástroj



dětské říkanky – „Paci, paci“ ; „Vařila myšička kašičku“ ; „ Houpy, houpy“ ;
„Takhle jedou páni“

spojené s pohybem – uvědomování si tělesného

schématu


pokyny „sedni si – hačí“, „lehni si – hají“



„dej mi, vem si, na“



sundat si z obličeje látku, která mu vadí ve vidění, objevit na svém oblečení
zvukové předměty (připnuté suchým zipem)



cílená

i

samostatná

hra

–

little

room

-

experimentace

se

zavěšenými předměty, aktivní manipulace, zkoumání prostoru rukama i
nohama
Činnosti pro rozvoj zlepšování komunikace:


vysledovat pocity libosti a nelibost, zřetelná reakce na pochvalu (hlasem a
pohlazením)



porozumění základním pokynům a situacím



zvyknout si na dotyk v oblasti obličeje, v oblasti úst, počátky orofaciální
stimulace

Činnosti pro rozvoj hrubé motoriky:


podpora samostatného pohybu, jakékoliv vlastní aktivity



střídání poloh – zvykání si na neobvyklé polohy – houpací síť, míčkový
bazén, houpačka, RHB míč



plavání v bazénu s kruhem – moţnost samostatného pohybu

Činnosti pro rozvoj jemné motoriky


stimulace dlaní různými materiály



přendat si věc z jedné ruky do druhé
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drţet předmět oběma rukama současně



drţet dvě malé kostky nebo jiné dva malé předměty současně v jedné ruce

Při sebeobsluţných činnostech byl kladen důraz na zvykání si na krmení na vozíku nebo
stoličce a na Petrovu aktivní pomoc při přebalování, svlékání a oblékání. Socializace a adaptace
byla zejména zaměřena na nové prostředí, na moţnosti individuálních a skupinových vycházek a
výletů, na učení zamávání na pozdrav. Dále byla Petrovi navrţena canisterapie a muzikoterapie,
také pravidelná kaţdodenní rehabilitace (Vojtova metoda a Bobath koncept)
Hodnocení na konci Petrova prvního školního roku přineslo tyto výsledky:
Hodnocení činností v oblasti zrakového vnímání
Vyšetření v Centru zrakových vad potvrdilo, ţe Petr vidí. Zraková pozornost byla spíše
krátkodobá, hodně jí ovlivňovala motivace. Petrovi stačilo jen „mrknout“, fixace na předmět je
rychlá, nicméně potom je schopen se po něm natahovat a hledat ho v prostoru přesně tam, kde ho
viděl, aniţ by uţ pouţíval oči. Potíţe mu dělalo koordinování obou očí, takţe jeho vidění by se
dalo popsat jako vidění kaţdým okem zvlášť a to nejlépe u předmětů či obrázků, které mu jsou
předkládány ve vzdálenosti cca 15 aţ 25 cm šikmo před oko. Více vidí levým okem. Pohybuje-li
se předmět zleva doprava ve zrakovém poli, Petr předmět nejdřív vidí – našikmo ho zaregistruje,
ve chvíli, kdy se předmět dostává rovně před obličej a měla by pracovat koordinace – zacílení
obou očí, se mu předmět na chvíli „ztratí z dohledu“ a najde ho zrakem, aţ kdyţ se dostává
šikmo před pravé oko. Petr zaměřil pohled i nahoru a dolů. Reagoval i na poměrně malý
kontrast obrázku na pozadí. Byl schopen preferovat pohledem obrázek oproti prázdnému papíru.
Doporučení z toho vyplývající je, ţe se bude pracovat s jednoduchými obrázky – popř.
jednoduchými fotografiemi. Barva nebyla rozhodující, ţádnou výrazně nepreferoval.
Hodnocení v oblasti rozvoje sluchového vnímání :
Nejdůleţitější byla adaptace Petra na různé zvuky, které v průběhu dne a programu
přicházely. Ze začátku mu velmi vadilo hlasité zpívání, Petrovi vadil i zvuk klavíru, kytar a
bubnů. Adaptace na zvuk začínala tak, ţe chvíli musel Petr zvuk vydrţet i přes svůj pláč, poté
mohl z místnosti odejet a po chvíli se vrátit, ale zůstat jen za dveřmi. Zvuk nebyl tak hlasitý a
Petr si mohl hrát s chrastítkem. Takto byl postupně schopen méně hlasitou hudbu akceptovat a
poté vydrţel čas v místnosti déle.
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Hodnocení v oblasti rozvoje hmatového vnímání a motoriky:
Petr preferuje intenzivní vestibulární podněty – houpání na kolenou, poskakování,
„zatřesení“ celým tělem. Zkoušel se adaptovat na houpání v houpací síti a pomalu si zvykal na
vodní lůţko. Na vodním lůţku se zklidnil, kdyţ měl někoho za sebou, kdyţ cítil jistotu o kterou
se mohl opřít. Pak byl schopen chvíli v klidu leţet, nechal se dotýkat svého těla, nebránil se ani
dotykům na obličeji a v oblasti úst, které jinak nemá rád.
Petr umí sedět, umí si lehnout a z lehu sednout. Pohybuje zejména horní polovinou těla –
rád se kýve. Samostatně se dokáţe pohybovat, má- li silnou motivaci. Pohyb je tvořen
specifickým způsobem – překulováním, sedáním a leháním si. Petr se dostane tam, kam
potřebuje. Při plavání v bazénu pouţívá Petr stejný pohyb.
Petr se

rád dotýká rukama. Dotykem a škrábáním prozkoumává prostor. Předměty

uchopuje do jedné i do obou rukou současně. Umí si přendat předmět z ruky do ruky.
Hodnocení činností v pro rozvoj rozumových schopností:
Petr je velmi aktivní průzkumník okolí. Kdekoliv se nacházel, zkoušel rukama nebo
nohama prozkoumat prostor (bouchá, škrábe, kope). Radost mu dělaly především zvuky, které
jednotlivé materiály a předměty vydávají. Nový zvuk vyvolal jasnou reakci, Petr zpozorněl, na
chvíli se zastavil ve své činnosti a pak se do ní

pustil znovu. Na koberci na zdi měl

zalaminované výrazné obrázky připnuté suchým zipem. Tyto obrázky bez problémů našel a hrál
si s nimi. Bavilo ho i leţet na zádech a kopat do zajímavých předmětů, rozpoznává jinakost
zvuku, např. zeď a skříň. Rád si hrál v „little roomu“, ve kterém jsou zavěšené různé ozvučené
předměty. Zkoušel za ně tahat, některé byly přivázány na šňůrkách, jiné na gumičkách, takţe šly
natahovat. Často si bral do kaţdé ruky jeden předmět a boucháním o sebe je prozkoumá val.
Hodnocení rozvoje komunikačních dovedností:
U Petra se dají velmi dobře rozlišit pocity libosti a nelibosti. Kdyţ se mu něco nelíbilo,
začal plakat. Z pláče se dostával dotýkáním a mazlením a také nějakým intenzivním sluchovým
podnětem (např. hlasitým zvukem řehtačky, hudebního nástroje). Pomáhalo také pevné objetí,
z kterého se sice chvíli chce vymanit, ale po chvíli se zklidní a má radost z kontaktu s osobou,
která sedí za ním. Blízkost člověka kontroluje dotýkáním ruky nebo kývání těla dozadu. Kd yţ
měl Petr z něčeho radost, smál se a nahlas se radoval. Pozitivně reagoval na pochvalu, která byla
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nejen slovní, ale provázelo jí i pohlazení, podrbání na zádech. Zatím si zvykal na dotyky
v oblasti úst, reagoval jiţ lépe. Čištění zubů po obědě se intenzivně bránil.
Hodnocení rozvoje sebeobslužných činností:
Zde je zaznamenán velký pokrok. Ze začátku Petr odmítal sedět při jídle na vozíku.
Intenzivně se bránil – rukama vytrhával z úst lţičku s jídlem, házel tělem a plakal. Začalo se
krmit Petra s částečnou fixací těla, ruce fixovány k opěrkám vozíku, hlavu jemně fixovala druhá
osoba. Petr chodil jíst do místnosti, kde mohl být sám. Petr nejprve reagoval pláčem, postupně si
zvykal. Postupně se odstranila fixace rukou a místo toho mu byla nabídnuta hračka, hlavu měl
dále jemně přidrţovanou. Po několika týdnech se odstranilo i přidrţování hlavy a Petr se mohl
vrátit k ostatním spoluţákům a jíst s nimi. Petr jedl ke svačině oblíbené jídlo (jogurt, pribináček),
oběd byl mixovaný. Pil z lahve s dudlíkem.
Hodnocení činností na podporu socializace:
Adaptace na nové prostředí probíhala vesměs bez problémů. První dny byl velmi dobře
naladěný, podle slov maminky aţ nezvykle dobře, poté nastalo plačtivější období, kdy byl Petr
nespokojený a dal se jen velmi těţko utišit. Adaptace probíhala cca měsíc, kdy se situace
stabilizovala. Petr měl přes den většinou dobrou náladu, rád si hrál sám (hraje si ve svém „little
roomu“) . Na individuální práci reagoval většinou pozitivně, rád se přesouval na vozíku,
poslouchal, co se děje, jaké zvuky vozík vydává. Baví ho pracovat ve zrakově stimulační
místnosti.
Ze začátku nereagoval na příjezd do školy, snášel ho dobře. Začal plakat ve chvíli, kdy
pro něj přišla maminka. Byla to reakce na silný emoční podnět. Po chvíli se uklidnil. Po nějaké
době se situace změnila, Petr plakal ráno, kdyţ ho otec vozil do školy, poznal, ţe uţ se blíţí.
S tatínkem odcházel bez pláče. Reakce Petra jsou hodnoceny jako pozitivní ukazatel.
Zkoušela se také canisterapii, Petr však začal plakat, jen psa viděl a protrpěl celé další
setkání. Nechtěl se psa vůbec dotknout ani být v jeho přítomnosti. Hlasitě plakal a bránil se. Od
canisterapie se tedy upustilo.
Současnost (školní rok 2010/2011)
V současné době je Petrovi 13 let. Jeho rodinná situace se změnila oproti nástupu do
školy, do rodiny přibyly 2 sourozenci. Petr navštěvuje 4. ročník základní školy speciální. Jeho
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individuální vzdělávací plán je sestaven v souladu se školním vzdělávacím plánem a ten pak
podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Pro
přehlednost a moţné srovnání se uvádí plán činností a jeho hodnocení v dřívějších pojmech a
rozdělení. I nadále je při sestavování IVP kladen důraz na rozvoj zrakového vnímání.
Činnosti na podporu zrakového vnímání:


procvičovat zrakový kontakt podle zásady krátce, ale často



předkládání opticky výrazných a kontrastních předmětů a obrázků



zraková stimulace ve zrakově stimulační místnosti- nabízení zrakových
podnětů při rozsvíceném lightboxu, světlé geometrické tvary na černém
pozadí, střídání barevných fólií



práce s nasvícenými předměty pod fialovým světlem



sledování světla baterky na zdi (v pravolevém pohybu)



při kaţdém nabízeném sluchovém podnětu ho současně motivovat i ke
zrakové fixaci předmětu

Činnosti na podporu sluchového vnímání


propojovat podněty sluchové se zrakovými i hmatovými



často vyslovovat jeho jméno a chválit za zpětnou vazbu



jednoduché pokyny spojovat s jednoduchými doprovodnými gesty, resp.
dotyky na Petrovo tělo



hry s chrastítky a s ozvučenými hračkami



hra na jednoduché hudební nástroje, ve skupince i individuálně



často pouţívat při opakujících se činnostech jednoduchá krátká říkadla a
básničky

Činnosti na podporu hmatového vnímání:


„hrabání“ se v různých předmětech – přírodninách



prohřát a uvolnit ruce hlazením při navození harmonické atmosféry



hlazení povrchu s různým reliéfem, „hmatová kníţka“, práce s různými
výtvarnými materiály



bazální stimulace – somatická- částečná masáţ horních a dolních končetin (na
sucho přes oblečení)
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bazální stimulace- vibrační- přikládání vibračních hraček na klouby horních a
dolních končetin

Činnosti pro rozvoj čichového a chuťového vnímání


poznávání jídla pomocí čichu



seznamování s novými vůněmi prostřednictvím aromaterapie

Činnosti pro rozvoj rozumových schopností:


nácvik vědomé zrakové fixace nabízeného předmětu



upevňování správné reakce na pokyny Péťo, vezmi a Péťo, dej



nácvik koordinace oko-ruka při uchopování spatřených předmětů



předměty nabízet ze stran, shora i zdola



dovednosti získané ve zrakově stimulační místnosti apliko vat i při běţném
denním světle



udrţovat dobrý úchop s opozicí palce a předávání předmětů z jedné ruky do
druhé při současné slovní podpoře



nácvik vědomé spolupráce obou rukou- např. hra na ozvučná dřívka nebo na
triangl

Činnosti na rozvoj komunikačních dovedností:


vyuţívání říkadel a básniček k vytvoření pozitivní dobré atmosféry při práci



snaţit se pouţívat co nejjednodušší krátké a jasné pokyny (Péťo dej, Péťo
vezmi, Péťa prohlíţí…)



často Petra oslovovat jménem



udrţování dobré atmosféry pomocí klidné a příjemné intonace řeči, vyuţívat
toho, ţe je Petr rád, kdyţ se někdo věnuje jen jemu



pochvaly, případně pokárání podporovat i neverbálně



vyuţívání metod z konceptu bazální stimulace jako nástroj komunikace
(masáţ stimulující dýchání, kontaktní dýchání)

Činnosti na rozvoj sebeobslužných dovedností:


umytí obličeje a rukou vodou několikrát za den



upevnění reakcí na pokyny týkající se přebalování (Péťo, lehni si; Péťo, sedni
si) a doprovodná gesta
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Petr přijímá stravu vsedě v „hovítku“, navození atmosféry spolupráce při
krmení



podávání nápojů z lahvičky, aby byl zajištěn dostatečný příjem tekutin



ruce a nohy jsou i nadále fixovat, aby se eliminovali neţádoucí automatické
pohyby při jídle



nácvik reakcí na pokyny při jídle (Péťo,dost-na zklidnění a Péťo „na“pobídka k přijetí sousta)



půjde-li to, zkusit opět krmení ve vozíku



pomoc Petra při převlékání, podávání ruky apod.

Činnosti na rozvoj hrubé a jemné motoriky:


často během dne střídat polohy



určitou část dne ponechat pro volnou hru a libovolnou polohu či pohyb



sezení na rehabilitační kostce bez opěry, sezení v tureckém sedu



polohování podle konceptu bazální stimulace za účelem zklidnění a relaxace,
tzv. „mumie“



klek v klekátku



pohupování na RHB míči a v závěsném koupadle



odpočinek na teplém vodním lůţku nebo v kuličkovém bazénu



polohování vleţe na břichu



vestibulární stimulace- pohupování ze strany na stranu a „tanec obilného
klasu“



kolébání vsedě s oporou



nácvik vědomého úchopu a uvolnění ruky



přendávání jednoho předmětu z jedné ruky do druhé



dávání předmětů z košíku nebo do košíku



drţení většího předmětu oběma rukama



manipulace s předměty různých velikostí, postupně dávat do rukou i menší
předměty



nácvik spolupráce obou rukou



práce s prstovými barvami a ostatní výtvarné činnosti formou asistovaného
úchopu
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Dále byla zařazena rehabilitace, canisterapie, muzikoterapie a biodynamické masáţe.
Hodnocení v pololetí letošního školního roku ( 2010/2011) konstatuje toto:
Hodnocení činností rozvíjející zrakové vnímání
Úspěšné je Petrovo zaregistrování barevného obrázk u nebo černobílé karty pro zrakovou
stimulaci. Na krátkou chvíli dokáţe předmět či obrázek zaregistrovat, ale poté opět rychle
zrakovou kontrolu ztrácí a pro nabízený předmět sahá po paměti. Úchop je velmi přesný. Práce
ve třídě probíhá při běţném denním světle, ve zrakově stimulační místnosti a ve snoezelenu
pracuje se světelným panelem (lightbox) a modrým světlem. Na lightbox jsou přikládány
barevné fólie a o jednotlivých barvách pedagog vypráví krátké příběhy, říkanky nebo zpívá
vhodnou písničku. Ve snoezelenu pracuje s kontrastními barevnými předměty denní potřeby.
Viz příloha s.obr. Po předmětech se dobře natahuje. Ve třídě pracuje na ţidli a před sebou má
stolek. Nabízené předměty prozkoumává ústy, zkouší, jestli s nimi jdou vyluzovat nějaké zvuky.
Vše si prohlíţí zblízka a většinou preferuje pravou stranu. Práce před zrcadlem Petra nezajímá.
Hodnocení činností rozvíjející sluchové vnímání:
Sluch je pro Petra i nadále velmi důleţitý smysl. Je citlivý na tón hlasu. Moc dobře ví,
jestli ho dospělý chválí nebo kárá. Rád hraje na nástroje ( rolničky, triangl, ozvučná dřívka)
s pomocí pedagoga. Preferuje hluboké tóny, má rád mručení, hluboké hlasy. Jednoduché
básničky se spojují s pohybem (tleskání, dupání, kývání hlavou, mávání, hlazení, mnutí rukou
apod.)
Hodnocení činností rozvíjejících hmatové vnímání:
Nejčastěji se pracuje s nejrůznějšími míčky a předměty, které se dobře vejdou do dlaně.
Petr prozkoumává, z jakých jsou materiálů, jaký mají povrch a strukturu [Viz Příloha č.2, s.65,
obr.15-16]. Má rád také vyrobenou „hmatovou kníţku“ a „hmatové válečky“. Nové podněty
Petr dostával i při práci prstovými barvami nebo s keramickou hlínou. Petr nerad prohlíţí
předměty hlazením. Nerad přijímá, kdyţ mu někdo sahá na jeho ruce a řídí jeho aktivitu.
Další doteky od druhého člověka přijímá bez problémů. Stále jsou místa, kde je extrémně
citlivý, např. okolí úst či hlava. Orofaciální stimulace probíhá pouze výjimečně, pokud to Petr
dovolí. Má rád prohrabování v kaštanech či v hrášku, a to nejen rukama, ale i nohama. Krátké
jemné masáţe celého těla nebo spíše jeho částí, nejvíce horních končetin se zaměřením na ruce
48

(dlaně), masáţe zad, břicha a dolních končetin snáší dobře. Také pedagog Petrovi rozhýbává
prsty, zejména v kloubech. Poznává teplý nebo chladný předmět. Individuální výuku začíná
umytím rukou mýdlem pod tekoucí vodou.
Hodnocení činností rozvíjejících čichové a chuťové vnímání:
Zařazování nových chuťových podnětů se nedaří, Petr je konzervativní ve výběru jídla.
Při aromaterapii jsou zařazovány vůně, které podporují prevenci respiračních onemocnění a
citrónovou vůni.
Hodnocení činností na rozvoj rozumových schopností:
Jsou zachovány známé pokyny Péťo vezmi a Péťo dej. Je- li potřeba, jsou opakovány
vícekrát za sebou a dána dostatečně dlouhá doba na Petrovu reakci. Asistovaný úchop se daří o
něco hůře, neţ v loňském roce. Začíná se učit vyndávat hmatové válečky a pytlíčky z košíku.[Viz
Příloha č.2, s.64, obr.14] Učí se základní části lidského těla (hlava, ruce, nohy, břicho, záda).
Pedagog pouţívá říkanky a rituály.
Petr téměř vţdy dobře reaguje na výzvu „Péťo, podej mi ruku“ na začátku individuálního
vyučování. Velmi klidně přijímá polohování na břiše a masáţe na zádech. Nejčastěji masáţ
stimulující dýchání nebo kontaktní dýchání (obě techniky podle konceptu bazální stimulace).
Petr má na konci individuálního vyučování stále stejnou činnost- houpání a dovádění na
rehabilitačním míči, coţ je pro něho zároveň i odměna.
Hodnocení činností na rozvoj komunikačních dovedností:
Petr je vděčný, kdyţ se mu někdo z dospělých věnuje. Komunikuje rád. S otcem, který
ráno odchází z pokoje se slovy „Péťo, ahoj“ se vţdycky loučí otočením hlavy, někdy si i tleská.
Na začátku individuálního vyučování se Petr s pedagogem pozdraví podáním ruky. Velmi dobře
Petr reaguje na svoje jméno a na pochvalu, připojí- li se k pochvale potlesk nebo pohlazení.
Důleţitými reakcemi v rámci komunikace s Petrem je úsměv, zklidnění, klidné pohledy
do okolí, absence stereotypních pohybů, opření se o pedagoga, poloţení hlavy apod. Petr se
zklidní při vestibulární stimulaci (kolébání vsedě ze strany na stranu nebo „tanec obilného
klasu“). Pocit vzájemné důvěry je podmínkou pro další rozvoj komunikace.
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Hodnocení činností na rozvoj sebeobslužných dovedností:
Petr vyţaduje pomoc při kaţdém jídle, které ve škole dostává. Ke svačině stále dostává
pribináček. Zkouší ranní svačinu vynechávat a více se soustředit na oběd. Krmení bez fixace
horních končetin je také moţná. K obědu odmítá bramborovou kaši. Jídlo musí být namleté
najemno. Petr má neustále problémy s příjmem tekutin. Situace se řeší s rodinou a
gastroenterologem. Je navrhnutý PEG (krmení sondou do ţaludku), rodina se k tomu staví
negativně. Při přebalování se s Petrem cvičí nadzdvihnutí pánve, nacvičujeme aktivní spolupráci.
Po obědě si nechá Petr vyčistit ústní dutinu a bez protestů umýt obličej i ruce.
Hodnocení činnosti podporujících rozvoj hrubé a jemné motoriky:
Hrubá motorika se rozvíjí především střídáním poloh a zařazováním prvků z konceptu
bazální stimulace. Je- li zapotřebí Petra zklidnit, osvědčila se poloha mumie z konceptu bazální
stimulace. Mnohem lépe také snáší polohu vleţe na břichu. Učí se správně sedět na vozíku. Také
je zařazen trénink na Motomedu , kde si Petr protahuje a stimuluje svalstvo dolních končetin.
Umí sedět na rehabilitační kostce. Více vyuţívá velký rehabilitační míč. Stále více a také rychleji
se pohybuje sám po pokoji. Nadále procvičuje vědomý úchop a následné uvolnění ruky. Petr umí
drţet správně palec v opozici proti ostatním prstům, taktéţ mu nečiní ţádné potíţe přendávat si
předmět z jedné ruky do druhé a nazpět. Dokáţe udrţet hračky různých velikostí. Víceméně
v klidu si nechá masírovat otevřenou dlaň.
Porovnání IVP a jeho hodnocení na začátku Petrovy školní docházky (šk. rok
2003/2004) a v současné době (šk. rok 2010/2011)
Petr udělal pokrok v několika důleţitých oblastech. V činnostech zaměřených na rozvoj
zrakového vnímání se objevuje větší jistota ve splnění úkolu. Zraková terapeutka při kontrolním
vyšetření v Centru zrakových vad konstatuje, ţe není moţné posoudit fixaci obrázků pro malou
motivaci. Ve škole Petr však předměty fixuje. Zde se můţe jednat o preferenci „svých“ obrázků
a předmětů, s kterými je zvyklý si hrát, coţ poukazuje na význam hračky v jeho vnímání světa.
Překáţkou je často slabá motivace pouţívat pouze zrak. Dále Petr velmi často pouţívá jako
kompenzační smysl sluch. Dokáţe jiţ dobře snášet zvuky, méně často pláče. Preference zvuků se
mění.
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Pokrok je zaznamenán také v oblasti jemné motoriky, především v úchopu. Nyní se
pohybuje na úrovni 10 měsíce, drţení ve špetce, náznak pinzetového úchopu. Hrubá motorika je
na úrovni 7. měsíce. Při pohybu kontroluje zrakem polohu předmětů a umí se vyhnout
překáţkám. V sociální oblasti je Petr na úrovni 10. měsíce, zvládá jednoduché sociální hříčky,
pomáhá při sebeobsluze. Z nabízených dalších aktivit jiţ dobře snáší canisterapii, dokáţe dlouho
polohovat na psovi. Jiţ není zařazován „little room“, Petr má raději větší prostor a preferuje
pohyb po celé místnosti. Je zřejmá větší samostatnost zejmé na při pohybu.
V oblasti sebeobsluţných úkonů, a to zejména v přijímání potravy, se podařilo pokročit
jen velmi málo. Za dobu své školní docházky se změnili jeho spoluţáci i pedagogové. Přesto
adaptace na nové skutečnosti probíhala dobře. Ke zrakově stimulační místnosti přibyl snoezelen,
kde můţe probíhat také část vyučování. Hračky, které Petr preferuje, se příliš nezměnily. I
nadále má rád hračky zvukové, stále se snaţí vydávat zvuk boucháním hračky o povrch stolku,
zdi nebo dvou předmětů o sebe. I díky intenzivní stimulaci a edukaci Petr za 7 let své školní
docházky dokázal postoupit na vývojovém stupni cca o 2-3 měsíce ( jemná motorika, úroveň
rozumových a socializačních dovedností) resp. o 1 měsíc v oblasti hrubé motoriky. Nelze
s určitostí konstatovat, ţe za výše uvedeným postupem je pouze stimulace během let školní
docházky, ale je třeba za ním vidět celkové zrání CNS, kterému stimulace výrazně pomohla.
Nemůţeme taky nevidět významný podíl rodiny.
Závěr šetření:
Hry a hračky jsou pro Petra součástí celého dne. Vyuţívá je nejen v učení, také jsou
součástí jeho odpočinku a volné zábavy. Petrovo těţké zrakové postiţení se odráţí v kvalitě
zkušeností s okolním světem. Je však třeba říci, ţe jeho pohybová aktivita a aktivita ţivotní mu
mnoho nahrazuje. Naučil se v rámci svých moţností dobře pouţívat hmat i sluch, celé své tělo
pouţívat k pohybu. Má chuť objevovat svět nejen zrakem a mnoho zkušeností získává svou vůlí.
Petr dává jasně najevo svou libost či nelibost. Je ten, kdo rozhoduje ve svém světě, tak jak můţe
a jak je schopen.

51

9. Závěr
Práce se zabývá teoretickým vymezením pojmu kombinované postiţení, jeho klasifikací a
příčinami vzniku. Uvádí stručně nejčastější diagnózy spojené s pojmem kombinované postiţení a
zrakové postiţení. Také popisuje DMO jako kombinované postiţení a stručně vymezuje pojem
mentální retardace. Kapitola, ve které je popisováno obecně zrakové postiţení, je více prostoru
věnováno kortikálnímu poškození zraku jako nejčastějšímu zrakovému postiţení spojenému s
DMO a retinopatii nedonošených jako nejčastější příčiny slepoty u dětí. Následuje pohled na
vývoj zdravého novorozence a srovnání s moţným vývojem dítěte s postiţením. Práce se více
zabývá vývojem jemné motoriky včetně úchopů a zrakovým vnímání, včetně zrakové stimulace
dr. Skalické a metody aktivního učení Lilli Nielsen. Následuje popis některých dětských her a
hraček, jejich charakteristika a rozdělení podle typů.
V praktické části je uvedena kazuistika dítěte s těţkým kombinovaným a zrakovým
postiţením zaměřená na vysledování vyuţití hraček a her pro rozvoj a edukaci konkrétní osoby.
Kazuistika je vybrána jako vhodný příklad cílené stimulace dítěte s těţkým kombinovaným a
zrakovým postiţením. Popisuje plán činností pro jeho rozvoj a srovnává dosaţené výsledky
z prvního a sedmého (současného) roku školní docházky. Zaměřuje se především na oblasti, kde
je moţné vyuţít hry a hračky jako pomůcky.
Na příkladu ţáka s těţkým kombinovaným a zrakovým postiţením je moţné ilustrovat
nesnadnou cestu k jeho rozvoji. Kazuistika potvrdila v tomto konkrétním případě předpoklad, ţe
speciální pedagog, který se zabývá ţáky s těţkým kombinovaným postiţením, vyuţívá hračky
v individuální výuce jako učebních pomůcek. Bylo tohoto dosaţeno přezkumem individuálních
plánů a hodnocení sledovaného ţáka.
Předkládaná práce zároveň nemůţe potvrdit předpoklad v obecné rovině, ţe se hry a
hračky pro děti s kombinovaným a zrakovým postiţením pouţívají v edukaci ve všech
případech. Kazuistika popisovala pouze jeden případ dítěte s těţkým kombinovaným a zrakovým
postiţením. Aby mohla potvrdit obecný předpoklad, bylo by třeba zahrnout do práce velký
vzorek dětí s kombinovaným a zrakovým postiţením, určit období sledování, vytvořit kontrolní
dotazníky zaměřené na sledované oblasti. Zároveň se domnívám, ţe probandy při takovém
velkém vzorku dětí by byli jejich pedagogové. Pro moţné rozšíření práce bych navrhovala
vytvořit menší vzorek sledovaných dětí s kombinovaným a zrakovým postiţením a srovnat více
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kazuistik. Pro větší konkrétnost se více zaměřit na děti se s podobnou diagnózou nebo stejného
věku.
Vyuţívání hraček a her je obsaţeno téměř ve všech edukačních a stimulačních metodách,
které ţák s kombinovaným a zrakovým postiţením můţe absolvovat. Především proto, ţe
psychomotorický vývoj takového dítěte je často na úro vni kojeneckého a batolecího věku. Hry a
hračky jsou nedílnou součástí světa raného dětství.
Z pedagogické a výchovné praxe mohu potvrdit, ţe v této práci zmiňovaná pedagogická
hodnota hračky je hodnotou nejdůleţitější. Schopnost rozeznat hru v malém pohybu,
v nepatrném mrknutí oka nebo v dotyku ruky je pro speciálního pedagoga, který s dětmi
s těţkým kombinovaným postiţením pracuje, základem jeho praxe. Velmi často se setkávám
s názorem, ţe škola není tam, kde si děti jenom hrají. Rozeznávat hru a vyuţít ji k edukaci je
dovednost, která by se u speciálního pedagoga měla oceňovat.
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11. Přílohy
11.1. Příloha č. 1
Příklady her a hraček, které Petr vyuţívá
Jemná motorika:
Hračky: plastová a textilní chrastítka, plastové a dřevěné kostky, ozvučené hračky
(pískací, chrastící, zvonící) [Viz Příloha č.2, s.61-65, obr.8-11,15]
Hry rozvíjející jemnou motoriku
Hra „kouzelná taška“. Jedná se o plátěnou tašku, která je zavřená na veliký knoflík a do
ní se vloţí zvukové předměty. S taškou jemně pohybujeme před Petrem a pokud ho taška
zaujme, dáme mu ji do ruky. Oceňujeme především snahu se do ta šky dostat a vyndat předmět.
Můţeme pomoci s manipulací.
Hrubá motorika
Hračka: ozvučený míč ( RHB míč s rolničkami uvnitř) [Viz Příloha č.2, s.66, obr. 17]
Hra rozvíjející hrubou motoriku :
Petrovi do vzdálenosti asi 2 metrů od něho dáme malý rehabilitační míč, který Petr rád
objímá. Boucháním míče o zem Petra navedeme za zvukem. Petr se překulováním nebo
posouváním po zádech přisune k míči. Je nutné z okolí a dosahu odstranit překáţky, které by ho
mohly zranit. Kladně hodnotíme především pozornost zaměřenou na zvuk a způsob, jakým se
k míči dostal. Odměnou je hraní si s oblíbeným míčem. Hra můţe být ztíţena o další zvuky,
které se v místnosti vyskytují, případně o různost povrchů, po kterých se Petr pohybuje směrem
k míči (koberec, dřevěná podlaha, látka na podlaze). Další, obtíţnější variantou, je nepravidelné
bouchání míče o podlahu, přestávky ve zvuku.
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Rozumová výchova
Hračky : vkládačky, modely ovoce a zeleniny, míčky s různým povrchem
Hra rozvíjející rozumové schopnosti
Petr sedí na ţidličce nebo na koberci na zemi. Pedagog mu přečte jednoduchou říkanku a
při tom mu dává do ruky zástupný předmět, který by celou říkanku charakterizoval. Poté udělá
s Petrem dohromady nějaký jednoduchý pohyb, který doprovodí celou říkanku.( např. Dej mi
ţlutou tuţku, namaluj mi hrušku, a pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř). Pedagog dá Petrovi do
rukou opravdovou hrušku nebo dřevěný model. Jednoduchým pohybem můţe být například
podání hrušky z ruky do ruky a pak pokračuje s předměty jinými a novými. Můţe vyuţít toho, ţe
Petr rád bere předměty do ruky a také si je umí z ruky do ruky přendávat. Pokud tuto schopnost
spojí s jednoduchým pokynem „vezmi“ a „dej“, můţe se Petr naučit reagovat na tyto pokyny.
Zraková a sluchová stimulace
Hračky: kontrastní předměty denní spotřeby, plyšové nebo plastové hračky kontrastních
barev, provázky, šňůrky, ozvučené hračky [Viz Příloha č.2, s.58-60, obr.3-5]
Hra rozvíjející zrakové vnímání
Ve snoezelenu se nastaví modré světlo a připravíme si kontrastní předměty. Petrovi
uváţeme na ruce jednoduchým uzlem tkaničky kontrastních barev. Petr si je rád sundává. Kladně
hodnotíme především zaměření zrakové pozornosti a oceňujeme snahu si tkaničky sundat.
Můţeme také pouţít zvukové předměty, které mají kontrastní barvy a vyuţít prostoru pro hledání
těchto předmětů v Petrově okolí. Hodnotíme manipulaci s předměty.
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11.2. Příloha č.2

Obrázek 1 Vkládací válce – modré s větl o, snoezelen

Obrázek 2 Reflexní geometrické tvary- modré s větl o, snoezelen
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Obrázek 3 Reflexní látky- modré s větlo, snoezelen

Obrázek 4 Reflexní tkaničky a provázky- modré s větl o, snoezelen
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Obrázek 5 Pl astové nádobí a pří bor-modré s větl o, snoezelen

Obrázek 6 S větelné „ vlasy“ – modré s větlo, snoezelen
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Obrázek 7 Míčkový bazén- modré s větlo,snoezelen

Obrázek 8 Pl astová a textilní chrastítka
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Obrázek 9 Pl astové kousátko a chrastítko

Obrázek 10 Textilní chrastítko- uzl y
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Obrázek 11 Plastové chrastítko a kousátko

Obrázek 12 Textilní kostka s rolničkou
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Obrázek 13 Náramek s rolničkami

Obrázek 14 Textilní válečky, zvonící, chrastící
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Obrázek 15 Předměty s různým povrchem

Obrázek 16 Vi brační hračka - brouk
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Obrázek 17 RHB míč, s rol ničkou
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