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ANOTACE
Bakalářská práce pojednává o integraci dívky s hypotonickým syndromem do běžné základní školy.
Na úvod seznamuje s jednotlivými druhy handicapů a možnosti vzdělávání dětí s příslušným
handicapem. V praktické části je pohled na handicapovanou dívku, která od první třídy navštěvuje
běžnou základní školu. Pomocí výzkumů jsem zjistila pohled dětí i třídních učitelů na integraci
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ANNOTATION
My bachelor´s dissertation is about integrated girl with hypotonic syndrome in common primary
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ÚVOD
Vždy mě problematika integrace dětí s handicapem zajímala, bohužel jsem doposud
neměla příležitost si tuto situaci jako vyučující vyzkoušet. Před mateřskou dovolenou jsem
pracovala jako třídní učitelka v základní škole v Praze. Přesně si pamatuji první rok, kdy
jsem nastoupila do třetí třídy o 28 dětech, ve které jsem měla 6 dětí s různými
specifickými poruchami učení. Tato problematika mě velmi zajímá. Proto když jsem
vybírala téma mé bakalářské práce, navštívila jsem bývalou kolegyni ze školy, kde jsem
dříve pracovala. Po konzultaci jsme vybrali problematiku participace dítěte se specifickými
vzdělávacími potřebami. Pak už zbývalo vybrat vhodné dítě a nemusela jsem hledat
dlouho. Kolegyně byla 3 roky třídní učitelkou dívky, která byla integrována do běžné ZŠ.
Když jsem za kolegyní s tímto tématem přišla, zrovna předávala dívku do čtvrté třídy
k novému třídnímu učiteli. Dívka trpí centrálním hypotonickým syndromem, má snížený
intelektuální potenciál a tehdy většina jejích schopností neodpovídala věku. Nyní
navštěvuje 5. třídu ZŠ v Praze 5.
V první části mé bakalářské práce vymezím základní pojmy, popíši obecně integraci dětí se
specifickými vzdělávacími potřebami, jaké děti tam můžeme zařadit, možnosti
v usnadnění pobytu v běžné základní škole a individuální studijní plán, podle kterého dítě
pracuje jak s třídním učitelem, asistentem, tak s rodiči.
V druhé části charakterizuji přímo postižení dívky. Tedy hypotonický syndrom,
diagnostiku, rehabilitaci a dívčin progres během docházky do běžné ZŠ. Také kazuistiku
dívky, její individuální plán, situaci v rodině a vliv jejího působení na třídu.
V praktické části se pomocí dotazníků budu snažit zjistit pohledy dětí na participaci dívky a
pomocí rozhovoru s učiteli zjistit i jejich pohled na tuto problematiku.
Výstupem mé bakalářské práce by měl být komplexní pohled na vliv participace dívky se
speciální vzdělávací potřebou na chod vybrané třídy, její atmosféru, kolektiv a práci
třídního učitele.
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1

ZÁKLADNÍ POJMY

V této kapitole se pokusím vymezit základní pojmy, které se týkají postižení a integrace.
Handicap neboli postižení je určité znevýhodnění, vada určitého ústrojí. Známe tělesný
handicap, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, neurologické vady.
Dříve bylo postižení bráno jako kategorie, do které se zařadil člověk, kterému byl odhalen
defekt, po kterém následovalo příslušné opatření. Dnes tomuto pojmu mnohem lépe sedí
pojmenování – životní rozměr.1
„Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním
postižením-tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči,
souběžným postižením více vadami a specifickými poruchami učení a chování, žáci se
zdravotním znevýhodněním- zdravotně oslabení, s dlouhodobým onemocněním a lehčími
zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování a žáci se sociálním
znevýhodněním - žáci z rodinného prostředí, s nízkým sociálně-kulturním postavením,
ohrožení sociálně-patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou
ochranou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. Patří
sem i okruh žáků nadaných a mimořádně nadaných.“2

1.1 EPIDEMIOLOGICKÉ UKAZATELE
Epidemiologický výzkum nám ukazuje procentuelní rozdělení jednotlivých druhů postižení
v populaci. Vypadá to následovně: 30 % tělesně postižení, 30 % mentálně postižení, 30 %
sluchově postižení, 5 % zrakově postižení, 5 % narušena komunikační schopnost3
Když se na to podívám podrobně, je to samozřejmě trochu složitější. „60 000 osob se
zrakovým postižením (z toho až 4500 nevidomých), 300 000 osob se sluchovým
postižením (z toho až 15 000 neslyšících), 60 000 osob s narušenou komunikační
schopností, 1500 osob hluchoslepých, 300 000 osob s mentálním postižením (z toho až
60 000s těžkým mentálním postižením), 300 000 osob s tělesným postižením (z toho

1

JANKOVSKÝ J. Ucelená rehabilitace dětí. Praha: Triton, 2001. 158 s. ISBN 80-7254-192-7
PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno: Paido; edice pedagogické
literatury. 2006, s. 23, ISBN 80-7315-120-0
3
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
2
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150 000 osob s těžkými pohybovými vadami), 100 000 osob s psychickou poruchou nebo
onemocněními, osoby s jinými dlouhodobými poruchami nebo onemocněními“4

1.2 INTEGRACE
Co to vlastně integrace znamená? Integrace v souvislosti s handicapovanými jedinci
znamená začlenění mezi nepostižené. Samozřejmě tak, aby se co nejvíce eliminovaly
komplikace z toho vyplívající. Vždy je velmi důležité zvážit, kdy je integrace žáka
s handicapem do běžné základní školy vhodná a bude přínosem pro všechny zúčastněné,
jak handicapovaného žáka, tak ostatní děti a učitele. Když se pro integraci rozhodneme,
vždy to souvisí se zajištěním optimálních podmínek pro handicapovaného, ať až
materiálního tak psychického. Všechny tyto podmínky usnadní průběh integrace žáka do
běžné třídy, přispějí k jeho pohodě a eliminují stres.5 Nejdůležitější na integraci a jejím
hlavním cílem, by mělo být respektování se, najít cestu jak společně kvalitně fungovat a
vzájemně se obohacovat.6
Máme několik druhů integrací: školskou, pracovní a společenskou komunitní integraci.
Do školské integrace náleží např. integrace dětí s postižením do běžné ZŠ a následné
opatření pro jeho vzdělávání. Ty nejjednodušší jsou upravené podmínky pro
vypracovávání úkolů při vyučování (více času na zadaný úkol, nebo zkrácené práce,
doplňovačky místo diktátu atd.), dále individuální plán, který zpracuje učitel a pracují
podle něj děti jak ve škole s vyučujícím tak rodiče doma a nakonec je možnost přidělení
osobního asistenta, který s dítětem na daných úkolech během vyučování pracuje.
Do pracovní integrace řadíme poskytnutí pracovních míst pro osoby se změněnou
pracovní schopností (např. lidé po vážném úrazu apod.) a projekty, které podporují
zaměstnávání osob s postižením.7
Společenská

komunitní

integrace

znamená

upravené

podmínky

pro

život

handicapovaných, například bezbariérové bydlení, sociální pomoc a další výhody
umožňující samostatný život handicapovaných.8
4

SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 47s. ISBN 978-80-247-1733-3
J. ŠKODA, S. FISHER, Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. 208 s. ISBN978-80-7387-01-0
6
ZELINKOVÁ O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. 263s. ISBN 80-7178-800-7
7
J. SLOWÍK. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160s. ISBN 978-80-247-1733-3
5
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1.3 SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA
Cílem speciálně-pedagogické diagnostiky je co nejrychleji najít o jaký druh postižení se
jedná a navrhnout co nejlepší možnou rehabilitaci.9Také to můžeme definovat jako
proces, během kterého je zjišťován průběh a výsledek výchovy a za jakých podmínek vše
probíhalo a také co konkrétní postižení znamená pro další vzdělávání dítěte. 10
Na diagnostice jedince se podílí řada specialistů. Např. specialisté v jednotlivých
disciplínách speciální pedagogiky, psychologové, lékaři.11
Známe tyto metody diagnostiky: anamnéza (osobní, rodinná, školní), pozorování
(záměrné i nezáměrné), rozhovor, dotazníky, testy (psychologické, pedagogické,
didaktické), metody ověřování vědomostí a dovedností, analýza výsledků školní činnosti,
přístrojové metody. Výsledkem diagnostik je diagnóza, která pomůže jedinci lépe zvládat
jeho handicap.12
V praktické části využiji tři z těchto uvedených metod a to pozorování (zařadím se na
týden do třídy, do kolektivu a budu sledovat, jak integrace ve třídě probíhá a jaký na ni má
vliv) dále rozhovor a na závěr mého pobytu ve třídě rozdám dětem dotazníky.

1.4 TERAPIE
Po určení diagnózy přichází terapie. Terapie z hlediska speciální pedagogiky můžeme
definovat jako odborný postup, či cestu, díky které je možné zlepšit možnosti vzdělávání a
výchovy postižených, dosahovat vytyčených cílů a zároveň léčit.13 Důležité je zmínit, že
terapií se také upravují společenské vztahy, dochází k obnovení praktických schopností a
dovedností. Postižený člověk se může seberealizovat, nacházet zpátky ztracené
sebevědomí.14
DRUHY TERAPIÍ
8

J. SLOWÍK. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160s. ISBN 978-80-247-1733-3
J. ŠKODA, S. FISHER, Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. 208s. ISBN978-80-7387-01-0
10
JANKOVSKÝ J. Ucelená rehabilitace dětí. Triton: Praha, 2001. 158 str. ISBN 80-7254-192
11
J. ŠKODA, S. FISHER, Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. 208s. ISBN978-80-7387-01-0
12
J.SLOWÍK. Speciální pedagogika, Praha: Grada, 2007. 160s. ISBN 978-80-247-1733-3
9

13
14

SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
ZELINKOVÁ O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. 263 str. ISBN 80-7178-800-7
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Existují různé léčebné terapie, samozřejmě ne v lékařském slova smyslu.


Arteterapie je terapie, která využívá terapeutické možnosti výtvarných činností
(má psychoterapeutický efekt a rozvíjí komunikační schopnosti.



Muzikoterapie je metoda, která funguje na hudební bázi, práci s hudbou.



Ergoterapie využívá pracovních činností samozřejmě s ohledem na pracovní
schopnosti klienta.



Dramaterapie se zakládá na léčebném efektu dramatických postupů.



Zooterapie je speciální terapie využívající kontakt klienta a zvířete. Herní terapie
využívá hru jako terapeutický prostředek, využívá se hlavně v dětských léčebnách
nebo nemocničních oddělení.



Metoda bazálního dialogu rozvíjí všechny základní prvky vnímání a reakce u klientů
s těžkým nebo hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami.15

Pomocí různých cvičení klient odstraňuje špatnou výslovnost. Většinou se jedná o děti,
které neví, jak správně pracovat s ústní dutinou aby z ní vycházely hlásky ve správném
znění.16

1.5 KOMPENZACE
Kompenzace je v podstatě jakousi náhradou porušené, nevyvinuté nebo zaniklé funkce
(resp. orgánu). Tu nahradíme jinou funkcí (resp. náhradou orgánu).
Nejčastěji to můžeme vidět u zrakově postižených. Nevidomí si rozvinou ostatní smysly na
mnohem vyvinutější úroveň, než člověk bez postižení. Mají skvěle vyvinutý hmat a sluch.
V některých případech lze použít kompenzační pomůcku, např. u osob se sluchovým
postižením lze využít naslouchátko.17

2

DRUHY POSTIŽENÍ

V této části mé bakalářské práce budu popisovat děti s jednotlivými druhy postižení a
jejich opatřeni pro kvalitní vzdělávání.
15

SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
SLOWÍK J. Speciální pedagogika Praha: Grada, 2007. 55 s. ISBN 978-80-247-1733-3
17
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
16
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2.1 TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
Tělesné postižení ovlivňuje kompletně celou osobnost člověka. Nejčastěji se jedná o
jedince s dětskou mozkovou obrnou. Tito jedinci jsou omezení především v pohybových
možnostech. Aby integrace byla úspěšná, je nutné, aby dítě s tělesným postižením bylo
sociálně adaptabilní, mít dostatečnou míru volných vlastností k překonávání ukážek, které
ho budou provázet celým životem. Děti s tímto postižením mají několik možností
vzdělávání, buď můžou být integrování do běžné základní školy, nebo mají možnost
navštěvovat školy pro tělesně postižené, anebo školy, které jsou při zdravotnických
zařízeních.18
Tělesným postižením se zabývá somatopedie. Mezi tělesně postižené nezařazujeme jen
jedince, na kterých je tělesné postižení vidět. Například člověk, který je upoután na
ortopedický vozík. Do pozornosti somatopedie se dostává každý jedinec, kterému třeba
chybí jen palec na ruce, člověk, který čas od času trpí epileptickými záchvaty.19 Velmi
zajímavé bývá poznat osobnost jedince. Za většinou bezbranným až slabým vzezřením se
může schovávat bytost tak silná, že leckterý zdravý člověk by mohl závidět. Úžasné je to
vidět u dětí, které jsou integrované buď v běžné MŠ, nebo ZŠ. Většinou se velmi aktivně
zapojují do dění ve třídě a snaží se o navázání kontaktu se svými vrstevníky.20
2.1.1 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM


bezbariérový vstup do školy (vozíčkáři)



technické vybavení školy, které usnadňuje pohyb dětí se zdravotním postižením po
škole, velká pomoc pro jedince s těžkým pohybovým postižením jsou informační
technologie (internet, skype, … umožňuje komunikaci a tím podporuje integraci)



didaktické pomůcky



pomůcky pro psaní a kreslení (trojhranný program, speciální psací potřeby,
speciální psací deska s magnetickým pravítkem, protismykové podložky)



pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností (dřevěné, textilní hračky, stavebnice,
speciálně upravené nůžky, …)

18

PIPEKOVÁ J. Kapitola ze speciální pedagogiky. 2. roz. a přepr. vyd., Brno. Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. s. 408s. ISBN 80-7315-120-0
19
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: GRADA, 2007, 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
20
CHVÁTALOVÁ H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2001. 182 s. ISBN 80-7367-013-5
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pomůcky pro tělesnou výchovu a relaxaci (molitanové stavebnice, rehabilitační
míče, …)



vybavení kompenzačními pomůckami- berle a hole, kozičky, chodítka, dětské
rehabilitační kočárky, tříkolky, lezítko.21

„Děti, žáci, studenti s tělesným handicapem mají dnes teoreticky neomezenou příležitost
vzdělávat se v běžných školách všech typů a stupňů. Omezením mohou být samozřejmě
různé stěží překonatelné překážky a bariéry, proto existují i školy specificky zaměřené na
vzdělávání dětí, žáků a studentů s tělesným handicapem.“22 Samozřejmě nic není tak
černo bílé a to slovo „teoreticky“ je tam velmi podstatné. Vždy je nedílnou součástí využití
těchto možností podpora a možnosti rodiny, ve které dítě žije.

Ačkoliv je tělesný

handicap velmi vážný a život velmi ovlivňující je integrace jedince s tělesným handicapem
snazší než u jedinců s jinými druhy postižení. Vliv na to má určitě vysoký výskyt osob
s tímto druhem postižením, také fakt, že se nemusí jednat o postižení vrozené, ale
získané, např. úrazem. K integraci velmi pomáhá také fakt, že společnost se snaží těmto
lidem život co nejvíce usnadňovat, například nárůst bezbariérových prostor v posledních
letech.23

2.2 MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
„ Jedinci s mentálním postižením jsou v naší populaci asi nejvíce zvláštní a odlišní. Pojem
mentální retardace vychází z latinských slov „ mens“ (mysl, duše) a „retardace“ (opozdit,
zpomalit). Doslovný překlad by tedy zněl „opoždění mysli“. Ve skutečnosti je mentální
retardace podstatně složitější syndromatické postižení, které postihuje nejenom mentální
schopnosti, ale lidskou osobnost ve všech jejích složkách. Má tedy rozhodující vliv
nejenom na vývoj a úroveň rozumových schopností, ale týká se rovněž emocí,
komunikačních schopností, úrovně sociálních vztahů, možností společenského a
pracovního uplatnění atd.“24 Známe několik druhů mentálního postižení např. lehká

21

PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno: Paido, edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
22
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 103 s. ISBN 978-80-247-1733-3
23
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 103 s. ISBN 978-80-247-1733-3
24
SLOWÍK J. Speciální pedagogika Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 978-80-247-1733-3
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mentální retardace (IQ 50-69), středně těžká mentální retardace (IQ 35-49), těžká
mentální retardace (IQ 20-34), hluboká mentální retardace (IQ 0-19).25
2.2.1 DEFINICE MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ
Definice mentálního postižení rozdělujeme na:


BIOLOGICKÉ - postižení v důsledku trvalého organického nebo funkčního
poškození



PSYCHOLOGICKÉ - primárně snížená úroveň rozumových schopností měřitelných
testy IQ



SOCIÁLNÍ - postižení charakteristické ztracením ve světě, ve společnosti, tito lidé
nezvládnou fungovat jako samostatná jednotka, musí mít k sobě pomoc.



PEDAGOGICKÉ - snížená schopnost učit se navzdory využití specifických
vzdělávacích metod a potřeb



PRÁVNÍ - snížená způsobilost k samostatnému právnímu jednání.26

2.2.2 VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
„Absolvováním vzdělávacího programu základní školy praktické (dříve zvláštní škola)
získává žák základní vzdělání, absolvováním vzdělávacího programu základní školy
speciální, včetně rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální (dříve
pomocná škola), získá žák základy vzdělání. Třídy pro žáky s mentálním postižením se
mohou zřizovat i při běžných základních školách.“27
Základní školu praktickou navštěvují děti s lehkou mentální retardací, také se tam
vzdělávají děti s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami. Např. žáci s autismem,
sociálním znevýhodněním.

25

J. ŠKODA, S. FISHER, Speciální pedagogika. Praha: Triton, 2008. 208s. ISBN978-80-7387-01-0

26

SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno: Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. 31s. ISBN 80-7315-120-0
27
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Do základní školy speciální chodí žáci se středně těžkou, těžkou, hlubokou mentální
retardací a mentálně postižení žáci s dalšími vadami, pro které je zpracován rehabilitační
vzdělávací plán.28
2.2.3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM:
Ideální podmínky ve škole zajistí dětem s mentálním postižením příjemnější vzdělávání.
Potřebné proto je:


nízký počet dětí ve třídě



upravené prostředí



speciální učební metody



učivo je přizpůsobené rozumovým schopnostem žáků



učitelé jsou speciální pedagogové



speciální zařízení a kompenzační pomůcky



upravené učebnice schopnostem žáků29

2.3 ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ
„ Za osobu se zrakovým postižením považujeme toho jedince, který i po optimální korekci
(medikamentózní, chirurgické, brýlové) má v běžném životě problémy se získáváním a
zpracováváním informací zrakovou cestou (např. čtení černotisku, zraková orientace
v prostoru atd.).“30 Příčinou zrakového postižení může být vada nebo porucha v kterékoliv
části oka. V oblasti receptoru, nervových drah, zrakového centra v mozku.
U vrozených vad zraku se nejčastěji jedná o vady geneticky podmíněné nejčastěji
infekčním onemocněním matky během těhotenství. Nejčastěji se tento handicap pozná
tím, že jedinec pociťuje určité obtíže. Také se zrakové postižení často odhalí na
preventivních dětských prohlídkách, kdy děti čtou písmenka nebo obrázky na
podsvětlených optotypech, dnes existují též LCD optotypy. U hodně progresivních vad
mohou obtíže zpozorovat také učitelé nebo vychovatelé v družině. Mohou být v tomto

28

VALENTA M., MICHALÍK J.,LEČBYCH M. a kol, Mentální postižení. Praha: 2012. 352 s. ISBN 978-80-2473829-1
29
PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno. Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
30
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 59 s. ISBN 978-80-247-1733-3
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ohledu velmi nápomocni, pokud se dítě stydí přiznat k obtížím, kterých si už musí být
vědom.31
2.3.1 KLASIFIKACE ZRAKOVÝCH VAD
Zrakové vady můžeme rozdělit podle postižených zrakových funkcí: snížení zrakové
schopnosti, omezení zorného pole, poruchy barvocitu, poruchy akomodace, poruchy
zrakové adaptace, poruchy okohybné aktivity, poruchy hloubkového 3D vidění.
Zrakové vady můžeme rozdělovat podle:


stupně zrakového postižení: slabozrakost, zbytky zraku, nevidomost.



doby vzniku: vrozené, získané.



etiologie: orgánové (např. vady čočky nebo sítnice), funkční (poruchy
binokulárního vidění, tupozrakost)32

Léčba a náprava zrakových poruch je v čistě v lékařských rukou, velmi pomáhají
kompenzační pomůcky, např. binokulární lupy, kamerové zvětšovací lupy apod.
2.3.2 VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
Zařazení dítěte do určitého typu školského zařízení je určováno prognózou zrakového
postižení. Také velký problém při zařazení dítěte do běžné základní školy je nevyrovnanost
rozumových schopností se smyslovými schopnostmi, také problémy se sebeobsluhou,
schopností se bezpečně pohybovat ve školním zařízení. Dnes se žáci vzdělávají ve
speciálních základních školách pro zrakové postižené, nebo pokud škola splňuje konkrétní
požadavky, může být dítě integrováno do běžné základní školy. Vzdělávání zrakově
postižených je velmi náročné jak pro vyučující tak na vybavení školy. Podle 2 základních
kategorií je i velmi odlišný přístup ve vzdělávání i v pomůckách.33
1. žáci s lehčí zrakovou vadou- za pomoci optických pomůcek jsou schopni absolvovat
běžnou základní školní docházku

31
32

33

CHVÁTALOVÁ H., Jak se žije dětem s postižením. Praha. Portál, 2001. 182 s. ISBN80-7367-013-5
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3
Tamtéž
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2. žáci s těžkou zrakovou vadou nebo nevidomí žáci-tito žáci se většinou vzdělávají ve
speciálních školách pro zrakově postižené.34
Pro zvýšení kompetencí zrakově postižených byla zavedena také prostorová orientace a
samostatný pohyb zrakově postižených.
2.3.3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU SE ZRAKOVÝM HANDICAPEM
Ve třídě by měly být splněny tyto podmínky:


podnětné prostředí pro zdárnou integraci žáka



nízký počet dětí ve třídě



vhodné materiální a technické vybavení



možnost využívání kompenzačních didaktických pomůcek



podrobné seznámení nepostižených spolužáků a jejich rodičů s problematikou
zrakově postižených



výuka předmětů speciální péče kvalifikovanými odborníky. Výuka a její rozsah je
přizpůsobený potřebám dítěte.35

2.4 SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
Člověk se sluchovým postižením je velmi zranitelný. Když si představím ztrátu sluchu,
přijde mi to menší zlo než ztratit zrak, ano i procentuelně je na tom daný člověk lépe,
přijde o cca 60% informací, což člověk se zrakovým postižením je na tom ještě hůř. Co si
však již neuvědomujeme, že ztrátou sluchu se stáváme velmi zranitelní. Např. když spím
tak tělo funguje na jakého si autopilota a v případě nebezpečí ho uslyší a probudí se a
odpovídajícím způsobem je schopný zareagovat. Když máme kolem sebe jen ticho, sice
máme vyvinutější ostatní smysly, ale ty nám v případě nebezpečí při spánku příliš
nepomohou.36
Mezi další komplikace běžného života patří komunikační bariéra (problémy s vývojem řeči
a porozuměním ostatním), zmíněná orientační bariéra, kdy si pomocí sluchu doplňuji
34

PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno: Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
35
PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno: Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
36
HORÁKOVÁ R., Sluchové postižení. Praha: Portál, 2012. 160 s. ISBN 978-80-262-0084-0
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nezbytné informace potřebné ke správné orientaci venku. Dále psychická zátěž, takový
člověk žije v tichém světě a s tím souvisí i velmi úzký kruh lidí kolem něj, velké omezení
kontaktů. U dětí, které se jako neslyšící narodí, je navíc velký propad v rozvoji myšlení,
protože to jde ruku v ruce se slovy, vnitřní řečí, které neslyšící většinou není schopný.37
Sluchové postižení může být následkem organické nebo funkční vady, v kterékoli části
sluchového analyzátoru, sluchové dráhy a sluchových korových center, příp. funkcionálně
percepčních poruch. 50 % případů neslyšících spadá pod vrozené genetické vady. Může se
na tom podílet genetická výbava rodičů, tedy dědičnost nebo infekční onemocnění matky
během těhotenství.38
Diagnostiku vady sluchu nejčastěji provádí lékaři se specializací ORL. Hned po narození
v porodnicích se provádí sluchová zkouška novorozence. U sluchové zkoušky lékař používá
běžnou mluvu a to hlasitá slova až po šepot. Podle špatné slyšitelnosti konkrétních slov
lze odhalit i příslušnou sluchovou vadu. U špatné slyšitelnosti slov s hlubokými tóny se
jedná o vadu převodní (vada středního nebo vnějšího ucha), naopak u špatné slyšitelnosti
slov s vysokými tóny se jedná o vadu percepční (vada vnitřního ucha).39
“Mnohem přesnější metodou je však Audiometrie, kdy se do sluchátek nebo kostního
vibrátoru generují tóny s nastavitelnou výškou a hladinou intenzity. U velmi malých dětí,
které ještě nejsou schopné s lékařem spolupracovat, se používají přístrojové vyšetřovací
metody, které nepotřebují odezvu pacienta, patří mezi ně měření otoakustických emisí
(OAE) nebo metody, které jsou založeny na vyšetření evokovaných sluchových potenciálů
(nervových vzruchů). Pro vyšetření středního ucha je speciální metoda tympanometrie.“40
Rehabilitace a terapie je v péči lékařů z ORL. Co se týče kompenzace, možnosti jsou
poměrně široké. Nejčastější kompenzační pomůckou je však stále sluchadlo, dnes se
vyrábějí v různých provedeních ať už analogové nebo digitální. Je také možné voperovat
kochleární implantát, ale vzhledem k finanční i zdravotní náročnosti, je velmi úzká skupina
lidí, co by tuto možnost využila.41 Další kompenzační pomůcky, např. budíky se světelnou
37

HORÁKOVÁ R., Sluchové postižení. Praha: Portál, 2012. 160 s. ISBN 978-80-262-0084-0
HORÁKOVÁ R., Sluchové postižení. Praha: Portál, 2012. 160 s. ISBN 978-80-262-0084-0
39
HORÁKOVÁ R., Sluchové postižení. Praha: Portál, 2012. 160 s. ISBN 978-80-262-0084-0
40
SLOWÍK J. Speciální pedagogika Praha : Grada, 2007. 73 s. ISBN 978-80-247-1733-3
41
SLOWÍK J. Speciální pedagogika. Praha, Grada, 2007. 73 s. ISBN 978-80-247-1733-3
38
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signalizací a vibrací, mobilní telefony na odesílání sms zpráv a emailů, v televizi teletext a
také titulky pro neslyšící a samozřejmě počítač, pomocí kterého může postižený jedinec
komunikovat se světem, ať už mailem nebo pomocí různých sociálních sítí nebo
komunikačních prostředků a aplikací (Skype, ICQ apod.)
2.4.1 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU SE SLUCHOVÝM HANDICAPEM
Děti se sluchovým postižením potřebují ve třídě tyto podmínky:








právo na výběr vzdělávací cesty
nízký počet dětí ve třídě
znalost učitelů, kteří dítě učí ve sluchové problematice a jeho individuální přístup
možnost úpravy obsahu učiva v jednotlivých předmětech
znalost speciálních metod a jejich používání při vyučování postiženého
pokračování v logopedii podle potřeb žáků
materiální a technické vybavení školy, využívání kompenzačních pomůcek
(sluchadla, skupinové naslouchací soupravy)



běžné i speciální učebnice, výukové videoprogramy, didaktické pomůcky42

Pro sluchově postižené jsou jak speciální ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, také gymnázia
pro sluchově postižené i učební obory.

2.5 ŽÁCI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ
Dětí se specifickými poruchami přibývá a proto je nutné se jako pedagog seznámit
s možnostmi jak jim vzdělávání co nejvíce usnadnit.
2.5.1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
„Specifické poruchy učení mohou být definovány jako neočekávaný a nevysvětlitelný stav,
který může postihnout dítě s průměrnou i nadprůměrnou inteligencí a projeví se
opožděním v jedné nebo více oblastech učení.“43 Nejčastější specifické poruchy učení jsou
dyslexie (poruchy čtení), dysgrafie (poruchy psaní), dyskalkulie (poruchy počítání).
Nejčastěji si učitel všimne, že dítě má různé výkony v jednotlivých předmětech. Např. je
42

PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno, Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
43
SELIKOWIZ M. přeložila CIVÍNOVÁ A. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 2000. 136s. ISBN 807169773-7
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výborný žák, ale v českém jazyce má velké problémy. V tomto případě přichází na řadu
pedagogicko-psychologická poradna PPP, kdy učitel vyšle dítě na vyšetření. Podle
stanovené diagnózy se pak přistupuje k opatřením, díky kterým má dítě možnost zvládat
běžné školní vzdělávání. Řadí se mezi ně: dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha
psaní), dyskalkulie (porucha počítání), dyspraxie (porucha motorických funkcí), dysmúzie
(porucha hudebních schopností), dyspinxie (porucha kreslení).44
2.5.2 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ
Děti se specifickými poruchami učení potřebuji respektovat tyto podmínky:


učitel zná a respektuje problémy žáka, individuální práce se žákem respektuje jeho
pracovní tempo, často opakuje probrané učivo



přihlédnutí k charakteru poruchy při klasifikaci a hodnocení žáka, doporučuje se
slovní hodnocení



ověřené postupy nové metody náprav specifických poruch učení



nízký počet žáků ve třídě



zařazení do vhodné skupiny



přehledné a strukturované prostředí, uspořádání třídy tak, aby mohli být
uplatněny i potřeby žáka s edukativními problémy, podmínky pro klidnou a
samostatnou práci



pravidelný režim dne



pravidelná relaxace



dobrá komunikace školy a rodičů



aktivní spolupráce s rodiči zaměřená na jednotnost přístupu, intervence žáků se
specifickou poruchou učení je podpořena příslušnou legislativou45

2.6 HYPOTONICKÝ SYNDROM
Jako poslední termín jsem si nechala hypotonicky syndrom, protože v podstatě o něm je
celá praktická část. Dívka, která je integrována a jejíž participaci jsem sledovala, trpí právě

44

PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno, Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
45
PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno, Paido; edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
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hypotonickým syndromem. Co to vlastně je? Pro vysvětlení jsem si vybrala rozhovor
s primářem dětské neurologie.
2.6.1 CO JE TO HYPOTONICKÝ SYNDROM
Děti s hypotonickým syndromem mají problémy s hybností, jejich svalstvo je ochablé. Říká
se jim „ hadrové panenky“ a přestože postižená je pohybová soustava tak porucha je
neurologická. „Hypotonický syndrom se obvykle projevuje pomalejším motorickým
vývojem dítěte, někdy ale může rodičům unikat celé měsíce. Hypotonie se označuje stav,
kdy dítě vykazuje známky nižšího svalového napětí. Obvykle se odlišuje svalová hypotonie
periferní, spojená s poruchami periferních nervů nebo míchy, hypotonie centrální, která je
projevem narušené funkce mozku. Příčin centrální hypotonie je řada- od vrozených vad
mozku či mozečku anebo geneticky podmíněných onemocnění přes získané poruchy
vývoje

mozku,

například

poškozením

způsobeným

v období

kolem

porodu,

degenerativním nebo endokrinologickým onemocněním, až po hypotonii související
s prodělaným akutním stavem, jako třeba zánětem nebo úrazem nervového systému.
Podle příčiny pak může být centrální hypotonie přechodná nebo trvalá, s průvodním
opožděním psychomotorického vývoje či bez něj. Lehkou formu odhalí někdy jen lékař,
výraznější hypotonie se u novorozence a kojence odrazí v určité ochablosti, nižší
motorické aktivitě, případně v opožďování hybného vývoje. Závažné formy mohou být
spojené s poruchou příjmu potravy a dýchání. U starších dětí se vedle neobratnosti
mohou projevit i druhotné ortopedické poruchy- především deformity páteře, hrudníku,
dolních končetin. Protože příčin je řada je důležité provést u dítěte podrobné
neurologické vyšetření a jeho výsledkům přizpůsobit léčbu. Doporučuje se zobrazení
mozku a to sonografické, CT, magnetická rezonance, která se však u dětí provádí
v narkóze. Některé formy hypotonie jsou léčbou ovlivnitelné, jiné ne. Doporučuje se
s dětmi cvičit Vojtovu metodu a to čím dříve tím lépe.“46
2.6.2 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S HYPOTONIDKÝM SYNDROMEN
Možnosti vzdělávání dětí s hypotonickým syndromem záleží na náročnosti postižení.
Např. Lenka je schopna se účastnit běžné výuky, a proto je integrována do běžné základní

46

Rozhovor s primářem dětské neurologie, FN Thomayerova nemocnice MUDr. Jan Hadač,
www.maminka.cz
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školy. Pro děti, co by integraci v běžné ZŠ nezvládly, jsou možnosti vzdělávání stejné, jako
pro děti s tělesným nebo kombinovaným postižením.47

3

PRAKTICKÁ ČÁST

3.1 CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI
Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jak je ovlivněn chod třídy a kolektivu
integrací dítěte s postižením. Dále jaké pracovní nároky jsou kladené na učitele a asistenta
dívky a nakonec mě zajímal celkový progres dívky během jejího působení na prvním
stupni běžné ZŠ.

3.2 METODOLOGIE
Pro výzkum výše zmíněného cíle jsem si vybrala kvalitativní výzkum (sekundární analýzu
dat a rozhovor podle návodu) a kvalitativní výzkum (dotazník).
3.2.1 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA DAT
Pro sekundární analýzu dat jsem zvolila soubor materiálů (podklady z PPP, další poznámky
od třídních učitelů), které se nashromáždily za pobyt dívky ve škole, a zpracovala jsem
z nich kazuistiku.
3.2.1.1 ROZHOVOR

Rozhovor jako kvalitativní výzkum je náročnější na časovou dotaci, ale zároveň klade
menší nároky na aktivitu respondenta. Pro respondenta je náročnější vynechat odpovědi
na některé otázky. Množství úspěšně dokončených rozhovorů je mnohem vyšší než u
dotazníkového šetření.48 Dotazováni byli dva pedagogičtí pracovníci, kteří byli a jsou
třídními učiteli ve třídě, ve které je dívka s hypotonickým syndromem. V rozhovorech mají
oba učitelé fiktivní jména. Rozhovor se skládal z 15 otázek. Dotazování byly paní učitelka
Jarmila, která dívku učila od 1. - 3. třídy a pan učitel František, který dívku učí od 4. třídy
doposud (5. třída).

47

PIPEKOVÁ J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2 roz. a přepr. vyd. Brno, Paido,edice pedagogické
literatury, 2006. 408s. ISBN 80-7315-120-0
48
M.DISMAN, Jak se vyrábí sociologická znalost, Příručka pro uživatele. Praha. Praha: Karolinum, 2002.
374s. ISBN 80-246-0139-7
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Otázky z rozhovoru:
1. Učíte rád v této třídě?
2. Máte ve třídě dobrý kolektiv?
3. Je něco, co byste rád u své třídy zlepšil, co se týče harmonie v kolektivu?
4. Prošla třída a škola obecně nějakými úpravami, před nástupem dívky?
5. Absolvoval jste nějaké nutné školení, či kurz před nástupem do této třídy?
6. Jak probíhá příprava na vyučování, do kterého je začleněna dívka
s handicapem?
7. Jak probíhá samotné vyučování?
8. Ovlivňuje integrace dívky běžný chod vyučování a třídy obecně oproti
ostatním třídám
9. Zúčastňuje se dívka škol v přírodě, výletů apod.?
10. Jak vidíte výhledově integraci dívky?
11. Pracuje dívka podle IVP?
12. Jak vycházíte s rodiči dívky?
13. Jak často jste v kontaktu s rodiči?
14. Je náročnější udržet pozornost dětí, když je do výuky začleněn ještě asistent,
který dívce pomáhá?
15. Konzultujete přípravu na vyučování, nebo alespoň týdenní plán, co budete
vyučovat s asistentem?
3.2.1.2 DOTAZNÍK

Jako další metodu jsem zvolila kvantitativní výzkum a to dotazník. Při použití dotazníků
můžeme získat mnoho informací za velmi krátkou dobu, ale zároveň je u dotazníků menší
kontrola nad zodpovědně zodpovězenými otázkami. U dotazníku můžeme za malé
náklady oslovit velkou masu lidí. Nároky na pracovní obsazení a následné zaškolení
pracovníků jsou nízké. Na druhou stranu je velmi jednoduché pro dotazované nevyplnit
dotazníky svědomitě. Můžou otázky přeskakovat, odpovídat lživě nebo neodpovědět
vůbec. Také návratnost dotazníků je velmi nízká a v některých případech nelze výzkum
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vůbec prezentovat.49 Pro své dotazníkové šetření jsem si vybrala 5 třídu na základní škole
v Praze 5, kterou dívka s handicapem navštěvuje. Ve třídě bylo 18 žáků z toho 11 chlapců
a 7 dívek. Dotazník se skládal z 10 konkrétních otázek a jedné volné pro možnost
komentářů a nápadů.

3.3 PŘEDPOKLADY
Předpoklad č. 1:
Podle mého názoru bude převažovat kladný přístup k integraci dívky
Předpoklad č. 2:
Myslím, že bude převažovat názor, že integrací se rozhodně změnil chod třídy, ale už ne
její vzhled.
Předpoklad č. 3:
Domnívám se, že více jak 60% dětí bude umět vyjmenovat alespoň 2 druhy postižení.

3.4 VÝSLEDKY VÝZKUMU
3.4.1 KAUZUISTIKA
Pro vypracování kazuistiky jsem použila dokumenty, které mi předložili k nahlédnutí třídní
učitelé. Tedy jejich poznámky, IVP, doporučení z PPP, apod.
Dívku v celé práci nazývám fiktivním jménem Lenka. Lenka se narodila 2. 11. 2000 v Praze.
Její diagnóza zní: „ centrální hypotonický syndrom“, kdy většina schopností neodpovídá
věku. Dívka je integrována od první třídy do běžné základní školy a po celý průběh
vyučování jí pomáhá osobní asistentka.
ANAMNÉZA
1. Rodinná anamnéza
Matka má DMO, otec zbytky zraku, sourozence nemá. S výchovou i domácností pomáhá
babička (ředitelka v MŠ), dědeček, rozvedená teta a neteř. Rodina je dobře finančně
49

M. DISMAN, Jak se vyrábí sociologická znalost, Příručka pro uživatele. Karolinum: 2002. 374s. ISBN 80246-0139-7
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situovaná. Matka je v rodině dominantní, zcela řídí ostatní členy rodiny i příbuzenstva.
Matka trvá na přípravě na školu každý den až do večera- jen s malými přestávkami na
hraní a cvičení Vojtovou metodou. Výborné známky jsou pro matku jedinou možností, i
když to znamená, že dívka některé složitější činnosti, které by sama při vyučování
nezvládla, trénuje nazpaměť. Z těchto důvodů má složité postavení ve třídě její osobní
asistentka, ale i učitelka. Neúspěch dívky je pro matku zcela vyloučen.
2. Osobní anamnéza
Porod-batole
Porod v termínu císařským řezem, raný psychomotorický vývoj opožděný, ve 2 měsících
diakineze (snížení svalového napětí) nožičky, v 6 měsících diagnostikován centrální
hypotonický syndrom, cvičení Vojtovou metodou od 6 měsíců, sledována na neurologii,
ortopedii, logopedii.
Vzdělávání 4-11 let
Lenka od 4 let navštěvuje 1 den v týdnu MŠ, od 5 let celodenní docházka v MŠ, kde pracují
babička i teta. Dívka nastoupila po odkladu do první třídy ZŠ. Přijetí bylo podmíněno
asistentem a úpravami ve škole, jako jsou pomocná madla, lišty na schodišti… Při výuce se
zapojuje do všech předmětů a činností. V kolektivu dětí není příliš oblíbená, ráda poroučí
a žaluje. Pracovní tempo je pomalé, výkon rozložen nerovnoměrně. Často si plete
písmena tiskací i psací, těžko tvoří věty, které jsou často nečitelné. Při čtení neznámého
textu slabikuje, chybí porozumění obsahu. V matematice počítá jen s počítadlem, slovní
úlohy i po několika přečtení nezvládá. Slovní hodnocení matka odmítá, stejně jako IVP.
Ten byl vypracován ve druhé třídě. Během třetí třídy dochází u dívky k velkému progresu,
který přetrvává do současnosti. Nyní má dívka skvělé známky, u ústního projevu je vždy
perfektně připravená. Ve škole projevuje zájem, v kolektivu je už zařazena bez problémů,
má své kamarádky. Tlak ze strany rodičů polevil.
Kazuistika je nadále rozdělena do několika částí.
a) Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán sestavila třídní učitelka ve druhé třídě v návaznosti na
poznatky:
26

1. Z psychologického vyšetření z roku 2009
2. Doporučené obecné metody a přístupy i specifické metody práce v českém jazyce
ROZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ
1. Prodloužené procvičování
-indicie, plán
-spolupráce asistentky, rodičů, učitelky /asistent informuje- po dohodě
s rodiči - učitelku o zvládnutém učivu, případně o cílovém termínu
2. V případě potřeby rozfázovat osvojování nového učiva
-postup jako v bodě č. 1
3. Omezit časově limitované úkoly (pětiminutovky)
-paměťové počítání bude nahrazeno písemným opakováním
4. V případě potřeby prodloužení času na kontrolu a dokončení práce
-dále pokračovat
-kontrolu polohlasem zajistí asistent
5. Kontrola pochopení zadání úkolu, instrukce
-po výkladu učitelky kontrola asistentem, barevné označení úkolů,
zkrácení, úlevy
6. Časté poskytování pozitivní zpětné vazby
-na přání rodiny hodnotit i písemný projev známkou
-vést Lenku k větší aktivitě, aby mohla být častěji kladně hodnocena
7. Respektovat aktuální úroveň čtenářských dovedností
-známkou hodnotit jen ve škole i doma připravené články
8. Jiná forma diktátů (např. zkrácená forma, možnost domácí přípravy,
korekce chyb)
-diktáty budou předem předány, zkrácené o jednu větu (na důslednou
kontrolu polohlasem dohlíží asistentka)
-hodnocení počtem chyb
9. V případě potřeby možnost psaní do pomocných linek
-úpravy pracovních listů již od září
-o sešitech rodina již dříve informována
10. Užití vzorů písmen pro psaní
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-tabulka bude k dispozici (asistentka připraví při hodině)
11. Zohlednit sníženou kvalitu grafického projevu, úpravy sešitů
-hodnocení jen správného tvoření písmen (známkování bod č. 6)

Dnes má dívka pro 4. a 5. třídu IVP vypracován pouze rámcově, dívka zvládá vyučování
v tempu, kterým jede třídní učitel pro děti. Pokud něčemu nerozumí, je vždy připravena
pomoci asistentka.
b) Hrubá a jemná motorika
1. - 3. třída: dívka chodí o berlích, na delší úseky používá asistentka ve škole speciální
kočárek, dopomoc je při přesunech v i mimo třídu nezbytná. Po obsahové a formální
stránce neodpovídá grafický projev věku. V jemné motorice mírné zlepšení, správný
úchop tužky- levák. Někdy má dívka tendence kreslit pravou rukou.
4. - 5. třída: u dívky je po grafické stránce patrné velké zlepšení.
c) Řečový projev
1. - 3. třída: řeč stále dyslálická (špatná výslovnost hlásek, patlavost), místy obtížně
srozumitelná, občas dramatismy, záměny hlásek, porozumění dobré. Motorika jazyka
méně obratná. V první třídě přestoupila na logopedii ke své třídní učitelce v ZŠ.
4. - 5. třída: stále je nutné posilovat mluvní apetit, mluvit více nahlas a zřetelně.
V domácím prostředí je prý dívka hovorná. Dnes už srovnáno.
d) Hygienické a sebeobslužné návyky
1. - 3. třída: Při svlékání a oblékání je z velké části závislá na asistentce, stejně tak při
vykonávání hyg. potřeb.
4. - 5. třída: dnes je asistentka z těchto důvodů využívána hlavně kvůli přesunům ze třídy
např. na toaletu.
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e) Srovnání schopností Lenky
Níže v tabulce je vidět jasný progres ve vývoji Lenky.
Tabulka č. 1: Schopnosti Lenky na 1. St. ZŠ
Zvládá sama
1. - 3. Třída

Příprava

Pomoc asistenta
a

obsluha Osobní hygiena, oblékání,

kompenzačních

pomůcek, přesuny po budově i mimo,

drobné

přesuny,

relaxace,

jídlo, chůze po rovině, chodech,

orientace rovnováha,

v prostoru,

příprava

manipulace

s pomůckami, celková

koordinace,

a překonávání

překážek,
obratnost,

orientace na ploše, počítač, grafomotorika,

psaní,

porozumění řečí, motorika zápisky, kresba, sluch, zrak,
mluvidel,

pozornost, exprese,

kognitivní

dovednosti- spolupráce

schopnost

učit

spolupráce

a

kontaktu

se, vztahů

komunikace,
a

navazování
s dospělými,

navazovaní vyjádření potřeb, schopnost
s vrstevníky, samostatné práce, tempo,

chování v rámci vyučování- přestávky, obědy
řízené,

aktivita,

změny

činností, motivace
4. - 5. Třída

Vše výše zmíněné

Pouze
překážek,

k překonávání
přesunům

po

budově, o přestávkách a na
obědě

3.5 ROZHOVORY
Proběhly dva rozhovory, oba v odpoledních hodinách ve třídách třídních učitelů. Každý
rozhovor trval cca hodinu a oba učitelé ochotně zodpověděli všechny otázky. Ty jsou ve
vypracovaném rozhovoru shluklé do celků, které jsou doplněné o přímé řeči obou
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pedagogů. Rozhovor se skládá z 5 celků- o učiteli (otázky č. 1, 2, 3, 5), o třídě (otázky č. 4,
8, 9), o Lence (otázky č. 10, 11), o rodině (otázky č. 12, 13) a o vyučování (otázky č. 6, 7,
14, 15).
3.5.1 ROZHOVOR S TŘÍDNÍ UČITELKOU JARMILOU 1. – 3. TŘÍDA
Praxe: 35 let
Zkušenost s prací s postiženým dítětem: chlapec na vozíku
Vzdělání: pedagogická fakulta UK, obor učitelství pro MŠ a vedení škol, učitelství prvního
stupně
Celek č. 1 TŘÍDNÍ UČITELKA
Paní učitelka pracovala ve třídě, do které byla začleněna dívka s centrálním hypotonickým
syndromem ráda. Kolektiv ve třídě měla paní učitelka dobrý, ale dívky, které se
kamarádily s Lenkou, se bohužel vyčleňovaly z kolektivu. „To jsem viděla, jako jediný
problém co se kolektivu týká.“ Uvádí paní učitelka. Také integrace dívky ovlivnila velmi
činnosti, které jako třída prováděli. Paní učitelka nemá žádné speciální školení: „Na
prvním studiu jsem měla obor speciální pedagogiku, na druhém už ne.“
Celek č. 2 DĚNÍ VE TŘÍDĚ
Škola prošla menšími úpravami před nástupem dívky, a to práh do třídy, madla na
schodišti a madla na toaletě. Bezbariérový vchod do školy budova měla. „Integrace
samotný chod vyučování nekomplikovala, ale problémem byly často se vyměňující
asistentky pro neshody s maminkou. Po nastoupení nynější asistentky se vše uklidnilo. „
Škol v přírodě se dívka nezúčastnila, děti měly školu v přírodě až ve třetí třídě a z důvodu
nesehnání vhodného bezbariérového ubytování, dívka nejela. Maminka navíc nesouhlasila
s pobyty v lese, protože si nepřála, aby dcera jezdila na invalidním vozíku. Dívka pod dobu
pobytu dětí na ŠVP byla na dovolené.“ doplňuje paní učitelka.
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Celek č. 3 INTEGRACE LENKY
Paní učitelka ve druhé třídě viděla stávající integraci dívky špatně. „Ve druhé třídě to
vypadalo, že dívka bude muset po páté třídě přejít na speciální školu.“ Paní učitelka ve
spolupráci s doporučeními z PPP a speciálním pedagogem vypracovala dívce IVP.
Celek č. 4 RODINA
S matkou měla paní učitelka vztah velmi dobrý, maminka se snažila spolupracovat tak, aby
integrace narušovala průběh vyučování co nejméně. „Každý pátek mě navštěvovala
maminka a vše se mnou konzultovala. Schůzky probíhaly vždy v pátek po vyučování.
Probrali jsme s maminkou vše, co bylo potřeba ohledně uplynulého týdne, ale i v rámci
přípravy na týden nadcházející“
Celek č. 5 PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ
Pro práci během vyučování paní učitelka připravovala pro dívku speciální pracovní listy,
zvětšené doplňovačky a vždy upravovala množství látky, co měla dívka zvládnout. Co se
nestihlo během školního roku, se přesouvalo do dalšího.

„Vyučování probíhalo

standardně, děti pracovaly na zadaném úkolu, dívka jela podle svého IVP za pomoci paní
asistentky, ale zapojovala se do vyučování. „Pozornost dětí byla velmi narušovaná
přítomností asistentky.“ říká paní učitelka. Asistentka, aby vyhověla nárokům maminky,
pomáhala dívce víc než by měla. Tak, aby dosáhla výsledků, které maminka očekávala.
Příprava na vyučování se konzultovala v podobě měsíčních plánů jak s matkou,
asistentkou tak výchovnou poradkyní. „Týdenní plány jsem navíc pravidelně konzultovala
s asistentkou.“ Doplňuje paní Jarmila.
3.5.2 ROZHOVOR S TŘÍDNÍM UČITELEM FRANTIŠKEM 4. - 5. TŘÍDA
Praxe: 30 let
Vzdělání: Pedagogická fakulta UK, obor Speciální pedagogika
Zkušenosti s prací s postiženým dítětem: chlapec s protézou, chlapec se zbytky sluchu a
zraku a nyní dívka s centrálním hypotonickým syndromem.

31

Celek č. 1 TŘÍDNÍ UČITEL
Pan učitel je ve své třídě rád, rád v ní učí a podle jeho slov je třídní kolektiv velice slušný.
Samozřejmě drobné problémy se najdou všude, ale doposud nic vážného. „Komplikací
jsou ostrůvky či skupinky, které si děti vytvářejí, nejsou jako celek.“ říká pan učitel.
Nejčastěji se v kolektivu promítají sociální rozdíly. Finančně zajištěné děti versus děti ze
sociálně slabších rodin. Ve třídě jsou dvě děti takové děti a bohužel si se zbytkem třídy
nesedly. Jedno z nich nakonec třídu opustilo a přešlo na jinou školu. Jedním z dalších
nepatrných mínusů je, že děti upozorňují na úlevy dívky s hypotonickým syndromem, ale
pan učitel se vždy s porozuměním snaží dětem vše vysvětlit, proč je to nezbytné, aby
dívka úlevy měla. „ Kolektivu by velmi pomohlo, kdyby bylo možné nějak setřít finanční
rozdíly mezi dětmi, které jsou na první pohled patrné.“ doplňuje třídní učitel. Před
nástupem do třídy s touto dívkou pan učitel neprošel žádným speciálním školením. Jeho
vystudovaný obor to ani nevyžaduje.
Celek č. 2 DĚNÍ VE TŘÍDĚ
„Škola prošla drobnými změnami před nástupem dívky. Byla přidána zábradlí, madla na
toaletě a upravené schody. Od 4. třídy dívka chodí do druhé budovy základní školy a ta
nemá klasický bezbariérový vstup jako budova jedna.“ říká pan učitel. Integrace dívky však
chod třídy a hlavně vyučování silně ovlivňuje, Hlasitější mluvený projev asistentky i dívky
je častým narušením koncentrace dětí. Často to zpomaluje výklad. Také časté návštěvy
toalety dívkou jsou drobnou komplikací.
Celek č. 3 INTEGRACE LENKY
Výhledově integraci dívky vidí pan učitel pozitivně. „ Se správným přístupem učitelů a
tolerancí to určitě zvládne.“ Hodnotí pan učitel pozitivně. Dívka udělala velké pokroky, je
velmi pilná, ústně je hodnocena po perfektním výkonu za jedna. Písemný projev byl dříve
hodnocen slovně, nyní už bude známkována. „IVP má dívka napsaný, ale zvládá v pohodě
pracovat podle standardního vyučování s ostatními dětmi.“
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Celek č. 4 RODINA
„ S rodiči dívky vycházím velmi dobře, nemáme konflikty. Ve čtvrté třídě jsme mívali
pravidelné schůzky 1 týdně, nyní, v páté třídě jen když je to potřeba.“ říká pan František.
Celek č. 5 PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ
Příprava pana učitele na vyučování s postiženou dívkou probíhá naprosto standardně, nic
mimořádného potřeba není. I většinu vyučování dívka zvládá a chce zvládat sama,
asistentka zasahuje jen, když vidí, že dívka nezvládá. Dívka prošla velkým zlepšením
během čtvrté a páté třídy. Došlo ke zlepšení celkové kondice u dítěte. Předměty ji velmi
zajímají. „ Hlavně přírodověda a vlastivěda.“ doplňuje třídní učitel. Na otázku číslo 14,
jestli je náročnější udržet pozornost dětí s přítomností a prací asistenta pan učitel
odpověděl následovně: „Ano, přítomnost asistenta určitě narušuje chod vyučování, občas
rozptyluje děti a pro mne je náročnější udržet jejich pozornost.“ Konzultace plánu, co se
bude vyučovat s asistentkou dívky, není potřeba. Vše probíhá improvizovaně, podle
potřeby a funguje to skvěle.
3.5.3 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření jsem provedla na základní škole v Praze 5 ve třídě, do které chodí
Lenka. Dotazníky byly vypracovány ve 4 vyučovací hodině, ve třídě bylo 18 dětí. Celé
šetření trvalo cca. 30 minut, všechny dotazníky se mi vrátily. Dětem jsem 2 otázky musela
vysvětlit. Dotazníku se zúčastnila i integrovaná dívka, která ho vypracovávala za pomoci
asistentky.
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Graf č. 1: Složení třídy
N = 18

1. Složení třídy
dívky

chlapci

39%
61%

Graf ukazuje, že ve třídě je 61 % (11) chlapců a 39 % (7) dívek.
Graf č. 2: Chodíš rád do školy?
N = 18
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28%
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Graf č. 2 popisuje, kolik procent dětí rádo/nerado chodí do školy. Je už z grafu jasné, že
nejvíce dětí si vybralo zlatou střední cestu a to, že do školy rádi chodí „napůl“ (9) dětí, 1
dítě odpovědělo určitě ano, 3 spíše ano, 0 spíše ne. Druhé nejvyšší číslo je u odpovědi
„ne“ (5), tedy, že děti do školy chodí neradi.
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Graf č. 3: Kolik druhů postižení znáš?
N = 18
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Tento graf ukazuje, kolik dětí zná určitý počet postižení. Převládají 2 (7 dětí) a 3 druhy
postižení (8 dětí), které děti umí vyjmenovat, přičemž nejvíce (8) dětí uvedly 3 druhy
postižení.
Graf č. 4: Myslíš si, že máte ve třídě dobrý kolektiv? Držíte jako třída za jeden provaz?
Pomáháte si?

Myslíš si,že máte ve třídě dobrý
kolektiv?
určitě ano

spíše ano

napůl

spíše ne

0%
28%

39%

33%
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ne

U otázky číslo 4 bylo na dětech, aby ohodnotily svůj kolektiv. Z grafu je vidět, že děti
odpovídaly nevyhraněně. Jasné odpovědi ano/ ne si děti vůbec nevybraly. Nejvíce (7) dětí
odpovědělo „spíše ano“, těsně o jedno dítě méně (6) měla odpověď „napůl“ a o další dítě
méně (5) měla odpověď „spíše ne“.
Graf č. 5: Souhlasíš s integrací postiženého spolužáka do běžné ZŠ?
N = 18

Souhlasíš s integrací postiženého
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V grafu č. 5 je jasně vidět, že velké procento (6) dětí s integrací nesouhlasí úplně nebo (6)
odpověděly „spíše ne“. S integrací souhlasilo 22 % (4 děti) a napůl 11 % (2) dětí.
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Graf č. 6: Změnilo působení žáka s postižením něco na chodu tvé třídy?
N = 18
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U téhle otázky je jasně vidět, že převažuje názor dětí, že se na chodu třídy nic nezměnilo.
Celkem 7 dětí tak odpovědělo. Bylo to pro mě velmi překvapivé zjištění, protože musí být
úplně jasné, že integrace dítěte s postižením chod třídy musí ovlivňovat. Ostatní odpovědi
byly velmi vyrovnané, určitě ano odpověděly 4 děti, spíše ano 2 děti, napůl 3 a spíše ne
odpověděly 2 děti.
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Graf č. 7: Změnilo působení žáka s postižením něco na vzhledu tvé třídy?
N = 18
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Naopak u otázky, která se týkala vzhledu třídy, jsem tento výsledek očekávala. Velký
počet dětí (15) se shodl, že ve třídě k žádným změnám nedošlo. Spíše ne odpověděly 2
děti a spíše ano jen 1 dítě. Ve třídě jsem byla a skutečně nic mimořádného, co by
nasvědčovalo přítomnost dítěte s postižením, jsem nezaznamenala.
Graf č. 8: Pomáháš spolužákovi s postižením?
N = 18
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ne

Graf číslo 8 ukazuje, kolik dětí spolužákovi s postižením pomáhá. Jasně převládá (50 %, 9
dětí) odpověď „ne“ což mě velmi překvapilo. Druhý nevyšší počet měla odpověď „napůl“
a to 5 dětí. Určitě ano odpovědělo pouze jedno dítě, spíš ano 2 děti a spíše ne také jen 1
dítě.
Graf č. 9: Je ve tvé rodině někdo s postižením?
N = 18

9. Je ve tvé rodině někdo s
postižením?
určitě ano

spíše ano

napůl

spíše ne
0%

11%

0%

ne

0%

89%

Graf č. 9 ukazuje, že ve většině rodin dotazovaných dětí nemají nikoho s postižením.
Odpovědělo tak celkem 19 dětí. 2 děti uvedly, že mají v rodině postiženého člena. Ostatní
odpovědi neměly žádného zástupce.
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Graf č. 10: Máš mezi kamarády někoho s postižením?
N = 18
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U odpovědi číslo 10 odpovědělo 9 dětí, tedy 50 %, že mezi kamarády nemají nikoho
s postižením. Druhé nejvyšší číslo má odpověď „ano“ a to 6 dětí, 33 % a jedná se o Lenku.
A pouze jedno dítě odpovědělo spíše ne.
Otázku číslo 11 nezodpověděl až na 3 děti nikdo. U těchto tří dětí byly názory shodné,
postižená spolužačka by měla odejít do speciální školy, jejich postoj k integraci byl velmi
negativní.

3.6 KOMPARACE DAT
3.6.1 KOMPARACE KVALITITAVNÍHO VÝZKUMU
V této podkapitole porovnávám sekundární analýzu dat a rozhovory.
TABULKA Č. 2: PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH CELKŮ ROZHOVORŮ V TABULCE
CELKY

TŘÍDNÍ UČITELKA 1. - 3. TŘ

Učitel

Učitelka je ve třídě ráda, Učitel je ve třídě rád, kolektiv
kolektiv
neměnila,

dobrý,nic
žádné

školení
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TŘÍDNÍ UČITEL 4. - 5. TŘ

by dobrý, eliminoval by skupinkování
spec. dětí, žádné spec. školení

Třída

Škola prošla úpravami-práh Škola prošla úpravami-madla na
třídy, madla na schodišti, toaletě, upravené schody, budova
madla

na

toaletě, nemá

bezbariérový

vchod,ŠVP

bezbariérový vchod je, dívka třída nejezdí, ale na výlety dívka se
se škol v přírodě a výletů třídou jezdí
neúčastnila
Lenka

IVP byl vypracován, po třetí IVP vypracován, ale dívka pracuje
třídě to vypadalo, že dívka stejně s ostatními dětmi, integraci
bude

muset

navštěvovat vidí výhledově velmi pozitivně

spec. školu
Rodina

Vztah

učitel

rodič

velmi Vztah učitel rodič velmi dobrý,

dobrý, konzultace pravidelně schůzky s rodiči jen, když
každý týden
Vyučování

je

potřeba

Speciální prac. listy, práce Dívka pracuje ve stejném režimu
dítěte s asistentem dětem s ostatními
narušuje
konzultace

dětmi,

jen

občas

koncentraci, vypomůže asistentka, přítomnost
vyučování

spec.

se asistentky narušuje koncentraci

pedagogem, dětí, plány výuky nejsou potřeba

asistentem a matkou

konzultovat s asistentem.

Ve srovnávací tabulce je jasně vidět, že v zásadních věcech se učitelé neliší. Pouze
v detailech jsou patrné drobné rozdíly, ale to je dáno stářím dívky a jejím progresem ve
vzdělávání.
3.6.2 KOMPARACE A DISKUZE K DOTAZNÍKOVÉMU ŠETŘENÍ
Snažila jsem se co nejlépe porovnat odpovědi dětí, celkové výsledky dotazníků a mé
odhady. U některých otázek bylo velmi překvapující zjistit, jak moc jsem se mýlila.
Předpoklad č. 1:
Podle mého názoru bude převažovat kladný přístup k integraci dívky.
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Předpoklad přímo souvisel s otázkou č. 5: Souhlasíš s integrací spolužáka s postižením do
vyučování v běžné ZŠ? Jasně převažovaly negativní odpovědi, 6 dětí odpovědělo, že
nesouhlasí a 6 dětí, že spíše nesouhlasí. Pouze 4 děti odpověděli, že s integrací souhlasí.
Tento předpoklad se nepotvrdil.
Předpoklad č. 2:
Myslím, že bude převažovat názor, že integrací se rozhodně změnil chod třídy, ale už ne
její vzhled.
Tento předpoklad závisel na odpovědích na otázky č. 6 a č. 7, tedy změnilo působení žáka
na chodu/vzhledu tvé třídy? Co se týkalo chodu třídy, děti odpovídaly velmi překvapivě.
Čekala, jsem jednoznačnou převahu odpovědí ano, že na chodu třídy se změnilo hodně a
naopak většinu negativních odpovědí, že na vzhledu třídy se nic nezměnilo. Odpovědi byly
však velmi překvapivě, u otázky číslo 6, která se týkala chodu třídy, odpovědělo 7 dětí, že
se na chodu nic nezměnilo. Byl to nejvyšší počet odpovědí. U otázky číslo 7. to bylo ještě
jednoznačnější a to 15 dětí odpovědělo, že na vzhledu třídy se nic nezměnilo.
Tento předpoklad se nepotvrdil.
Předpoklad č. 3:
Domnívám se, že více jak 60 % dětí bude umět vyjmenovat alespoň 2 druhy postižení.
Předpoklad přímo souvisela s otázkou č. 3. Velmi mě zajímal přehled dětí o jednotlivých
postiženích. Děti byly velmi šikovné, 8 dětí umělo vyjmenovat 3 druhy a 7 dětí
vyjmenovalo 2 druhy postižení.
Tento předpoklad se potvrdil.

4

ZÁVĚR

Cílem bakalářské práce bylo pokusit se proniknout do integrace žáka s postižením do
běžné základní školy. Chtěla jsem získat co nejobjektivnější pohled, jak vyučujících tak i
dětí, které vyučování s dívkou sdílí. Cíle, které jsem si vytyčila, byly splněny a zjistila jsem
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plno zajímavých informací. Bylo velmi zajímavé slyšet názory na integraci obou
zúčastněných stran, jak dětí (spolužáci) tak učitelů. Též bylo velice inspirující podívat se na
chod vyučování, ve kterém figuruje krom třídního učitele i asistent. Myslím, že po dobu
mé praxe, jsem měla možnost překonávat různé překážky, ale přítomnost asistenta by mi
maximálně rozhazovala mou koncentraci na výklad a spolupráci s dětmi. Věřím, že na vše
se dá zvyknout, ale ten neustálý hlasitý šepot narušoval mou koncentraci i v pouhé roli
pozorovatele. Ale je skvělé vidět, jak je dívka v běžném kolektivu spokojená a
aklimatizovaná, slyšet od třídního učitele, jak je ve škole ctižádostivá a zvídavá. Jak strmě
jde nahoru její progres oproti první třídě… Rozhodně stojí za to tyhle překážky, které
komplikují chod vyučování, překonávat. Co mě ale velmi překvapilo, byly odpovědi dětí
v dotaznících. Ti evidentně můj názor nesdílí. Některé odpovědi byly negativní až
popuzené proti integrované spolužačce. Co se týče rozhovorů s oběma učiteli, vše
proběhlo ve velmi příjemné a ochotné atmosféře. Dozvěděla jsem se spousty cenných
informací, které třeba i nesouvisely přímo s cílem mého šetření, ale pro mou praxi budou
nepostradatelné. Ve většině otázek se oba učitelé shodovali, samozřejmě drobné rozdíly
byly v otázkách přípravy, která jednak podléhá naturelu vyučujícího, ale hlavně
momentálnímu stavu dítěte, který se velmi lišil v první a v páté třídě. Bylo úžasné vidět
celkový progres dívky, nejen z hlediska učení, ale hlavně v sebeobsluze a kontaktu se
spolužáky a s učiteli. I kontakt s rodiči je nyní uvolněnější, více improvizovaný a ne tak
sešněrovaný. Dívka dělá velké pokroky a tím pádem už nejsou nutné pravidelné schůzky
s rodiči a následné plánování celého učebního procesu. Dále je skvělý pokrok od slovního
hodnocení ke známkování. Samozřejmě, že dívka má nadále úlevy, které jsou dané IVP,
ale už jen to, že zvládá běžný chod vyučování a může za něj být klasicky hodnocena, je
úžasné. Také pro mne bylo v teoretické části velmi přínosné utřídění a zopakování všech
informací, které se speciální pedagogiky a jednotlivých druhů postižení týká. Navíc jsem si
velmi obohatila znalosti a doplnila mezery. Doufám, že mi tento materiál pomůže v mé
budoucí pedagogické praxi.
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