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1 ÚVOD 

Již  několik  let  pracuji  v  rehabilitační  třídě  základní  školy  speciální  s  dětmi  s  těžkým 

kombinovaným postižením. Vzhledem k tomu, že mou původní specializací je fyzioterapie, ale nyní 

se věnuji činnosti pedagogické, je pro mě přirozené spojovat při edukační činnosti oba obory. 

Práce s  dětmi  v rehabilitační  třídě základní  školy speciální  je  činností  nesmírně zajímavou a 

podnětnou.  Každý žák je zde naprostou individualitou a pro každého je nutné vyhledávat  vždy 

novou a originální cestu k maximalizaci jeho výkonů a schopností. Pedagogové mají k dispozici 

celou řadu možností  ať  už v oblasti  nácviku komunikace,  sebeobsluhy,  rozumových schopností 

nebo v neposlední řadě rehabilitačních přístupů, které se prolínají celým vyučovacím procesem. A 

právě využívání rehabilitačních metod je podle mého názoru jednou z nejdůležitějších složek cesty 

k úspěšnému zvládnutí nelehkého úkolu výuky žáka s těžkým kombinovaným postižením.

Cílem této práce je tedy představit prostředí rehabilitační třídy a edukačního procesu, který zde 

probíhá,  poskytnout stručný přehled fyzioterapeutických metod využívaných při práci s dětmi s 

těžkým kombinovaným postižením a zejména specifikovat možnosti využití rehabilitačních technik 

a metod speciálním pedagogem při běžném edukačním procesu a objasnit  roli využívání těchto 

technik v edukaci žáků s těžkým kombinovaným postižením s ohledem na konkrétní zkušenosti a 

výsledky.

Práce  je  rozdělena  do  čtyř  kapitol.  První  tři  kapitoly  se  zabývají  teoretickými  podklady  a 

hledáním možností využití rehabilitace v edukačním procesu, čtvrtá kapitola potom na konkrétní 

kasuistice ukazuje využití popsaných poznatků v praxi.

První  kapitola  obsahuje  obecné  informace  o  vzdělávání  žáků  se  specifickými  vzdělávacími 

potřebami, o fungování rehabilitační třídy a vzdělávacím programu pro žáky s těžkým mentálním a 

kombinovaným  postižením.  Rovněž  je  zde  nastíněna  charakteristika  žáka  vzdělávajícího  se  v 

rehabilitační třídě.

Druhá kapitola pojednává obecně o rehabilitaci a konkrétně o možnostech rehabilitace u žáků s 

těžkým kombinovaným postižením. Je zde nastíněna jednak celková rehabilitace dětí s postižením a 

jednak jednotlivé metody léčebné rehabilitace využívané  fyzioterapeuty při práci s těmito dětmi. 

Třetí kapitola se zaměřuje na hledání a specifikaci možností využití prvků léčebné rehabilitace 

speciálním  pedagogem  bez  rehabilitačního  vzdělání.  Jsou  zde  popsány  konkrétní  postupy  a 

možnosti  využití  s  důrazem  na  nutnost  zapojení  léčebně  rehabilitačních  prvků  do  všech 

každodenních úkonů dětí s těžkým kombinovaným postižením. 

Čtvrtá  kapitola  se  zabývá  konkrétním  příkladem  praktického  využití  popsaných  poznatků. 

Obsahuje kasuistiku žákyně sedmého ročníku rehabilitační  třídy Základní  školy speciální Royal 

Rangers  při  Středisku  Víteček  v  Černošíně.  Jsou  zde  uvedeny  konkrétní  metody  a  postupy  v 



návaznosti na teoretický podklad předchozích kapitol využívané při edukaci této žákyně, včetně 

výsledků dlouhodobého sledování dosažených pokroků ve všech oblastech edukace.



2 VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  SE  SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI

2.1 Charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

„Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny  

na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským  

zařízením  a  jejich  rozsah  a  závažnost  je  důvodem  k  zařazení  žáků  do  režimu  speciálního  

vzdělávání.“ (Vyhláška č.73/2005 O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění novely č.147/2011, §2)

Výše uvedený odstavec je citací vyhlášky, která určuje a definuje vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami – tedy žáků, kteří se vzhledem ke svému handicapu nemohou vzdělávat v 

běžných  základních  a  středních  školách.  Vzdělávání  těchto  žáků  je  uskutečňováno  za  pomoci 

podpůrných a vyrovnávacích opatření. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se považují 

žáci  se  zdravotním postižením a  žáci  se  sociálním znevýhodněním.  Škála  žáků  se  speciálními 

vzdělávacími  potřebami  je  značně  široká  a  je  velmi  těžké  jednotlivé  žáky  správně  zařadit  do 

nejvhodnějšího typu vzdělávání. Pro správnou diagnostiku je nutná spolupráce týmu odborníků a 

pravidelné  sledování  a  přehodnocování  schopností  a  dovedností  daného  žáka.  V této  práci  se 

soustředím na vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením – tedy žáků, kteří vyžadují nejvyšší 

míru  podpůrných  opatření  a  jejichž  pokroky  přímo  závisí  zejména  na  správném  posouzení 

individuálních možností a jejich maximálním rozvinutí zajištěném týmem odborníků ve spolupráci 

s rodinou dítěte. 

„Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely vyhlášky považují žáci s těžkým zrakovým  

postižením,  s  těžkým  sluchovým  postižením,  s  těžkým  tělesným  postižením,  s  těžkou  poruchou  

dorozumívacích  schopností,  hluchoslepí,  se  souběžným  postižením  více  vadami,  s  autismem,  s  

těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým, či hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s  

ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží  nejvyšší  míra podpůrných opatření.“ 

(Vyhláška č.147/2011, §1.odst.5)

2.2 Možnosti vzdělávání

Současný právní systém umožňuje hned několik možností, jak lze tyto žáky vzdělávat. Každé 

dítě bez ohledu na hloubku postižení lze teoreticky integrovat do běžné základní školy – jde tedy o 



individuální integraci. Tato možnost však u dětí s těžkým postižením nebývá využívána, zejména z 

důvodu  nepřipravenosti  českého  školství  na  takovýto  postup.  Další  možností  je  tzv.  skupinová 

integrace – tedy zařazení žáka do třídy samostatně zřízené pro žáky s postižením, která ale funguje 

při běžné základní škole. Nejčastější formou však zůstává vzdělávání v základní škole speciální. 

Vzdělávací program této školy je rozdělen do dvou částí – jde o program vzdělávání žáků se středně 

těžkým mentálním postižením a o  program vzdělávání  žáků s  těžkým mentálním postižením a 

souběžným postižením více vadami – tedy o vzdělávací program rehabilitační třídy základní školy 

speciální.  Konkrétní  počty  a  procentuální  zastoupení  žáků  s  mentálním  a  kombinovaných 

postižením včetně podílu žáků integrovaných jsou uvedeny v tabulce č.1 a tabulce č.2.

Žáci s hlubokým mentálním postižením, kterým bylo stanoveno plnění školní docházky jiným 

způsobem jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu sestaveného v souladu s tímto 

vzdělávacím programem. 

Počty žáků se speciálními potřebami ve všech typech základních škol 
(školní rok 2009/2010)

Druh postižení Počet dětí s tímto 
postižením

% ze skupiny dětí se 
zdravotním postižením

Mentální postižení 24  644 34,30%

Z toho těžké a 
hluboké MP

1786 2,50%

Postižení více vadami 
(kombinované )

4728 6,60%

(Tab.1, Počty žáků se speciálními potřebami ve všech typech základních škol, zdroj: Zikl,2011, 

s.22)

Podíl individuálně integrovaných žáků 
(školní rok 2009/2010)

Druh postižení Individuálně 
integrovaní žáci

Žáci ve speciálních 
školách  a speciálních 
třídách běžných škol

Mentální postižení 4,40% 95,60%

Z toho těžké a 
hluboké MP

1,50% 98,50%

Postižení více vadami 
(kombinované)

13,70% 86,30%



(Tab.2, Podíl individuálně integrovaných žáků, zdroj: Zikl,2011, s.23)

2.3 Rehabilitační třída základní školy speciální

Jak je již uvedeno výše, do tzv. rehabilitační třídy základní školy speciální jsou zařazováni žáci s 

těžkým mentálním postižením a  souběžným postižením více  vadami,  tedy žáci,  kteří  nezvládli 

docházku do nižšího stupně základní školy speciální, nebo žáci, u kterých je od samého počátku 

školní  docházky zřejmé,  že  s  velkou  pravděpodobností  nebudou  vzhledem k  závažnosti  svého 

postižení schopni zvládat Vzdělávací program základní školy speciální. 

Součástí  humanizace našeho speciálního školství je umožnit  uplatnění  práva na vzdělávání  a 

získání základů vzdělání, na přiměřené úrovni, i žákům s nejtěžšími formami mentálního postižení a 

žákům s postižením více vadami.  Tito žáci  byli  v minulosti  osvobozováni  od školní  docházky. 

Jejich vzdělávání je velmi náročné a není realizovatelné v pojetí základního vzdělávání běžného 

vzdělávacího proudu - je nutné, aby byli vzděláváni na základě speciálně upraveného vzdělávacího 

programu.  Vlastní  obsah  vzdělávání  žáků  s  nejtěžšími  formami  zdravotního  postižení  je 

sebeobsluha,  hygiena  a  stravování.  Snahou  při  vzdělávání  v  přizpůsobených  podmínkách  a  za 

odborného  speciálně  pedagogického  vedení  je,  aby  si  žáci  osvojovali  elementární  vědomosti, 

dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti. Každá osvojená dovednost 

se projeví ve zlepšení kvality života těchto žáků i jejich nejbližšího okolí. Rozvoj psychiky je úzce 

spojen s rozvíjením tělesných funkcí,  zejména motoriky,  což vyžaduje i  intenzivní rehabilitační 

péči. (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, RVP ZŠS, 2008)

První rehabilitační třídy byly v České republice otevřeny ve školním roce 1998/1999 a dnes jsou 

již běžnou součástí většiny základních škol speciálních. 

Učební  plán  tvoří  rozumová  výchova,  smyslová  výchova,  komunikační  výchova,  pracovní  a 

výtvarná výchova, hudební výchova a rehabilitační tělesná výchova, kdy právě rehabilitační tělesná 

výchova má nejvyšší zastoupení (6 hodin týdně). Výchovně vzdělávací činnost zajišťují většinou 

minimálně dva pedagogičtí pracovníci, tedy třídní učitel a asistent pedagoga. Dále může být ve třídě 

přítomen osobní asistent některého žáka. Škola spolupracuje také s pedagogickými diagnostickými 

zařízeními a v ideálním případě zajišťuje pro žáky i možnost ergoterapeutické a fyzioterapeutické 

péče tak, aby žákům byla poskytována komplexní – ucelená rehabilitace. 

Třídy se naplňují  do počtu 4-6 žáků.  Pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením je 

charakteristické  individualizované  vyučování.  Vnitřní  členění  tříd  nevychází  z  věkových 

charakteristik žáků, ale z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb, které jsou určující pro 

obsah vzdělávání.  Režim dne je  rozdělen  na  pravidelné  střídání  výuky,  odpočinku a  hry,  které 

odpovídá možnostem zatížení žáků. Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán. 



Všechna podpůrná opatření směřují k rozvíjení celé osobnosti. (Rámcový vzdělávací program pro 

obor vzdělání základní škola speciální, RVP ZŠS, 2008)

Při  výuce jsou využívány alternativní  formy komunikace,  jako je znaková řeč,  znak do řeči, 

Makaton, VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), komunikace pomocí fotografií apod. 

Při každodenní výuce je využíváno metody strukturovaného učení, a dalších speciálních metod jako 

je sociální metoda čtení a psaní, globální metoda čtení atd. Jsou využívány různé výrazné obrázky, 

hračky  a  didaktické  pomůcky  rozvíjející  představivost,  podporující  soustředění  a  rozvoj 

jednotlivých  smyslů,  nebo  například  pomáhají  k  procvičování  jemné  motoriky  a  koordinace 

pohybů. 

Důležitá  je  rovněž  architektonický  podoba  třídy  a  její  vybavení.  Třída  je  samozřejmě 

bezbariérová, musí zde být dostatek místa pro pohyb rehabilitačních vozíků či kočárků. Důležitý je 

prostor pro relaxaci a dostatek pomůcek pro vhodné polohování – s ohledem na individuální 

Obr.1. Možné architektonické uspořádání rehabilitační třídy, zdroj: www.zssoudna-jicin.cz

potřeby jednotlivých  žáků.  Vhodné  je  i  stropní  nebo  mobilní  transportní  zařízení  pro  přesuny 

imobilních  žáků  z  a  na  vozík.  Nesmíme  samozřejmé  zapomenout  ani  na  vhodné  osvětlení  a 

celkovou výzdobu a podobu třídy – tak aby bylo maximálně zajištěno klidné a stimulující prostředí. 

Příklad vhodného uspořádání rehabilitační třídy je na obrázku č.1.

Hodnocení  na  vysvědčení  je  prováděno  slovně.  Při  každodenní  práci  s  žákem  se  hodnotí 

primárně snaha a sekundárně pokroky v učivu – žáci jsou odměňováni okamžitými dostupnými 

prostředky,  které  jsou  pro  ně  srozumitelné  –  pochvalou  a  povzbuzením,  případně  razítkem, 

samolepkou či drobnou odměnou. Těžiště práce v rehabilitačních třídách spočívá v komplexním 

speciálně  pedagogickém působení  na duševní  vývoj  žáků s  respektováním jejich individuálních 

potřeb. 

U  žáků  rehabilitačních  tříd  se  většinou  nepočítá  s  osvojením trivia  –  žáci  tedy nezískávají 

„základní  vzdělání“,  ale  pouze  „základy  vzdělání“.  Důraz  je  kladen  především  na  rozvoj 

komunikačních dovedností, které jim umožní navazovat kontakty s okolím a dále snaha o pohybový 

rozvoj, který vede ke zlepšení sebeobslužných dovedností a tedy k maximalizaci soběstačnosti žáka 

s  ohledem na  jeho  postižení.  Nemalým úkolem je  také  působení  na  chování  žáků  a  na  jejich 



schopnost navazovat a pěstovat sociální vazby a vztahy – tak, aby soužití s nimi nebylo zátěží ale 

přínosem pro obě zúčastněné strany. Podle schopností žáka se klade důraz rovněž na rozvoj zájmů v 

oblasti hudební, výtvarné či jiné a na plnění jednoduchých pracovních aktivit. (Svobodová, 2010)

2.4 Zastoupení žáků v rehabilitační třídě základní školy speciální podle druhu 

postižení

V rehabilitační třídě najdeme žáky s těžkým mentálním postižením a postižením více vadami. 

Jedná se však o nesmírně rozvětvenou skupinu, kterou lze jen velmi těžko blíže specifikovat. Je 

nutné  posoudit  individuální  schopnosti  a  možnosti  každého  žáka  (víceméně  bez  ohledu  na 

diagnózu) a výsledné hodnocení nikdy nepovažovat za konečné, ale pravidelně kontrolovat pokroky 

a měnící se možnosti žáka. 

Souběžné postižení více vadami

Charakteristika  postižení  více  vadami  je  uvedena  ve  Věstníku  MŠMT  ČR  (č.8/1997,  č.j. 

25602/97-22): Za postiženého více vadami se považuje dítě, resp. žák postižený současně dvěma 

nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a 

důsledkům opravňovalo k zařazení  do speciální školy příslušného typu. Za provedení  speciálně 

pedagogické  diagnostiky  odpovídá  speciálně  pedagogické  centrum  (případně  pedagogicko-

psychologická poradna), zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT 

ČR.

Pro potřeby resortu školství se žáci s více vadami člení do tří skupin:

1.  Skupina,  v  níž  je  společným znakem mentální  retardace.  Ta je  determinujícím faktorem pro 

nejvýše dosažitelný stupeň vzdělání a pro dosažitelnou míru výchovy. Proto je při rozhodování o 

způsobu vzdělávání pokládána za vadu dominantní.

2. Druhou skupinu tvoří kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči. Specifickou skupinu tvoří 

děti/žáci hluchoslepí.

3.  Samostatnou skupinu tvoří děti/žáci s dg. autismus a s autistickými rysy. (Vítková, 2004, s.152)

V rehabilitačních třídách základní školy speciální se setkáváme především s žáky s těžkou až 

hlubokou mentální retardací, která je ve většině případů spojena i s tělesným postižením různého 

stupně.  Rozhodujícím aspektem bývá v  tomto ohledu rozsah mentální  retardace  a  tedy úroveň 

rozumových schopností žáka a míra jeho spolupráce. 

Těžké postižení je komplex omezení člověka jako celku ve všech jeho 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 klasického 

postižení, jako je postižení tělesné, mentální nebo smyslové, není možné, neboť tím by se na jedné 

straně ignoroval charakter komplexnosti  postižení, na druhé straně celistvosti individua. (Vítková, 

2006, s.193)

Je tedy postižena celá osobnost jedince ve své komplexnosti. Pozorujeme omezené schopnosti 

kognitivní, emocionální, tělesné, sociální i komunikační. Pro děti s kombinovaným postižením je 

důležité,  aby bylo dosaženo zejména uspokojení základních potřeb,  jako jsou potřeby zamezení 

žízni, hladu či bolesti, potřeba změny pohybu, dostávání nových podnětů nebo potřeba být někým 

milován. Důležitá je rovněž potřeba uznání a sebeúcty.

To, co je společné pro okruh těchto jedinců, spočívá v poškození centrálních nervových funkcí, 

tzn. že se jedná z nejrůznějších příčin o podstatné narušení nebo ztrátu koordinujících centrálních 

systémů, které řídí a realizují vnímání, pohyb a jejich zpracování. Všichni postižení vykazují stejný 

problém, orientovat (vyznat) se ve svém prostředí a zmocnit se ho vlastními prostředky, změnit ho, 

a tím si vybudovat vlastní  kognitivní struktury. Rozdíly mohou spočívat ve vlastních pohybových 

schopnostech,  ve  zpracování  přijímaného,  v  interpretačních  schopnostech  vnímaného  a  v 

komunikačních možnostech. (Vítková, 2006, s.193)

Mentální retardace

Společným jmenovatelem všech žáků rehabilitační třídy je mentální retardace – většinou těžká, 

nebo hluboká.  Jedná se o výrazně limitující  faktor,  který však  neznamená,  že  žák  nemůže být 

vzděláván, nebo nemůže rozvíjet své schopnosti a dovednosti. V omezení mentálních schopností je 

z hlediska speciálního pedagoga potřeba vidět spíše než překážku možnosti k překonání těžkostí a 

rozvinutí osobnosti žáka. 

Mentální retardace je souhrnné označení vrozeného postižení rozumových schopností, které se 

projeví neschopností porozumět svému okolí a v požadované míře se mu přizpůsobit. Je definována 

jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70% normy), 

přestože  postižený  jedinec  byl  přijatelným  způsobem  výchovně  stimulován.  Hlavními  znaky 

mentální  retardace jsou nedostatečný rozvoj  myšlení  a řeči,  omezená schopnost  učení  a  z  toho 

vyplývající  obtížnější  adaptace  na  běžné  životní  podmínky.  Limitovaný  rozvoj  rozumových 

schopností  bývá spojen s postižením či změnou dalších schopností  a s odlišnostmi ve struktuře 

osobnosti. (Vágnerová, 2008, s.289)

Dětská mozková obrna

Jak  již  bylo  řečeno,  je  dětská  mozková  obrna  nejčastější  diagnózou,  se  kterou  se  v  rámci 

rehabilitační třídy setkáváme. Spíše než o diagnózu jde však o soubor symptomů, které mají určité 



společné prvky ale jejichž projevy jsou velice rozmanité. V případě žáků rehabilitačních tříd se v 

rámci těchto diagnóz setkáváme s kombinací těžkého mentálního a těžkého tělesného postižení.

Dětská  mozková  obrna  (DMO)  je  trvalé  a  nikoli  neměnné  postižení  hybnosti  a  postury.  Je 

následkem neprogresivního defektu nebo léze nezralého mozku. Léze mozku, které způsobují DMO 

jsou rozmanité a projevují se jednotlivými syndromy. Způsob poškození mozku souvisí se stupněm 

nezralosti dítěte v období působení inzultu. Z klinického hlediska nejsou projevy a příznaky DMO 

neměnné. Změny nastávají především v muskuloskeletální oblasti. Zejména v období kojeneckého a 

raného dětského věku jsou patrné změny svalového tonu a pohybových funkcí. Koncepce diagnózy 

DMO  je  do  určité  míry  artefaktem,  neboť  příčiny,  patofyziologické  mechanismy  i  následky 

patologických lézí jsou velmi rozmanité a podstata různých obrazů, které tvoří tento „deštník“ je 

značně variabilní. (Kraus, 2005, s.67-68)

Každý jedinec s diagnózou DMO je zcela individuální a má zcela specifické projevy postižení a 

celkový  klinický  obraz.  Přesto  je  dobré  utřídit  alespoň  rámcově  základní  formy tak,  abychom 

získali povědomí o nejčastějších typech DMO a jejich projevech a také o pravděpodobném vyvíjení 

klinického obrazu do budoucna a základních problémech provázejících danou kategorii postižení. 

Existuje řada různých dělení různých autorů. Přes veškerou pestrost klinického obrazu je u DMO 

dominantním projevem obvykle  porucha  hybnosti,  která  je  většinou  patrná  již  v  nejrannějších 

stádiích  onemocnění  a  působí  svému nositeli  také  největší  obtíže.  Podle  charakteru  klinického 

obrazu je možné rozlišovat několik forem DMO, které se rozvíjejí postupně v průběhu zrání mozku 

a mají odlišnou prognózu, rozdílné předpoklady ke vzniku kontraktur a deformit a také rozdílně 

reagují na stejné terapeutické postupy. (Kolář, 2009, s.395)

 Vzhledem ke značným individuálním zvláštnostem každého jedince s DMO bylo nutné vytvořit 

hodnotící škály, jejichž účelem je zhodnocení stavu dítěte nikoli na základě diagnózy, ale na základě 

funkčních projevů.  Jde  o účelové  klasifikace a  standardizovaná klinická  hodnocení.  Ta  hodnotí 

tělesnou strukturu, tělesné funkce, aktivitu a participaci, faktory osobnosti i faktory prostředí. Ke 

spolehlivým funkčním škálám patří například GMFCS.

GMFCS  je  funkční  test  pro  hodnocení  míry  a  následných  změn  v  hrubé  motorice  pomocí 

standardních volních pohybů (volní hybnost, chůze a sed). Používá se mezi 1–18 rokem věku v 

různých  kategoriích  pacientů  v  závislosti  na  funkčních  schopnostech  a  limitacích.  Popisuje 

postižení a definuje indikace pro intervence v jednotlivých věkových skupinách. Je proto vhodný 

pro plánování intervencí a hodnocení jejich výsledků. Škála GMFCS je široce akceptována a lze jí 

používat i v primární péči. (Kraus, 2011)

Gross Motor Function Classification System (GMFCS – systém klasifikace hrubé motoriky) pro 

dětskou mozkovou obrnu spočívá v hodnocení samostatné hybnosti  s důrazem na sed, přesun a 

lokomoci.  Při  definici  pěti-stupňového  klasifikačního  systému  bylo  hlavním  požadavkem,  aby 



rozdíly mezi stupni byly smysluplné pro každodenní život.  Proto rozlišení spíše spočívá v míře 

funkčního omezení, v potřebě lokomočních prostředků (jako jsou chodítka, berle nebo hole) nebo v 

potřebě vozíku, a v mnohem menší míře ve kvalitě pohybu. Důraz je kladen na běžné činnosti 

doma, ve škole a společenském styku (tj., co dělá); spíše než na to, co může udělat, pokud je v 

nejlepší  formě  (schopnost).  Je  proto  důležité  klasifikovat  skutečný  výkon hrubé  motoriky  a 

nezahrnovat názor na kvalitu pohybu nebo na prognózu zlepšení. 

Obecně se v každém hodnoceném období zaměřujeme na tyto skutečnosti: Stupeň 1 – chodí bez 

omezení. Stupeň 2– chodí bez omezení, Stupeň 3 – chodí s lokomočními prostředky, Stupeň 4 - 

samostatná  lokomoce  je  omezená,  může  využívat  elektrický  vozík,  Stupeň  5 –  transport  s 

mechanickým vozíkem (GMFCS - E & R, 2007)

Z  hlediska  speciální  pedagogiky  a  každodenního  kontaktu  s  dítětem  je  dobré  mít  základní 

povědomí o klasifikaci a možnostech využití hodnotících škál zejména k lepšímu sledování pokroků 

dítěte a ke zlepšení obecného povědomí o problematice DMO a potížích s ní spojených. 



3 REHABILITACE

V první  kapitole  jsem popsala  obecnou  charakteristiku  vzdělávacího  procesu  žáků s  těžkým 

kombinovaným postižením a rovněž základní obecné poznatky o potížích těchto žáků zasahujících 

všechny složky jejich osobnosti. V této kapitole se budu již věnovat konkrétním formám pomoci a 

podpory těmto žákům. 

3.1 Ucelená rehabilitace

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pro učitele bezesporu velmi náročná a 

zajištění  odpovídající  komplexní  péče  o děti  s  kombinovaným postižením má řadu přesahů do 

dalších oblastí. Edukace je v tomto případě nedílnou součástí ucelené rehabilitace těchto dětí, a je 

tedy nezbytné, aby učitel, ve spolupráci s dalšími odborníky znal a ve své práci aplikoval poznatky 

a metody z celé řady dalších oborů.

Definice  WHO  z  roku  1969  uvádí:  „Rehabilitace  je  kombinované  a  koordinované  využití 

lékařských,  sociálních,  výchovných  a  pracovních  prostředků  pro  výcvik  nebo  znovuzískání  co 

možno nejvyššího stupně funkčních schopností.“

Většina autorů uvádí následující základní složky ucelené rehabilitace:

 léčebná rehabilitace

 sociální rehabilitace

 pedagogická rehabilitace

 pracovní rehabilitace

Do ucelené rehabilitace je ale možno zahrnout i další aspekty, které prostupují ony čtyři základní 

složky. Jsou to aspekty technické, architektonické, psychologické, ekonomické, legislativní, otázky 

volného času atd. (Zikl,2011, s.26)

Pedagogická rehabilitace

Jako  nejvýznamnější  ze  složek  ucelené  rehabilitace  ve  školách  je  vnímána  pochopitelně 

rehabilitace pedagogická, která je základní náplní práce učitele a školy. 

Pedagogická rehabilitace znamená záměrné působení pedagogicko psychologickými prostředky 

ve smyslu reedukace, tedy v duchu úsilí o obnovení normálního stavu. Jedná se tedy o rehabilitaci  

osobnosti, čímž vzniká vhodný terén pro nástup speciální výchovy a vzdělávání. V tomto procesu 

jsou  využívány  speciální  metody,  prostředky  a  postupy,  a  to  podle  druhu  a  stupně  postižení. 

(Jankovský, 2001, s.23)



U žáků s kombinovaným postižením je však potřeba mimo samotnou edukační stránku věnovat 

značnou  pozornost  ještě  rozvoji  dalších  dovedností,  jako  je  samozřejmě  rozvoj  motorických 

schopností,  ale  také  zvyšování  samostatnosti  a  schopnosti  sebeobsluhy,  rozvoj  komunikačních 

dovedností, nalezení vhodných zájmových a volnočasových aktivit apod. V rehabilitačních třídách u 

žáků s  těžkým a hlubokým mentálním postižením jsou všechny tyto  aspekty nedílnou součástí 

probíhající edukace. 

Sociální rehabilitace

Tato součást rehabilitace neznamená pouze zajištění bydlení, dopravy nebo příspěvku na péči, ale 

pro školu je to zejména pomoc dítěti se sociálním začleňováním v nejširším slova smyslu.

 Sociální  rehabilitace  řeší  problémy,  které  platí  jednak  obecně  pro  všechny  skupiny  lidí  se 

zdravotním postižením, ale také specifické problémy podle druhu a stupně postižení.  Uplatňuje 

metodu  reedukace  (rozvoj  poškozené  funkce  a  zbytkových  schopností),  kompenzace  (náhrada 

postižené funkce jinou nepoškozenou funkcí) a akceptace (přijetí života s postižením). (Jankovský, 

2001, s.23)

 Součástí sociální rehabilitace je také složka ekonomická, případně legislativní. I v této oblasti by 

učitel měl mít základní znalosti, protože rodiče často nemají potřebné informace a právě učitel je 

ten, kdo nejlépe zná dítě i situaci v rodině a může rodičům poskytnout potřebnou pomoc a radu. 

Pracovní rehabilitace

Pracovní  rehabilitace  je  složkou,  která  není  v  našich  základních  školách  příliš  naplňována. 

Zaměřuje se na lidi v produktivním věku. V některých systémech v zahraničí (např. Švédsko), je ale 

předprofesní  příprava  obsažena  v  základním vzdělávání  v  mnohem větším  rozsahu  a  u  dětí  s 

mentálním postižením je tato složka rehabilitace významně zastoupena i v nižších ročnících. 

Léčebná rehabilitace

Rehabilitaci léčebnou realizují zejména zdravotničtí pracovníci, nicméně jak již bylo řečeno, v 

rehabilitačních  třídách  je  právě  léčebná  rehabilitace  nedílnou  součástí  komplexní  edukace 

prováděné speciálním pedagogem. Prakticky každý vyučovací krok by se měl opírat o základní 

znalosti z oblasti medicíny a fyzioterapie. Učitel by měl například vědět, jak napolohovat žáka, aby 

zmaximalizoval  jeho schopnost soustředění se,  nebo jaké cviky provádět  ke zmírnění  spasticity 

ruky a zlepšení grafomotorických schopností. Polohování dětí, řešení problémů s příjmem potravy, 

sebeobsluhou a hygienou, stimulace motorického vývoje a facilitace běžných motorických činností, 

nebo  třeba  dodržování  ergonomických  zásad  při  školní  práci  –  to  vše  je  nedílnou  každodenní 



součástí činnosti speciálního pedagoga v rehabilitační třídě. 

I  v kurikulárních dokumentech nalezneme části  poukazující  na nutnost  aplikace prvků těchto 

metod ve školní praxi. Týká se to zejména Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy  

(2003), kde je v části věnované rehabilitační tělesné výchově vyjmenována řada vhodných aktivit, a 

je zde i doporučení, aby tyto aktivity realizoval speciální pedagog s rehabilitačním zaměřením. Tyto 

aktivity jsou obdobně uvedeny i v novém RVP pro základní školu speciální (2008). 

S léčebnou rehabilitací  úzce souvisí  i technická stránka.  Nejedná se však pouze o odstranění 

architektonických bariér ve škole a v jejím okolí, případně usnadnění jejich překonávání (madla, 

plošiny, schodolezy apod.). Existuje také velké množství dalších technických pomůcek, které jsou 

pro  některé  děti  nezbytné  (vozíky,  speciální  židle,  pomůcky  pro  hygienu),  nebo  mohou  dítěti 

usnadnit  vykonávání  řady  činností  (držáky  úchopu,  chodítka,  pomůcky  pro  příjem  potravy, 

pomůcky pro ovládání  PC apod.).  Využívání  kompenzačních pomůcek by mělo být  ve  školách 

běžné a je v mnoha případech nezbytnou podmínkou pro pobyt dítěte ve škole. 

Důležitou otázkou je, které aktivity by měl pedagog ovládat. Tyto aktivity vycházejí zpravidla z 

konceptů fyzioterapeutických, i když například Bazální stimulace je původně koncept speciálně-

pedagogický. Předpokladem pro jejich zapojení do komplexní péče ve škole je jejich znalost mezi 

pedagogy, přijetí nutnosti jejich zařazení do činnosti ve škole a alespoň základní kompetence k 

jejich praktické realizaci. Narážíme zde samozřejmě na mnoho potencionálních rizik. Neodborným 

zásahem  můžeme  poškodit  zdraví  žáka,  místo  facilitace  činnost  spíše  ztížit  nebo  věnovat  čas 

nepřínosným aktivitám. Najít  hranici je velmi těžké a určitá míra rizika zde zůstane vždy. Toto 

riziko je  však  přítomné i  ve zdravotnických zařízeních  a  není  možné jej  eliminovat.  Existence 

těchto rizik není ale v žádném případě omluvou pro nečinnost a vyřazení prvků léčebné rehabilitace 

z  práce  ve  škole.  Naší  snahou  musí  být  snižování  těchto  rizik  pomocí  zvyšování  kompetencí 

pedagogických pracovníků školy a využitím týmové práce se zapojením příslušných odborníků do 

poradenství a vedení. 

3.2 Fyzioterapeutické koncepty využívané u dětí s kombinovaným postižením

Dnešní fyzioterapie má k dispozici téměř nepřebernou řadu konceptů, terapií a léčebných postupů 

pro  léčbu  nejrůznějších  obtíží  pohybového  aparátu.  Bohužel  velká  většina  těchto  postupů  je 

zaměřena  právě  na  osoby,  které  mají  potíže  pouze  s  pohybovým aparátem a  vyžaduje  aktivní 

spolupráci pacienta. Pokud jde o děti s mentálním postižením, velmi často se setkáváme s názorem, 

že pokud nejsou schopni aktivní spolupráce, připadá v úvahu pouze Vojtova reflexní lokomoce nebo 

Bobath koncept. Přesto však existuje řada postupů a metod, které lze alespoň v omezené formě 

velmi dobře aplikovat při  cvičení s dětmi s postižením. Vše je samozřejmě nutné upravit podle 



individuálních možností  daného dítěte,  ale přesto je možné tímto způsobem dosáhnout pestrého 

léčebně – rehabilitačního programu, který má nejen dobré výsledky ale je i pro dítě přitažlivější a 

více motivující. Alespoň částečnou aktivitu a spolupráci lze vyprovokovat téměř u všech dětí bez 

ohledu na hloubku jejich postižení. 

Žádný speciální pedagog, který pracuje se žáky s těžkým kombinovaným postižením, se nevyhne 

propojení edukačního procesu s prvky léčebné rehabilitace. Základní znalost metod a postupů, které 

při práci s těmito dětmi využívají rehabilitační pracovníci umožňuje pedagogovi lépe nahlédnout do 

celkové problematiky postižení dítěte a vytvořit účinnější plán pedagogického působení s využitím 

základních prvků jednotlivých metod. Proto také uvádím přehled nejznámějších konceptů,  které 

jsou v této problematice z hlediska rehabilitačního pracovníka využitelné. 

Vojtova reflexní lokomoce

Podstatou Vojtovy metody reflexní  lokomoce je  nácvik základního pohybového stereotypu – 

pohybu vpřed. Základ metody tvoří dva koordinační celky pohybu vpřed. První, v poloze na břiše, 

označený jako reflexní plazení. Druhý, v aktivovaný v poloze na zádech a boku, reflexní otáčení. 

Jsou přítomny ihned po narození. Oba jsou umělé modely. Jsou výbavné jen z určité polohy těla a 

jen  pod  určitou  jistou  stimulací.  Jako  spontánní  komplexy pohybu  vpřed  neexistují,  v  pohybu 

člověka se v globálních modelech nevyskytují. Přesto jsou uložené v centrální nervové soustavě 

(CNS) – existují jako předloha funkce, tzn. jsou vrozené a existují v předem připraveném programu 

v CNS u každého člověka nezávisle na jeho věku. (Hromádková, 2002, s.400)

Vojtově metodice se vytýká, že je příliš drastická, že děti při cvičení pláčou, a proto mohou být  

později neurotické. Ve skutečnosti děti, které jsou více postižené a jsou i celkově inertní, potřebují i  

silnější  podněty,  aby se aktivovaly.  Dítě  musí  být  někdy stimulováno značným tlakem,  aby se 

začalo  motoricky  projevovat.  Tímto  je  dána  fyzioterapeutovi  znalému  této  metodiky  možnost 

usměrňovat  svalovou  aktivitu,  aby  se  co  nejvíce  podobala  rozvoji  pohybů  zdravého  dítěte  a 

nepřipouštěla nadvládu vývojově starých reflexních mechanismů. Tyto mechanismy jinak pohybový 

vývoj ovládají, brzdí, nebo přímo znemožňují. (Trojan, 2005, s.147)

Vojtova metoda reflexní lokomoce má ze všech konceptů asi nejvíce zapřisáhlých příznivců, i 

odpůrců. Není pochyb o účinnosti této metody, avšak mnozí poukazují na vedlejší dopady zejména 

na  psychiku  dítěte.  Konečné  rozhodnutí  by  měli  učinit  rodiče  dítěte,  ovšem  s  dostatečným 

informačním základem.

Bobath koncept

Metoda vychází z předpokladu (podobně jako u Vojty, který na Bobathovy navazuje), že mnohé 



pohybové  potíže  dětí  s  dětskou  mozkovou  obrnou  jsou  způsobeny  vlivem  patologických 

tonusových  reflexů  a  hlubokých  šíjových  reflexů,  které  dítě  nemůže  překonat  pro  poruchu 

centrálního nervového systému, jež však většinou není hrubšího morfologického rázu. Když se tyto 

reflexy podaří  utlumit,  může  se  rozvinout  normální  motorika.  Je  tomu tak  jen  do  určité  míry. 

Bobathovi  rovněž  co  nejvíce  využívají  spolupráce  rodičů,  ale  oproti  metodě  Vojtově  již  více 

předpokládají spolupráci dítěte. Je však využitelná rovněž od začátku, kdy je diagnóza stanovena. 

(Trojan, 2005, s.149)

Za  teoretický  základ  svého  konceptu  Bobathovi  označili  mechanismus  centrální  posturální 

kontroly (MCPK). Ten obsahuje řadu dynamických posturálních reakcí, které pracují společně s 

cílem udržet rovnováhu a přizpůsobit  posturu před,  během a po dokončení pohybu. Jedná se o 

automatické reakce (vzpřimovací, rovnovážné obranné), které se u dítěte postupně vyvíjejí a slouží 

ke koordinaci pohybů a kontrole postury ve vztahu k okolí (prostoru, gravitaci, povrchu a přilehlým 

objektům). Jde o aktivní pohybové různorodé vzory nebo pouze o změny tonu. Vzpřimovací reakce 

jsou základem pro kontrolu hlavy a trupu, pro udržení určitého postavení,  pro rotaci a derotaci 

kolem  osy  trupu  a  pro  posturální  vizuální  orientaci  a  adaptaci.  Reakce  rovnovážné  udržují  a 

obnovují rovnováhu během všech aktivit, překrývají se s vzpřimovacími reakcemi a obsahují jejich 

pohybové vzory. Obranné reakce jsou pojítkem mezi vzpřimovacími a rovnovážnými reakcemi u 

vyvíjejícího se dítěte. Obsahují extenční pohyby končetin ve směru síly,  která mění těžiště těla. 

(Kraus, 2005, s.209)

Bobath terapie je 24hodinový koncept, který má za cíl:

 Podporu motorického vývoje

 Odbourávání patologického vzoru

 Regulaci tonusu při jeho poruše

 Facilitaci fyziologického pohybu vedoucí k funkčním činnostem

(Hromádková, 2002. s.411)

Bazální stimulace

Bazální stimulace je v současné době jednou z nejčastěji využívaných metod při práci s jedinci s 

těžkým postižením. Je využívána ergoterapeuty, fyzioterapeuty i speciálními pedagogy.

Bazální  (nejzákladnější)  stimulace je  komunikační,  interakční  a  vývoj  podporující  stimulační 

koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb, a pomocí bazálních podnětů můžeme 

jedince  alespoň  částečně  vyvést  z  izolace.  Pojem bazální  znamená  elementární,  nejzákladnější. 

Pojmem stimulace se rozumí, že nabízíme podněty, všude tam, kde se jedinec s těžkým postižením 

vzhledem ke svému poškození není schopen sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů 



potřebných pro svůj vývoj.  (Hájková, 2009, s.45)

Hlavní  myšlenkou konceptu  Bazální  stimulace  je  potřeba  holisticky vnímat  jedince.  Bazálně 

stimulující ošetřovatelská péče podporuje vývoj u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni 

v komunikaci, vnímání či pohybu. Ztráta schopnosti pohybu a nedostatek podnětů z okolního světa 

vede  k  senzomotorické  deprivaci  a  k  následné  nedostatečné  vlastní  organizaci  neuronální  sítě. 

Koncept  Bazální  stimulace  vychází  z  předpokladu  individuální  strukturované  péče  na  základě 

biografické  anamnézy  klienta.  Druhým  podstatným  faktorem  je  integrovat  do  péče  klientovu 

nejbližší  osobu.  Tato  ošetřovatelská  péče  umožňuje  neustálý  (situaci  klienta  přiměřený)  přísun 

podnětů z vlastního organizmu a také z jeho okolního světa. Tím je podporováno udržení hustoty 

dendritického  větvení  a  vznik  nových  dendritických  spojení  mezi  neurony.  Koncept  respektuje 

různé  vývojové  stupně  člověka  a  základem  péče  jsou  zkušenosti  se  svým  tělem  z  období 

prenatálního vývoje. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity klienta, umožnění orientace na svém 

těle a následně v jeho okolí a podpora komunikace na úrovni jemu adekvátních komunikačních 

kanálů. (www.bazalni-stimulace.cz)

 

Senzomotorická stimulace

Název  této  metody  má  zdůrazňovat  vzájemnou  provázanost  aferentní  (působící  směrem  z 

periferie do centra) a eferentní (působící směrem z centra do periferie) informace při řízení pohybu. 

Tato metoda má široké využití v oblasti nápravy funkčních poruch pohybového aparátu,  zvláště 

stabilizačních  svalů.  Technika  obsahuje  soustavu  balančních  cviků  prováděných  v  různých 

posturálních polohách. Aferentace se zvyšuje přes kožní exteroreceptory a proprioreceptory ze svalů 

a kloubů. Cílem metodiky je individuálně, podle stavu dítěte zvolit základní cvičení a postupně 

zvyšovat nároky tak, aby byly vyčerpány všechny možnosti pro úpravu poruch pohybového aparátu. 

Hlavními cíly cvičení jsou:

 Zlepšení svalové koordinace

 Zrychlení nástupu zapojení správných svalových skupin pomocí proprioceptivní aktivace 

vyvolané změnou postavení v kloubu

 Ovlivnění poruch propriocepce doprovázejících neurologická onemocnění

 Úprava poruch rovnováhy

 Zlepšení držení těla a stabilizace trupu

 Začlenění nových pohybových programů do běžných denních aktivit.  

(Kolář, 2009, s.272-273)

Tato metodika je primárně určená pacientům, kteří  jsou schopni plné spolupráce – například 

pacientům po úrazech. Po mírné modifikaci je však velmi úspěšně využitelná i u dětí s těžkým 



kombinovaným postižením, u kterých dosahujeme očekávaného efektu (zapojení méně používaných 

svalových  skupin,  stabilizace  sedu  nebo  stoje,  aktivaci  svalů  k  dosažení  nových  motorických 

dovedností) pomocí cíleného polohování, ve kterém musí tělo pracovat proti gravitaci. Polohy se 

volí podle schopností dítěte. Využíváme rovněž rehabilitační míče, overbally, balanční podložky a 

různé balanční plochy apod.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Proprioceptivní neuromuskulárnáí facilitace (PNF) se jinak nazývá také Kabatova metoda. Jejím 

základním neurofyziologickým mechanismem je cílené ovlivňování motorických neuronů předních 

rohů míšních pomocí aferentních impulsů ze svalových, šlachových a kloubních proprioceptorů. 

Kromě  toho  jsou  míšní  motorické  neurony  ovlivňovány  prostřednictvím  impulsů  z  vyšších 

motorických center, která také reagují na impulsy přicházející z taktilních, zrakových a sluchových 

exteroreceptorů. Potřebné stimulace se dosahuje pomocí různých hmatů a pasivních či aktivních 

pohybů,  jakož  i  pomocí  dynamické  či  statické  práce  proti  vhodně  přizpůsobenému   odporu. 

Mechanismus PNF vychází ze zásady, že mozek „myslí“ v pohybech, a ne v jednotlivých svalech. 

Proto jsou základním stavebním kamenem PNF pohybové vzorce. Všechny pohybové vzorce jsou 

vedeny diagonálním směrem vždy se současnou rotací a velmi se podobají většině aktivit denního 

života. (Kolář, 2009, s.276-277)

 U dětí  s  postižením záleží samozřejmě při  využití  této techniky na možné míře spolupráce. 

Pohybové vzorce  je  možné provádět  zcela  pasivně.  V mnoha případech se ale  děti  na  základě 

častého opakování a jednoduchých pohybů naučí pohyb vést spolu s terapeutem a případně i více či 

méně samostatně. U některých dětí je pak možné časem přejít i ke cvičení proti odporu. 

Výše uvedený výčet metod a konceptů jistě není zcela vyčerpávající, poskytuje ale dostačující 

náhled do problematiky fyzioterapeutického působení na děti s těžkým kombinovaným postižením. 

Jak již bylo řečeno, každé dítě bez ohledu na diagnózu vykazuje zcela odlišný klinický obraz a 

proto je nutné nedržet se pouze jedné metody nebo jednoho konceptu ale budovat pro každého 

jedince speciální rehabilitační program ušitý „na míru“, ve kterém bude zohledněno i jeho životní 

prostředí, sociální zařazení, možnosti rodiny a další související záležitosti. 



4 KAŽDODENNÍ REHABILITAČNÍ POSTUPY PROVÁDĚNÉ 

PEDAGOGEM V REHABILITAČNÍ TŘÍDĚ

Léčebná rehabilitace  je  naprosto  nezbytnou součástí  edukace  žáků s  těžkým kombinovaným 

postižením.  V  některých  vzdělávacích  zařízeních  využívají  žáci  přímo  služeb  rehabilitačního 

pracovníka, v jiných tato možnost chybí. V obou případech by se však léčebná rehabilitace neměla 

omezovat na jeden vyhraněný čas, ale měla by se prolínat veškerými denními činnostmi, které v 

rehabilitační třídě probíhají. Důležité také je, aby s konkrétními přístupy k danému žákovi nebyl 

seznámen  pouze  jeden  pedagogický  pracovník,  ale  všichni  pracovníci  (asistent  pedagoga, 

vychovatel,  osobní asistent),  kteří se žákem během dne pracují.  Současně je nutná spolupráce s 

dalšími odborníky, kteří se o žáka starají (rehabilitační pracovník, logoped, speciálně pedagogické 

centrum apod.) a zejména pak s jeho rodinou, protože jedině tak bude zajištěna ideální návaznost a 

komplexnost péče a bude dosaženo maximálních výsledků.  

4.1. Polohování a držení těla

Polohování můžeme pro potřeby speciální pedagogiky definovat jako aktivity realizované u osob 

s poruchami hybnosti prostřednictvím změn polohy těla nebo jeho částí, jejímiž cíli jsou:

 Prevence zdravotních komplikací

 Podpora léčebné rehabilitace

 Podpora vnímání a stimulace

 Usnadnění vykonávání běžných činností

 Aktivizace

 Podpora edukace

 Zvyšování komfortu jedince s postižením

(Zikl, 2011,s.63)

Podpora vnímání a stimulace

Pod pojmem podpora stimulace si nepředstavíme pouze rozvoj motorických funkcí, ale zejména 

stimulaci taktilní  (doteky,  kontakty s různým materiálem, vnímání  odlišných teplot  nebo tlaku), 

podporu  vnímání  vlastního  těla  (propriocepce)  a  budování  tělesného  schématu  a  stimulaci 

vestibulární.  Při  vhodném  polohování  podporujeme  rozvoj  kognitivních  funkcí  zvyšováním 

množství podnětů a změnou jejich kvality,  které jedinec může vnímat různými smysly. Dítě má 



možnost díky polohování získat novou zkušenost, lépe se orientovat v prostoru nebo zlepšit svou 

vizuomotorickou koordinaci (horní končetiny mohou být v zorném poli jedince).

Usnadnění vykonávání běžných činností

Vhodná poloha je předpokladem pro vykonávání řady běžných činností, jako je příjem potravy, 

pití, mytí, svlékání a oblékání, ale také edukační činnost, sledování televize, využívání ICT a celá 

řada dalších běžných aktivit. Týká se to nejen lidí, jimž vhodná poloha umožní alespoň částečnou 

spoluúčast na jejich realizaci, ale také jedinců, kteří jsou plně závislí na pomoci druhých. 

Aktivizace

Polohování  probíhá  celý  den,  podílí  se  na  něm  mnoho  osob,  je  doprovázeno  komunikací, 

usnadňuje vykonávání mnoha činností a umožňuje participaci jedince na nich, rozvíjí jeho vnímání 

a tím se podílí na jeho celkové aktivizaci. 

Podpora edukace

Stabilní poloha a pocit  pohody jsou jedním z předpokladů pro edukaci a udržení pozornosti 

dítěte. Polohování podporuje komunikaci, navazování očního kontaktu a s tím spojené navázání 

kladného vztahu s pedagogem. Jak již bylo uvedeno dřív, rozvoj vnímání a stimulace se pozitivně 

odráží na úrovni kognitivních schopností a zlepšuje tím možnosti edukace. 

Konkrétní  příklady  jednotlivých  poloh  využitelných  v  rámci  vyučování  uvádím  v  kapitole 

týkající se praktického využití Bobath konceptu ve speciální pedagogice. 

4.2. Bobath koncept ve speciální pedagogice

Bobath  koncept  je  založen  na  komplexním přístupu  k  dítěti,  terapeut  vnímá  neoddělitelnost 

jednotlivých složek – každý handicap ovlivňuje senzomotorický, kognitivní, sociální i emocionální 

vývoj dítěte. Proto je také jeho využití směřováno nejen k fyzioterapeutům, ale i ke všem ostatním 

odborníkům zabývajícím se vývojem a vzděláváním dítěte  s  postižením. Nabízí  jim celou řadu 

možností terapeutického působení využitelných v rámci edukace i všech běžných denních aktivit. 

V rámci Bobath konceptu jsou využívány tyto složky cvičení 

 Polohování

 Handling

 Příprava na pohyb

 Facilitace/Inhibice



Polohování dle Bobath konceptu

Polohování  samotné není  aktivní  formou cvičení  ale  má podstatný vliv  na možnosti  výkonu 

dítěte. Jde o zajištění externí posturální kontroly, která kompenzuje interní nedostatečnost posturální 

stability dítěte. K tomu můžeme využít nejrůznější polohovací pomůcky – klíny, válce, pracovní 

deska, upravená židle, různé druhy ortéz apod. I při nedostatku speciálních polohovacích pomůcek 

je  možné  poradit  si  pomocí  různých  dek,  polštářů  a  dalších  běžně  dostupných  a  využívaných 

materiálů. V neposlední řadě slouží k udržení posturální stability dítěte vlastní tělo pedagoga. Výběr 

vhodných pomůcek a poloh se děje vždy na základě zhodnocení možností dítěte a cíle, kterého 

chceme dosáhnout. 

Polohování je prováděno jak v rovině horizontální – v poloze supinační, pronační, na boku, tak v 

rovině vertikální, a to v sedu, v kleku i ve stoji. (Hromádková, 2002, s.412)

V poloze supinační (poloha na zádech) se snažíme o zajištění takové polohy, ve které je dítě 

stabilní, je nejlépe v polosedu s podloženými zády a rameny tak, aby mohlo dobře sledovat okolí,  

hlava je ve střední poloze, dítě má podložená kolena. V této poloze se cítí jistě a má možnost dobře 

využívat ruce – je důležité zajistit, aby na hračku nebo pracovní plochu dobře dosáhlo. Má také 

lepší přehled o svém okolí a může lépe vnímat i svoje tělo, které dobře vidí.

V pronační poloze (na břiše) jde zejména  o povzbuzení aktivity dítěte. Podložka nebo válec 

podložený pod hrudníkem mu pomáhá zvednout hlavu proti gravitaci a přenést váhu na paže. Dítě 

tak ve snaze vzepřít se, manipulovat předměty nebo rozhlédnout se po okolí aktivuje svaly trupu a 

zad a zlepšuje tak pevnost a stabilitu svalového korzetu. Místo polštáře nebo klínu je možné v této 

poloze využít nohou pedagoga, na které si dítě položí. Tím také může polohu lépe regulovat. 

Další vhodnou polohou je poloha na boku. Je to poloha, kdy dítě nemusí pracovat proti zemské 

tíži, v klidu může pohybovat pažemi, manipulovat s hračkou.  Hlava je podložena tak, aby byla ve 

střední rovině. Vhodné je pomocí polštářů oddělit dolní končetiny od sebe, spodní lehce natáhnout a 

svrchní  pokrčit.  Toto opatření  je důležité zejména u žáků, kteří  mají  tendenci  k luxacím kyčle, 

případně  jsou  po  operačním zákroku  v  oblasti  kyčlí.  Poloha  musí  být  stabilní,  je  dobré  zapřít 

polštářem či s  využitím nábytku záda dítěte a zabránit  tak překulení  zpět na záda.  Předmět,  se 

kterým dítě pracuje, umístíme před něj tak, aby na něj dobře dosáhlo. Během, dne je dobré vystřídat 

oba boky, ovšem s ohledem na to, kterou stranu a kterou ruku dítě preferuje při práci. 

Polohování do sedu je velmi závislé na motorických schopnostech dítěte. Záleží také na cíli, 

kterého chceme dosáhnout.  První  možností  je  sed aktivní,  kdy je  dítě  donuceno pracovat  proti 

gravitaci a aktivovat tak svalový systém – příkladem je boční sed, kdy obě kolena dítěte leží ve 

stejném směru od střední linie těla. Dítě se tak musí opřít o rozevřenou dlaň ruky s nataženým 

loktem. Pokud toho není schopno, pomůžeme mu válcem vloženým mezi paži a hrudník tak, aby se 



o něj  mohlo  opřít  loktem.  Dalším příkladem je  sed  obkročmo na  válci,  kdy dítě  má  chodidla 

položená na zemi, může se tedy o ně opřít a pomoci si jimi při vyrovnávání stability. Ve chvíli, kdy 

dítě danou polohu zvládne, je možné začít s ním pracovat – vhodnější jsou ale jednodušší úkoly, 

které žák dobře zvládá. Cílem je odvést jeho pozornost od nestabilní polohy a umožnit tak jeho tělu, 

aby  zapojilo  automatické  vyrovnávací  mechanismy  a  zaktivovalo  svalový  stabilizační  systém. 

Druhou možností sedu je takové napolohování, kdy je dítě zcela stabilní a může dobře využívat obě 

ruce. Pokud jde o žáka, který běžně nesedí, dáváme mu touto změnou polohy řadu nových podnětů 

– jak vizuálních tak posturálních. Důležité je správné umístění pracovní desky tak, aby na ni žák 

dobře viděl a mohl volně používat obě ruce k práci. 

Poloha ve vysokém kleku je přípravou pro změnu polohy ze sedu do stoje. Má vliv na rovnováhu 

a kontrolu těla ve více vzpřímené poloze, chystá také přenášení váhy na kyčelní klouby. Dítě může 

být polohováno v kleku proti stolu nebo jinému nábytku tak, aby pracovní deska byla ve správné 

výšce jednak z hlediska manipulace s předměty na desce a jednak s možností opory o desku. 

Handling

Pojmem handling se rozumí způsob práce s dítětem při jeho každodenním opatrování. Heslem 

Berty Bobathové bylo „Cvičení je handling a handling je cvičení“.  Handling obsahuje:

1. Zdvihání a pokládání dítěte

2. Klubíčko

3. Otáčení z polohy na zádech do polohy na břiše a obráceně

4. Předávání dítěte partnerovi

5. Nošení, krmení, mytí

Během handlingu pracujeme s tzv.  „klíčovými body kontroly“ na těle dítěte.  Tyto body jsou 

dělené podle lokalizace na proximální a distální. Mezi proximální body řadíme ramena (lopatka), 

pánev (kyčel), sternum a hlavu, mezi distální potom čelist, loket, zápěstí, koleno, tenar, kotník a 

palec u nohy. Zjednodušeně lze říct že dotekem a tlakem na těchto místech vyvoláváme specifické 

reakce – všechny pohyby dítěte vedeme z těchto klíčových bodů.  Základní principem je použití 

minimální opory na správných místech a ve správný čas – tedy maximální využití potenciálu dítěte. 

Vždy poskytujeme  jen  nezbytně  nutnou  oporu  a  dáváme  dítěti  dostatek  času  na  přizpůsobení. 

Sledujeme chování celého těla. 

K realizaci správného handlingu je nutné dodržovat několik základních pravidel. 

 Žádné nevhodné pohybové vzory  – všechny pohyby by měly být  stejné jako pohyby u 

zdravých dětí.

 Správná míra dopomoci – k provedení požadované činnosti by mělo dostat dítě pouze tolik 



dopomoci, kolik je nezbytně nutné.

 Správné držení těla  neboli alignment – během aktivit bychom měli zachovávat napřímení 

osy trupu a správné postavení jednotlivých částí těla vůči sobě navzájem.

Příprava

Příprava je velice důležitou součástí veškerých pohybových aktivit. Účelem je připravit tělo pro 

pohyb. Pohyb je možný, když má tělo stabilní základnu opory. Platí zde fráze „stabilita je potřebná 

pro mobilitu“. Ohniskem přípravné fáze je pohybu je normalizace tonusu, příprava jisté základní 

opory. 

Možnosti snížení vysokého tonusu:

 Pomalé, rytmické pohyby

 Tlak do kloubu

 Trakce (oddálení kloubních ploch)

 Pomalé, chvějící pohyby směrem z kloubu

Možnosti zvýšení nízkého tonusu:

 Podněty z distálních klíčových bodů

 Pomalé, kontrolované pohyby s omezením rozsahu pohybu

 Odpor (dítě např. táhne nebo tlačí těžší předmět)

(Hromádková, 2002, s. 417- 418)

Výrazně  ovlivnit  tonus  mohou  také  senzorické  vjemy a  celkové  prostředí  v  místnosti.  Sem 

řadíme architektoniku třídy, použité barvy, psychické naladění dítěte i pedagoga, nebo například 

doprovodnou hudbu, kterou volíme podle terapeutického cíle (pro zklidnění, nebo naopak aktivaci). 

Facilitace a inhibice

Facilitace  a  inhibice  musí  být  vždy  použity  současně.  Pokud  terapeut  provádí  facilitační  a 

inhibiční techniky v kombinaci, potom bude podporováno vytváření normálních pohybových vzorů, 

kontrolované a koordinované pohyby. Facilitace pomáhá reagovat normálním způsobem, umožňuje 

aktivní  motorickou  odpověď.  Inhibice  protipůsobí  na  abnormální  vzory  postury  a  pohybu. 

(Hromádková, 2002, s. 418)

Facilitace:

Během manipulace s dítětem dosahujeme facilitace nových pohybových vzorů pomocí přenášení 

váhy dítěte. To se může dít například v sedě (přenášení váhy ze strany na stranu), v kleku či stoji, 

nebo i například vleže na břiše na válci. Dobrým příkladem praktického využití je dítě sedící na 

zemi a manipulující střídavě s předměty umístěnými po jeho pravé a levé ruce. Pedagogovi ruce 



velmi jemně vedou tělo dítěte tlakem nebo tahem. Podpora dotekem dává pedagogovi více kontroly 

nad  pohybem  dítěte.  Volba  klíčových  bodů  podpory  postupuje  v  závislosti  na  zlepšování 

motorických  schopnostech  dítěte  směrem  od  proximálních  k  distálním  klíčovým  bodům.  K 

přenášení váhy je důležitá jistá základna opory. Tímto způsobem facilitujeme vzpřimovací reakce a 

reakce udržení těžiště, větší stabilitu a hladkou souhru mezi svaly agonistů a antagonistů. To vše 

vede k zachování normálního posturálního držení a obnovení správného držení těla. Jinými slovy 

(opakovaná facilitace vede k samostatné korekci, k samostatné kontrole pohybu až k samostatné 

iniciativě dítěte.  

Inhibice:

Inhibiční techniky zahrnují využití poloh a pohybů, které pomáhají  zabránit určitým reakcím 

nebo pohybům. Tyto techniky jsou využívány v kombinaci s facilitačními technikami. Například 

ATŠR (asymetrické tonické šíjové reflexy)  jsou spuštěny,  když dítě  otáčí  hlavu k jedné straně. 

Držením hlavy ve střední linii se ATŠR inhibují.  

Obecně lze uvést, že u veškerých popsaných aktivit platí následující pravidla:

 Vědět, co dělám a proč to dělám

 Dítě musí být schopno vykonávat daný cíl

 Změna v tonusu musí být cítěna a viděna

 Čekat na odpověď dítěte

 Dát dítěti čas

4.3. Bazální stimulace ve speciální pedagogice

Jak již bylo řečeno, koncept bazální stimulace je široce využitelný a zasahuje téměř do všech 

profesí  pečujících  o  žáka  s  postižením.  Přesto  jde  v  samém  základu  o  koncept  speciálně 

pedagogický. Je určen pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením – zejména pro žáky s 

nejtěžšími formami postižení. 

Koncept umožňuje žákům se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace strukturovat 

výuku dle jejich percepčních, mentálních, somatických, lokomočních a komunikačních schopností 

tak,  aby  akceptovala  zdravotní  znevýhodnění  nebo  zdravotní  postižení  žáka,  které  vyžadují 

zohlednění při vzdělávání. Prostřednictvím konceptu lze ve vzdělávacím procesu podporovat u žáků 

se  zásadním  oslabením  v  oblasti  kognitivních,  percepčních,  motorických  a  komunikačních 

schopností  rozvoj  hybnosti,  fyzické  nezávislosti,  orientace  a  společenské  integrace.  Vychází  z 

vývojové úrovně žáka a  je jednou z možností  poskytování  podpůrných opatření  při  naplňování 



speciálních vzdělávacích potřeb žáků s těžkým zdravotním postižením. (www.bazalni-stimulace.cz)

Pro  úspěšnou  realizaci  pedagogického  konceptu  bazální  stimulace  je  třeba  vycházet  z 

předpokladu, že nejbližší sociální prostředí žáka (zejména rodiče) je integrováno do pedagogického 

procesu. V případě bazální stimulace v podstatě nejde ani tak o léčebný nebo vyučovací koncept, 

ale spíše o celkový přístup všech zainteresovaných osob k dítěti,  který je praktikován 24 hodin 

denně. Koncept je orientován na všechny oblasti lidských potřeb. Podporuje v nejzákladnější rovině 

lidské vnímání a komunikaci.

Každý  člověk  vnímá  pomocí  smyslů,  smyslových  orgánů,  které  vznikají  a  vyvíjejí  se  již  v 

embryonální  fázi  a  mají  od  narození  až  do  smrti  nenahraditelný  význam.  Díky smyslům tedy 

můžeme vnímat sebe sama a okolní svět. Aby se dítě zdárně vyvíjelo po narození, je odkázáno na 

trvalý  přísun  podnětů.  Ten  je  předpokladem  vývoje  diferencovaných  mozkových  struktur. 

Kognitivní  vývoj  si  nelze  představit  bez  prodělané  zkušenosti  s  pohybem.  Kognitivní  vývoj 

zahrnuje vnímání, myšlení, pozornost, rozvoj řeči a také doprovodných emocionálních a sociálních 

procesů. Je tedy potřeba poskytnout a umožnit i dítěti s vrozeným postižením dostatek pohybových 

zkušeností.  Kontinuální stimulace smyslových orgánů dle konceptu Bazální stimulace umožňuje 

vznik  nových  dendritických  spojení  v  mozku  a  novou  neuronální  organizaci  v  jeho  určitých 

regionech. (www.bazalni-stimulace.cz)

Bazální stimulace může být ve speciálně pedagogické péči využívána prakticky u všech žáků, 

protože  její  základní  myšlenky  jsou  praktikovatelné  v  podstatě  bez  omezení.  Přesto  je  hlavní 

doménou  jejího  využití  práce  se  žáky  s  těžkým  a  hlubokým  postižením,  zejména  se  žáky 

imobilními, kteří si nejsou schopni sami zajistit dostatek senzorických a motorických podnětů a 

jejich možnosti dalšího rozvoje jsou tak velmi omezené. 

Speciální pedagog musí nejprve žáka poznat – a to poznat opravdu dobře.  Musí chápat jeho 

potřeby,  poznat  styl  jeho komunikace  s  okolím a  rozumět  neverbálním projevům,  kterými  žák 

vyjadřuje libost nebo naopak nelibost. Při vyjadřování spokojenosti mlže jít například o mžikání 

očima, celkové zklidnění, hluboké dýchání, broukání apod., naopak negativní emoce vyjadřují žáci 

pláčem,  křikem,  ale  třeba  i  neklidným  a  nepravidelným  dýcháním,  motorickým  neklidem, 

odvracením se od stimulů, zavíráním očí a úst apod. Proto musí být pedagog nejen empatický, ale i 

všímavý  –  musí  umět  nahlédnout  na  situaci  jako  celek  a  vyhodnotit  na  základě  dostupných 

informací jak se žák cítí a případně co potřebuje. 

Základní  principy  přístupu  na  základě  bazální  stimulace  jsou  shrnuty  v  Desateru  bazální  

stimulace:

1. Přivítejte a rozlučte se s dítětem vždy stejnými slovy

2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek)

http://www.bazalni-stimulace.cz/
http://www.bazalni-stimulace.cz/


3. Hovořte zřetelně, jasně a pomalu

4. Mluvte přirozeným tónem, nezvyšujte hlas

5. Dbejte na to, aby tón, mimika a gesta odpovídali významu našich slov

6. Používejte formu komunikace, na kterou je žák zvyklý

7. Nepoužívejte zdrobněliny

8. Nemluvte s více osobami najednou

9. Při rozhovoru minimalizujte rušivé elementy

10. Umožněte reagovat pacientovi na vaše slova

Koncept je rozdělen na jednotlivé části, věnující se jednotlivých smyslům dítěte. V praxi ale tyto 

části splývají do komplexního přístupu k dítěti v rámci všech běžných denních aktivit. 

Auditivní stimulace 

Je nástrojem pro poslech různých oblíbených nebo známých zvuků. Jedná se o poslech televize či 

filmu, hudby a jiných různých zvuků.

Orální stimulace  

Zkoumá a stimuluje rty a receptory chuti. Využívá se u ní oblíbených tekutin, kterými se vytírá 

dutina ústní nebo potírají rty. Také se využívají kousky oblíbené potravy zabalené do gázy, nebo 

mixovaná  strava  podávaná  po  lžičkách.  Nesmíme  zapomenout  dbát  na  hygienu  dutiny  ústní  a 

ošetřování rtů různými druhy balzámů.

Taktilně-haptická stimulace 

Je zaměřena na používání známých a oblíbených předmětů. V rámci každodenních činností do ní 

zahrnujeme lžíci, hrnek nebo láhev, kartáček na zuby, žínku, hračky nebo jiné předměty. Vkládáme 

dítěti  tyto věci do rukou, vždy s komentářem. 

Vibrační stimulace

Vibrace umožňuje pocítit a uvědomit si stabilitu a pospolitost těla se skeletem. Může prohloubit 

dýchání  nebo  napomoci  k  jeho  rytmizaci.  Vibrace  je  také  důležitá  pro  sluchový  orgán  a  pro 

vytvoření  hlasového  projevu.  Vibrace  také  slouží  jako  příprava  k  vnímání  pohybu  a  tím  jako 

příprava k mobilizaci (Friedlová, 2007).

Možnosti vibrací:

 Hlas  využijeme tím,  že  položíme  ruce  žáka  na  hrudní  koš  a  necháme  ho  mluvit,  nebo 

broukat. Díky vibracím způsobeným šířením jeho hlasu pocítí své ruce. Naopak je možné 



nechat  dítě  vnímat  vibrace  vytvářené  hlasovým  projevem  pedagoga  pomocí  rukou 

přiložených na hrudník případně při chování na klíně. 

 Ruce můžeme využít k tvorbě vibrací a to tím, že terapeut vibruje oběma rukama na těle 

dítěte

 Elektrické přístroje jako např. bateriové vibrátory, elektrický zubní kartáček, vibrující křesla 

a lehátka, vibrující hračky, holící strojek

 Hudební nástroje

Vestibulární stimulace

Zaměřuje se na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny polohy. Jde o rotační, lineární a  

statické polohy hlavy. Sem řadíme pravidelné polohování – a sice do různých poloh, které umožňují 

změnu postavení  hlavy,  uvědomění si  nové polohy a přísun nových vestibulárních stimulů,  což 

pomáhá zejména zlepšení prostorové orientace, vnímání pohybu a podpory rovnovážného ústrojí. 

Možnosti vestibulární stimulace:

 Před každou změnou polohy těla uvést hlavu do pozice ve směru příští polohy těla

 Pozice v sedě na lůžku, dlaně má zapřené o lůžko

 Pozice v sedě v křesle 

 Houpací pohyby v lůžku a otáčivé pohyby hlavy

 Nácvik  tzv.  pohybu  ovesného  klasu  v  ovesném  poli  (jedná  se  i  o  stimulaci  optickou, 

proprioreceptivní a somatickou)

Somatická stimulace 

Somatické  vnímání  je  takové,  které  nám poskytuje  vjemy z  povrchu těla  a  to  prostřednictvím 

kožního percepčního orgánu. Umožňuje klientovi vnímat vlastní tělo. Do této stimulace zařazujeme 

masáže těla, doteky, polohování, dýchání, částečné nebo celkové koupele nebo zábaly. Základem 

této stimulace je tedy dotek. Měl by být klidný, pevný, zřetelný ale určitě přiměřený. Vhodná místa 

pro stimulaci jsou ramena, paže nebo ruce. Nevyhovující jsou doteky krátkodobé, rušivé, nekvalitní 

a uspěchané.

Koncept  bazální  stimulace má vyvinuté různé druhy zklidňujících nebo naopak aktivizačních 

masáží. Další specifikou je přesně popsané polohování typu „mumie“ a „hnízdo“, které ohraničují 

tělesné schéma dítěte a přispívají k pocitu klidu a bezpečí. Do somatické stimulace však můžeme 

zahrnout veškeré doteky, které dítěti během dne poskytujeme v rámci péče i vyučovacího procesu. 

Vždy je tedy nutné dbát na dodržování zásad konceptu bazální stimulace.



Spojením vibračních,  vestibulárních a somatických stimulací dochází k tzv.  trilogii.  Pokud se 

terapeut pohybuje s dítětem do stran, dochází k pohybům endolymfy ve vestibulárním aparátu, k 

dráždění vláskových buněk a přenosu vzruchů na vestibulární jádra mozku. Tlakem těla terapeuta 

na tělo dítěte  a modulací  jeho končetin končetinami terapeuta dochází k stimulaci somatických 

kožních receptorů a  ke stimulaci  vnímání  tělesného schématu.  Současně je  stimulován zrakový 

aparát a přidává se také olfaktorická a sluchová stimulace. Trilogii stimulujících prvků lze aplikovat 

i bez tělesného kontaktu, jedna z možností je využití trampolíny (Friedlová, 2007).

4.4. Balanční cvičení

Balanční  cvičení  je  jinak  také  nazýváno  cvičení  rovnováhy,  případně  posturální  cvičení. 

„Posturální funkce aktivně zabezpečuje udržování a nastavování polohy jednotlivých částí těla i 

celého systému v gravitačním poli.“ (Řasová, 2007 in Zikl)

Posturální  stabilita  je  předpokladem  pro  rozvoj  funkcí  dalších  –  lokomoční,  motorické, 

komunikační. Z toho plyne nutnost procvičování těchto funkcí i u dětí s kombinovaným postižením. 

Balanční cvičení je součástí prakticky všech metod využívaných pří péči o děti s kombinovaným 

postižením, může však být pojato i jako samostatná metoda. 

Rovnovážná cvičení můžeme provádět buď se speciálními pomůckami,  ale také s  jakýmikoli 

vhodnými předměty z běžného vybavení třídy.

Speciálními  pomůckami  jsou  myšleny  ty,  jejichž  účelem jsou  primárně  rovnovážná  cvičení. 

Můžeme mezi ně zařadit: 

 Úseče

 Houpačky

 Houpací desky

 Balanční nafukovací disky (čočky)

 Pružinové desky

 Stabilizační plošiny a další. 

Ne  vždy  máme  k  dispozici  vhodné  speciální  vybavení.  Pro  cvičení  tedy  využíváme  běžně 

dostupné nestabilní plochy (matrace, polštář, trampolína, nebo například lavičky). Při pobytu venku 

pak využíváme prolézaček na dětském hřišti,  využití  různých nerovných povrchů apod.   (Zikl, 

2012, s.52-53)

Cvičení s využitím míčů

Nafukovací  míč  jako  rehabilitační  pomůcku  využívali  jako  první  K.  a  B.  Bobathovi  pro 



rehabilitaci dětí s DMO. Na míč se může dítě položit, posadit nebo o něj opřít. Míčem je prováděn 

nácvik rovnovážných, vzpřimovacích reakcí. 

Míč má tři charakteristické vlastnosti:

 Labilní plochu

 Pružnost

 Velikost (průměr od 30 do 120 cm)

Labilní  plocha  ve  styku  s  cvičícím umožňuje  posun míče,  tím vznikající  labilitu  a  vyvolání 

automatických rovnovážných reakcí. Pružnost míče umožňuje hopsání, skákání a pružení. Zároveň 

tlumí případné nárazy, které by se mohly na cvičící osobu přenášet. Svalstvo pracuje automaticky. 

Při cvičení dochází nezávisle na naší vůli ke korekcím chybného nastavení pohybových segmentů. 

Program v CNS má schopnost  chyby vyhledávat  a  odstraňovat.  Jako senzomotorická  pomůcka 

zvyšuje  míč  množství  proprioceptivní  aferentace,  a  podílí   se  tak  na  aktivizaci  specifických 

senzitivních  a  motorických  oblastí  CNS.  Neustále  tak  podněcuje  řídící  soustavu  k  aktivitě  a 

ideálnější korekci motorického programu. (Kolář, 2009, 281-282)  

Míče je možné využít i pro pasivní polohování žáků s nejtěžším postižením. Kontraindikací je 

zde vždy bolest při provádění a strach nebo úzkostné reakce, které lze však vhodnými postupy a 

pomalým seznamováním se s míčem odbourávat. Rizikem také zůstává pád a zranění, proti kterému 

musí být žák zajištěn.  (Zikl, 2011, s. 51-52)

Míč  je  jednak labilní  plochou,  ale  zároveň  umožňuje  odlehčení  těla,  může  sloužit  k  sezení, 

cvičení, polohování, manipulaci ale také ke hrám. V praxi je dobré mít k dispozici několik velikostí 

a tvarů míčů, které střídáme podle individuální potřeby žáka a terapeutického cíle. V sedě na míči, 

případně s mírným hopsáním nebo pohupováním žák automaticky aktivuje svůj stabilizační systém, 

zpevňuje trup a využívá balanční mechanismy. V poloze na břiše na míči s rukama opřenýma o zem 

se aktivují svaly rukou a ramen. Míče je možné použít k polohování, házení strkání, kopání a dalším 

činnostem podle možností a potřeb žáka. 

4.5. Posturální cvičení

Podle  věku  a  závažnosti  postižení  budou  žáci  postupně  schopni  využívat  jednotlivé  polohy 

vertikalizační řady odpovídající úrovni jejich vývoje. Stanovení dalšího postupu a vhodná cvičení 

spadají  do  kompetence  fyzioterapeuta,  ale  ve  škole  můžeme  jejich  snahu  významně  podpořit 

procvičováním již dosažené polohy. Nejedná se zde pouze o polohování, ale o cvičení, jehož cílem 

je stabilizace polohy a nácvik aktivit v této poloze. Pokud například dítě neudrží rovnováhu v sedu, 

bude mu to velmi ztěžovat pohyby horních končetin a aktivity jako kreslení, jídlo nebo pracovní 

činnosti se tím budou dále komplikovat. 



Nejčastější jsou cvičení zaměřená na polohu vsedě a vestoje. Zaměřujeme se na dílčí aktivity, 

jako je například cílený pohyb horní končetiny vsedě,  přenášení váhy (pohupování),  stabilizace 

polohy  proti  odporu  („postrkávání“  dítěte  z  různých  stran  –  nutí  jej  stabilizovat  polohu,  aby 

zabránilo pádu), krátkodobé odstraňování polohovacích a fixačních pomůcek, nácvik opory horními 

končetinami (opora o podložku, úchop madla), sezení s využitím různých pomůcek (židle, speciální 

sedačky,  toaleta,  násypný  vak  apod.).  Obdobně  můžeme postupovat  i  v  případech,  kdy je  žák 

schopen  alespoň  krátkodobého  stoje  s  částečným  zatížením  dolních  končetin.  I  zde  můžeme 

zařazovat  cvičení  spočívající  v  častém procvičování  vstávání,  přenášení  váhy,  stoje  s  oporou o 

různé pomůcky (stůl, židle, chodítko…) apod. Stabilizační cvičení jsou nutná i u poloh dalších, jako 

je klek (s oporou všech končetin, vzpřímený, nakročený), poloha na boku nebo pouze poloha na 

břiše s oporou horních končetin. (Zikl, 2012, s.53)

4.6. Pasivní cvičení

U řady lidí s těžkým postižením jsou možnosti aktivního pohybu velmi omezené, nebo dokonce 

nejsou schopni  aktivního (volního)  pohybu prakticky vůbec (  i  když alespoň částečnou aktivní 

odezvu lze vyvolat téměř u každého dítěte). Zde je nezbytné polohování a také pasivní cvičení. To 

je  významné  i  v  případech,  kdy jedinec  není  schopen  volního  pohybu  určité  části  těla  (např. 

hemiplegie,  kvadruplegie)  nebo  v  případě  dočasného  omezení  (po  operaci,  úrazu,  zhoršení 

zdravotního stavu). (Zikl,2012,s.54)

Účelem pasivního cvičení je:

 Udržení nebo zvětšení kloubní pohyblivosti 

 Protáhnutí zkrácených svalů

 Prevence kontraktur

 Zachování  „obrazu  pohybu“  v  mozku  nebo  podpora  jeho  vytváření  (proprioceptivní 

stimulace)

 Podpora oběhových funkcí a předcházení otokům

Pasivní pohyb se dělá v plném rozsahu do pocitu napětí, za lehkého tahu, který však nesmí bolet. 

Protahuje se pomalu, ne trhavými pohyby. Pohyb se nesmí „dopérovat“ tak, aby přitom vznikla 

bolest. Bolest je v tomto případě reflexní obranná kontrakce svalová. Při násilných – bolestivých 

pasivních pohybech a při „dopérování“  mohou vznikat mikrotraumata – mikroruptury ve svalstvu. 

(Haladová, 2003, s.30) Zásady, které platí pro pasivní protahování je smozřejmě nutné aplikovat na 

veškerou manipulaci s dítětem. 

U  žáků  s  těžkým  kombinovaným  postižením  je  cvičení  komplikováno  obtížností  získávání 

zpětné vazby. Je třeba konkrétního žáka dobře znát a správně vyhodnotit jeho reakce. Například 



křik  nemusí  být  známkou  bolesti,  ale  úleku,  strachu  z  neznámého  při  použití  nové  techniky, 

výrazem radosti  apod.  I  relativně  malý  bolestivý  podnět  může  vyvolat  prudkou  neočekávanou 

reakci, pozdější odmítání cvičení a strach z něj, narušení vztahu s dítětem apod. Řada lidí s těžkým 

postižením naopak na bolestivé podněty reaguje velmi málo a je třeba všímat si i drobných změn v 

mimice, pohybu očí, napětí svalů atd. 

Prováděna jsou pasivní cvičení dolních a horních končetin, ale velmi významné je i cvičení ruky 

nebo prstů nohou. Součástí pasivního cvičení jsou také komplexní pohyby, jako je přetáčení, nebo 

další změny polohy, a úkony související se sebeobslužnými činnostmi. Dále sem můžeme zařadit 

jemné masáže horních i dolních končetin, využívané zejména jako přípravu na následující aktivní 

činnost. Pasivní procvičení ramenních a loketních kloubů spojené s masáží dlaní a oblastí horní 

končetiny  se  zvýšenou  spasticitou  přispěje  k  lepší  aktivaci  svalů  horní  končetiny  při 

grafomotorických činostech či manipulaci s předměty a vhodně podporuje snahu o rozvoj jemné 

motoriky  žáka.  Stejně  tak  pasivní  procvičení  dolních  končetin  spojené  s  masáží  napomůže 

prokrvení a aktivaci svalů pro nácvik kleku, stoje či chůze a napomůže lepšímu vnímání dolních 

končetin a jejich zapojení do tělesného schématu dítěte.  K masáži je možné využít pouze vlastní 

ruce,  případně s pomocí  krému či  masážního oleje,  ale  také například molitanové míčky,  froté 

ponožky navlečené na ruce, hrubé rukavice (více podporující prokrvení), gumové ježky apod. Vždy 

podle konrétního místa, které masírujeme a podle účelu, kterého chceme dosáhnout. 

Významnou  pomoc  nám  při  tomto  typu  cvičení  mohou  poskytnout  technické  pomůcky.  V 

současnosti stále častěji používané zařízení je motomed, který umožňuje nejen cvičení pasivní, ale i 

asistované nebo samostatné. Pomoci nám mohou i mobilní závěsy končetin a další pomůcky pro 

mobilizaci a manipulaci. (Zikl, 2012, s.54-55)



5 KAZUISTIKA

Kateřina K.

Lékařská anamnéza:

 Dětská mozková obrna, kvadruparetická forma s akcentem na dolní končetiny

 Hluboká mentální retardace

 Má diagnostikovánu epilepsii, dlouhodobě je ale bez projevů a bez medikace

Rodinná a sociální anamnéza: 

Kateřina žije v kompletní rodině,  má staršího bratra.  Matka pracuje jako asistentka pedagoga v 

základní škole speciální, otec je živnostník. Nikdo z rodiny nemá vážnější zdravotní potíže. Bydlí v 

přízemním  bytě  v  klidné  části  města,  sociální  zázemí  rodiny  je  vyhovující.  Škola  má  dobré 

zkušenosti v komunikaci a spolupráci s rodinou.

Osobní  anamnéza:

V letošním školním roce  navštěvuje  Kateřina  již  sedmý  ročník  povinné  školní  docházky  v 

desetiletém vzdělávacím programu základní školy speciální,  je vzdělávána podle rehabilitačního 

vzdělávacího  programu  základní  školy  speciální.  Vzhledem  k  jejímu  postižení  a  omezeným 

možnostem soustředění  jí  byla  na základě doporučení  speciálně pedagogického centra upravena 

školní  docházka  na  1  hodinu  denně.  Zbytek  dne  tráví  Kateřina  v  denním stacionáři  Střediska 

Víteček, který sídlí ve stejné budově jako škola a jeho činnnost je s činností školy úzce propojena. 

Pracovníci  školy  jsou  tedy  s  dívkou  v  kontaktu  i  mimo  dobu  vyučování  a  mohou  úzce 

spolupracovat na dodržování principů a rozvoji dovedností s pracovníky stacionáře. Kateřina přišla 

do tohoto zařízení v září roku 2011, kdy nastupovala do šestého ročníku. Do té doby navštěvoval 

školu pouze v rozsahu jedné hodiny týdně.

Kateřina  je  imobilní, nedokáže  sama  stát  ani  sedět.  Levá  strana  těla  je  motoricky  výrazně 

schopnější než pravá. Využití horních končetin je velmi omezené, využívá ulnární úchop – zvládne 

uchopit jen přiměřeně velké předměty. K úchopu využívá přednostně levou horní končetinu, pravou 

pouze s dopomocí. Nemluví, komunikuje pomocí různých zvuků, vizuálního kontaktu a částečně 

pomocí komunikační tabulky.

Je velmi aktivní, má ráda pohyb, nebojí se nových typů pohybu, naopak je vyhledává. Má snahu 

prozkoumávat své okolí. Ráda manipuluje s různými předměty. 

Kateřina se částečně naučila pohybovat vpřed plazením a přetáčením přibližně ve čtyřech letech. 

Poté  absolvovala operaci  v  oblasti  kyčelních  kloubů,  po které se  pohybovat  zcela  přestala.  Při 

nástupu do základní školy speciální v Černošíně se přetáčela pouze ze zad na pravý bok, vpřed se 



nepohybovala.  

V  následujících  podkapitolách  jsou  uvedeny  jednotlivé  fyzioterapeutické  metody  využívané 

pedagogickými pracovníky školy v rámci vyučování Kateřiny, jejich přesné využití včetně důvodů 

provádění a pozorované výsledky jednotlivých metod za období 1,5 roku. 

5.1. Polohování 

Využívané polohy Způsob provedení Důvod polohování Pozorované výsledky

V polosedu  - Na matraci
 - Záda stabilně 
podložená kuličkovými 
polštáři
 - Hlava ve střední 
rovině – dostatečně 
podložená, aby K. bez 
problémů viděla kolem 
sebe
 -  Válec pod koleny 
sloužící k zajištění 
optimálního postavení 
kyčelních kloubů a k 
stabilizaci polohy proti 
klouzání 

 - Stabilní poloha, K. se 
nemusí soustředit na 
udržení rovnováhy
 - Umožňuje dobrý 
přehled o dění v 
místnosti 
 - Umožňuje vizuální 
kontrolu vlatního těla
 - Zajišťuje ideální 
postavení a stabilizaci 
ramen pro práci 
horních končetin

 - Ideální poloha pro 
úkoly vyžadující 
soustředění, vizuální 
pozornost a práci horních 
končetin v prostoru
 - K. se v této poloze cítí 
dobře, získává řadu 
vizuálních vjemů, 
navazuje kontakt s 
ostatními žáky

V sedu  - Obkročmo na velkém 
válci
 - Nohy se ploskami 
opírají o podložku
 - Záda podložená do 
vertikální roviny 
velkým kuličkovým 
polštářem 
 - Zajištění polštáři 
proti pádu do stran

 - Aktivní poloha 
vyžadující zapojení 
stabilizačního systému
 - Umožňuje dobrý 
přehled a oční kontakt s 
okolím za předpokladu 
udržení postavení hlavy 
 - Umožňuje dosáhnout 
na předměty ve větší 
vzdálenosti (natažení se 
pro předmět)
 - Motivuje k 
aktivnějšímu pohybu a 
využívání možností 
získaných touto 
polohou
 - Umožňuje střídat 
aktivitu s odpočinkem 
(opření se, částečné 
uvolnění)

 - K. je velmi aktivní, 
proto má tuto polohu 
nejraději, umožňuje jí 
dosáhnout do většího 
prostoru, zkoušet nové 
pohyby.
 - K. se naučila 
samostatně dostat z opory 
v polosedu do sedu, 
dosáhnout na předmět, 
který by jinak byl mimo 
její dosah, naučila se 
využit úchopu za kalhoty 
k dosažení polohy v sedu
 - Sama se aktivně snaží v 
sedu udržet, vzpřimuje 
páteř, zvedá hlavu

Na břiše  - Vleže na břiše na 
matraci, lehátku či 
koberci
 - Opora o pokrčené 
lokty (nestabilní, ale 

 - Aktivizační poloha – 
vede ke snaze zvednout 
hlavu a ramena, 
aktivizace svalstva 
trupu a horních 

 - Během několika týdnů 
od zahájení pravidelné 
aktivace se K. začala 
přetáčet na záda a 
následně se pomocí 



umožňující lepší 
zvednutí ramen a 
hlavy)
 - Varianta: podložení 
polštáře či válce pod 
hrudník – stabilizace 
polohy

končetin
 - Opora o lokty 
umožňuje volné otáčení 
hlavy
 - Při stabilizaci 
polštářem umožuje 
poloha 
bezproblémovou 
manipulaci s předměty 
položenými na zemi, na 
které K. dobře vidí
 - Příprava na plazení a 
přetáčení

plazení a přetáčení 
pohybovat vpřed
 - Stále se zlepšuje opora 
o lokty – opře se aktivně 
o oba lokty, využívá 
částečně i pravou stranu

V rehabilitačním 
kočárku

 - Poloha v 
rehablitačním kočárku
 - Dobře nastavená 
podnožka – plosky 
nohou jsou opřené
 - Pohodlná fixace v 
kočárku nezpůsobující 
nepohodlí
 - Téměř vzpřímený, 
jen mírně ukloněný sed 

 - Stabilní poloha
 - Vysoká poloha 
umožňující dobrý 
rozhled a oční kontakt
 - Možnost využití 
pracovního stolku 
připevněného ke 
kočárku nebo jiné 
vhodné pracovní desky
 - Stabilní poloha 
umožňující maximální 
využití horních 
končetin

- Ideální poloha pro úkoly 
vyžadující soustředění, 
vizuální pozornost a práci 
horních končetin, 
zejména cílenou práci na 
ploše, grafomotoriku a 
úkoly směřující k rozvoji 
jemné motoriky

5.2. Bobath koncept

Příprava na pohyb Provedení pohybu Pozorované výsledky

Handling - přetáčení  - Poloha na zádech na 
tvrdší neklouzavé 
podložce
 - Nákročná noha 
pokrčená v koleni
 - Stabilní poloha bez 
pocitu ohrožení

 - Aktivní snaha o 
přetočení doprovázená 
slovní a fyzickou 
dopomocí učitele v 
míře podle potřeby
 - Vedení pohybu z 
klíčových bodů 
(rameno, kyčel)
- Dovedení až do 
konečné polohy na 
břiše

 - Přetáčení přes pravou 
stranu zvládla K. během 
několika týdnů, dnes se 
přetočí bez pomoci
 - Míra pomoci při 
přetáčení přes levou 
stranu se  zmenšuje, dnes 
se přetočí aktivně pouze s 
mírnou pomocí vedenou z 
oblasti pravé kyčle

Handling - plazení  - Poloha na břiše
 - Opora o pokrčené 
lokty
 - Stabilizace polohy
 - Hlava ve střední 
rovině
 - Zajištění motivace 

 - Aktivní snaha o 
pohyb doprovázená 
slovní a fyzickou 
pomocí učitele
 - Vedení pohybu z 
klíčových bodů (loket, 
koleno)

 - K. si našla vlastní 
specifický způsob pohybu 
vpřed, dále se snažíme o 
jeho korekci a zvýšení 
efektivity
 - Dostane se přes celou 
místnost, překoná 



(předmět umístěný v 
zorném poli mimo 
dosah, ale ne příliš 
daleko)

 - Dovedení až k 
dosažení úspěchu 
(dosažení cíle) – v 
případě potřeby s 
výraznější dopomocí

překážku o výšce cca do 
20 cm, pohybuje se 
cíleně, dostane se, kam 
potřebuje

Handling – 
manipulace s 

předměty

 - Stabilní poloha v 
sedu, polosedu nebo v 
rehabilitačním kočárku
 - Vhodné umístění 
předmětů určených k 
manipulaci – nejlépe na 
rovné desce, která 
nebrání pohybu horních 
končetin
 - Uvolněné horní 
končetiny (ramena, 
lokty) i ruce nejlépe 
předchozím pasivním 
procvičením

 - Plnění úkolu 
(přenášení, třídění, 
umísťování předmětů)
 - Pro zacílení a 
koordinaci pohybu 
dopomoc učitele 
vedená z klíčových 
bodů (lokty)

 - K. se zlepšuje v 
koordinaci a cílení 
pohybů
 - Zvládne umísťovat 
předměty do nádob s 
menším otvorem
 - Správně zacílí a uchopí 
i pohybující se předmět

Handling – 
sebeobslužné 

dovednosti (pití z 
lahve)

 - Stabilní poloha podle 
zamýšlené činnosti – 
nejčastějí v sedu, 
polosedu nebo v 
rehabilitačním kočárku
 - Zajištění umístění 
předmětů určených k 
manipulaci ve vhodné 
vzdálenosti a postavení

 - Aktivní snaha o 
pohyb doprovázená 
slovní a fyzickou 
pomocí učitele
 - Pohyb vedený podle 
potřeby z klíčových 
bodů (lokty, ramena)

 - K. se naučila sama 
uchopit lahev a přidržet si 
ji u úst. Potřebuje již jen 
mírnou dopomoc

5.3. Bazální stimulace

Způsob realizace Důvody realizace Pozorované výsledky

Polohování – poloha 
hnízdo

- Poloha vleže na 
zádech nebo v mírném 
polosedu na velkém 
pohovacím vaku
 - Ohraničení celého 
těla pomocí polštářů a 
válců
 - Podložená kolena do 
mírného pokrčení
 - Hlava ve střední 
rovině
 - Zajištění klidného a 
příjemného prostředí

 - Celkové zklidnění, 
odpočinek a navození 
příjemného pocitu
 - Ohraničení prostoru 
vlastního těla
 - Uvědomění si 
vlastního těla a jeho 
hranic

 - K. je velmi energická, v 
této poloze se rychle 
zklidní a uvolní se

Využití vibrací  - Příjemná a stabilní 
poloha, nejlépe v 
polosedu

 - Zprostředkování 
hlubokých 
proprioceptivních 

 - K. má ráda vibrující 
předměty, hru s nimi 
vyhledává, snaží se 



 - Vibrování rukama na 
tělě dítěte – zaměření 
na periferie
- Využití vibrující 
hračky – vkládá se do 
rukou dítěte, pokládá se 
na břicho
 - Poloha v sedu s 
oporou o sedícího 
pedagoga, společné 
čtení, zpívání

vjemů z celého těla
 - Lepší vnímání 
periferních částí těla
 - Vnímání pohybu a 
tím i stimulace k 
aktivnímu pohybu
 - Prožitek z nového a 
neobvyklého typu 
vnímání

hračku aktivně 
rozvibrovat
 - Vibrace na periferiích 
jako součást cvičení 
přispívají k jejich 
uvolnění a aktivaci

Vestibulární stimulace  - Poloha v sedu s 
oporou o sedícího 
pedagoga – kývání do 
stran, pohupování
 - Využití transportního 
zvedacího systému – 
houpání, točení
 - Využití velké 
trampolíny  - poloha 
vleže na břiše nebo na 
zádech, houpání

 - Zlepšení orientace v 
prostoru
 - Uvědomování si 
změny polohy
 - Lepší vnímání 
pohybu
 - Stimulace 
rovnovážného ústrojí
 - Získávání nových 
zážitků a zkušeností

 - K. reaguje na nové 
pohyby velmi pozitivně
 - Má ráda houpavé 
pohyby velké intenzity, 
aktivně se snaží je 
vyhledávat, když má 
možnost

Somatická stimulace - 
masáže

 - Poloha vleže na 
zádech nebo na břiše – 
masáž celého těla se 
slovním komentářem
 - Zklidňující masáž – 
ve směru růstu 
chloupků, stimulační 
masáž – proti směru 
růstu chloupků
 - Masáž přes jednu 
vrstvu oblečení, 
případně pod 
oblečením – využití 
froté ponožek či 
hrubých rukavic
 - Lokální masáže – 
končetiny

 - Zklidňující masáž: 
celkové zklidnění, 
regulace svalového 
napětí, navození 
lepšího soutředění, 
vnímání hranic 
vlastního těla
 - Stimulační masáž: 
hlavně lokální použití – 
aktivace končetin před 
aktivní činností

 - Zklidňující masáž 
spojujeme často s 
polohou hnízdo pro 
dosažení maximálního 
celkového zklidnění 
organismu zejména po 
větší zátěži. Výrazně 
pomáhá pro lepší 
koncentraci pozornosti
 - Stimulační masáž na 
periferiích jako součást 
cvičení přispívá k jejich 
aktivaci

5.4. Balanční cvičení

Způsob využití Důvody využití Pozorované výsledky

Využití balanční 
plošiny (větší 

obdélníková deska se 
zaoblenými 
podpěrami)

 - Poloha na balanční 
plošině vleže na 
zádech, nebo vleže na 
břiše s oporou o lokty a 
podloženým hrudníkem

 - Aktivace 
stabilizačního systému 
a automatických 
rovnovážných reakcí
 - Vestibulární 

 - K. při balančním 
cvičení velmi dobře 
zapojuje stabilizační 
systém, na zajištění 
stability spolupracují 



 - Motivace k 
aktivnímu pohybu 
formou hry – aktivní 
činnost rozhoupává 
plošinu

stimulace
 

svaly ramen, trupu, 
horních i dolních 
končetin 

Sed na kultaém míči  - Poloha vsedu na 
velkém míči, plosky 
opřené o zem, pedagog 
jistí zezadu
 - Pohupování míčem 
do různých stran
 - Úchop za pánev, 
zabránění pádu směrem 
dozadu, podpora 
aktivního sedu

 -  Aktivace svalových 
skupin potřebných k 
udržení aktivního sedu
 - Aktivace 
stabilizačního systému 
a automatických 
rovnovážných reakcí
 - Vestibulární 
stimulace
 - Oblíbené cvičení – 
silná motivace

- K. se aktivně snaží o 
udržení sedu
- Vzpřimuje páteř, zvedá 
hlavu, zapojuje 
rovnovážné reakce

Sed na válcovém míči  - Sed obkročmo na 
válcovém míči
 - Plosky opřené o 
podložku, opora 
rukama o míč, nebo o 
kolena
 - Pedagog pouze jistí a 
koriguje polohu, 
případně při zvládnutí 
stability může míčem 
jemně pohupovat

 - Aktivace svalů 
horních i dolních 
končetin, které jsou 
zapojeny do udržení 
polohy
 -  Aktivace svalových 
skupin potřebných k 
udržení aktivního sedu
 - Aktivace 
stabilizačního systému 
a automatických 
rovnovážných reakcí
 - Vestibulární 
stimulace

 - V této poloze se K. již 
udrží sama bez opory
 - Aktivuje svaly horních 
a dolních končetin k 
stabilizaci sedu

Poloha na břiše na 
míči

 - Poloha na břiše na 
velkém kulatém míči – 
přesouvání těžiště od 
kleku na kolenou až po 
oporu o ruce
 - Poloha na břiše na 
menším válcovém míči 
umístěném podélně pod 
trupem, ruce i nohy 
jsou opřeny o podložku

 -  Aktivace svalových 
skupin horních i 
dolních kočetin při 
opoře o podložku
 - Účinné protažení 
páteře a svalů zad
 - Aktivace 
stabilizačního systému 
a automatických 
rovnovážných reakcí
 - Vestibulární 
stimulace

 - Účinná aktivace svalů 
horních i dolních 
končetin – opora, 
odrážení se
 - Při odrazu a opoře 
vycházející z dolních 
končetin se maximálně 
aktivují svaly v okolí 
kyčelního kloubu – to 
napomáhá jeho stabilizaci

Posturální cvičení:

V  případě  Kateřiny  je  posturální  cvičení  součástí  balančních  cvičení  a  polohování,  jsou  tedy 

popsány v rámci těchto podkapitol. 



5.5. Pasivní cvičení

Způsoby provedení Důvody provádění Pozorované výsledky

Ramena -  Poloha vleže na 
zádech nebo na boku, 
případně v polosedu
 - Vhodná je předchozí 
masáž svalů v oblasti 
ramene
 - Pomalé a klidné 
provádění pohybů 
nejlépe v diagonálách 
spojených s rotací 
 - Fixace rameního 
kloubu volnou rukou

 - Uvolnění rameního 
kloubu a svalů v jeho 
okolí
 - Příprava na aktivaci 
horní končetiny
 - Zvětšení funkčního 
rozsahu pohybu

 - K. je dnes schopna 
dosáhnout do jakékoli 
polohy, zejména levou 
horní končetinou 
 - Rozsah účinného 
pohybu pravé horní 
končetiny je omezenější, 
ale zlepšuje se

Předloktí a ruce  - Poloha jakákoli 
stabilní, důležitá je 
stabilní a uvolněná 
poloha v rameních 
kloubech
 - Pomalé a klidné 
provádění flexe a 
extenze v lokti s 
předchozím 
promasírováním 
přilehlých oblastí
 - Jemné pohyby prsty, 
krouživé pohyby 
zápěstím, spojené s 
masáží dlaně

 - Uvolnění loketního 
kloubu a rukou
 - Zlepšování jemné 
motoriky, příprava pro 
úkoly spojené s jemnou 
motorikou
  - Zvětšení funkčního 
rozsahu pohybu

 - Při využití technik na 
uvolnění svalů a kloubů 
ruky před zahájením 
motorické činnosti jsou 
patrné výrazně lepší 
výkony zejména v oblasti 
jemné motoriky, než v 
případě, že tyto techníky 
použity nejsou

Kyčle a kolena  - Poloha vleže na 
zádech nebo na boku, 
stabilní
 - Velmi pomalé a 
jemné provádění 
pohybů s ohledem na 
zvýšenou citlivost 
oblasti, nejlépe v 
diagonálách, ale s 
omezením addukce a 
vnitřní rotace
 - Vhodná je předchozí 
masáž zejména v 
oblasti adduktorů kyčle 
a svalových úponů v 
oblasti kolene a jejich 
úponů
 - Namasírování jizev v 
oblasti kyčlí 

 - Uvolnění kyčelního a 
koleního kloubu a 
svalů, které je fixují
 - Protažení kyčelních 
adduktorů, zabránění 
kontrakturám
  - Zvětšení funkčního 
rozsahu pohybu

 - Pravidelné cvičení v 
oblasti kyčlí a péče o 
jizvy zabraňuje vzniku 
kontraktur
 - Pozorujeme zvětšení 
úhlu při pasivní abdukci, 
menší bolestivost a 
citlivost na dotek
 

Nohy  - Poloha vleže na  - Uvolnění kotníku a  - Při pravidelné péči o 



zádech nebo v 
polosedu, stabilní
 - Pohyb v kotníku a 
pohyb jednotlivými 
prsty v kombinaci s 
masáží nohy

kloubů nohy
 - Prevence kontraktury 
Achillovy šlachy
 - Prevence bolestí v 
oblasti nohy
 

svaly a klouby nohy 
došlo k výraznému 
omezení (téměř 
vymizení) bolestivých 
křečí v této oblasti, které 
se dříve často objevovaly

5.6. Shrnutí

Kateřina přišla do Základní školy speciální Royal Rangers při Středisku Víteček ve věku, kdy se 

již nepředpokládá výrazný motorický či rozumový posun. Přesto však jsou pokroky, kterých za 1,5 

roku  pobytu  v  tomto  zažízení  dosáhla,  výrazně  patrné.  Jedním  ze  základních  důvodů  je  jistě 

zahájení každodenní cílené práce a individuální přístup pedagogů k žákům. Každému žáku je zde 

vypracován do jednoho měsíce od nástupu individuální  vzdělávací  plán,  který je dále průběžně 

upravován a doplňován.

Kateřina  je  velmi  aktivní  dívka  a  proto  jí  bylo  od  počátku  nabízeno  množství  různých 

pohybových  podnětů,  na  které  brzy  začala  reagovat.  Nejvýraznější  změnou  bylo  zahájení 

samostatné lokomoce pomocí plazení a přetáčení, která se díky korekci a pravidelnému cvičení 

neustále  zlepšuje a  stává se více funkční.  Díky balančním cvičením se Kateřina naučila  udržet 

krátkodobě rovnováhu v sedu, napřímit samostatně páteř, zvednout hlavu a tedy lépe zpracovávat 

prostor kolem sebe. Tato cvičení mají pozitivní vliv i na celkovou schopnost udržení rovnováhy a 

svalovou  sílu,  kterou  Kateřina  využívá  ve  všech  oblastech  života.  Různé  způsoby  polohování 

umožňují zvládat různé typy úkolů podle směřování pedagogického působení            a znamenají 

také měnící se přísun různorodých podnětů. Zařazení handlingu do všech každodenních činností 

rozvíjí samostatnou aktivitu Kateřiny a umožňuje jí maximálně využívat vlastní možnosti. Průběžné 

využívání masáží a pasivních procvičování jednotlivých kloubů udržuje a zvětšuje rozsah pohybu v 

těchto kloubech a pomáhá aktivovat jednotlivé oblasti pro plnění úkolů v rímci vyučování. 

Výsledky práce  s  žákyní  Kateřinou  K.  uvedené  v  kazuistice  dokládají  důležitost  a  účinnost 

zařazení  prvků  léčebné  rehabilitace  do  edukačního  procesu  u  žáků  s  těžkým  kombinovaným 

postižením. Tyto poznatky souhlasí s poznatky uvedenými v odborné literatuře. Například Zikl píše: 

„Rehabilitaci můžeme z pohledu pedagogů vnímat jako činnost zdravotnických pracovníků, jejíž 

prvky by měl ovládat každý pedagog pracující s dětmi s narušením motorického vývoje a ve své 

práci je používat.“ (Zikl, 2011, s.37)



6 ZÁVĚR

Edukační činnost ve třídě pro žáky s těžkým kombinovaným postižením je velmi specifická a 

vyžaduje zcela jiný přístup, metody i očekávání než při práci v běžné třídě. Naším cílem u těchto 

žáků je objevit jejich skryté možnosti a nalézt co možná nejvíce metod, kterými jim pomůžeme tyto 

možnosti rozvinout a uplatnit získané dovednosti v běžném životě. Podle Jankovského se tyto děti 

ositají  v  „komplikované situaci,  jejíž  řešení  je  závislé  jednak na  vlastní  kombinaci  postižení  u 

daného jedince (dítěte) a dále na tom, které z těchto postižení dítě nejvíce znevýhodňuje.  Na těchto 

skutečnostech pak závisí  léčba (rehabilitace),  sociální  péče  a  v neposlední  řadě  též edukace.  Z 

hlediska vzdělávání jsou přirozeně důležité zejména mentální dispozice daného žáka.“ (Jankovský, 

2001, s.47). Ale jako můžeme číst v publikaci V. Hájkové, také „Jedinci s těžkým postižením a 

souběžným postižením více vadami jsou živí lidé s vlastní dynamikou rozvoje, potřebují podněty a 

interakci a mohou, i když velmi omezeně, žít svůj vlastní autonomní život, když po jejich boku stojí 

nějaký partner. Při vhodné volbě nabídek je možná komunikace a interakce mezi lidmi i tehdy, když 

je těžké postižení překážkou schopnosti iniciovat aktivitu.“ (Vítková in Hájková, 2009, s.77)

Vzhledem k tomu, že se převážně jedná o žáky s (mimo jiné) různě těžkým tělesným postižením,  

je  nedílnou  součásti  komplexní  péče  o  tyto  děti  léčebná  rehabilitace.  Ta  probíhá  formou 

pravidelných návštěv u fyzioterapeuta a případně ještě při domácím cvičení s rodiči. Přesto se však 

práce všech odborníků pečujících o dítě velmi úzce prolíná, a tedy i prvky léčebné rehabilitace 

zasahují do všech součástí komplexní péče o dítě. V této práci jsem se zaměřila na specifikaci těch 

fyzioterapeutických metod, které může při své práci v rehabilitační třídě použít speciální pedagog. 

Jde o metody, které vycházejí z fyzioterapeutických poznatků a postupů, jejich aplikace nevyžaduje 

hluboké odborné vzdělání  a mohou podstatným způsobem zlepšit  kvalitu  výuky žáků s těžkým 

kombinovaným postižením.

Jednotlivé prvky byly aplikovány při  výuce žákyně základní  školy speciální  a  následně byly 

zhodnoceny dosažené výsledky. Z teoretického základu i praktických závěrů vyplynulo, že využití 

fyzioterapeutických metod při výuce dětí s kombinovaným postižením je nejen velmi vhodné, ale 

dokonce nezbytné k dosažení optimálních výsledků. Jednotlivé prvky jsou nenásilnou a přirozenou 

součástí edukačního procesu a všech jeho součástí a prolínají se všemi pedagogickými činnostmi. 

Získání základních znalostí o fungování rehabilitačních metod a jejich aplikaci by proto mělo být 

přirozenou součástí vzdělávání speciálních pedagogů.

Z uvedeného vyplývá,  že hledání  dalších možností,  jak zapojit  fyzioterapii  do každodenního 

vyučovacího procesu v rehabilitační třídě a jejich konkrétní specifikace je vhodým tématem dalšího 

zkoumání, stejně jako zapojování takto získaných výsledků do pedagogické praxe.  



Při práci s žáky s kombinovaným postižením nelze mít – v porovnání s jinými žáky - příliš velká 

očekávání.  Vítková  píše:  „Těžiště  práce  rehabilitačních  tříd  spočívá  v  komplexním  speciálně 

pedagogickém  působeni  na tělesný a  duševní  vývoj  žáků s  respektováním jejich individuálních 

potřeb. U většiny žáků rehabilitačních tříd se nepočíta ani s osvojením trivia. V popředí stojí rozvoj 

komunikačních dovedností,  které jim umožní navazovat kontakty s okolím, a dále snaha o jejich 

pohybový  rozvoj,  aby  byly  pokud  možno  autonomní  ve  svem  prostředí,  zejména  co  se  týče 

sebeobsluhy a na pomoc druhé osoby byly odkázány jen do te míry, kolik je to nutné. Nemalým 

úkolem je působení na jejich chování, aby soužití s nimi bylo pro okolí únosné, důraz se klade na 

rozvíjení  jejich  zájmů  v  oblasti  hudebních,  výtvarných  a  jednoduchých  pracovních  aktivit.“ 

(Vítková,  2004, s.159). Je tedy nutné mít důvěru v dosažení maximálních možných výsledků a 

hledat stále nové způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout. 
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