
1   Úvod 

Téma, kterému se v této bakalářské práci věnuji, má podpůrný charakter pro vzdělávání 

v dětských diagnostických ústavech (dále jen DDÚ), zvláště v případě dobrovolných 

diagnostických pobytů (dále jen DDP). Žáci přicházejí na DDP do dětských 

diagnostických ústavů s vědomím, že se po cca 8 týdnech zpravidla vrátí zpět domů, čili 

do svých škol, kde museli přerušit své působení. Po celou dobu se tyto děti vzdělávají 

v DDÚ a tím se přerušuje nebo oddaluje jejich kontakt s výukovým procesem ve své 

kmenové třídě. K zajištění procesu vzdělávání se svou kmenovou školou v průběhu 

pobytu žáka v DDÚ by stačily jen jednoduché a nenáročné informační technologie, 

které jsou běžně k dosažení pro každého nebo alespoň pro většinu lidí v ČR. 

Žijeme ve světě, který nás stále víc a víc obklopuje IT (informační technologie) či 

jinými technologiemi tohoto charakteru a není náhodou, že je o tyto symboly moderní 

doby a budoucnosti poměrně značný zájem. Tím spíše je využití ICT (Information and 

Communication Technologies) ve vzdělávání, alespoň dle mého názoru, přínosem 

a může být silným motivačním prvkem zejména u dětí s menším zájmem o učení, ať už 

z toho či onoho důvodu. Vždyť počítačové technologie jsou trend, který je již využíván 

u dětí od útlého věku. Není tajemstvím, že nové technologie, i když si stále najdou své 

zarputilé odpůrce, přinášejí veliké možnosti i ve vzdělávání. 

Tyto výše zmíněné okolnosti a zkušenosti z DDÚ, kde pracuji jako vychovatel, mne 

přivedly na nápad vyzkoušet vzdělávání klientů DDP pomocí informačních 

komunikačních technologií (dále jen ICT) v dětských diagnostických ústavech virtuálně 

se svou kmenovou školou, kterou žáci museli pro nějaký výchovný problém na čas 

opustit. Jde o rychlejší návrat do procesu vzdělávání ve své škole po příchodu z DDÚ, 

znovu navázání sociálního i osobního kontaktu se svou třídou v případě záškoláctví, 

možný výchovný dopad na spolužáky v důsledku virtuální přítomnosti pomocí ICT ve 

třídě apod. Podrobnosti uvádím v kapitole "Návrh vlastního řešení dané problematiky". 

V teoretické části této práce se věnuji vzdělávání a výchovné problematice v DDÚ, 

teoretickým možnostem přínosného využití ICT a vybrané související legislativě. Dále 

uvádím některé příklady zahraničního i tuzemského využití ICT ve vzdělávání ve 



smyslu této práce (vzdělávání na dálku v důsledku nucené nepřítomnosti ve své škole). 

Podrobně uvádím řešení dané problematiky s důrazem na smysluplnost návrhu. Zjišťuji 

zájem o tento projekt pomocí dotazníkového průzkumu na školách, ze kterých žáci 

absolvovali dobrovolný pobyt v DDÚ. A samozřejmě zjišťuji zájem v dětských 

diagnostických ústavech. V praktické části mé práce vyhodnocuji výsledky 

dotazníkového šetření a uvádím některé příklady zajímavých reakcí na tento projekt. 

2   Problematika vzdělávání žáků v DDÚ a teoretické 

možnosti přínosného využití ICT 

Do DDÚ přicházejí děti z mnoha důvodů a příčin.  Jejich motivace k učení bývá malá 

a spolupráce s rodiči nijak velká. Není tomu však ve všech případech, práce pedagogů 

je v tomto ohledu velmi důležitá. "Ukazuje se, že kázeň je základním předpokladem 

nejen efektivního učení, ale i bezpečnosti žáků a učitelů." (Bendl, 2011. s.26). 

2.1   Dětské diagnostické ústavy 

Dětský diagnostický ústav je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy a preventivně výchovnou péči pro děti do ukončení jejich povinné školní 

docházky. Spodní věkovou hranicí pro přijetí do dětského diagnostického ústavu jsou 

zpravidla 3 roky. DDÚ přijímá děti na základě soudně nařízeného předběžného 

opatření, soudně nařízené ústavní či ochranné výchovy nebo na žádost zákonného 

zástupce. Podle výsledků komplexní diagnostiky a na základě rozhodnutí soudu 

umísťuje děti do dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů. 

Délka pobytu v DDÚ je přibližně 8 týdnů. Zřizovatelem je MŠMT. DDÚ se řídí podle 

zákona č.109/2002 Sb. Vzdělávání je zajištěno základní školou, základní školou 

speciální a praktickou. Pedagogové DDÚ jsou odborníci z řad speciálních pedagogů 

i učitelů pro základní školy. 

"Hlavní poslání DDÚ spočívá v odborné diagnostické činnosti. Závažným úkolem je 

odborné vyšetření dítěte po stránce zdravotní, psychologické, pedagogické a sociální. 



Po ukončení diagnostického pobytu mají děti možnost vrátit se domů (pokud s tím 

zákonní zástupci souhlasí, nebo pokud bylo soudní rozhodnutí zrušeno), nebo jsou 

umístěny do školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy." 

(Pipeková, 1998. s.240). 

2.1.1 Předběžné opatření 

Předběžné opatření se vydává "Ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li 

jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, předseda senátu 

předběžným opatřením nařídí, aby bylo na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném 

prostředí, které v usnesení označí. Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí 

u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit nezletilému dítěti řádnou péči s ohledem na 

jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných 

jiných opatření stanovených předběžným opatřením. Soud může předběžným opatřením 

nařídit rovněž svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu podle zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí." (Zákon č.99/1963 Sb., §76a, odst. 1). 

"Předběžné opatření trvá po dobu jednoho měsíce od jeho vykonatelnosti, s výjimkou 

předběžného opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, u něhož 

po uplynutí doby 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření může být, nebude-li 

mít soud podklady pro rozhodnutí ve věci, trvání předběžného opatření prodlouženo; 

bylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné 

opatření opakovaně prodloužit o jeden měsíc tak, aby celková doba trvání předběžného 

opatření nepřesáhla šest měsíců. Poté lze dobu trvání předběžného opatření výjimečně 

prodloužit jen tehdy, nebylo-li z vážných důvodů a objektivních příčin možné v této době 

skončit důkazní řízení ve věci samé." (Zákon č.99/1963 Sb., §76a, odst. 4). 

  



2.1.2 Ústavní výchova 

Ústavní výchova se nařizuje v případech, kdy je výchova dítěte vážně ohrožena nebo 

vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo když rodiče z vážných 

důvodů nemohou výchovu dítěte zabezpečit. Soud může nařídit ústavní výchovu 

i v případech, kdy jiná výchovná opatření nepředcházela, je-li to nutné v zájmu 

nezletilého. Nařizuje se tedy z důvodů sociálních i výchovných. Příslušný soud při 

nařízení ústavní výchovy vychází ze zákona č.94/1963 Sb., Zákon o rodině. 

"Po právní moci rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy obecní úřad obce 

s rozšířenou působností sjedná dobu a místo přijetí dítěte do příslušného zařízení pro 

výkon ústavní výchovy; přitom vyzve rodiče nebo jiné fyzické osoby odpovědné za 

výchovu dítěte, aby dítě ve stanoveném termínu předali určenému zařízení, popřípadě 

s jejich souhlasem může zabezpečit umístění sám. Nepodrobí-li se rodiče nebo jiné 

fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte rozhodnutí soudu, podá obecní úřad obce s 

rozšířenou působností soudu návrh na výkon rozhodnutí." (Zákon č.359/1999 Sb., §28). 

2.1.3 Ochranná výchova 

"Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež 

uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického 

vyšetření, tato opatření: 

a) výchovnou povinnost, 

b) výchovné omezení, 

c) napomenutí s výstrahou, 

d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného 

programu ve středisku výchovné péče, 

e) dohled probačního úředníka, 

f) ochrannou výchovu, 

g) ochranné léčení." 

(Zákon č. 218/2003 Sb. §93 odst. 1) 



2.1.4 Dobrovolný diagnostický pobyt 

Dobrovolný diagnostický pobyt se realizuje na žádost rodičů (případně doporučení 

kurátora) na základě dohody o umístění do DDÚ, která se uzavírá mezi zákonným 

zástupcem, dítětem a vedením diagnostického ústavu.  

Účelem dobrovolného diagnostického pobytu je odhalení příčin problémů dítěte 

a především pak nalezení prostředků k řešení a odstranění, eventuelně zmírnění potíží, 

kvůli nimž se dítě ocitlo v dětském diagnostickém ústavu. Předpokládá se spolupráce 

rodičů tak, aby pobyt dítěte v dětském diagnostickém ústavu byl co možná 

nejefektivnější. Děti umístěné tímto způsobem se navracejí po zhruba dvou měsících 

domů a tedy do svého stálého prostředí, školy, apod. 

2.2 Poruchy učení 

Děti, které přicházejí do DDÚ, mají často diagnostikovanou nějakou poruchu učení 

nebo chování. Touto problematikou se zabývám v následujících kapitolách, kde uvádím 

základní druhy těchto poruch a jejich možné příčiny. Patří sem: specifické vývojové 

poruchy učení, neverbální poruchy učení, lehká mozková dysfunkce. 

"S tímto pojmem se setkáváme v posledních letech velice často především u žáků 

základních škol. Poruchy učení jsou totiž nejčastějším druhem znevýhodnění, které 

zařadí dítě do kategorie integrovaných žáků, resp. žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami." (Slowík, 2007. s123). 

2.2.1 Specifické vývojové poruchy učení 

Předpona dys znamená rozpor, deformaci. Případně se dá říci, že dysfunkce je špatná, 

deformovaná funkce. Z pohledu vývoje je dysfunkce funkcí neúplně vyvinutou 

a afunkce je ztráta funkce již vyvinuté. 

a) "Dyslexie  je porucha osvojování čtenářských dovedností. Je nejznámějším 

pojmem z celé skupiny poruch učení. 

b) Dysgrafie je porucha osvojování psaní. Postihuje grafickou stránku písemného 

projevu, čitelnost, úpravu. 



c) Dysortografie je porucha osvojování pravopisu. Porucha se projevuje 

především v oblasti tzv. specifických dysortografických jevů. Osvojování 

a aplikace gramatických pravidel je postižena druhotně. 

d) Dyskalkulie je porucha osvojování matematických dovedností. Projevuje se 

výraznými obtížemi v chápání číselných pojmů, v chápání a provádění 

matematických operací. 

e) Dyspraxie je porucha, která postihuje osvojování, plánování a provádění 

volních pohybů. 

f) Dysmúzie je porucha v osvojování hudebních dovedností." 

(Zelinková, 2003. s.9). 

"Rozlišujeme i případy, kdy dys poruchou není:  

a) pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí vývojově nezralých, 

u dětí s nízkou úrovní rozumových schopností. 

b) Jako poruchu nelze označovat výskyt pouze jednoho z projevů poruch učení, 

např. záměny krátkých a dlouhých samohlásek, záměny písmen  b, d, p." 

(Zelinková, 2003. s.9). 

2.2.2 Neverbální poruchy učení 

Jsou to takové poruchy, které se odpoutávají od řečové oblasti. Charakteristickým 

rysem jsou problémy v prostorové orientaci. Jedním z  projevů může být neschopnost 

hrát míčové hry. Dítě neví, kde se ocitá, kde stojí jeho spoluhráči, neumí nahrát, 

chaoticky se pohybuje po hrací ploše, apod. U této poruchy učení je narušena i sociální 

orientace. Dítě si neumí vysvětlit a pochopit výraz obličeje jiných dětí, gest. Čtení bývá 

průměrné s horším porozuměním, paměť pro fakta a data dosahuje dobré úrovně. 

Typický je nedostatek smyslu pro rytmus. Vývoj řeči je dobrý, slovní zásoba je 

v pořádku. Nyní uvádím některé charakteristické příznaky těchto poruch. Zatím je 

nejasné, zda pro vývoj osobnosti dítěte nejsou neverbální poruchy učení stejně tak 

důležité, jako např. dyslexie, dyskalkulie a dysortografie. (Zelinková, 2003.). 

  



2.2.3 Klasifikace poruch učení dle WHO (World Health Organization) 

"Zda jde o skutečně objektivně definovatelný druh znevýhodnění, vyplývá z mezinárodní 

klasifikace poruch učení podle WHO (MKN-10), kde najdeme následující kategorie 

specifických vývojových poruch školních dovedností : 

a) specifická porucha učení a čtení (F81.0), 

b) specifická porucha psaní a výslovnosti (F81.1), 

c) specifická porucha počítání (F81.2), 

d) smíšená porucha školních dovedností (F81.3), 

e) jiná vývojová porucha školních dovedností (F81.8), 

f) vývojová porucha školních dovedností, NS (F81.9)." 

(Slowík, 2007, s.127) 

2.2.4 Lehká mozková dysfunkce 

"Lehká mozková dysfunkce (LMD) je označení pro řadu projevů dítěte na bázi 

strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy. Jeví se tak jako nezvyklé, 

nápadné a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadností 

a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita nebo hypoaktivita, 

nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulzivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní 

výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání apod.)." ( Slowík, 2007, s.131). 

"Postižení žáci vykřikují při vyučování, stále se otáčejí a obtěžují druhé, nedávají pozor 

a bývají podráždění a někdy až agresivní." (Langer, 1999, s.235.). 

Souvislost s lehkou mozkovou dysfunkcí má hyperaktivita (Attention Deficit 

Hyperactivity), která je označována jako ADHD a porucha pozornosti (Attention Deficit 

Disorder) označována jako ADD. Oba tyto zmíněné syndromy patří mezi 

hyperkinetické poruchy a nevyskytují se většinou osamoceně. (Fischer, Škoda, 2008.). 

"Více než 40% jedinců trpí některou z dalších poruch, velmi často se jedná o specifické 

poruchy školních dovedností a poruchy motorické funkce". (Fischer, Škoda, 2008. 

s.134.) 

  

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html


Podle Fischera a Škody (2008) jsou základními příznaky ADD a ADHD: 

a) Deficit pozornosti. 

b) Impulzivita. 

c) Hyperaktivita. 

2.3 Poruchy chování 

Z pohledu školské praxe můžeme mluvit v této souvislosti o nedostatku v chování 

narušující výchovně vzdělávací proces, o přestupcích kázeňských různého typu 

a původu. (Langer, 1999.). 

"V obecné řeči se pod pojmem poruchy chování obvykle rozumí negativní odchylky 

v chování některých osob od normy, kterou je to, co jako běžné hodnotí a očekávají jiné 

osoby nebo skupiny. Normu pak chápeme jako určité měřítko, normalitu jako vyjádření 

stavu". (Jůva, 2001. s.86). 

Poruchami v chování se zabývá obor zvaný Etopedie, který je jednou z šesti součástí 

speciální pedagogiky. Etopedie byla historicky zahrnuta v oboru psychopedie, ale 

oddělila se a osamostatnila v r.1969. Stále se ovšem překrývala s pedagogikou 

léčebnou, která se zaměřovala na výchovně léčebné práce se sociálně a emocionálně 

nepřizpůsobivými, narušenými dětmi. V osmdesátých létech dvacátého století došlo ke 

sjednocení terminologie léčebné pedagogiky a etopedie tak, že až do roku 1989 obor 

zabývající se poruchami chování měl jednotné označení etopedie. Po rozdělení ČSSR 

dochází opět k terminologickému rozštěpení podle starého vzoru na pedagogiku 

léčebnou a etopedii. (Vocilka, 1994.). Tolik z historie, i když je to jen opravdu malá 

ochutnávka. 

"Etopedie se dnes vyvíjí jako samostatný vědní obor. Využívá stejné metodologické 

postupy jako ostatní disciplíny speciální pedagogiky a úzce s nimi spolupracuje při 

podpoře jedinců s kombinovaným postižením. Příčinu vzniku poruchy emocí a chování 

nevidí v postižení (defektu) jedince, ale v kombinaci faktorů osobnostních a sociálních. 



Podíl na rozvoji poruchy chování nepřisuzuje jedinci samotnému, ale i jeho sociálnímu 

okolí (mikroprostředí, makroprostředí)." (Vojtová, 2009.s.18). 

2.3.1 Klasifikace poruch chování 

A) Podle stupně nebezpečnosti pro společnost dělíme poruchy chování na: disociální, 

asociální a antisociální. 

a) Disociální poruchy chování 

V této kategorii lze charakterizovat poruchy chování jako nespolečenské, nepřiměřené 

chování. Jsou to drobné společenské odchylky pro společnost nikterak ve větší míře 

závažné. V naprosté většině případů u této poruchy není nutná přítomnost speciálních 

institucí nebo jejich metod a prostředků. Řadíme sem např. lhavost, vzdorovitost, 

zlozvyky. S touto poruchou chování souvisí i určité vývojové období jedince, ve kterém 

se nachází (nástup do školy, adolescence apod.). Je také možné, že se může jednat 

o symptomy LMD (lehká mozková dysfunkce), ADHD (porucha pozornosti 

s hyperktivitu). 

b) Asociální chování 

Tyto závažné poruchy chování mají již stupeň nebezpečnosti pro společnost. Odchylky 

od normy jsou už výrazné, ve většině případů je nutná účast specialistů (speciálních 

pedagogů, psychologů) a speciálních institucí (poradny, terapie až léčebny). Typické je 

záškoláctví, útěky, závislosti, zneužívání psychotropních látek. 

c) Antisociální poruchy chování 

Jde o vysokou míru společenské nebezpečnosti s protispolečenským chováním 

a porušováním zákonných norem. Jedinci s takovým jednáním jsou zpravidla 

umísťováni do specializovaných zařízení, kde je realizována tzv. etopedická praxe. 

Formy tohoto jednání jsou kriminalita, delikvence. 

  



B) Poruchy chování dle převládající složky osobnosti dělíme na: neurotického 

jedince, jedince s poruchou osobnosti (psychopatický jedinec), jedince sociálně 

nepřizpůsobivého a jedince s nižší úrovní rozumových schopností. 

a) Neurotický jedinec. 

Bývá ovlivněn nezdravým prostředím, které negativisticky působí na jeho osobnost. Je 

labilnější, méně se ovládá v zátěžových situacích, apod. 

b) Jedinec s poruchou osobnosti (psychopatický). 

Nese si biologické dispozice, abnormální charakteristické rysy osobnosti, jeho chování 

se odchyluje od normy, je nepřizpůsobivý. 

c) Jedinec sociálně nepřizpůsobivý. 

Jde o sociálně patologické jednání.  

d) Jedinec s nižší úrovní rozumových schopností. 

Je ovlivnitelný, žije v přítomnosti, uznává konzumní způsob života. Jeho volní 

vlastnosti nejsou uspokojivé, nemá náhled na své chování či jednání. (Fischer, Škoda, 

2008.). 

2.3.2 Hlavní příčiny vzniku poruch chování 

A. Poruchy sociálních vztahů. "Tyto poruchy znamenají především narušenou 

přirozenou interakci, negativní modifikaci vzorů chování, nenaplnění základních 

potřeb člověka. Mezi základní lidské potřeby, které je pro normalitu vývoje 

v sociální oblasti nezbytné uspokojit, patří například potřeba bezpečí, jistoty, 

materiálního zajištění a potřeba silné emocionální vazby a emocionální odezvy". 

(Novotná, Kremličková, 1997.s.44). 

Jedinci, kteří nenajdou uspokojení potřeb v přirozeném prostředí člověka, 

hledají nasycení potřeb v prostředí jiném, často za každou cenu. Dítě, které 

hledá nasycení svých potřeb mimo jeho přirozené prostředí, se často chová tak, 

že jeho chování dospělí identifikují jako nemorální, jako poruchu chování 

a nepřipouštějí si možné vmanipulování dítěte do jisté poruchy chování. Největší 

význam má v této souvislosti rodina, její sociální pozadí, negativní a pozitivní 

vztahy v ní, apod. Dalšími faktory jsou například vrstevnické a obecné 



společenské vztahy, které v určitých vývojových obdobích hrají významnou roli. 

(Novotná, Kremličková, 1997.). 

B. Poruchy tělesného nebo psychického vývoje, případně následky nemoci. 

"U některých chorob jsou poruchy chování přímo součástí obrazu nemoci (viz 

mentální postižení nebo obrny). Vliv mohou mít i poruchy vnímání, nemoci 

nervové soustavy, poškození hybnosti a funkčnosti pohybového aparátu atd. 

U některých poruch chování se biologické předpoklady dnes již považují za 

prokázané. To se týká například některých druhů závislostního chování ve vazbě 

na dědičnost. Ve většině případů jsou biologické příčiny chápány jako sporné 

a pro pevnou vazbu na sociální faktory obtížně identifikovatelné". (Novotná, 

Kremličková, 1997.s.45). 

  



2.3.3 Klasifikace poruch chování z medicínského hlediska 

"V mezinárodní klasifikaci nemocí (WHO, 2000) najdeme základní třídění poruch 

chování. Poruchy chování zde patří do skupiny poruch diagnostikovaných obvykle 

v dětství a v dospívání". (Vojtová, 2009.s.63) 

Tabulka č. 1 WHO 2000 

Hyperkinetické poruchy F90 

Porucha aktivity a pozornosti 

Hyperkinetická porucha chování 

Jiné hyperkinetické poruchy 

Poruchy chování F91 

Porucha chování vázaná na vztahy v rodině 

Nesocializovaná porucha chování 

Porucha chování samotářského typu 

Nesocializovaná agresivní porucha chování 

Socializovaná porucha chování 

Porucha chování skupinového typu 

Skupinová delikvence 

Poklesky v souvislosti s členstvím v gangu 

Krádež s partou 

Opoziční vzdorovité chování 

Jiné poruchy chování 

Poruchy chování nespecifikované 

Smíšené poruchy chování 

a emocí F92 

Depresivní porucha chování 

Smíšené poruchy chování a emocí 

Porucha chování spojená s emoční poruchou F93 (úzkostná 

porucha apod.). 

Porucha chování spojená s neurotickou poruchou 

Smíšená porucha chování a emocí nespecifikovaná 



Emoční poruchy F93 

Separační úzkostná porucha v dětství 

Fobická anxiozní porucha v dětství 

Porucha sourozenecké rivality 

Jiné dětské emoční poruchy 

Poruchy identity 

Nadměrně úzkostná porucha 

Dětská emoční porucha 

Dětské emoční poruchy nespecifikované 

Poruchy sociálních funkcí F94 

Elektivní mutismus 

Selektivní mutismus 

Reaktivní porucha příchylnosti dětí 

Porucha desinhibovaných vztahů u dětí 

Citově chladná psychopatie 

Syndrom ústavního dítěte 

Jiné dětské poruchy sociálních funkcí 

Porucha dětských sociálních funkcí nespecifikovaná 

"Zařazení dítěte do některé z daných medicínských kategorií není podkladem pro 

indikaci vzdělávání ve speciálně pedagogickém rámci". (Vojtová, 2009.s.65). 

2.3.4 Vybrané formy poruch chování 

LHANÍ 

Pravá lež je úmyslná a vědomě nepravdivá. Dítě, které lže, si je dobře vědomo 

nepravdivostí svých slov. Je to jakási obrana s jasným cílem vyhnout se nějakým 

potížím nebo je použita jako prostředek k získání nějaké nezasloužené výhody. Děti ve 

školním věku nemají již problém odlišit, co je pravda. Jsou si vědomy, že lhát se nemá, 

a proto pokud lhaní pokračuje i za těchto okolností, jde o dosažení něčeho, i když na to 

nemá žádné právo nebo se nemůže ovládnout a říkat pravdu, ač z toho nic nemá. 

Frekvence lhaní u dětí je zásadním kritériem při hodnocení tohoto výskytu v chování. 

Dále je to: jak často, komu lže, specifikace situace, kde se lhaní odehrává a jaký účel 

vedl dítě ke lhaní). Jedinci, kteří mají tendenci řešit problémy lhaním a podváděním 

v trvalejším časovém úseku, trpí patologickou lhavostí, která je jedním ze symptomů 

disociální poruchy osobnosti. (Vágnerová, 2004.).  



"Abychom mohli lhaní označit za poruchu, je důležitá frekvence a účel, který jedince ke 

lhaní vede. Důležitá je tedy motivace, a dále rovněž její důsledky. Ty mají význam 

z hlediska posouzení závažnosti lži, toho, zda ji lze kvalifikovat jako chování disociální 

(jedinec škodí sám sobě), asociální (pomluva, škodí druhému) nebo až antisociální 

(způsobí druhému značnou újmu či škodu). Lež v případě poruchy nelze ve školním 

prostředí opomíjet, může být významným signálem možného dalšího negativního vývoje 

jedince". (Fischer, Škoda, 2008.s.135,136). 

ZÁŠKOLÁCTVÍ, ÚTĚKY, TOULÁNÍ 

U těchto forem se již jedná o poměrně závažnější poruchy chování. Opakují-li se, 

můžeme považovat tyto poruchy za asocialitu. (Fischer, Škoda, 2008.). Záškoláctví je 

vlastně nepřítomnost ve škole bez řádné omluvy, s vědomím i  bez vědomí rodičů. Jsou 

samozřejmě i rodiče, kteří své děti v tomto podporují, a s učiteli tedy nespolupracují. 

Záškoláctví je uskutečňováno jak samostatně, tak ve více jedincích a škola ho chápe 

jako porušení školního řádu. "V každém případě je takovéto jednání signálem nějakého 

nevyřešeného problému, který dítě má. Záškoláctví nemusí být jen ochranným 

mechanismem. Mnohdy je spíše projevem nerespektování příslušných sociálních 

norem". (Renotiérová, Ludíková, 2003, 2004). 

Ve své knize Vágnerová (2004) uvádí dílčí možnosti rozlišení útěkového chování 

s odlišným projevem a různou motivací. Jde o záškoláctví, reaktivní, impulzivní útěky, 

chronické útěky a toulání. Mimo výše uvedené poznatky o záškoláctví se k tomuto 

problému autorka zmiňuje také v kontextu s komplexem obranného jednání, které má za 

cíl vyhnutí se nepříjemnostem, které jsou dány např. konfrontací neúspěšného jedince 

s prospěchově lepšími žáky. Reaktivní, impulsivní útěky popisuje jako zkratkovou 

reakci na nezvládnutou situaci ve svém domácím prostředí nebo v prostředí školy. "Dítě 

se zpravidla chce domů vrátit. Takto motivovaný útěk může být ojedinělý a po vyřešení 

problému se již neopakuje". (Vágnerová, 2004.s.794). Chronické útěky tato autorka 

charakterizuje jako opakované, plánované a připravované s podkladem dlouhodobých 

problémů. Děti se většinou nemají v úmyslu vrátit, pocházejí ve velké míře z rodin 

narušených a nefunkčních. V těchto rodinách děti např. nemají vhodné zázemí, citově 

strádají, bývají využívány a týrány. 



A konečně toulání, u kterého uvádí jako charakteristické rysy dlouhodobé opuštění 

domova většinou navazující na útěky, dítěti nezáleží na rodině, až ji dokonce odmítá 

v důsledku zázemí, které je dysfunkční. U těchto jedinců se mohou vyskytovat krádeže, 

prostituce, dochází k jejich zneužívání, užívání drog a alkoholu. 

KRÁDEŽE 

Jedná se o jisté porušení normy a jsou záměrné. "Krádež lze vymezit jako porušení 

normy respektu k vlastnictví jiné osoby, omezení práv druhého člověka či společnosti". 

(Fischer, Škoda, 2008.s.137). 

O krádeži mluvíme tehdy, jsou-li rozumové schopnosti dítěte vyspělé do míry, kdy je 

schopno uvědomit si, co je to vlastnictví a přijímat normu chování (jde o odlišný vztah 

k vlastním a cizím věcem). Projevy násilí nebo loupeže a přepadení jsou často ve 

spojení s touto formou poruchy chování. Krádeže mají svůj menší a větší význam, tedy 

méně závažné a závažnější. Méně závažné jsou krádeže neplánované, příležitostné 

prováděny mladšími dětmi. Svou roli zde sehrává impulzivní reakce na uspokojení své 

potřeby, dítě musí vlastnit okamžitě nějakou věc, předem neuvažuje o svém činu. 

Plánované a předem promyšlené krádeže jsou závažnější poruchou chování. 

(Vágnerová, 2004). 

AGRESIVNÍ PORUCHY CHOVÁNÍ 

"Agresivní sklony se u člověka utvářejí na základě instinktivní výbavy v prvních letech 

života. Módní psychiatr světového jména a zároveň guru nového věku Stanislav Grof 

dokonce říká, že krutost se kterou někdy lidé jednají, není dost dobře vysvětlitelná jako 

reakce na cokoli, co dítě potká od narození". (Říčan, 1995.s.23). 

"Agresivní lze obvykle interpretovat jako nepřiměřený prostředek k uspokojení nějaké 

potřeby (například k získání něčeho nebo k sebe prosazení)". (Vágnerová, 2004.s.797). 

Agresivita je úzce spjata se šikanou, která je závažnou poruchou chování. Šikana má 

mnoho podob a její včasná intervence je více než žádoucí. Pro pedagogy existují různé 

školení a kurzy, které jim mohou pomoci při rozpoznání šikany a informují je 

o správném postupu při řešení výskytu této závažné formy poruch chování. 

Agresoři, kteří šikanují, jsou většinou fyzicky nebo psychicky zdatní, mají problém 

s chováním ve smyslu neukázněnosti, předvádějí se a dávají na venek svou převahu nad 



druhými. Bývají podezíraví, necitliví, bezohlední. Častokrát jde o jedince, u kterých se 

projevy agresivního rázu objevovaly již v mladším věku v generalizované podobě. 

Naopak dítě, které je šikanováno, bývá tiché, plaché, úzkostné a nejisté, má snížené 

sebevědomí. Většinou šikanované děti disponují nějak nápadným zevnějškem (např. 

děti obézní, fyzicky slabé, neobratné). Jejich sociální status není dobrý, jsou 

samotářské, pasivní, nedovedou příliš navazovat kontakty, pro ostatní jsou 

nesympatické a divné. (Vágnerová, 2004). 

Michal Kolář (2001) rozděluje agresory, iniciátory šikanování na tři typy. 

 "První typ 

Hrubý, primitivní, impulsivní, se silným energetickým přetlakem, kázeňskými problémy, 

narušeným vztahem k autoritě, někdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost. 

Vnější forma šikanování: Šikanuje masivně, tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní 

poslušnost, používá šikanování cíleně k zastrašování ostatních. Specifika rodinné 

výchovy: Častý výskyt agrese a brutality rodičů, jako by agresoři násilí vraceli nebo 

napodobovali. 

 Druhý typ 

Velmi slušný, kultivovaný, narcisticky šlechtěný, sevřený, zvýšeně úzkostný, někdy i se 

sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. Vnější forma šikanování: Násilí a mučení 

je cílené a rafinované, děje se spíše ve skrytu, bez přítomnosti svědků. Specifika rodinné 

výchovy: Časté uplatňování důsledného a náročného přístupu, někdy až vojenského 

drilu bez lásky. 

 Třetí typ 

"Srandista", optimistický, dobrodružný, se značnou sebedůvěrou, výmluvný, nezřídka 

oblíbený a vlivný. Vnější forma šikanování: Šikanuje pro pobavení sebe i ostatních. 

Patrná snaha zdůraznit "humorné" a "zábavné" stránky. Specifika rodinné výchovy: 

Nezaznamenal jsem významnější specifika. Pouze v obecnější rovině je přítomna citová 

subdeprivace a absence duchovních a mravních hodnot v rodině". (Kolář, 2001. 

s. 86, 87). 

  



Michal Kolář (2001) dále uvádí osm druhů šikanování a jejich příklady. Jde 

o šikanování : 

a) fyzické přímé aktivní - škrcení, kopání, fackování apod., 

b) fyzické aktivní nepřímé - hlavní iniciátor pošle své šikanující kolegy, aby oběť 

zbili, oběti jsou ničeny věci, apod., 

c) fyzické pasivní přímé - agresor nedovolí oběti, aby si sedla do lavice, fyzické 

bránění oběti v dosahování cílů, 

d) fyzické pasivní nepřímé - agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy 

na záchod, odmítnutí splnění požadavků, apod., 

e) verbální aktivní přímé - nadávání, urážení, zesměšňování, 

f) verbální aktivní nepřímé - rozšiřování pomluv, "symbolická agrese", která 

může být vyjádřena v kresbách, básních, apod., 

g) verbální pasivní přímé - nereagování, neodpovídání na pozdrav ani na otázky, 

ignorování, apod., 

h) verbální pasivní nepřímé - dítě nemá zastání u spolužáků, přesto, že je 

nespravedlivě obviněno z věci, kterou udělali šikanující. 

2.3.5 Ukázky kazuistik dětí přijímaných do DDÚ na dobrovolný 

diagnostický pobyt  

1) David, 11 let, ZŠ 

Dobrovolný diagnostický pobyt na žádost matky a doporučení kurátora. David žije 

s matkou, s otcem se nestýkají. Matku nerespektuje, je slovně agresivní, postupně začal 

mít problémy i ve škole. Nerespektuje autoritu učitelů, je k nim drzý, narušuje svým 

chováním výuku, je hlučný. 

2) Roman, 16 let, ZŠ 

Dobrovolný diagnostický pobyt na žádost matky a doporučení kurátorky. Rodina je 

v dlouhodobé péči orgánů sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), poslední 2 

roky spolupracují s kurátorkou. Roman vyrůstá s matkou, s otcem se občas vídá, starší 



sourozenci jsou zletilí a vyrůstali v dětském domově (dále jen DD). Od začátku tohoto 

školního roku se Romanovy problémy zhoršily, začal mít absence ve škole, zřejmě 

experimentuje s marihuanou, zhoršil se v prospěchu. Matka uvádí, že na něj nestačí, 

Roman je na ni drzý, odmlouvá. Měl chodit třikrát týdně na volejbal a do posilovny, 

i toto zanedbává. Dle matky a třídního učitele se Roman stýká s partou nevhodných 

osob, absolvoval pobyt ve středisku výchovné péče (SVP). 

3) Filip, 14 let, ZŠ speciální 

DDP na žádost rodičů. Filip dlouhodobě nerespektuje autoritu rodičů a učitelů. Doma 

neposlouchá, je líný, drzý, nepřiměřeně reaguje na okolí. Ve škole má konflikty se 

spolužáky. 

4) Tomáš, 14 let, ZŠ speciální 

DDP na žádost rodičů, doporučení kurátorky a školy. Výchovné problémy ve škole. 

Dochází do speciální školy již druhým rokem, má problémy s včasnými příchody do 

školy, projevuje se negativisticky. Na předchozí škole měl podobné problémy - 

zmeškané hodiny, agrese. Tomáš nemá vyřešenou náplň volného času. Je veden 

ambulantně na psychiatrii, absolvoval pobyt v PL (psychiatrické léčebně) Opařany. 

  



2.4  Vybrané možnosti využití ICT ve vzdělávání 

Zounek a Sudický (2012) ve své publikaci uvádějí jako jedno z pozitiv využití ICT ve 

vzdělávání, možnost přivést do výukového prostředí osoby, které by se ho jinak 

nemohly fyzicky zúčastnit (např. proto, že působí v zahraničí, jsou dlouhodobě 

nemocní, apod.). 

V této kapitole se budeme věnovat jednotlivým možnostem využití technologií ve 

smyslu této práce, tedy vzdělávání na dálku jedince, který z nějakého důvodu musel 

opustit svou školu na dočasnou dobu. Jednou z možností využití ICT ve vzdělávání je 

realizace výuky pomocí videokonference a E-learningu. Dnes se na základních školách 

používá nějaká forma E-learningu běžně a učitelé ji využívají. 

2.4.1 Videokonference 

Jde o hlasovou a zvukovou komunikaci více účastníků prostřednictvím Internetu 

v reálném čase. Jedním ze způsobů videokonferenčních spojení na dálku je např. 

Google hangout. Jedná se o bezplatnou videokonferenci až s deseti lidmi. Nabízí 

aplikace, které umožňují s ostatními sdílet vaši obrazovku. Nejde-li se někomu připojit 

k hangoutu, je zde možnost pozvání po telefonu kliknutím na tlačítko "pozvat" a poté na 

odkaz "+telefon" (Google.com [online] [cit. 2013-03-01], sekce Funkce, dostupný z 

http://www.google.com/intl/cs_ALL/+/learnmore/hangouts/). 

Videohovory na dálku také umožňuje aplikace Skype, která pochází z Estonska. 

Zahrnuje volání a  videohovory s ostatními uživateli Skype, sdílení a zasílání zpráv. Za 

poplatek je umožněno telefonovat za poměrně nízké ceny na mobilní telefony a pevnou 

linku, posílat sms zprávy. Zpoplatněny jsou také skupinové videohovory až pro deset 

osob. Ve vzdělávání se nabízí tento způsob především ve smyslu klient-klient, formou 

doučování, ale i přímé účasti při výuce apod. (Skype.com [online] [cit. 2013-02-25], 

dostupný z http://www.skype.com/cs/). 
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2.4.2 E-learning 

"E-learning chápeme jako multimediální podporu vzdělávacího procesu s použitím 

moderních informačních a komunikačních technologií, které je zpravidla realizováno 

prostřednictvím počítačových sítí. Jeho základním úkolem je v čase i prostoru svobodný 

a neomezený přístup ke vzdělávání." (Kopecký, 2006. s. 7). 

E-learning zahrnuje několik základních forem, které mají společného jmenovatele a tím 

je obsah v elektronické podobě. Jedná se o offline e-learning a online e-learning, který 

se rozděluje ještě na synchronní a asynchronní podobu. 

Online e-learning jako synchronní podoba je závislý na připojení k síti. Studující 

komunikují se svými učiteli (tutory) v reálném čase. Společně ve stejný čas a v daný 

okamžik probíhá edukační proces formou chatování, virtuálního telefonování či 

videokonference. Audio a videokonference se realizují dvěma způsoby. 

a) Počítače jsou připojené do počítačové sítě s tím, že všechny PC mají pevně daný 

IP (Ïnternet Protocol). S pomocí speciálního softwaru (např. Skype) pak 

účastníci vzdělávacího procesu mezi sebou komunikují v reálném čase. 

b) Telefonické konference mezi účastníky, kteří vytáčí předem stanovené číslo. 

Potom mohou mezi sebou komunikovat. 

Chatování je velmi rozšířeným nástrojem komunikace, která probíhá formou textové 

diskuze v reálném čase. Nabídka speciálních softwarů pro videokonference zahrnuje 

dnes již ve většině případů chat zcela běžně. 

Online e-learning jako asynchronní podoba znamená, že účastníci komunikačního 

procesu nejsou ve stejném okamžiku v reálném čase přítomni komunikaci. Přesněji 

řečeno dorozumívají se prostřednictvím zpráv, které zanechávají např. na diskuzních 

fórech nebo emailem. (Kopecký, 2006). 

Hovoříme-li o přínosném využití ICT ve vzdělávání, je na místě kombinace 

videokonference s E-learningem (vzdělávání nezávislé na čase, pasivní forma výuky). 

E-learning může doplnit výuku na bázi obousměrné interakce v reálném čase o různé 

video a audio nahrávky, animace, obrázky, PowerPoint atd. Nechci tím ovšem říci, že 

bez této kombinace jsou videokonference nedostačující. 

  



Konkrétní možností E-learningu na školách, ze kterých přichází žák do dětského 

diagnostického ústavu na dobrovolný diagnostický pobyt,  může být například komerční 

služba Škola za školou, která má asi šedesáti tisíc výukových jednotek v jednadvaceti 

typech cvičení. Škola za školou je vytvořena na základě struktur 500 učebnic, ze 

kterých se děti ve školách učí. Jedná se o komplexní a velmi rozsáhlou službu, která 

zahrnuje látku čtrnácti hlavních předmětů (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, 

francouzský jazyk, španělský jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, 

dějepis, podniková ekonomika, účetnictví a základy společenských věd). Cvičení mají 

výukový, procvičovací a přezkušovací charakter. Systém je koncipován tak, aby 

podával žákovi okamžitou zpětnou vazbu. Škola za školou je určena žákům a studentům 

od 5. ročníku základních škol až po maturitu, včetně přípravy k přijímacím zkouškám 

na vysoké školy. Obsah je aktuální a každá změna se do něj okamžitě promítá. Tím se 

Škola za školou liší od CD-ROMů, které zastarávají a především nenavazují na látku 

probíranou ve škole. Dítě v nich sice najde velké množství informací, mnohdy se v nich 

ale ztrácí a ve svém důsledku mu s přípravou do školy příliš nepomohou. Ve školním 

modulu si děti mohou navzájem radit jak danou otázku či zadání vyřešit. Obsahem je 

také zábavní a soutěžní modul, kde mohou děti projevit svoji soutěživost ve 

vědomostním klání s ostatními dětmi. (Školazaskolou.cz [online] [cit. 2013-02-01], 

sekce O škole, dostupný z http://www.zaskolou.cz/oskole.aspx). 

3 Přehled existujících případů nasazení technologií 

v podobných podmínkách u nás i v zahraničí 

3.1 Případy ze zahraničí 

Jako první uvádím případ z Německa o dlouhodobě nemocné dvanáctileté Kathrin 

(jméno změněno), která kvůli své nemoci nemohla navštěvovat svou školu v Hans 

Sachs Gymnáziu v Nürnbergu. Kathrin byla dlouhodobě hospitalizovaná v dětské 
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nemocnici Cnopf'schen v  Nürnbergu, kde zajištění vzdělání probíhalo za pomoci 

učitelů školy pro nemocné, což není výuka v kontaktu se svou kmenovou školou, tedy 

školou, se kterou musela z důvodu své nemoci na čas přerušit kontakt. 

Kathrin vyjádřila přání, že by stála o navázání kontaktu se svou třídou, svými spolužáky 

ze své kmenové školy, se kterými si jako hospitalizovaná jen chatovala nebo 

telefonovala. Její otec slyšel o možnostech videokonference, například přes Skype. Věci 

se začaly hýbat. Rodiče prosbu své milované dcery vyslyšeli, sjednali schůzku s učiteli 

ze školy pro nemocné a třídním učitelem z její kmenové školy, z gymnázia Hans Sachs. 

Obě školy byly velmi kooperativní. Kathrin ve svém pokoji v nemocnici měla připojení 

na Internet, na gymnáziu také nechybělo, tak nic nebránilo realizaci výuky pomocí 

videokonference. Rodiče ostatních žáků byli této věci ochotně nápomocni. 

Nyní se už nabízela pouze otázka, jak zajistit monitoring celé třídy trochu kvalitním 

způsobem, protože SKYPE je vlastně určen pouze pro přenos obrazu a zvuku mezi 

dvěma partnery. Přenos obrazu se vyřešil klasicky za pomoci kamery umístěné na stole 

učitele, který ji směroval kam bylo potřeba. Bylo třeba také koupit mikrofon, který je 

schopen přenášet kvalitním způsobem zvuky z celé třídy. Učitelům ze školy pro 

nemocné se podařilo získat finanční prostředky, za které se nakoupily kvalitní 

mikrofony, umožňující srozumitelný přenos z celého prostoru třídy. 

Obrázek č.1 Ukázka mikrofonu využívaného ve třídě gymnázia 

 

Kathrin pak již měla jen zveřejnit datum pro zahájení zkoušky, která proběhla bez 

problémů. Zkoušelo se, zda bude schopna pochopit hlasy svých vrstevníků ze všech 

koutů ve třídě. Přenášený obraz z nemocnice byl promítán projektorem na zeď ve třídě 



gymnázia a počítačové reproduktory se postaraly o to, aby byla Kathrin dostatečně 

slyšet, mohla se aktivně účastnit verbální komunikace. 

Zpočátku realizované výuky byla Kathrin trochu nejistá, zvykala jsi totiž na skutečnost, 

že její obraz je promítán na stěně učebny. Postupně se tato nejistota ale vytrácela 

a výuka takto realizovaná jí byla velkým přínosem. Nejdůležitější byl však kontakt se 

svými vrstevníky, který v době výuky i o přestávkách byl samozřejmě umožněn. 

Podstatné bylo také, že Kathrin vlastně nezameškala v takové míře docházku, a když se 

po ukončení asi šestiměsíční hospitalizace vrátila do své třídy, byl její návrat značně 

ulehčen, protože nebyla vlastně díky virtuální třídě nikdy úplně pryč. 

Obrázek č.2 a 3 Kathrin virtuálně ve své třídě a výuka z nemocnice. 

 

(Schule für Kranke Nürnberg-Fürth.de [online] [cit. 2012-08-15], dostupný z 

http://www.schule-fuer-kranke-nuernberg-fuerth.de/node/94). 

Jiný případ ze zahraničí je zase zaznamenán v Nevadě z předměstí Rena v Agnes Risley 

School, kde nastoupila do čtvrté třídy žákyně Celest, u které byla vysoká 

pravděpodobnost, že do školy chodit nebude. Celest byla vážně nemocná, trpěla 

leukémií. Její třídní učitel Brian Crosby musel docházet za svou novou žákyní domů, 

protože podstupovala chemoterapie a její imunitní systém byl narušen. Briana Crosbyho 

napadlo, že by mohlo být velmi užitečné pokusit se novou žákyni zapojit do činnosti 

třídy pomocí ICT technologií. Začal tedy zařizovat potřebné součásti k realizaci 

zapojení Celest do výuky na dálku. Místní poskytovatel nabídl zadarmo 

vysokorychlostní připojení k Internetu, nemocnice vybavila Celest počítačem 

s webkamerou, a pak už bylo třeba jen spustit Skype. Brian Crosby, ještě než prozradil 

dětem ve třídě co chystá, začal děti na nové dění připravovat počínaje tím, že je nechal 
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napsat článek na téma, jak by se cítily, kdyby musely opustit domov na delší dobu, než 

je třeba návštěva u lékaře. Nemohly se vidět s kamarády, ani je navštívit. Potom 

společně rozebrali tuto nezávidění hodnou situaci a následovalo oznámení dětem, že 

mají novou spolužačku, které se zrovna toto přihodilo. Následně zařadil Brian Crosby 

do výuky lekci o leukémii, v níž se děti dozvěděly, co je to za nemoc, jak se léčí a jaký 

vliv má na organizmus. Žáci díky tomuto značně profesionálnímu postupu učitele 

získali osobní zájem Celest pomoci a stali se vlastně aktivními účastníky experimentu. 

Po vyřešení technických záležitostí se spojení konečně uskutečnilo a Celest se stala 

součástí své třídy. Vše fungovalo velmi dobře. Po prvotním představení se zapojila do 

běžné školní práce. Sledovala i slyšela téměř vše, co se ve třídě dělo, a mohla proto plnit 

všechny úkoly stejně jako ostatní. Výjimečně se stalo, že musela účast přerušit během 

výuky, např. kvůli potřebné léčebné proceduře. Ve třídě Briana Crosbyho jsou žáci 

rozmístěni kolem stolů v malých skupinách po třech nebo čtyřech. Celest byla součástí 

skupiny sedící nejblíže katedře. Kamera byla při výkladu nasměrována tak, aby byl 

zajištěn co nejlepší výhled pro Celest na učitele, při práci skupiny na skupinu a při 

používání interaktivní tabule na tabuli. Brian viděl Celest na displeji, mohl tak sledovat 

její detail a zachycovat, když rozumí nebo naopak. 

Nejhezčím momentem pro všechny zúčastněné bylo, když se jednoho krásného dne 

Celest osobně objevila ve škole a stala se plnohodnotným členem kolektivu. Velmi 

zajímavé bylo, že od samého začátku znala zvyklosti třídy a oslovovala spolužáky 

jménem. Objevil se jen zanedbatelný problém, který Celest zpočátku měla, a to přechod 

od myši, kterou doposud používala, na touchpad, jímž je vybaven školní iBook. 

(Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů [online] [cit. 2012-09-22], sekce 

Články, dostupný z http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11799/). 

3.2 Případy z ČR 

V České republice se budeme muset bohužel smířit jen s především e-learningovým, 

pasivním vzděláváním žáků. Vlastně jsem nenašel konkrétní případ jedince, u kterého 

by byla popsána zkušenost s provázáním online výuky pomocí ICT. Proto tato kapitola 

bude poněkud méně konkrétní než zahraniční případy. 
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Případ vzdělávání dětí, které musejí dočasně být v nepřítomnosti své školy na území 

ČR, uskutečnila Brněnská základní škola při nemocnici. Vzdělávání tam probíhá 

formou projektu Škola za školou (součást projektu Zůstat v kontaktu), tedy e-

learningovou cestou. Podrobnosti k projektu Škola za školou uvedu později. 

Ročně má Základní škola v dětské nemocnici v Brně asi 6 800  dětí. Je to největší 

dětská nemocnice v ČR, jedna z několika nemocnic, která je součástí projektu Zůstat 

v kontaktu. O děti se v základní škole stará 22 pedagogů. Pedagogové pracují na 

různých odděleních. Přináší dětem radost a odreagování od nemoci, stesku po domově. 

Žáci mají možnost se doučit učební látku, kterou probírají ve své kmenové škole. Práci 

pedagoga usnadňuje výuka na PC. Někdy si notebooky nosí pacienti z domova. 

Před 4 lety začala dětská nemocnice v Brně pracovat v projektu Zůstat v kontaktu 

a denně využívala e-learning Škola za školou. Tímto projektem bylo podpořeno 

doposud více než tři a půl tisíce zdravotně oslabených dětí. Výuka je přizpůsobena 

zdravotnímu a psychickému stavu dítěte. Pravidelné vyučování pomáhá dětem se 

navrátit bez problémů do jejich školy a zařadit se do normálního života. Podle rozvrhu 

si v programu zvolí učební předmět, např. matematiku, český jazyk, německý jazyk, 

přírodovědu, zeměpis, fyziku, dějepis a další. Dítě se na internetových stránkách Školy 

za školou zařadí do ročníku, který se ho týká. Pak jsou mu v programu nabídnuty různé 

druhy učebnic pro jeho ročník. Vybere si takovou, jakou používá ve své škole, zvolí si 

učební látku. Program mu nabízí vysvětlení nové učební látky. Následuje možnost 

různými metodami procvičovat novou učební látku. K procvičování látky se nabízí 

spousta cvičení. Ta jsou zaměřena na porovnávání, doplňování, pravopisné jevy, 

diktáty, řešení příkladů. Při jejich řešení program žákovi přímo opravuje chyby. Vede 

žáka k možnosti nacházet nová řešení a k samostudiu. 

Učitel kontroluje dle protokolu postup žákovy výuky. Má možnost se dostat do jeho 

profilu. Žák úkol vypracuje, systém jej vyhodnotí a výsledky zpřístupní učiteli. Učitel 

může výuku individuálně vést, zadávat domácí úkoly na odpoledne. Využívá k tomu 

databázi připravených výukových materiálů nebo si vytvoří materiály vlastní. (Ahoj 

škola [online] [cit. 2013-01-25], sekce Projekty, dostupný z 

http://www.ahojskola.cz/projekty/55-skola-za-skolou-soucast-projektu-zustat-v-

kontaktu). 
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Tento e-learningový profil vzdělávání má nepochybně svoji kladnou a záslužnou 

stránku. Avšak mne zde stále chybí, třeba jen u některých dětí, možnost bližšího 

kontaktu se svoji třídou po dobu nucené nepřítomnosti. Mám na mysli např. 

videokonferenční výuku ve své třídě pomocí jednoduchých technologií (web kamera, 

mikrofon, speciální software pro videokonferenci apod.). Touto virtuální výukou se více 

žák udrží v tempu své kmenové třídy a sám je vlastně daleko blíž ke svým spolužákům 

a učitelům. Ale o tom až v kapitole Návrh vlastního řešení problematiky. 

Nyní uvedu případ chlapce z tuzemska, který nechtěl zameškat učení ve své kmenové 

škole a musel na čas opustit Českou republiku. 

Desetiletý Nikolas, žák třetí třídy, nechtěl zameškat tři měsíce výuky, aby mohl mít na 

konci roku uzavřenou klasifikaci. Musel totiž tuto dobu pobývat v Americe u svého 

otce. Základní škola Mládežnická v Havířově mu proto umožnila výuku přes Internet. 

Takto zvládal vzdělávací proces matematiky, českého jazyka a prvouky, který probíhal 

jednou týdně pod vedením jeho třídní učitelky. Ta mu posílala učivo a různé školní 

materiály mailem a novou látku vykládala prostřednictvím videokonference. 

(Infoportály.cz [online] [cit. 2012-06-12], sekce Karvinsko, dostupný z 

http://www.infoportaly.cz/karvinsko/havirov/1267-vyuka-na-dalku-az-z-ameriky). 

Tento případ je trochu vzdálený od smyslu mé práce, avšak v něčem se podobá. 

Především je to udržení kontaktu s učebním tempem ve své kmenové třídě z důvodu 

dlouhodobé nepřítomnosti. Nezahrnuje ale kontakt s vrstevníky, nýbrž s třídní 

učitelkou, které patří mé uznání, protože ne každý učitel by umožnil něco takového. 
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4 Návrh vlastního řešení dané problematiky 

Žáci, kteří přicházejí do dětského diagnostického ústavu na dobrovolný diagnostický 

pobyt musejí na dočasnou dobu (zpravila 8 týdnů) ukončit své působení ve škole, kam 

před umístěním do DDÚ docházeli. Se svou kmenovou školou nemají žáci po dobu 

pobytu v DDÚ žádný kontakt. Nejsou tedy součástí výukového procesu ve své kmenové 

třídě a ani nemají kontakt se svými vrstevníky ve třídě. Tato skutečnost může 

znevýhodnit žáka při opětovném nástupu do své kmenové třídy po ukončení pobytu 

v DDÚ. U žáků, kteří mají záškoláctví menšího rozsahu a jsou umístěni do dětského 

diagnostického ústavu na dobrovolný diagnostický pobyt, může být udržování kontaktu 

se svou kmenovou školou po dobu celého pobytu velmi přínosné. Jejich zapojení do 

třídního dění je samozřejmě složitější než u žáků, kteří docházeli do školy pravidelně. 

Rodiče musí s umístěním svého dítěte do DDÚ souhlasit, tak se předpokládá i jejich 

spolupráce např. při plnění různých víkendových úloh. Učitelé z kmenové školy 

předávají do DDÚ školní dokumenty pro výuku žáka, podle kterých se řídí vyučující 

v dětském diagnostickém ústavu (RVP - Rámcově vzdělávací plán). 

4.1 Popis projektu 

Pomocí ICT se mohou žáci umístění v dětském diagnostickém ústavu na dobrovolný 

diagnostický pobyt udržovat v kontaktu se svou kmenovou školou intenzivněji než je 

tomu doposud. Prostřednictvím videokonferenčního obousměrného přenosu se zajistí 

kontakt mezi žákem v dětském diagnostickém ústavu a děním v celé třídě, kterou žák na 

dočasnou dobu opustil. Díky tomuto virtuálnímu propojení je umožněna účast žáka na 

výuce v kmenové škole a nadále může plnit úkoly svého učitele ze školy. Zadané úkoly 

učitel umístí na internetu do e-learningového systému, o kterém je žák, učitel, rodič 

a vychovatel či pedagogický asistent ze zařízení vyrozuměn. U žáka je při výuce 

v dětském diagnostickém ústavu vždy přítomen učitel, pedagogický asistent nebo 

vychovatel, který působí jako dohled a poskytovatel případné podpory. Učitel ve 

kmenové škole umístí a nasměruje web kameru podle potřeby (při výkladu látky na 

sebe, na tabuli, apod.), může ji kdykoliv dočasně vypnout. Mikrofon je umístěn ve 



vzdálenosti odpovídající kvalitnímu zvukovému přenosu. Volíme kvalitní mikrofon, 

aby byl zajištěn plnohodnotný přenos dění ve třídě. Odpojení zvukového přenosu si 

reguluje učitel sám. Třída v kmenové škole žáka umístěného do dětského 

diagnostického ústavu na dobrovolný diagnostický pobyt musí být vybavena 

Internetem, to je nutné. Dále je ve třídě PC s reproduktory pro dokonalé zajištění 

videokonferenční výuky na dálku v reálném čase. 

Žák v dětském diagnostickém ústavu sedí před počítačem vybaveným reproduktory, 

web kamerou a mikrofonem a je připojen k Internetu. Naslouchá výkladu učitele, může 

se interaktivně účastnit výuky. Vypracovává úkoly, které má od učitele zpracované do 

elektronické podoby. Tyto úkoly jsou pro celou třídu stejné, tak učitel nemá vlastně 

s přípravou o moc více práce. Jen při testech, apod. musí učitel pro žáka v dětském 

diagnostickém ústavu vytvořit elektronický dokument. Pedagogický pracovník 

přítomný u žáka může po dohodě s učitelem z kmenové školy přerušit spojení na 

předem určenou dobu. 

O přestávkách je umožněno žákovi virtuálně komunikovat s dětmi ve své kmenové 

třídě. Někteří žáci budou třeba chtít pomoci s doučováním a zapojí se tak do procesu 

výuky na dálku. U jiných žáků tato zkušenost třeba zanechá přínosný výchovný dopad 

(opravdu se to může stát ..., je v ústavu!). 

Je nutné upozornit, že výuka tímto způsobem na dálku nemusí zahrnovat všechny 

předměty, ale nemělo by dojít k absenci takových předmětů, jako jsou např. M, ČJ, D, 

Př, Z, apod. 

4.2 Organizace projektu 

 Žák a jeho zákonný zástupce jsou při příchodu do DDÚ srozuměni se způsobem 

výuky pomocí ICT a možnosti propojení mezi jeho kmenovou školou 

a diagnostickým ústavem ve výuce. 

 Jsou podány informace o společné internetové adrese pro ukládání a zadávání 

úkolů. 



 Je informován/a učitel/ka žáka z kmenové školy o datu zahájení výuky pomocí 

ICT. 

 Učitelé z kmenové školy žáka poskytnou pro DDÚ plánovaný rozvrh spojení. 

 Žák je při výuce v kontaktu se svou kmenovou třídou a učitel/ka mu zadává 

práci online. Tak probíhá výuka i vypracování zadaných domácích úkolů. 

 Výuka může být dočasně zvukově či obrazově odpojena, na tom se vždy 

dohodnou pedagogové, pro zajištění větší soustředěnosti při vypracovávání 

zadané práce. 

 Žák může být pomocí mikrofonu a web kamery o přestávkách v kontaktu se 

svou kmenovou třídou, přísedícím je pedagog z dětského diagnostického ústavu. 

4.3 Způsob komunikace 

 Student komunikuje se svou kmenovou školou pomocí aplikace pro 

videokonferenční spojení mikrofonem, reproduktory a webkamerou. Dále má 

samozřejmě k dispozici PC, případně tiskárnu. 

 Pedagog z kmenové školy komunikuje pomocí PC, aplikace pro 

videokonferenci, mikrofonu, reproduktorů, webkamery a případně tiskárny. 

Možné videokonferenční aplikace by mohly být např. Google Hangout či Skype. 

4.4 Místo pro zadávání a ukládání úkolů 

 Jakýkoliv LMS (Learning management system), např. běžně používaný Moodle, 

kde mají přístup obě strany tj. dětský diagnostický ústav i kmenová škola. LMS 

má i řadu dalších funkcí jako jsou třeba fóra, kalendář apod. Pedagog, který 

vede výuku, zde zadává práce studentovi pro vypracování a ukládá mu sem 

domácí úkoly. Případně na těchto stránkách informuje žáka a pedagogy ze 

zařízení o termínech týkajících se písemných prací nebo zkoušek. Tím je 

zajištěn dohled nad přípravou žáka. 



4.5 Možné přínosy 

 Zachování kontaktu se svou kmenovou školou. 

Žáci přicházející do dětských diagnostických ústavů na dobrovolný diagnostický pobyt 

jsou na dočasnou dobu nuceni přerušit svoji přítomnost ve své kmenové škole. Tento 

návrh projektu řeší zachování kontaktu prostřednictvím virtuálního spojení. 

 Zachování kontaktu s výukovým tempem. 

Výukové tempo je v dětském diagnostickém ústavu trochu jiné než v běžných 

základních školách. Učitelé mají ve třídách žáky různých ročníků a mnohdy musejí 

přistupovat k jednotlivcům individuálně. Pokud by tedy žáci, kteří jsou umísťováni na 

dobrovolný diagnostický pobyt, udržovali spojení se svou třídou ve smyslu této práce, 

bylo by výukové tempo zachováno. 

 Výchovný dopad na spolužáky ve třídě, ze které byl umístěn žák do DDÚ. 

Spolužáci, které musel žák na dočasnou dobu opustit z důvodu umístění do dětského 

diagnostického ústavu na dobrovolný diagnostický pobyt pro nějaký výchovný problém, 

mohou vnímat jeho virtuální přítomnost ve třídě jako alarmující jev. Zejména pak ti 

žáci, kteří nepatří mezi bezproblémové. 

 U žáka může dojít v důsledku komunikace se svými bývalými spolužáky k větší 

motivaci zlepšit své chování, popřípadě zlepšení prospěchu. 

Protože se zachová kontakt se svou kmenovou třídou a žák je vlastně přítomen dění ve 

své kmenové třídě, může dojít k navázání kontaktu i se spolužáky, se kterými předtím 

příliš nekamarádil a k zlepšení vrstevnických vztahů. V důsledku to může vyvolat 

u samotného žáka lepší pocit a následně motivaci zlepšit své chování. 

 U záškoláků může dojít k nové motivaci chodit do školy. 

Děti přicházející do dětského diagnostického ústavu na dobrovolný diagnostický pobyt 

z důvodu nechození do školy, mohou díky informačním komunikačním technologiím 

být motivovány k výuce. 

  



 Samotné ICT, pomocí kterých žáky výuka více baví. 

Obecně je známo, že ICT ve výuce jsou při vhodném používání dobrým motivačním 

prvkem. 

 Možnost zapojení spolužáků ve smyslu doučování. Může dojít ke zlepšení 

kamarádských vztahů s neproblémovými spolužáky ve třídě. 

Doučování od lépe se učících spolužáků může být přínosem nejen ve výuce, ale 

i v zlepšení interpersonálních vztahů mezi žáky. 

 Rychlejší navázání sociálního i osobního kontaktu se svou třídou v případě 

záškoláctví. 

V případě školáctví nebo nechození do školy z jiného důvodu, je žák odloučen od 

veškerého dění ve své kmenové třídě poněkud déle.. V dětském diagnostickém ústavu 

se mu umožní výuka na dálku ve své kmenové škole a on má možnost navázání 

kontaktu se svou třídou, vrstevníky, vyučujícími ... Po absolvování pobytu v dětském 

diagnostickém ústavu je návrat do své kmenové školy mezi vrstevníky značně ulehčen. 

 Snadnější návrat do učebního procesu na své kmenové škole po ukončení pobytu 

v DDÚ, protože žák vlastně nikdy úplně svou třídu neopustil. 

4.6 Možné problémy 

 Financování - problémy tohoto charakteru se týkají materiálního vybavení (např. 

PC, mikrofon, webkamera, sluchátka, reproduktory k PC), ale taky personálního 

zajištění v dětských diagnostických ústavech. 

 Potřeba pedagogického pracovníka v přítomnosti žáka v DDÚ - tento bod 

souvisí s financováním a personálním zajištěním. 

 Neochota některých vyučujících - nové věci mají své odpůrce a informační 

komunikační technologie také. Je to přeci jen zásah do zajetých kolejí 

každodenního dění. Ale naštěstí mají nové věci i své příznivce. 

 Nedostatečná znalost ICT - kurzy pro pedagogy na téma ICT 



5 Průzkum zájmu o nasazení podobné problematiky 

i v jiných DDÚ i mezi pedagogy ZŠ majícími 

praktické zkušenosti s žáky s poruchami chování 

Cílem průzkumu bylo zjištění zájmu pedagogů o propojení výuky pomocí ICT 

(Information and Communication Technologies) mezi dětským diagnostickým ústavem 

a školou, ze které žáci přicházejí do DDÚ na dobrovolný diagnostický pobyt. Zájem 

pedagogů byl zjišťován v dětských diagnostických ústavech i ve školách mající s těmito 

žáky zkušenosti. 

Cílem průzkumu byl i monitoring zkušeností s problematikou vzdělávání pomocí ICT 

u učitelů, jak z dětských diagnostických ústavů, tak vyučujících ze základních škol, 

odkud jejich žáci absolvovali pobyt v dětském diagnostickém ústavu. 

5.1 Předmět a metoda šetření 

Předmětem šetření byly názory na tento projekt u učitelského personálu z dětských 

diagnostických ústavů a základních škol, ze kterých žáci absolvovali dobrovolný 

diagnostický pobyt v dětském diagnostickém ústavu. Metoda šetření se uskutečnila 

formou online dotazníků s využitím služby Google disk. Vzorek šetření tvoří 57 online 

vyplněných dotazníků od učitelů a učitelek z dětských diagnostických ústavů 

a základních škol. 

Pro větší představivost respondentů o tomto projektu byl na dotazníku uveden stručný 

popis práce (viz příloha), který nastínil problematiku návrhu projektu. Další otázky 

monitorují zkušenosti a zájem pedagogických pracovníků o vzdělávání pomocí ICT. 

  



5.1.1 Vyjádření respondentů k problematice návrhu tohoto projektu 

Respondenti projevili své názory na daný projekt na základě stručného popisu, který byl 

umístěn na samém začátku online dotazníku. Popis obsahoval dostatečné informace pro 

představení si projektu.  

Vyjádření pedagogů k tomuto návrhu projektu je velmi široké a zajímavé. Zahrnuje 

krátké negativní názory typu: "je nerealizovatelný, popravdě si to moc nedovedu 

představit, nevidím ho jako reálný a nemyslím si, že by mohl fungovat, nejsem jeho 

příznivcem", apod. Pozitivní krátké názory na tento projekt mají většinou tuto podobu: 

"je zajímavý, líbí se mi, je to dobrý nápad, nevidím do dění výuky v DDÚ, ale projekt 

se mi líbí, má smysl, nevidím do podrobností, ale myšlenka je dobrá", atd. 

I další vybrané více obsáhlé názory, ať už negativní nebo pozitivní, jsou velmi 

zajímavé. Například: 

 Nápad je to zajímavý, nicméně asistence učitele v DDÚ je problém. 

 Super nápad! Tyto děti jsou zcela vytrženy z reality i školy, tohle je možnost, 

jak je držet v kontaktu s běžným životem. 

 Myšlenka není špatná za předpokladu, že žák je motivován nepřerušit výuku, 

dohnat zanedbané učivo a v DDÚ při výuce je přítomen asistent, který je 

schopen sledovat výuku společně se žákem z jeho kmenové školy. 

 Váš projekt se mi líbí. Otvírá veliké možnosti těm učitelům, kteří se nebojí 

nových věcí, a může být obrovskou pomocí pro děti. 

 Udržení kontaktu se svou školou hodnotím pozitivně. Zejména pak v ročnících, 

kde se rozhoduje o dalším studiu. 

 Výborný nápad, který musí přejít přes spoustu problémů: ochota pedagogů na 

obou stranách, finanční prostředky, náhled na věc žáků, kterých se výuka bude 

týkat aj. Osobně těmto projektů fandím a přeji mnoho úspěchů. Myslím, že by 

mohl mít pozitivní přínos pro tyto žáky. 

 Dobrý nápad v případě, když dítě dochází do své kmenové školy a delší dobu je 

nemocné. V případě DDÚ je to komplikované pro učitele i žáka. Myslím si, že 

je to příliš závislé na technickém vybavení a schopnostech učitele. 



 Možná by to pro ně mohlo být zajímavé, ale nejsem si jistá, jestli problémový 

žák, který neudrží pozornost ve své kmenové třídě, ji udrží a dokáže 

spolupracovat takto na dálku. Navíc interpersonální vztahy jsou přesunuty pouze 

na úroveň virtuální což ve výsledku sníží schopnost komunikace žáků mezi 

sebou "life". 

 Určitě jako zpestření výuky to není špatné, ale doporučil bych ze začátku tento 

projekt vyzkoušet v "normální třídě". Přeci jen práce s dětmi z diagnostických 

ústavů má svá specifika. 

Těchto několik názorů charakterizuje pestrost a rozmanitost reakcí respondentů na tento 

projekt, který byl většinou dotázaných pedagogů podporován. 

6 Zhodnocení výsledků 

6.1 Zhodnocení výsledků průzkumu zájmu o tento projekt 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že tento projekt má mezi většinou dotázaných 

pedagogů své příznivce. A to i v řadách speciálních pedagogů učících v dětských 

diagnostických ústavech. Jako věcné hodnocení lze vzít především názory 

pedagogických odborníků, které vyjadřují obavy ze sekundárních náležitostí daného 

návrhu projektu. Respondenti se zaobírají otázkou financování, personálního zajištění 

a problematikou samotné realizace. Z odpovědí online dotazníkového šetření je patrné, 

že stěžejní otázka "Jaký máte názor na výše uvedený projekt?" vyvolala 

u pedagogických odborníků řadu hodnotných reakcí, které obsahují pozitivní, ale 

i negativní reakce. Některé z nich jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

Pohledy některých učitelských pedagogů na samotný proces virtuální výuky ve smyslu 

této práce (vzdělávání na dálku v důsledku nucené nepřítomnosti ve své kmenové škole 

na dočasnou dobu) jsou skeptické a někteří se obávají, že se ztratí kontakt mezi žákem 

a učitelem. To ale v tomto případě nemusí respondenty zneklidňovat, protože se jedná 

o dobrovolné diagnostické pobyty, které se navracejí po absolvování pobytu v dětském 

diagnostickém ústavu zpět domů, a tím i do své kmenové školy. Naopak může dojít 



například u záškoláků k rychlejšímu znovunavázání kontaktů s děním ve třídě. Myšleno, 

jak navázání sociálních vztahů, tak kontaktu s vyučujícím, apod. Samotný návrat do 

kmenové školy žáka nepochybně může v některých případech být značně ulehčen 

v důsledku virtuální přítomnosti ve své kmenové třídě po dobu pobytu v dětském 

diagnostickém ústavu. Podrobnosti k této problematice jsou uvedeny v kapitole Návrh 

vlastního řešení dané problematiky. K tomuto návrhu projektu se vyjádřili učitelé 

z dětských diagnostických ústavů v 62% dotázaných kladně a 38% dotázaných učitelů 

se vyjádřilo k návrhu projektu záporně. Tedy více než polovina učitelů-speciálních 

pedagogů z dětských diagnostických ústavů hodnotí návrh projektu jako přínosný. 

6.2 Zhodnocení výsledků monitoringu zkušeností 

s problematikou vzdělávání pomocí ICT (Information and 

Communication Technologies) 

Sledování zkušeností pedagogů s ICT ve vzdělávání pomocí online dotazníkového 

šetření přináší většinou pozitivní výsledky. Jednotlivé dotazy směřované na monitoring 

zkušeností s informačními komunikačními technologiemi ve vzdělávání jsou 

procentuálně znázorněné pomocí výsečových grafů. Výsledky online dotazníkového 

šetření jsou rozděleny na odpovědi pedagogů z dětských diagnostických ústavů 

a odpovědi pedagogů ze základních škol, majících zkušenosti s dětmi, které absolvovaly 

pobyt v diagnostickém ústavu. 

  



6.2.1 Výsledky odpovědí pedagogů z DDÚ 

 

Učitelé z dětských diagnostických ústavů v 82% dotazovaného vzorku vyjádřili svou 

přístupnost k informačním technologiím ve vzdělávání. Moderní výuka pomocí těchto 

technologií přináší zpestření pro žáky, ale i učitele. 

 

Pedagogové odpovídají v 94%, že dětem, které nemají dostatečný zájem o školu, mohou 

informační komunikační technologie motivačně pomoci. Výsledkem je pozitivní 

zjištění, že vnímání ICT ve vzdělávání je pro řadu pedagogů z dětských diagnostických 

ústavů chápáno i jako motivační nástroj a pomoc při výuce, zejména pak u žáků, kteří se 

nehrnou do učení. 
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Graf č. 1 : Přístupnost učitelů k novým 

technologiím ve vzdělávání. 
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Graf č. 2 : Názor, zda ICT ve vzdělávání mohou 

přinést  motivaci do učení. Zejména pro děti, které 

nejeví dostatečný zájem o školu. 

ANO NE NEVÍM 



 

V 82% uvádějí respondenti kladné reakce na výuku pomocí ICT. Zbylých 18% 

dotazovaných není příliš spokojeno s výukou pomocí ICT a jsou spíše její odpůrci. 

Názory na výuku pomocí ICT od pedagogů z dětských diagnostických ústavů jsou 

poměrně ve velké míře pozitivní. 

 

Zájem pedagogů učících v dětském diagnostickém ústavu by měl být také o kurzy 

zaměřené na ICT. Výsledkem šetření je 50% respondentů, kteří absolvovali nějaký kurz 

na toto téma. Druhých 50% pak tvoří skupina, která se nezúčastnila žádného takového 

kurzu. Tento procentuální poměr výsledků nám již naznačuje (i když je z malého 

vzorku pedagogů) problematiku náklonnosti pedagogů ke vzdělávání pomocí ICT 

a především potřebu financování těchto kurzů na téma ICT v diagnostických ústavech. 
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Graf č. 3 : Názory pedagogů z DDÚ 

na výuku pomocí ICT 

Kladné názory Záporné názory 
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Graf č. 4 : Monitoring absolvování kurzu 

na téma ICT u oslovených pedagogů z DDÚ 
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Zkušenosti s podobným vzděláváním na dálku pomocí ICT například u dlouhodobě 

nemocných dětí nebo při doučování má 6% respondentů a 94% ji nemá. 

 

Vybavení na videokonferenční rozhovor mají školy při dětských diagnostických 

ústavech, ve kterých respondenti pracují v 65% dotázaných, 23% uvádí částečné 

vybavení a  12% zmiňuje žádné vybavení. Jde o PC, připojení na Internet v učebnách, 

sluchátka, mikrofon. 
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Graf č. 5 : Zkušenost pedagogů z DDÚ s 

podobným  vzděláváním na dálku pomocí ICT 

např. u dlouhodobě nemocných dětí, při doučování 

apod. 
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65% 
12% 

23% 

Graf č. 6 : Monitoring vybavení pro 

videokonferenční rozhovor v DDÚ u oslovených 

pedagogů 

Mají vybavení  Nemají vybavení Částečně 



 

Zkušenost s E-learningem uvádí 89% oslovených respondentů z dětských 

diagnostických ústavů, Google hangout nezná nikdo a respondenti, kteří se účastnili 

nějakého webináře tvoří 11% ze vzorku šetření. E-learning je v dnešní době na většině 

školách nějakým způsobem zařazen do vzdělávání, pedagogové se s ním setkávají čím 

dál víc častěji než tomu bylo dříve. 
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Graf č. 7 : Monitoring zkušeností  učitelů z DDÚ s 

webinářem,  E-Learningem a Google hangoutem 
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6.2.2 Výsledky odpovědí pedagogů ze ZŠ, ze kterých žáci absolvovali pobyt 

v DDÚ 

 

Respondenti z řad základních škol mimo dětský diagnostický ústav vyjádřili v 95% 

svou přístupnost ke vzdělávání pomocí nových technologií. 2% částečně a 3% NE. 

 

87% respondentů si myslí, že pomocí ICT lze motivovat žáka, který nejeví moc velký 

zájem o školu. 10% odpovídajících neví a 3% respondentů se vyjádřilo, že ICT 

nemohou přinést, žákovi nejevícímu zájem o školu motivaci do učení. 

95% 

3% 2% 

Graf č. 1 : Přístupnost učitelů 

nepracujících v DDÚ k novým technologiím 

ve vzdělávání. 
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Graf č. 2 : Názor, zda ICT ve vzdělávání mohou 

přinést  motivaci do učení. Zejména pro děti, které 

nejeví dostatečný zájem o školu. 

ANO NE NEVÍM 



 

Kladné názory respondentů tvoří 97% dotázaných a jen 3% názory záporné. 

Pedagogové zmiňují v dotazníkovém šetření zajímavé názory, které se týkají 

problematiky vzdělávání pomocí informačních technologií. Uvádějí např., že ICT jsou 

pro děti motivující, přínosné, zábavné a přináší jim nový rozměr ve výuce. Někteří se 

dokonce zmiňují o vzdělávání pomocí technologií jako o nepostradatelné a nezbytné 

součásti výuky dnešní doby. Naproti tomu se objevuje ojedinělý, ale zajímavý názor na 

nekvalitní výuku pomocí ICT v důsledku slabého financování (nedostatek peněz na 

školení). Je však jasné, že výuka se bude tímto směrem pohybovat i nadále 

a pedagogové se postupně budou v dané problematice proškolovat, čím dál víc častěji. 

Otázkou bude ale i nadále financování školení, vybavení, apod. 
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Graf č. 3 : Názory pedagogů 

nevyučujících v DDÚ na výuku pomocí 

ICT 
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Graf č. 4 : Monitoring absolvování kurzu 

na téma ICT u oslovených pedagogů ze ZŠ 

mimo DDÚ 

ANO NE 



Kurzu na téma ICT se zúčastnilo 66% oslovených pedagogů a 34% nikoli. Je dobré 

vědět, jak nejlépe a efektivně používat informační komunikační technologie nebo se 

o nich alespoň něco dozvědět. Zvláště pak při výuce. 

 

93% učitelů ze základních škol, kteří pracují mimo DDÚ nemá zkušenost s tímto 

vzděláváním a 7% zkušenost má. Jako zkušenosti s podobným vzděláváním jsou 

uváděny: účast ve výuce pomocí aplikace pro videokonferenční spojení, odesílání úkolů 

přes Internet u dlouhodobě nepřítomného žáka. Toto forma vzdělávání žáků při nucené 

dočasné nepřítomnosti ve své škole není u nás aplikována ve větší míře, ale jen 

v ojedinělých případech. Vždy totiž záleží na pedagogovi, jestli je ochoten takto 

zprostředkovat výuku. Nemusí se nutně jednat o videokonferenční spojení, existují i E-

Learningové způsoby vzdělávání (vhodná je pak kombinace E-learningu 

s videokonferencí). Na druhé straně je třeba si uvědomit, že učitel nemá ve svých 

povinnostech podobné aktivity, a i když je třeba ochotný, tak nemusí škola, ve které 

pracuje mít dostatečné podmínky a vybavení. 

7% 
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Graf č. 5 : Zkušenost pedagogů ze ZŠ mimo 

DDÚ s podobným  vzděláváním na dálku pomocí 

ICT např. u dlouhodobě nemocných dětí, při 

doučování apod. 

ANO mám zkušenost NE nemám zkušenost 



 

Vybavení pro videokonferenční rozhovor mají základní školy pedagogů, kteří pracují 

mimo dětský diagnostický ústav v 82% dotázaných. Částečné vybavení své školy uvádí 

8% pedagogů a 10% pedagogů nemají žádné takové vybavení. 

 

Zkušenost s webinářem uvádí 23% respondentů, s Google hangout 6% respondentů 

a s E-learningem 71% respondentů. Oslovení učitelé ze základních škol, kteří nepracují 

v dětském diagnostickém ústavu, uvádějí příklady absolvovaných webinářů: Výuka 

cizího jazyka, Marketing, webinář k novelizaci RVP (rámcově vzdělávací plán) 

a úpravě ŠVP (školní vzdělávací plán) v editoru SMILE, Školní klima, problémový žák, 

Využití ICT ve vyučování. 
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Graf č. 6 : Monitoring vybavení pro 

videokonferenční rozhovor v ZŠ mimo DDÚ u 

oslovených pedagogů 
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mimo DDÚ s webinářem,  E-Learningem a Google 

hangoutem 
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6.3 Experiment 

Ověřit záměr experimentálně se bohužel před dokončením této práce nepodařilo. Z pěti 

oslovených škol, jejichž děti byly umístěny v dětském diagnostickém ústavu na 

dobrovolný diagnostický pobyt, tři nereagovaly na opakovaně zaslaný mail se žádostí 

o experiment a ve dvou školách s experimentem nesouhlasili učitelé, kterých by se 

výukový proces na dálku týkal. V dětském diagnostickém ústavu bylo provedení 

experimentu schváleno ředitelem zařízení, z tohoto pohledu by se zkouškou realizace 

nebyl žádný problém. Na projketu ale budeme dále pracovat a experiment jsme 

připraveni, budou-li vhodné podmínky, uskutečnit. 

  



Závěr 

Jak ukazují příklady ze zahraničí, byla by virtuální výuka ve smyslu této práce pro 

dobrovolné diagnostické pobyty velmi vhodná. Její přínos by byl především 

v usnadnění návratu žáka umístěného do dětského diagnostického ústavu na dobrovolný 

diagnostický pobyt do své kmenové školy. Nejedná se jenom o kontinuitu vzdělávání, 

ale také o udržení kontaktu s vrstevníky, který je neméně důležitý (viz 4.5 Možné 

přínosy). Realizace projektu však nebude v podmínkách ČR snadná, přičemž největší 

překážkou není nedostatek příležitosti nebo technického vybavení jednotlivých 

pracovišť, ale lidský faktor, jak vyplývá též ze zatím nezdařené snahy o experiment. 

Vzhledem k mé profesi vychovatele v dětském diagnostickém ústavu, přicházím 

pochopitelně do styku s dětmi na dobrovolném diagnostickém pobytu a jejich 

problematiku dobře znám. Proto si myslím, že tento návrh projektu má smysl a význam. 

Doufám, že se mi podaří ho brzy zrealizovat. 
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