
PŘÍLOHY 

1 OTÁZKY POLOSTRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU 

Přikládám zde seznam otázek, kterých jsem se držela při rozhovorech s rodiči 

během výzkumného šetření. Otázky jsou zde uvedeny tak, jak byly upraveny po reflexi 

dvou pilotních rozhovorů. Jako metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný 

rozhovor, podle potřeb, které vycházely najevo při rozhovoru, jsem tedy doplňovala 

otázky další.  

1.1 PRVNÍ PROJEVY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOSTI A JEJICH LOGOPEDICKÁ TERAPIE 

• Kdy jste začali nějakým způsobem řešit narušenou komunikační schopnost 

svého dítěte a jak?  

• Jak probíhala logopedická terapie dítěte? Jak probíhá nyní?  

1.2 ZVOLENÝ PŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ  

• Proč jste se rozhodli pro daný způsob vzdělávání svého dítěte? A jak jste 

s ním spokojeni či nespokojeni?  

• O kterých způsobech výuky jste ještě uvažovali?1  

• Překvapilo vás něco ve vybraném způsobu vzdělávání?  

• Chtěli byste něco změnit?  

1.3 POCIT PŘIJETÍ  

• Jak se podle vás vaše dítě ve třídě cítí?  

                                                 
1 Otázka přidaná během pilotní fáze výzkumného šetření.  
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• Jaké jsou reakce učitele a spolužáků na řeč dítěte?  

• Do jaké míry je podle vás vaše dítě ve třídě přijímáno?   

VERZE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ:  

• Jak se podle vás vaše dítě cítí v kontaktu s vrstevníky?  

• Jaké jsou reakce okolí na řeč dítěte? 

• Do jaké míry je podle vás vaše dítě okolím přijímáno?  

1.4 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST  

• Má podle vás narušená komunikační schopnost vašeho dítěte nějaký vliv na 

jeho úspěšnost ve školním vzdělávání? Pokud ano, jaký? V čem?  

• Úspěšnost – které konkrétní vyučovací předměty ovlivňuje?2  

1.5 VNÍMÁNÍ SEBE SAMA  

• Cítí vaše dítě samo, že ho narušená komunikační schopnost nějak omezuje? 

Pokud ano, jak se to projevuje? 

• Liší se to nějak v prostředí školy a v prostředí rodiny?  

1.6 MOŽNÉ OBTÍŽE A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI 

• Co je pro vás jako rodiče dítěte s narušenou komunikační schopností 

nejtěžší?  

• Jak si představujete budoucnost svého dítěte?  

• Je ještě něco, co byste chtěli k tomu, jak vnímáte své dítě, říci?3  

                                                 
2 Otázka přidaná během pilotní fáze výzkumného šetření. 
3 Otázka přidaná během pilotní fáze výzkumného šetření. 
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2 ROZHOVORY S RODIČI 

2.1 ROZHOVOR S PANÍ J. – JAK VNÍMÁ SVÉHO SYNA P., 

KTERÝ MÁ VÝVOJOVOU DYSFÁZII? 

P. je osmiletý4 chlapec s nerovnoměrným vývojem a vývojovou dysfázií. Byla 

diagnostikována také hraniční či dokonce střední nedoslýchavost5. Ale podle matčiny 

výpovědi to P. v běžném životě až tak nevadí, narozdíl třeba od zmíněné vývojové 

dysfázie.  P. vyrůstá v úplné rodině a je nejmladší ze čtyř dětí.  

Měl jednoletý odklad školní docházky. Nyní je v první třídě, učí se formou domácího 

vzdělávání pod vedením své matky a nově i s pomocí speciální pedagožky 

z pedagogicko-psychologické poradny. On i jeho matka mají tedy za sebou již přes půl 

roku společné domácí výuky.  

2.1.1 PRVNÍ PROJEVY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOSTI A JEJICH LOGOPEDICKÁ TERAPIE 

• KDY JSTE ZAČALI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ŘEŠIT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST SVÉHO DÍTĚTE A JAK?  

„My jsme si nejdříve mysleli, že to přejde, protože manžel má bratrance, který 

do šesti let nemluvil. No a dnes má manželův bratranec vysokou školu. Proto jsme si 

mysleli, že by to mohlo jít tímto směrem. Pak šel P. do školky6. Tam se kupodivu mezi 

dětmi docela ujal. Braly ho takového, jaký je. On se uměl celkem prosadit ve 

společnosti.  

Víc mluvit začal až po čtvrtém roce. Ty tři roky před tím nechtěl. Místo toho, 

aby si o něco řekl, tak si to radši udělal sám. Teď to začíná být jiné. Teď už je v tom 

věku, kdy si sám nic dělat nechce. To už si radši řekne.“  

                                                 
4 Upřesnění: P. je osm let a dva měsíce.  
5 Některé tóny P. prý neslyší. (Pozn. narušení sluchového vnímání patří mezi symptomy vývojové 
dysfázie.)  
6 Kvůli vyšetřování vady sluchu, strávil P. v posledním období docházky do mateřské školy čtyři týdny ve 
speciálním stacionáři pro děti, kde pracovali také foniatričtí a logopedičtí pracovníci.  
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• A V DOBĚ, KDY JSTE P. NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST ZAČALI VÍCE 

VNÍMAT, JSTE TO NĚJAK ŘEŠILI?  

„My jsme chodili na logopedii. Chodili jsme rok k jedné paní logopedce. To 

ale moc nevyšlo, protože ona sama pak měla nějaké zdravotní problémy. Potom jsme si 

našli paní logopedku tady u nás. No, zkoušeli jsme ledacos. Hodně však P. pomohlo, 

když začal chodit na dorost7. Protože on byl pořád mezi malými dětmi a pořád ho někdo 

bránil. A jak začal chodit na dorost, tak tam se rozmluvil. Jestli někomu opravdu dorost 

prospěl, tak našemu P. Ten se tam tak nějak nastartoval.“  

• JAK PROBÍHALA LOGOPEDICKÁ TERAPIE?  

„Logopedická terapie probíhala tak, že se P. učil napřed písmenka, která 

neuměl. Když na logopedii začínal chodit, tak už ale nějaká slova říkal. No a učil se 

mluvit tak, aby to bylo srozumitelné.  

Před tím, než začal chodit do školky, tak už něco málo říkal, což bylo asi 

v pěti, šesti letech. Tam se trošku otrkal, tak malinko, ale ne zase tolik. No, pak, jak 

nastoupil na dorost, tak tam se, jak už jsem říkala, celý nastartoval. Takže dorost je 

velmi užitečná věc pro malé děti. Tam fakt vyrostou.“  

• JAK PROBÍHÁ LOGOPEDICKÁ TERAPIE NYNÍ?  

„Je tam znát posun. P. už je takový komunikativnější. Třeba s, z – když si dá 

záležet, tak to řekne dobře. Pak někdy, když je líný, něco plácne jen tak, a to už není 

ono. Ale když si opravdu dá záležet – když ví, že to má říct – tak to umí říct i dobře. 

Umí říct větu, která je úplně v pořádku, ale musí se na to soustředit. Když si třeba P. 

povídá se sourozenci, nebo se hádají, tak pak to, co říká, je ještě zkomolené. A taky, 

když je líný a nechce se mu to říct. Třeba řekne místo věty jenom slovo. Ne – Já chci 

podrbat! – ale – Podrbat! – To říká velice rád. 

V současné době se P. neustále na něco ptá. Má takové období „proč“. Asi to 

dohání. Nedávno se mě ptal, co je to za horu Lipno. Ve sněhovém zpravodajství totiž 

uvedli informaci, kolik je na Lipně sněhu, a tak si P. myslel, že je to hora.“  

                                                 
7 Dorost – křesťanský klub pro děti.  
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2.1.2 ZVOLENÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ 

• PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO DANÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE?  

„Proč jsme se rozhodli? No, protože jsme zkoušeli i jiné možnosti…8 Ve své 

podstatě, jsem si myslela, že ta domácí škola bude vypadat trochu jinak. Myslela jsem 

si, že budeme spolupracovat se školou, kam bude P. chodit i na některé hodiny. To ale 

teda nakonec nevyšlo. Ale možná jsem dneska ráda, že to je tak, jak to je. Protože si 

myslím, že ta paní učitelka, kterou by měl, by na to asi neměla trpělivost, aspoň, jak se 

mi zdála. Myslím si, že je dobrá, ale to, co jsem po ní chtěla, by na ni asi bylo moc. Já 

jsem si to představovala tak, že by měl nějaké hodiny doma a nějaké ve škole – 

společně se třídou, že by třeba se školou chodil na tělocviky, nebo na školní akce. To 

jsme holt zjistili, že ne, že to nepůjde tímhle způsobem.  

P. má tedy domácí školu a chodí za ním paní B.9 Jsem moc ráda, že tady je.  

Myslím, že se P. hodně zlepšil, že mu ta domácí škola hodně pomohla i v jeho 

celkovém vývoji.“ 

• O KTERÝCH ZPŮSOBECH VÝUKY JSTE JEŠTĚ UVAŽOVALI?  

„Myslela jsem, že bych zkusila školu (tady poblíž v Ch.). To nepůjde.  

Teď to vypadá, že by možná do budoucna chodil P. do školy pro děti s vadami 

sluchu. Existuje i nějaká logopedická škola, ale ta je pro nás strašně daleko. Tam by na 

první stupeň P. určitě nechodil. Možná, až bude velký, tak možná. To by mohl jezdit 

sám. Ale zase, že bych byla nadšená z toho, že bude jezdit sám přes celou Prahu někam, 

to si nejsem tak úplně jistá. Jaká ta škola pro P. je někde nejblíže, je asi ta v Radlicích – 

škola pro děti s vadami sluchu. Takže na padesát procent asi ty Radlice. První, druhou 

třídu bude P. asi v domácím vzdělávání a od té třetí třídy by možná mohl chodit do těch 

Radlic. Pak jsem ještě slyšela, že někde na Andělu měla být Montessori škola, ale jestli 

ji otevřeli, nevím. Tady u nás měla být nějaká speciální třída v L., ale z toho nějak sešlo 

z finančních důvodů. Přemýšlím nad tím, že bych se podívala do té Montessori školy na 

Andělu, jak to tam vypadá. Jenže to je zas jednom první stupeň – od první třídy do páté. 

                                                 
8 Později paní J. ještě uvedla, že s manželem probrali situaci a různé další možnosti a výuka způsobem 
domácího vzdělávání z toho vyplynula jako dobrá volba. – „Byli rádi, že to je tak, jak to je.“  
Pozn.: Nejstaršího syna (který má Aspergerův syndrom) učila před lety paní J. nakonec také v domácí 
škole, a to od pololetí první třídy do čtvrté třídy (jelikož se k němu jeho paní učitelka nechovala dobře – 
mimo jiné mu nadávala).   
9 Speciální pedagožka z pedagogicko-psychologické poradny, která se momentálně s P. učí třikrát týdně.  
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To by asi moc neřešilo. No, možná, že by nějak proplul tím prvním stupněm v té 

domácí škole a pak bychom zkusili druhý stupeň znovu v té Ch., tam jsou malé třídy. 

Třeba by tam ten druhý stupeň šel. No, to je ještě čas. Nebo třeba najdeme ještě něco 

úplně jiného, já nevím. Třeba najdu nějakou naprosto báječnou školu pro P.“  

• JAK JSTE SE ZVOLENÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVÁNÍ SPOKOJENI ČI NESPOKOJENI? 

„Jsem spokojená. Myslím, že je to to nejlepší, co se mu zatím dá poskytnout.“  

• PODLE ČEHO SE S P. UČÍTE? 

„Podle normálních učebnic. Má normálně Živou Abecedu, teďka měl Slabikář, 

normální matematiku. Normální učebnice.“   

• PATŘÍTE S P. I V RÁMCI DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POD NĚJAKOU ŠKOLU? BUDE 

CHODIT NA NĚJAKÉ PŘEZKOUŠENÍ?  

„On má tu výhodu, že ani na to přezkoušení nemusí, že přijde za ním až domu. 

Patříme vlastně pod školu Eliáš. Pokračovat tam ale asi nebudeme, jednak to je daleko 

a pak tam mají školné, uniformy a tak podobně. Myslím, že tam pokračovat nebudeme.“  

• PŘEKVAPILO VÁS NĚCO VE VYBRANÉM ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ?  

„No, překvapená jsem s P., že to bere, že i když umí nedávat pozor, být líný – 

asi jako každý normální žák, tak že to jde kupředu. I když tedy nejde to tak rychle jako 

asi u ostatních dětí, ale kupředu to jde. Vypadá to, že číst a psát umět bude. Možná 

úplně pořádně mluvit nebude, holt asi tiskovým mluvčím určitě nebude. Ale na to, aby 

se jednou něčím živil, co ho uživí… on půjde asi dělat nějaké řemeslo, protože má 

šikovné ruce.“  

• CHTĚLI BYSTE NĚCO ZMĚNIT? 

„P. by mohl být takový pilnější. On má občas takové to, že jde pětkrát na 

záchod a tak podobně. To bych občas změnila. Jinak si myslím, že bych asi neměnila 

nic. Zatím. Zatím je toto to nejlepší, co může mít. Co bude dál, to uvidíme.“  
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2.1.3 POCIT PŘIJETÍ 

• JAK SE PODLE VÁS P. CÍTÍ V KONTAKTU S VRSTEVNÍKY? 

„Řekla bych, že dobře, podle toho, co vidím. Když ho pošlu do Sokola, tak 

dobré, když potkává děti svého věku, tak si s nimi pohraje. Myslím, že kontakt s dětmi 

mu nevadí.“  

• JAKÉ JSOU REAKCE OKOLÍ NA JEHO ŘEČ? 

„On má zatím celkem výhodu. Nepamatuji si, že by se mu někdo posmíval. 

Ony ho ty děti zatím celkem berou takového, jaký je. On si s nimi hraje. Je veselý, dělá 

legrácky. Společnost ho bere zatím. On má tu výhodu v tom, že je ještě natolik malý, že 

ti dospělí ho ještě nějak tak berou, že ještě nikdo nemá vůči němu problém. On umí být 

roztomilý, takže on hodí úsměv a… Umí dělat sladkého medvídka.“  

• DO JAKÉ MÍRY JE PODLE VÁS P. OKOLÍM PŘIJÍMÁN?  

„Zatím si myslím, že má přijetí v pořádku. Ne, že by mu všude padali do 

náruče, to ne, ale to přijetí je zatím dobré. Když je v tom Sokole, tak je to dobré, tam 

cvičí s ostatními, občas se tam pošťuchuje s ostatními. Chodí na keramiku, tak ho ta 

paní taky bere. Myslím, že už si na sebe zvykli, už tam chodí druhý rok. No a pak jinak 

ještě chodíme do Pexesa někdy, to je dětský klub. Tam si P. chodí hrát. Takže mezi ty 

děti tam se také nějak zařadí. Skáčou spolu do míčků a pak to musí uklidit, protože ty 

míčky jsou všude. Taky si tam hraje na počítači, jednou se mu podařilo přes internet 

málem objednat mobil. Už na obrazovce stála otázka: Koupit?  

S nejstarším synem si rozumí dobře. Například je spolu klidně mohu poslat 

sáňkovat. S O. se často hádají a perou. Je problém, že P. ještě neodhadne tu správnou 

míru. Jednou, když P. jeho bratr O. hodně provokoval, zavřel ho P. do skládacího gauče 

a sedl si na něj. To jsem se pak dost lekla, aby se O. něco nestalo. Na to si musím dávat 

pozor – P. ještě nemá tu správnou míru, málem zadusil bratra. A s K. vychází dobře. 

Akorát ona po něm občas chce, aby dělal psa. To ho pak vodí na vodítku, dává mu jíst 

z misky atp. A on ochotně štěká a jí z misky. Nejsem si však úplně jistá, jestli právě toto 

je správný způsob výchovy chlapců.“  
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2.1.4 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST 

• MÁ PODLE VÁS NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST VAŠEHO DÍTĚTE 

NĚJAKÝ VLIV NA JEHO ÚSPĚŠNOST VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? POKUD ANO, JAKÝ?  

„Má. Ale on to tak nepociťuje.“  

• MYSLÍTE SI, ŽE TO JE ZPŮSOBENOU I TOU DOMÁCÍ ŠKOLOU?  

„Je. On je v klidu. Jeho prostě relativně nic nestresuje. S těmi dětmi, s kterými 

se stýká, se vidí většinou venku, a ty děti nemají důvod se mu smát. Potom se občas 

s bratry hádá, to je taky normální.“  

• V ČEM KONKRÉTNĚ SI MYSLÍTE, ŽE TA NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST 

BUDE MÍT NEJVĚTŠÍ VLIV V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ?  

„Asi v tom, že nikdy nebude úplně dobře mluvit. Vnímám u něj velký rozpor 

v tom, že on má už tu dušičku v sobě velkou, jeho už ty dětské věci nebaví – že by se 

díval na Krtečka nadšeně, to už ani náhodou – ale člověk má pocit, že má tu duši 

osmiletého dítěte, ale neumí se vyjádřit jako ten osmiletý. Takže on má v sobě toto, to 

mu dělá problém.“  

• A KTERÉ KONKRÉTNÍ PŘEDMĚTY, JEŽ SE SPOLU UČÍTE, SI MYSLÍTE, ŽE TO BUDE 

OVLIVŇOVAT?  

„Jemu kupodivu jde matematiky, bez nějakých větších problémů. Problém mu 

dělá například vyjádřit a pochopit abstraktní pojmy. Nebo také, když se ptáš, o kolik je 

něco více. Tak on chvilku přemýšlí – o, kolik – Co je to: O kolik? On by asi věděl, 

o kolik je toho tam víc, ale jemu dělá problém ta věta – O kolik víc? On neví, co to je, 

co se po něm chce, aby zjistil.“  

2.1.5 VNÍMÁNÍ SEBE SAMA 

• CÍTÍ P. SÁM, ŽE HO TA VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE NĚJAK OMEZUJE?  

„Já si myslím, že by se rád vyjádřil víc, než umí. Ale, že by tím byl nějaký… 

To, ne zatím. Chtěl by říci víc, a neumí to. Třeba, když chce něco vyprávět a zamotá se 

do něčeho složitějšího. Například, když někde byl, něco viděl a honem to potřebuje 

nějak zesumírovat, aby z toho dal něco dohromady. Nedávno jsme byli v Umělecko-

průmyslovém muzeu na výstavě angličáků a P. chtěl vyjádřit, co tam viděl, a najednou 
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to bylo pro něho složité. Vlastně on věděl, co chce říci, ale neuměl to. Chtěl říci, že tam 

byla auta, stará auta a že tam měli pravý písek na korbě. To vše chce prostě říci 

a najednou zjišťuje, že ta schopnost tam není. Nebo jsme byli nedávno na Hobitovi 

a taky jsem pak měla pocit, že nedokázal moc popsat, vyjádřit, co se tam vlastně dělo.“  

• A MYSLÍTE, ŽE TO, JAK P. SÁM VNÍMÁ, ŽE HO NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST NĚJAK OMEZUJE, SE LIŠÍ NĚJAK V PROSTŘEDÍ RODINY A V JINÉM PROSTŘEDÍ?  

„Já bych řekla, že mu to zas tak nevadí. Zatím. Ale je pravda, že si nepamatuji, 

že by něco nějakému vrstevníkovi podrobně vyprávěl. Možná, že v besídce (pozn.: 

nedělní škola) občas něco vypráví.“  

2.1.6 MOŽNÉ OBTÍŽE A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI 

• CO JE PRO VÁS JAKO RODIČE NEJTĚŽŠÍ?  

„Asi vyrovnat se s tím, že tam vlastně něco bude pořád. Někdy má člověk o ty 

děti strach, co s nimi bude – co budou jednou dělat, čím se budou živit. Taky, když 

vidím zaměstnání mého manžela10, tak má člověk trošku strach, aby ty děti někam 

nesklouzly, někam tímhle způsobem (pozn.: myšleno asi jako bezdomovci), aby se 

nestalo, že by někomu na něco naletěli a ten člověk by je pak připravil o peníze a oni by 

šli bydlet někam do Armády spásy a podobě. Z toho mám někdy strach a to nejenom 

u P.  

Taky se někdy člověk ptá, jakou vybrat školu. Bojí se, aby něco nepokazil 

a potom tam nevznikly někde nějaké problémy. Stačí nějaká špatná učitelka a člověk 

má zaděláno na pár let dopředu. Paní učitelky opravdu mohou nadělat velkou paseku. 

Stačí nějaké nevhodně zvolené slovo a spolužáci se toho chytí a člověk má vystaráno do 

devítky.“  

• JAK SI PŘEDSTAVUJETE P. BUDOUCNOST?  

„Já bych ho ráda viděla tak, kdyby měl jednou smysluplnou práci, kterou bude 

umět, která ho uživí. Třeba si najde jednou nějakou střední školu, tam ho připraví na 

nějaké odpovídající zaměstnání, které bude k něčemu. Možná, aby to nebylo něco 

rovnou na úřad práce. Bude něco umět, co ho bude živit, i když třeba ne pořád. Pak si 

udělá něco dalšího (myšlena škola), třeba. Zkrátka, aby se děti správně nasměrovaly 
                                                 
10 Manžel paní J. pracuje v Armádě spásy, věnuje se mimo jiné lidem bez domova.  
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a uměly se pak o sebe postarat. Hlavně, když si vypomohou navzájem. Prostě bych ty 

děti jednou ráda viděla, tak nějak zakotvené, aby měly nějaký základ, z kterého budou 

moci jít. Budou něco umět, co budou moci použít, budou to například nějakou dobu 

dělat, něco si vydělají, pak si udělají další školu, například. Ráda bych viděla, že prostě 

budou někam směřovat, že z nich něco bude a že je to uživí, že budou mít střechu nad 

hlavou, na jídlo a nějaké ty věci okolo, že nebudou dělat někde nějaké dluhy a podobně. 

To bych asi chtěla. No a to co budou dělat, je mi celkem jedno. To záleží na jejich 

výběru.“  

• JE JEŠTĚ NĚCO, CO BYSTE CHTĚLA K TOMU, JAK VY VNÍMÁTE SVÉ DÍTĚ, ŘÍCI?  

„Prostě, je to moje dítě a ať mu to jde, nebo nejde, tak to moje dítě bude pořád. 

Musím ho brát takové, jaké je. Chtít po něm to, co je mi schopno dát. Nechtít po něm 

víc, než unese, ale zase, aby se neflákalo.“   

 

„P. má takový postoj – tak tady mě máte. Někdy vyslechne, co se po něm chce, 

podívá se, usměje se a udělá si to po svém. Myslím, že on snáze zapadne, což je jeho 

povahou i tím, že je nejmladší.“  
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2.2 ROZHOVOR S RODIČI, PANÍ J. A PANEM D.  

– JAK VNÍMAJÍ SVÉHO SYNA O. S NEPLYNULOSTMI 

V ŘEČOVÉM PROJEVU? 

O. je jedenáctiletý, skoro již dvanáctiletý chlapec, navštěvuje pátou třídu základní školy, 

která vede své žáky podle alternativního pedagogického přístupu (daltonský plán). 

Z rozhovoru se dozvídáme, že do první třídy a pololetí druhé chodil do „běžné“ 

základní školy, nicméně mu bylo doporučeno, aby přešel na jinou školu.  

V mluvním projevu O. můžeme slyšet zadrhávání, která se objevují převážně 

v situacích, kdy je neklidný, což je poměrně často, a nesprávnou výslovnost některých 

hlásek. Zároveň kromě poruchy pozornosti s hyperaktivitou se u O. projevují specifické 

poruchy učení, především dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie, v závislosti na prostředí 

pak také alergické a astmatické problémy.  

O. má jednoho staršího bratra a dva mladší sourozence – sestru a bratra P. 

(o kterém matka hovoří v předchozím rozhovoru). Vyrůstá se sourozenci, matkou 

i otcem.  

2.2.1 PRVNÍ PROJEVY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOSTI A JEJICH LOGOPEDICKÁ TERAPIE 

• KDY JSTE ZAČALI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ŘEŠIT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST SVÉHO DÍTĚTE A JAK?  

OTEC: „To už si přesně nepamatuji. Bylo to někdy, když šel O. do školy. 

A krátce před jeho nástupem do školy už jsme to vnímali. Když začal chodit O. do 

školy, tak trošku narazil na to, že jeho komunikace není úplně v pořádku, že by se to 

mělo zlepšit, že by se s tím mělo více pracovat a tak dále. Takže víceméně nějak kolem 

těch pěti, šesti let ještě před školou. Už v době, kdy chodil do mateřské školy, to bylo 

poznat. Ale osobně to nevnímám jako nějaký velký problém, O. si to vynahrazuje něčím 

jiným. Já si spíš myslím, že u něj je to i trošku taková pohodlnost, protože třeba dcera 

také měla nějaké logopedické problémy a ona poctivě cvičila a teď mluví krásně čistě 

a není poznat, že měla problémy s -R- a -Ř-.“  
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MATKA: „O. byl vždycky takový „tak jako na klíček“. Do školky jsme ho dali 

dřív než ostatní sourozence, protože už mu byl dům malý a potřeboval někam mezi děti. 

Nešel až v pěti letech, ale jako jediný šel už ve čtyřech. V té době už trochu byly znát 

neplynulosti v jeho řeči. Mám pocit, že když je v klidu, když se zabrzdí, tak mluví 

dobře. Ale když je rozevlátý, tak mu chvilku trvá, než ze sebe něco vypraví. On to má 

v sobě, a když se uklidní a srovná to, tak je ta řeč pak lepší.  

O. není vysloveně dítě s koktavostí, kdyby si dal pozor, tak by to nebylo tak 

zlé. On se potřebuje zastavit, zarazit a pak to jde. Občas ze sebe vůbec nevysype to, co 

chce říci. Já mám někdy pocit, že mu myšlenky jdou napřed.“  

• JAK PROBÍHALA LOGOPEDICKÁ TERAPIE?  

OTEC: „Na logopedii chodil O. se sourozenci. Logopedická terapie probíhala 

klasicky, O. dostal materiály, které se měly probrat. Dcera měla o logopedii větší zájem, 

tak se materiály probíraly více s ní, a O. se k tomu moc neměl, takže ten výsledek je 

takový, jaký je. Moc jsme ho do toho nenutili. Spíš to bylo na dobrovolné bázi, což 

úplně není dobře. Ono tím, že toho bylo hodně, tak jsme O. úplně neupřednostňovali, 

spíš jsme hasili jiné problémy. 

U O. je hraje roli i další věc. Myslím si, že by nemluvil zdaleka tak špatně, že 

by se mohl výrazně zlepšit, kdyby četl. On totiž špatně čte. Ono se to samozřejmě 

svaluje na nějakou tu dysfázii a podobné věci, ale myslím si, že u něj to je čistě 

pohodlnost, že nechce číst. Třeba včera jsme tady byli s mými rodiči a přinutili jsme O., 

aby dvacet minut nahlas četl. Po těch dvaceti minutách se ta jeho výslovnost i mluva 

výrazně zlepšila. Domnívám se, že když bude muset číst každý den nahlas, tak se 

výsledky dostaví. 

Přesně si nepamatuji, kdy na logopedii začal chodit, myslím si, že to bylo už 

v období školky. Ale jak říkám, tím, že jsme toho měli hodně… Na druhou stranu já ten 

O. problém v komunikaci ve srovnání s P. tak nevnímám. O. si s tím hlavu vyloženě 

také nedělá. Pro mě to zas až taková tragédie není, já jsem v určitém věku také 

zadrhával. Myslím si, že je to v pohodě, že se s tím něco dělat dá. Nevnímám ty projevy 

koktavosti jako nějaký zásadní problém. Myslím si, že je hodně lidí i nějakým 

způsobem významných, kteří také třeba ráčkují, mají různé vady řeči, takže já prostě 

tohle úplně nevnímám jako nějaké velké vyloučení. Pokud to není vyloženě tak, že ze 

sebe nemůže vynutit slovo. On se zadrhne jen v určitých situacích.“  
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MATKA: „Nejdříve jsme chodili k jedné paní logopedce, tam to nějak moc 

nešlo. A tak jsme potom chodili k jiné, to už bylo lepší. V rámci logopedické terapie, na 

kterou jsme chodili O. první dva školní roky, se O. učil písmenka, správně vyslovovat, 

různé říkanky a tak podobně.“  

• JAK PROBÍHÁ LOGOPEDICKÁ TERAPIE NYNÍ?  

OTEC: „V současné době logopedická terapie neprobíhá.“ 

MATKA: „V současné době se s O. zkoušíme učit básničky, protože ve škole 

mají občas něco umět, a dá to docela práci.“  

2.2.2 ZVOLENÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ 

• PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO DANÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE?  

OTEC: „To se odvíjelo od toho, že tam začal chodit jeho starší bratr. 

S předchozí školou, kam chodil, jsme se rozešli, samozřejmě ne ve zlém, ale rozešli 

jsme se proto, že těch žáků v té škole byl nadbytek a oni vybírají, a když vidí, že jeden 

ze sourozenců chodí jinam, tak se snaží i toho druhého nasměrovat pryč z té školy. I pro 

nás bylo samozřejmě lepší, aby tam, kam chodí nejstarší syn, chodil i O. a samozřejmě 

jsme tam automaticky přihlásili i dceru. Je to spíš takové usnadnění situace – když 

budou všichni pod jednou střechou a nebudeme muset obíhat deset škol.“ 

MATKA: „Do té školy, kam teď O. chodí, jsme nejprve přihlásili našeho 

nejstaršího syna. V původní škole, kterou O. navštěvoval, bylo O. doporučeno, aby si 

našel jinou školu, kde je méně dětí. Přišel tedy sem a tady docela dobře zakořenil. 

Jedná se o daltonskou školu. Jednou za měsíc mají ve škole den, kdy si žáci 

mohou vypracovávat jakýkoliv předmět, který s nimi učitelé probírají. Mají na to čtyři 

hodiny, mezitím mají vyplnit také pracovní list a odpovědět na otázky z různých 

předmětů, mohou si k tomu půjčit slovníky a využívat počítač. Pracují samostatně.“  

• JAK JSTE SE ZVOLENÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVÁNÍ SPOKOJENI ČI NESPOKOJENI? 

OTEC: „Já úplně nevím, oni mají nějaký systém výuky dalton.11 Nevím přesně, 

v čem to spočívá. Přijde mi, že na žáky úplně netlačí, že děti, pokud samy nechtějí, tak 

to trošku flákají. Chce to zvlášť na toho O. trochu přitlačit, aby začal něco dělat.“  

                                                 
11 Ve škole se žáci učí podle daltonského plánu, jedná se o alternativní pedagogický přístup. 
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MATKA: „Dá se říct, že třídní učitelka se opravdu povedla, což tak není 

vždycky. Je to taková hodná, trpělivá paní. Celkem jsem, u O. jsem spokojená. Paní 

učitelka opravdu spolupracuje, snaží se mu pomáhat, dává tomu i svůj volný čas, snaží 

se mu věnovat. Teď vlastně zavedla i doučovaní. Doučuje to, co je třeba. Češtinu, 

matematiku, němčinu. 

U O. vidím hlavním problém v tom, že je roztěkaný.“  

• O KTERÝCH ZPŮSOBECH VÝUKY JSTE JEŠTĚ UVAŽOVALI?  

OTEC: „O jiných způsobech vzdělávání, nebo jiné škole jsme neuvažovali. Já 

už si ty detaily nevybavuji, ale myslím, že jsme u O. neuvažovali ani o domácí škole.“  

MATKA: „Myslím si, že do devítky zůstane tady.“ 

• PŘEKVAPILO VÁS NĚCO VE VYBRANÉM ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ?  

OTEC: „Vůbec ne, naopak spíš mně přišlo dobré, že tam je 20 žáků ve třídě a že 

se jim učitelka může více věnovat. Říkám, spíš jediné, co mi na té škole vadí, je, že by 

se tam měly s žáky více procvičovat ty základní věci, jako třeba čtení, psaní.“ 

MATKA: „Ze strany těch vyučujících si myslím, že je vše v pořádku. Myslím si, 

že O. zapadl dobře do kolektivu. Občas se poperou, ale to je všude u kluků snad 

normální. Jezdí sám ze školy, občas i s kamarády.“  

• CHTĚLI BYSTE NĚCO ZMĚNIT? 

OTEC: „Myslím, že ne. Myslím, že jsme si nevybrali špatnou školu a můžeme 

být rádi, že tam jsme. Já to vnímám spíše naopak jako pozitivní. Sice jsou tam nějaké 

problémy, ale myslím si, že ta škola má nějakou úroveň a že tam ty děti, když chtějí, 

něco naučí.“ 

MATKA: „Nechala bych to, jak to je.“  

2.2.3 POCIT PŘIJETÍ 

• JAK SE PODLE VÁS O. VE TŘÍDĚ CÍTÍ? 

OTEC: „Docela dobře. Myslím si, že tam má kamarády. Je to takové 

bezprostřední. Přijde mi to dobré.“  

MATKA: „Myslím, že dobře. On si tak nějak vybojoval svoji pozici. Přišel totiž 

do této školy v pololetí druhé třídy, takže to pro něj bylo těžké, měnil kolektiv. 
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Přecházel z jednoho kolektivu do druhého. Tam, kde ho neznali. A přišel do skoro jen 

klučičí třídy. Měl tam nějaké nesrovnalosti, zmydlil dva spolužáky a od té doby tam 

vědí, že se to nevyplácí (pozn. mít něco proti O., např. se mu smát či ho provokovat), 

tak má klid.  

Předtím chodil do školy tady v okolí. Zde jich ve třídě bylo moc. Paní učitelka 

neměla čas se všem věnovat. Paní učitelka nebyla špatná. Možná tam i zahrálo roli, že 

tam byl předtím jeho bratr, který má aspergerův syndrom, a oni si to „fotili“ i na O. 

Možná to bylo trochu i tím, že tam chodíme do shromáždění (pozn. v aule zdejší školy 

probíhají každou neděli bohoslužby). To také situaci ovlivnilo. Pak za mnou přišla 

výchovná poradkyně a říkala nám v podstatě nesmysly. Říkala například, že se jí O. 

svěřil s tím, že ho jeho bratr nepustí doma k počítači. Ale nezeptala se, který. A takové 

věci. Sdělili nám, že když odejdeme v klidu, tak problémy nebudou, pokud zůstaneme, 

tak budou. Tak jsme radši šli. Třídní učitelka s námi jednala dobře, byli jsme s ní ve 

styku ještě i potom, když O. z její třídy odešel.  

Nevím, jaké problémy měla na mysli. Myslím, že o žádné nešlo. O. neměl 

problémy s dětmi, ve třídě měl dobré postavení. Myslím, že mají moc dětí a chtějí si to 

tam nějakým způsobem „čistit“. 

Ve škole, kam jsme přešli, naučila O. zrovna nejlepší učitelka, ale ta za půl 

roku odešla. A teď má perfektní učitelku. S tou předchozí učitelkou měli problémy 

všichni, u O. nešlo o nic speciálního. Jinak O. je příjemný, kamarády má. S tou 

současnou učitelkou mají dobré vztahy i lidsky si rozumějí.“  

• JAK SE CÍTÍ V KONTAKTU S VRSTEVNÍKY MIMO PROSTŘEDÍ ŠKOLNÍ TŘÍDY?  

MATKA: „On tu má spolužáka ze školy a ještě jednoho kamaráda.“ 

• JAK REAGUJÍ UČITELÉ A SPOLUŽÁCI NA O. ŘEČ? 

OTEC: „Upřímně řečeno nevím. Osobně si myslím, že to není nic hrozného. Jak 

jsou všichni upovídaní a vyměňují si rychle názory, tak si myslím, že dneska se na to už 

moc nedbá. Dneska ty děti nejsou tak zvyklé, aby jim někdo přednášel, aby to bylo se 

správnou výslovností, dneska si děti rychle vyměňují informace a rychle všechno 

vstřebávají. Myslím si, že to, jak O. trošku drmolí, jeho spolužáci nevnímají nějak 

negativně. Možná, že u té učitelky je to jiné. O. měl sice čtyřku z češtiny, ale myslím si, 

že je to způsobeno také tím, že moc nečte a že i to psaní je trošku problém, nějaké tvrdé 

měkké -i-/-y- ho moc nezajímá, něco tam prostě napíše..“  
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MATKA: „O. má výhodu, že si na něj všichni už nějak zvykli. Tohle je prostě 

O. a to k němu patří a je to dobré.“  

• A JAKÉ JSOU REAKCE MÍSTNÍHO OKOLÍ?  

MATKA: „Když jde nakoupit, tak přinese, co se po něm chce. Ošidit se nedá. 

Nestává se, že by mu nerozuměli.“  

• ZAŽILI JSTE NĚJAKOU NEGATIVNÍ REAKCI NA O. MLUVNÍ PROJEV?  

OTEC: „Spíš moji rodiče tlačí na to, aby se s tím něco dělalo. Vadí jim, že ta 

výslovnost není úplně perfektní. Ale shodujeme se na tom, že je to hlavně o tom čtení, 

že se to tím může zlepšit. Tím, když bude pravidelně denně nahlas dvacet minut číst, 

může dojít k výraznému nebo alespoň patrnému zlepšení.“  

• DO JAKÉ MÍRY PODLE VÁS O. DĚTI VE TŘÍDĚ PŘIJÍMAJÍ?  

OTEC: „Osobně si myslím, že ho přijímají, samozřejmě asi ne každý, ale já 

jsem se s tím nesetkal. Ale myslím si, že z toho společenského pohledu ho docela 

přijímají. Samozřejmě vliv má také to, že nepatříme k těm nejbohatším, protože tam 

jsou i pracháči a kdekdo má placatý telefon s ohromnou obrazovkou. Myslím si, že O. 

to nevnímá nějak úplně negativně, protože se mu to snažíme vynahradit. Nejsme chudí, 

že bychom neměli co jíst, ale zase, abychom O. kupovali každý rok nový telefon, na to 

úplně nemáme. Jeho spolužáci mají třeba lepší vybavení, lepší hadry, lepší boty, ale 

myslím, že O. to až tak těžce nenese, nevnímá. Spíš je to o těch telefonech, o té 

technice, to ho nějakým způsobem zajímá. Teď dostal nějaký telefon starší, ale má 

placatou displej, tak je spokojený.“  

MATKA: „Většinou dobře. Občas se nějaký spor vyskytne, ale to je všude.“  

2.2.4 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST 

• MÁ PODLE VÁS NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST VAŠEHO DÍTĚTE 

NĚJAKÝ VLIV NA JEHO ÚSPĚŠNOST VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? POKUD ANO, JAKÝ?  

OTEC: „Tím, že já s ním ve škole nejsem, tak to nevidím. Samozřejmě všichni 

by byli rádi, kdyby mu šla čeština, kdyby mu šly jazyky. Kdyby byl po těchto stránkách 

nadaný, tak by samozřejmě měl i lepší výsledky ve škole. Ale do jaké míry mu ta 

narušená komunikační schopnost překáží, já osobně nejsem schopný úplně posoudit, 

protože tam s ním nejsem a pokud o tom vysloveně nemluví, já to z něj nepáčím. Můj 
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osobní pohled je, že to nějak těžce nenese, tím, že je nad věcí, tak ho to v současné době 

netrápí.“  

MATKA: „Já si myslím, že hlavní, co ovlivňuje jeho úspěšnost ve vzdělávání, 

je, že se nechce učit. Je hrozně těžké ho k něčemu donutit, aby něco dělal. Kdyby si 

sednul a opravdu se učil, tak by ty známky dopadly úplně jinak. Ono donutit ho se učit 

vyžaduje určitou dávku násilí. To už lítají výhružky s pohlavky a podobně. 

Myslím, že je to způsobené povahou. O. je tvrdohlavý, trošku takový „soptík“. 

Jo, třeba taková vlastivěda, přírodověda to ho baví. Když si něco zajímavého 

dočte, tak také. Ale donutit ho k něčemu, to dá opravdu práci. 

Například se řekne, že se půjdeme učit, a on místo toho jde pětkrát na záchod, 

jde se napít, pak že má hlad, pak že potřebuje kapesník a hodina je pryč.“  

• KTERÉ KONKRÉTNÍ PŘEDMĚTY JEHO NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST 

OVLIVŇUJE?  

OTEC: „Určitě jazyky celkově a předměty, kde musí hodně mluvit. Také čtení 

jakéhokoliv textu a ukazuje se to i na té písemné formě. Psaní ovlivňuje i dysgrafie, 

kterou má. Není to tedy jen čeština, ale i jiné jazyky, třeba angličtina či jakýkoli jazyk. 

Myslím si, že tam ta narušená komunikační schopnost může ovlivnit výsledky.“  

MATKA: „V češtině se sem tam občas nějaký problém vyskytne. On má trošku 

problém to -i-/-y-. Když se soustředí, tak to napíše dobře. Když je mu to jedno, tak 

klidně napíše po -K- měkké -i-. To nepatří k těm projevům koktavosti, to je ovlivněno 

tím, že by se opravdu mohl trošku víc soustředit. Je trochu hyperaktivní.“  

2.2.5 VNÍMÁNÍ SEBE SAMA 

• MYSLÍTE SI, ŽE O. SÁM CÍTÍ, ŽE HO JEHO NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST NĚJAKÝM ZPŮSOBEM OMEZUJE? LIŠÍ SE TO V PROSTŘEDÍ ŠKOLY 

A V PROSTŘEDÍ RODINY?  

OTEC: „Já si myslím, že moc ne. Kdyby to nějak těžce nesl, tak by s tím chtěl 

něco dělat, nebo by nám dal nějak najevo, že ho to nějak omezuje. Mně přijde, že on to 

až tak zase neřeší. Možná je to tím věkem, tou bezstarostností. Až tak moc ho to 

nesvazuje.“  

MATKA: „Řekla bych, že je mu to úplně jedno. 
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Když je v klidu, tak je to v pořádku. Když je v nějaké situaci, kdy někam 

přiběhne a má něco říct, tak to trvá, než to ze sebe dostane.“  

• MYSLÍTE, ŽE SE TÍM CÍTÍ VE ŠKOLE NĚJAKÝM ZPŮSOBEM „HANDICAPOVANÝ“? 

MATKA „Ani ne, on do školy chodí rád. Ne kvůli učení, ale kvůli kamarádům.“  

• ZAŽIL JSTE NĚKDY, ŽE BY VÁM O. NEDOKÁZAL NĚCO ŘÍCI A BYL BY Z TOHO 

PAK SMUTNÝ, OTRÁVENÝ, NEBO NAŠTVANÝ?  

OTEC: „Úplně ne. On to vždycky nějak předrmolí a já se ho musím zeptat, co 

říkal. On to zopakuje, a když mu ani napodruhé nerozumím, tak mi to klidně zopakuje 

potřetí, nebo třeba odkráčí. Myslím si, že mu to až tak nevadí. Nevím samozřejmě, jak 

v té škole. Tam stejně nikdo nečeká na nějaké velké moudro, které musí být vyslovené 

úplně čistou češtinou. Ty děti to tak nevnímají, neřeší. Ani jeho spolužáci ani on. 

• ZAŽIL JSTE, ŽE BY SE O. KVŮLI JEHO ŘEČI NĚKDO SMÁL? 

OTEC: „Já jsem to nezažil. Nevím o tom.“  

2.2.6 MOŽNÉ OBTÍŽE A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI 

• CO JE PRO VÁS JAKO RODIČE NEJTĚŽŠÍ?  

OTEC: „Přinutit ho, aby se sebou něco dělal. Přinutit ho, aby si vzal knížku 

a denně nahlas četl. O. si musí sednout tady vedle mě, protože jinak si vymýšlí. Protože 

když si sedne dva metry ode mě a bude mi tam něco předčítat, tak si tam vymyslí nějaká 

ta svoje slova. Takže obtížné je přinutit ho k té pravidelnosti toho čtení, toho cvičení. 

Ale, jak říkám, ve srovnání s druhým synem, mě ta vada řeči u O. až tak neirituje.“  

MATKA: „Byli jsme u paní psycholožky a ta nám řekla, že O. je silně 

nadprůměrně inteligentní. Mně vadí, že mezi těmi možnosti, které má, a tím, co opravdu 

má (dělá), je docela velký rozdíl. A že dá strašnou práci ten rozdíl odstranit. 

Já netrávím čas tím, že mu něco vysvětlovala, nebo mu pomáhala s učením, ale 

já většinu času trávím tím, že ho nutím, aby si laskavě sednul a něco dělal. Sám od sebe, 

že by si přinesl úkoly a sám od sebe je šel dělat, to jsme ještě nezažili. Sám ale dá 

potkanovi nažrat, postará se o něj. Dá mu víc, než sobě. 

Když má volno, jde za kamarádem, nebo má tady spolužáka. Nebo hraje 

i nějaké hry, hraje si s mobilem, nebo si hraje s potkanem. Když je hezky, tak jde 

s někým ven, nebo na zahradu.“  
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• JEŠTĚ NĚCO VÁM PŘIJDE TĚŽKÉ?  

MATKA: „O. je O., takový soptík. Někdy se vzteká.“  

• JAK SI PŘEDSTAVUJETE O. BUDOUCNOST?  

OTEC: „Růžovými barvami. Ne, jak si představuji jeho budoucnost? No, jak si 

ji spíš představuje on. On si představuje asi, že by se vyučil kuchařem. Chtěl by vařit, 

nebo dělat něco s jídlem, možná by mohl být i cukrář nebo pekař. Zatím uvažuje tímhle 

směrem. My mu v tom nijak nebráníme, musí si spíš on sám ujasnit svou představu. Ale 

samozřejmě mu to musíme nějak zkorigovat, aby si nevymyslel nějakou nesmyslnou 

možnost, na kterou by vůbec neměl. Takže já v současné době o tom nemám úplně 

představu. Nevím.“12  

MATKA: „Přemýšlíme nad nějakou střední školou do budoucna, kam by mohl 

chodit. Rád vaří, ale zase je alergik, tak nevím, jestli to půjde dohromady. Na jídlo 

alergický není, ale je alergický spíš na pyly a tak podobně. Nejhorší je, když se vyspí 

v péřových peřinách, pak se dusí. Ale potkan mu třeba nevadí. A má takovou zvláštní 

alergii na to, když jsme u babičky a u dědečka a on tam má spát, tam je vždycky něco 

špatně. Přitom tady doma jsou pyly, potkan tady bydlí a to mu nevadí. 

Co se týče té budoucnosti, ráda bych našla něco, co ho bude aspoň trochu 

bavit, co ho uživí. Jako mluvčí se živit nikdy nebude, ale na to, aby normálně pracoval 

a normálně komunikoval, si myslím, že má.“  

• JE JEŠTĚ NĚCO, CO BYSTE CHTĚLI K TOMU, JAK VNÍMÁTE SVÉ DÍTĚ, ŘÍCI?  

OTEC: „Spíš mi vadí, že O. má nějaký problém s dýcháním (astmatické 

problémy), měl nějakou alergii na pyl. To mně vadí nebo mě to mrzí více než ta vada 

řeči.  

No, může to asi souviset i s těmi projevy koktavosti, ale u něj to s tím asi tolik 

nesouvisí. Přijde mi, že zadrhává, i když se nezadýchává. Já si spíš myslím, že ty 

projevy koktavosti mohou být způsobeny tím, že dotyčný podal nějaký, ať už pracovní, 

nebo sportovní, nebo jakýkoliv výkon, a že ta fyzická námaha ho rozhodí natolik, že má 

pak problémy s tím mluvením. To si myslím, že s tím souvisí. On jak je takový 

rozlítaný, roztěkaný, tak si myslím, že to s tím souvisí.“  

                                                 
12 Rodina plánuje, že i na druhý stupeň bude O. chodit do školy, kterou navštěvuje nyní. 
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MATKA: „Ráda bych, aby se trošku uklidnil a naučil se soustředit. Byl trošku 

samostatný. Pochopitelně vyrostl, není už prvňáček. Nějaký pozitivní posun tam 

vnímám. Najdou se i nějaké věci, které dělá lépe než já. S mobilem umí lépe než já. 

Když mi dáš dotykový mobil, tak já s ním budu půl hodiny bojovat a on už to má 

zvládnuté. Nebo s počítačem umí lépe než já.“  

 

„Neexistuje univerzální výchovná poučka. Co platí a je dobré u jednoho dítěte, 

tak u druhého může být naprosto špatně, a to, i když se jedná o sourozence. Pozor na 

ránu, aby nepadla vedle, mohla by hodně ublížit. A když padne, tak je třeba se jako 

rodič omluvit.“  
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2.3 ROZHOVOR S RODIČI, PANÍ M. A PANEM J.  

– JAK VNÍMAJÍ SVOJI DCERU J., KTERÁ MÁ BALBUTIES 

A VÝVOJOVOU DYSFÁZII?  

J. je velmi citlivá třináctiletá dívka, která chodí v současné době do sedmé 

třídy. Od dětství se potýká s koktavostí a byla u ní rozpoznána též vývojová dysfázie. 

Žije s oběma rodiči a je nejstarší z pěti dětí. První dva roky ji matka učila doma, do třetí 

třídy nastoupila do základní školy v okolí bydliště. Na druhý stupeň ale začala chodit do 

jiné vzdálenější školy, kde je mnohem spokojenější.   

J. byla diagnostikována také specifická vývojová dyslexie a dysortografie 

(lehký stupeň poruchy) na bázi reziduální expresivní poruchy řeči (vývojová dysfázie). 

Balbuties se projevuje intermitentně (občasně). U dítěte je zvýšená vulnerabilita13 na 

časový a výkonový stres. Je vedena na neurologii kvůli epileptickému záchvatu, který 

se u ní v dětství projevil, jedná se však o záchvat vývojového charakteru. Výsledky 

vyšetření z EEG nejsou čisté, ale nejsou ani patologické.  

Podle výpovědi matky se nyní v řeči J. objevují znaky koktavosti jen lehce. 

J. nemluví sice naprosto plynule, ale neopakuje slabiky ani první hlásku, jen se 

například na chvíli odmlčí a pak promluví. Když člověk neví, že koktá, může si myslet, 

že se jen zamyslela. Otec J. je také balbutik. Když tráví J. déle času s ním, tak se u ní 

znaky koktavosti začnou projevovat ve větší míře. J. si přestane svoji řeč tolik hlídat, 

neřeší to, možná se v důsledku toho cítí „pohodověji“, někdy pak ale říká nesmyslné 

věty či slova.  

2.3.1 PRVNÍ PROJEVY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOSTI A JEJICH LOGOPEDICKÁ TERAPIE 

• KDY JSTE ZAČALI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ŘEŠIT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST SVÉHO DÍTĚTE A JAK?  

OTEC: „U naší dcery jsme si toho všimli někdy, když jí byly 3, nebo 4 roky. 

Všiml jsem si toho, když jsme spolu jeli autem. Já sám mám vadu řeči, takže si myslím, 

                                                 
13 zranitelnost – tělesná i duševní (Kohoutek: ABZ slovník cizích slov [online], 2005 – 2006) 
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že to geneticky spolu nějak souvisí. U mě se to projevilo také v tomto věku, akorát že 

u mě se to projevilo po šoku, který souvisel s rodinou a s onemocněním mojí mámy. 

U J. ale nevím, jestli to bylo způsobeno šokem, tam se to prostě nějakým způsobem 

objevilo.“  

CO SE STALO V TÉ CHVÍLI, KDYŽ JSTE SPOLU JELI TÍM AUTEM? 

„Nic. My jsme spolu o něčem diskutovali, tak jako se čtyřletým dítětem můžete 

diskutovat, něco jsme si říkali, ale nic velkého, stresujícího, někam jsme spolu jeli. Já 

myslím, že spouštěcí okamžiky těchto věcí můžou být různé. Třeba v tomto případě si 

myslím, že ten spouštěcí okamžik byl můj – že jsem to způsobil já. Ta moje vada řeči je 

znát, děti ji slyší. Jsou všelijaké spouštěcí mechanismy, a když k tomu máte sklon, tak 

tu poruchu řeči může spustit nějaký šok, někdy prodělané trauma, jindy to čistě může 

být tak, že to okopírujete.“  

V TOM AUTĚ JSTE TEDY ZAZNAMENAL PROJEVY TÉ KOKTAVOSTI?  

„Ano. Postupně, zvolna jsem si všiml, že se to začalo objevovat.“  

VAŠE MANŽELKA ŘÍKALA, ŽE J. V JEDNU CHVÍLI PŘESTALA MLUVIT…  

„Ta její komunikace se zmenšila a to je normální, když se koktavost objeví. 

Ale nemyslím si, že by přestala úplně mluvit.“  

MATKA: „To bylo krátce po jejích čtvrtých narozeninách, kdy jsme J. oznámili, 

že čekáme další miminko, v pořadí třetí. A jí to rozrušilo natolik, že přestala 

komunikovat. Úplně. Takže jsme to začali řešit, bylo to o prázdninách a o prázdninách 

skoro nikdo nikde nefunguje, proto jsme skončili na foniatrii v Praze, která jediná 

z vhodných zařízení přes prázdniny funguje. Tak se to vlastně všechno rozjelo.  

Když jsem vlastně čekala to druhé miminko, tak J. byl rok, takže to ještě 

nevnímala. Ale tentokrát jí už byly čtyři roky a už to pro ni cosi znamenalo. Manžel 

vlastně koktal od tří let, a tak jsme si říkali, že to je v pohodě, že J. to nepotkalo. Říkali 

nám, že většinou ti prvorození, zdědí koktavost. Věděli jsme, že je citlivá, cucala si 

palec a často jsme s ní měli potíže, je taková hodně uzavřená, introvertní. Tak jsme ji 

trochu hlídali, ale tohle jsme nečekali. To, že nedokáže vyjádřit svoji obavu, svůj strach. 

Něco, co je v ní nedokázala vyjádřit. A jak nedokázala vyjádřit svoje pocity, tak se 

přestala vyjadřovat úplně. A nedokázala si říct ani o jídlo, o nic. Přestala úplně 

komunikovat.  

Pak jsme se jí zpětně po letech ptali, co se jí přihodilo, a ona řekla, že měla 

strach o mě. Tak to nás úplně dorazilo. To jsme nečekali, jak ve čtyřech letech to dítě 
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může vnímat strach o matku. Přitom to nebylo žádné rizikové těhotenství. Všichni jsme 

se na miminko těšili. Měli jsme kde bydlet, byli jsme celkem v pohodě. A přesto ten její 

strach tam byl obrovský.“  

• JAK ZAČALA PROBÍHAT LOGOPEDICKÁ TERAPIE?  

OTEC: „Nějakou dobu jsme tomu nechali čas, protože víme, že jsou věci, které 

právě dítě v tomto věku okopíruje. Takže jsme nějaký čas sledovali, jak se to bude 

vyvíjet. Neupozorňovali jsme ji na to, neříkali, že je něco špatně. Problém je, že to dítě 

si většinou všimne, že vy se chováte jinak, že vám to není jedno. Jak říkají logopedi: 

Dělejte jako že nic. – To je možné jen u lidí, kteří jsou v tomto ohledu na hodně vysoké 

úrovni a dokáží dělat, jako že se nechumelí. Čili určitě si toho dítě musí nějakým 

způsobem všimnout. Ale i tak jsme se snažili jí to nějak nepřipomínat, nechat to bez 

zbytečných povšimnutí. A pak jsme to po nějakém čase, který byl asi v rámci měsíce až 

dvou, konzultovali s logopedkou. My jsme začali sondovat, co je za logopedy u nás 

v okolí, a pak jsme nakonec usoudili, že se obrátíme na logopedy, kam jsem jako dítě 

chodil já. I nám to ostatní doporučovali, říkali, že foniatrická klinika je lepší, než když 

se budeme vídat jen s místní logopedkou. To bylo v rámci měsíců.  

Paní logopedka, ke které nyní chodíme, je zvláštní tím, že dítě nestresuje. 

Nestresuje ho tím, že by ho učila správně mluvit nebo se ho snažila nějak přeučovat. 

Jako ve smyslu: Mluvíš špatně. Mluv takhle. Ona se spíš snaží každé dítě motivovat, 

skoro bych řekl motivovat na mozkové úrovni. To znamená stimulovat řečový projev 

jiným způsobem, než aby ho poučovala: Musíš mluvit takhle, nebo takhle.  

Za nějaký čas nám pak nabídla pobyt ve stacionáři, protože se jí uvolnilo 

místo. A tak J. byla asi měsíc, tuším, že to byl měsíc, ve stacionáři. Byla tam vždycky 

přes týden a přes víkend byla u nás. Nezaznamenali jsme tedy, že by ten stacionář byl 

nějak významně úspěšný, což se pak zopakovalo i u K. (bratr J., o kterém je následující 

rozhovor), kde jsme si také nevšimli, že by pobyt ve stacionáři byl pro něj nějak 

významný.  

Hledali jsme dál, co s tím, protože víme, že J. má tendenci se vyjadřovat trochu 

jiným způsobem. Hodně se vyjadřuje malováním nebo nějakou hrou. Viděli jsme, že má 

trochu potíže s ústním vyjadřováním, že něco je prostě jinak. Tudíž jsme vlastně i na 

doporučení logopedky, která nám doporučila jednu paní psycholožku, tu psycholožku 

navštívili a J. k ní začala chodit. Ona J. udělala analýzu, což souviselo také s tím, že 
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jsme uvažovali o tom, jestli má J. nastoupit do školy, nebo nemá. To bylo v době, kdy J. 

byla v poslední třídě mateřské školy a my jsme pořád přemýšleli, co a jak, a také jsme 

se v ten čas přestěhovali do H. Je možné, že se ten startovací moment týkal toho 

stěhovávání, že to J. nějak vnímala více než my. V ten čas jsme ještě bydleli na staré 

adrese, ale už to bylo takové období, kdy jsme pořád něco hledali, a také to pro nás bylo 

napínavé. J. tedy navštěvovala paní psycholožku a pak ještě byla v pedagogicko-

psychologické poradně. Na obou dvou místech jí dělali testy školní zralosti 

a diagnostikovali to, co jí vlastně je. Výsledkem té diagnostiky bylo, že jsme se dohodli 

s paní psycholožkou, že k ní bude J. nějaký čas chodit. Navštěvovali jsme ji asi jednou 

za týden, tuším, nebo jednou za dva týdny. A musím říci, že tyhle návštěvy u paní 

psycholožky byly pro J. snad nejdůležitější, co se událo. A to protože ona ji velice 

citlivě vedla, myslím si, aniž by si to J. uvědomovala, tak ji vedla tak, že se J. ta řeč 

začala prudce zlepšovat a dokázala ji zvládat. To znamená, že to dokázala přijmout, aniž 

to ona sama v tom věku uměla nějak určit, označit. Nějakým způsobem jí naučila s tou 

řečovou vadou pracovat a zacházet, musím říci, že mnohem lépe, než umím já, a tohle si 

myslím, že pro ni bylo nejzásadnější.“  

A JAK S J. PRACOVALA? POVEDLO SE JÍ TO SKRZE NĚJAKÉ ROZHOVORY ČI HRY?  

„Ona nás u toho moc nenechávala, párkrát ano, to ne, že ne. Bylo to tak půl 

napůl. Ta paní psycholožka si s těmi dětmi povídá a zároveň s nimi hraje nějaké hry, co 

prostě zrovna je. Ale takovým podle mě zvláštním způsobem. Myslím si, že J. správně 

oslovila, jako když Vás někdo ve správný čas správně osloví, a vlastně Vám dopomůže 

dostat se někam jinam. A to si myslím, že udělala.“  

MATKA: „Probíhala na základě toho, aby J. vlastně vůbec začala vyjadřovat 

svoje potřeby, ne svoje pocity, ale za začátku svoje potřeby. To znamená, že jsme 

potřebovali, aby se vůbec rozmluvila, aby se naučila mluvit. A zaměřili jsme se na tu 

koktavost. Celkem do té doby, než se stala tato příhoda tak J. komunikovala normálně. 

A bylo to normální vyvíjející se dítě. Koktavost se tam vůbec neprojevovala. Řekla 

bych, že J. byla standardní, průměrné dítě s vyšší citlivostí. Jako jediné – viděli jsme, že 

se už odmalička stranila větších kolektivů, ty velké kolektivy jí nedělaly dobře. 

Například na dětských karnevalech a podobně.  

Když se jí stalo, že přestala úplně komunikovat, tak jsme se zaměřili na to, aby 

vůbec začala mluvit. To znamená – klasické koktavé dítě, které jsme potřebovali 

rozmluvit. Museli jsme ji uklidnit, zrušit televizi, zklidnit režim, vytvořit vůbec nějaký 
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režim, ale klidový, jasná pravidla, jasný řád. Co se týče té logopedické části, naučit se 

mluvit, takže ty obloučky14, nejprve jenom slabiky, hlásky, krátké věty. To se pak 

prodlužovalo a protahovalo tak, aby J. dokázala mluvit celými větami. Takže opravdu 

krůček po krůčku jsme to takovým to způsobem dělali. (Pozn. Matka J. později uvedla, 

že jim nejvíce pomohla paní psycholožka, kam také s J. chodili.)  

To, že na logopedii chodila ještě mladší dcera, bylo dobré v tom, že na to J. 

nebyla sama. Učily se obě. Tudíž se vlastně necítila jenom ona jako postižená. Protože 

mě upozornili na to, že čím více se jí budu věnovat, tím více ona bude vnímat, že má 

problém. A čím více vnímá, že má problém, tak tím se problém prohlubuje. V tomto jí 

sestra trochu pomáhala. Zároveň byly obě hodně nemocné, záněty středouší, rýmy, 

takže pak skončily na operaci. A po operaci ta druhorozená přestala říkat tvrdé hlásky, 

takže to ještě přidalo. A tu logopedii jsme pak vlastně rozšířili nejen o balbuties, ale 

ještě o dyslalii sestry. Tak jsme vlastně začali s logopedií a péčí o řeč.15“  

• JAK PROBÍHÁ LOGOPEDICKÁ TERAPIE NYNÍ?  

OTEC: „U J. nyní neprobíhá. Potíže má stále, ale ony se různě mění v závislosti 

na ročním období, na tom, jak je vytížená, jaké má učení atd. Víceméně nepozorujeme, 

že by docházelo k jejich nestandardnímu růstu ani k nějakému úbytku, naopak se to 

maličko lepší tím, jak se s nimi J. učí pracovat. Jde spíše o to, že s tím umí sama něco 

udělat. Pokud bychom uviděli, že ji ta narušená komunikační schopnost nějak psychicky 

likviduje, šli bychom znovu za paní psycholožkou. Ale myslím, že to nebude potřeba. 

Velice důležitá je skutečnost, že si J. našla školu a sama se zasadila o to, aby na ni byla 

přijata, což ji vedlo k určitému sebevědomí, to za prvé, a za druhé je tam s lidmi, kteří 

se vyjadřují podobně jako ona. Jí to vyjadřování výtvarnou výchovou a vyjadřování 

muzikou je naprosto přirozené, a také jí to umožňuje relaxovat.“ 

MATKA: „Dneska, po devíti, osmi letech občas vnímáme spíš, že potřebuje 

psychologa. Logopedicky, technicky – obloučky, uklidnění, soustředění už umí. Ona to 

zvládne. Ale pokud tam není dostatek sebevědomí, tak jí techniky logopedické jsou 

„úplně naprd“.  Ona potřebuje mít dostatek sebevědomí a uvědomění si svého vlastního 
                                                 
14 Tzv. metoda „obloučkování“ – jejím cílem je odstranění tvrdých hlasových začátků. Balbutik má 
vyslovovat vše jako jedno slovo, v rámci logopedické terapie pak na něj obdobným způsobem mluví jeho 
blízcí, především rodiče. Například: „Čajamléko. Ponožkysioblékni. Podejmiprosímšálu.“  
15 V rámci logopedické péče čtyřletá J. strávila nějakou dobu ve stacionáři při foniatrické klinice, kde 
byla bez rodičů, přespávala tam tedy. Podle matčiny výpovědi jí tento pobyt pomohl logopedicky (méně 
se pak v řeči zadrhávala), ale velice jí ublížil na psychice.   
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já. Co je důležité a co není důležité. Jestli v té partě, kde je, to, co a jak se vyjádří, je 

opravdu tak důležité. Protože když to pro ni bude nesmírně důležité, tak samozřejmě 

neřekne ani slovo. Takže je potřeba uvědomění si svého já a mít dostatečně ne velké 

sebevědomí, ale dobré sebevědomí, aby si byla jistá sama sebou, že to, co dělá, dělá 

dobře. Takže nyní terapie probíhá spíš na úrovni psychologie, protože techniku 

logopedickou má už nacvičenou. V tom si myslím, že už problém není. A občas, když 

jdou všichni její sourozenci na logopedii, tak jde s námi, a paní logopedka se na ni taky 

podívá v uvozovkách a má z toho radost. Má upřímnou radost, co z takového človíčka 

vyrostlo. To zadrhávání je něco, co v člověku je, to je neměnná záležitost, ale je 

potřeba, aby se s tím naučila pracovat. Jsou určité období, které jsou horší, je to jaro, je 

to podzim, jsou to různé změny, změny školy. Vždyť ona těch škol taky pár vystřídala, 

což nebylo úplně jednoduché, ale přesto to zvládla, protože už se to naučila, a je to moc 

dobře.“  

2.3.2 ZVOLENÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ 

• PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO DANÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE 

(DOMÁCÍ ŠKOLU)?  

OTEC: „Když jsme se přestěhovali (v rámci Středočeského kraje), všimli jsme 

si v první řadě hrozné věci. Dostali jsme se do obce, která je nejméně 10 let pozadu za 

obcí, z níž jsme se stěhovali. A to jak infrastrukturou, tak způsobem uvažování. Posun 

byl o těch 10 až 15 let a to je dost i na maloměsto. Bohužel, tento odstup se tam udržuje 

stále a je to takové zvláštní. Nedokázali jsme to pochopit, ale zjistili jsme, že to tak je, 

bylo to pro nás nemilé zjištění. Za druhé, když jsme se tam stěhovali, zjišťovali jsme si, 

jaké jsou v okolí školy, a to už jsme věděli, že J. má sklony vyjadřovat se takovýmto 

způsobem. Zjistili jsme, že v městě poblíž je základní škola, která má třídu zaměřenou 

na výtvarnou výchovu. Tudíž jsme tak trochu počítali s tím, že by tam J. šla. Jenomže 

ten rok, jak jsme se přistěhovali, ji zrušili. Takže to byl další faktor, který nás ovlivnil.  

A ještě dalším faktorem bylo, že J. se spustily ty komunikační potíže, které 

lékaři diagnostikovali (jako balbuties a vývojovou dysfázii). Do posledního ročníku 

mateřské školy chodila J. již zde. Její paní učitelka, která, si myslíme, že je jinak fajn 

a patří k těm lepším učitelkám, nás neustále přesvědčovala, že J. není ještě sociálně 

zralá na to, aby nastoupila do školy, takže jí máme dát odklad. My jsme si tím nebyli 
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jisti, protože jsme na jednu stranu věděli, že má pravdu, co se týče té zralosti sociální, 

ale na druhou stranu jsme věděli, že ona se sice vyjadřuje tímto svým způsobem, 

komunikuje takhle, ale ostatní její vlastnosti jsou celkem normální. A sami jsme 

samozřejmě nevěděli, jak se rozhodnout, a právě proto jsme navštívili tu pedagogickou-

psychologickou poradnu, kde jsme jí nechali udělat testy na školní zralost. V té poradně 

to vyšlo tak napůl, takže jsme neměli jasno. Ale paní psycholožka (ta, ke které J. 

chodila) nás vehementně přesvědčila o tom, že J. na školu zralá je. Jenom má jiný 

způsob komunikace a s tou takzvanou socializací skutečně může mít potíže.  

Samozřejmě rozhodnutí zůstalo na nás a my jsme začali hledat nějaké řešení. 

Přes internet nebo přes známé, to už nevím, jsme zjistili, že existuje i domácí 

vzdělávání. Už jsme o tom slyšeli dříve a zjistili jsme, že to je ještě v takové fázi testů, 

že to je pilotní projekt. Tenkrát to bylo možné jen na dvou školách – ve Vraném nad 

Vltavou a v Praze. Začaly jsme o tom tedy zjišťovat informace a konzultovali jsme to 

s různými psychology a také s logopedkou. Všichni nás od toho odrazovali, i když jak 

jsme zjistili, neměli s tím žádnou zkušenost. Jen vycházeli z argumentů, že jak je pro 

dítě důležitá ta škola – jako společenství, kolektiv. Používali takové to zaklínadlo pro 

socializaci. A tak jsme z toho byli takoví překvapení a začali jsme hledat lidi, kteří tímto 

způsobem své děti učí. Zjistili jsme, že to jsou většinou evangelíci, udivilo nás, že 

naopak katolíci k tomu mají negativní přístup. To bylo zajímavé. Seznámili jsme se 

některými lidmi, kteří učí své děti doma, byli jsme u nich na návštěvě a byli jsme s nimi 

na nějakých jejich akcích. Diskutovali jsme o tom a dívali se, jaké ty jejich děti jsou 

a jak se projevují v kolektivu, jak si spolu hrají a jak jsou naprosto OK. Nemají potíže 

s tím, že by byly uzavřené, uťáplé. S rodiči jsme diskutovali, jakým způsobem děti učí 

a co a jak. A tak jsme se dostali do skupiny osob, které sympatizují s domácím 

vzděláváním a samy tímto způsobem děti učí, a snažili jsme se od nich něco pochytit. 

Na základě toho jsme se rozhodli, že domácí vzdělávání zkusíme. Manželka musela 

udělat zdravotní projekt pro tu školu a za to ji obdivuji, konzultovali jsme to sice spolu, 

ale to podstatné musela udělat ona.  

Měli jsme obtíže rozhodnout, pod kterou školu J. přihlásit, protože jsme věděli, 

že jezdit někam do Vraného, nebo do Prahy úplně nechceme. Tenkrát jsme ještě úplně 

nevěděli, jak to všechno je. Už jsme měli informace, ale nepochopili jsme celou tu 

hloubku. To, že ta naše škola (domácí) je v podstatě o něčem jiném, než je škola 

obyčejná. My jsme pořád tu podstatu nepochopili, a tak jsme s J. šli normálně k zápisu 
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do školy u nás a přinesli jsme tam materiály z poraden atd. Tenkrát byl už pilotní 

projekt u konce a formou domácího vzdělávání mohly učit všechny školy. Jde o to, že 

učitelka musí být současně nějaký supervisor, který Vás přezkouší a tak dále. Rozhodli 

jsme se, že přihlásíme J. do školy u nás. Ještě předtím, když jsme v té škole byli na dnu 

otevřených dveří, jsme si tam vyhlídli jednu paní učitelku, která by možná J. učila. Pro 

jistotu jsme si to ještě pojistili tím, že jsme při zápisu poprosili o to, abychom měli ji. 

S touto paní učitelkou jsme mluvili o tom, že bychom chtěli J. učit formou domácího 

vzdělávání. A ona nás samozřejmě přesvědčovala, ať to neděláme, a nikdy to v podstatě 

nepřijala. J. byla potom opravdu přihlášená k ní do třídy, ale paní učitelka vždycky 

ostatním žákům ve třídě prezentovala situaci tak, že J. nechodí do školy, protože je 

nemocná, což nebyla úplně fajn prezentace. My jsme s tím nesouhlasili, ale náš postoj 

k domácí škole byl takový – pořád jsme to brali tak, že J. má domácí školu kvůli svému 

handicapu, abychom nemuseli dávat odkládat školní docházku. Věděli jsme totiž, že 

v těch jiných věcech se J. rozvíjí a že bychom jí tím ublížili.  

J. začala tedy domácí vzdělání a k téhle paní učitelce chodila na přezkoušení 

nebo na konzultaci každý měsíc. Paní učitelka chtěla, aby byli s učením zhruba nastejno 

jako oni – s ostatními žáky ve třídě. Přistupovala k ní, jako kdyby opravdu onemocněla, 

jako když musíte s tou školou být nastejno, protože až ta nemoc odejde, tak vy tam 

nastoupíte. A my jsme zvolna začali chápat, že něco je jinak, ale nechali jsme to být. 

Moje žena J. začala učit maličko jinak. Viděli jsme, že to pro J. bylo ze začátku dost 

obtížné, i pro manželku učit číst a psát bylo ze začátku skutečně těžké, bylo třeba být 

citlivý. U J. se projevovaly ty dysfunkce, ale postupně to víc a víc šlo. Časem se J. 

začala zapojovat do aktivit, co dělají domácí školáci odjinud, a skutečně spolu i hodně 

někam jezdili. Jezdili na návštěvy, aby J. s těmi dětmi přicházela do kontaktu a pořádali 

společné aktivity.  

 Když jsme tu domácí školu na začátku konzultovali, ptali jsme se: Jak to 

děláte, když děti odmítnou, když vám třeba řeknou, že do domácí školy nechtějí. Oni 

nám sdělili svoji osobní zkušenost, zvláště ti, kteří nám naslouchali. Jedna paní nám 

vyprávěla, že skutečně dávala svému dítěti na výběr. A ve chvíli, kdy řeklo, já už nechci 

dělat domácí školu, tak skončí a už se k tomu zpátky nevrací. Když to dítě prostě řekne 

– já už nechci – tak udělá stop. A pro to dítě většinou už není cesta zpět. Skutečně to ale 

nechá na něm. Zde je totiž zvláštní, že ty děti chtějí domácí školu. My jsme si toho u J. 

začali postupně všímat a u K. (bratr J.) už s tím přímo pracujeme. U J. jsme si začali 
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všímat toho, že v domácí škole má dítě k učení úplně jiný vztah. Když chodíte do školy, 

tak se učíte proto, abyste plnily požadavky učitele, kdežto zde se učíte pro to učení 

samo, takže je to vlastně o něčem jiném. Když jsme si toho všimli, pochopili jsme, že to 

není s učitelkou a jejími požadavky úplně kompatibilní, ale přesto jsme to nějak 

zvládali.  

J. se učila formou domácího vzdělávání první dvě třídy a do třetí třídy už chtěla 

nastoupit do běžné školy. Protože její dysfunkce byly už v takovém konstantním stádiu 

tak, jak jsou i v současné době, nijak jsme to ani neřešili. Viděli jsme ale, že ta domácí 

škola má smysl, a tak jsme se ji snažili trošku přesvědčit, aby zůstala. Už jsme totiž 

věděli, že ta výuka v domácí škole je trochu jiná. Jenže ona trochu i pod tlakem své 

mladší sestry, která chtěla do školy mermomocí, a J. asi nechtěla zůstat pozadu, řekla, 

že chce nastoupit do školy.“ 

MATKA: „Před tím, než J. nastoupila do školy, tak nám doporučovali, aby do 

školy nenastupovala. Ona se narodila dva a dvacátého června, takže to je takové 

hraniční, kdy už doporučovali, aby nechodily ty děti do školy. Protože dneska je ten 

trend, kdy jsou tam starší ty děti, už umí číst a psát, už jsou prostě v pohodě. Tak naše J. 

v pohodě nebyla, protože neuměla ani napočítat do dvaceti a v kolektivu byla velmi 

úzkostná. Ale to samozřejmě souviselo i s tím, že ty vyjadřovací schopnosti tam nebyly. 

Cítila se dobře, když měla u sebe sestru. Trošku u ní vznikly „dvojčatovský syndrom“, 

ten vlastně trvá i v současnosti. Jakmile je bez ní, tak není spokojená a snaží se tomu 

vyhnout. Snaží se vyhnout tomu nebýt bez ní. Když jde někam na výlet, nebo kamkoli. 

Takže i ve školce se snažily být spolu. Jenomže nemohly nastoupit spolu do první třídy. 

A teď je bylo třeba rozdělit. Ta mladší chodila do školky a ta starší měla jít do školky. 

A tak nám doporučili, aby tedy do školy nechodila.  

Od psycholožky jsme se dozvěděli, že nám odklad školní docházky klidně 

napíše, že to něčím podložit může, to není vůbec problém, ale J. tu školní zralost má. 

Ono se to nezdá, ono to tak nevypadá, ale ta školní zralost tam je, ta vnímavost tam je. 

Na to jsem si řekla, tak to je škoda. Ačkoli já sama nemám školní vzdělávání úplně 

v lásce a od první třídy jsem se těšila, jak se jí zbavím, tak jsme se rozhodli hledat 

nějakou alternativu, Montessori, nebo jinou alternativu, nějakou školu, kde by ji přijali 

takovou, jaká je. Ve školce nám totiž řekli větu, která platí doteď, a to, že nemůže 

nastoupit do školy, protože si nedokáže poradit v nestandardních situacích. Jenomže to 

by nenastoupila do školy ani nyní, protože ona si stále nedokáže poradit 
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v nestandardních situacích. Protože ten mozek jí prostě funguje jinak. Nestandardní 

situace jsou pro ni opravdu náročné. A ona je navíc řeší taky nestandardně. Proto jsme 

se rozhodli, že musíme jít jinou cestou, že J. nemůže nastoupit do klasické základní 

školy. To jsme věděli. A tak jsme hledali, hledali, až někdy na konci června, před 

prázdninami jsme se rozhodli, že půjdeme cestou domácího vzdělávání.  

Setkali jsme se s některými rodiči, kteří své děti učí doma. Měli jsme z toho 

velké obavy, zvláště já, když jsem měla doma ještě dvě mladší děti, tak jsem se bála, že 

to nebudu moci zvládnout. Vůbec jsem si nedovedla představit, co to obsahuje. Jak ji 

mám učit? To se jí mám ty tři, čtyři hodině plně věnovat? Co ty ostatní? Měla jsem 

z toho v hlavě velké otazníky16, ale pak se to ukázalo všechno jako zbytečné obavy. 

Ukázalo se, že je to jen z neznalosti. Vlastně je to nakonec zcela přirozené a přirozenější 

než to, že děti nastoupí do toho školního kolektivu. Pro ni to znamenalo, že vstávalo 

později, byla doma a měla takový větší klid. Až to udělala, tak to udělala. Věnovali 

jsme se něčemu, co jí nešlo. Tomu, co jí šlo, jsme se nepotřebovali věnovat. Probíhalo 

to tak víc v pohodě a to je to, co ona potřebovala.  

 Takto to bylo ty první dva roky. A my si říkali, kdy nastoupí nakonec do té 

školy. Plánovali jsme to, až se to usadí, až J. v podstatě zesílí, ne duchovně, ale 

duševně. Až se otrká a přestane být neustále v tom kolektivu tou obětí, tak pak teprve 

bude moci nastoupit do školy. A situace doma nastala taková, že K. (třetí dítě – nejstarší 

syn) začal mít také své obtíže, jako třetí. A druhorozená dcera, když viděla, co to 

znamená učit se doma, tak řekla, to v žádném případě, a to jí bylo šest. Prohlásila, že 

půjde do školy. To bylo na základě toho, že jsme s dětmi chodili hodně na kroužky. 

A v jednom kroužku byla zrovna učitelka, která měla mít od září první třídy a naše 

dcera si ji zamilovala. Ona byla vlastně vázaná na tu učitelku a chtěla k ní, za každou 

cenu. Na to jsem si říkala, no já se nemíním zbláznit. Jednu dceru vozit do školy, 

druhou učit doma a třetímu se věnovat s logopedií. Takže abych zachovala sebe čistě 

sobecky, tak jsem je obě dala do školy. Což podpořilo ten „dvojčatovský syndrom“ 

v tom, že obě byly u sebe. To i J. teď psala nějakou slohovou práci a vlastně v ní 

vzpomínala na to, že ta její sestra byla vždy o patro níž. A pro ni to znamenalo hodně, 

že je blízko, že není daleko a že tam je. Sice, jak jí pomůže, v té třídě si musí poradit 

                                                 
16 Také logopedka, ke které rodiče s J. chodili, domácí vzdělávání nedoporučovala. Obávala se toho, že 
dítě bude v sociální izolaci.  
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sama, ale měla ten pocit, že v té škole není sama. To jí pomáhalo a vydržela tam další tři 

roky.  

Kolektiv v té třídě nebyl srostlý. Ta třída byla hrozná a J. už některé žáky 

znala. Znala je ze školky, z kroužků a byla to místní škola. V tom kolektivu se tedy 

celkem orientovala. Navíc jsme s domácím vzděláváním byli tenkrát zapsané u učitelky 

té třídy, takže jsme za ní chodili na přezkoušení. Paní učitelka s tím neměla vůbec 

žádnou zkušenost, byli jsme tam první a jediní tady ve městě, takže nám to dávala teda 

pěkně, pěkně s prominutím sežrat, jako co si to vymýšlíme. Potom, když jí J. nastoupila 

do třídy, tak byla spokojená, že konečně jsem jí tam tu holku dala. A tak ji tam pak 

trochu opečovávala. Když jsme se učili doma, tak nás neustále dusila, jak to, že 

neumíme rozeznat celer od petržele apod. Jakmile však J. začala chodit k ní do třídy, tak 

paní učitelka viděla, že je to hodná holka. Ony tyto starší paní učitelky mají rády holky, 

co tam sedí, mlčí, nic nedělají. Ty holky ale nic nedělají doopravdy, ale to nevadí. 

Hlavní je, že neruší, nezlobí, tváří se inteligentně a to stačí. To pak ale pro nás 

znamenalo učit se doma znova. Protože J. opravdu z té školy vůbec nic nepochytila. To, 

co vnímala, bylo, že se někdo pral, že učitelka na někoho křičela, ale co brali, nějaká 

vyjmenovaná slova, to vůbec. Takže pak jsme učili odpoledne, protože ona opravdu 

vnímala spíš to okolí.“  

• JAK JSTE BYLA SE ZVOLENÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVÁNÍ SPOKOJENA ČI 

NESPOKOJENA? 

OTEC: „No, my jsme vlastně tu domácí školu zrušili pro to, co jsem říkal, 

protože tam byla ta nekompatibilita s tou školou, svazující pak tu učitelku. 

No, J. už to pak celkově nějak zvládala, takže tu školu zvládala celkem taky. 

Ty známky byly trošku horší, ale to šlo očekávat. Ne zase nějak katastrofálně. J. jako by 

najednou uviděla, že toho učení – ona si vždycky myslela, že toho učení má s tou 

domácí školou víc – a najednou uviděla, že toho je ještě víc, že musí dělat ještě úkoly, 

které by jinak v domácí škole dělat nemusela. Ale jak říkám, ta cesta zpátky je obtížná, 

to už jsme udělat nechtěli.  

Ale přímo, že bychom byli jako nespokojení… Jak říkám, ta obec, kde 

bydlíme, je zhruba deset let zpět a to i způsobem uvažování, způsobem…, jako vším. 

To, i když ta učitelka, kterou J. měla, byla fajn a řekl bych, že skoro z té školy nejlepší 
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na prvním stupni. Přesto to bylo… Ale že bych to musel nějak vyloženě kritizovat 

hluboce, to ne. Asi nevím, co bych k tomu řekl. 

Jako, že bychom byli katastrofálně nespokojení tak, že bychom udělali nějakou 

základní změnu, to nebyli. Jestli byla J. spokojená, nebo nespokojená, to byste se 

musela zeptat spíš jí. Ale z mého pohledu – tak, jak já jsem ji vnímal – J. uviděla a pak 

to sama i párkrát přiznala, že vlastně ta domácí škola byla pro ni lepší, protože toho 

učení měla míň a přitom obsahově to byla nastejno.“ 

MATKA: „S tím domácím vzděláváním jsem byla spokojena a měla jsem si 

naopak trvat na tom, aby ta druhorozená nešla do té školy, protože ztratila dva roky 

úplně zbytečně. A té J. by také ten rok ještě prospěl. Myslím si, že ještě měly zůstat 

doma.   

Tím, že jsem učila doma J., tak naše druhorozená dcera byla to dítě, které když 

šlo do školy, tak už umělo číst, psát a počítat. Takže ona pak ve škole dva roky nic 

nedělala. Jenže ona si na to zvykla. Dnes je v šesté třídě a stále nic nedělá, ale už je to 

na tom vysvědčení trochu znát. Narážím totiž na to, že v domácím vzdělávání to dítě 

musí dělat, tam mu to neprojde, že to nějakým způsobem napíše, že to nějakým 

způsobem přečte.“  

• PŘEKVAPILO VÁS NĚCO VE VYBRANÝCH ZPŮSOBECH VZDĚLÁVÁNÍ?  

OTEC: „Na domácím vzdělávání nás pozitivně překvapilo to, že skutečně ten 

strach, který do nás zasívala učitelka z mateřské školky, logopedka, někteří 

psychologové, učitelé, někteří naši kamarádi a tak dále a tak dále, že to dítě nebude 

umět komunikovat se svými vrstevníky, že mu bude scházet ta takzvaná socializace a že 

bude v kolektivu méněcenné nebo tak něco, tak nás příjemně překvapilo, že to je omyl, 

že to je nějaká mystifikace, která je tady asi z dob Marie Terezie a stále se uchovává, ale 

že tomu tak není. Ale je veliký rozdíl, když to dítě budu skutečně vychovávat doma – 

uzavřené, individuálně, to potom ano, ale domácí škola tak, jak jsme ji poznali postupně 

my, je trošku o něčem jiném. Naopak všichni účastníci vědí, že je potřeba, aby se dělali 

společné akce, kde se ty děti spolu uvidí, kde spolu mohou kamarádit a tak dál.  

A zase naopak pro nás bylo pozitivní to – protože v té škole se vlastně potkáte 

hned na začátku s lidmi, s kterými se třeba vůbec potkat nechcete, ale je vám to 

určené… Je to takový model, který pak se odehrává i v budoucnosti…, ale ne úplně 

stejným způsobem. Když jste dospělý, tak můžete říci: Já tady v té práci odmítám být, 
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já prostě odsud odejdu. Dáte výpověď a odejdete. Kdežto to malé dítě tohle udělat 

nemůže. Takže vy ho vlastně někam dáte, a pokud ho vyloženě nevnímáte nebo nemáte 

nějakou možnost změnit tu školu, což na maloměstě většinou nemáte, tak vy ho vlastně 

odsoudíte do horší pozice, než jste vy, protože vy můžete z práce odejít, ale ono odejít 

nemůže. 

Takže nás to naopak příjemně překvapilo, že ty děti z domácí školy spolu umí 

komunikovat, a uvědomili jsme si právě, že svým dětem můžeme hledat, když to tak 

chceme – a že to je fajn chtít, – hledat kolektiv dětí, který bude pro ně pozitivní a bude 

je někam směřovat dál, než aby je ubíjel. Takže asi takhle.“ 

A JAKÉ TO BYLO POTOM, KDYŽ ZAČALA J. CHODIT DO BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY? 

PŘEKVAPILO VÁS NĚCO?  

Nás ani ne… To překvapení bylo asi spíš u J. 

Ale určitým způsobem ano. Překvapilo nás, to – nebo překvapilo – uvědomili 

jsme si, že jí ta domácí škola dala obrovskou věc. Ona se naučila být nějakým 

způsobem sebevědomá a ví, co chce, a vědět, co chce, už v takovémto mladém věku. 

A naučila se učit se. I když třeba její mladší sestra, která je podle nás chytřejší, opravdu 

chytřejší než ona… tak tím teď…, protože ona ten první stupeň zvládala více méně 

v pohodě, tak teď na druhém stupni je to pro ni obrovský šok a ona zjišťuje – nebo 

zjišťuje – my zjišťujeme, ona zjišťuje, všichni zjišťují, že se neumí učit a že vlastně 

naopak ji tohle stahuje v některých předmětech do horší úrovně a že ani nemá to, co ta 

její starší sestra, to znamená: vyhraněné to, co chce. Je to samozřejmě dáno také 

osobností, ale přesto zvláště to učit se učit, to pro J. bylo strašně pozitivní a pozitivní 

také tím, že si jakoby sama něco dokázala…  

My jsme vlastně, jak jsem říkal, viděli, že má tu tendenci vyjadřovat se spíš 

uměleckým způsobem. Samozřejmě člověk neví, nechce to dítě nějak nadsazovat, dělat 

z něj nějakého génia. A tak jsme úplně nevěděli, a přesto jsme ale od ní viděli nebo 

slyšeli nebo od ní byl ten tah, že chce dělat tu výtvarnou výchovu a že se jí chce věnovat 

víc. Takže to vzešlo od ní a my jsme ji k tomu jenom trošku doprovodili a objevili jsme 

tedy nějakou školu a vzali jsme jí tam na dny otevřených dveří. A pak teda ona řekla, že 

jo. I když teda ta škola nevypadala zvenku moc hezky, ona je naopak docela taková – 

myslím, že by ji mohli lépe udržovat uvnitř. Ale přesto, zase na druhou stranu tam 

viděla to, co oni tam vytvářejí a podobně. A bylo prostě na ní vidět, že ano. My jsme jí 

to dali vyloženě na výběr a ona řekla, že tam chce. Na tu školu se dělaly talentové 
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zkoušky a J. pro to prostě dělala ze svého pohledu maximum, aby je udělala. Což nás 

u ní strašně překvapilo, my jsme vůbec takovéhle odhodlání u ní nečekali.  

A trošku to přisuzujeme té domácí škole, protože jsme se setkávali i s jinými 

žáky domácích škol a viděli jsme toto obdobné fungování i u nich – u těch domácích 

školáků. Když vyloženě nejsou nějací až moc handicapovaní nebo vyloženě nějací 

prostě „ulítlí“, tak tam je hodně vidět, že vědí, co chtějí. Takže to byl asi obrovský 

přínos, jaký jí to dalo. 

MATKA: „To přezkušování. To bych dnes také změnila. S K. (bratr J.) jsme se 

pak už nehlásili sem na domácí vzdělávání při kmenové škole, kam spadáme, ale při 

škole, která je nějakým způsobem už na to zvyklá. Je to samozřejmě obtížnější, když 

někam dojíždíme, K. má tady kamarády. Bylo by to i přirozenější, kdyby byl tady. I pro 

tu J. to tenkrát bylo takové přirozenější, že znala tu učitelku, znala ty spolužáky, to bylo 

dobré. Ale nebylo to dobré! Protože to bylo pořád o zkoušení a pro ni to bylo stresující. 

Opravdu do teď si vzpomíná na stres z celeru a petržele. To bylo naprosto zbytečné! 

Takže to už bych nedělala. Také jsme se museli s J. učit podle stejných učebnic a být 

vždy na přesně stejné straně jako učitelka s dětmi ve škole.  

Když pak nastoupila do třetí třídy do školy, bylo překvapující, že to je úplně 

jiný systém. Ale tím, že jsme tam chodili na to přezkušování, tak už jsme věděli, o jaký 

systém se jedná, že se jedná o systém – ukaž, co nevíš, a já tě za to oznámkuji. A ne 

o systém, který je právě v tom domácím vzdělávání – ukaž mi, co umíš, a já ti pomohu, 

abys věděl víc. Toto tam bylo jiné a bylo těžké se „na to přehodit“.  

A překvapilo nás, že ta druhorozená dcera opravdu ztratila ty dva roky, což 

jsme nečekali, a to i když ta učitelka byla skvělá a tu třídu opravdu vedla krásně. To je 

škoda, že takových učitelů není více. Spoustu věcí jsem od ní přejala, to, jakým 

způsobem učila, jsem se pak doma snažila aplikovat, protože jsem zjistila, že ty její 

metody jsou úžasné. Takže nemohu říci jenem, že kamenná škola je černá a domácí 

vzdělávání je bílé. To vůbec ne, záleží na lidech, jak to vedou. Ale přesto ta 

druhorozená dcera tam ztratila, protože se neučila to, co se nepotřebovala učit. 

A učitelka ji zvlášť neúkolovala, protože to pro ni bylo zbytečné. A naopak se tam naše 

dcera starala o ty slabší, byla tam pro ni sociální práce. Starala se tam o děti, které 

nezvládaly, což nevím, jestli je pro prvňáčka a druháčka úplně ideální. Ten systém toho 

školního vzdělávání není úplně v pořádku. No, není to jednoduché, když někteří 
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nezvládají úkony jako – Vyndej si sešit! – a jiní už přečtou schránka důvěry. Já jsem tu 

učitelku v tomto chápala, ale bylo mi to líto. Takže to mě překvapilo, že ta naše dcera se 

tam opravdu za ty dva roky nic nenaučila.“  

• CHTĚLI BYSTE NĚCO ZMĚNIT? 

OTEC: „No, kdyby J. měla znovu nastoupit do domácího vzdělávání a měli 

bychom to znovu opakovat a přitom bychom měli už i ty předchozí zkušenosti, tak 

bychom ji nedali do zdejší školy, kde vlastně ona byla jediná, kdo měl domácí 

vzdělávání, a ta učitelka s tím neměla žádnou zkušenost. Ani neměla nějakou enormní 

snahu přestoupit rámec svých zvyklostí. Bylo od ní úžasné, že vůbec udělala to, co 

udělala, protože ti ostatní si spíš klepali na čelo. Takže už to byl obrovský krok, který 

udělala. Ale přesto a asi ani proto neměla žádné zkušenosti, nikoho, kdo by jí sám řekl: 

„hele, dělá se to jinak, nebo dělá se to takhle“. A ona ani pro to neměla kapacitu. To teď 

vidíme u K., kde tam, kam chodí, je učitelka, která je vyčleněná jenom na tohle – věnuje 

se domácím školákům a věnuje se jim jiným způsobem. Takže pokud bychom něco 

změnili, tak asi toto.“  

MATKA: „No, už bych J. nehlásila sem a naopak bych ji nechala déle 

v domácím vzdělávání. Protože i teď, co již máme zkušenost s tím, že obě dcery jsou na 

druhém stupni, chodí do školy, a už se musí připravovat na střední školy, tak i přesto 

s námi – s domácími školáky chodí na různé programy, které účastníci domácí školy 

vymýšlí. Jim to otevře úplně jiné obzory. Pochopí to úplně jinak.“  

• O KTERÝCH ZPŮSOBECH VÝUKY JSTE JEŠTĚ UVAŽOVALI?  

OTEC: „Ne. Jenom jsme diskutovali o těchto dvou. A normálně tam ani – ono 

moc možností, upřímně řečeno, nemáte. 

NO JEŠTĚ JE TŘEBA LOGOPEDICKÁ ŠKOLA, ALE PRO VÁS BY BYLA ASI DALEKO. 

Ani nebyla. My jsme o ní ani neuvažovali. My jsme o ní ani neuvažovali, 

protože tam jsou… My jsme to trošku konzultovali s logopedkou i s psycholožkou, ale 

skutečně jenom na velice povrchní úrovni. Protože i z vlastní zkušenosti i z toho, jak 

chodila do stacionáře, jsme uviděli, že tam chodí děti, které na tom jsou x-krát hůř, že 

by jí to zase strhávalo někam jinam. To je tím, že je lepší chtít maličko víc než míň, 

protože pak vás to strhává nějak špatně, no. Ale taky je asi důležitý pohled na celou 

osobnost. Když se podíváte jen na tu její dysfunkci, tak samozřejmě můžete upadnout 
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do toho, že ji dáte někam do zařízení, které odpovídá té její dysfunkci, ale zapomenete, 

že má ještě ostatní vlastnosti.“  

MATKA: „Uvažovali jsme o Montessori. Kdyby to nebylo pro nás tak z ruky, 

volili bychom asi tuto možnost, protože se nám líbila vlastně ta návaznost a určitým 

způsobem ten způsob práce.“  

2.3.3 POCIT PŘIJETÍ 

• JAK SE PODLE VÁS J. CÍTÍ V KONTAKTU S VRSTEVNÍKY? 

OTEC: „Myslím, že na tuhle školu, kam J. chodí – že měla docela kliku, že má 

docela štěstí, a já myslím, že je jako normální. Ona se trošičku lépe cítí, je to na ní vidět, 

s mladšími – třeba o rok mladšími. Ale zase, upřímně řečeno, do třídy, kam chodí, tak 

velká většina, nebo určitá část, značná část žáků tam šla o rok později. Takže jí je teď 

třináct a má tam už i spolužačky, kterým je patnáct let. To už je zase docela velký skok 

věkový. Ale jinak si myslím, že to tam má fajn, snad… 

Jak vycházela se spolužáky od té třetí do páté třídy, vám úplně nepovím. 

Nebyla z nich úplně nadšená, co já vím. Ale měla tam kamarádky a má tam – třeba z té 

třídy, do které chodila, má kamarádku do současnosti a spolu se navštěvují a přespávají 

jedna u druhé a podobně… Asi celý ten kolektiv nebyl pro ní úplně super. Ona vždycky 

říkala, že ti kluci jsou moc…, že moc řvou a tohle. S holkami taky moc nevycházela, ale 

s některými ano. A jak jsem říkal, tady s tou kamarádí vlastně doteď.“ 

MATKA: „Hodně to vnímala sociálně, jako na citové úrovni. Řekla bych, že – 

možná by to mohlo znít jako pochlebování – ale tím, že zůstala v domácí škole, již tu 

řeč tolik nevnímá tak, že je to pro ni problém. Což je úžasné. To je to, co jsem chtěla – 

aby dorostla na tolik, aby jí to nevadilo. To si tedy myslím, že jí nevadí. Ale i nadále… 

Jeden z důvodů, proč odešla z místní školy na druhý stupeň do Prahy, byl, že se cítila 

divně, jiná. A spolužáci jí to nechávali neustále na talíři. Ty jsi prostě ta jiná a shazovali 

ji. Neustále jsme to museli dohánět nějakým značkovým oblečením a podobnými 

hloupostmi, aby se cítila lépe. Tak to jsme řekli, J., tak to ne. Musíme udělat nějakou 

změnu. I učitelka nám říkala, ať sem do té šesté třídy už nechodíme, že to fakt pro nás 

není a že tím J. trpí. To. že tím klasickým kolektivem, klasickou třídou směsnou trpí, že 

to nemá smysl.  
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V tom kolektivu17 teď se cítí dobře, ale je to proto, že tam jsou stejně 

„postižené“ děti. Nemyslím postižení řečové, ale „mozkové“. Všichni jsou jiní a ona se 

tak cítí dobře. Našla si vlastně obdobné vrstevníky. Všichni jsou takoví mimoni. 

Opravdu to, co dokážou vytvořit, jsou nádherné věci. Mají soutěže i se středoškoláky. 

Ty děti, kdyby nebyly jiné, tak to nedokážou vytvořit. A tím, že je J. v tom kolektivu 

stejně jiných dětí, tak se cítí dobře a je naprosto v pohodě. Takže žádné značkové 

oblečení už si na sebe nebere, oblékne si věci, co kde dostane, a nakombinuje si to, 

udělá z toho parádu a cítí se dobře.“  

• JAKÉ JSOU REAKCE OKOLÍ NA JEJÍ ŘEČ? 

MATKA: „Ještě před školou byly hrozné.  

V době prvního stupně – když byla v zájmových kroužcích… Ty zájmové 

kroužky jsou dobré v tom, že tam je malý kolektiv zaměřený nějakým způsobem, ať je 

to sport, keramika, cokoliv, a je tam jeden vedoucí, který to táhne. Povětšinou jsou ty 

děti navázané na toho vedoucího, ne na sebe jako ve školní třídě. Takže na těch 

kroužcích to bylo fajn. Zde je právě velmi důležitý výběr těch vedoucích – aby ten 

vedoucí respektoval tu její vadu. A pokud ji respektoval, tak to bylo v pořádku a nebyl 

sebemenší problém ani mezi spolužáky či vrstevníky v té skupině. Jakmile to byl 

vedoucí nějaký „jiný“, tak tam byl problém. Protože ty děti to vnímají a hned ji 

odsunou. Jakmile se tedy dostala do klasického kolektivu, kde mají spíše děti vazby 

mezi sebou, tak byla na okraji. A když tam byly vazby na toho vedoucího, který byl 

rozumný, tak byla součástí toho kolektivu, a to bez problémů.  

• A JAK REAGOVALI PANÍ UČITELKA A SPOLUŽÁCI NA JEJÍ ŘEČ? 

OTEC: „Já nevím v té třídě. Ono totiž naše děti mají zvláštní vlastnost, že se 

před námi projevují trošku jinak nežli ve svém okolí. A trošku odbočím od J., jenom na 

malou chviličku, dám příklad s E., která byla právě ve stacionáři s koktavostí a ještě na 

vyšetření, jestli nemá špatný sluch a takhle. Po prvních dnech, když jsem tam byl, paní 

primářka si mě tedy zavolala na nějakou informaci a říkala: ale ona nemá s koktavostí 

vůbec žádnou obtíž. My jsme u ní koktavost nevypozorovali. Až teprve potom na konci, 

když si tam zvykla, tak si všimli, že s tím má obtíž. Takže ono to úplně není s těmi 

našimi dětmi směrodatné… Myslím si, když hovoříme o J., že právě díky té paní 

                                                 
17 Nyní chodí J. do školy zaměřené na výtvarné vzdělávání, kde se žáci věnují více praktické výtvarné 
tvorbě a dějinám uměním.  
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psycholožce., to J. zvládá fajn. Nevypozoroval jsem u ní, že by ji to vyloženě nějakým 

způsobem sráželo někam hluboce, kam nemá. Asi právě protože se vyjadřuje a umí se 

vyjadřovat ještě i jiným způsobem nežli řečí tak, že jí to jakoby uspokojuje, že tento 

způsob vyjadřování je u ní naplněn. Asi kdyby tento způsob vyjadřování nebyl u ní 

naplněný, tak by s tím možná měla potíže, protože by vlastně byla omezená jenom na 

slovní vyjadřování a asi by s tím měla potíž. Tam myslím, že by třeba upadla i do 

nějakého handicapu nebo do nějakého myšlenkového handicapu – že si bude připadat 

nějak zvláštně. Ale tím, že se vyjadřuje takhle, a tím, že má to štěstí, že je právě za to ve 

škole chválená, že je docela užitečná, že ty její kresby někam odesílají na soutěže 

a podobně, tak pro ni to je způsob vyjadřování a vlastně jí to pomáhá překonat různé 

obtíže. Já si to aspoň nějak takto myslím. Ale jinak byste se musela zeptat jí.  

MATKA: „První dva roky, když jsme se učili doma, uvedla paní učitelka J. jako 

spolužačku dětí ve své třídě, která je velmi nemocná a musí se učit doma. Já, když jsem 

se to dozvěděla, tak jsem myslela, že mě omyjí. Já jsem si říkala, to snad není možné. 

Takže ona z ní udělala postižené dítě, už předem, ještě než tam nastoupila. A tak 

později ve třetí třídě ji děti uvítaly slovy: To je dobře, že už je ti dobře, že už můžeš 

mezi nás. Tak to bylo na jednu stranu od nich hezké. A J. už v té době neměla ty obtíže 

– že by koktala, ale co trvá do teď – ona má malou slovní zásobu, takže používá slova, 

která jsou nestandardní. To souvisí asi i s tou dysfázií. Používá tedy slova, která jsou 

nestandardní, tudíž občas jí nikdo nerozumí, protože neví, co chce J. vlastně vyjádřit. 

Vynechává podstatná jména a slovesa ve větách, běžně. A proto, než jí někdo porozumí, 

pochopí její myšlenku, tak to chvíli trvá. Spíš byl problém to, že jí ty děti nerozuměly. 

A to se právě zlepšilo teď v té nové třídě, protože oni tak mluví všichni. Oni se 

vyjadřují jiným způsobem. Pro ně řeč není v komunikaci na prvním místě. Pro ně je 

komunikace jiná, oni se vyjadřují spíše výtvarnou tvorbou, něco vymodelují, namalují, 

jiný zase píše. I dnes, když čteme dílo Tolkiena větu po větě, ono to nemá úplně smysl, 

ale když se to dá na jednu hromadu, tak je to nádherný příběh. A takto přesně J. funguje. 

Když ji nechám dovymluvit, tak to pochopím, ale mluví dlouho. A to ti vrstevníci 

nedokážou vydržet. A v tom ten problém samozřejmě je a, jak říkám, záleží na těch 

učitelích a vedoucích.“  

• DO JAKÉ MÍRY BYLA A JE PODLE VÁS J. VE TŘÍDĚ PŘIJÍMÁNA?  

OTEC: „Já myslím, že normálně.“  
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MATKA: „No, na tom prvním stupni byla přijímána jako někdo mimo. Ne snad 

pro tu vadu řeči, ale pro jiné myšlení. A myslím si, že je jedno, kdo by to byl – prostě, 

ať by to byl, kdo by to byl, je to někdo nenormální, kdo nenosí značkové oblečení, kdo 

v létě nejezdí k moři a v zimě na hory, tak už je nenormální a už je mimo. Takže ten 

kolektiv ji nemohl přijmout už z tohoto důvodu, že my nejezdíme v létě k moři a v zimě 

na hory a ještě ke všemu jí není v podstatě globálně rozumět. A tak si tam vytvořila 

nějaké kamarádské vztahy, které vždycky trvaly jenom krátkou dobu, a žádného 

dlouhého trvání to nikdy nemělo, protože by ostatní neuspěli, kdyby s ní komunikovali 

déle. To by musela být silná osobnost, aby se jí zastala. Takže ona neustále proplouvala 

takovými krátkodobými vztahy. To jí samozřejmě na sebevědomí nepřidávalo.“  

2.3.4 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST 

• MÁ PODLE VÁS NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST J. NĚJAKÝ VLIV NA JEJÍ 

ÚSPĚŠNOST VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? POKUD ANO, JAKÝ?  

OTEC: „Má. Zvláště to bylo vidět, když skončila tu domácí školu a nastoupila 

do základní školy, tak dle mě tedy, jak já si na to pamatuji, tak jestli měla nějaký 

problém, tak ne se žáky, ale s učiteli, protože ten učitel kupodivu nechápe, že když má 

člověk takové obtíže, že když má například recitovat nějakou básničku, že on ji možná 

i umí, ale že ji není schopen říct. A ten učitel toto kupodivu se svým vzděláním nějak 

nechápe. Takže spíš ty potíže, jestli jsem viděl, tak byly u tohoto. A právě úžasné bylo, 

že když J. přišla na školu, kde je teď, tak se jí hrozně prospěch zvýšil, protože ji ti 

učitelé nějak s tím akceptují a nějak to zvládají, kdežto tam právě měla potíže tohoto 

typu, takže potíže s češtinou.  

MYSLÍTE SI, ŽE TO OVLIVŇOVALO JEŠTĚ NĚJAKÝ DALŠÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT? 

To už si nepamatuji. Já myslím, že ne. Hlavně čeština, matematika… 

V té matematice to asi úplně nehraje roli, protože na prvním stupni měli na 

všechno jednu učitelku, takže asi ne… Co já si pamatuji, tak nejvíce ta čeština. Ona má 

J. s češtinou potíže. Teď už v šesté třídě… třeba ten slovosled si tam změní, jak chce 

a tak… 

MATKA: „No, všechno zlé je pro něco dobré. A já si myslím, že Pán Bůh ví 

proč. Máme tady evangelickou farářku, která na Vánoce s dětmi nacvičuje divadelní 

hru. Úžasné. Protože díky tomu naše děti začaly hrát divadlo. A teď si představte 
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někoho, kdo si neumí vyjadřovat, koktavého, a hraje divadlo. A ta farářka to vzala 

takovým způsobem, že ty děti se tam cítily tak dobře, že naše J. hrála divadlo, a hrála ho 

dobře a hrála ho hlavně ráda. A zůstalo jí to do teď. Děti si hrají nyní divadla i samy. J. 

najednou přestane koktat, protože se zaměří na ten příběh, a úplně zapomene na nějaké 

obtíže a teď se začne vyjadřovat právě globálně, takže ono to z toho divadla vlastně 

potom vyplyne, co tím chtěl básník říci. A tak ono všechno zlé, je pro něco dobré. 

Začala hrát vlastně divadlo, a ač nám říkali, že nesmí recitovat, nesmí vystupovat, 

protože jako balbutik nesmí, protože u toho vzniká ten stres před třídou, je tam strach. 

Jenomže u ní to tak není, ona nestála před třídou, protože nechodila do té školy. Takové 

ty povinné básničky neměla. A tím jsme teda paní učitelku hodně zlobili, že neumí ani 

jednu básničku, ale naprosto schválně. Učili jsme se písničky, protože jsem potřebovali 

procvičovat rytmizaci, ale básničky opravdu ne a před tabulí už vůbec ne. A ona začala 

až pak s tím divadlem, čímž pádem s tím začala vlastně úplně z druhé strany a je to 

úplně úžasné. Naopak bych řekla, že ji ta vada řeči posunula někam, kde bychom to 

nečekali, protože my nejsme divadelníci ani extroverti, abychom se chtěli předvádět. 

K divadlu bychom normálně nešli. Ale když jsme to právě s tou farářkou 

prokonzultovali, ona říkala – jo, nech mi je tady. Jedna vlastně neuměla říkat žádná 

písmena, druhá koktala, a tak to byla dvojka. Ale hrály to procítěně, hrály to hezky 

a cítily se dobře, takže to dopadlo úplně úžasně. Nebýt toho, tak kdo ví, jestli by tam 

vůbec chodily.“  

JAK OVLIVŇUJE, POKUD ANO, NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST J. JEJÍ 

ÚSPĚŠNOST VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? 

„Myslím si, že asi ne. Neovlivňuje.  

Spíše svým způsobem každá naše slabost, nás může posilnit zase v něčem 

jiném. Například ty děti jsou pak pokornější, jsou citlivější na obtíže druhých 

a vyjadřují se jiným způsobem. Jak jsem už říkala, ta řeč pro ně není první způsob 

komunikace. To znamená – píšou si svoje příběhy, píšou si deníky, píšou i divadla, hrají 

si divadla. No, představte si, že nám děti vytvoří vlastní divadlo v létě, v zimě, no, 

prostě úžasné. Takže oni ty vyjadřovací schopnosti mají jiné a je to dobře.“   
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• V KTERÝCH KONKRÉTNÍCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH SI MYSLÍTE, ŽE BY SE 

MOHLA PROJEVIT TA NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST?  

MATKA: „Tak samozřejmě v češtině. Tam je to úplně jasné. Naštěstí J. teď 

chodí do jiné školy, kde k tomu přihlíží a není to takový problém. Když jsme chodili do 

standardní školy – na tom prvním stupni to problém byl obrovský, to jsme pořád řešili 

češtinu, protože ta čeština je těžká. Není pro ně jednoduchá – ani pro koktavé dítě ani 

pro dysfatické, je to prostě náročné. A pokud ten učitel není schopen přijmout to, že to 

dítě nebude psát diktáty, že bude prostě jenom doplňovat ty diktáty, tak holt to je pak 

těžké, protože z těch diktátu bude dostávat špatné známky a to dítě nemotivuje špatná 

známka, aby dosáhl lepší, naopak. Museli jsme si tedy vydupávat to, aby J. ty diktáty 

jen doplňovala.  

No a dnes je na tom v češtině lépe než její sestra, která zas takové obtíže 

neměla. Tím, že jsme trvali na tom, aby jen doplňovala a měla tímto způsobem lehčí 

formu, tak se mohla zaměřit jen na výuku jako takovou. Když brali párové souhlásky, 

nebo vyjmenovaná slova, nebo něco dalšího, tak se mohla vždy zaměřit jen na to dané. 

A neznámkovat to ostatní. V tom je vždycky velký problém. Například u slohových 

projevů, J. věděla, co to je popis, co to je vyprávění, ale než se k tomu prokousala, tak 

to prostě chvíli trvalo. Ale dnes je to legrační, protože dnes si píše svoje příběhy. Ona 

má vlastně knížku, kterou si píše sama, jako nějaký spisovatel. Ono všechno zlé je pro 

něco dobré. Tím, že je vlastně hodně pérovaná, tak vlastně dokáže takto psát i ty 

příběhy.“  

2.3.5 VNÍMÁNÍ SEBE SAMA 

• CÍTÍ PODLE VÁS SAMA J., ŽE JI TA NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST 

NĚJAK OMEZUJE?  

OTEC: „Myslím, že ano, ale nadává to moc na sobě znát. Je to asi dáno dvěma 

věcmi. Zaprvé tím, co jsem už říkal, že ji skutečně naplňují ty jiné vyjadřovací 

schopnosti a to, že je může užít, což jí hodně zvyšuje její sebehodnocení. Já si myslím, 

že vůbec u lidí, kteří mají takové potíže, že je důležité objevit, jaký dar ještě mají, aby 

ho užívali, aby ho dokázali rozvinout. A ten je vlastně nějakým způsobem obohatí. No 

a jestli tedy…, jinak nevím. 
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Ne, ne, já si myslím, že s tím nemá problém. Ona to nedává na sobě znát. 

A myslím si, že skutečně, jestli s tím má nějaký hluboký problém, tak si ho uvědomí 

třeba až za nějakou dobu… Nyní si to ani úplně neuvědomuje, to, že by tam nějaký 

problém mohl být, protože, jak říkám, se vyjadřuje spíše výtvarně.“ 

MATKA: „Komunikace ani tak ne, jako právě ta citlivost na ty vztahy. Ta ji 

omezuje hodně a to s tou komunikací samozřejmě souvisí. Jakmile jsou tam narušeny 

citové vztahy mezi těmi kamarádkami, tak s nimi nedokáže komunikovat. Takže to ji 

omezuje. Díky sestře se to vlastně nějakým způsobem učí zvládat. Teď už to není na 

úrovni toho, že koktá a nedokáže ze sebe vypravit větu, teď je to na úrovni toho, že 

nedokáže s tím daným člověkem komunikovat, když se jí něco nelíbí, a nedokáže říci, 

co se jí nelíbí. Například nedokáže tomu člověku říci: Hele, mně se nelíbí, že do mě furt 

rýpeš, jakou mám sukni. Ona mu to neřekne, protože to nedokáže. Je to taková zvláštní 

neschopnost komunikace. Nedokáže to. Což ji tedy velmi omezuje a zvláště mezi těmi 

přítelkyněmi to je teda problém.“  

• LIŠÍ SE TO NĚJAK V PROSTŘEDÍ ŠKOLY A V PROSTŘEDÍ RODINY?  

OTEC: „Jediný komunikační handicap tohoto typu, který snad sama má, je, že 

když jste ve společnosti, tak vás to hodně unavuje. Takže ona je víc třeba tím unavená. 

Unavuje vás to, dávat si pozor nebo být víc ve střehu nebo něco takového. Ale jinak… 

Dokonce, když ji třeba někdy poslouchám, jak mluví se spolužačkami, tak já u ní 

nepozoruji žádnou obtíž. Občas ji má, ale ona to skutečně umí zvládnout.“  

MATKA: „No, samozřejmě, protože rodina J. zná, takže ví. Nebudeme jí 

nadávat za to, i když někdy mi to ujede. „Blondýna“ jí říkám. Ty vyjadřovací 

schopnosti má opravdu… Je to pro mě někdy náročné, takže ona ví, že to není nadávka, 

že to je označení určité mysli, která je pro mě v tu chvíli nepřijatelná, protože potřebuji, 

aby fungovala. Aby když jí řeknu – přines to máslo, aby přinesla máslo a nepřemýšlela 

nad tím, co to je vlastně máslo. A to je právě ta její komunikace – že ona se zastaví 

a zamyslí se nad tím, co to je teda to máslo a kde by mohlo být a které myslím a tak. 

Samozřejmě v rodině je to vždycky lepší, protože ji známe. Má to i svoje negativa – 

a to, že ji známe až moc.  

Do kolektivu už mě moc nepouští, tam už je spíš sama za sebe. Mohu porovnat 

ten první stupeň, tam, jak už jsem říkala, byly ty hodnoty nastavené tak pro nás 

nepřijatelně, že bychom byli mimo vždycky. Ta komunikace, i kdyby mluvila 
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superlativně, tak by byla vždycky narušena, protože jsme nezapadali do normy 

maloměšťáků. A tak už to je. Tudíž tam vlastně bylo jedno, jestli je balbutik, nebo není. 

Tam ta komunikace byla narušena i tak.“  

2.3.6 MOŽNÉ OBTÍŽE A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI 

• CO JE PRO VÁS JAKO RODIČE NEJTĚŽŠÍ?  

OTEC: „Asi… U J. to je těžké, to je momentálně ovlivněné tím, že je 

v pubertálním období. Takže teď aktuálně to jsou spíš ty potíže komunikační, ale 

komunikační jiného typu – to znamená, že s vámi třeba nekomunikuje moc, nebo že jí 

něco říkáte a ona schválně moc neslyší, taková ta hluchota… Maximálně jedině to, že 

třeba pro nás je někdy, třeba když sami spěcháme nebo něco, možná víc unavující J. 

naslouchat, abyste jí porozuměla. Ano, protože někdy vám chce něco říct a říká to 

zmateně. Ne jako špatně, ne že by šlo o kompletní zmatek, ale buď to přetočí slovosled, 

nebo začne od půlky a druhou půlku vám vůbec neřekne… Spíš asi dávat jí chvíli… 

Mladší sestra J. je víc exaktní, ta vám to řekne od A až do Zet. U J. musíte některé věci 

odhalovat, více se jí ptát a snažit se pochopit, že teď hovořila o někom a ptá se třeba na 

někoho úplně jiného.“  

MATKA: „Spíše mě překvapilo okolí, že s tím má problém. Já jako rodič 

přijímám svoje dítě takové, jaké je. A i před narozením jsem je přijala takové, jaké už 

jsou, protože máme v rodině různé anamnézy, a tak jsme očekávali vždy tu nejhorší a to 

se neprokázalo ani u jednoho dítěte. Jsou to takové nějaké obtíže, určité kříže, které se 

jim snažíme ulehčit a naučit je s nimi žít. Ale překvapilo nás třeba okolí. To, že pro 

okolní lidi je to těžší než pro nás. Protože pro nás to jsou naše děti a my jsme za ně 

odpovědní ve smyslu vychování, ale to okolí jak k tomu přijde. Ty babičky prostě 

najednou nevěděly, jak s dětmi mají komunikovat. Ony jim nerozuměly, ony se jich 

bály, protože nevěděly, co s nimi mohou a nemohou. To bylo zajímavé.  

Tak, jak říkám, my je přijímáme a naopak se vedle nich učíme. Já říkám, že 

Pán Bůh je šprýmař a nechce, abychom usnuli na vavřínech, takže se máme stále čemu 

učit, a protože já jsem učení nikdy neměla ráda, tak se asi učím celý život. To už mi 

právě i paní logopedka řekla, jestli nechci nastoupit k nim do práce, když už tam 

chodím devět let, já tam chodím co čtrnáct dní, a tak jsem už leccos pochytila. To jsme 

jednou i s J. přišli někam jinam a já nevěděla, jak paní logopedce říci, že to má dělat 
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jinak. Ne, že bych měla pravdu jen já, ale vím, že jsou určité cesty, které jsou 

neprůchodné.  

Život nás lecčemu naučí, ale co to okolí? Přijde někdo na návštěvu a vidí naše 

dítě a teď mu vůbec nerozumí. Neví, jak se má tvářit, protože jejich děti komunikují 

normálně a to jsou mladší a ty naše jsou dokonce starší. No, tak to je takové náročné pro 

to okolí.“  

• JAK SI PŘEDSTAVUJETE BUDOUCNOST J.?  

OTEC: „Když vidíme, že ty jiné alternativní způsoby vyjadřování jí usnadňují 

žití a usnadňují jí její způsob komunikace, tak ji podporujeme nebo se spíše o to 

snažíme ji podporovat nebo ji spíše směřovat, vést k tomu, aby právě tyto způsoby 

vyjadřování v ní nezakrněly, aby je naopak dále rozvíjela a tím si zvyšovala sebevědomí 

a vlastně je užila i pro svůj další život.“  

MATKA: „Krásně. Jak jinak? Myslím si, že J. to naučilo určité pokoře, jak už 

jsem říkala. A to vidím i na jiných. Oni by byli jinak pyšní. Myslím si, že vždy, když 

dostaneme nějaký zásah, tak nás to naučí být pokornější a umět pochopit slabší. Myslím 

si, že jí to naučilo a teď už se tím nikterak netrápí. To je vidět i na tom, že teď už J. 

k paní psycholožce pravidelně nechodí, i když si říkám, že by bylo určitým způsobem 

dobré tam chodit pravidelně. Zvláště teď v době druhého stupně, kdy jsou kontakty 

s vrstevníky již takové náročnější. Ale kupodivu to zvládá dobře a je to dobře. A navíc 

tím, že jí čeština dělá takové obtíže, se víc zaměřila na angličtinu. A to je super. Takže 

ona má vyhlídky – ne, že já bych jí malovala nějakou budoucnost, ale ona sama má 

vyhlídky, že půjde někam do zahraničí (pozn.: studovat). Tady prostě zůstat nechce. 

Zaměření výtvarné, design, prostě někde, kde ten jiný způsob myšlení užije. Protože ve 

standardním životě je, upřímně, zcela nepoužitelná. To máte jako vědci, pro praktický 

život jsou naprosto nepoužitelní, ale kde bychom bez takových lidí dnes byli? To jsou 

lidi, kteří jsou „mimo“, ale dokážou vytvářet nádherné věci. Ať se profilují tedy v té 

vědecké úrovni, nebo umělecké. Oni by ty věci ani jinak vytvořit nemohli, kdyby 

mysleli normálně na to, že ráno mají vstát, odejít z bytu v určitý čas, na určitou dobu 

dorazit na daný vlak, nebo autobus. To tak je, no. Oni fungují trochu na základě tohoto 

příkladu, my se tomu s manželem smějeme, protože on je taky takový. Někdo žije 

v čase Chronos a někdo v čase Kairos. Ti v tom čase Chronos jsou zaměřeni na ten čas 

– v osm se přijede, v deset se odjede a tak dále. A ti drzí fungují jako Indové, tam 
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autobus odjede, až se naplní. Takže i oni, až se čas naplní, tak odjedou. J. nemůže ani 

fungovat normálně, protože ona čeká, až se ten čas naplní. Ona i můj manžel se 

nemohou sbalit tři dny předem, abych jim stačila vyprat, co je potřeba, ne, oni to začnou 

řešit až chvíli před tím, než se odjíždí, což není pro praktický život úplně dobré. Je 

potřeba, aby se J. věnovala něčemu „nepraktickému“, a doufám, že bude mít nějakého 

hodného manžela, který ji uživí. Tomu designu opravdu rozumí i nám tady hodně mluví 

do toho, jak rekonstruujeme dům. Například jí přijde naprosto normální, když se někdo 

obléká, říci mu: Vezmi si k tomu ještě toto. To mě ani nenapadne si to oblečení nějak 

nakombinovat, ovšem jí to přijde zcela přirozené. A ráda by se věnovala právě 

oděvnímu designu, ale sama ví, že to není k uživení, což není úplně ideální. Proto ji 

nutím vybrat si nějakou prakticky zaměřenou školu. Uvidíme.  

Myslím si, že dnes už pro ni ta řečová bariéra není bariérou. Je to naopak něco, 

z čeho vychází to, že umí komunikovat na jiné úrovni a čeho využívá. A k tomu být 

pokorný je věc, které se těžko učí, a ona se to takto naučit musela.“  

• JE JEŠTĚ NĚCO, CO BYSTE CHTĚLI K TOMU, JAK VNÍMÁTE SVÉ DÍTĚ, ŘÍCI?  

OTEC: „Jenom to, že ji mám rád. K tomu nemám nic jiného, co dodat. 

Maximálně možná jedinou věc, na kterou jste se neptala, že jí pomáhá teď – 

ještě zatím, nevím, jak tomu bude dál – že je celkem hezká a že o sebe hodně pečuje. 

Ona o sebe vyloženě hodně pečuje ve srovnání s ostatními sourozenci, nebo tedy 

s některými – tak o sebe jako dbá. To jí opět zvyšuje určitým způsobem sebevědomí. 

A MYSLÍTE, ŽE BY K TOMU DOSPĚLA STEJNĚ, NEBO ŽE TAM NĚJAKÝM ZPŮSOBEM 

HRÁL ROLI TEN PRVNÍ STUPEŇ, KAM CHODILA S DĚTMI TADY NA MALOMĚSTĚ, PROTOŽE 

V MENŠÍCH MĚSTECH JE NĚKDY NA TOTO KLADEN VĚTŠÍ TLAK? 

Ne, myslím, že ne, ona je taková, je prostě taková sama o sobě. 

MATKA: „Co se týče té řeči, tak to, že to jsou děti velice zranitelné. A je 

potřeba je ochraňovat, ale ne takovou medvědí láskou, ale ochraňovat od zbytečností, 

od těch nesmyslných školních kolektivů, kde ty děti jsou strašně zlé, nechávají to těm 

„jiným“ dětem sežrat úplně až do dna. A to je naprosto zbytečné, protože to dítě se 

vyvíjí, zvláště na prvním stupni, opravdu se vyvíjí, například se rozvíjí jejich osobnost 

a ty spolužáci strašně ubližují. Protože jsou to děti, jednají přirozeně a infiltrují to, co 

vnímají z vnějšího prostředí, do toho slabého jedince v té třídě, což je většinou někdo, 

kdo je nějakým způsobem postižený, ať má brýle, nebo špatně mluví. Tak to je on. To je 
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ten jedinec, na kterém si to vybijeme. Tudíž si myslím, že je naprosto zbytečné, aby ty 

děti tím musely trpět. Kolektivizace na prvním stupni, to už u mě neuspěje. Tím myslím 

klasický školní kolektiv, kde jsou děti nahnány do jedné třídy bez stejného zájmu, 

stejného zaměření, někdy ani stejného věku, ani stejného vrstvení. Já neříkám, aby 

chodili chudí k sobě a bohatí k sobě. Ale jakmile tam hraje roli ten zájem, například na 

tom zájmové kroužku, to je úplně o něčem jiném ta společnost. Oproti tomu jakmile 

tam děti chodí povinně, nudí se, nebo je to i baví, a určitým způsobem tam hrají prim ty 

přestávky a ty sociální vazby, tak to není v pořádku. Ne všechny děti na to jsou 

připravené.“  

HODNOTILA BYSTE TEDY V TOMTO VÝBORNĚ DOMÁCÍ ŠKOLU?  

„Já neznám jinou. Možná, že jsou v tomto dobré i školy Montessori, 

waldorfské, ale já je neznám. Myslím, že by děti na tom měly mít stejný zájem. 

Hlavním zájmem by mělo být to, že tam jdu do té třídy kvůli těm spolužákům. A to se 

na prvním stupni neděje. Málokdy vzniká přátelství od školky a trvá až do dospělosti. 

Přátelství si většinou vytváříme až na druhém stupni a střední škole. Ne na prvním 

stupni. Ať mi tedy nikdo neříká, že je důležitá kolektivizace na prvním stupni. To se mi 

zdá, že je trochu liché a že si to namlouváme. Ne, že je potřeba, aby ty děti šly do 

školky, aby si pak zvykly ve škole. Ne, ony hlavně potřebují být samy sebou, ony 

potřebují vycházet z rodiny. A když v té rodině nikdo není, protože jsou všichni v práci, 

ty děti jsou pak hozeny do školního kolektivu, kde je taky nevychovávají, protože to 

není výchovný institut, to je vzdělávací institut, tak kde se mají vychovat? U televize. 

U počítače. To je naprosto drsné. A zvláště ti slabší jedinci, třeba i s těmi řečovými 

vadami, to odnesou těžce. A je to zbytečné. Nevychvaluji tady domácí vzdělávání, spíš 

haním kolektivizaci.“  
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2.4 ROZHOVOR S RODIČI, PANÍ M. A PANEM J.  

– JAK VNÍMAJÍ SVÉHO SYNA K., KTERÝ MÁ  

VÝVOJOVOU DYSFÁZII?  

K. je osm let. Byla mu diagnostikována expresivní porucha řeči (vývojová dysfázie). 

Aktuální vývojová úroveň odpovídá celkově pásmu mírného nadprůměru. Rozložení 

výkonů je disharmonické, ve verbálních složkách odpovídá výkon pásmu průměru 

(spodní hranici), v neverbálních složkách pásmu nadprůměru. V průběhu sledování 

dítěte byl zaznamenán pozitivní vývojový trend.  

Vyrůstá v úplné rodině, spolu se dvěma staršími sestrami a dvěma mladšími. 

V předchozím rozhovoru se rodiče vyjadřují k tomu, jak vnímají K. nejstarší sestru J.  

Nyní je K. ve třetí třídě, neměl odklad školní docházky, rodiče se rozhodli pro 

formu domácího vzdělávání. 

2.4.1 PRVNÍ PROJEVY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOSTI A JEJICH LOGOPEDICKÁ TERAPIE 

• KDY JSTE ZAČALI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ŘEŠIT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST SVÉHO DÍTĚTE A JAK?  

OTEC: „Nepamatuji si, kdy přesně to bylo. To by vám řekla moje žena. 

Myslím, že okolo dvou let života, mezi druhým a třetím rokem, to se u K. začal 

zpomalovat vývoj. Řeč se začala posouvat nazpátek, nejen řeč, ale komunikační 

schopnosti šly zpět. Celý způsob uvažovaní, schopnost vytvořit slova a naformulovat 

věty. Zajímavé je, že jsme si mysleli u obou dětí (K. i J.), že se to nastartovalo po 

jednom typu očkování – nějaký mix, hexa (míchané vakcíny). U obou dětí jsme měli 

stejný pocit. A tentýž pocit máme teď u naší E. (5 let). Ten pocit tam prostě je.“  

MATKA: „Od jeho roka a půl. To už bylo znát, že -máma-, -táta- mu šlo velice 

těžko vyslovit a i když se snažil, tak mu to nešlo. Tam je totiž krásně vidět snaha toho 

dítěte a to, co mu jde a co mu nejde. Komunikace s dítětem byla na stejné úrovni, jako 

to máme s prababičkou, na úrovni citové – na úrovni srdce, ale ne na úrovni řeči. 

Komunikace na úrovni řeči mu vůbec nešla. A od jeho třech let jsme s ním začali chodit 

na logopedii.“  
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CO MYSLÍTE ÚROVNÍ CITOVOU?  

„Pomocí očního kontaktu vnímáte, co to dítě potřebuje, tzn. všemi dalšími 

smysly (co vyjadřuje rukama, očima, gesty, mimikou…), jako když mluvíte s cizincem 

a neumíte jeho řeč. 

Jinak K. velice pomohla speciální mateřská škola, kam chodil. On se tam 

rozmluvil, byl tam za borce, byl hodnocen jako velice bystrý. Spolu s ním tam chodily 

děti s kombinovaným postižením a děti s poruchy autistického spektra. Paní učitelka 

uměla podpořit každé dítě v tom, co umělo.“  

• JAK PROBÍHALA LOGOPEDICKÁ TERAPIE?  

OTEC: „Bylo to horší, byl hodně malý, okolo dvou let. K. se teprve učil mluvit, 

nebylo tedy jasné, co za problém to je. Ale bylo nám jasné, že je něco v nepořádku. J. 

chodila na logopedii, a tak jsme ho tam taky vzali. Dělali s ním nějaké testy, na základě 

kterých zjistili vývojovou dysfázii. Pak s ním dělali ještě psychologické testy. A tak 

jsme se dohodli na soustavné péči. Postupně tam chodil. U K. nám přišlo, že se ta 

porucha řeči spíš prohlubuje, protože jeho vývoj pokračoval dál, ale řeč se skoro 

nevyvíjela. K. řeč je opožděná, nejen řeč, ale i to, jakým způsobem vytváří slova, jak si 

je zapamatuje atd.“  

MATKA: „Začala klasickým kolečkem na foniatrii, kde nám řekli, že K. má 

zvětšenou nosní mandli, která tlačí na Eustachovu trubicí, takže na základě toho špatně 

slyší a může tím být řečová vada způsobená. Mandli mu odstranili a Eustachovu trubici 

uvolnili, ale i poté žádné zlepšení nenastalo, jak jsme s paní logopedkou předpokládali 

a i nadále se vyjadřoval pouze citoslovci. Takže bylo potřeba začít znovu pomalu 

rozvíjet slovní komunikaci.  

Já už si ty začátky moc nepamatuji, protože to bylo v závěsu těch starších, 

chodila jsem na logopedii se všemi třemi dětmi, každé mělo své specifické potřeby 

a přiznám se, že už mi to vše splynulo do jednoho. K. se začal postupně rozmlouvat 

a postupně se začalo zjišťovat, co mu jde, na něco se začal klást důraz. Logopedická 

terapie byla zaměřena spíš na rozvoj mozku. Paní logopedka nám říkala, že K. je velice 

vnímavý a chytrý, ale nekomunikuje. Proto spíše trénovala K. mozek jako takový, 

pravou, levou hemisféru tak, aby spolupracovaly. Ta řeč byla až druhořadá, což bylo 

velice dobře, protože K. sám se nezaměřil na řeč, na slova nebo písmenka, ale na 

obrázky a hru. Tudíž on si chodil na logopedii hrát a bylo to úplně nejlepší.“ 
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• JAK PROBÍHÁ LOGOPEDICKÁ TERAPIE NYNÍ?  

OTEC: „Chodí na logopedii každých čtrnáct dní. Paní logopedka s ním už od 

začátku cvičí a používá takové metody, aby oslovila spíš správné mozkové hemisféry, 

než aby ho něco učila. Na něj to má docela pozitivní vliv. Myslím si, že v současnosti 

aktuálně, kdybyste se vyloženě nepídila po tom, že má nějakou poruchu, tak byste to ani 

nemusela zjistit. Možná byste usoudila, že by mohl ten kluk lépe vyslovovat -R- a -Ř-, 

možná, že byste si toho ani nevšimla.“  

MATKA: „Každých čtrnáct dnů chodí K. na logopedii a i nadále si tam chodí 

hrát. Již samozřejmě více vnímá, že po něm logopedka chce větší řečové schopnosti, ale 

i tak si tam chodí víceméně hrát. Paní logopedka mu vybírá hry tak, aby ho to bavilo. 

To znamená, že teď jsou to spíše hry na počítači. A počítačové hry mu vybírá takové, 

aby jimi docílila toho, čeho ona sama docílit chce. To znamená, že teď hrají hry na bázi 

skládání vět, kde větu musí složit tak, aby dávala smysl. Stejně jako cizinec někdy 

neumí správně složit českou větu, tak on skládá ze slov věty, aby byly složené správně.“ 

2.4.2 ZVOLENÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ 

• PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO DANÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE?  

OTEC: „My jsme ten model zažili u J. (starší sestra K.). Taky jsme to ještě 

konzultovali, zjišťovali. U K. jsme ale samozřejmě viděli, že kdyby měl jít do normální 

školy, tak by musel mít odklad ne rok, ale dva, možná i déle. Viděli jsme, že jeho 

osobnost je v takovém rozvoji, že bychom ho tím fakticky ubrzdili.“  

MATKA: „Tak to bylo proto, že nám logopedka řekla, že školní zralosti K. 

dosáhl, ale jeho úroveň řeči je na třech letech. A to bylo něco, co nešlo dohromady. 

Tím, že už jsme kdysi učili jeho starší sestru doma, byla to pro nás nejjednodušší 

varianta. 

Naše rozhodování ovlivnilo to, že nejstarší dcera dělala přijímací zkoušky na 

základní školu v P. zaměřenou na výtvarnou výchovu a druhá dcera dělala přijímací 

zkoušky na církevní základní školu v P., což bylo možné díky tomu, že se jim uvolnilo 

místo po dívce, která se odstěhovala. A přitom jsme se dozvěděli, že do této církevní 

základní školy jsou přihlášeny i děti z domácí výuky, a tak jsme tam nechali K. zapsat 

a udělali jsme dobře. Paní učitelka, když K. přezkušuje, tak ho velice podporuje, což 

způsobuje, že se K. cítí velmi dobře a vůbec necítí nějaký handicap.  
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V první třídě jsme se s K. učili psát. On ale nerozpoznal (sluchově nerozlišil 

ani nedokázal vyslovit) jednotlivá písmenka, a tak se je v podstatě učil kreslit. Takže on, 

aniž by se učil číst… On se nemohl učit číst, protože neuměl mluvit, a když neumíte říci 

dané písmenko, tak jak se ho máte naučit číst. Takže to bylo dost problematické. Paní 

učitelka byla tak hodná, že nám nechala velkou benevolenci v tom, co zvládneme, co 

zvládneme, co nezvládneme. A my jsme v té svobodě mohli krásně proplout tak, aby se 

to naučil. To bylo úplně úžasné, udělali jsme dobře.  

Se čtením jsme začali mnohem později, více jsme se učili formou psaní. K. se 

učil také tím, že chtěl vědět, co vlastně kreslí, a tím se učil význam písmenek. Učil se 

i formou globálního čtení – že by četl ta slova jako taková, jenomže on si nepamatuje, 

a tak mu to nešlo. Zjistili jsme, že metoda globálního čtení není pro nás nejvhodnější, 

protože on si to opravdu nepamatuje, tak jsme s tím velmi brzy skončili. 

I při analyticko-syntetické metodě čtení se stává, že si dítě nepamatuje přečtené slabiky. 

Než dočte slovo, zapomene tu první slabiku. Proto se děti s vývojovou dysfázií musí 

naučit číst velice rychle, aby nezapomněli to, co bylo na začátku.“  

• JAK JSTE SE ZVOLENÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVÁNÍ SPOKOJENI ČI NESPOKOJENI? 

MATKA: „Někdy mi připadá, jestli opravdu neměl do školy nastoupit o trochu 

později. Je toho hodně a jde to rychle. Na to, že ještě neumí pořádně číst a už se učí 

vyjmenovaná slova, je to opravdu náročné. Ale on to zvládá. Třeba matematiku zvládá 

bezvadně, neříkám, že slovní úlohy, tam je čeština, s tím je problém. V matematice 

oužíváme Frause a jde mu to dobře. Už tam vlastně děláme některé věci z druhého 

stupně. Tato metoda výuky mu vyhovuje a on se cítí dobře. A jakmile se cítí dobře, tak 

mu to jde, a jak mu to jde, tak není problém. A tak i tu češtinu nějakým způsobem 

překousne. (Tato metoda je pro rodinu nová.)  

 Já myslím, že nejsem spokojená jedině sama se sebou, protože nejsem 

pedagog a nezvládám to, ale někdy mi říkají, že je to lepší, když nejsem pedagog. 

Připadám si někdy hloupě, protože některé věci neznám a neumím a musím se je sama 

naučit taky. Jedině, kde nejsem spokojená, tak sama se sebou. Chybí mi metody, 

znalosti, mám pouze mateřský cit a sama umím číst a psát.“  

• O KTERÝCH ZPŮSOBECH VÝUKY JSTE JEŠTĚ UVAŽOVALI?  

OTEC: „Zvažovali jsme druhou možnost, že by měl asistenta, nebo asistentku. 

Ale právě proto, že jsme měli tu zkušenost s domácím vzdělávání, tak jsme tuto 
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možnost ani víc nerozebírali. Uvažovali jsme pak ještě o speciální škole. Ale tam taky 

hraje dost roli ta úroveň…“  

MATKA: „Neuvažovali jsme o jiných způsobech, nemělo by to smysl. Jiné 

alternativy by nás nezachránili, protože jsme věděli, že K. číst ještě nebude a všechny 

předměty jsou protknuté čtením. Snad jen o odkladu jsme uvažovali, ale věděli jsme, 

jak je zvídavý, a byla by to pro něj škoda.  

Co se týče výuky podle Montessori pedagogiky, není tam určitý řád, ten mi 

tam hodně chybí. A na logopedii nám sdělily, že tyto děti potřebují řád, aby měly 

jistotu. A s našimi dětmi jsem si uvědomila, že to tak opravdu je. I K. potřebuje mít 

každý den stejný rozvrh hodin, určitou pravidelnost.“  

• PŘEKVAPILO VÁS NĚCO VE VYBRANÉM ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ?  

OTEC: „Spíš trošku negativně, skutečně ten vývoj šel velice zvolna. Krásně to 

říká jeho paní logopedka, že až mu bude dvacet, tak to nikdo nepozná. Zpoždění se 

postupně zmenšuje. Na začátku to bylo, zvláště pro maminku, docela obtížné. S touto 

poruchou je spojené to, že si toho moc nepamatuje. Třeba se něco naučí, ale za půl dne 

to zapomene a musí se to opakovat. Takže trošku negativně.  

Je to všechno experiment. U každého je to individuální. Paní logopedka sama 

na začátku říkala, že to zpoždění bude rok, pak říkala dva a pak pro jistotu nic. Pak 

teprve, když se to najednou začalo otáčet, tak říkala: „No, vidíte, vždyť jsem vám to 

říkala.“ To zpoždění se ze začátku opravdu zvětšovalo a bylo skutečně markantní. Moje 

žena už upadala do pesimismu nebo únavy, protože to bylo skutečně obtížné. Říkali 

jsme si, jestli jsme udělali dobře. Měli jsme mu dát odklad rok?  

Ještě teď si říkáme, kdybychom ho pak dali do normální školy, co kdybychom 

ho dali o rok níž. Možná bychom mu to usnadnili. Protože už se ani tak nejedná o tu řeč, 

jako o plynulost čtení, nebo zapamatování. Ale to jsou úvahy.“ 

MATKA: „Spíš mi vadí, no, vadí, je pro mě těžké, že musím na každý předmět 

vymýšlet individuální plán. On má své specifické poruchy a já mu musím najít 

specifickou výuku, nemohu používat sešity či plány, které jsem již používala.“  

• CHTĚLI BYSTE NĚCO ZMĚNIT? 

OTEC: „Jediná potíž, kterou máme, je, že K. potřebuje víc socializace – víc 

potřebuje klukovské společenství. A s klukovským společenstvím máme trochu 
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problém, protože škola, kam je přihlášený, je v P. Tam K. chodí i na skauta a ty kluci ze 

skauta jsou odtamtud. Takže on je vidí jen na skautu, jinak se nepotkávají. Není to 

úplně špatné, ale je vidět, že K. by víc potřeboval nějakou klukovskou skupinu. Tam, 

kde bydlíme, má nějaké kamarády. Ale oba ty kamarády dali jejich rodiče do školy 

o rok později, takže on je kupodivu o rok dopředu, což s sebou nese taky určitá 

negativa. A to, že oni tam chodí do školy, to znamená, že mají jiný řád. Jejich maminky 

pro ně taky třeba upřednostňují jiné kamarády. Není to pro něj kupodivu úplně 

jednoduché objevit vrstevníky, s kterými by se kamarádil. Ne, že by byl bez kamarádů, 

ale on by potřeboval těch aktivit asi i víc. Naštěstí má hodně sester, takže s nimi mu 

taky čas ubíhá.“  

MATKA: „Spíš sama sebe. Vidím, že některé maminky si dokážou zorganizovat 

kolektiv dětí a pak mají například společnou angličtinu nebo prvouku. Ale já jsem 

introvert a nevyhovuje mi to, já to neumím. K. by to možná dělalo dobře, on je kluk 

a potřebuje soupeřit, tak to bych asi změnila. Já to neumím zorganizovat. A tak 

vyvstává zde otázka, jestli by to pro K. nebylo lepší, kdyby byl ještě v kolektivu jiných 

dětí.“ 

2.4.3 POCIT PŘIJETÍ 

• JAK SE PODLE VÁS K. CÍTÍ V KONTAKTU S VRSTEVNÍKY? 

OTEC: „Já myslím, že K. je hodně aktivní. Někdy vidíme, že ti vrstevníci… 

Protože on K. není moc vysoký… A na skauta chodí i kluci o několik let starší, tudíž 

jsou i intelektem o něco výš, tak vidíme, že mu i trochu ubližují a tak. A on to 

kupodivu… On je hodně kamarádský typ, takže to zvládá celkem fajn a vůbec na sobě 

nedává znát, že by s tím měl nějaké obtíže. A ve své podstatě je tolik nemá. Cítím to, že 

je hodně aktivní, že by potřeboval víc těch aktivit.“  

MATKA: „No, se standardními vrstevníky, kteří jsou zde ve škole na prvním 

stupni, si nehraje, spíš se jim vyhýbá, protože jsou na něj zlí a to doslova. Když spolu 

skáčou na trampolíně, tak se mu ostatní děti posmívají, jak mluví. To je opravdu tvrdé 

a myslím si, že i zbytečné.  

Řešíme to formou kroužků, chodí na kroužky, kde to ten vedoucí ví. Nejvíce 

mu prospívají sportovní kroužky. Máme veliké štěstí, že tu máme trenérku tenisu, která 

je úžasná k dětem a má velice vyvinuté sociální cítění. Od začátku K. vede. Nejenom, 
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že jí nevadí, jak mluví, ona mu rozumí, protože se dokáže vcítit do jeho srdcové roviny, 

a zároveň ho dokáže dobře zařadit mezi vrstevníky. Nezažila jsem, aby se mu na tenise 

někdo posmíval.  

Na některé kroužky holt nechodí, protože to nejde. Dokonce se mu stalo, že si 

našel kamaráda také s řečovými obtížemi, co s ním chodil do speciální mateřské školy, 

a jakmile se ten kamarád z toho otrkal, tak se K. začal také posmívat. Tak to K. hodně 

zdrtilo. Spíš se vyhýbá svým vrstevníkům. Ale jakmile se dostane na kroužek tenisu, je 

v pohodě. Jakmile si je jistý sám sebou, tak dokáže čelit těm útokům lépe, ale nemůže 

jim čelit každý den, to by nevydržel. Já ho neposílám nikam, kde by mu někdo 

ubližoval. Ale když jede na kole, tak jsou kolem i ostatní děti. Když je to jednou za čas, 

tak těm atakům dokáže čelit.“ 

• JAKÉ JSOU REAKCE OKOLÍ NA JEHO ŘEČ? 

OTEC: „U kluků je to asi horší než u holek. Někdy se mu ti vrstevníci, nevím, 

jestli smějí přímo, ale tak trochu si z něho utahují. K. chodí na tenis, já jsem s ním jezdil 

na tenisové turnaje. A tam hrál s kluky, kteří ho vůbec neznali. Viděl jsem, že někteří 

s ním kupodivu kamarádili, někteří si z něho utahovali. Ale K. to na sobě nedává znát.“  

A JAK REAGUJÍ DOSPĚLÍ?  

„To nevím. Někdo to moc nechápe, například se myslí, že je o rok mladší.“  

STÁVALO SE, ŽE BY MU NĚKTEŘÍ NEROZUMĚLI?  

„Když byl mladší, tak ano, teď už to naštěstí zvládá zkušeně. Ještě třeba před 

rokem se to stávalo.“  

MATKA: „Nerozumí mu. Ale záleží hodně na konkrétních lidech. Chodili jsme 

s K. do cukrárny proto, že tam byla paní prodavačka, která byla ochotná s ním 

komunikovat, a on se naučil u ní nakupovat. Tak to bylo úžasné. Ale je to jedna z mála. 

Jinde ho ani neobsloužili.  

Přestože dnes je mu podle mého názoru už normálně rozumět oproti tomu, jak 

mu bylo rozumět dříve, tak zrovna minulý týden se mu ale stalo, že ho prodavačka 

odmítla. Já jsem ho poslala, aby se šel zeptat na cenu a ona mu to vzala a nic mu 

neřekla. Když jsem jej poslala, aby se zeptal na cenu jednoho výrobku, tak se vrátil 

s tím, že mu ho prodavačka vzala a nic mu neřekla. Šla jsem se tedy zeptat, co se stalo, 

a prodavačka mi řekla, že tu jen stál a nic neříkal. Na to jsem odpověděla, že říkal, a ona 

to smetla ze stolu tím, že řekla, že mu nerozuměla. Byla to vzájemná špatná 
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komunikace. Není to chyba jen na jeho straně. Je to pro něj těžká zkušenost. Ale to 

nebyl vrstevník, to byl ještě ke všemu dospělý člověk.“ 

• DO JAKÉ MÍRY PODLE VÁS K. OKOLÍ PŘIJÍMÁ?  

OTEC: „Většinou ano, záleží na konkrétních osobách. Ale, jak říkám, kluci – 

někteří prostě…, ač se říká, že kluci, že chlapi nejsou ukecaní, tak jsou. A ta řeč tam 

kupodivu hraje velkou roli a hlavně takovéto „přečůrávání se“. Naštěstí K. kupodivu 

s tím „přečůráváním“ nemá obtíže, to by bylo na delší vyprávění. Ale on sám to ve své 

podstatě taky potřebuje. Ale naštěstí nějak – nevím, čím to je, jestli to je jeho osobou, 

nebo jestli to domácí vzdělávání v tom má svoji úlohu – ale K. se většinou snaží 

„přečůrat“ akorát sebe samého.“ 

TÍM MYSLÍTE, ŽE SI ZE SEBE DĚLÁ LEGRACI? 

„Ne, to ne. No, legraci taky, ale to jsem říct nechtěl… Já úplně nevím, jak je to 

u žen, ale u mužů, když si někteří muži, v uvozovkách: „když si chtějí něco dokázat“, 

zvednout si sebevědomí, tak si ho zvyšují na těch ostatních. A on si ho zvyšuje sám na 

sobě, čímž si třeba paradoxně občas i ublíží, například, když skočí z dvoumetrové 

výšky, aby si dokázal, že to umí stejným způsobem jako tam někdo. Tak samozřejmě, 

pak si ublíží. Takže on to má spíš takto.  

Třeba, když jsem s K. chodil na tenisové zápasy (minulý rok jsem už nějak 

nechodil a teď se nechodí přes zimu), tak jsem viděl, že má většinou potíže zvítězit, 

protože když nad někým vítězil, tak on – to jsme vypozorovali s manželkou několikrát – 

z nějakého důvodu najednou udělá stop a nechá toho druhého, aby zvítězil. Nebo 

alespoň, aby ho dotáhl na stejnou úroveň, jenže pak ho ten druhý už většinou 

převálcuje. Takže má trošku potíže s motivací, nebo spíš máme potíže ho motivovat 

k tomu, aby on chtěl toho druhého „přečůrat“, protože K. tuhle potřebu ve své podstatě 

asi nemá. Jeho víc naplňuje potřeba, aby ten druhý byl spokojený. Je to taková 

vlastnost, spíš taková jako empatie.“  

MOŽNÁ JE K. TEDY VÍCE TÝMOVÝ HRÁČ A LÉPE BY SE MU HRÁLO V TÝMU?  

„Oni hráli třeba ve čtyřhře, když jsem tenkrát s K. jezdil, ale tam právě je ta 

potíž (nebo předtím byla, teď už se to posunulo zase o rok dál)… Předtím tam skutečně 

ta potíž komunikační byla velká a ti kluci s ním třeba ani nechtěli hrát. A zase ti mladší 

kluci na čtyřhru moc nejsou, ti se pořád snaží něco si na tom druhém dokazovat 

a nechápou ještě, že jsou tým. A tak si to prostě dokazují i v rámci svého týmu.“  
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MATKA: „Jak kým a jak kde. K. je ve své podstatě takový smíšek a to je dobře. 

Když jako malý nemluvil, tak se velice rád smál. Netrápí se díky tomu méně, to 

rozhodně ne a jako kluk to nedává najevo a nechce o tom mluvit, ale je to vidět. Se 

sestrami hraje divadlo a je to pro ně společně taková terapie.“ 

2.4.4 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST 

• MÁ PODLE VÁS NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST VAŠEHO DÍTĚTE 

NĚJAKÝ VLIV NA JEHO ÚSPĚŠNOST VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? POKUD ANO, JAKÝ?  

OTEC: „Má, protože má především velký vliv na paměť a na řeč. Teď už ne tak 

hlavně na řeč jako na plynulost čtení. Takže například jeho starší sestra K. ve věku, 

v kterém je K. teď, toho měla přečteno mnohem víc, než má on, ale on se o to celkem 

snaží, takže… se snad zlepší.“  

MATKA: „Samozřejmě, a to hodně, protože pokud neumí číst, tak se nemůže 

naučit ani, jaký je rozdíl mezi pórkem a celerem. To je, co se týká učebnic, tak dané. 

Domácí výuka je v tomto jiná, protože on se to učí na zahradě a nemusí k tomu používat 

knížky. Pokud by měl ke všemu používat pouze knížky, tak dnes i kdysi v té první třídě 

by měl problémy, protože on čte na úrovni první třídy, i když je ve třetí.  

Nejčastěji čte komiksy, protože nic jiného nezvládá a obrázky mu pomáhají, 

aby pochopil text. Nedávno nepřečetl slovo -VĚDĚL-. A už ví, že když je tam háček, 

tak je to jako -J-, které se dá před -E-, vytvořil si na to takovou pomůcku. On to neuměl 

dát dohromady, pořád se s tím trápil a nedokázal se dopídit toho, co to je vlastně za 

slovo. Takže pokud někdo v osmi letech toto nedokáže přečíst, tak jak se může 

vzdělávat v jiných předmětech.“  

• A KTERÉ KONKRÉTNÍ PŘEDMĚTY, JEŽ SE SPOLU UČÍTE, SI MYSLÍTE, ŽE TO BUDE 

OVLIVŇOVAT?  

OTEC: „Myslím, že asi kromě tělocviku a nějakých manuálních věcí všechno. 

K. je hodně manuálně šikovný, ale jinak to ovlivňuje všechno, protože jak jde o paměť, 

tak vám to ovlivní prakticky všechno. A číst taky musíte, když se chcete učit. Takže to 

ovlivňuje vlastně všechno. Jediné, co to nejmíň ovlivňuje, je matematika a i tam ve 

slovních úlohách musíte číst a musíte hlavně pochopit, co se tam chce. Ale jinak 

matematika mu jde, kdybych to měl říct.“  
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MATKA: „Ovlivňuje to všechny předměty i matematiku, která když je o číslech, 

tak je o číslech v nějakém řádu, a i když je to klasická matematika, kde jsou na hromadě 

všechny příklady, tak to K. nespočítá. Manžel to nazval: To je jako, když nalévám do 

sklenice bez dna stále vodu. On si to nepamatuje, vy ho něco naučíte a on si to 

nepamatuje. On si to zapamatuje jen na chvíli, naučí se to, spočítá příklad, a když to po 

něm chcete druhý den, tak si to nepamatuje a příklad nespočítá. Musí na to znovu 

a znovu stále přicházet. Logické myšlení je v tomto na dobré úrovni, to ano. Takže na to 

přijde, ale vždy musí znovu a znovu. V tomto je ta vývojová dysfázie prodchnutá všemi 

předměty. Ale ty děti nejsou hloupé! Ony jsou bystré. Ale prostě jenom to nejde.“ 

2.4.5 VNÍMÁNÍ SEBE SAMA 

• CÍTÍ K. SÁM, ŽE HO TA VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE NĚJAK OMEZUJE?  

OTEC: „Myslím, že ano. Myslím, že to na sobě nedává moc znát. Ale myslím, 

že jo, protože musí zákonitě vidět například při komunikaci s nějakými vrstevníky 

(skutečně s vrstevníky, nebo s těmi, co jsou o rok výš, ale ještě pořád chodí do stejné 

školy, nebo do stejné třídy), že něco je maličko jinak. A jak říkám, on se K. chová 

podobně jako J. a nenechává to na sobě moc znát.“ 

MATKA: „Ano, samozřejmě, v postatě nemá kamarády. Je to omezení veliké, 

zvlášť u těch kluků, kteří se neustále špičkují v tom či onom, v kdejakých nesmyslech. 

Když se neumí vyjádřit, tak to jako… Já si myslím, že mezi těmi kluky je to snad ještě 

horší než mezi dívkami. Jsou v tomto ohledu drsnější. Přestože ti kluci častěji trpí 

poruchami řeči, tak jsou na sebe drsnější, mezi těmi vrstevníky.“ 

• LIŠÍ SE TO PODLE VÁS NĚJAK V PROSTŘEDÍ RODINY A V JINÉM PROSTŘEDÍ?  

OTEC: „To nevím, když on dělá tu domácí školu, tak to vám teda nepovím. Ale 

když chodí třeba na toho skauta nebo takhle… Já nevím, já myslím, že on je celkem 

kompaktní osobnost, že se chová obdobně.  

Já myslím, že ne. To byste se musela zeptat jeho. Možná mezi těmi vrstevníky 

něco takového prožívá. Zajímavé na těchto dysfunkcích někdy je, zvláště v dětství, že 

člověk si to skutečně jakoby neuvědomuje, až teprve s postupem času si to uvědomí. 

V tom je mu ta dysfunkce milostivá, že si to tolik neuvědomí, úplně v takovém rozsahu. 

Jinak nevím, K. má docela tvrdou školu od své sestry K., která, vlastně docela často, 

z něj dělá idiota, takže myslím si, že s tím úplně obtíž nemá.“  

 56



MATKA: „Ano, úplně diametrálně. Myslím si, že ve škole by neměl vůbec šanci 

ani s někým, kdo by mu pomáhal, s asistentkou. Když si do teď plete a, e, i ,o, u 

a zaměňuje to, navíc čeština je v tomto směru úplně úžasná, protože když se ty 

samohlásky zamění, tak to slovo má taky často nějaký význam, jenom jiný, tak to je pak 

těžké.“ 

2.4.6 MOŽNÉ OBTÍŽE A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI 

• CO JE PRO VÁS JAKO RODIČE NEJTĚŽŠÍ?  

OTEC: „Asi určitý strach, protože to je něco jiného než koktavost (otec sám je 

balbutik). Strach toho typu, že by se mohlo stát, že ten vývoj, který teď pokračuje dál, 

se najednou zastaví, že se to zastaví stejně, jako se to zastavilo, když mně byly ty dva 

roky…“  

A MYSLÍTE, ŽE SE TO PAK UŽ TŘEBA NEDOŽENE? 

„Hm. Zatím, teď zatím je ten strach neopodstatněný, protože skutečně se to 

někam dál hýbe, i když maminka propadá často beznaději, protože ta to vidí jinak. Já to 

taky vidím víc skokově nežli ona… a při tom skokovém, to víc uvidíte změnu, nežli 

když se na to díváte kontinuálně. Asi takto.“  

MATKA: „Vysvětlit okolí, jak má komunikovat, s tím daným jedincem.“ 

• JAK SI PŘEDSTAVUJETE K. BUDOUCNOST?  

OTEC: „U K. právě úplně nevíme, protože u něj zatím nevíme, jestli pro něco 

má vlohy (myšleno pro něco speciálního, co by rodiče nasměrovalo). My ho vidíme 

hodně komplexně. On má velké nadání pro manuální věci. Však jsme o tom 

s manželkou diskutovali a říkali jsme si, že si umíme představit, že dělá třeba 

animovaný film, protože má přebytek fantazie pro tyhle věci. Ale co bude dělat vážně, 

to právě u něj nevíme, stále se vyvíjí, takže my úplně nevíme, od čeho se odpíchnout.“  

A JAKÉ MÁTE PLÁNY, CO SE TÝČE DOMÁCÍ ŠKOLY?  

„Maminka by toho už chtěla nechat, protože je unavená, a teď začne v domácí 

škole učit i E.. Hlavně K. se pořád víc a víc učí věci, které ona už moc neumí. Takže… 

A přitom jeho paní logopedka, která byla předtím proti domácí škole, tak teď to naopak 

chválí a říká, jaké K. dělá pokroky a že to je super. A jeho učitelka ve škole to říká taky. 

My trošku zvažujeme, že jestli půjde do školy, jak jsem říkal, jestli ho nedat 

o rok níž, abychom mu to trošičku ulehčili. Zrovna pro něj by to nemusel být velký 
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problém, jak jsem říkal. Takže zvažujeme, jestli ho nedat o rok později, abychom mu to 

trošku usnadnili. A jak jsem říkal, on je celkově takový drobnější, tak možná by to 

nebylo ani nějak na škodu, ale nejsme si s tím jistí.  

To se týká právě toho, kdyby přešel z domácí školy už v rámci toho prvního 

stupně, no, ale asi… Zatím počítáme, že nepůjde. Zatím počítáme, že by příští rok ještě 

pokračoval v domácí škole, ale úplně nevíme … Taky on sám se zatím nevyjádřil, jestli 

chce ještě dělat domácí školu, nebo jestli chce do školy. Asi v tom taky nemá úplně 

jasno…“  

MATKA: „Chceme ho zařadit do normální školy, tak o tom přemýšlíme. Ale 

tam ty děti mají zcela jiné myšlení, tak úplně nevíme, kterým směrem se dát. Protože 

standardní výuka na školách – ta pro něj není. I když se to všechno naučí, tak do té 

školy nemůže normálně nastoupit, nemůže se zařadit, když to tak řeknu, mezi normální 

vrstevníky. Aby šel do standardní školy tady u nás, to je nemyslitelné. Je potřeba, 

abychom našli, v čem vyniká, a tím směrem šli, a to je na nás na rodičích. A to zatím 

nevíme, tak hledáme.“ 

A ZVAŽUJETE I LOGOPEDICKÉ ŠKOLY?  

„Ani ne. Tím, že jsou hlavně v Praze. Jeho sestry zvládají to dojíždění lépe 

a on dojíždět nechce.  

Také učit dysfatika je naprostý nesmysl, ale podle zákona to tak má být. On je 

ve třetí třídě a tu angličtinu se učit musí. Takže na jednu stranu je to nesmyslné, ale na 

druhou stranu si říkám, vždyť pro něj je to jedno. Pro něj i ta čeština je pro něj taky cizí 

jazyk. Já to tak vnímám, on ji nemá jako svůj mateřský jazyk, on nemá jako mateřský 

žádný. On se i tu češtinu musí naučit jako cizinec. Nemá to prostě dané a musí se to 

naučit, jak to má být za sebou.  

Takže já si myslím, že se to nějak dá. A stejně jako u jeho sester, kde jsme 

našli školu, která jim vyhovuje, tak si myslím, že u K. to najdeme taky. Jenom je 

potřeba „mí taková tykadla“ a být neustále ostražitý a hledat. Hlavně, aby se v té škole 

cítil dobře, aby necítil, že on je ten divný, je ten, kdo za sebou táhne ten kříž toho 

dysfatika.  

Ale nemusí to tak být. Třeba jeden můj spolužák, a chudák byl syn spisovatele, 

měl velké, opravdu velké komunikační obtíže, no a dnes je z něj herec a moderátor. Ono 

tedy těžko říci. Je potřeba být ostražitý a hledat. Tak uvidíme. Nemáme jasno.“ 
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• JE JEŠTĚ NĚCO, CO BYSTE CHTĚLA K TOMU, JAK VY VNÍMÁTE SVÉ DÍTĚ, ŘÍCI?  

OTEC: „No taky, že ho mám rád.“ (To otec zdůraznil i v rozhovoru o J.)  

MATKA: „Zachovat jim vlastní dětství, netrápit je příliš, s tou logopedií. Nechat 

je žít, ať si mohou také prožít to dětství. Opět nevystavovat je zbytečným atakům 

vrstevníků, ať si to dětství mohou hezky prožít. A tím, že K. měl tu vývojovou dysfázii 

takovou, pro mě hodně náročnou tím, že nemluvil a komunikoval velice špatně, tak ho 

to zase víc přimklo k rodině. A nás to přimklo také. Buď bych ho musela dát do 

internátní školy a začít pracovat, nebo s ním zůstat doma. Vyjasnili jsme si s manželem, 

že chceme velkou rodinu. My jsme byli nuceni přehodnotit hodnoty. Navíc K. ta 

dysfázie vede k takové vnitřní pokoře, odmalička se musí stále učit. A tím, že se učí 

formou hry, tak je zachováno dětství.“ 
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2.5 ROZHOVOR S PANÍ C. – JAK VNÍMÁ SVÉHO SYNA V.  

SE SUSPEKTNÍMI PROJEVY BREPTAVOSTI  

A SNÍŽENÝM INTELEKTEM? 

V. je osmiletý chlapec, který žije v rodině se svojí matkou a dvěma nevlastními bratry, 

starším šestnáctiletým a mladším pětiletým. Sourozenci žádné logopedické problémy 

nemají. V. otec zemřel, když byl V. ještě miminko, s rodinou však ani jeden z otců nežil 

ve společné domácnosti. Během rozhovoru s matkou bylo znatelné, že její komunikační 

schopnosti jsou méně rozvinuté, s čímž souvisí i její menší slovní zásoba. Na notnou 

část otázek se bylo třeba doptat pomocí konkrétních příkladů a nabídnutých možností, 

což do jisté míry snižuje výpovědní hodnotu rozhovoru, na druhé straně to však 

umožnilo dozvědět se podstatné informace. Pro matku je to poprvé, co se nějak blíže 

setkává s dítětem s narušenou komunikační schopností.  

V. navštěvuje druhou třídu základní školy praktické, dosažená úroveň jeho 

vzdělávání odpovídá přibližně prvnímu pololetí první třídy základní školy. Již před 

začátkem povinné školní docházky, chodil V. do přípravného ročníku téže školy.  

Ve V. mluvním projevu se objevují zkomolená slova, zvýšená rychlost řeči, 

nesprávná výslovnost některých hlásek. -R- a -Ř- podle výpovědi matky vyslovuje V. 

správně, nestává se, že by koktal. Pro člověka, který V. dobře nezná, je jeho řeč velice 

obtížně srozumitelná, často až nesrozumitelná.  

2.5.1 PRVNÍ PROJEVY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOSTI A JEJICH LOGOPEDICKÁ TERAPIE 

• KDY JSTE ZAČALI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ŘEŠIT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST SVÉHO DÍTĚTE A JAK?  

„Když V. chodil do přípravné třídy, to mu bylo šest let. V. otec už nežije. 

Přemýšlela jsem nad tím, jestli V. nezdědil poruchu řeči po otci. Sluch má v pořádku, 

nevím, čím to může být. Už od začátku jsem vnímala, že to není v pořádku. V. hodně 

ukazoval i znakově (používal gestikulaci), ukazoval na prstech i mluvil. Když mu 

nebylo rozumět, tak to zkoušel znakově.“  
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(Od matky jsem se ještě dozvěděla, že v rámci logopedické terapie využívali 

zrcadlo a že i ona na V. má mluvit pomalu, aby to jeho vedlo k tomu, že bude mluvit 

správným tempem.)  

• JAK PROBÍHALA LOGOPEDICKÁ TERAPIE A JAK PROBÍHÁ NYNÍ?  

„Chodíme na logopedii. V. má své úkoly. Například tam má obrázky a podle 

těch obrázků má říct, co to je, a vytleskává to po slabikách.  

Chodili jsme nejdříve na logopedii na P. To je školka. Teď to odložili pro 

handicapované děti. Tak chodíme sem. Většinou něčemu rozumím, něčemu nerozumím. 

Na logopedii chodíme asi dva roky. Pomáhá mu. Je tam znát změna, V. se snaží. Když 

tam je s paní logopedkou, tak se snaží. Paní logopedka mi říkala, že s ním máme doma 

hodně mluvit. Nevím přesně, jaké úkoly paní logopedka s V. dělá. Já jsem v čekárně. 

Na doma dává V. úkoly jako vystřihnout balonky a vybarvit, jako holčička – že skáče. 

Má napsat/poznat, co dělá, nebo co to je.“  

2.5.2 ZVOLENÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ 

• PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO DANÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE?  

„V. chodí sem do školy na H. n.“  

• O KTERÝCH ZPŮSOBECH VÝUKY JSTE JEŠTĚ UVAŽOVALI?  

„To jsme zvažovali, ale jelikož mi sem chodí obě děti, tak jsme se rozhodla, že 

bude chodit sem, protože paní učitelky a učitelé už vědí, jak s ním mají spolupracovat, 

už se znají.  

Uvažovali jsme ještě o škole na P., ale to bych pak měla všechny děti 

„rozházené“. Promluvila jsem si o tom s mámou, ona říkala, že ne, ať radši chodí sem 

do té školy, že to mám bližší a zde už také vědí, jak s ním mají spolupracovat, a že mu 

rozumí.   

• JAK JSTE SE ZVOLENÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVÁNÍ SPOKOJENI ČI NESPOKOJENI? 

„Jsem spokojená, spolupracují s ním, má tam hodně kamarádů.  Z rodiny tam 

má taky známé, takže se s ním hodně učí. Když je možnost, tak se s ním učí i paní 

učitelka. Teď nedostává ani momentálně úkoly, prostě nic, jenom ve škole. Ale má psát, 

číst.“  

 61



• PŘEKVAPILO VÁS NĚCO VE VYBRANÉM ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ?  

„Překvapilo mě, když nastoupil do školy, že se nenaučil mluvit pořádně, že se 

nenaučil číst, psát, počítat. Čekala jsem, že to bude lepší.  

Včera jsme četli, už by měl číst normálně, ale slabikuje. Čtení mu moc nejde.“ 

(Od matky V. jsem se ještě dozvěděla, že slabikování V. zvládá poměrně dobře a nemá 

problém zapamatovat si slovo, které čte.)  

• CHTĚLI BYSTE NĚCO ZMĚNIT? 

„Jsem spokojená se vším, jen mě mrzí ta jeho řeč.“ 

2.5.3 POCIT PŘIJETÍ 

• JAK SE PODLE VÁS V. VE TŘÍDĚ CÍTÍ? 

„Nevím, těžko říct. Nejsem tam s ním.  

Přijde domů a vypráví, že má kamarády. S některými vychází dobře, někteří ho 

provokují, to pak jde za paní učitelkou a ta si s nimi promluví. Ale stalo se, že tam byl 

jeden konflikt – tady v klubu, byl tam někdo z rodiny a začal se mu smát. Mám někdy 

obavy, že se mu bude někdo smát, že neumí pořádně mluvit. 

• JAKÉ JSOU REAKCE UČITELE A SPOLUŽÁKŮ NA ŘEČ DÍTĚTE? 

„Někteří dobře, berou ho do party, kamarádí s ním. Nemůže si V. stěžovat.  

Příbuzní mu rozumí.  

Paní učitelka ho chválí, že se zlepšil v tom mluvením. Dříve mu nebylo 

rozumět.“ (V tom, jak na V. řeč reagují děti a dospělí, rozdíl podle matky není.) 

• STÁVÁ SE OBČAS, ŽE V. NĚKDO NEROZUMÍ?  

„Když uvidí (potká) známé, ti se ho zeptají. Třeba on řekne to slovo a oni mu 

nerozumí kolikrát.  Já mu řeknu, V., pojď a budeme mluvit pomalu. On to řekne ještě 

jednou (nesrozumitelně). Tak prostě já se zaseknu (dobře se zaposlouchám do toho, co 

říká, a zopakuji to). A V.: „ No mami, no mami, je to pravda.“ Vypráví, jak chodí do 

školy, jak se mu tam líbí, kolik mu je let.  

Mluví i rychle i špatně vyslovuje.“  
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• DO JAKÉ MÍRY JE PODLE VÁS V. VE TŘÍDĚ PŘIJÍMÁN?  

„Má tam nějaké kamarády. S jedním, s kterým si rozumí, možná dva. Když 

tam jsem, tak si spolu rozumí, vezmou ho k sobě ke stolu, baví se spolu, spolu si hrají.“  

• JE U V. VE TŘÍDĚ I NĚJAKÝ SPOLUŽÁK, KTERÝ HO PROVOKUJE?  

„Bylo tam jedno dítě. Taky jsem si promluvila s jeho rodiči, takže dostal 

i vynadáno. Pak to ten kluk otočil, že to udělal V., tak jsem se zase ozvala. A on řekl, že 

to není pravda, že to udělal zase on (ten kluk). On tam snad kradl, nebo co ten kluk. 

Ptala jsem se V. A ten mi řekl, že mu snad něco ukradl nějaký kalendář 

čokoládový.  

Já jsem řekla jeho otci a matce, aby to koupili.  

KOUPILI TO? To jako nevím, protože s nimi mluvila i paní učitelka, asi ne.  

Ten kluk je usměvavý, všemu se směje. Jestli se směje V., to nevím. (Nikdo 

další, kdo by se ve třídě k V. nějak ošklivě choval, matku nenapadl.)  

2.5.4 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST 

• MÁ PODLE VÁS NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST VAŠEHO DÍTĚTE 

NĚJAKÝ VLIV NA JEHO ÚSPĚŠNOST VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? POKUD ANO, JAKÝ?  

„Učení mu jde dobře, ve škole se učí prý dobře. Chodí i do družiny i tam udělá 

úkoly. Doma sem tam něco, jinak je takový hravý.  

Kdyby mluvil dobře, tak by mu to šlo lépe. Já nevím, třeba s paní učitelkami, 

v kolektivu. Problém je v tom, kdybych tam s ním chtěla být hodinku, tak nemůžu.   

V. mluví tím způsobem, že mu nikdo nerozumí, to mně hodně trápí.“  

• KTERÉ KONKRÉTNÍ PŘEDMĚTY OVLIVŇUJE?  

„Nejde mu čtení.“   

• JSOU SITUACE, KDY V. MLUVÍ HŮŘE?  

„Někdy mi připadá, že mluví hůř. Když je unavený, nebo naštvaný, tak je to 

někdy horší. Například řekne: „Mami, až budu velký…“ A to zbylé řekne naštvaně, 

takže mu nerozumím. Já mu řeknu: „V., řekni to.“ A on řekne: „Ne, neřeknu.“ Řekne to 

třeba stejně, ale pak to zrychlí a já mu už nerozumím. A tak si sednu nebo se podívám 

a musím přemýšlet, co řekl. A já mu říkám: „V., co si řekl?“ – „Až budu velký, půjdu 

pryč.“ – „Aha, tak to si řekl.“ A už mu rozumím.“  
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2.5.5 VNÍMÁNÍ SEBE SAMA 

• CÍTÍ V. SÁM, ŽE HO TA NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST NĚJAK 

OMEZUJE?  

„Asi jo, asi to vnímá.  

Něco řekne, pak se zarazí, kouká, mávne mi rukou a je pryč. Ani to nedořekne. 

Pak si sednu a řeknu: „V., co ti je?“ – „Chci něco říct, ale nejde mi to“.  

Někdy to bere dobře (když má dobrou náladu), někdy to bere špatně, je mu to 

trapné. Je smutný.“  

• A MYSLÍTE, ŽE SE TO LIŠÍ NĚJAK V PROSTŘEDÍ RODINY A V JINÉM PROSTŘEDÍ?  

„Je to stejné doma i ve škole.“ 

• CO NAPŘÍKLAD V. RÁD DĚLÁ? CO HO BAVÍ?  

„Rád si hraje. Chodíme ven, prohlíží si auta. Dívá se na pohádky. Většinou si 

hraje s auty. Hraje si s mladším sourozencem, ale většinou se poperou.  

A JAK MLADŠÍ BRATR V. ROZUMÍ?  

„Ten mu rozumí. On si s ním sedne a řekne mu: „V., mluv pomalu, mluv 

normálně.“ V. to pak jde lépe.  Oba sourozenci V. rozumí.“  

2.5.6 MOŽNÉ OBTÍŽE A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI 

• CO JE PRO VÁS JAKO RODIČE NEJTĚŽŠÍ?  

„Pro mě je nejtěžší – třeba s ním mluvím, sednu si s ním. Chci si s ním 

promluvit: Co dělá v klubu? Co ve škole? Když něco chce říct, řekne to špatně. Je to 

těžký, nechám to být, už ho nechci trápit. Pro mě je těžké, že mu nerozumím. Hodně mě 

to štve. Když bude velký, bude třeba chodit na učiliště, nebude mu rozumět.“  

(Matka pak vyjádřila naději, že se snad V. řeč zlepšuje a mohla by se časem 

srovnat.)  

• JAK SI PŘEDSTAVUJETE V. BUDOUCNOST?  

„Nevím, co bude chtít.  Nevím, jestli se bude chtít vyučit.“ (Na této škole 

zůstane nejpravděpodobněji až do deváté třídy) 
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• JE JEŠTĚ NĚCO, CO BYSTE CHTĚLA K TOMU, JAK VY VNÍMÁTE SVÉ DÍTĚ, ŘÍCI?  

„Já ho vnímám normálně. Já jsem si na to zvykla. Když chce něco říct, tak si 

s ním sednu. Ale taky ho vnímám tak, že mu nerozumím. Zvednu se, nechci ho trápit, 

jdu si dělat svojí práci. 

Například V. chce říct: Mami, až budu velký. Řekne to naštvaně, takže mu 

nerozumím. Já mu řeknu: „V., řekni to.“ A on řekne: „Ne, neřeknu.“ Začátek věty je 

rozumět a konec už řekne rychle. Řekne to stejně, ale pak to zrychlí, ale já mu už 

nerozumím. Já si sednu nebo se podívám a musím přemýšlet, co řekl. A já řeknu: „V., 

co si řekl?“ „ Až budu velký, půjdu pryč.“ „Aha, tak to si řekl.“  

Přemýšlela jsem, že řeknu paní doktorce, až k ní půjdu, aby mě poslala s ním, 

jestli nemá něco s hlavičkou. Když jdu spát, tak přemýšlím, co může být ten problém. 

Nepřijdu na něj.“  
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2.6 ROZHOVOR S PANÍ G. – JAK VNÍMÁ SVÉHO SYNA M., 

KTERÝ MÁ VÝVOJOVOU DYSFÁZII? 

Osmiletý M. je nejmladší ze svých sourozenců, má třináctiletého bratra a šestnáctiletou 

sestru. Rodiče jsou rozvedeni, děti žijí s matkou.  

Od září chodí M. do první třídy církevní základní školy, kde má podle matky 

výbornou paní učitelku, která známkuje jen úspěchy dětí. (Takže dětí dostávají jen 

jedničky, M. je na ně náležitě hrdý a rád počítá, kolik jich má.) Paní učitelka dětem 

věnuje hodně svého času, například pořádá přespávání ve škole.  

M. má diagnostikovanou vývojovou dysfázii a nově také oboustrannou 

nedoslýchavost, jeho intelektové schopnosti se pohybují v pásmu nadprůměru, což do 

jisté míry pomáhá zvládnout i obtížnost různých situací, která je vývojovou dysfázií 

způsobena.  

2.6.1 PRVNÍ PROJEVY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOSTI A JEJICH LOGOPEDICKÁ TERAPIE 

• KDY JSTE ZAČALI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ŘEŠIT NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ 

SCHOPNOST SVÉHO DÍTĚTE A JAK?  

„U nás to bylo asi trošičku specifičtější než v těch ostatních případech, které 

máte. Během druhého roku M. života, jsem zjistila, že vlastně vůbec nemluví. V tu dobu 

byla u nás doma špatná situace v rodině. Takže jsem se domnívala, že je to způsobeno 

tím, že to dítě má nějakým způsobem strach. Ta jeho řeč se vlastně nijak nevyvíjela. 

Nejprve řekl auto, pak ještě třeba nějaké jiné slovo. A pak i to zaniklo. Pak úplně přestal 

mluvit.  

V té době jsme to nijak neřešili, protože ve dvou letech věku dítěte to zase není 

něco tak zvláštního, že dítě nemluví. Ale asi půl roku na to prošel M. léčbou na TBC 

a v tu dobu se ta řeč úplně zastavila. Bral půl roku Nidrazid, což je vlastně něco jako 

malá chemoterapie. Tím prošly všechny naše děti, přestože neměly žádnou tuberkulózu. 

Nicméně pan docent, který je specialista přes tuto nemoc, jasně rozhodl proti vůli mé 

i vůli dětského lékaře a nasadil všem dětem Nidrazid. Poté se vývoj jeho řeči naprosto 

zastavil, M. měl neuvěřitelné křeče v břiše způsobené tím Nidrazidem, a tak jsem 

přednostně řešila situaci kolem té léčby TBC.  
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Až kolem M. třetího roku, po třetím roce jsem si toho začala víc všímat, 

protože my jsme měli dost jiné problémy, které se musely zvládnout. Takže jsem 

bohužel musela řešit opravdu jiné věci. Ale asi tak, když byly M. tři, tři a půl roku, tak 

se to začalo řešit. Dcera například začala mluvit velice brzy, ale druhý syn právě moc 

nemluvil a všichni mi říkali: „No tak, on je kluk. Ti mluví později.“ Takže jsem to 

nechala být. A až vlastně při nástupu do školky (já jsem začala pracovat), když bylo M. 

tři a půl roku, tak mi bylo úplně jasný, že tady je problém. A začali jsme chodit 

k logopedovi. A byl to klinický logoped, což je moc dobře. Ten nás upozornil na 

stacionář, který vede paní docentka D. v Ž. ulici a je to, myslím si, jediný stacionář 

v naší republice, protože tam je ambulantní, ale i lůžková péče. Tudíž se tam sjíždějí 

všechny děti z celé naší republiky, které mají tento problém nebo jiné řečové problémy. 

Myslím si, že nikde jinde u nás nic takového neexistuje. A my jsme se tam k té paní 

docentce dostali.  

Ten stacionář funguje v rámci Foniatrické kliniky v Ž. ulici, kterou zakládala ta 

paní docentka, a my jsme se dostali přímo k ní. Takže M. tam napřed docházel na řadu 

vyšetření – třeba na audio vyšetření. A tam jsem úplně viděla, jak ta vyšetření jsou 

naprosto „mimo mísu“. Bylo by dobré, kdyby tam zrovna toto věděli. Oni po těch 

dětech chtějí, aby pojmenovali, co vidí na obrázku. Dítě to má říci, mám pocit, do 

mikrofonu a oni to v druhé místnosti snímají. A teď tam byly obrázky, které opravdu 

naše děti v tomto věku už vůbec nemohou znát. Třeba tam je štangle salámu a M. 

samozřejmě nevěděl, co to je, protože my nikdy nekupujeme štangli salámu. A když si 

salám koupíme, tak je nakrájený. A takovýchto obrázků tam bylo podstatně více. 

V důsledku toho je pak dítě zařazené do nějaké kategorie, s prominutím, jako že je 

totálně zaostalé, zanedbané, jako že nic neumí. Ale zde je problém podle mého názoru 

i na té druhé straně – v tom, že tady používají vlastně nějakou formu, která už je pro 

dnešní děti úplně „mimo mísu“. Takže jsme vlastně ve všem dopadli špatně.  

Pak nás pořád tlačili do nějakých vyšetření, a tak jsme navštívili psychologa, 

a to i v rámci řešení naší situace celkově. Tam nám vlastně sdělili, že M. je autista, což 

se mi nelíbilo, protože já jsem s autisty řadu let pracovala, a vím, že M. prostě není 

autista. Protože autisty znám, tak pro mě bylo takové hodně těžké se s tím… Co 

vyrovnat? Já jsem věděla, že M. není autista. Ale těžké bylo přesvědčit ty druhé lidi, že 

prostě není autista, protože já je znám, vím, studovala jsem prostě kolem nich spoustu 

materiálů. A tak jsem z toho byla taková hodně nešťastná. Z toho, že prostě má tuhletu 
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nálepku. Ale naštěstí ta paní psycholožka, ke které jsme se dostali, nám vlastně 

pomohla. Nikdy tuto diagnózu nikam nenapsala. Právě proto, aby nebyl nijak 

zaškatulkovaný, protože jakmile to dítě má nějakou „nálepku“ (diagnózu), tak se hrozně 

těžko z té škatulky dostává ven. No a tak se rozjela ta péče, dá se říct, na vícero 

stranách.  

Každý týden jsme chodili na logopedickou terapii, opravdu ještě v dopoledních 

hodinách, což nám tedy ten doktor vyšel maximálně vstříc, protože nikdo jiný nechodil. 

Vždycky se zřejmě chodí na logopedii odpoledne. M. se soustředil a opravdu půl hodiny 

každý týden jsme měli logopedii. A pak jsme se dostali do toho stacionáře, to je pobyt 

na čtyři týdny. To bylo v době, kdy M. začal nějak čerstvě chodit do mateřské školy, 

která je waldorfská. A pak se po, já nevím, po dvou, po třech měsících dostal sem. 

V podstatě ten stacionář funguje už jako mateřská škola. Je to zařízení v rámci té 

foniatrické kliniky. Tam dítě ráno přijde, asi si nějakou chvíli spolu s dětmi hraje a pak 

děti rozdělí a každý den mají nějaké vyšetření. Buď je to vyšetření hromadné, například 

je ta skupina dětí v tělocvičně a hrají tam nějaké logopedické hry – to si tak jako 

představuji – nebo pak individuální, kdy se vlastně bere jedno dítě po druhém 

a vyloženě systematicky se tam s ním logopedicky pracuje. Těch metod je určitě víc, 

protože vím, že jsme střídali minimálně tři lékaře, kteří se M. věnovali. Na závěr pobytu 

v tomto stacionáři se dělají se znovu testy. Vždycky dítě prochází nejprve vstupními 

testy, na začátku pobytu (audio testy, různá sluchová vyšetření a podobně) a pak 

výstupními testy. A posuzuje se, jak se to dítě za ty čtyři týdny posunulo.  

No a ten první pobyt byl pro nás úplně šílený. M. se tam začal počůrávat, nebyl 

schopen vlastně vůbec být v kolektivu. Soustavně plakal. Jídlo, které tam jedli, mu 

vůbec nechutnalo, protože tam asi zřejmě vařili pořád jenom maso. Takže hrozný 

problém, zdravotní sestra nebo by to možná měl být pedagog, byl naprosto 

nevyhovující. Paní učitelce vadilo, že M. při příchodu a odchodu podává ruku a zdraví. 

Věci, nad kterými by měl člověk žasnout, že to dítě umí a zvládá, tak tam byly špatně.   

Každý den tam M. docházel a přes noc spal doma. Po obědě tam ale zůstával 

i na spaní, protože já už jsem musela začít chodit do práce. Děti bylo nutné vyzvednout 

do půl čtvrté, takže to nebylo třeba až tak pozdě jako do šesti či do sedmi, ale M. to 

snášel strašně špatně, protože vlastně to, co fungovalo ve školce, fungovalo u nás doma. 

Zřejmě systém té výchovy a to, jak to tam chodilo, bylo diametrálně odlišné, než to, co 

byla jeho školka a domov. A vůbec to nebyl schopen zvládnout. 
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Takže jsem velmi řešila, jestli M. nemám stáhnout pryč. Pak jsem si řekla – 

zkusíme to. Snad nebude mít tak veliké trauma. Tak jsem se rozhodla ty čtyři týdny 

zvládnout a po určité době jsem zjistila, že to bylo dobře, že jsme to vydrželi. M. se pak 

srovnal. A viděla jsem opravdu ohromný poskok v tom, jak M. začal reagovat, začal 

lépe vyslovovat i jeho slovní zásoba se zvětšovala, ale to samozřejmě také díky péči 

doma a díky naší paní logopedce, protože my jsme dostali domácí úkoly, co všechno 

máme, nemáme dělat. A myslím, že jsme se to docela snažili dělat, takže ten posun tam 

byl pak dost veliký.“  

• JAK PROBÍHALA LOGOPEDICKÁ TERAPIE?  

„M. vystřídal těch pobytů ve stacionáři asi pět. Dokonce se nám podařilo tam 

jít dvakrát do roka. Tam má být proluka půl roku. Ale protože je o tento pobyt většinou 

veliký zájem, tak se tam člověk většinou tolik nedostane, ale my jsme tam byli každý 

rok a myslím si, že jednou, nebo dvakrát dokonce dvakrát do roka. A naposledy tam M. 

byl před prázdninami. A teď od září už logopedickou péči nemá, protože to opravdu 

nejde zvládnout. 

U M. je problém v tom, že vlastně nedokáže popisovat děj. A hlavně, když to 

dítě danou věc nezažije, tak si ji nedokáže představit. Takže to vůbec nemůže popsat. 

Když se neřízne do prstu, tak nedokáže popsat, co se vlastně stane. Ale když se řízne do 

prstu, tak ano. Na tom jsou postavené některé psychologické testy, takže ty my jsme 

totálně… ty my jsme neudělali. Na logopedii jsme měli takové velice jednoduché 

dvoustránkové příběhy – pohádky. Vesměs to byly obrázky, pod kterými byl 

jednoduchý text, který jsme vlastně spolu četli, a on pak pomocí těch obrázků a toho, co 

si zapamatoval, měl za úkol vlastně slovy říci, co se tam stalo. To jsme procvičovali, 

aby se naučil popisovat děj. Zjistila jsem, že ten příběh seřadí pozpátku, nebo že ho 

neumí. Například v jednom úkolu byl děj na čtyřech kartičkách a M. neuměl ty obrázky 

poskládat správně za sebou. Tak to byl takový ten vývoj. Tudíž to jsme cvičili nebo to 

s ním cvičila paní logopedka.“  

• JAK PROBÍHÁ LOGOPEDICKÁ TERAPIE NYNÍ?  

„Logopedická terapie probíhala do června, naposledy byl M. ve stacionáři 

v červnu na ty čtyři týdny. V současné době neprobíhá logopedická terapie vůbec, 

protože naše klinická logopedka musela ze zdravotních důvodů odejít. Máme teda jinou, 

která se o M. starala. Je výborná, ale není klinická logopedka. Tyto děti si myslím, že 
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moc nezná, ale to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod je ten, že M. začal chodit do 

školy. Dojíždí na N. t., takže vstává v šest hodin deset minut. A já ho po škole můžu 

vyzvednout nejdříve o půl čtvrté. Než přijedeme domů, tak jsou tak čtyři, čtvrt na pět 

a M. si potřebuje ještě trochu pohrát. Pak děláme domácí úkoly a potom je velice 

unavený. Abychom zvládali ještě logopedii, to by ho někdy musel vyzvedávat někdo 

jiný.  

A v rámci té základní školy, kam chodí, logopedie neprobíhá. Hledala jsem 

tedy klinického logopeda v okolí jeho školy. Dostala jsem spousty adres. A nevím, jak 

je to možné, ale nikde mi nezvedli během prosince telefon. Chtěla jsem to řešit tak, že 

by chodil na logopedii někde blízko školy.“ 

2.6.2 ZVOLENÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ 

• PROČ JSTE SE ROZHODLI PRO DANÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE?  

„My jsme měli od pedagogicko-psychologické poradny doporučení do jedné 

konkrétní školy, kde má být mikrotřída pro děti, které mají nějaké problémy. Je to při 

základní škole tady v našem okolí. Já jsem se informovala, kde to jenom šlo, o této 

škole. Ty zprávy, které jsem dostala, byly dost špatné. Nicméně jsem si říkala, že přece 

jenom ta mikrotřída musí fungovat jinak. Pak jsme byli v této škole na zápise a já jsem 

si říkala, že musíme mít ještě nějakou jinou variantu, kdyby nás sem nevzali, protože ta 

mikrotřída, myslím si, může mít tak deset dětí. A slibovali nám, že v této třídě budou 

dva speciální pedagogové nebo minimálně pedagog a k tomu tedy ještě jedna síla. Ten 

zápis byl naprosto katastrofální ze strany té školy. Zástupce ředitele se mnou vůbec 

nechtěl mluvit. V podstatě přede mnou utekl, když jsem chtěla, aby mi sdělil 

podrobnosti o té mikrotřídě.  

A shodou okolností moje další dvě děti chodily do církevní základní školy, 

kam teď chodí M. Byli jsme tam v jednom případě úplně nadšení, ve druhém případě, 

bylo to tedy způsobeno paní učitelkou, to bylo naprosto katastrofální, ale bylo to 

způsobeno osobností té ženy, která tam teď už neučí. A zjistila jsem, že tam bude do 

první třídy nastupovat jedna z nejlepších učitelek. Tak jsme zkusili M. přihlásit tam 

s tím, že jsme se museli podrobit jejich psychologickému vyšetření, protože oni mají 

svého psychologa, který rozhoduje, jestli škola dítě přijme nebo nepřijme. M. ty testy 

udělal, psycholožka ho doporučila, náš M. není naštěstí hyperaktivní. M. je velmi 
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vstřícný a přátelský, takže by v té škole nemusel narazit na to, že by vyrušoval, že by 

s ním byly problémy. A tak jsme měli rozjednané tyto dvě školy.  

Ta církevní základní škola nám dala vědět, že nás přijala, a ta druhá škola nám 

to nedala ani vědět, a přesto na nás pak tlačila, abychom nastoupili. Takže to tak nějak 

samo vyplynulo. Rozhodli jsme se, že půjdeme do církevní základní školy, kde nakonec 

ve třídě M. je dvacet šest dětí, což tak původně vůbec nemělo být. Paní učitelka je 

opravdu velice dobrá, je informovaná o M. vadě, já jsem s ní o tom i mluvila a každý 

měsíc má nahlížet na M. jejich místní psycholog. Vlastně jsem se snažila jim sdělit to, 

co je pro M. dobré a co není.“ 

• ZVAŽOVALI JSTE JEŠTĚ NĚKTERÉ ZPŮSOBY VÝUKY?  

„Mně žádné nebyly nabídnuté. Jako samozřejmě s ním mohu být doma, ale to 

já nemohu… Logopedickou školu mi nikdo nedoporučil. Jo, jo, je pravda, že vím, že 

v Kobylisích je nějaká škola salesiánská, ale zase M. ty testy inteligence má vysoké.  

Tak jsem říkala, zkusíme to tady, uvidíme, co bude. Moje děti jsou strašně 

šikovné, chodí na víceletá gymnázia a ještě na speciální uměleckou školu. Takže my 

máme tu laťku docela vysokou. Ale já si představuji to, že M. snad odchodí základní 

školu do deváté třídy. Tam snad nějakým způsobem dozraje a budeme řešit co dál. 

Rozhodně nemám žádné ambice víceletého gymnázia. To je podle mě absolutní 

nesmysl. Raději, ať si zraje prostě na své základní škole.  

A nic jiného mi tedy nenabízeli. M. opravdu mate. On, když někde je, tak 

vypadá, jak všechno zvládá. Je hrozně chytrý, ale ono až u toho stolu se to pak 

rozkryje.“  

• JAK JSTE SE ZVOLENÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVÁNÍ SPOKOJENI ČI NESPOKOJENI? 

„Já si myslím, že jsem se rozhodla dobře, což je mi tedy na jednu stranu líto, 

protože ta první škola by byla tady za rohem. Je mi líto, že vlastně ani v pedagogicko-

psychologické poradně vůbec nevědí, jak to na té škole chodí, protože teď tam 

například byla naše známá na praxi, a ten druhý pedagog v té třídě vůbec není. A také 

jsem tušila, které děti tam budou.  Jsou tam takové děti, které by se vůbec neslučovaly 

s M. On by tam trpěl. (M. je sám vcelku klidné dítě a je pro něj náročné být s dětmi 

hyperaktivními.)  
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A JAKÝ BYL HLAVNÍ DŮVOD, PRO KTERÝ JSTE SE ROZHODLA HO NA TUTO ŠKOLU 

NEPŘIHLÁSIT?  

Ten důvod byl, že ten způsob jakým… M. chodil do waldorfské mateřské 

školy. To znamená, že tam je hodně jiný způsob vyučování či vůbec pobytu v té školce. 

A to velice přátelský, milý, otevřený. Tam přijímají děti i s vadami, děti, které by tam 

v podstatě neměly být. Downův syndrom – to je docela problém. A tato školka díky 

svému ředitelství, svému vedení dokáže pojmout i tyto handicapované děti. Měli jsme 

už jednu zkušenost v rodině, když jsme přecházeli na naprosto obyčejnou základní 

školu z waldorfské školky a dopadli jsme opravdu hodně špatně až tak, že jsme museli 

ale okamžitě během půl roku najít úplně jinou školu, protože ten způsob výchovy byl 

naprosto protichůdný. A našli jsme. Vlastně jsem zjistila, že z waldorfské školky může 

jít dítě buď do waldorfské školy, nebo do církevní. Čili ten přístup hraje opravdu 

velikou roli a volila jsem tedy, když už jsem tuto školu znala, znala jsem, jakým 

způsobem se tam chovají k dětem, co všechno tam M. mohou ještě navíc nabídnout, tak 

jsem volila tuto církevní školu.“  

• PŘEKVAPILO VÁS NĚCO VE VYBRANÉM ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ?  

„Překvapilo mě to, že když byly první třídní schůzky, tak jsem se samozřejmě 

ptala na M., jak to vypadá (protože já jsem trošku jako na trní, protože vlastně nevím, 

kam to dál povede), tak mi paní třídní učitelka sdělila, že se zatím nemám vůbec čeho 

bát. Řekla, že je vidět, že M. je naučený pracovat a pracuje a že tam jsou děti, které 

nemají vůbec žádné diagnózy a nejsou schopné vůbec spolupracovat, natož sedět na 

židli.“  

• CHTĚLA BYSTE NĚCO ZMĚNIT? 

„Bylo by samozřejmě dobré, kdyby tam byl logoped, ale tohle je obyčejná 

základní škola, jazyková škola ještě navíc, takže uvidíme, jak to bude dál. M. učí 

vynikající pedagog, který ke každému dítěti přistupuje naprosto individuálně. Vůbec 

nechápu, jak to zvládá při dvaceti šesti dětech. Uvidíme. Počítám s tím, že od třetí třídy 

bude muset být M. integrován. Tak postupně už řešíme, paní učitelka a já, sledujeme, 

jestli k té vývojové dysfázii nebudou navázány další vady jako dysgrafie, dyslexie 

a podobné. Samozřejmě dítě, které má dysfázii, tak nezvládá matematické úlohy slovní 

a tak dále. Cizí jazyk se bude muset řešit, takže uvidíme, jak pak bude od třetí třídy 

 72



spolupráce probíhat, ale zatím je ta spolupráce vynikající. A to není žádná speciální 

škola a ta vyučující speciální pedagog.“ 

JAK JSTE TO MYSLELA S TOU INTEGRACÍ?  

„Od třetí třídy je vidět – nebo to už i ten psycholog naznačoval, že M. bude 

potřebovat asi nějaké jiné hodnocení. Někdy třeba i to, aby hodnocený nebyl. Zatím 

netuším, jak se to vyvine, protože třeba matematiku M. ovládá prostě levou zadní, ale je 

jasné, že to tak nebude u slovních úloh, diktátů a podobně. 

2.6.3 POCIT PŘIJETÍ 

• JAK SE PODLE VÁS VAŠE DÍTĚ VE TŘÍDĚ CÍTÍ? 

„Já bych řekla, že dobře. Vím, že ve školce byl velmi oblíbený a doposud 

velmi oblíbený je. A vidím například i vztahy mezi M. a tím pedagogem, který je pak 

v družině, a mezi těmi dětmi nevidím vůbec žádný problém.“ 

• JAKÉ JSOU REAKCE UČITELE A SPOLUŽÁKŮ NA JEHO ŘEČ? 

„No, překvapil mne pedagog, když jsem s ním poprvé mluvila, tak mi říkal, že 

kdybych já jim to neřekla, že M. má nějakou vadu, tak že to vůbec nepozná, což mě 

velmi překvapilo. To řekla ta současná třídní učitelka hned v září, když byla taková 

úvodní hodina. Teď už možná ví víc. Říkala, že samozřejmě vyjadřovací schopnosti 

nemá tak dobré jako ostatní děti, ale je pravda, že tam je veliký rozdíl i u těch dětí. Jsou 

tam děti, které už v první třídě umí číst a čtou knihy, a pak jsou tam děti, které opravdu 

neumí vůbec nic. A jsou tam opravdu jak takoví ti „dupači“, kteří prostě chtějí – 

přirovnala bych to k tomu, že ty děti jsou jako ze skleníku, takový urychlovač, že je 

strašně hnojí, aby byli co nejlepší a uspěli co nejlépe v té naší společnosti – tak tam jsou 

i děti naprosto sociálně nezralé. Tam chodí například děti, které jsou o dva roky mladší 

než M. M. měl tedy odklad, musel ho mít, ale myslím si, že ty děti tam vůbec nemají co 

dělat. Takže mě teda udivil ten pedagog tím, co řekl, protože já tu vadu vidím.“  

• ZAŽILA JSTE NĚJAKOU NEGATIVNÍ REAKCI NA M. ŘEČ? 

„Dříve ano. Třeba, když byl M. mladší, kolem třetího, čtvrtého roku, tak jsme 

vůbec nemohli jezdit hromadnou dopravou. Tenkrát jsem buď jezdila autem, teď už ho 

nemám, nebo jsme chodili pěšky, protože M. vůbec nezvládal ty lidi. On byl takový 

roztomilý chlapeček a imitoval a doteď imituje tramvaj, auta a podobně. Těm lidem to 
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velice vadí. On si tím ulevuje. On tím relaxuje. Už to teda dělá pět let a musím říct, že je 

to fakt „na palici“, ale ti lidé by to snad mohli vydržet těch dvacet minut v té tramvaji. 

A setkávali jsme se s takovými hodně negativními situacemi, kdy na něj jednak chtěli 

šahat, protože byl vlastně strašně roztomilý a vydával tyto zvuky, a museli jsme občas 

vystoupit z té tramvaje dřív, protože ti cestující vůbec nechápali, že ten M. má nějakou 

vadu. M. například nedokázal říct, co chce, a reagoval, i doteď ještě reaguje, někdy 

neadekvátně, na to, že si nedokáže vybavit to správné slovo. Jemu nastartují emoce, ale 

přiřadí špatné slovo. Takže, když se mu někdo strašně líbí, tak řekne: „Ty jsi blbý“, 

nebo něco takového a ti lidé to nezvládají, protože vlastně neví a nemohou vědět. Tak to 

jsou takové blbé situace, pořád jsou. 

Občas se M. stane, že se mu někdo ve třídě směje, a on, jak je hodně emoční, 

tak začne nadávat. On to neumí jinak slovně popsat, takže on jde okamžitě do těch 

emocí a jde do takové slovní agrese.“ 

• DO JAKÉ MÍRY JE PODLE VÁS M. VE TŘÍDĚ PŘIJÍMÁN?  

„Musím říct, že to přesně nevím. Ale z těch reakcí, když vidím ty spolužáky 

v družině, tak bych řekla, že dobře. Nevím, jestli s nimi paní třídní o něčem mluvila, 

protože mám pocit, že tam je ještě jeden dysfatik ve třídě a jedna velmi problematická 

holčička. Tudíž si dokážu představit, že něco s dětmi řešit musela. Nedávno ale byly 

konzultační hodiny a já jsem na ně nemohla jít, takže jsem se ptala paní učitelky 

písemnou formou, jestli jsou nějaké problémy, které by se měly řešit. Dostala jsem 

odpověď – vaše dítě vůbec žádné problémy nemá. Takže předpokládám, že kdyby byly 

nějaké vážnější problémy, byť, co se týče učení a nebo samozřejmě soužití s dětmi, tak 

mi paní učitelka okamžitě volá.“ 

2.6.4 ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST 

• MÁ PODLE VÁS NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST VAŠEHO DÍTĚTE 

NĚJAKÝ VLIV NA JEHO ÚSPĚŠNOST VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ? POKUD ANO, JAKÝ?  

„Bohužel ano. Bohužel tím, že M. si spoustu věcí nedokáže představit, neumí 

spojit, tak si myslím, že tam ten problém bude, byť on má vysokou inteligenci. Alespoň 

to tvrdí současné testy. Když jsou ty testy zaměřeny na neverbální oblast, může je tedy 

„dělat neverbálně“, tak pak ten výsledek má opravdu pěkný, ale jak ty testy jsou slovní, 

tak propadáme. A myslím si, že to bude znát. Nevím, na kolik bude mít nějakou úlitbu, 
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ale třeba to bude znát v tom cizím jazyce (protože teď už cizí jazyk bude automaticky, 

že…), ve slovních úlohách. Například taková biologie, předměty, které bude třeba se 

naučit – „jako nadrnkat“, to asi zvládne, ale pak budou taková ta logická odvozování, to 

mu třeba nepůjde, já si myslím, že on problémy mít bude.“ 

• A KTERÉ KONKRÉTNÍ PŘEDMĚTY VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE PODLE VÁS 

OVLIVŇUJE? 

„Určitě matematiku, slovní úlohy, diktáty, češtinu nebo slohové práce, které se 

v češtině píší. V tomto si myslím, že určitě, a pak samozřejmě i v cizím jazyce ty 

slohové práce. No tady si zatím představuji, že ty problémy budou.“ 

A JEŠTĚ SE CHCI ZEPTAT, JAK JE NA TOM M. SE ČTENÍM, PROTOŽE O TOM OBČAS 

RODIČE MLUVÍ.   

„Čteme každý den. Snažíme se číst každý den. Snažím se dvacet minut. Včera 

jsme poprvé četli něco jiného než slabikář. M. byl teda už unavený, ale zvládl to 

naprosto výborně, přestože některá písmenka ještě ani nebral, to mě překvapilo, stačilo 

jenom, že jsem mu řekla, co to je za písmenko, nebo už to někde slyšel. Někdy mu to 

třeba tak nejde, špatně ta písmenka poskládá, například písmenko -Č- a -Ř-, nějak se mu 

to přesmyklo, ale to tak to chápu.“  

OBJEVUJÍ SE TŘEBA TAKOVÉ PROBLÉMY, ŽE BY ZAPOMNĚL PRVNÍ SLABIKY SLOVA? 

„Občas si domýšlí, občas si domýšlí ten konec. Teď jsme četli nějaké hodně 

dlouhé slovo, tak zapomněl. A já mu pomáhám tím, že mu říkám ten předek, a on dočte 

to pokračování. Ve slabikářích mají cvičení – takového hada – slova bez pomlk. Jedno 

za druhým a děti to mají rozdělit. Řekla bych, že tak půlku udělá dobře a půlku špatně. 

On nerozliší, že to jsou dvě slova v jednom, jak tam není ta mezera. Tak to mu dělá 

problém. 

Zatím při čtení slabikuje a, co už dobře zná, tak to si troufne říct jen tak spatra. 

Ale řekla bych, že… čekala jsem větší problémy se čtením. Myslím si, že když to takhle 

pěkně budeme zvládat, jako opravdu cvičit, tak by to čtení mohlo být dobré.“ 
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2.6.5 VNÍMÁNÍ SEBE SAMA 

• CÍTÍ M. SÁM, ŽE HO TA NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST NĚJAK 

OMEZUJE?  

„On si svoji vadu právě plně uvědomuje a to je ten problém. Ze začátku, teď 

jsem to tedy dlouho neviděla, se bouchal do hlavy a ještě to dělá pořád. Říkal: „Blbá 

hlava, blbá hlava.“ On si plně uvědomuje, že nemůže dojít na to správné slovo, a proto 

se jakoby uzavře. Někdy reaguje tak, že okolí vlastně neví, proč tak reaguje, a on je 

naštvaný sám na sebe, že nemůže najít to správné slovo.“ 

• LIŠÍ SE TO NĚJAK V PROSTŘEDÍ RODINY A V PROSTŘEDÍ ŠKOLY?  

„To nevím. Ano, setkávám se s tím právě doma. A v té škole nevím, já tam 

s ním nejsem. Budou za chvíli třídní schůzky, tak se poptám. Já to potřebuji vědět. Ale 

to je právě to, že on tu inteligenci má dost vysokou.  

Teď jsme čerstvě zjistili, že má oboustrannou nedoslýchavost. Byli jsme na 

vyšetření, dělali nám i EEG a myslím, že právě díky tomu to u M. objevili. On 

doopravdy zčásti neslyší. Ta sluchová vada je v přenosu do mozku.  To vůbec nelze 

řešit, sluchadla zde nemají smysl. A vlastně to na něm vůbec není vidět, přestože ta 

nedoslýchavost je docela vysoká. Takže M. odezírá a myslím si, že to táhne tou 

inteligencí, a přesně i tu dysfázii. On mi totiž téměř nikdo nevěří, třeba z rodiny, že M. 

má nějaký problém, ale je to vidět. To rozkryje člověk, který s ním pracuje. Ale ne 

člověk, který s ním jen tak mluví na ulici a pozdraví ho.“ 

TAKŽE TŘEBA VAŠI RODIČE TO NEVNÍMALI? 

„Můj otec ano, protože se mu věnuje, ale třeba jeho vlastní otec tomu nevěří. 

Nebo třeba jeho prarodiče z manželovy strany to vůbec nepokládají za problém. Oni 

tvrdí, že je naprosto normální, ale to je prostě o tom, že až když s ním člověk pracuje, 

něco řeší, povídáme si o nějakém filmu, o nějaké pohádce, chodíme třeba spolu do 

divadla, tak se to prostě rozkryje. To ukazuje, že se tím prostě nezabývají.“  

2.6.6 MOŽNÉ OBTÍŽE A PLÁNY DO BUDOUCNOSTI 

• CO JE PRO VÁS JAKO RODIČE NEJTĚŽŠÍ?  

„Nejtěžší je smířit se s tím, že možná bude mít takové horší postavení ve 

společnosti, protože si myslím, že ne vždycky si uvědomí, v jaké situaci je, a bude 
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reagovat špatně. To znamená, že M. je třeba velký dobrák, má strašně rád lidi, a protože 

nepochopí tu situaci, nebude se dobře ptát, nebude dobře chápat odpovědi, tak si 

myslím, že někomu naletí. To si myslím si, že je takové nejhorší. Pak samozřejmě 

některá vzdělání pro něj budou úplně uzavřená. Byť je tedy velmi šikovný, manuálně 

velmi šikovný. Tam si myslím, že také bude problém.“ 

• JAK SI PŘEDSTAVUJETE M. BUDOUCNOST?  

„M. chce rozhodně být řidičem autobusu. Já si myslím, že by mohl dělat i něco 

jiného. Věnuje se hudbě a strašně rád sportuje. Snažíme se vlastně dohnat ty věci, ty 

handicapy, které má, něčím jiným. Takže se mu snažím nabízet hodně věcí. A to, že se 

možná jednou bude živit rukama, mi tedy absolutně nevadí. Třeba, když bude truhlář, 

nebo něco takového. Ale myslím si, že je strašně důležité, aby byl spokojený a šťastný. 

Aby v tom, co dělá, si byl jistý. A aby to nebylo takové, že bude jednou nohou sem 

a jednou nohou tam. A jestli mu k tomu štěstí ještě více dopomůže hudba nebo sport, 

tak to bude výborné. Ale myslím si, že on musí dělat něco, co ho bude opravdu bavit.“ 

• JE JEŠTĚ NĚCO, CO BYSTE CHTĚLA K TOMU, JAK VY VNÍMÁTE SVÉ DÍTĚ, ŘÍCI?  

„To dítě – v něčem mu je sebráno, by se dalo říct, a v něčem zase dostává něco 

navíc. A to je hrozně fajn. Nevím, jestli to tak je u všech dětí, ale předpokládám nebo 

myslím si, že to tak je. A myslím si, že je dobré to dítě přijmout takové, jaké je. A to je 

prostě základ od těch rodičů. Pokud to tak není a pořád máme na to dítě nějaké nároky, 

které ono nemůže splnit, tak to žere nás a myslím si, že to bolí i to dítě. Problém je třeba 

v tom, aby si to uvědomovali jeho sourozenci, že M. je takový, jaký je. A to je možná 

v té rodině na tom to nejtěžší, protože oni se nechtějí přizpůsobovat. Jsou zrovna teď 

v tom věku, kdy na to vlastně ani moc nemají, a jsou zbytečně konflikty. Až budou 

starší, už to budou brát jinak, ale to je pro tu rodinu takové blbé, když jeho starší bratr 

rýpe do M. a dělá mu to radost, protože on je starší a on je to kápo, a ten M. reaguje tak, 

jak reaguje, a nemůže jinak. A on to ten starší syn ví, a přesto to udělá. To je blbé. 

Takto to v rodině máme.“  
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