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Anotace 

Bakalářská práce sleduje psychologické aspekty integrace dospívající dívky 

se spinální svalovou atrofií na druhém stupni základní školy. 

Teoretická část se zabývá vymezením sociálně-psychologického prostředí 

integrace na základní škole; podává obecné informace o spinální svalové atrofii 

(SMA) se zaměřením na fyzickou aktivitu a funkční schopnosti dospívajícího 

dítěte se SMA, dále se zabývá osobností dospívajícího dítěte trpící 

progredujícím nevyléčitelným onemocněním, jeho komunikací s ostatními 

lidmi a tématem smrti z pohledu těžce nemocného dospívajícího dítěte. 

Praktická část obsahuje kazuistiku integrace čtrnáctileté dívky 

s diagnostikovanou SMA I.–II. typu  se  zaměřením na psychicky náročné 

situace a na jejich základě diskuzi o vhodných opatřeních. 

 

Klíčová slova 

Psychologické prostředí integrace, spinální svalová atrofie (SMA), 

nevyléčitelná progredující choroba, osobnost těžce nemocného dospívajícího 

dítěte, psychická zátěž, komunikace, umírání, kazuistika 

 

 

Summary 

My bachelor thesis analyzes the psychological aspects of integration of 

a teenage girl with spinal muscular atrophy at the secondary level education.  

The theoretical part is aimed at defining the socio-psychological 

environment of integration in a common elementary school, and provides 

general information on spinal muscular atrophy (SMA), with a focus on 

physical activity and functional capacity of a teenage child with the disease. 



The thesis discusses the personality of a teenage child suffering from an 

incurable progressive disease, her communications with other people and the 

topics of terminal stages including death from the perspective of an adolescent 

and seriously ill child.  

The practical part of the thesis deals with a case study of a fourteen year old 

girl diagnosed with SMA types I. and II., and it is followed by a discussion on 

appropriate measures. 
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Úvod 

Spinální muskulární atrofie (dále jen SMA) patří mezi geneticky získané 

choroby způsobující onemocnění periferního nervu a druhotně pak ochabování 

(atrofii) svalstva. Toto vzácné progredující onemocnění nelze zatím léčit. Děti 

se SMA se většinou nedožijí dospělosti. 

Se SMA jako ojedinělým onemocněním se pedagogové v Česku setkávají 

výjimečně a dostupná literatura v češtině se zatím touto problematikou zabývá 

dle mého názoru jen v omezené šíři. Zdroje jsou roztříštěné a pro lidi 

vyčerpané rutinou běžného školního provozu i z časových důvodů jen obtížně 

dostupné. Každá dobrá zkušenost z praxe a informace týkající se integrace žáka 

se SMA mohou být přínosem pro další potencionální asistenty i učitele, aby se 

lépe připravili na svoji práci, protože právě oni by se měli výrazně podílet na 

vytváření integračních podmínek ve škole. Napomoci tomu je smyslem i této 

mé práce 

Moje osobní zkušenost z integrace dívky se SMA na druhém stupni 

nejmenované základní školy v Praze, kde jsem pracovala jako asistentka 

pedagoga, mě vedla k zamyšlení a k hledání odpovědí, proč vnímám 

a hodnotím tento konkrétní pokus o integraci jako neúspěšný. 

Bakalářskou práci jsem pojala jako případovou studii. Cílem je popsat 

specifika školní integrace žáka se SMA na druhém stupni základní školy se 

zaměřením na psychologické aspekty integrace, obohacené o mé vlastní 

zkušenosti z působení ve funkci asistentky pedagoga. Zajímalo mě, co je třeba 

udělat pro to, aby se dospívající dítě se SMA v poslední fázi života cítilo ve 

škole dobře, jaké jsou možnosti a limity efektivní pomoci při vyučování 

i v samotném každodenním kontaktu se spolužáky. 

Ve své práci využívám kromě osobních poznatků i rozhovorů se 

zúčastněnými osobami a také jejich pozorování, dále se zabývám 
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individuálními vzdělávacími plány vyšetření SPC a příslušnými zdroji, které 

uvádím na konci bakalářské práce. 

Teoretická část bakalářské práce se dělí na pět kapitol. V první kapitole jde 

o objasnění pojmů integrace a inkluze, o jejich definici a přiblížení hlavních 

cílů. Dále se zaměřuji na „psychologické“ prostředí, jež je utvářeno postoji 

a vzájemnými vztahy všech subjektů přítomných ve škole. Na závěr kapitoly 

zmiňuji posuzování speciálních pedagogických potřeb dítěte se SMA a IVP. 

V druhé kapitole se zaměřuji na definici SMA, na čtyři typy SMA podle 

lékařské diagnostiky, dále pak na fyzickou aktivitu (chůzi, hybnost rukou) a na 

schopnosti týkající se základních životních funkcí a osobní hygieny 

dospívajícího dítěte se SMA. 

V třetí kapitole věnuji pozornost osobnosti dospívajícího dítěte, zejména 

jeho identitě a sebevědomí; vzhledem k nepříznivé život ohrožující diagnóze se 

pak dále zaměřuji na psychickou zátěž, kterou SMA přináší do života 

dospívajícího dítěte, kdy je potřeba, aby rodina, přátelé a pedagogové byli 

dostatečně poučeni, aby dítěti mohli poskytnout psychologickou podporu. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na možnosti, jak lze při tomto vážném 

onemocnění s dospívajícím postiženým dobře komunikovat. Otvírám téma, 

které je v jeho životě stále přítomné a aktuální, věnuji se vnímání a prožívání 

smrti z jeho perspektivy.  

Pátá kapitola je případovou studií integrace čtrnáctileté dívky na druhém 

stupni základní školy, v šesté závěrečné kapitole diskutuji téma mé bakalářské 

práce. 

Pokud se v textu zmiňuji o rodičích, mám tím na mysli zákonné zástupce 

dítěte nebo jeho opatrovníky. Jako synonyma ke slovu dospívající dítě užívám 

slov mladý člověk, pubescent, dospívající nebo dítě. 
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Aby byla zachována povinná mlčenlivost a ochrana osobních údajů změnila 

jsem jméno dívky, vyhýbám se jejímu bližšímu popisu, který by mohl vést 

k její identifikaci, stejně tak neuvádím název školy. 
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1. Integrace a SMA 

K uvedení do problematiky psychologických aspektů integrace 

dospívajícího dítěte se SMA na základní škole by mělo posloužit vymezení 

„psychologického“ prostředí, jež je tvořeno okruhem lidí, kteří přímo do 

školního prostoru patří (pedagogové, žáci) nebo ke škole mají osobní vztah 

(rodiče), především pak jde o jejich postoje a vzájemné vztahy. V této kapitole 

se dále zabývám pojmy integrace a inkluze a snažím se postihnout jejich cíle 

a smysl. Na závěr se věnuji posuzování speciálních pedagogických potřeb 

dítěte se SMA a IVP. 

 

1.1 Vymezení pojmu integrace a inkluze, jejich cíle a smysl 

V užším slova smyslu termín školní integrace zahrnuje snahu společně 

vzdělávat intaktní děti a děti s postižením, a tak jim umožnit právo svobodné 

volby běžné školy v místě bydliště. Ta i pro děti s postižením může vytvořit 

vhodné podmínky, např. speciální cílenou intervencí, individuálním 

vzdělávacím programem, uspořádáním třídy apod. Pozornost je zaměřena 

zejména na specifika potřeb dítěte s postižením. 

Inkluzi pak lze chápat jako další stupeň integrace; zaměřujeme se na potřeby 

a „prospěch“ všech přítomných ve škole, tj. kromě žáků i na celý pedagogický 

sbor, ostatní zaměstnance školy a rodiče. V centru zájmu je zajištění kvalitní 

výuky pro všechny žáky, celková atmosféra ve škole, hledání způsobů, jak 

zlepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci všech zúčastněných. V inkluzivním 

prostředí školy jsou důležitější kvalitní vztahy a vzájemný respekt než 

individuální výkony žáků. Děti stejně jako dospělí se učí žít společně a snaží se 

pomáhat si navzájem, mají tak možnost prožít zkušenost vzájemné tolerance 

a pomoci. Inkluzivní škola odlišnost vítá jako příležitost k tomu, aby se ve 
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vzájemné komunikaci všichni naučili respektovat ostatní a zároveň byli jimi 

respektováni, a tak i dítě s postižením se může cítit dobře. 

Samozřejmě musí jít také o zabezpečení vzdělání v co možná nejvyšší míře. 

Toto vzdělání není však podmíněné mírou schopností či stupněm postižení 

žáků a poskytuje podmínky dětem s odlišnými vzdělávacími potřebami. (srov. 

Michalík, 2002; Uzlová, 2010) 

Optimální způsob výchovy a vzdělávání by měl dítěti pomoci zaujmout 

aktivní postoj k vlastnímu životu, to pak může vést k samostatnosti a dobrému 

pocitu užitečnosti, což je nejlepší obrana proti pocitu méněcennosti. Dítě by 

mělo být vhodně motivováno k učení, k touze poznat něco nového a k radosti 

z tohoto poznávání. Výchova by měla cíleně podporovat vědomí 

smysluplnosti, pěstovat v dítěti vytrvalost, odolnost a kreativitu jako nutnou 

výbavu i pro život v dospělosti. Konečným cílem vzdělávání a výchovy dětí 

s postižením (a nejen jich) by mělo být uplatnění v pozdějším životě, nikoliv 

samotné výsledky a klasifikace. (Matějček, 1992) 

Inkluze sama o sobě jako obecně přijatý mechanismus však nemusí nutně 

přinášet kýžené výsledky, mezi které patří také růst znalostí, sebevědomí 

a psychický komfort dětí. Vyplývá to i ze studie zveřejněné v The Journal of 

Educational Research. Autoři článku, kteří pracovali se skupinami stovek dětí, 

konstatují, že výsledky u žáků inkluzivních tříd jsou spíše smíšené než 

jednoznačně pozitivní. Zajímavý je v tomto kontextu také závěr, který ukazuje, 

že rodiče leckdy projevují obavy o výsledky svých dětí právě v inkluzivních 

projektech. (Daniela, 1997, s. 79) 
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1.2. Psychologické prostředí integrace a SMA 

1.2.1. Postoj naší společnosti k integraci 

Postoj běžných základních škol v minulosti byl vůči integraci nepříznivý, 

české školství reprezentovalo politiku segregace. Děti s postižením byly 

vzdělávány s využitím speciálních pedagogických metod odděleně od hlavního 

vzdělávacího proudu, Jestliže chtěly zůstat na běžné základní škole, musely se 

přizpůsobit a stačit požadavkům a kritériím školy Jejich speciální vzdělávací 

potřeby se ignorovaly. Přestože v prostředí našich škol přetrvávají dodnes 

segregační tendence, v současné době přece jen můžeme zaznamenat určitý 

pokrok, protože společnost se i díky informacím z médií více zamýšlí nad 

daným problémem a postupně se vyrovnává s myšlenkou, že děti s postižením 

budou navštěvovat základní školy v místě bydliště a běžně se účastní 

vyučování spolu s ostatními. Tato praxe ale vyžaduje dostatečnou odbornou 

přípravu na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale nejen 

posun v myšlení učitelů i rodičů, ale i koncentrovanou snahu všech 

zúčastněných o přátelský prointegrační přístup. V neposlední řadě jde také 

o řádné legislativní zajištění integrace státem. (Michalík, 2002) 

 

1.2.2. Vedení školy a pedagogický sbor 

Atmosféra v každé škole je přirozeně nejvíce ovlivněna ”politikou”, kterou 

razí její vedení a pedagogický sbor. Záleží například na tom, zda ústav pěstuje 

určitý status elitní školy založený na individuálním výkonu každého žáka, nebo 

jestli klade důraz na kvalitu vztahů, atmosféru ve třídách, vzájemnou 

spolupráci, komunikaci apod. Úroveň výuky a s ní spojená motivace žáků 

k chuti vzdělávat mají na úspěšnou integraci také podstatný dopad. Členové 

pedagogického sboru zastávají určité osobní názory a postoje a jejich 

prostřednictvím uplatňují viditelný vliv na integrační proces. Jestliže se z jejich 

strany projevuje neochota zapojit se do integračního procesu, pramenící ať 
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z neznalosti nebo z obav, že je to riskantní, a většina učitelů setrvává 

v zaběhnutém způsobu práce, pak tato neochota značně komplikuje, aby se 

došlo ke kýženému cíli. Učitelé nebývají vybaveni speciální pedagogickou 

kvalifikací, ale to by pro ně mělo být výzvou, aby se pustili do dodatečného 

vzdělávání. Právě tady může pozitivně působit management školy. (Michalík, 

2002) 

„Nutit učitele do přijetí dítěte s postižením by bylo nesmyslné 

a kontraproduktivní. Na druhé straně je třeba říci, že vedení školy má při 

plánování strategie personálního rozvoje přihlédnout k tomu, jak by se při této 

práci mohli uplatnit jednotliví členové pedagogického sboru. Má-li integrace 

dětí s postižením patřit k běžné náplni činnosti škol, nelze očekávat, že by bylo 

možno bezdůvodně a trvale odmítat práci s dítětem s postižením.“ (Michalík, 

2002, s. 46) 

 

1.2.3. Asistent pedagoga  

Zákon č. 563/2004 Sb. (§ 2) řadí asistenta pedagoga mezi pedagogické 

pracovníky a vymezuje mimo jiné také podmínky jeho potřebného vzdělání. 

Asistent pedagoga se má spolu s učitelem podílet na výuce ve škole a nemá 

výlučně pomáhat dětem postiženým, ale podle potřeby i ostatním. V praxi se 

však stává, že je opomíjena jeho klíčová spolupráce s učitelem a s ostatními 

dětmi ve třídě tím, že se věnuje převážně dítěti s postižením, a tak s ním 

vytváří samostatnou jednotku. Tak místo začleňování dítěte do skupiny dochází 

k pravému opaku, k jeho izolaci a tomto případě pak nelze mluvit o úspěšné 

integraci. (Uzlová, 2010) 

V případech integrace dítěte se SMA se často řeší otázka, zda by nebylo 

vhodné, aby byl dítěti přidělen osobní asistent místo asistenta pedagoga. 

Argumentuje se tím, že jeho práce lépe odpovídá potřebám dítěte se SMA. 

Osobní asistent jako sociální pracovník není zaměstnancem školy. Jeho služby 
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škola nehradí, jsou hrazeny rodinou dítěte, což se dostává v praxi do konfliktu 

s právem dítěte na bezplatné vzdělávání. Děti s tělesným postižením (tedy i se 

SMA) mají stejné právo na asistenta pedagoga, jako např. děti s mentálním či 

smyslovým postižením. Role asistenta pedagoga u dítěte se SMA se dá chápat 

jako činnost, která vyrovnává zvyšující se tělesný handicap dítěte tak, aby se 

mohlo v co nejvyšší míře vzdělávat ve škole, dále pak jako pomoc učiteli při 

integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu vyučování. 

(Kol. autorů, Metodika, 2012)  

Asistent pedagoga by měl vědět předem, jaká je náplň jeho práce; ideálně by 

měl být vybaven podrobným popisem své činnosti v tištěné verzi, která bude 

vystavena jako příloha k pracovní smlouvě. Konkrétní pracovní náplň asistenta 

je obvykle vytvářena na základě doporučení školského poradenského zařízení, 

kdy ředitel ve spolupráci s třídním učitelem (na II. stupni s učiteli jednotlivých 

předmětů) vymezí působení asistenta tak, aby se řídilo prioritně potřebami 

dítěte. Je důležité, aby nejen asistent sám, ale také ostatní učitelé byli 

seznámeni s náplní jeho práce. Dobrá vzájemná spolupráce je podmíněna 

vymezením kompetencí a rolí, jednoduše řečeno, každý ví, co má dělat a za co 

je zodpovědný. Bylo by mylné se domnívat, že práce asistenta pedagoga je 

méně náročná a méně zodpovědná než práce učitele. Nízká finanční odměna 

a profesionální statut asistenta pedagoga však nedostatečně odrážejí kvalitu 

a náročnost jeho práce. To může vést k častému střídání asistentů ve třídě, což 

následně nepříznivě působí na vztahy mezi dětmi a ovlivňuje celkovou 

atmosféru ve třídě. Zcela nevhodným uchazečem pro roli asistenta by byl ten, 

kdo bere tuto práci jako jednu z posledních možností uplatnění, protože 

neuspěl jinde. (Uzlová, 2010) 

Práce asistenta pedagoga s dítětem se SMA pak má svá jednoznačná 

specifika. Dítě užívá k pohybu mechanický či elektrický vozík. Asistent 

pomáhá dítěti při manipulaci s vozíkem podle aktuální situace. Poskytuje také 
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pomoc při sebeobslužných činnostech, jako je osobní hygiena, obsluha toalety, 

oblékání, podávání jídla a pití. Fyzickou manipulaci s dítětem by měl asistent 

nejlépe řešit s ním samotným a s jeho rodiči. Vzájemná spolupráce 

a respektování posilují pocit bezpečí a důvěry. S dítětem by proto měl 

manipulovat jen omezený počet zaškolených lidí. Děti se SMA často trpí 

bolestmi způsobenými bortěním trupu, kloubními změnami a deformitami. 

Potřebují čas od času změnit polohu sezení. Při tom je třeba zohlednit úbytek 

svalového korzetu a pohyb maximálně kompenzovat zpevňujícím držením – je 

například vždy nutno podpírat páteř a hlavu. U dětí se SMA je také běžné, že 

občas tzv. „spadnou“, že jim totiž v sedu povolí svalstvo trupu a šíje a hlava 

přepadne na hrudník. V takovém okamžiku je třeba jim hlavu zdvihnout, neboť 

samy toho nejsou schopny a bez včasné intervence jim hrozí vážné 

komplikace. Tyto činnosti vyžadují od asistenta fyzickou zdatnost a také 

zdravá záda. 

V pokročilém stádiu nemoci se zvyšuje zátěž a nároky na práci 

pedagogického sboru a zejména asistenta pedagoga. V tomto období se 

u tohoto dítěte zvyšuje počet absencí, a proto se asistent musí mimo jiné 

postarat o poznámky k učivu z jednotlivých předmětů a dítěti pomáhat doplnit 

zameškané učivo. Někdy je zapotřebí podpořit jeho dýchání tracheotomií 

a dýchacími přístroji. Pro školu to znamená zajistit odpovídající pomoc „na 

pomezí zdravotní péče“, např. při odsávání hlenu z plic, a to několikrát denně. 

(Kol. autorů, Metodika, 2012)  

Asistent pedagoga k dítěti se SMA by měl mít schopnost pružně a vstřícně 

reagovat na časté změny vyvolané kolísáním zdravotního stavu dítěte. Měl by 

si být vědom toho, že komunikuje s dospívajícím jedincem, který má nejistou 

budoucnost. Živá komunikace a spolupráce s rodiči je tu nezbytná, stejně jako 

poskytování odpovídajících informací ostatním žákům školy. Je důležité zjistit 

od rodičů, jaké informace má dítě o svém zdravotním stavu a jak si rodiče 
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přejí, aby pedagogové informovali ostatní spolužáky. Tuto strategii je třeba 

promýšlet důkladně a dopředu. V dnešní době si každý může dohledat 

informace na internetu a nelze tedy zabránit šíření těch zpráv, které by mohly 

být pro dítě nepříjemné a zraňující v souvislosti s obvykle negativními 

prognózami u SMA. Komunikační strategii je vhodné diskutovat s odborníky 

(školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog), kteří mohou 

asistenta pedagoga podpořit, pokud bude řešit tato těžká témata. (Inclusive 

education, 2007) 

Zdeněk Matějček vnímá asistenta k dítěti s postižením jako společníka, 

který má dobrou fyzickou konstituci, je psychicky vyrovnaný, optimisticky 

naladěný a svým trpělivým přístupem pomáhá nejen dítěti, ale i rodičům, pro 

které je náročné udržet patřičný emocionální odstup od svého potomka; 

neúspěchy dítěte si rodiče vztahují často na sebe, prožívají zklamání a ponížení 

spolu s ním. (Matějček, 1992) 

 

1.2.4. Školní třída 

Integraci na I. stupni lze opřít o zralou osobnost učitelky nebo učitele, 

osobnost, která je otevřená a ochotná změnit způsob výuky ve prospěch 

integrace, a snaží se pracovat s dětským kolektivem tak, aby se ve třídě dětem 

dobře dařilo. Odborná profesionální integrace se ovšem nedá postavit jen na 

jednotlivých osobách učitelů. Prubířským kamenem bývá na základní škole 

druhý stupeň (6.–9. třída). „Právě úspěšnost přechodu integrovaného dítěte 

z prvního na druhý stupeň základní školy bývá skutečným ukazatelem 

profesionality pedagogického sboru, stejně jako odolnosti a schopnosti dítěte.“ 

(Michalík, 2002, s. 16). Na druhém stupni často dochází ke slučování tříd, 

protože určitá část žáků odejde na víceletá gymnázia. Mění se tedy složení dětí 

ve třídě, a tak je důležitým úkolem hned od začátku se pokusit vytvořit nový 
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fungující kolektiv a přívětivé sociální prostředí, do kterého je dítě se SMA 

integrováno. (Kol. autorů, Metodika, 2012) 

Jan Michalík (Michalík, 2002) se domnívá, že prospěch z integrace mají 

všechny děti ve třídě. Jestliže se dítě může se svou skupinou ztotožnit, cítí, že 

tam patří tam, pak je v rámci skupiny schopno hodnotit sebe i ostatní, učí se 

spolupracovat, komunikovat, řešit situace, navazovat vztahy, učí se chovat 

přiměřeným způsobem. Autor také upozorňuje na primární důvod, proč děti do 

školy chodí. Mají získat vědomosti a dovednosti jako důležitou výbavu 

budoucího života, ale mají se naučit je rozvíjet. Základní školy by proto měly 

sladit požadavek vzdělávání a výchovy s požadavkem naplňování základních 

lidských práv dětí s postižením na straně druhé (dítě má nejen právo, ale 

i povinnost! chodit do školy). Z integrace či inkluze mohou těžit ostatní děti ve 

třídě. V současné době jsme svědky tendence intelektuálně nadané děti 

segregovat od těch průměrných. Vidíme tendence k oddělování intelektuálně 

nadaných děti od ostatních tím, že už v průběhu základní školní docházky 

odcházejí na víceletá gymnázia, aby dál kultivovaly svůj intelekt. Tento trend 

není šťastný. Schopnosti domluvit se, respektovat se navzájem a pomáhat si 

jsou stejně důležité jako nabyté vědomosti a mají zásadní vliv na atmosféru ve 

třídě i jejich budoucí fungování ve společnosti. 

Přátelský postoj školy vůči dítěti s postižením by se měl odrážet 

i v každodenní komunikaci spolužáků a učitelů. Škola by tak měla pomáhat 

dítěti hledat vlastní identitu mimo rámec rodiny. Pro rozvoj osobnosti 

dospívajícího dítěte je totiž důležité, aby bylo podporováno v samostatném 

myšlení a konání. Otevírá se mu tím možnost pro pochopení sebe sama 

a zlepšuje výhled do budoucnosti. (Inclusive education, 2007) 

Integrace může mít i své stinné stránky. U dětí s postižením, je 

pravděpodobnost, že se mohou stát oběťmi fyzického, psychického nebo 

sexuálního týrání, větší než u jejich intaktních spolužáků. Špatně vedená 
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integrace ve školách a slabé povědomí a komunikace mezi pedagogy a žáky 

mohou být nejen příčinou pocitu nízkého sebevědomí a pohledu na sebe sama, 

ale také otevírají prostor pro slabou úroveň péče a v krajních případech až 

k zanedbávání a týrání. Kvůli fyzické slabosti a závislosti na péči ostatních 

mohou být děti se SMA vystaveny šikaně a nejsou schopny se jí účinně bránit. 

(Inclusive education, 2007, s. 1) Integrační praxe u nás ale zatím ukázala, že 

u ostatních dětí ve třídě vítězí ochota pomáhat a projevovat soucit před 

lhostejností či dokonce krutostí až šikanou. Nepřijetí dítěte do skupiny se ale 

může projevit ignorancí, nezájmem a lhostejností. (Michalík, 2002) 

 

1.2.5. Rodina dítěte se SMA 

Spolupráce školy s rodinou významným způsobem ovlivňuje kvalitu 

integrace. Každá rodina je svým způsobem jedinečná a to platí stejnou měrou 

i pro rodinu s postiženým dítětem. Každá rodina dává přednost určitým 

hodnotám, jsou tu rozdíly v potřebách, postojích a názorech, zkušenostech, 

reálných možnostech rodiny (i finančních) apod. Potřeby rodiny a její možnosti 

jsou podmíněny mnoha činiteli. Záleží například na druhu a stupni postižení 

dítěte, na povahových rysech a případných výkyvech chování dítěte, na pořadí 

narození dítěte v rodině, na charakteru onemocnění a jeho průběhu, na míře 

potřebné pomoci a péče blízkých osob, na finančním zabezpečení rodiny a na 

tom, zda je rodina úplná či nikoli. Klíčové je i to, kdo se převážně stará o dítě 

s postižením, jak dlouho, jak často, jaké jsou možnosti rodiny využívat 

profesionální pomoci respitních služeb nebo jakým způsobem žije rodina 

společenský život a jak tráví volný čas. (Kol. autorů, Metodika, 2012)  

K tomu, abychom vedli dobrou komunikaci s rodiči, je dobré mít co nejvíce 

informací, protože to nám pomůže odkrýt aktuální potřeby rodiny, do níž dítě 

patří, a tak můžeme předcházet bariérám v komunikaci. (Felcmanová, 2013)  
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Rodiče od raného dětství svého potomka zúčastňují řady rozhovorů 

v různých institucích. Postupně si vytvářejí určitý postoj vůči těmto institucím, 

to pak většinou ovlivňuje i komunikaci se školou. Rodiče dostávají řadu rad, 

vyslechnou různé názory mnoha odborníků. Nezřídka se stane, že každý 

odborník nabídne svůj specifický pohled na daný problém, a tak jsou rodiče 

zahlceni mnohdy protichůdnými informacemi. Někdy reagují odevzdaně a pod 

tlakem únavy se vzdají rodičovské kompetence, někteří rodiče naopak bojují. 

(Michalík, 2002)  

Důležitým činitelem jsou očekávání školy na straně jedné a rodičů na straně 

druhé, proto je nutná vzájemná komunikace, aby si vzájemně porozuměli. 

(Felcmanová, 2013) Snahy o dobrou komunikaci mohou ovšem také někdy 

selhat. Rodiče za jistých okolností pociťují nedostatečnou podporu 

v naplňování potřeb jejich potomka, a proto své dítě raději přesunou do 

speciální školy, případně si dítě berou do domácí péče. (Inclusive education, 

2007) 

Rodina je v neustálé pohotovosti, musí se naučit žít s neradostnými 

vyhlídkami. Strach o zdraví dítěte, o jeho budoucnost se může projevit 

v tendenci rodičů izolovat dítě, přehnaně ho ochraňovat nebo naopak vznášet 

na dítě nepřiměřené požadavky. Na druhém stupni základní školy se setkáváme 

s rodiči, kteří mají za sebou 12 až 15letý maraton intenzivní domácí péče. 

(Michalík, 2002)  

Rodičům postižených dětí bychom měli dát najevo, že jsme si vědomi 

společenské hodnoty jejich výchovné práce, protože hrdinství také znamená 

mimořádnou výdrž a překonávání překážek. (Matějček, 1992) O to víc je 

zarážející, jakým způsobem náš stát oceňuje prácitěchto pečujících osob, 

většinou matek, které „nepracují“ a starají se doma o své dítě, ony „v budoucnu 

po odchodu do důchodového věku znovu pocítí skutečnost, že dlouhá léta 
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nepřispívaly do systému důchodového pojištění“. (Kol. autorů, Metodika, 

2012, s. 20) 

Jan Michalík (Kol. autorů, Metodika, 2012, s. 12–13) upozorňuje na nízkou 

podporu státu rodinám dětí se vzácným onemocněním a na nedostatečně 

zajištěný systém respitní péče umožňující pečující osobě oddech a načerpání 

nové síly. Problémem je omezená dostupnost těchto služeb a to, že placenou 

profesionální pomoc si rodiny často nemohou dovolit, protože tu pracuje jen 

otec a matka zůstává doma a pečuje o dítě. Nízká úroveň podpory domácí péče 

je patrná i na „nedostatečné“ výši důchodu pro pečující osoby. Závěrečná 

zpráva z výzkumu „Kvalita života osob pečujících o člena rodiny se vzácným 

onemocněním“ kvantifikuje a srovnává celkovou dobu přímé a nepřímé péče 

rodičů o potomky se vzácnými druhy onemocnění. Z uvedených dat lze vyčíst 

následující informace: 

• Průměrná doba přímé a nepřímé péče o dítě se SMA představuje 

18 hodin a 46 minut za jeden den, to je celkem 663 hodin přímé 

a nepřímé péče za jeden kalendářní měsíc. 

• Náklady na péči se u tohoto onemocnění pohybují na úrovni vyjádřené 

sumou 56.300,- CZK za měsíc. Autoři studie při jejím stanovení 

vycházeli z poměrně nízké hodinové sazby 100,- CZK, kterou deklarují 

jako obvyklou cenu účtovanou ze strany registrovaných poskytovatelů. 

• Státní příspěvek určený na péči se pohybuje mezi 4 a 12 tisíci korunami 

za měsíc. Dle stupně závislosti se podle toho dá přepočítat hodinová 

finanční dotace na pouhých 10 až 19 korun. Autoři pro srovnání uvádějí 

také minimální hodinovou mzdu, která v době uveřejnění studie 

dosahovala pro Českou republiku hladiny 48, 10 CZK. 

• Většina pečujících rodin mají jen jeden příjem, což má negativní vliv na 

jejich celkovou ekonomickou situaci. 
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• 85 procent všech dotázaných pečovatelů by uvítalo větší finanční 

podporu. 

• Jednou z ústředních kategorií studie je „aktuální stav životní pohody 

pečujících osob“ měřený mírou souhlasu s výrokem: V poslední době 

u sebe pozoruji velkou únavu či neschopnost užít si volnou chvíli. 

Zhruba 40 procent dotázaných odpovědělo často. U srovnatelného 

počtu respondentů je pak odpověď zřídka. 

• Dalším sledovaným faktorem u pečujících osob je pocit izolace. 

U pečovatelů o postižené SMA 42 procent dotázaných přiznává, že 

izolaci pociťuje buď jako úplnou nebo částečnou. 

• Největší tíže péče pak leží zejména na ženách, specificky na matkách 

dětských pacientů. U SMA diagnóz pečují o pacienty ženy téměř 

v 72 procentech případů a ke střídání péče s muži dochází zhruba ve 

30 procentech rodin. 

Tento trend není jen českým národním specifikem. Například studie 

tureckých odborníků (Yilmaz, 2010, s. 649) zaměřila průzkum na 40 rodin 

s dětskými pacienty postiženými různými formami neuromuskulárních 

onemocnění a zjistila, že jako primární pečovatelky tady působí ženy-matky. I 

zde se objevil závěr podobný tomu, co bylo uváděno výše: 35 procentní 

skupina sledovaných žen deklarovala, že se při péči o dítě může obrátit na další 

osoby. Ke spolupráci tak přistupují otcové, a to v necelé čtvrtině případů (22, 

5%), také babičky (10%) a pouze v jednom případě byla k dispozici výpomoc 

profesionálního pracovníka, ve sledovaném vzorku je to podíl 2, 5%. 

Tématem kvality života dětí s diagnózou SMA a pečujících osob, jmenovitě 

příslušníků nejužší rodiny, se zabývá také práce Heleny Kočové (Kočová, 

2014). Autorka provedla kvantitativní srovnávací výzkum na vzorku 35 dětí od 

2 do 18 let a jednoho z jejich rodičů. Zkoumala, jak vnímání zdravotního stavu 

a obtíží, tak celkové hodnocení situace a do této části zahrnula pouze 
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respondenty starší pěti let. Zajímavým závěrem je skutečnost, že se nezletilí 

pacienti a jejich rodiče – tedy ošetřující osoby, shodli téměř ve všech 

sledovaných otázkách týkajících se fyzického stavu (např. problémy v dýchání, 

vnímání bolesti, nemocnost, pocity únavy, bolestivé projevy, slabost atd.). 

Podstatné rozdíly ve vnímání se týkaly relaxace a volného času rodiny. Děti 

tyto kategorie hodnotily viditelně pozitivněji než rodiče. Například na otázku 

„Je pro naši rodinu těžké plánovat aktivity jako např. dovolenou?“ vybralo 

variantu – „Téměř vždy“ celých 37 % rodičů, ale pouhá 4, 5% dětí. Autorka 

v diskusi nabízí vysvětlení, v němž konstatuje, že se rodiče úzkostlivě snaží 

ochránit své děti před obtížemi, protože to může přispívat aspoň relativně 

k vyšší kvalitě jejich života. Rodiče pak programově volný čas nevěnují sami 

sobě, ale řeší aktuální potřeby rodiny jako celku. Z uvedených skutečností je 

zjevné, že tíže péče o děti se SMA leží ve velké míře na rodičích pacientů 

a představuje pro ně značnou fyzickou i psychickou zátěž. 

 

1.3. Posuzování speciálních pedagogických potřeb dítěte se 

SMA a IVP 

 Specifické potřeby žáka s postižením jsou zjištěny na základě 

psychologického a speciálního pedagogického vyšetření, které je vypracováno 

speciálním pedagogickým centrem spolu s poradenskými službami školního 

psychologa, školního speciálního pedagoga a výchovného poradce, a na jejich 

základě je vypracováván Individuální vzdělávací program (IVP) (Michalík, 

2002)  

Vzácná onemocnění, kam řadíme SMA, se vyskytují sice jen ojediněle (pro 

konkrétní představu u nás jsou jen desítky dětí se SMA), mají však vážný 

dopad na kvalitu života postižených. Vzdělávací podmínky a speciální 

pedagogická podpora by měla reagovat na aktuální změny vzdělávacích potřeb 
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v souvislosti se zhoršujícím se zdravotním stavem dítěte. (Kol. autorů, 

Metodika, 2012)  

Žáci se SMA spadají do kategorie nejtěžších postižení, mají nárok na 

nejvyšší míru podpůrných opatření při vyučování. Podpůrná opatření při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany školy 

zahrnují:  

• speciální metody, formy a postupy realizované nad rámec běžné 

kompetence vyučujícího 

• speciální, případně alternativní učebnice a učební materiály využívané 

při vzdělávání žáka 

• didaktické materiály 

• kompenzační pomůcky 

• rehabilitační pomůcky 

• zařazení předmětů speciální pedagogické péče 

• snížené počty žáků ve třídě, v oddělení, ve studijní skupině 

• podpůrné služby asistenta pedagoga 

• úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu 

• poskytování pedagogicko-psychologických služeb (Vyhláška 147/2011 

Sb.) 

 

V současné praxi můžeme často vidět nejednoznačná určení míry 

podpůrných opatření a nedostatečné reakce na potřeby dětí se vzácným 

onemocněním, dají se zdůvodnit těmito okolnostmi: 

• „relativní ojedinělostí“ výskytu nemoci (s integrací těchto dětí se 

setkáváme zřídka) 

• „proměnlivostí onemocnění“ (vlivem zdravotní regrese se mění 

individuální vzdělávací potřeby dítěte, školský systém reaguje na 

aktuální potřeby dítěte se SMA nepružně) 
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• „relativní rigiditou“ školského systému (česká společnost je vzhledem 

ke své historii stále ještě nastavena spíše na hlavní proud na úkor 

individuálního přístupu k jedinci a menšinám)  

• „individuální obavy a nepřipraveností“ pedagogických pracovníků 

poradenských zařízení a pedagogického sboru běžné základní či 

speciální školy na přítomnost dítěte se vzácným onemocněním (Kol. 

autorů, Metodika, 2012, s. 12–13) 

 

Děti s těžším stupněm postižení SMA na umělé plicní ventilaci (UPV) 

nejčastěji zůstávají doma v péči rodičů, kteří je zároveň také sami vzdělávají. 

Veřejná podpora vzdělávání pro tuto skupinu dětí je silně nedostačující, 

školská legislativa s těmito dětmi zatím nepočítá. Stát se bude muset začít 

zabývat problematikou, jak zajistit těmto dětem podmínky po legislativní, 

organizační i metodické stránce, aby se mohly účastnit povinné školní 

docházky. Mezi hlavní důvody současné neutěšené situace patří nedostatečná 

poučenost poradenských pracovníků a ředitele školy, neochota zkoušet něco 

nového a obavy z rizik, a v neposlední řadě také „legislativní (ne)činnost 

MŠMT“. Je potřeba připomenout, že tyto děti jsou mentálně úplně v pořádku, 

zpravidla se chtějí učit novým věcem, vzdělávání je může značně motivovat 

a přinášet jim radost, rodičům pak částečnou úlevu během náročné péče. (Kol. 

autorů, Metodika, 2012) 

Posuzováním speciálních pedagogických potřeb dítěte se ve své diplomové 

práci zabývá Ivana Skopalová (Skopalová, 2012), která v rámci kvalitativního 

výzkumu sestavuje IVP pro klienta napojeného na plicní ventilaci, který se 

účastní také školní výuky. Jako nejpřínosnější hodnotí autorka neortodoxní 

postupy výuky zahrnující například tzv. interaktivní hodiny se zapojením celé 

třídy. Podtrhuje především aktivity, při kterých dochází k přímému kontaktu 

dítěte se spolužáky v prostředí kmenové třídy za přítomnosti matky, učitelky 
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a speciálního pedagoga. Inspirujícím materiálem pro sestavení IVP 

dospívajícího dítěte se SMA by mohla být brožura v angličtině (Inclusive 

education, 2007), v níž je uveden podrobný popis a také instrukce, jakým 

způsobem vypracovat IVP pro děti s touto chorobou. 
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2. Spinální muskulární atrofie (SMA) 

Spinální muskulární atrofie (dále jen SMA) patří mezi vzácná onemocnění 

s ojedinělým výskytem v populaci; jedná se o geneticky získané onemocnění 

způsobující onemocnění periferního nervu a druhotně pak ochabování (atrofii) 

svalstva. Může postihovat jak chlapce, tak dívky. Závažnost tohoto 

onemocnění závisí na stupni SMA a na věku, v kterém se nemoc projeví. Čím 

později obtíže nastanou, tím příznivější obvykle bývá klinický obraz. Svalová 

slabost postihuje ve vysoké míře oblasti svalstva pletenců, zejména dolních 

končetin. To má vliv na postupné snižování schopnosti samostatného sedu, 

stání či chůze. Zvyšující se atrofie kosterního svalstva vede ke skolióze páteře, 

bortění trupu, kloubním změnám a deformitám. Později nastupuje i ochablost 

polykacích a dýchacích svalů. Prohlubuje se respirační insuficience, kdy 

pacient nestačí vlastními silami efektivně dýchat. Tato dechová nedostatečnost 

je nejčastějším důvodem úmrtí při onemocnění SMA. (srov. Kol. autorů, 

Metodika, 2012; Inclusive education, 2007) 

SMA jako velmi vážné neurosvalové onemocnění, které se zatím nedá léčit, 

vyžaduje v každé fázi a v každém stavu odbornou lékařskou péči. (Journal of 

Child Neurology, 2007). Podobné nároky na sofistikovanou profesionální péči 

tak lze očekávat i v dalších navazujících oborech.  

 

2.1. Typy SMA 

Typ I (akutní infantilní forma) patří k nejzávažnější formě SMA s časným 

nástupem onemocnění do šesti měsíců života dítěte. Děti mají slabou, 

nedostatečnou motoriku, nedokážou sedět bez opory, mají velké potíže 

s dýcháním, sáním i polykáním. Většina z nich se nedožije prvního roku života. 

Typ II (přechodná, pozdně infantilní forma) je nejčastější forma SMA (až 

45%), nemoc se projeví do 18 měsíců věku dítěte. Děti s II. typem SMA 
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mohou být schopny sedět bez pomoci nebo dokonce stát bez podpory, nejsou 

však nikdy schopny samostatné chůze, s polykáním obvykle nemají potíže. 

Tyto děti jsou často fyzicky unavené, trpí skoliózou páteře, poruchami 

přirozené pohyblivosti kloubů a chorobným stažením svalů, tzv. kontrakturami. 

Se zvyšujícími se dechovými obtížemi je potřeba využívat některou dechovou 

podporu či umělou plicní ventilaci. Děti jsou vystaveny zvýšenému riziku 

komplikací, pokud jde o možné infekce dýchacích cest. Některé z těchto dětí se 

nedožijí puberty, jiní se dožívají dvaceti až třiceti let. (srov. Kol. autorů, 

Metodika, 2012; Curesma.org) 

Typ III (juvenilní typ) patří mezi lehčí formy. Děti se III. typem SMA 

mohou stát a chodit, ale síla jejich svalů nemusí odpovídat jejich postupujícímu 

růstu. Mnohé z nich jsou nakonec odkázány na vozík. III. typ SMA postihuje 

děti po 18 měsících jejich věku.  

Typ IV (adultní forma) (srov. Inclusive education, 2007; Curesma.org) se 

objevuje u těch, kdo se dožijí dospělosti, nejčastěji doby mezi 18. a 30. rokem. 

 

2.2. Fyzická aktivita dětí se SMA 

Lékařská diagnóza rozlišující čtyři typy SMA nemá ve speciální 

pedagogické diagnostice primární význam; podstatné je stanovit aktuální stav 

zachovaných schopností dítěte. Jeho kognitivní funkce nejsou zasaženy, 

ovlivněna je však oblast vnímání spojená s pohybem. Posudek speciálního 

pedagoga se zaměřuje především na kvalitu dýchání, hybnost a míru 

unavitelnosti, jež mohou mít následně dopad na vnímání, myšlení a na 

„sociálně emoční aspekty“ (Kol. autorů, Metodika, 2012) 
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2.2.1. Míra pohybu 

 Míra schopnosti pohybu je přímo závislá na typu SMA a na stupni 

pokročilosti tohoto onemocnění. Schopnost lokomoce je omezená, ztížená nebo 

není žádná. Některé děti dokážou vstát samy bez opory ze země, později 

s oporou o nábytek či za pomoci asistenta, který by se měl vždy ujistit, zda dítě 

stojí stabilně, a teprve poté ho nechat samotné stát. Onemocnění SMA se 

v rané fázi projevuje nestabilní chůzí, kdy hrozí ztráta rovnováhy a pády 

způsobené ochabováním svalstva. Pro dítě, které je stále mobilní, může být 

únavné i nošení těžkého batohu či tašky. Pod touto zátěží si může ulevovat 

změnou postoje, ale to má nežádoucí dopad na zdravotní stav páteře. Ztížená 

koordinace a pohybové stereotypy se prohlubují s dalším růstem dítěte 

i s postupem nemoci. (Inclusive education, 2007) 

 Zvýšené riziko nebezpečí pádu představuje chůze v nerovném terénu 

a zdolávání schodů, proto je potřeba zajistit pomoc druhé osoby a ve škole volit 

pokud možno třídu v přízemí s minimálními přesuny do jiných podlaží. Na 

druhém stupni je důležité promyslet strategii stěhování tak, aby dítě netrávilo 

čas o přestávce pouze stěhováním z jedné třídy do druhé, je to pro něj čím dál 

obtížnější, a co je podstatné, bere mu to vzácný čas na odpočinek a kamarády. 

(srov. Inclusive education, 2007; Kol. autorů, Metodika, 2012) 

 Děti, jejichž zdravotní stav kolísá, používají ke svému pohybu vozík po 

určitá období dne. Jak se postupem času svalová ochablost zvětšuje, zvyšuje se 

také potřeba použití vozíku, až na používání celodenní; k takové změně může 

dojít poměrně rychle. (Inclusive education, 2007) 

Děti se SMA potřebují zajistit odpovídající komfortní sezení a polohování, 

protože dlouhodobé sezení je pro ně nejen nepříjemné, ale často i bolestivé. 

Proto je vhodné umístit do třídy lehátko či matraci, kde mohou odpočívat 

a zároveň poslouchat výklad vyučujícího. (Kol. autorů, Metodika, 2012)  
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S ochabováním svalů také přímo souvisí snížení schopnosti vytvářet tělesné 

teplo. Děti se SMA jsou proto daleko citlivější na chladné prostředí. (Inclusive 

education, 2007), proto je zapotřebí v místnosti, kde dítě odpočívá, zajistit 

teplo např. přímotopem a zároveň mít připraveny teplé deky, kdyby dítě 

požádalo o přikrytí, pokud dítě požádá o přikrytí. 

 

2.2.2. Hybnost rukou 

Dítě se SMA má menší sílu v rukou a omezený rozsah pohybu. Snížená 

schopnost manuální činnosti má vliv na řadu aktivit, např. převlékání, 

sebeobsluhu, zacházení s učebními pomůckami, psaní. Činnosti trvající delší 

dobu jsou pro dítě náročné a únavné (např. dlouhé zápisy do sešitu). Tento fakt 

nemusí být vždy patrný na první pohled, zejména pokud dítě obsluhuje 

samostatně elektrický vozík. Ve vážnějších případech dítě vůbec ruce 

nezvedne. Dítě s těžkým průběhem onemocnění své tělo již vůbec neovládá 

a je zcela závislé na pomoci ostatních. (Kol. autorů, Metodika, 2012)  

 

2.2.3. Fyzická únava 

Častým problémem bývá fyzická únava, která ovlivňuje chování dětí, stejně 

jako jejich schopnost soustředění na komunikaci i učení a obráží se v celkovém 

přístupu k práci ve škole. Únava může být ovlivněna zdravotními potížemi, 

fyzickým vypětím a také změnami týkajícími se běžných činností. Míra únavy 

se různě mění a kolísá v průběhu dne. S přibývajícím věkem jsou obtíže 

s únavou častější. (Inclusive education, 2007) 

 

2.2.4. Problém bolesti 

Onemocnění SMA je doprovázeno ve větší či menší míře bolestí 

pohybového aparátu, hlavně páteře, k tomu se přidružuje nepříjemné svědění, 

křeče, trávicí problémy, problémy s dýcháním. Dlouhotrvající bolest má vliv 
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na osobnost dítěte. Nervy neustále vysílají z postiženého místa zprávu do 

mozku, oslabuje se tím nervová soustava a narušuje celkový psychický stav. 

Toto dráždění mozkové kůry je při chronickém onemocnění vleklé. K úlevě od 

bolesti kromě užívání vhodných anestetik jistě významně přispívá vytvoření co 

nejpřívětivějšího prostředí a taktní empatický přístup lidí kolem. (Matějček, 

1992) 

Dospívající vnímají bolest obdobně jako dospělí. Ve velké míře jim pomáhá 

pocit, že jsou schopni mít bolest pod kontrolou, dokonce si mohou osvojit 

techniku, jak důstojně bolest zvládnout. Někteří jedinci zase přestože trpí, snaží 

se být v co nejvyšší míře samostatní, a proto si o pomoc zdravotníků neřeknou, 

nechávají na nich, kdy a jak často jim bude podán lék, protože jsou 

přesvědčení, že to ostatní vědí lépe než oni. (Plevová, 2010) 

 

2.3. Funkční schopnosti 

2.3.1. Dýchání 

 Jedná se o velmi citlivou oblast v péči dětí se SMA, protože v důsledku 

procesu oslabování dýchacích svalů se snižuje kvalita dýchání, plíce jsou stále 

více stlačovány propadajícím se hrudníkem a postupující skoliózou páteře, tj. 

snižuje se jejich objem, a tím dochází jen k částečnému okysličování těla. 

Mozek nemá dostatek kyslíku a to má dopad na celkový stav organismu, dítě 

může cítit únavu, chce se mu spát, méně se soustředí, pracuje pomaleji ve 

škole, může trpět bolestmi hlavy, má potíže se vstáváním, koncentrací atd. 

(srov. Inclusive education, 2007; Kol. autorů, Metodika, 2012) 

V takové situaci jsou děti náchylné k infekcím dýchacích cest, nemají sílu 

vykašlávat hleny, častěji trpí na záněty průdušek nebo zápal plic, proto je 

důležitá včasná léčba. Všichni, kdo s dítětem pracují, musejí být v této 

souvislosti velmi obezřetní a rodiče by měli být upozorněni, pokud dítě začne 
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mít tyto potíže ve škole. Je na místě, aby spolužáci a pracovníci školy brali tuto 

informaci vážně a snažili se zůstat doma, pokud jsou nemocní. To platí i pro 

asistentku pedagoga; po dobu její absence by ji měl zastupovat proškolený 

a řádně poučený kolega. (Metodika, 2012) 

Různé formy podpory dýchání mohou dítěti ulevit a zlepšit i jeho 

subjektivní pocity. Tyto typy zařízení se obvykle používají v noci, pokud dítě 

spí. Přenosný ventilátor může být umístěn na kolečkovém křesle a dítě je na něj 

připojeno prostřednictvím nosní masky. Pokud je takovéto opatření potřebné 

i v průběhu vyučování, je vhodné všechny zainteresované pracovníky řádně 

proškolit a vše naplánovat. Může to vypadat jako náročný úkol, ale dítě může 

ventilátor používat i v průběhu školní výuky. Děti s těžkým stupněm postižení 

bývají často trvale napojeny na umělou plicní ventilaci (UPV). (Inclusive 

education, 2007) 

  

2.3.2. Polykání 

Ochablost horních končetin má nepříznivý vliv na schopnost dítěte se SMA 

samostatně jíst. Může mít také obtíže s polykáním, jídlo a nápoje nepostupují 

správnou cestou trávicí trubicí, místo do žaludku se dostanou do plic (jedná se 

o vdechnutí). Pokud se tak děje pravidelně je dítě více náchylné k infekcím 

hrudníku a k hubnutí. V důsledku ochablosti žvýkacích a polykacích svalů tyto 

děti jedí pomaleji a může to být vnímáno jako obtíž. Je velmi důležité mluvit 

o této záležitosti s rodiči i s dítětem, a pokud je to nutné vyhledat pomoc 

odborníků. Některé děti používají k výživě nazální trubici, ta je vedena nosem 

přímo do žaludku a skrze ni je pacientům podávána speciálně upravovaná 

strava. Trubice je umístěna viditelně na tváři, což může nepříznivě ovlivnit 

sebevědomí dospívajícího dítěte. Jiným řešením může být gastrotrubice, kdy je 

podávána strava přímo do žaludku, což redukuje výše zmíněný problém 

a stravování nevyžaduje moc času ani úsilí. (Inclusive education, 2007) 
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2.3.3. Osobní hygiena 

Pro denní hygienu jakéhokoliv dítěte s handicapem je nezbytným minimem, 

aby vhodným způsobem zajištěn přístup na vhodně upravenou toaletu. Děti 

odkázané plně na vozík budou potřebovat zdvíhací pomůcky a patřičný 

manévrovací prostor, který jim umožní dostat se z vozíku a zpět na vozík také 

s pomocí asistenta. Pozornost by měla být věnována potřebám dítěte, ale velmi 

záleží na tom, kdo je v krizovém momentu tou nejpovolanější osobou 

k poskytnutí pomoci nebo k asistenci. Samozřejmě s ohledem na omezenou 

schopnost pohybu dítěte může trvat pobyt na toaletě déle a někdy může dojít 

k naléhavé potřebě použít toaletu v této chvíli nedostupnou. To patří do celého 

komplexu problémů, které se dotýkají soukromí dítěte a vyžadují velmi citlivý 

přístup. 

Většina žáků nemá problémy s inkontinencí. Rozšířeným problémem je ale 

zácpa, která může způsobovat bolest, nepohodlí a problémy s močením. Je 

potřeba ujistit se, zda dítě dostatečně pije během dne a případně si o tom 

promluvit s rodiči. Některé děti se vyhýbají návštěvám toalety, protože je pro 

ně choulostivé požádat o asistenci druhé osoby. Tento problém se stává 

citlivějším v období dospívání. Menstruace bude znamenat nové výzvy pro 

dívky se SMA i pro ošetřující personál. Než přijde první perioda, je potřeba vše 

prodiskutovat, včetně praktických opatření. (Inclusive education, 2007) 
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3. Psychologické aspekty integrace 

Životní období dětí na druhém stupni základní školy se překrývá 

s vývojovou etapou pubescence, která se vymezuje zhruba od 11 do 15 let. 

Pubescent prodělává velké změny v oblasti tělesné, psychické a sociální. 

Tělesné změny související s probuzením hormonální činnosti jsou doprovázeny 

psychickými změnami, které můžeme „charakterizovat ohlášením nových 

pudových tendencí a hledáním způsobů jejich uspokojování a kontroly, 

celkovou emoční labilitou a zároveň nástupem vyspělého (formálně 

abstraktního) způsobu myšlení“.  

Kognitivně zralé abstraktní myšlení dospívajících dětí se SMA prochází 

stejnými zákonitostmi vývoje jako u intaktních dětí. Dospívající si vytvářejí 

odstup od bezprostřední situace, jsou na ní nezávislí, promýšlejí a vytvářejí 

množství vlastních hypotéz a snaží se je ověřit, kriticky hodnotí vlastní myšlení 

a myšlení ostatních. Všechno může být ještě jinak, než se zdá. Schopnost 

sebereflexe, kritického pohledu na sebe sama je nutným předpokladem 

k sebepoznávání a následně i k přijetí sama sebe. (Langmeier, 2006) 

V tomto období hledání smyslu života a vize životní cesty se musí 

dospívající děti se SMA vyrovnávat s nepříznivou stále se zhoršující situací, 

např. i jejich tělo bude mít jiný vzhled, než by si přály. Je tedy důležité 

podpořit zvyšování jejich sebevědomí a zadávat jim takové úkoly a stavět před 

ně takové výzvy, které bude v jejich silách zvládnout a naplňovat. (Inclusive 

education, 2007)  

 

3.1. Osobní identita a sebevědomí dospívajících se SMA 

Hledání vlastní identity je jeden z klíčových momentů dospívání. Vlastní 

identitu je možné vnímat ryze prakticky jako hledání odpovědí na otázky, čím 

budu profesně, jaké jsou mé zájmy, moje místo ve společnosti, moje sexuální 
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orientace, ale může se vnímat jako oblast hodnotová, to znamená hledání, co je 

pro nás důležité, kde významnou roli hraje spiritualita člověka. Spirituální 

hodnoty, které umožňují člověku orientovat se na kladení otázek po smyslu 

života, mohou být zároveň i cílem a smyslem snažení mladého člověka. 

K tomu, aby člověk nalezl sám sebe, je tedy zapotřebí dobrat se uspokojivé 

odpovědi na otázky: Kdo jsem? Kde je moje místo? Kam jdu? Co je pro mě 

skutečně důležité? Se sebepoznáním úzce souvisí sebepřijetí, kdy jsme schopni 

a ochotni přijmout sebe sama, uvědomujeme si svá omezení a hranice vlastních 

reálných možností. Dospívající děti obecně se v tomto období necení příliš 

vysoko. Mladý člověk ale potřebuje ujištění o vlastní hodnotě, potřebuje slyšet 

slova uznání a touží být přijat ostatními. Pro rodiče (vychovatele) je tu výzva 

najít správnou cestu mezi krajními přístupy, autoritářským a příliš 

ochranitelským. Vymezit mezi nimi jasné hranice, ale zároveň dát volnost na 

cestě k samostatnému rozhodování. Do hledání vlastní identity zapojuje 

dospívající celou svou osobnost, snaží se naplnit svůj ideál o sobě nejen 

důkladným prozkoumáváním vlastních myšlenek, posuzováním svého vzhledu 

či povahy, ale také objevováním nových zájmů a aktivní touhou realizovat 

vlastní plány. (Langmeier, 2006) 

Dospívající děti se SMA si uvědomují, že některá jejich přání nemohou 

dojít naplnění, sledují své spolužáky a sourozence, jak rozvíjejí to, čeho oni 

nikdy nebudou schopny dosáhnout. Je ale důležité pomáhat jim odvést 

pozornost o toho, co udělat nemohou, a zaměřit jejich pozornost na to, co 

v danou chvíli udělat mohou. Musíme to ale dělat tak, abychom k dobrému 

rozhodnutí dítě přivedli a ono to nepociťovalo jako nátlak. Dítě v pubertálním 

věku ale už nutně potřebuje zažívat pocit, že rozhoduje samostatně, proto 

bychom mu měli dopřát samostatnou volbu v případech, kdy rozhodování 

zvládne (jaké jídlo si z nabídnutých možností vybere, jakému svetru dá 

přednost, který obrázek si dá do svého pokoje apod.) Práce na začleňování do 
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života ve třídě může být těžká a je důležité, aby se dítě přirozeně propojovalo 

se svými spolužáky bez dohledu dospělých. Podpora od kamaráda nebo 

spolužáka může být obzvláště pozitivní například během přestávek a oběda. 

SMA má vliv na vnímání sebe sama a emocionální komfort dospívajících dětí. 

Jsou si dobře vědomy toho, co je odlišuje, a uvědomují si jasně věci, které 

dokážou a které naopak nedokážou. Některé děti se snaží průběžně 

přizpůsobovat svým zhoršujícím se schopnostem, což se obzvláště týká těch, 

které ztrácejí schopnost chůze. Děti se SMA mohou být velmi štíhlé a to je 

může znejišťovat. Skolióza nebo jiná zakřivení páteře bývají rozšířenou 

komplikací pro pacienty se SMA, a jak ochabují svaly v trupu, vada postupuje, 

což může mít samozřejmě dopad na sebedůvěru a sebevědomí pacientů. 

(Inclusive education, 2007)  

Jejich tělesné postižení je viditelné, je zde zřejmá odchylka od obecné 

normy krásy, kterou společnost uznává a ke které se upíná jako k idolu. „Pocit 

méněcennosti se všemi svými komplikacemi provází především děti se 

zjevnými odchylkami tělesného zjevu, proto by měla platit zásada omezit 

nápadnosti v tělesném zjevu na nejmenší míru a přiblížit zjev dítěte 

společenské normě.“ To se zejména týká deformace obličeje, protože to má 

zvláštní význam v komunikaci s ostatními lidmi. Předsudky lidí mohou na dítě 

dopadat daleko tíživěji než vlastní funkční porucha. (Matějček, 1992, s. 50) 

 

3.2. Psychická zátěž dospívajících se SMA 

Situace dítěte s postižením je mimořádná. Tělesná porucha má vliv na 

osobnost postiženého jako celek, zasahuje tedy nejen tělo, ale i jeho psychiku, 

a významně ovlivňuje to, jak ho vnímá společnost. Progresivní nemoci (tedy 

i SMA) se projevují zhoršujícím se zdravotním stavem, kdy se nemocní musí 

vyrovnávat s pocitem bezmoci, protože nemají svou chorobu pod kontrolou, 
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a vyhlídky do budoucnosti nejsou příznivé. Prožívají rozporuplný pocit 

dospělosti na jedné straně s pocitem nezralosti na straně druhé, zejména 

v sociální a psychické oblasti, hlavně, když jsou odkázáni na pomoc druhých. 

Pozitivní motivace dospívajících vzhledem k jejich nejasné budoucnosti má 

tendenci klesat. (srov. Plevová, 2010; Matějček, 1992) 

Osobnost dítěte se vlivem postižení ocitá v náročnějších životních situacích, 

které kladou vyšší nároky na jejich zvládnutí, než je běžné. Zvýšená zátěž v 

sobě skrývá potencionální nebezpečí dalšího nepříznivého vývoje. Proto je 

důležité, co nejlépe porozumět jeho životní situaci a vhodným výchovným 

přístupem zbytečným zátěžím předejít. Stále je třeba brát v úvahu jeho aktuální 

možnosti a respektovat jejich omezení, protože jen tak se může vyvíjet alespoň 

v relativní pohodě. Pokud je dítě správně vedeno, nemusí postižení nutně 

znehodnotit kvalitu jeho života ani mu znemožnit pracovat. „Dítě nesmí 

pociťovat, že je vzácným stvořením pro svou chorobu, ani že je pro svou 

chorobu nešťastným zajatcem léčebného režimu.“ (Matějček, 1992, s. 41) 

Děti s chronickými zdravotními problémy podléhají v mnohem větší míře 

psychickým poruchám (zjištěná prevalence je 10–30 %), přitom jen 25% z nich 

využívá psychoterapeutických služeb. (Langmeier, 2000) Deprese a strach se 

mohou projevovat různými způsoby, letargií, uzavřeností, podrážděním, 

změnami chuti, ztrátou zájmu a zhoršením prospěchu. Tyto výkyvy nálad je 

potřeba pečlivě sledovat, jsou přirozenou reakcí na zhoršující se zdravotní stav, 

pokud trvají dlouhodobě, je namístě kontaktovat rodiče a vyhledat odbornou 

pomoc. (Inclusive education, 2007) 

Děti se SMA mají také zkušenosti s opakovanými dusivými záchvaty, což je 

na psychiku mimořádně intenzivní zátěž, dítě pociťuje značný strach a úzkost. 

Po odeznění záchvatu se objevuje napětí a obavy z dalšího možného záchvatu, 

dítě může být nervózní, rozladěné, má výkyvy nálad. (Matějček, 1992) 
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Psychologická pomoc těmto dospívajícím dětem je zcela nezbytná. Tuto 

pomoc může poskytnout psycholog, ale pubescent často vyhledává podporu 

u těch lidí, s kterými se cítí dobře, a to může být právě i někdo i ze školního 

kolektivu. Velice cennou podporu mohou poskytnout také vrstevníci se 

stejným nebo podobným postižením. Porozumění skutečnému stavu ze strany 

druhých lidí je pro dítě zásadní a naplňuje jeho reálná očekávání. (Inclusive 

education, 2007)  

Výsledky kvantitativního výzkumu provedeného nizozemskými psychology 

na vzorku 377 klientů s různými formami postižení ukazují, že uvědomování si 

nemoci pak ovlivňuje jejich pocity úzkosti a deprese. Včasné rozpoznání 

psychických obtíží a negativního vnímání vlastního onemocnění mohou být 

klíčem k pomoci dětským pacientům, kterým jinak hrozí riziko dlouhodobých 

psychických obtíží. (Verhoof, 2014) 

 

3.3. Dospívající se SMA v interakcích s ostatními lidmi  

3.3.1. Problémy v chování 

Dítě se SMA potřebuje stejný řád, pravidla a disciplínu jako všichni ostatní. 

Má omezené možnosti vyjádření svých pocitů a pod tlakem frustrace může 

některé situace prožívat vypjatě, může být emočně labilní, tvrdohlavé, 

podrážděné či mít tendence uzavírat se do sebe a stáhnout se do samoty. Tyto 

emocionální výkyvy bychom měli pomáhat dítěti řešit včas a najít pro řešení 

vhodný způsob. (Inclusive education, 2007) 

Dítě se SMA vnímá a prožívá svůj zdravotní stav při plně zachovaných 

kognitivních funkcích, ale s progresí svého onemocnění se vyrovnává různými 

způsoby. Někdy se nemůže smířit s ubývajícími schopnosti a na nabízenou 

pomoc reaguje podrážděně a odmítavě. Asistent by měl dítěti poskytnout 

citlivou pomoc, měl by zvládnout respektovat jeho vůli, ale také stanovit 
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hranice jejího prosazování. Chování nemocného by mohlo totiž sklouznout do 

manipulativní polohy, která by byla nepříjemná nejen pro asistenta, ale mohla 

by také komplikovat cestu k navazování vztahů s dětmi ve třídě. Asistent by 

měl umět rozlišovat situace, kdy ponechá dítěti volnost navzdory svému 

odlišnému názoru (např. způsob vedení poznámek v sešitu, komunikace 

s kamarády o přestávce) a kdy naopak musí prosazovat, aby dítě dodržovalo 

pravidla stejná pro všechny ve třídě a aby se podvolilo určité řízené činnosti. 

(Kol. autorů, Metodika, 2012) 

Je důležité dostatečně porozumět chování dospívajícího dítěte a rozlišovat 

problematické chování zapříčiněné vlivem postižení od nesprávného hrubého 

a amorálního chování. Pokud bychom těmto nuancím nevěnovali pozornost, 

mohlo by se stát, že dítě budeme hubovat nebo trestat neoprávněně. Míra 

schopnosti snést životní zátěž má u člověka s tělesným postižením spíše 

tendenci klesat, pokud je opakovaně vystaven situaci, kterou nezvládl 

uspokojivě, nevyrovnal se s ní; naopak každou úspěšně zvládnutou zátěžovou 

situací se posiluje jeho odolnost vůči další zátěži a roste jeho sebevědomí. 

(Matějček, 1992) 

 

3.3.2. Rodina jako základní životní prostředí  

Rodina jako základní prostředí pro formování hodnot a postojů zůstává 

nadále nejdůležitější sociální oporou i pro dospívající dítě. Podle mnohých 

výpovědí dospívajících je zřejmé, že mají potřebu citlivého vedení, včetně 

rozumné kontroly, a to i navzdory kritickému postoji vůči rodičům a touze po 

vlastní nezávislosti.  

Předpokladem pro dosažení osobní zralosti je přemýšlení o budoucím 

životě, v němž by ho mohla čekat i role manžela nebo otce, což ho vede ke 

snaze zbavit se přílišné závislosti na rodičích a hledat přátele a spřízněné duše 

i mimo rodinu. Průběh emancipace od rodiny může mít různou dynamiku od 
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postupného osamostatňování až po projevy dramatické revolty. Dítě se často 

vymezuje vůči rodičům tím, že je kritizuje, špatně snáší jejich kontrolu, stydí 

se za projevy rodičovské lásky. Dospívajícího může čekat obtížná cesta 

provázená osobními těžkostmi, krizemi, hledáním vlastní identity, to vše je 

často doprovázeno pocity nejistoty a úzkosti. Pro okolí jsou pak těžko 

vysvětlitelné výbuchy nenávisti a despektu dospívajícího vůči rodičům, které 

jsou právě „projevem nejistoty v otázce identity a obranou proti této úzkosti“. 

Obtíže mohou dospívající také řešit krokem zpět, tj. regresí; nenavazují nové 

vztahy, zůstávají závislí na svých rodičích nebo se demonstrativně uzavírají do 

sebe. (Langmeier, 2006) 

Klíčová potřeba odpoutat se od rodiny nebývá u dítěte s postižením 

v důsledku závislosti na rodině dostatečně naplněna. (Plevová, 2010) 

 

3.3.3. Diagnóza a postoj rodiny 

„V životě člověka existuje jen málo tak náročných situací jako je ta, v níž se 

dozvídá o těžké nemoci či zdravotním postižení vlastního dítěte.“ (Kol. autorů, 

Metodika, 2012, s. 9) Jedná se o jedno z nejtěžších traumat, na které se rodina 

nemůže dopředu připravit. S touto bolestnou situací se členové rodiny 

vyrovnávají dlouhodobě, v případě těžkého postižení dítěte po celý život.  

Diagnóza představuje pro rodiče výzvu v mnoha ohledech. Nepříznivá 

vývojová prognóza, tj. taková prognóza, „kdy dítě přežívá novorozenecké 

období, ale kdy jeho poškození nedává naději na delší život nebo na normální 

tělesný či duševní vývoj“ (Matějček, 1994, s. 118), a život dítěte tak omezuje 

na období dětství či v lepším případě na začátek dospělosti. To vyvolává 

u rodičů mimořádnou psychickou zátěž, kterou zvládají v rozdílné míře. 

Všichni však bez výjimky musí smířit s faktem, že se zdraví jejich dítěte nejen 

časem nezlepší, ale naopak dramaticky zhorší. Rodina dlouhodobě prochází 

emočními výkyvy, kdy po relativním smíření se stavem věcí se najednou znovu 
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vrací pocity beznaděje. K tomu dochází například v momentech, kdy dítě 

začíná ztrácet další do té doby fungující schopnosti.  

I když rodiny mají zpravidla naprosto přesné informace o zdravotním stavu 

dítěte, neumí se s nimi ve skutečnosti vyrovnat. Podstatné je, že ale mnoho 

rodičů nemá ujasněnou představu, jaké informace mají dítěti předat. Některé 

rodiny řeknou dítěti vše, jiné naopak vůbec nic a další předají jen vybranou 

část informací. Rodiny mohou mít také velmi vyhraněné názory na to, co by 

děti měly nebo naopak neměly vědět o svém zdravotním stavu. Škola by se 

měla snažit řešit tyto otázky s rodinou citlivě, zajímat se o to, co bylo dítěti 

řečeno a co nikoli a zda to odpovídá jeho konkrétnímu věku a stavu. Je důležité 

zjistit názor rodičů na sdílení informací a vysvětlit jim, co se může stát, pokud 

jejich dítě konkrétní informace nemá. Ke komplikacím může například dojít ve 

chvíli, kdy spolužák nebo samo dítě vyhledá zprávy o svém onemocnění na 

internetu. Škola by si měla zjistit, jak moc jsou o situaci informování 

sourozenci nemocného dítěte. Po dohodě s rodiči by pak dítě mělo dostávat 

jednotné konzistentní odpovědi na své otázky. I ostatní zaměstnanci školy by 

měli mít povědomí o tom, co je vhodné dítěti říct. (Inclusive education, 2007) 

Rodiče žijící dlouhodobě v zátěži a napětí se stávají citlivějšími na netaktní 

slova a jednání lidí v okolí, na jejich kritiku a předsudky. Pod takovým tlakem 

mohou často sami zaujímat nezdravé výchovné postoje. Dítě příliš omezují, 

aby se mu nic nestalo, nebo ho rozmazlují. Snaží se udělat všechno, co žádá, 

a tím ztrácejí před dítětem svou autoritu a zároveň živí jeho závislost a pocit 

nejistoty a méněcennosti. Snaží se dítě ochránit před jakoukoliv nepříjemností: 

to, co by dítě mělo zvládat samostatně, dělají za něj, jen aby se mělo dobře 

a nenamáhalo se. Jindy rodiče naopak dítě svými nároky přetěžují v naivní 

představě, že usilovným tréninkem se dá nemoc zahnat. Špatné je i to, když 

rodiče se s postižením dítěte sami nevyrovnají a různými způsoby mu ale jeho 

postižení připomínají, zejména ve skrytých nepřiznaných podobách, ale i tak, 
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že příčinou všeho trápení a neúspěchu je ono samo. Na tyto nesprávné 

výchovné postoje dítě reaguje tak, že se buď podvolí vůli rodičů, nebo naopak 

přechází do obranného protestního postoje, kterým se brání přílišnému nátlaku. 

Oba modely pro dítě šťastné nejsou, protože ono potřebuje zdravou přirozenou 

autoritu rodičů, která mu dodá potřebnou jistotu. Pokud ji u rodičů nenajde, 

snaží se ji najít v prostředí mimo rámec rodiny. (Matějček, 1992) A škola by se 

měla postarat, aby tu možnost dítě mělo.  

 

3. 3. 4. Sexualita 

Stejně jako ostatní pubescenti budou chtít i dospívající děti se SMA 

objevovat svou sexualitu, jejíž kvalita je úzce napojena na sebevědomí jedince 

a na vnímání vlastního těla. Pubescenti se SMA mají stejné obavy a zkušenosti 

jako ostatní vrstevníci, včetně hormonálních výkyvů a nočních polucí. Budou 

chtít prozkoumat vlastní sexualitu jak fyzicky, tak v diskusích se spolužáky 

a měli by být povzbuzováni tuto cestu nastoupit v normálních sociálních 

hranicích. Dospívající zajímají jejich fyzické možnosti, mohou se ptát: „Budu 

mít někdy přítelkyni? Namluví si mě někdo s mým handicapem? Můžu se 

oženit a mít rodinu?“ Tyto otázky by měly být zodpovězeny ve škole i doma. 

Neexistuje důvod, proč by nemohli mít v budoucnu sex. Názor na mladého 

člověka, zda je či není atraktivní, je spojen s tím, jak vnímá své vlastní tělo. 

Obvykle nemívají o svém těle dobré mínění, ale je možné jim pomoct 

rozvinout jejich vlastní styl a zlepšit jejich sebedůvěru. To, co není možné, je 

změna jejich fyzického vzhledu ovlivněného diagnózou. (Inclusive education, 

2007) 

Podle Plevové nebývají u mladého člověka s postižením v důsledku 

závislosti na ostatních naplněny sexuální potřeby. (Plevová, 2010)  
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3. 4. Obecná podpora pro rodinu, sourozence, pedagogický sbor 

a spolužáky 

3. 4. 1. Podpora pro rodinu 

Rodině by pomohlo, kdyby kromě profesionální podpory ze strany lékařů, 

sociálních pracovníků, speciálních pedagogů a psychologů se jim dostalo 

podpory např. od rodin v podobné situaci nebo naopak od těch ostatních –  

– šťastnějších. (Inclusive education, 2007) Optimální postoj okolí podle 

Matějčka je „sympatizující“, protože je taktní a otevřený vůči rodičům; navíc je 

důležitá empaticky a citlivě nabídnutá pomoc a vyslechnutí, jestliže mají rodiče 

potřebu o svých těžkostech mluvit. Naší přirozeností je, že se nepříjemnostem 

vyhýbáme. Setkáme-li se s postiženým dítětem, je to pro nás výjimečná 

událost, s kterou se určitým způsobem musíme vyrovnat; někdo se snaží planě 

mluvit, jiný zas co nejdříve odejít, buď jsme přehnaně milí nebo naopak 

úseční, nebo dokonce hledáme viníka, který postižení dítěti způsobil (nejčastěji 

jsou viněni rodiče). Vyrovnání se s postižením dítěte je pro rodiče výzvou, 

stejně tak je to výzva i pro lidi kolem. K tomu, aby to takhle fungovalo, by 

měla přispívat i výchova v integrovaných školách. (Matějček, 1992) 

 

3. 4. 2. Podpora pro sourozence 

Je potřeba mít na paměti, že sourozenci dětí s postižením mají své vlastní 

potřeby. Pokud jsou starší, měli by být dobře poučeni o diagnóze a prognóze 

vývoje onemocnění svého mladšího sourozence. Jestliže tou zhoubnou nemocí 

je postižen starší sourozenec, ti mladší určitě vnímají, že se od nich něčím 

odlišuje, a všímají si i toho, že tomu staršímu je ze strany rodičů věnována 

větší péče. Tento pocit vyvolává žárlivost a úzkost z toho, že se jim rodiče 

nevěnují se stejným zaujetím jako tomu nemocnému. Je potřeba hledat 

společnou cestu, aby se rodina jako celek byla schopna semknout. Dobré 

rodinné zázemí potřebují děti nemocné, ale samozřejmě i děti zdravé. Všem 
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pak pomůže, budou-li o tom, co je trápí, mluvit i s jinými lidmi mimo okruh 

rodiny. Někdy taková vstřícnost třeba od cizího člověka, který projeví 

pochopení, je pro děti velmi přesvědčivá. Právě ve škole by mělo být ideální 

prostředí pro to, aby si tam dítě (zdravé či postižené) v případě potřeby mohlo 

pohovořit nejen se spolužáky, ale také s někým dospělým, kdo by mu mohl 

poskytnout emocionální podporu. (Inclusive education, 2007) 

 

3. 4. 3. Podpora pro zaměstnance školy 

 Přítomnost žáka s nepříznivou diagnózou bude klást na zaměstnance školy 

zvýšené nároky na praktické postupy a na zvažování psychologických 

a emocionálních dopadů zvolených postupů. Učitelé budou potřebovat 

informace o konkrétním zdravotním stavu dítěte, o jeho vývoji, včetně návodu, 

jak konkrétně reagovat v běžné výuce. Přístup školy by měl být podřízen tomu, 

aby vyšel vstříc měnícím se potřebám dítěte a zejména tomu, aby tyto potřeby 

byly dobře chápány všemi zaměstnanci školy. To se týká i personálu jídelny 

a družiny, který si může vytvořit k dítěti velmi silný vztah, a proto může 

dostávat také velmi zásadní otázky. Obzvláště citlivá bývá situace pro 

zaměstnance, kteří pracují s dítětem po největší část pracovní doby, ale také 

pro ty, kteří sami prožívají těžké období, protože ztratili někoho blízkého, nebo 

pro ty, kteří mají dítě v podobném věku. Vedení školy by si toho mělo být 

vědomo a mělo by poskytnout těmto lidem odpovídající pomoc a zejména 

psychologickou podporu. (Inclusive education, 2007) 

Se zvyšujícími se nároky současné doby mají učitelé potřebu pracovat na 

schopnosti vlastní psychohygieny. Důležité je, aby si dokázali ujasnit možnosti 

své profese a svého angažmá v ní, a aby svou roli dobře zvládali; musí si 

vědomě dopřávat odpočinku a jisté relaxace, aby každodenní zátěž ve škole 

zvládali ku prospěchu všech. (Felcmanová, 2013) 
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3. 4. 4. Podpora pro spolužáky 

Přístup celé školy by měl brát v potaz emocionální potřeby všech žáků. 

Všichni žáci možná nebudou znát podrobnosti diagnózy, měli by ale mít 

povědomí o obecných otázkách týkajících se handicapů a měnících se potřeb 

pacienta. Zvláštní pozornost by měla být věnována nejbližším přátelům dítěte. 

Ne všechny informace na internetu jsou vždycky přesné, proto je dobré 

poskytnout spolužákům postiženého profesionální informace. (Inclusive 

education, 2007) 
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4. Komunikace s dospívajícím dítětem se SMA  

Správná komunikace zakládá přátelský vztah a významným způsobem 

posiluje spolupráci. Asistent pedagoga by měl umět vstřícně komunikovat jak 

s integrovaným dítětem, tak s rodiči, učiteli i s ostatními žáky. Kromě 

patřičného vzdělání, trpělivosti a schopnosti se ovládat je to podstatná součást 

jeho profesionální výbavy. I když není důvod komunikovat jiným způsobem 

než je obvyklé, protože tělesné postižení (kam patří SMA) nemá vliv na 

intelekt a smysly (pokud se nejedná o kombinované postižení), komunikace 

s dospívajícím dítětem se SMA má určitá specifika vzhledem k jeho vážnému 

zdravotnímu stavu. Zvláštní nárok na komunikaci může vyplývat ze složité 

dynamiky vztahů mezi žákem, školou a samozřejmě i rodinou v neustále se 

měnících zátěžových situacích, které může SMA vytvářet. 

 

4.1. Dospívající jako skutečný partner v komunikaci 

Na setkání s dospívajícím dítětem je potřeba se připravit tak, že se předem 

informujeme o stupni a rozsahu postižení a o případných omezeních 

v komunikaci, např. je-li ochrnuto svalstvo na obličeji, dochází k vymizení 

mimických pohybů, což má mimo jiné dopad na výslovnost, sdělení je tak 

ochuzeno o neverbální prvky komunikace dokreslující významným způsobem 

jeho povahu. Mladí lidé si potrpí na svůj vzhled, ale stejně tak je zajímá, jak 

vypadají ostatní, proto i vzhled pečující osoby hraje významnou roli v tom, jak 

je postiženým vnímána.  

Dospívajícího bychom měli vnímat jako nám rovného, vysvětlujeme mu 

naše důvody jednání a ujistíme se, že tomu rozumí. Měli bychom mu dát 

prostor na vyjádření jeho myšlenek a pocitů, neodsuzujeme ho, respektujeme 

celou jeho osobnost včetně vnějšího vzhledu, vedeme ho k zodpovědnosti za 

sebe samého a k aktivní účasti. Komunikace by měla být vedená v přátelské 
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atmosféře bez tendencí k nátlaku a bez kategorických příkazů. Mluvíme 

otevřeně a srozumitelně o všem, co se ho týká. Dospívající je citlivý na svoji 

intimitu, potřebuje soukromí, a to nejen po fyzické stránce, neměli bychom 

například jednat o něm bez jeho vědomí nebo proti jeho vůli.  

Pokud chceme komunikovat s dospívajícím sedícím na vozíku nebo ležícím 

na lůžku, posadíme se k němu, snažíme se vyhledat oční kontakt. Dodržujeme 

běžná pravidla společenského chování, jako je pozdrav, oslovení, podání ruky. 

Někdy může záležet jen na naší iniciativě vzhledem k omezené hybnosti 

dospívajícího. Budeme-li například vědět, že postižený hýbe jen prsty u ruky, 

podáme mu při představování ruku sami. Mladý člověk s tělesným postižením 

vládne normální inteligencí, tudíž náš rozhovor by měl být veden jako běžná 

konverzace. Pokud se zajímáme např. o jeho anamnézu, obracíme se 

s otázkami na něj, nikoli na jeho doprovod. Při tělesné manipulaci 

s dospívajícím je nejlepším odborníkem on sám, pokud mu přesně sdělíme, co 

zamýšlíme, sám nám bude dávat instrukce, jak nejlépe postupovat.  

Někteří dospívající mohou reagovat na dotyk pozitivně, jiní se mohou 

stáhnout, protože dotyk druhé osoby je pro ně nepříjemný. S vozíkem 

manipulujeme po předchozím uvědomění dospívajícího, nikdy ne proti jeho 

vůli. Kromě vytváření bezbariérového fyzického prostředí se snažíme 

o vzájemnou spolupráci a důvěru všech zúčastněných. (srov. Venglářová, 

2006; Plevová, 2010) 

„Pokud je možnost aktivní spolupráce s rodiči, začleníme ho do celého 

procesu. O všem mluvíme společně a staneme se partnery s jasně vymezenými 

kompetencemi. Dítě z komunikace nikdy nevynecháváme, nemluvíme o něm, 

ale s ním.“ (Venglářová, 2006, s. 80) 
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4. 2. Role pohybu (gesta) v komunikaci 

V neverbální komunikaci nám gesta, mimika a samotný postoj těla pomáhají 

v komunikaci s ostatními podpořit vyjádření toho, co říkáme, ale i toho, co 

cítíme. Jsou to jakési pomocné prostředky, které nám pomáhají budovat náš 

obraz ve společnosti. Je to pro nás důležité, protože chceme být ve společnosti 

užiteční, ale také potřebujeme pocit, že to lidé oceňují. (Plevová, 2010) 

Dospívající děti se SMA mají sníženou schopnost vyjadřovat se 

mimoslovně. Postupné snižování hybnosti celého těla vlivem oslabování 

svalstva zasahuje i obličej a krk. Ochabnutí svalů ve tváři způsobuje 

neobvyklý výraz, proto mohou ostatní lidé reagovat v komunikaci negativně. 

To, co odečítáme z tváře dospívajícího dítěte, nemusí korespondovat 

s významem slov, naopak dojem může být protichůdný, např. slyšíme smích, 

radostná slova, ale tvář vidíme lhostejnou, netečnou. (srov. Plevová, 2010; 

Inclusive education, 2007) 

Artikulace pro tyto jedince nepředstavuje významný problém, zato síla 

hlasu slábne v důsledku zhoršování dechových funkcí a ochablých svalů. 

U mladého člověka se může rozvinout nervozita, pokud je nutné, aby oslovil 

větší skupinu nebo se vyjadřoval v přeplněném či hlučném prostředí. (Inclusive 

education, 2007, s. 51) Snažíme se proto dospívajícímu dávat uzavřené otázky 

a zajistíme ticho ve třídě, když mluví. Postižený se SMA, u kterého bylo 

potřeba podpořit dýchání tracheostomií a dýchacími přístroji, mluví totiž pouze 

šeptem. (Kol. autorů, Metodika, 2012) 

 

4.3. Chyby v komunikaci 

Mezi časté chyby při komunikaci s tělesně postiženým člověkem patří, že se 

v rozhovoru obracíme na doprovod nebo komunikujeme způsobem, jako 

bychom mluvili s mentálně postiženým. Komunikaci neprospívá předstírání 
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lhaní, zlehčování projevů druhého, vyhýbavé odpovědi nebo celkový nezájem. 

Autoritativní přístup plodí napětí a stres. V mladém člověku káráním 

a vyčítáním živíme pocit viny udělané chyby. Ani okázalé projevování lítosti 

nad osudem mladého člověka není na místě. Měli bychom dávat pozor, aby to, 

co říkáme nahlas, bylo v souladu s tím, jak se tváříme. Způsob, jakým jednáme 

a jak se chováme, je významnou součástí naší komunikace. (Venglářová, 2006) 

 

4.4. Komunikace s vážně nemocným pacientem 

Asistent pedagoga se může v hovoru s dospívajícím dítětem se SMA dostat 

do podobné situace jako zdravotní sestra komunikující s pacientem na vážná 

témata jeho existence. Podle výpovědí zdravotních sester k rozhovoru na vážné 

téma dochází většinou nečekaně. Vážně nemocný pacient se najednou zeptá na 

svou nepříznivou prognózu nebo začne přímo hovořit o umírání a smrti. 

Gabriela Mahrová (Venglářová, 2006, s. 109–112) doporučuje užít v této 

situaci nedirektivní rozhovor. Sestra (asistent pedagoga) by se měla snažit: 

Posílit pacientovu „vůli k životu“ tím, že mu pomáhá hledat malé cíle, na 

které pacient upře svoji pozornost (např. ve vztazích s blízkými). Jedná se 

o poskytnutí podpory zakládající se na pravdivé situaci, která nic nepředstírá. 

Plané naděje by byly nežádoucí. 

• Rozhovorem sledovat, aby pacient akceptoval svůj zdravotní stav a aby 

zároveň nerezignoval na to, co ještě podle aktuální situace dělat může, 

a abys e jen pasivně neodevzdal svému osudu. V neposlední řadě by se 

měla sestra snažit pozvednout pacientovo sebevědomí. Vzhled je 

součástí naší identity a je pochopitelné, že třeba nejrůznější deformace 

působí při nejmenším jako jistá disharmonie. Pacientovo vnímání sebe 

sama je vlivem závažného onemocnění narušené. Na sestře je ubezpečit 
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ho, že bez ohledu na všechny neduhy je člověk zajímavý a svým 

způsobem jedinečný.  

Pro konkrétní představu autorka dále rozvádí příklady vhodné a naopak 

nevhodné komunikace s vážně nemocným pacientem, které shrnuje do 

následujících zásad: 

• pacienta bychom se měli upřímně zajímat. 

• Měli bychom se soustředit na sladění našeho verbálního a neverbálního 

projevu, aby naše slova sdělovala totéž co naše mimika, postoj těla 

a gesta. K nesouladu často dochází při náročných situacích, kdy 

můžeme mít například strach, slovně projevujeme zájem, ale přitom 

uhýbáme pohledem nebo jsme otočeni zády. 

• Nezamlouváme závažné téma rozhovoru, které pacient otevře, setrváme 

navzdory tomu, že je téma nepříjemné a že se ho třeba i bojíme. 

• Sledujeme pacientův aktuální stav, znaky únavy, ochoty či neochoty 

k rozhovoru; nesoustřeďujeme se na projevy onemocnění, ale na 

pacienta samotného. Lépe se ptát „Jak se dnes cítíte?“ než „Bolí vás 

stále záda?“ To, co sdělujeme, by mělo být pro pacienta srozumitelné. 

Že tomu rozumí, o tom bychom se měli ujistit.  

 

Říct pravdivou prognózu „při zachování naděje“ je důležité, znamená to dát 

nemocnému a jeho rodičům možnost a čas se s reálnou situací vyrovnat. 

Tělesné potřeby mohou být dostatečně uspokojeny pomocí léků odpovídajících 

aktuálnímu zdravotnímu stavu. Avšak je tu též psychologická potřeba intimity, 

soukromí, pocitu bezpečí. O to vše pacienta připravujeme, jestliže nejsme 

upřímní a lžeme, tím ho zaháníme do izolace. Nesmíme pominout ani sociální 

potřeby, jako je potřeba lásky, blízkosti jiného člověka a podpory blízkých, 

potřeba pocitu vlastní hodnoty pro ostatní. O tom všem je nutné s mladým 

pacientem mluvit a inspirovat ho, aby i on se otevřel lidem, na nichž mu záleží. 
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Aktuálně se v této životní etapě otvírá spirituální potřeba přemýšlet o přesahu 

našeho bytí; je možné pozvat na návštěvu duchovního, který se zaměřuje na 

službu mladým umírajícím lidem. „Dejte dítěti najevo, že jeho život může být 

kompletní, i když je krátký, a že ho blízcí nepřestanou milovat a nezapomenou 

na něj.“ (Plevová, 2010, s. 189) 

Kvalitativní studie australských odborníků jako první doporučení stanovují, 

že pacient by měl mít k dispozici paliativní péči a to i v případě, že není nucen 

k jejímu bezprostřednímu využití. Zároveň bude potřebovat také průběžnou 

psychosociální podporu. Psychologická asistence by měla být podle závěrů 

analýzy poskytována i pečujícím členům rodiny i profesionálům. Otázka smrti 

má být řešena už na začátku, hned poté, kdy je poprvé potvrzena diagnóza. 

(Aoun, 2011, s. 848) 

Právě potřebu plánovité a kvalitní péče o osoby pečující zdůrazňují i další 

studie britských odborníků, ti došli k závěru, že včasné uvolnění napětí a stresu 

u ošetřujících má pozitivní vliv na pacienty, na jejich prožívání vlastních 

potíží. Autoři opět akcentují včasné a dobré plánování systému takové 

asistence, aby byla schopna v pravou chvíli účinně oslabit u pacienta pocity 

beznaděje a vyčerpání. (Whitehead, 2012, s. 376) 

 

4.5. Umírání a dospívající 

4.5.1. Vnímání a prožívání smrti u dospívajícího  

S procesem osamostatňování si dospívající postupně uvědomuje, že smrt je 

konečný stav, znamená definitivní konec, platí univerzálně pro všechny, 

protože zemřeme všichni bez výjimky. Navzdory tomu se někdy dospívající 

chovají neodpovědně riskantním způsobem, jakoby se jich smrt netýkala. Ale 

smrt blízké osoby nesou velmi těžce. Potácejí se mezi „zranitelností dítěte“ 

a „zodpovědností dospělého“ a mají obavy dávat své city najevo jako projev 
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slabosti. Odolávat přívalu emocí a umět se s nimi vyrovnat, bývá nelehký úkol. 

Dospívající se uzavírá do sebe, žije ve stresu, nemá představu, co bude dál, 

ztráta smyslu života se může projevit až sebevražednými sklony. Intenzivní 

emocionální prožitky může někdy dospívající zvládnout tím, že o svých 

pocitech a prožitcích mluví a dokáže svou bolest a smutek pojmenovat. Silné 

intenzivní emoce může dospívající také zvládat racionálním zpracováním tím, 

že mluví o svých pocitech, o tom co prožívá, vyjadřuje slovně svou bolest 

a smutek.  

• Kamarádství se stejně postiženými dětmi je problematické v tom, že 

dítě prožívá zhoršující se zdravotní stav nejen u sebe, ale i u svých 

kamarádů v horším případě pak prožívá i jejich smrt. 

• Umírá-li samotný postižený mladý člověk, pak je jeho prožitek závislý 

na tom, do jaké míry si realitu smrti uvědomuje a jak ji chápe. 

V rozporu s přirozeným procesem zrání a vývoje přichází umírání příliš 

brzy. Dlouhotrvající nemoc má vliv na sebe vnímání dospívajícího. 

Vedle hrozby samotné smrti si dospívající zakládá na mínění ostatních. 

Horlivě se snaží vyniknout nad své vrstevníky, snadno propadá pocitu 

vzteku kvůli nemožnosti dosáhnout kýženého cíle. Touží, chce, ale 

nemůže, nemá k tomu podmínky, ale ani čas. Pokud si mladí lidé 

uvědomí blížící se smrt, přemůže je úzkost, přestávají se už ptát 

a nejsou schopni o svém prožitku mluvit.  

• Stáří dítěte má vliv na pochopení, co je nemoc a smrt, na schopnost 

komunikovat a mít podíl v rozhodování o péči i na ovládání bolesti. 

• „Dobrá“ komunikace s dospívajícím v paliativní péči má klíčový 

význam. Je potřeba se připravit na to, že pečujícím osobám budou 

pokládány základní existenciální otázky typu: „Umírám?“ Odpovědi by 

měly odpovídat úrovni chápání a osobnostním zvláštnostem 
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dospívajícího, včetně jeho zkušeností, náboženských a kulturních 

specifik. Před smrtí dítě ochránit nemůžeme. 

• Tím, že otevřeme pravdivě téma smrti, pomáháme dospívajícímu dítěti 

orientovat se v jeho situaci, porozumět jí a přijmout ji. Děti s fatálním 

onemocněním „rozumí smrti“ ve větší míře, než by se dalo obvykle 

čekat, velmi dobře si uvědomují konečnost svého života. (srov. 

Venglářová, 2006; Plevová, 2010) 

 

4.5.2. Úmrtí a truchlení  

Neexistují žádná přesná pravidla pro tyto situace. Každý je jiný a každá 

situace je jiná. Školy by měly být připraveny jak se vyrovnat se smrtí dítěte 

před touto smutnou událostí. Takový plán by měl zahrnovat: kontakt s rodinou, 

informování zaměstnanců, dětí a ostatních rodičů. Poskytnutí podpory pro 

zaměstnance školy a jejich žáky, jmenování klíčové osoby, která by 

koordinovala další aktivity, například uspořádání piety, mše, nebo jiného 

odpovídajícího setkání, které by mělo charakter smutečního obřadu. 

Plán pro případ takové nešťastné události by měla mít každá škola 

• Je důležité projevovat účast rodičům, sourozencům a blízkým přátelům 

zemřelého dítěte. Jejich zármutek může trvat dlouhou dobu, není 

neobvyklé, že se s ním vypořádávají celé roky. 

• Neutíkat před smrtí, neignorovat ji. 

• Udělat konkrétní čin, který označí – připustí, že někdo zemřel. 

• Nejdříve vše říci malé skupině přátel, sourozenců, je to ztráta pro třídu 

stejně jako pro školu. 

• Neměnit okamžitě zasedací pořádek a dispozice třídy, ale jednoznačně 

dát znát, že žák už není. 
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• Dát průchod svým emocím a dát najevo, jak těžko se se ztrátou všichni 

vyrovnávají, učitelé ať se nebrání průchodu emocí i před žáky 

(Inclusive education, 2007) 
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5. Kazuistika 

Čtrnáct měsíců jsem pracovala na druhém stupni základní školy jako 

asistentka pedagoga. Asistovala jsem Marii, dívce s tělesným postižením 

(SMA I.–II. stupeň). 

Začala jsem s ní spolupracovat v polovině 8. třídy. Do školní výuky byla 

integrována od 1. třídy základní školy a její speciální vzdělávací potřeby byly 

zaneseny v individuálním vzdělávacím plánu (IVP). Závažné zdravotní 

postižení vyžadovalo individuální integraci a mou stálou přítomnost. 

Byla jsem mj. proškolena, jak správně s dívkou manipulovat. V důsledku 

ubývání svalové hmoty Marie neovládala motoriku trupu a končetin, mohla 

pohybovat pouze prsty na rukou a byla trvale upoutána na vozík. Udržela sama 

vzpřímenou hlavu, ale pokud krční svaly náhle ochably, zdvihla dívka hlavu 

jen s cizí pomocí. 

Mému nástupu na místo asistentky pedagoga předcházelo konkurzní řízení, 

v němž vedení školy upřednostňovalo uchazečky, které dosáhly odpovídajícího 

vzdělání, absolvovaly kurz asistenta pedagoga a měly zkušenosti v této profesi. 

Uvedené podmínky jsem nesplňovala. Přesto jsem byla přijata, a to na základě 

osobního přání dívky, protože jsem v ní vzbudila sympatie. Učitelům jsem při 

přijímacím řízení představena nebyla. 

Při prvním setkání s pedagogy v den nástupu jsem byla budoucími 

spolupracovníky přijímána s různou mírou sympatií. Někdo nabídl ruku 

a úsměv, jiní kolegové pozdravili jen na dálku od tabule, další mě téměř 

ignorovali. Spolužákům Marie jsem byla představena třídní učitelkou. Děti 

reagovaly v podstatě vlažně, bez zájmu. Pro mě to rozhodně nebyl příjemný 

začátek, ani pozitivní zkušenost. Teprve později jsem se dozvěděla, že se 

v průběhu dvou let u Marie vystřídaly čtyři asistentky, takže jsem nastoupila 

jako pátá v pořadí. 
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Dokument Pracovní náplň asistenta pedagoga, který mi předala zástupkyně 

ředitele školy, deklaroval, že mými „klíčovými aktivitami“ jsou „především 

spolupráce s pedagogy při vyučování, podílení se na integraci dívky do 

školního kolektivu a poskytování pomoci při sebeobslužných úkonech.“ 

Formálně správné a úplné zadání jsem v praxi naplnila jen částečně. Marii 

jsem převážně pomáhala při sebeobsluze. Dívka na mne byla zcela odkázána 

při jídle, oblékání a při osobní hygieně. V průběhu vyučování jsem jí podávala 

do ruky psací potřeby a připravovala učební pomůcky. 

Při přenášení z lehátka na vozík či naopak Marie pociťovala bolest různé 

intenzity, podle toho, jak se povedlo ji polohovat. Musela jsem se vyrovnávat 

s faktem, že v průběhu jakékoliv manipulace ji budu nechtěně způsobovat 

určitou míru bolesti. Mrzelo mě, že ji zraňuji a čas od času jsem cítila výčitky 

a dokonce vůči sobě vztek, že nejsem schopná přenést ji dostatečně citlivě. 

Jindy jsem se zas zlobila na Marii a pak jsem se za tyto emoce styděla. 

Domnívám se, že stresující zkušenosti, pramenily především z toho, že jsem 

byla Marii neustále k dispozici. Postupně jsem začala právě v tomto 

konkrétním rozměru svého tehdejšího povolání spatřovat nechtěný a negativní 

efekt. Moje stálá přítomnost u Marie znemožňovala navázání jejího 

přirozeného kontaktu i s ostatními dětmi, tedy její samotnou integraci, 

a posilovala také moji izolaci od ostatních kolegyň. 

Pokusila jsem se Marii navrhnout, že ji nechám ve třídě na krátký čas 

samotnou a po přestávce se k ní zas vrátím. Odmítla. Mám za to, že v té době 

už neměla o své spolužáky zájem. Raději trávila čas sama v kabinetu, kde 

odpočívala. 

Nedostatečné speciální pedagogické znalosti většiny učitelů a slabá opora, 

kterou jsem měla ve vedení školy, celkovou situaci neulehčovaly. Spolupráce 

s pedagogy byla zúžena na základní komunikaci o probírané látce a zajištění 

zápisů z hodin do sešitu. O „vzájemné spolupráci“ se, myslím, nedalo mluvit. 
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Podvědomě jsem cítila, že autentická integrace musí mít další rozměry, ale v té 

době jsem neměla přesnou představu o tom, jak by systém měl fungovat. 

Pokud ji mělo vedení školy nebo jednotliví pedagogové, musím konstatovat, že 

jí rozhodně nedali patřičný průchod. 

Marie patřila mezi nejlepší žáky ve třídě, měla brilantní slovní projev, 

komponovala vynikající slohy. Náš osobní vztah začal jako přátelský a dobrý 

tón jsme společně udržely. Rozuměly jsme si v lidské rovině, měla jsem ráda 

Mariin smysl pro humor a schopnost detailně a vtipně popisovat její rozhodně 

netradiční prožitky. Marii se dařilo udržovat formálně dobré vztahy také se 

spolužáky i s učiteli. Ve skutečnosti se ale daly její postavení i celková situace 

označit za problematické a míra jejího zapojení do života třídy byla 

nedostatečná. To nakonec potvrzovala sama, pocit osamění u ní postupně sílil. 

Na prvním stupni probíhala integrace uspokojivě bez potíží. Marie měla 

paní třídní učitelku, na kterou ráda vzpomínala, do školy se těšila, ráda se 

kamarádila s ostatními dětmi, v té době ještě chodila do dramatického kroužku, 

měla kamarádku, která ji navštěvovala doma. Poměrně příznivá situace byla 

jistě pozitivně ovlivní i tím, že celková paralýza nedosahovala takového 

stupně. 

Negativní změna ale přišla se sloučením tříd na druhém stupni, z původní 

třídy Marie zůstalo jen pět spolužáků. Ostatní odešli především na víceletá 

gymnázia. Není nezajímavé, že jsem později po svém nástupu do role 

asistentky pedagoga sama bez dalšího upřesnění poznala na první pohled, kdo 

patří do původního kruhu spolužáků. Byly to právě ty děti, které Marii občas 

přirozeně kontaktovaly, ostatní ve třídě si jí v podstatě nevšímaly. 

S pracovnicí ze speciálního pedagogického centra (SPC) jsem za celou dobu 

svého působení ani jednou nepřišla do kontaktu, natož abych s ní něco 

konzultovala. Nutno dodat, že klíč k řešení tohoto problému ležel mimo můj 

dosah. Zástupkyně SPC do školy přicházela zpravidla bez ohlášení tak, aby se 
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nepotkala s matkou dívky, s níž měla, diplomaticky řečeno, komplikovaný 

vztah. Zástupkyně SPC navrhovala spolu s vedením školy, aby byl Marii 

zkrácen pobyt ve škole kvůli zhoršení zdravotního stavu. To však rodiče 

odmítali. 

Vztahy mezi rodinou a školou jsem vnímala jako problematické. Mariini 

rodiče měli jistou představu o tom, jak by měla integrace probíhat. Poukazovali 

na to, že je ve třídě izolovaná a že se při organizování školních akcí zapomíná 

na podmínku bezbariérového prostředí či zajištění výtahu nebo plošiny, což 

Marii přirozeně vylučovalo z účasti na takových akcích. Vedení školy i učitelé 

ale měli spíše dojem, že dělají, co mohou, a že se jejich snahy nesetkávají 

s řádnou odezvou. 

Problém, jak jsem měla možnost postupně nahlédnout, čím více jsem 

pronikala pravidly a dynamikou integrace, tkvěl zejména v nekomplexním 

přístupu školy, která snad podnikla jen dílčí prointegrační opatření. Postupně 

jsem došla k přesvědčení, že to k integraci žáka se SMA rozhodně nestačí.  

Má-li být integrace považována za úspěšnou, vyžaduje to podrobný plán, který 

počítá se zhoršujícím se stavem pacienta. Zdraví přirozeně pak ovlivní 

i aktuální vzdělávací potřeby dítěte, které se v průběhu školní docházky mění. 

Vedle vzdělávání tu jde o důležité potřeby sociální a psychické, stejně 

naléhavé. Právě ty podle mého názoru byly u Marie opomíjeny a nedařilo se je 

nenaplnit. A tento trend by se dal zvrátit jen systematickou prací s celou třídou. 

Systém selhal v tom, že děti vnímaly Marii jako jakýsi nutný přívažek, jako 

„nutné dobro“. A cítit to bylo zřetelně třeba v situaci, kdy třída nemohla 

například místo vyučování jít o patro výš na promítání dokumentárního filmu, 

protože plošina byla mimo provoz. 

V konečném důsledku se školní úsilí redukovalo hlavně na to, aby se Marie 

s mou pomocí zařadila do hlavního proudu vzdělávání s tím, že bude mít, 

podobně jako všechny ostatní děti, v pořádku své zápisky z vyučování a bude 
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zvládat probíranou látku. To se mi zdálo poměrně málo ve chvíli, kdy mluvíme 

o pacientovi s velmi dramatickou prognózou těžké nemoci. 

Z Mariina života se postupně vytratily všechny kamarádky, v době kdy jsme 

se poznaly, neměla už v prostředí školy ani jednu. Silnou oporou jí byla její 

pevně semknutá rodina. Marie přestala mít zájem zůstávat o přestávkách ve 

třídě – dílem proto, že se s ní nikdo nebavil, a dílem také proto, že měla čím dál 

vetší bolesti páteře a potřebovala si ulevit v kabinetě na lehátku. 

Konstatovala jsem, že Mariina integrace se zdařila opravdu jen částečně, je 

ale potřeba zdůraznit, že v jejím pocitu frustrace a osamění sehrál klíčovou roli 

Mariin zhoršující se zdravotní stav. I v běžných situacích jsem postupně 

pozorovala, jak je víc a víc apatická. Přestalo jí například záležet na tom, jakou 

barvou bude mít podtržený nadpis v sešitě, jestli má při odchodu domů 

dokonale upravený lem na peleríně, zda je čelenka v jejich vlasech dokonale 

posazená na hlavě a horká čokoláda z automatu pro ni ztratila chuť: detaily, 

které pro ni dříve byly důležité, ztratily význam. 

Únava se stupňovala, bylo slyšet, jak její dech ztrácí sílu. Topení v kabinetu 

běželo na plné obrátky, přesto se Marie nemohla zahřát. Stávalo se stále častěji, 

že v kabinetě tvrdě usnula, někdy i na hodinu. Ztrácela poslední zbytky sil. 

Diagnózu dobře znala, s maminkou o ní hovořily otevřeně. Se mnou o tomto 

tíživém tématu nikdy nemluvila. 

Po roce, na den přesně, co jsem nastoupila na místo asistentky pedagoga, se 

mi zablokovala záda; práce asistenta u dítěte se SMA je náročná také fyzicky. 

Tři týdny jsem byla doma a pak jsem se vrátila nazpátek do školy. Marie měla 

obavy, abych neodešla, slíbila jsem jí, že pokud mi to záda dovolí, zůstanu. 

V té době jsem intenzivně přemýšlela o smyslu toho všeho, pozoruhodné 

ovšem je, že jsem si vůbec nepřipouštěla její smrt. V patnácti se přece neumírá. 

Touto iluzí se myslím utěšovali i ostatní v učitelském sboru, frustrace stoupala. 

A bylo potřeba se ovládat před dětmi ve třídě, které neměly nejmenší tušení, že 
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se Mariin zdravotní stav opravdu zhoršil. Nepoznaly to. Zbývalo pár měsíců do 

konce deváté třídy. 

V této situaci jsem kontaktovala zástupkyni ředitele a požádala ji, aby 

s rodiči probrala aktuální stav. Odmítla s tím, že se s maminkou dá těžko 

dohodnout. Rozhodla jsem se, že s maminkou promluvím při nejbližší možné 

příležitosti sama. Druhý den ráno jsem se ale dozvěděla, že Marie zemřela. 

Zástupkyně ředitele mě požádala, abych ve škole vyřídila nutné formality 

ohledně ukončení mého pracovního poměru (ve smlouvě bylo uvedeno, že 

moje místo zaniká dnem úmrtí dítěte). I přesto jsem nabídla pomoc. Mé 

nabídky ale škola nevyužila. 

Za čtrnáct dní jsem byla pozvána na společné sezení dětí a třídní učitelky, 

ale nemohla jsem přijít, protože jsem nastupovala na nové místo. Podle 

výpovědi kolegyně ale bylo z rozhovoru s dětmi patrné, jak je daná situace 

zaskočila. Neměly tušení o Mariině těžkém zdravotním stavu a teď měly pocity 

viny. S dětmi jsem se viděla až na pohřbu a pak ještě jednou, když se loučily se 

školou. 

S odstupem času si uvědomuji, že mi společný rozhovor s dětmi ve třídě 

chybí, měla jsem se v nové práce určitě uvolnit.  

Když zpětně hodnotím svou práci asistentky pedagoga, cítím vůči Marii 

dluh, profesionální dluh. Nestačí pomáhat dítěti s postižením tím, že jsme na 

něj milí, hladíme ho po hlavě, postavíme plošinu a snášíme jeho pobyt ve 

škole. Integrovat jen pro integraci! V té chvíli jsem ale přesně nevěděla, jak 

mám pomoct, a jsem přesvědčená o tom, že kdybych byla vzdělána v této 

profesi, jistě by to přispělo k mému lepšímu pracovnímu výkonu. 

Jako asistentka pedagoga jsem se často dostávala do soukolí protichůdných 

požadavků od nadřízených, rodičů, Marie, žáků i učitelů. Učitelé mě nebrali 

jako rovnocennou partnerku a to nebylo příjemné. Vyslechla jsem názory 

jedněch i druhých. Lavírovala jsem mezi požadavky vedení školy a požadavky 
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rodičů. Z původně plánované spolupráce mezi školou a rodiči se vyvinul 

konfliktní vztah, v kterém jsem hrála roli spojky, protože jsem neměla problém 

komunikovat ani s matkou, ani s vedením školy. 
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Diskuze 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila zachytit a popsat psychologické 

aspekty integrace dítěte se vzácným onemocněním SMA. Tento úkol nebyl 

snadný a to zejména s ohledem na skutečnost, že v Česku není v této oblasti do 

detailu vyvinut a implementován systém pomoci ani informovanosti. 

První komplexní dokument o standardech péče o pacienty se SMA 

publikovaný ve Spojených státech v roce 2007 v Journal of Child Neurology 

uvádí (Wang, s. 1027), že v podstatě neexistuje žádný obecný návod, který by 

formuloval zásady této praxe. Jakkoli je materiál věnován především samotné 

medicínské praxi a rehabilitaci, je stav, který popisuje v zásadě podobný 

i v oblasti péče o klienty se vzácnými neurologickými chorobami. Upozorňuje 

mimo jiné také na na rozdíly ve znalostech praktických lékařů i na rozdílnost 

regionálních či kulturních standardů. To vše přináší značné rozdíly jak v péči, 

tak v klinických výsledcích. Jakkoli v posledních létech byl zaznamenán 

viditelný pokrok v diagnostice a vývoji léčiv, tento pokrok se neobrazil 

v širokém a správném pochopení péče samotné. Rodiče dětí s nově 

diagnostikovanou SMA jsou často odkázáni na informace přes internet nebo 

vyhledávání pomoci daleko mimo svůj region. Jejich komplikované a někdy 

nákladné snažení se proto může míjet účinkem. (Journal of Child Neurology, 

2007) 

O jistém vakuu, které složitou diagnózu SMA provází, jistě může svědčit 

fakt, že se na základní škole péče o dívku se SMA mohla ujmout asistentka bez 

odborného výcviku či vzdělání, navíc jako několikátá v pořadí. Tak, jak tomu 

bylo v mém případě. Šlo o první chybu v sérii dalších systémových nedostatků. 

Plná informovanost všech zúčastněných a propracovaný komplex péče je 

jedinou zárukou jejího úspěšného zvládnutí. 
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Druhý stupeň základní školy potom představuje podle mého názoru 

v integraci dospívajících dětí se SMA jednoznačnou výzvu a tou se zabývá 

i tato bakalářská práce, která poukazuje na nutnost celostního přístupu nejen ze 

strany škol, ale i laické a profesionální veřejnosti.  

Pokud zůstaneme u vzdělávacích ústavů, tak by kromě prvotních 

a přirozených opatření např. zajištění plně bezbariérových prostor s výtahem či 

plošinou, měla škola plánovat výuku a celý provoz s ohledem na žáka 

s handicapem. Tyto plány by navíc měly počítat s možností průběžné změny 

potřeb dítěte se SMA v souvislosti s jeho zhoršujícím se zdravotním stavem. 

Klíčová je především systematická a propracovaná komunikace, kdy všichni ve 

škole, včetně spolužáků, jsou včas a korektně informování. Nezbytné je 

propojení s odborníky, jak na to jednoznačně upozorňují práce z tohoto oboru – 

vedle zmiňovaného Journal of Child Neurology také Inclusive education for 

children with muscular dystrophy and other neuromuscular conditions. 

(Inclusive education, 2007) 

Vedle toho se v perspektivě mé konkrétní profesionální zkušenosti jako 

nutná jeví snaha o celkovou přeměnu obecného způsobu vnímání tohoto 

problému a změnu postoje veřejnosti vůči lidem s postižením. Přátelské 

a komunikativní prostředí pro dítě se SMA, odstranění bariér nejen ve fyzické 

rovině, ale i v rovině psychologické, Mnohé bariéry vznikají z neznalosti, ze 

strachu nebo pohodlnosti, anebo naopak z přílišných a nezřídka falešných 

ohledů. 

Obavy a pozornost jsou podle mých zjištění a osobních zkušeností zcela na 

místě. Inkluze pro samotnou inkluzi fungovat může, ale nebude pravděpodobně 

fungovat dobře. Za zcela nedostatečné se dá označit jen samotné dosažení 

dobrého prospěchu či naplňování školních osnov. K dosažení skutečně 

pozitivních výsledků je třeba nejen propracovaný systém péče, ale klíčové je 

především vědomí smyslu a reálná strategie. V situaci, kdy integrujeme 
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pacienta, který je zjevně v terminálním stádiu těžké nemoci, ústředním 

měřítkem má být kvalita jeho života tváří v tvář neodvratnému konci. Tyto 

referenční body musejí být stanoveny na samotném začátku a mají si jich být 

vědomi vedle všech členů rodiny také pedagogové, pečující profesionálové, ale 

v odpovídající míře i spolužáci a přátelé dospívajícího dítěte se SMA. Pro 

rodiče a dospívající dívku, které jsem asistovala, měla být návštěva školy 

především společenskou záležitostí. Praxe ve škole však sledovala především 

splnění požadavků školních osnov, na pěstování vztahů ve třídě nezbývalo moc 

času. Myslím, že ještě stále v našem školství převládá soustředění na výkony 

dětí a význam vzájemných vztahů ve třídě jsou vnímány jako něco podružného, 

a přitom dobře stmelená třída může být vynikajícím prostorem i pro vytváření 

přátelství někdy dokonce na celý život. 

V této práci jsem se snažila mapovat také specifika integrace dítěte se SMA 

na druhém stupni základní školy s akcentem na psychologický rozměr tohoto 

úkolu. I zde studium odborné literatury vede k závěru, že je potřeba hledat 

cesty, které vedou ke komplexnímu přístupu. Integrace na škole se nedotýká 

jen samotného integrovaného žáka, ale všech zúčastněných, kteří se učí nebo 

pracují ve škole, a má vliv na kvalitu jejich života. A tento požadavek je tím 

naléhavější, čím dramatičtější je vývoj diagnózy u dítěte nebo mladistvého. 

 Škola by se měla seznámit s průběhem tohoto závažného onemocnění, měla 

by plně porozumět jak diagnóze, tak prognóze postižení a také změnám, 

kterými dítě v průběhu školní docházky postupně prochází. Měla by 

konzultovat speciálně vzdělávací potřeby dítěte s odborníky a vyjasnit si 

s rodiči vzájemná očekávání. Stejně tak je zapotřebí dostatečně komunikovat 

s rodiči o tom, co je škola schopna nabídnout, aby zabránila případnému 

zklamání ze strany rodiny. (Inclusive education, 2007) 

Velký, zatím málo využívaný zdroj, vidím v potenciálu rodičů ostatních dětí 

ve třídě, protože rodičům většinou velmi záleží na tom, aby se děti cítily ve 
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škole dobře. Stále se ale podceňuje čas investovaný do vzájemné komunikace 

a sdílení některých problémů mezi rodiči, dětmi a školou jako by to byla ztráta 

času. Přitom vědět proč tu jsme, cítit, že někam patříme, pochopit, že můžeme 

být pro někoho užiteční, že můžeme a chceme se na něčem smysluplném 

podílet, to by měla být naše přirozená potřeba jako společenských bytostí. 

V současné době je v Česku možné najít jen málo specializované literatury 

na konkrétní téma SMA a integrace. Díky internetu a sociálním sítím je ale 

možné získat odpovídající zdroje (mimo jiné v anglickém jazyce). Jako dobrý 

příklad kvalitně zpracovaného projektu lze uvést v této práci citovanou práci 

Inclusive education for children with muscular dystrophy and other 

neuromuscular conditions, (Inclusive education, 2007) která uceleně informuje 

o integraci dětí s nervosvalovým onemocněním, kam patří i nemoc SMA. 

Otevřeně se zde hovoří o každém aspektu integrace a autoři se nevyhýbají ani 

tématu sexu a dalších intimních záležitostí týkajících se dospívajících dětí, což 

dostupná literatura v češtině zmiňuje výjimečně a jen okrajově, přestože jde o 

přirozenou součást lidského života. V tomto případě se nezapře dlouholetá 

anglosaská zkušenost v sociální práci – systematický přístup, plánování 

dopředu, přesné vymezení kompetencí apod. Nedomnívám se nicméně, že by 

bylo ideální v plné míře aplikovat britský způsob integrace v Česku, protože 

východiska a podmínky pro ni jsou u nás jiné, od kulturní tradice až po 

finanční prostředky. Britský koncept ale může být cennou inspirací zejména 

k větší přirozenosti a otevřenosti. Autorizovaný český překlad zmíněné práce 

by se mohl stát kvalitním výchozím bodem a zároveň rámcem odborné diskuse 

a možná také impulzem k vypracování konkrétního praktického plánu 

integrace dětí se SMA v našich současných podmínkách. 

K tématu bakalářské práce jsem přistoupila vybavena také konkrétní 

zkušeností ženy, jež asistovala dívce se SMA více než rok až do předvečera její 

smrti. Moje praxe stejně jako průběžné studium literatury ukázaly, že právě 
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asistující pozice může mít a má v integraci zvláštní význam, dokonce velmi 

silné postavení. To je dáno tím, že zejména na druhém stupni vedle rodičů tráví 

asistent s dospívajícím dítětem podstatnou část dne a může se stát důležitým 

mediátorem v řadě situací. Pro zvládnutí takového postavení je tak dobrá 

informovanost a průběžná teoretická příprava naprosto zásadní. Asistent 

pedagoga by měl před podpisem smlouvy důkladně zvážit zodpovědnost, 

kterou na sebe bere. Zdaleka nejen právní či profesionální, ale i morální 

a psychologickou. Náročné a stresující situace jsou nevyhnutelné. Dítě se může 

začít dusit, má bolesti různé intenzity, upadá do stavů na hraně vážné zdravotní 

krize (tady se otvírá téma poskytnutí první pomoci dítěti se SMA). Je důležité 

znát a stanovit cenu práce asistentky, právě s tím, že má jasně vymezené 

kompetence a odbornou znalost konkrétní problematiky. Pro potencionálního 

asistenta pedagoga k dospívajícímu dítěti se SMA doporučuji navštívit školu 

přímo a zažít integraci nablízko. Je dobré zjistit si od nastávajících kolegů, 

v jakém stavu je vedení a organizace školy a jak oni sami se cítí ve škole. První 

známky toho, jak se bude spolupráce odvíjet dál, se dají rozpoznat už při 

vstupním rozhovoru, např. kolik času vedení uchazeči věnuje, seznámí-li ho 

předběžně alespoň s některými kolegy, anebo zástupce vedení nechá uchazeči 

vyplnit nějaký dotazník a tím seznamování skončí. 

Zatímco medicína a farmacie postupují pomalu ale jistě vpřed, projekty na 

podporu pacientů hluboko zaostávají. Za příznačný lze označit už jen fakt, že 

SMA v přeneseném slova smyslu neexistuje ani pro státní orgán, který by měl 

mapovat situací dětí na škole. Zástupci Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky (MŠMT) na můj dotaz ohledně aktuálního 

počtu dětí se SMA na druhém stupni ZŠ v národním měřítku, odpověděli, že 

podobnou statistiku vůbec nevedou: „K Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud 

máte na mysli žáky se SMA (Spinal muscular atrophy), jde podle 

§ 16 školského zákona o žáky se zdravotním postižením. Tato kategorie je 
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evidována ve školních matrikách jako skupina, nikoli pod jednotlivými 

konkrétními diagnózami. Požadovanou informaci nezískáte nikde v resortu 

školství. Doporučujeme obrátit se na resort zdravotnictví.“ To uvedla 

v emailové korespondenci Mgr. Michaela Vencová z odboru vzdělávání 

MŠMT. Ministerstvo zdravotnictví na můj dotaz reagovalo následovně: 

„.......tato data bohužel Ústav zdravotnických informací a statistiky nemá 

k dispozici, jelikož evidence vzácných nemocí na centrální úrovni zatím 

nefunguje. Doufáme, že se nám podaří situaci od roku 2016 změnit.“ Podepsala 

Mgr. Jitka Jírová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). 

Za úspěšný pokus o kvantifikaci se dá označit práce Heleny Kočové 

(Kočová, 2014), která na základě své praxe v o. s. KR Smečno a ve spolupráci 

s pracovišti dětské neurologie stanovila aktuální počet dětí se SMA na 170. 

Jedná se jistě o relevantní bilanci, ale nemůžeme potvrdit, že je přesná či úplná, 

protože centrální evidence neexistuje. Pokud si na základě těchto dat dovolíme 

hrubou projekci, můžeme konstatovat, že výzvy spojené s péčí o děti se SMA 

a jejich vzděláváním se dotýkají také jejich rodičů, dále se jistě dotýkají mnoha 

stovek, ale v širším měřítku tisíců osob, včetně pečujícího personálů, 

pedagogů, spolužáků apod. Rozsah problému tedy nelze označit za marginální. 
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Závěr 

Za jeden z klíčových závěrů své bakalářské práce považuji praxí ověřené 

zjištění, že péče o pacienty se SMA vyžaduje jednoznačnou komplexní 

systematizaci. Komplexní návod by měl být určen všem, kdo se na tomto jistě 

nesnadném úkolu podílejí a podílet budou, aby dosáhli nejlepších možných 

výsledků. V případě SMA jde o vzácnou chorobu a už samotná diagnostika 

těchto nemocí a jejich léčení představují velkou výzvu. 

Je potřeba si především uvědomit, že děti postižené touto chorobou se 

nedožívají mnohdy ani dospělosti, a tak z času, který jim byl dán, tráví 

polovinu ve škole, v prostředí, kde se přirozeně setkávají se svými vrstevníky. 

Je tedy nanejvýš žádoucí, aby tento čas nebyl promrhán, protože jeho 

smysluplná náplň může obohatit nejen dospívající dítě se SMA, ale může se 

stát výrazným podnětem k obohacení myšlení a cítění jeho zdravých 

vrstevníků. Ve hře nejsou zdaleka jen primární kritéria školního prospěchu 

a naučených vědomostí. 

Přínos své bakalářské práce tedy vidím v osobní zkušenosti z asistence na 

druhém stupni základní školy. Snažila jsem se propojit tuto praktickou 

zkušenost s informacemi z domácích a zahraničních zdrojů a naznačit složitost 

problematiky integrace a inkluze dětí se SMA. Doufám, že i moje práce může 

přispět jako podnět k dalším úvahám nad touto opravdu závažnou 

problematikou. 
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