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Tento materiál reflektuje doporučení oborové komise pro doktorské studium 
v oboru speciální pedagogika Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aby 
z předložené disertační práce na téma „Raná péče v rodině s dítětem raného věku 
se speciálními potřebami jako součást speciální pedagogiky raného věku" (Hradec 
Králové, 2005) byl pořízen výběr respektující připomínky diskutované ústně při 
zasedání oborové komise dne 2.12. 2005 včetně zápisu a protokolu o obhajobě 
disertační práce. 

3 



Motto : Praxe bez teorie je jako slepec na cestě. Teorie bez praxe je jako vůz 
bez nápravy. Praxis sine theoria sicut caecus est in via. Theoria sine praxi 
sicut cursus sine axi. (Langmeier, J., Krejčíŕová, D. 1998) 

Úvod 

Současná teorie a praxe speciální pedagogiky rozpracovává systém 
v problematice kvalit života jedinců raného věku se speciálními potřebami 
v kontextu přirozeného prostředí (rodiny) či v kontextu ústavní péče. Speciální 
pedagogika raného věku postupně zaujímá specifické postavení v systému 
integrativní (viz Vítková,1998, 2004) a komprehenzívní (viz Jesenský, 2000) 
speciální pedagogiky. Disertační práce „Raná péče v rodině s dítětem raného věku 
se speciálními potřebami jako součást speciální pedagogiky raného věku" reaguje 
na potřebu uceleného zpracování tématu. Je psána z pozic antropologicko-
enkulturačně rehabilitačního paradigmatu, v komparaci českých a zahraničních 
zkušeností v oblasti teorie a praxe speciální pedagogiky včetně konkrétních 
zkušeností a potřeb na modelovém příkladě Královéhradeckého a Pardubického 
kraje. 

Následně prezentované zpracování speciální pedagogiky raného věku se 
zaměřuje na kvality života jedinců se speciálními potřebami raného věku 
v kontextu rodiny. Z tohoto důvodu se předmětem zájmu disertační práce stala 
nejen speciální pedagogika raného věku, ale také integrovaná raná péče se všemi 
složkami - zdravotní, výchovně vzdělávací, (re)habilitační, sociální, 
psychologickou. Specifickou oblastí, které je záměrně věnována zvýšená 
pozornost, je realizace sociální služby raná péče v komunitním plánování na 
úrovni obcí s rozšířenou působností, statutárních měst a krajů se zaměřením na 
město Hradec Králové a Královéhradecký kraj s komparativní analýzou 
Pardubického kraje a Střediska rané péče v Pardubicích. 

Disertační práce má badatelsko empirický charakter, tzn., že v sobě spojuje 
pokus o vytvoření teoretického systému (nové subdisciplíny speciální pedagogiky) 
s pokusem získání argumentů s pomocí empirického šetření. Je uvedena 
teoretickou částí představující historicko-pedagogický přehled problematiky, 
vymezením referenčního pole, cílových skupin, úkolů, základní terminologie 
a systému speciální pedagogiky raného věku. 

Zpracovaná teorie se stala výchozím materiálem pro pojetí komunitní práce ve 
městě Hradci Králové a Královéhradeckém kraji a pro studijní text Základy 
komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku. 

Obecné problémy rané péče jsou řešeny v rámci výzkumu na modelovém 
příkladu statutárního města Hradce Králové, Královéhradeckého a Pardubického 
kraje, a to na základě participačního pozorování, které analyzuje v systémovém 
přístupu následující teoretická východiska: 
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- uvedení do formulace problému implementace veřejného sociálního programu 
služby raná péče, 

- závěry z dotazníků Vládního výboru pro zdravotně postižené z roku 2001, 
- zastoupení služby raná péče v systému sociálních služeb z Bílé knihy o 

sociálních službách, 
- komentář o komunitním plánování sociálních sužeb Královéhradeckého 

kraje a města Hradec Králové, 
- generickou strategii SWOT Hradce Králové v sociální oblasti a základní 

údaje a komentář o vzniku sociálních služeb v Hradci Králové, 
- komunitní plánování v Hradci Králové jako základ pro tvorbu komunitního 

plánování sociální služby raná péče v koncepci Rady města 
- materiál z výzkumného šetření morbidity na Dětské klinice Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové, 
- základní data o Středisku rané péče v Pardubicích. 

Analýza a řešení obecného problému sociální služby raná péče je 
prezentována na modelovém příkladě města Hradce Králové, kde se teprve 
konstituují pracoviště rané péče v komparaci s městem Pardubice, kde již 
pracoviště rané péče tři roky realizuje činnost. 

Dotazníkový výzkum zachycuje a dále analyzuje kvantitativní a kvalitativní stav 
rané péče ve vztahu к poskytujícím subjektům a komunitnímu plánu města Hradec 
Králové s následným využitím i pro Královéhradecký kraj. Výsledky výzkumu se 
staly podkladem pro sestavení Zprávy o rozvoji rané péče v Hradci Králové včetně 
metodického materiálu Raná péče pro „triádu" partnerů komunitního plánování 
(zadavatele, poskytovatele i uživatele) a zdrojem pro aktualizaci komunitního plánu 
sociální služby raná péče. 

V komparaci se stavem realizace rané péče v Hradci Králové 
a Královéhradeckém kraji jsou statisticky zpracována, analyzována a komentována 
již konkrétní data z tříleté činnosti Střediska rané péče v Pardubicích včetně 
charakteristiky statistického vzorku klientely. Odpovídající data v Hradci Králové 
nebylo možno získat, protože se zařízení praktikující sociální službu raná péče 
teprve konstituují. 

Shrnutí: 
Speciální pedagogika raného věku tvoří významný subsystém speciální 

pedagogiky, jehož součástí je řešení problematiky rané péče. Raná péče je 
vnímána nejen jako vědní disciplína, ale i soustava sociálních služeb. Realizuje se 
prostřednictvím specifických forem, metod, postupů, podpor a intervencí odlišných 
od tradiční speciální pedagogiky. Text disertační práce představuje základní 
teoretický vhled do problematiky speciální pedagogiky raného věku, na jehož 
základě došlo к praktickému využití. Vznikl metodický materiál pro komunitní 
plánování sociálni služby raná péče v Hradci Králové a učební text pro studenty 
speciální a sociální pedagogiky, sociální práce a oboru Ošetřovatelství (např. LF 
UK Hradec Králové). 
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1 3 2 Pojmy, kategorie a referenční pole speciální pedagogiky raného 
veku 

Komprehenzivita a integrace ve speciální pedagogice raného věku 

Pojem komprehenzívní (obsáhlá, ucelená, komplexní) dle Jesenského (2000), 
Votavy (2003), Šándorové (2003) a Růžičkové (2005) odráží šíři problematiky, 
pluralitu pohledu na současné speciálně pedagogické jevy a procesy raného věku 
a četnost paradigmat. Dále tento termín označuje skutečnost, že zahrnuje do 
problematiky všechny subsystémy speciální pedagogiky a cílovou skupinu 
podmiňovanou nejen z hlediska druhu a stupně postižení, ale i věku (v kontextu 
speciální pedagogiky raného věku je to jedinec raného věku a jeho rodina). 
Jesenský považuje tento termín za „nosný pro nově se utvářející systém , který 
vhodně vystihuje odhalování nových struktur celého systému speciální 
pedagogiky" (2000, s. 67). 

Komplexnost, ucelenost, obsáhlost pojetí speciální pedagogiky prosazují nejen 
naši autoři, ale také autoři zahraniční, což můžeme dokumentovat například 
v ruské speciální pedagogice (nápravné pedagogice, defektologii, ortopedagogice) 
či v zemích EU. Konkrétně aplikaci komplexního přístupu zdůrazňují Nazarovová 
(2000), Strebelevová (2001) zejména v souvislosti s participací interdisciplinárního 
týmu a mezirezortní spolupráce. 

„Integrace je základní kategorií integrativní speciální pedagogiky a hlavní pojem 
komprehenzívní speciální pedagogiky i antropologie postiženého člověka. 
Nejpropracovanější je v oblasti edukace, týká se všech dimenzí člověka a hlavních 
procesů existence člověka". (Jesenský, Janiš, 2003, s. 50-51). 

Integrace je velice podrobně rozpracována pro oblast školskou 
(viz. Vocilka, 1997, Vítková a kol., 1998, 2003, Jesenský, 2000, Michalik, 2000, 

Valenta a kol. 2004). Odhlédneme-li však od nepochybně složitých otázek 
pedagogických v oblasti školské, které výrazně ovlivňují úspěšnou integraci, pak 
samotnou podstatou integrace pro speciální pedagogiku raného věku představuje 
naplnění jednoho ze základních lidských práv - práva být s ostatními, sdílet životní 
prostor s nejbližšími v přirozeném prostředí, žít v rodině. Takto pojatá integrace 
předpokládá možnost dítěte raného věku se speciálními potřebami účastnit se 
života společnosti plnohodnotně, plnoprávně, v souladu s definicí Sováka (1986), 
kdy je integrace zhodnocena jako nejvyšší stupeň socializace. 

Kvality života cílových skupin speciální pedagogiky raného věku 

Kvality života obecně „vymezují podstatu a odlišnost života od jiných jevů. 
Přímo souvisí s dimenzemi (biologickou, psychologickou, sociálně kulturní, funkční 
a výkonově technologickou, spirituální) postiženého člověka, které podmiňují její 
rozvoj a charakter. Kvality života zahrnují jeho biofýzické, psychické, duchovní, 
sociálně kulturní a ergotizačně ekonomické možnosti postiženého člověka. Kvality 
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života patří к hlavním kategoriím integrální teorie (antropologie fyzické a kulturní) 
postiženého člověka" (Jesenský, Janiš, 2003, s. 60). 

Ve speciální pedagogice raného věku odchylky dimenzí od běžného stavu 
vyvolávají rizikový vývoj obou specifických cílových skupin (dítěte raného věku 
a jeho rodiny), což vyžaduje specifické potřeby s participací bio-psycho-sociálních 
a terapeuticko-edukačních služeb, péče, podpory, opory, intervence a ucelené 
(re)habiľítace (viz podrobně v disertační práci Šándorová, 2005). 

2.2 Pregraduální a postgraduální příprava specialistů - speciálních 
pedagogů ve speciální pedagogice raného věku 

V České republice se příprava speciálních pedagogů ve speciální pedagogice 
raného věku realizuje v různém rozsahu ve studijních programech Speciální 
pedagogiky, a to na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na 
Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci a dalších vysokoškolských pracovištích Na 
katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se 
v následném magisterském studijním programu „Speciální pedagogika 
rehabilitační a humanitární činnosti" věnuje předmětu raná a předškolní speciální 
pedagogika semestr výuky. 

V teoretických zdrojích upozorňuje na potřebu soustředit více pozornosti na 
oblast raného věku v rámci studijních programů speciální pedagogiky již 
Květoňová-Švecová (2002, s. 73-78), dále Klenková (2002, s.273-279), Šándorová 
(2005, s. 66). К tomuto účelu jsou již také rozpracovávány systémově souhrnné 
odborné studijní texty (viz seznam literatury). 

V ruské speciální pedagogice je předškolní věk jedinců se speciálními 
potřebami (včetně věku raného) studován na Defektologických fakultách, 
katedrách předškolní speciální pedagogiky. Přípravě specialistů pro služby rané 
pomoci věnuje dle Mikšinové (2003) specifická pozornost i v koncepci 
postgraduální přípravy. V pilotním programu TASIS (Raná pomoc dětem se 
speciálními potřebami a jejich rodinám) bylo prokázáno, že spolupracovníci této 
služby musí zvládnou nejen vysokoškolskou přípravu, ale dále se úzce 
specializovat v oblasti práce s dětmi raného věku se speciálními potřebami a jejich 
rodinou. Ve spolupráci se Švédskem, Norskem, Dánskem a Finskem byl 
realizován projekt „Podiplomní vzdělávání v rané intervenci pro děti se 
speciálními potřebami". Následující tabulka obsahuje sylabus včetně jednotlivých 
disciplín v programu „Habilitace dětí raného věku". Program je doplněn stážemi. 
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Úvod do rané intervence 
Rozsah: 20 hodin přednášek, 10 hodin seminárních cvičení, 20 hodin organizované 
samostatné práce, ukončení zápočtem 
Práva dětí 
Koncepce invalidity, normalizace, zapojení do rané intervence 
Cíle, úkoly, předmět a subjekty rané intervence 
Sociálně kulturní perspektiva 

Rozvoj dětí raného věku 
Rozsah: 80 hodin přednášek, 40 hodin seminárních cvičení, 80 hodin organizované 
samostatné práce, ukončení zkouškou 
Koncepce normálního, odchýleného a narušeného rozvoje 
Základní směry raného rozvoje (senzorický rozvoj, kognitivní rozvoj, motorika, sociálně emoční 
rozvoj, komunikativní a řečové schopnosti. 
Normální rozvoj jako protiklad nenormálnímu 
Sociálně kulturní perspektivy 

Diagnostika a zhodnocení rozvoje dětí raného věku 
Rozsah: 20 hodin přednášek, 10 hodin seminárních cvičení, 20 hodin organizované 
samostatné práce, ukončení zápočtem 

Koncepce depistáže, testování, sledování a subjektivního hodnocení 
Historická a sociokulturní perspektiva 

Organizační základy rané intervence 
Rozsah: 40 hodin přednášek, 20 hodin seminárních cvičení, 40 hodin organizované 
samostatné práce, ukončení zápočtem 
Organizace rané intervence: skupiny specialistů, regionální skupiny, rodičovské organizace, 
práce s rodiči, práce s dětmi 
Historická a sociokulturní perspektiva 

Pedagogické základy rané intervence 
Rozsah: 40 hodin přednášek, 20 hodin seminárních cvičení, 40 hodin organizované 
samostatné práce, ukončení zkouškou 
Koncepce vzdělávání a učení 
Prorodinné programy rané intervence ve vzdělávacích centrech i poliklinikách. Role rodičů 
v rané péči 
Historická a sociokulturní perspektiva „Habilitace dětí raného věku (raná intervence pro děti se 
speciálními potřebami" 
Celkem: 200 hodin přednášek, 100 hodin seminárních cvičení, 200 hodin organizované 
samostatné práce, zakončení 2 zkouškami a 4 zápočty 

Ve speciální pedagogice raného věku se předpokládá odpovídající 
vysokoškolská kvalifikace nejlépe s postgraduálním absolvováním programu rané 
intervence, celoživotní vzdělávání a prohlubování teoretických i praktických 
vědomostí a dovedností, schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu. 

3.5 Raná péče v resortu školství 

Stěžejní tendence v oblasti speciálního školství se podle Pilaře (2001, 2002) 
prioritně týkají odstraňování segregovaného vzdělávání zdravotně postižených a 
jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu. Princip integrace přesahuje 
oblast resortu školství a zasahuje mimo jiné do sféry služeb, zdravotní péče. 
Princip integrace a inkluze je realizovatelný v součinnosti se zásadní reformou 
školského systému jako celku. Zkvalitnění úrovně vzdělávání dětí se speciálními 
potřebami naráží na určitá úskalí. Pilař zdůrazňuje, že „v problematice speciální 
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pedagogiky raného věku chybí právní opora interdisciplinárního zabezpečení 
péče o děti raného věku, tzv. rané péče (od 0 až po 6 let věku, což je věkové 
rozmezí běžné v západní Evropě) včetně jejich přípravy na vzdělávání. Toto 
omezení a neexistence systémového zajištění rané péče představuje riziko 
opožděného nástupu intervenčních postupů, včetně vzdělávání". (2002, s. 38). 

Ve shodě např. s argumenty Pilaře (2001, 2002) a Klenkové (2002) a dalších 
lze konstatovat, že řešení problematiky rané péče, včasné intervence resp. 
sociální opory z hlediska perspektiv zdárného vývoje jedince se specifickou 
potřebou je třeba zahájit co nejdříve prostřednictvím ucelené (re)habilitace 
a pedagogických intervencí či terapií již v raném věku. Toto období v životě 
každého jedince hraje z vývojového hlediska velmi významnou roli se širokým 
spektrem možných dopadů na budoucí vývoj dítěte, jenž se s opožděným 
nástupem obtížněji ovlivňuje, včetně vývoje situace v rodině. Vyřešení tohoto 
problému je pro vzdělávání klíčové, ale neobejde se bez participace dalších 
resortů - zdravotnictví a sociálních věcí. Obdobný závěr je uveden v Dokumentu o 
současném stavu a perspektivách zabezpečování rané péče pro děti s funkčním 
postižením a poruchami psychosociální adaptace v České republice a Dánsku 
z let 2000-2001. 

V návrhu na zajištění procesu speciálního vzdělávání je třeba postihnout podle 
Pilaře (2001) tyto oblasti : 

• potřebnost definování okruhu péče poskytované v rámci ucelené habilitace 
a rehabilitace jednotlivými participujícími resorty v raném období, 

• vyřešení problematiky poskytování rané péče, od které se v návaznosti 
odvíjejí další formy komprehenzívní habilitace a rehabilitace, 

• vyřešení základního rozsahu rané péče garantované státem, 
• vyřešení problematiky včasného záchytu a systémového provádění 

povinného screeningu lékaři prvního kontaktu a vyřešení otázky 
interdisciplinární komunikace mezi poskytovateli jednotlivých složek ucelené 
habilitace a rehabilitace za účelem jejího včasného zahájení, 

• vyřešení mezirezortní koordinace habilitačních a rehabilitačních činností. 

3.6.1 Raná péče v zákonu o sociálních službách 

Zákonnou oporou pro poskytování širokého sortimentu sociálních služeb 
a jasné vymezení činností, které jsou obsahem sociálních služeb včetně 
specifikací činností, které tvoří náplň jednotlivých typů služeb s právem na 
úhradu těchto sociálních služeb, je zákon č. 108/ 2006 Sb. 

Raná péče dle § 53 patří do služeb sociální prevence. Služby sociální 
prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto 
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života, vedoucí 
ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a 
oprávněných zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence 

9 



je napomáhat osobám к překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit 
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Raná péče je definována v § 54 odst. 1 jako „terénní, popřípadě ambulantní 
služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. 
Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na 
jeho specifické potřeby". 

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
c) sociálně terapeutické činnosti 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

Podle pracovního návrhu „Druhy sociálních služeb" (MPSV ČR,červenec 
2006) sociální služba raná péče obsahuje výše uvedené základní činnosti 
s následně uvedenými návrhy úkonů: 

a) výchovné . vzdělávací a aktivizační činnosti: 
1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb 
rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním 
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám 
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí 
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které 
napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny 
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového 
poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury 
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte 
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního 
možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, 
motorické, sociální. 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 
zdrojů. 

c) sociálně terapeutické služby 
1. psychosociální podpora formou naslouchání 
2. podpora výměny zkušeností 
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny 
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d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 
1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, 
podpora svépomocných aktivit rodičů 
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření 
s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech. 

Zákon o sociálních službách nabývá účinnosti dnem 1.1. 2007. Zákon zmocňuje 
vládu к vydání nařízení, které upraví způsob dotací pro poskytovatele sociálních 
služeb. 

6.3.3 Komparativní analýza realizace sociální služby raná péče 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji 

Analýza a řešení obecného problému sociální služby raná péče je prezentována 
na modelovém příkladě statutárního města Hradce Králové a Královéhradeckého 
kraje, kde se teprve konstituují pracoviště rané péče v komparaci se 
statutárním městem Pardubice a Pardubickým krajem, kde již pracoviště rané péče 
tři roky realizuje činnost. 

V úvodu komparativní analýzy jsou uvedena data o službách a klientele 
Střediska včetně statistického zpracování. Následně je analyzován přístup 
к sociální službě raná péče z hlediska uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů, 
komunitního plánování, tedy z pozice tzv. „triády". 

Středisko rané péče v Pardubicích 

Pracovištěm, které realizuje sociální služby rané péče v Pardubickém kraji 
a statutárním městě Pardubice je Středisko rané péče v Pardubicích. Středisko 
rané péče v Pardubicích (dále jen Středisko) vzniklo 1. 2. 2003. Zřizovatelem 
Střediska je Sdružení pro ranou péči v Pardubicích - občanské sdružení rodičů 
a přátel dětí se zdravotním postižením. 

Klientem služeb rané péče ve Středisku (cílovou skupinou) je rodina a dítě: 

- s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, 
nedonošenost, apod.) od 0 -2 let 

- s tělesným postižením, s mentálním postižením od 0-4 let 
- s kombinovaným postižením od 0-7 let. 

V následující tabulce je v přehledu uvedena cílová skupina dětí se speciálními 
potřebami vzhledem к diagnóze 
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Popis vzorku klientely 

1. dětská klientela 

A/ Počet klientů dle pohlaví 

Tabulka č. - počet chlapců a dívek 

Pohlaví Počet (%) 
Chlapec 47 (64,4%) 
Děvče 26 (35,6%) 
Celkem 73 (100%) 

В/ Počet klientů s danou diagnózou 

Tabulka č. - počet klientů s danou diagnózou 

Diagnóza Počet (%) 
Dětská mozková 
obrna 31 (42%) 

Downův syndrom 8 (11 %) 

Ohrožený vývoj 13 (18%) 

Opožděný vývoj 6 ( 8 % ) 

Jiné 15 (21 %) 

Celkem 73 (100 %) 

Graf k tabulce č. 1 : 
Počet klientů s danou diagnózou v procentuálním zastoupení 

ohrožený opožděný 
vývoj 
18% 

vývoj 
8% 

Л / " 

jiné 
21% 

DS 
11% 
DS 

11% — 
42% 

Komentár k tabulce a grafu č. 1 

Středisko rané péče v Pardubicích v období své existence poskytovalo sociální 
službu raná péče celkově 73 klientům (dětem raného věku se speciálními 
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potřebami) a klientským rodinám. Z toho výrazně převažují děti s diagnózou 
dětské mozkové obrny (42%) , dále s jinými diagnózami (21%) (např. spina 
bifida, dysmélie, syndrom Westův, Lennoxův-Gastautův, Sturgeův-Weberův), 
s ohroženým vývojem (18%) v důsledků prenatálních, perinatálních či krátce 
postnatálních rizikových faktorů, s Downovým syndromem (11%) a s dalšími 
diagnózami, které vývoj dítěte raného věku výrazněji limitují - ( opožděný vývoj, 
8%). 

Cl Počet přijatých klientů v průběhu let 2003 - 2006 

Rok přijetí klienta Počet klientů 
2003 37 
2004 20 
2005 13 
2006 к 28. 2. 3 
Celkem 73 

Nejvyšší počet klientů - uživatelů služby byl zaznamenán v úvodním roce 
činnosti Střediska, kdy byla poptávka po nové sociální službě významná a téměř 
převyšovala kapacitu. 

Dl Počet klientů dle přijetí v daném roce, u kterých byly již ukončeny služby 

Rok přijetí Počet klientů 
2003 24 
2004 9 
2005, 2006 0 
Celkem 33 

Těmto klientům byly ukončeny služby rané péče z důvodu nástupu do 
předškolního či školského zařízení či dovršení věku 7 let a to v souladu se 
Standardy sociální služby raná péče. Uvedená skupina klientů začala nabízených 
sociálních služeb rané péče využívat v pozdějším věku z důvodu neexistence 
těchto služeb. 

El Významný je průměrný věk klientů při přijetí (v měsících) v jednotlivých 

Data dokazují snižující se věk, kdy se klienti dostávají do systému raně 
poradenských služeb Střediska rané péče. Příčinnost stavu je složitější. Nejvíce 
intervenuje objektivní potřebnost služeb, tj. kolik dětí se speciálními potřebami 
narodí, dále je to dáno publicitou nabídky dané služby v širokých odborných 

letech: 
2003 
2004 
2005 
2006 

36 měsíců 
24 měsíců 
22 měsíců 
13 měsíců 

(rozptyl 0 - 7 4 měsíce) 
(rozptyl 4 - 6 7 měsíců) 
(rozptyl 6 - 4 7 měsíců) 
(rozptyl 8 - 2 0 měsíců). 
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kruzích, její kvalitou, odborností a schopností interdisciplinární spolupráce, 
efektivitou, preventivními dopady. 

Průměrná délka poskytované péče na 1 klienta za existence Střediska rané 
péče v Pardubicích к 28.2. 2003 je cca 18 měsíců při přepočtených 2,2 
úvazcích poradců rané péče. 

2. Rodičovská klientela - vzdělání 

Vzdělání Základní Učební obor 
bez maturity 

Středoškolské 
s maturitou 

Vyšší 
odborné 

Vysokoškolské Neuvedeno Celkem 

Otec 2 9 33 0 20 9 73 
Matka 3 12 28 1 23 6 73 

Z přehledu vyplývá výraznější zájem o sociální službu raná péče z řad rodičů 
s vyšším vzděláním. Lze usuzovat, že mají vyšší motivaci najít a využít nabízené 
služby, které jim pomohou překonat krizové období a najít odborníky, kteří jim 
pomohou uspokojovat nejen své potřeby vzniklé nepříznivou životní situací 
spojenou s narozením dítěte s postižením, ale zejména bio-psycho-sociální 
a terapeuticko edukační potřeby jejich dítěte. 

3/ Analýza služeb a jejich využitelnost 

Středisko poskytuje na základě Dohody o poskytování služeb rané péče 
tyto služby: 

1. Návštěvy v rodinách (cca 1x měsíčně) 
2. Podporu psychomotorického vývoje dítěte 
3. Půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, hraček a literatury 
4. Psychologické konzultace v rodině 
5. Skupinovou psychoterapii 
6. Podporu vývoje řeči 
7. Podporu při jednání s úřady, sociálně právní poradenství 
8. Zprostředkování kontaktů s odborníky (lékaři, speciálně 

pedagogickými institucemi) 
9. Pomoc při výběru předškolního či školního zařízení 
10. Pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
11. Zprostředkování kontaktů s rodiči dětí se zdravotním postižením 
12. Účast na odborných seminářích a společenských akcích 
13. Využívání stimulačních programů na PC 
14. Účast na psychorehabilitačních pobytech 

V následující tabulce je zhodnocena potřeba jednotlivých nabízených služeb 
pro klientské rodiny od 1.2. 2003 - 28.3. 2006 podle již výše zmíněné Dohody 
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Tabulka č. 2: Přehled zájmu klientů (počet) o nabízené služby dle Dohody 

Přehled 
nabízených služeb 

(viz výše) Počet klientů v% 

1 73 100 
2 69 94,5 
3 70 95,9 
4 50 68,5 
5 50 68,5 
6 56 76,7 
7 21 28,8 
8 66 90,4 
9 40 54,8 
10 47 64,4 
11 60 82,2 
12 65 89 
13 54 74 
14 47 64,4 

Graf к tabulce č. 2: 
Přehled zájmu (počet) klientů o nabízené služby dle Dohody 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0 

• služba 

I počet klientů 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Komentář к tabulce a grafu č. 2 
Pozitivně lze zhodnotit zjištění, že největší zájem z nabídky služeb Střediska je 

konzultace v rodinách (100% využití). Dále významný zájem je o půjčování 
didaktických a stimulačních pomůcek, literatury, o podporu psychomotorického 
vývoje a zprostředkování kontaktů s odborníky. Nadprůměrný je také zájem o účast 
na odborných seminářích a společenských akcích včetně zprostředkování kontaktů 
s rodiči dětí se zdravotním postižením. 

Průměrný zájem o podporu vývoje řeči je již diskutabilní a je nutné potřebu této 
služby rodičům více zdůrazňovat. Komunikace je významným prostředkem rozvoje 
myšlení a řeči. Předřečová stimulace již od raného věku je předpokladem vzbuzení 
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zájmu o komunikaci a zejména o komunikaci verbální. Měli bychom mít na mysli 
slova zakladatele české speciální pedagogiky, že „výchova řeči je výchova 
člověka v jeho nejvyšších hodnotách" (Sovák, 1981). 

Průměrné využití služeb skupinové psychoterapie a psychologických konzultací 
v rodině považujeme za normu. Pomoc při obstarávání rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek rodiče často nevyžadují a o službu mají průměrný 
zájem. Obdobná situace je také u využití stimulačních programů na PC či účasti 
na psychorehabilitačních pobytech. 

Podprůměrný zájem je o potřebu pomoci při výběru předškolního či školního 
zařízení. Důvody této nízké potřeby je možné v dalším období analyzovat. 
Podprůměrná je poptávka po podpoře ze strany pracovníků Střediska při jednání 
rodičů s úřady. 

Studie přístupu к sociální službě raná péče z hlediska již jmenované 
„triády" komunitního plánování, tedy z pozice uživatelů, poskytovatelů 
a zadavatelů sociální služby: 

V disertační práci je specifikována formulace problému implementace veřejného 
sociálního programu (viz. disertační práce, kapitola 6.2.1). Tomuto odpovídá 
komunitní plánování sociálních služeb včetně sociální služby raná péče. Výsledné 
závěry studie přístupu к sociální službě raná péče z hlediska „triády" komunitního 
plánování, tedy z pozice uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociální služby je 
následující. 

Statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj využil ke vzniku a 
к následné realizaci sociální služby raná péče komunitního plánování (viz 
podrobná analýza v textu disertační práce). Hlavním implementátorem služeb se 
stali poskytovatelé a zadavatelé této sociální služby. V Pardubickém kraji se 
hlavním implemetátorem stal uživatel - Sdružení pro ranou péči v Pardubicích 
(občanské sdružení), které zřídilo Středisko rané péče v Pardubicích. 

Provedeme-li komparativní analýzu obou přístupů, nelze hovořit o výhodách či 
nevýhodách jedné z nich. Potřeby této služby si uvědomují všichni účastníci 
komunitního plánování - zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé. Bez jejich vzájemné 
kooperace by realizace služby nebyla uskutečnitelná. 

V Pardubickém kraji a ve statutárním městě Pardubice se hlavním 
implementátorem sociální služby raná péče stali rodiče dětí raného věku se 
speciálními potřebami (uživatelé). Vzhledem к jejich vlastním potřebám vzniklo 
zařízení, které realizuje službu specifikovanou v komunitním plánování, aniž je 
významněji prezentováno zadavatelem služeb (Pardubickým krajem a statutárním 
městem Pardubice) komunitního plánování. Startovací období již proběhlo a lze 
následně z dat tříleté realizace sociální služby raná péče analyzovat údaje 
o klientele, o efektivitě, kvalitě i kvantitě poskytovaných služeb. 
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Statutární město Hradec Králové jako zadavatel sociální služby nejprve 
analyzoval stav raně poradenských služeb ve městě (viz v disertační práci 
uvedený výzkum) za spolupráce „poskytovatelů" a na jejím základě v současnosti 
vytváří komunitní plán a síť poskytovatelů. Statutární město Hradec Králové úzce 
spolupracuje a koordinuje komunitní plánování sociální služby raná péče 
s Královéhradeckým krajským úřadem. Byla vytvořena pracovní skupina pro 
komunitní plánování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, uvnitř 
které je podskupina poskytovatelů sociální služby raná péče a ta bude hlavním 
implementátorem sociální služby raná péče ve městě i regionu. 

Shrnutí 
Dle uvedených informací lze shrnout, že kvantitativní srovnání dat 

v prezentované oblasti v Královéhradeckém a Pardubickém kraji je velice obtížné 
až nemožné, a to vzhledem к rozdílným vývojovým trendům. Na uvedených 
příkladech je však patrná značná dynamika referenčního pole sociální služby raná 
péče, tj. jevů a procesů, které jsou charakteristické pro ranou péči. Jsou 
analyzovány dva různé přístupy к její realizaci - z pozice uživatele a z pozice 
poskytovatele a zadavatele. Oba však sledují společné cíle ve prospěch uživatelů. 

Závěr 

Teorie rozvoje dítěte v raném věku ovlivnila praktické změny organizačních 
forem péče o děti raného věku se speciálními potřebami a jejich rodin. Její využití 
umožnilo praxi multidisciplinárně orientovaných programů na tuto cílovou skupinu. 

Řešení problémů formování nového vztahu к jedincům raného věku se 
speciálními potřebami a jejich lidským právům je úkolem různých vědních oborů, 
ovšem integrující roli v rozpracování teorie a praxe organizace pomoci a podpory 
dítěte raného věku a jeho rodině prostřednictvím prostředků edukace náleží 
v českých podmínkách speciální pedagogice raného věku, což je ve shodě také 
např. se zahraničními systémy rané komplexní pomoci - zeměmi Evropy včetně 
Ruské federace. 

V současné době snad již nikdo netvrdí, že by rané etapy vývoje nebyly pro 
další vývoj jedince významné. V literatuře nacházíme i vyhraněné názory a teorie, 
které zdůrazňují, že raná zkušenost má rozhodující význam pro další vývoj. Tato 
představa raného vývoje jako určujícího faktoru pro následný vývoj vychází podle 
Dittrichové a kol. (2004) ze starších zjednodušených konceptů vývoje jako 
lineárního děje, který probíhá celkem pravidelně podle obecných zákonitostí. Proti 
tomuto modelu vývoje stojí dle téhož zdroje tzv. transakční model vývoje. Tento 
model předpokládá, „že nejen dítě, ale i dospělý přináší do vzájemné interakce 
své charakteristiky, které jsou dány nejen vrozenými dispozicemi, ale i získanými 
zkušenostmi a které dále ovlivňují průběh vývoje. Takových interakcí mezi dítětem 
a rodičem probíhá denně velké množství, mohou se vzájemně posilovat, ale také 
vzájemně rušit. Navíc se interakce rodič-dítě vztahuje к širšímu kontextu rodiny, 
společnosti, kultury. 
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Abychom tedy mohli blíže objasnit, jaký vliv může mít raná zkušenost na další 
vývoj dítěte, je třeba podrobně sledovat nejen chování dítěte, ale zejména 
interakce mezi dítětem a rodičem. Pokud však jde o raný vývoj dítěte se 
speciálními potřebami, pak je situace specifická přítomností dalších 
determinujících skutečností, a to speciálními potřebami v důsledku senzorického, 
psychického, motorického či emočního postižení. Z tohoto důvodu je již vztah mezi 
dítětem a rodičem narušen a vyžaduje speciální profesionální sociální, 
psychologické, edukační a terapeutické služby, profesionální sociální oporu, 
intervenci, popřípadě dlouhodobější provázení, ranou péči. 

Speciálně pedagogická činnost v raném věku včetně poradenství se musí 
zakládat na dvou postupných, z části se i překrývajících krocích. Musí se zhodnotit 
a průběžně sledovat stav psychického vývoje dítěte raného věku se speciálními 
potřebami a za druhé se musí volit cesty vedoucí к potřebné pomoci. To znamená 
využít, vybrat a podle potřeby dále obměňovat psychologické a speciálně 
pedagogické prostředky poskytující bezprostřední pomoc a podporu к postupné 
úpravě a podnícení dalšího vývoje. To se neobejde bez aktivní účasti týmové 
spolupráce, jejíž nedílnou součástí je zainteresovaná „profesionalizovaná rodina". 

V textu disertační práce je raná péče (podpora, intervence) chápána nejen 
z pozice vědrií disciplíny, ale i jako soustava sociálních služeb. V dnešní době 
existují programy služeb rané péče ve všech vyspělých zemích světa. Zajišťují je 
jak organizace státní, tak i subjekty nestátního charakteru. Cílovou skupinu těchto 
programů tvoří jedinci raného věku ohrožené v bio-psycho-sociálním vývoji 
vyžadující speciální potřeby a jejich rodiny. Raná péče vstupuje do 
společenského klimatu jako interdisciplinární obor, proto její služby musí být 
týmové. Týmoví pracovníci musí splňovat náročné kvalifikační předpoklady. 
Z tohoto důvodu je významným úkolem zajištění pregraduální i postgraduální 
vysoce kvalifikované pracovní síly a to vzdělávacími institucemi, jejímiž garanty 
jsou střední, vyšší odborné a vysoké školy, dále nestátní subjekty a další instituce 
v rámci realizace kvalifikačních kursů a dalších vzdělávajících aktivit. 

V disertační práci byl rozpracován a realizován výzkumný problém definovaný 
v pilotním projektu sociální služby raná péče v regionu Hradec Králové v roce 
2004. Byla popsána výchozí situace rané péče jako subsystému v kontextu 
systému pedagogiky a dále byla charakterizována v kontextu sociální služby. 

Kvalitativní vyhodnocení služeb poskytovatelů rané péče se stalo výchozí pozicí 
pro analytické zpracování rané péče sociální a zdravotní komisí magistrátu 
Hradce Králové a pro následné kroky rady města к efektivnímu zajištění této 
sociální služby pro danou cílovou skupinu. Kvantitativní zhodnocení pilotního 
výzkumu podalo globální analýzu a přehled o poskytovatelích sociální služby raná 
péče a o poskytovaných službách. 

Součástí doplněné praktické části je komparativní analytická studie přístupu 
к sociální službě raná péče z pozice uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 
v komunitním plánování. Výsledek studie dále prezentuje modely rané péče 
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implementované ve státní sféře. Dále jsou uvedeny údaje o poskytovateli sociální 
služby Středisku rané péče v Pardubicích včetně kvantifikovaných analýz 
o službách a klientele. 

V závěru je nutné uvést fakt, že v české speciální pedagogice přetrvává 
významný nepoměr mezi státními opatřeními a podporou speciálně pedagogické 
edukace ve vztahu ke školním věku а к věku ranému. Institucionalizace speciálně 
pedagogické edukace pro kategorii dětí raného věku probíhá hlavně na úrovni 
poskytovatelů sociální služby raná péče v neziskového sektoru (občanských 
sdruženích, obecně prospěšných společnostech a církevních organizacích). 
Významnou zákonnou oporou těchto institucí je zákon o sociálních službách 
č. 108/ 2006 Sb., který nabývá účinnosti od 1.1. 2007. 
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