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Anotace
Bakalářská práce s názvem Strukturované učení nejen pro děti
s autismem se zabývá, jak uţ z názvu vyplývá, pozitivním přínosem
strukturovaného učení pro děti s autismem, ale také pro děti s mentální
retardací, poruchami pozornosti a vývojovou dysfázií.
Práce je rozdělená do dvou částí. V první části je nejprve podrobně
popsaná metoda vizuálně podporovaného strukturovaného učení. Následující
kapitoly obsahují popis jednotlivých postiţení. Nalezneme zde definice, dělení
a konkrétní moţnosti a způsoby vyuţití strukturovaného učení. Druhá část
obsahuje čtyři kazuistiky. Kaţdá se zabývá případem jednoho dítěte s jedním
z popisovaných postiţení. Jejich smyslem a cílem je ukázat, jak funguje
metoda v praxi a následně potvrdit (či vyvrátit) její pozitivní efekt a přínos.

Klíčová slova
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pozornosti, ADHD, vývojová dysfázie

Summary
This bachelor’s thesis called “The Structured Tuition not Only for
Children with Autism”, as the title implies, deals with the benefits of the
structured tuition for children with autism, but also for children with
intellectual disability, attention disorders and developmental dysphasia.
The work is divided into two parts. In the first part is closely described
the method of the visually supported structured tuition. The following chapters
contain the description of the particular handicaps. We find here the
definitions, the division, and concrete options and ways of application of the
structured tuition. The second part contains four case interpretations. Each of
them deals with a case of one child with one of the described handicaps. Their
purpose and goal is to show how the method works in place and subsequently
confirm (or disprove) its positive effect and asset.
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Úvod
Kaţdý člověk potřebuje mít ke spokojenému ţivotu vytvořený vnitřní
řád, chápat smysl svého jednání a rozumět fungování okolního světa. Naplnění
potřeby stálosti, řádu a smysluplnosti je nezbytnou podmínkou učení
a osobnostního růstu. Malé dítě se rodí bez vlastního řádu. V prvním roce
ţivota si vytváří nejdříve vlastní biorytmy, postupně potom přirozeným
vývojem a cílenou výchovou vrůstá do řádu okolního světa.
Některá postiţení komplikují nebo znemoţňují chápání a osvojování si
souvislostí, pravidel a struktury okolí. To vede často k vnitřnímu chaosu,
dezorientaci, úzkostem spojeným s neklidem či agresivitou, k narůstající
izolaci a k celkovému, často významnému, zpomalování vývoje.
Nejčastější příčinou sníţené schopnosti tvořit si vnitřní strukturu a řád
bývá neporozumění sociálním vztahům, které je typické pro poruchy
autistického spektra. Další častou příčinou můţe být porucha porozumění řeči
například při vývojové dysfázii. Někdy pochopení okolí ztěţuje nadměrný
neklid a porucha pozornosti při ADHD, jindy zase sníţení kognitivního výkonu
při mentální retardaci. Dětem s těmito poruchami je vhodné nabídnout systém
práce, který jim dodá potřebnou strukturu zvenčí, a její pochopení podpoří
vizuálním znázorněním.
Cílem mé práce je tedy představit strukturované vizuálně podporované
učení a následně ukázat, v čem je přínosné nejen pro děti s autismem, pro které
bylo původně vytvořeno, ale také pro děti s dalšími výše popsanými
diagnózami.
Strukturované učení má své silné i slabší stránky. Má práce se ale
zaměřuje především na jeho přínos a pozitivní efekt, který je na závěr ukázán
a zhodnocen v případových studiích.
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1. Strukturované učení
Strukturované učení je metoda, která se pouţívá pro výchovu
a vzdělávání lidí především s poruchami autistického spektra, ale můţe být
přínosná i pro lidi s jinými typy postiţení. Obecně pomáhá všem lidem, kteří
mají problémy s komunikací a chápáním struktur a řádu naší společnosti.
Kromě dětí s autismem je tedy vhodná také pro děti s poruchami pozornosti,
logopedickými vadami (především dysfázií) a s mentální retardací. Vychází
z programu

TEACCH

(Treatment

and

Education

of

Autistic

and

Communication Handicapped Children- péče a vzdělávání dětí s autismem
a dětí s problémy v oblasti komunikace), který„…poskytuje globální pohled na
autismus, stará se o fungování dítěte v rodině, ve škole a ve společnosti.“1
Program byl vyvinut v roce 1960 Ericem Schoplerem a Robertem
Reichlerem na Univerzitě v Severní Karolíně leţící ve Spojených státech.
Dvanáct let na to byl prohlášen za celostátní program a stal se vzorem pro další
podobné projekty vznikající po celém světě.2
Byl vytvořen jako reakce na tvrzení, ţe děti s autismem jsou
nevzdělavatelné, a z počátku byl tedy praktikován jen na osoby s poruchami
autistického spektra. Postupem času se ale cílová skupina tohoto alternativního
vzdělání rozšířila a do jejích řad přibyli také lidé s jiným druhem postiţení.

1

VOCILKA, Miroslav. Autismus: [metodická příručka pro učitele
speciálních škol a vychovatele ústavů sociální péče pro mentálně
postiženou mládež]. Praha: Tech-market, 1996, 116 s. ISBN 80-9021343-x., str.13
2

Srov. http://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/teacch (citováno dne
3.1.2015)
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1.1.

Principy
Celé strukturovaného učení stojí na třech základních pilířích, které

podrobněji popisuji v následujících kapitolách. Jedná se o:
Individualizaci
Strukturalizaci
Vizualizaci
Aby byla tato metoda opravdu efektivní, je potřeba zapojit do ní celé
okolí dítěte. Je důleţité nezavést ji jen ve vzdělávacím zařízení, které dítě
navštěvuje, ale také v jeho rodině a v prostředí, ve kterém se častěji pohybuje.
Vzdělávací zařízení by mělo být s rodinou dítěte v kontaktu a vzájemně
spolupracovat.
Strukturované učení vychází z kognitivně-behaveiorální intervence, je
tedy zaloţené na teoriích učení (vzdělávání) a chování (vychovávání). Zasahuje
nejen do vnějších podmínek jedince (rodina, okolí dítěte, získané dovednosti,
způsob chování…), zároveň se snaţí ovlivnit i jeho vnitřní podmínky (mezi ty
patří například způsob myšlení a uvaţování, sebevědomí, sebehodnocení…)3
V neposlední řadě je podstatné dodrţovat také zásadu „z leva doprava
a shora dolů“. Tento princip vychází z naší kultury a my všichni, aniţ bychom
si to vţdy uvědomovali, se jím striktně řídíme. Je od něj odvozeno čtení, psaní
a vlastně celkové vnímání okolí. Pokud tento princip dítě s postiţením pochopí
a naučí se ho dodrţovat, daleko lépe se mu pak daří orientovat v našem
systému a především mu to otevírá cestu k získávání nových informací
a dovedností (prostřednictvím kníţek, učebnic, pracovních úkolů…). Získá

3

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŢAMPACHOVÁ. Strukturované učení:
vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807367-475-5., str. 25
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představu začátku a konce, určité posloupnosti a díky tomu jeho činnost
dostane nějaký smysl.

1.2.

Individualizace
Individuální přístup by měl být základem pedagogické práce. Kaţdý

člověk je jedinečný, kaţdý má nějaké vlastní potřeby, přání, zvyklosti,
problémy a vyţaduje proto specifický přístup, který bude tyto okolnosti
zohledňovat.
Poruchy autistického spektra v sobě zahrnují nezměrnou škálu
symptomů a projevů. Vzhledem k tomu, ţe autismus proniká do všech sloţek
osobnosti, můţe se projevovat u kaţdého jedince velmi odlišně. Pokud se
strukturované učení vyuţívá i u dětí s jiným typem postiţení, je tato
rozmanitost ještě výraznější. Proto je pro strukturované učení velmi podstatné
naplánovat metodu s ohledem na konkrétní osobnost dítěte, na jeho intelekt,
projevy chování, komunikační schopnosti, sociální dovednosti, rodinné
prostředí, konkrétní potřeby a přání atd.
Měli bychom mít na paměti, ţe individuální přístup je důleţité
zohlednit i v nepatrných detailech. Na úspěch intervence můţe mít vliv
i taková maličkost, jako je například umístění pracovního stolu, barva hrníčku
při nácviku pití a podobně. Proto je důleţité sestavit dítěti před kaţdou
intervencí vhodný a podrobný individuální plán, ve kterém všechny tyto
okolnosti zohledníme.4

Věra a Zuzana ŢAMPACHOVÁ. Strukturované
učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd.
1. Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 97880-7367-475-5., str.30
4

Srov. ČADILOVÁ,
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1.3.

Strukturalizace
„Chaotickým vnitřním zkušenostem dítěte s autismem, které nechápe, že

jiní lidé mají své vlastní usuzování a že jejich činy a jednání jsou odrazem
jejich myšlenek, plánů a citů, je třeba čelit vytvořením přehledného
a předvídatelného okolí.“5
Struktura je podstatnou součástí našeho ţivota, velmi nám ho usnadňuje
a dává mu rámec a řád. Členíme si prostředí, aby pro nás bylo pochopitelnější,
a stejně tak si rozčleňujeme i čas, abychom se v něm orientovali. Máme místo
i dobu vyhrazené na práci, odpočinek a stravování… Schopnost vytvořit si
ve svém okolí nějaký řád a pravidla ale některé děti nemají, a proto ţijí
v neustálém chaosu, z kterého často unikají k různým stereotypním činnostem,
patologickému chování nebo se uzavírají ve svém světě. Tím se roztáčí
začarovaný kruh, protoţe takové úniky ještě více brzdí jejich rozvoj a čím dál
více je izolují od společnosti. Dětem s postiţením chybí vnitřní smysl pro řád
a strukturu, je tedy nutné poskytnout jim ji zvenku. K tomu, aby se dokázaly
v ţivotě lépe zorientovat a naučily se mu alespoň částečně rozumět, potřebují
rozčlenit především prostor, v kterém se běţně pohybují, čas a pracovní místo.

1.3.1. Struktura prostoru
Struktura prostoru dětem s postiţením napomáhá zorientovat se
v prostředí, ve kterém se nacházejí. Mohou předvídat, jakou činnost budou na
konkrétním místě vykonávat a tím předejdeme dalšímu stresu a nejistotě, která
je v jejich ţivotě často doprovází, udrţuje je v neustálém napětí a nepohodě
a brzdí jejich vývoj. „Struktura tak nabízí "jistotu" tím, že vytváří

5

GILLBERG, Christopher a Theo PEETERS. Autismus - zdravotní a
výchovné aspekty: výchova a vzdělávání dětí s autismem. Vyd. 1. Praha:
Portál, 1998, 122 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-2017., str. 59
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předvídatelná spojení mezi místy, činnostmi a chováním.“6 Prostor je důleţité
strukturovat jak doma, tak v zařízení a jiném prostředí, do kterého děti
docházejí.

(místnost je přehrazena do několika menších prostorů, v levé části je koutek na
hraní a odpočívání, napravo koutek určený pro řízenou činnost s dětmi)
Strukturovaný prostor je logicky rozčleněn do menších celků, které jsou
jasně vymezené. Ke kaţdému ohraničenému prostoru se pojí jen jeden druh
činnosti. Například v koupelně si myjeme ruce, v jídelně jíme, v koutku u okna
pracujeme, na koberci si hrajeme, u piána zpíváme…Abychom předešli
chaosu, je důleţité spojovat konkrétní prostor opravdu jen s jedním typem
aktivity. Pro děti je matoucí, pokud s nimi začneme pracovat u stolu, který
obvykle vyuţívají ke stravování, anebo je naopak budeme krmit na gauči, kde
se běţně dívají na pohádky. Má-li dítě jasně vymezená pravidla ohledně toho,

6

http://www.autismus.cz/strukturovane-uceni/strukturovane-uceni-2.html (5. 1. 2014)
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kde se daná činnost vykonává, pomůţe mu to také v udrţení pozornosti, není
tolik rozptylované jinými podněty a aktivitu pak snáze dokončí.7

(koutek vyhrazený pro přivítání se a zpívání)

1.3.2. Struktura času
Vnímání času je pro lidstvo i pro jednotlivce zásadní. Důkazem toho
jsou snahy téměř všech civilizací vytvořit si nějakou formu kalendářů a hodin.
Takto měřitelný čas nám jasně vymezuje ţivotní cyklus – například v naší
kultuře máme rok rozdělený do měsíců, týdnů, dnů…Strukturovaný čas dává
našemu ţivotu i práci řád a celkově nás usměrňuje. Vědomí času nás motivuje
k překonání nechuti a nesnází, dává nám naději na výsledek a na budoucí
uspokojení. Kdyby například přišel člověk ráno do zaměstnání a netušil, kolik
času v něm bude muset strávit, jeho práce by byla úmorná a zdánlivě
nekonečná. Pokud má před sebou jasně vymezenou pracovní dobu, práce je pro

7

STRAUSSOVÁ, Romana a Monika KNOTKOVÁ. Průvodce rodičů
dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2011, 135 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0002-4., str. 16
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něj snazší, rozvrhne si ji, dokončí dle plánu a je si vědom i následného
odpočinku.
Děti s postiţením mnohdy pojem času nechápou, z toho potom pramení
jejich nechuť k práci a únik jen k těm činnostem, které jim přinášejí okamţité
uspokojení či radost. „Čas je tedy třeba zviditelnit, a to takovou formou, které
budou rozumět a respektovat ji bez zbytečných stresových situací,“8
Pokud má dítě moţnost svůj program vidět, je pro něj mnohem
pochopitelnější a smysluplnější. Dokáţe lépe přijmout, ţe některá činnost
předchází druhou, ţe pokud udělá určitou práci, získá za ni odměnu (ať uţ
v podobě sladkosti či oblíbené činnosti). Vizualizace času je nejjasnější
prostřednictvím takzvaných denních režimů.

1.3.2.1.

Denní režim

Denní reţim musíme vţdy přizpůsobit úrovni a moţnostem kaţdého
dítěte. Je nutné sestavit ho tak, aby mu dítě co nejvíce rozumělo. „Základem
funkčního denního režimu je schopnost rozumět sdělovaným informacím,
samostatně se jimi řídit a s jejich podporou zvládat nejen každodenní rutinní
činnost, ale i nepředvídatelné a obtížné situace, a přitom zůstat samostatný
a nezávislý na svém okolí.“9
V praxi se denním reţimem většinou rozumí lišta, na které jsou různými
formami zobrazené po sobě jdoucí činnosti. Ty můţeme znázorňovat pomocí

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŢAMPACHOVÁ. Strukturované učení:
vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807367-475-5., str. 39
9
ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŢAMPACHOVÁ. Strukturované učení:
vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807367-475-5., str.39
8
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symbolických předmětů, fotek, obrázků, piktogramů či nápisů. Kaţdé dítě má
svůj vlastní rozvrh a před kaţdou novou činností se na něj chodí dívat.
„Je nutné pečlivě přemýšlet o tom, jaké typy symbolů s konkrétním
dítětem použijeme, protože jedny a ty samé symboly nejsou nezbytně nejlepší
pro každého. Největší zřetel by měl být brán na to, že pro dítě by mělo být lehké
osvojit si symboly při komunikaci.“10

(nástěnný denní reţim)
Je-li úroveň schopnosti abstrakce a představivosti dítěte nízká,
sestavíme jeho denní reţim pomocí symbolických předmětů, pokud jim bude

10

BONDY, Andy a Lori FROST. Vizuální komunikační strategie v
autismu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 129 s. Psyché (Grada). ISBN 97880-247-2053-1., str. 61
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časem bravurně rozumět, nahradíme je fotkami, později piktogramy či psanou
formou. Většinou se fotky, obrázky a piktogramy doplňují i psaným textem. Je
to příprava na zvládnutí globálního čtení. Podle schopností dítěte zvolíme také
podrobnost reţimu. Můţeme na něj připevnit jen některé záchytné body jeho
programu (umýt si ruce) nebo opravdu všechny konkrétní činnosti, které bude
vykonávat (pustit vodu, namočit si ruce, dát na ně mýdlo, opláchnout, vypnout
vodu).

(podroný rozstrukturovaný návod na mytí rukou)
V pořadí poslední symbol denního reţimu většinou znázorňuje jasné
ukončení. V zařízení to můţe být fotka rodiče, který bude dítě vyzvedávat,
doma potom symbol spánku.

1.3.3. Struktura pracovního místa
Struktura pracovního místa pomáhá dětem především s koncentrací
a soustředěním se na danou činnost. Kromě toho jim usnadňuje pochopit

16

pracovní postupy. Strukturovaná pracovní plocha je důleţitá především pro děti
s autismem, s poruchami pozornosti nebo s těţší formou mentální retardace.11
Úkoly by měly být snadno pochopitelné i bez verbální instrukce, které
děti často nerozumějí. Před zahájením práce by měl být vţdy jasně stanoven
počet úkolů, které má dítě splnit a případně i typ odměny, kterou za vykonanou
práci dostane. 12
Zejména v případě struktury pracovního místa se drţíme zásady „zleva
doprava“.
Na levé straně jsou úkoly určené k vykonání
Na pravou stranu se odkládají úkoly, které uţ byly splněné

(schéma pracovního místa)13

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŢAMPACHOVÁ. Strukturované učení:
vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807367-475-5., str.33
12
STRAUSSOVÁ, Romana a Monika KNOTKOVÁ. Průvodce rodičů
dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2011, 135 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0002-4., str. 12111

125
13
http://www.autismus.cz/strukturovane-uceni/strukturovane-uceni-2.html (6. 1. 2014)
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Strukturovat můţeme nejen pracovní prostor, ale také samotné
konkrétní úkoly:

(příklad strukturovaného úkolu- nalevo jsou připravené obrázky, které má dítě
roztřídit podle zadání do prostřední a pravé přihrádky)

1.4.

Vizualizace
Vizuální myšlení a vnímání bývá silnou stránkou většiny dětí zejména

s poruchami autistického spektra. Je proto důleţité snaţit se ho vyuţívat co
nejvíce, protoţe skrze obrazové vjemy se pro děti stává svět srozumitelnější.
Vizualizace velmi podporuje a zefektivňuje celé strukturované učení
a napomáhá i v oblasti komunikace, proto je vhodnou metodou také pro
všechny děti, které jsou v oblasti komunikace jakkoliv znevýhodněné.
Vizualizace je velmi úzce provázaná se strukturou prostoru, času i pracovního
místa. Dá se říci, ţe je jakýmsi prostředkem strukturalizace, kterou zviditelňuje
a dává do souvislostí.
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Vizuální podpora objasňuje a interpretuje verbální informace a pomáhá
je uloţit a udrţovat v paměti. Zvyšuje také schopnost dítěte rozumět nastalé
změně a lépe ji přijmout. Vizualizace podporuje orientovanost a flexibilitu
dítěte, coţ má ve výsledky pozitivní vliv také na jeho sebevědomí a pocit
jistoty.14
V některých případech se můţe vizualizace pouţít i jako jeden ze
způsobů alternativní či augmentativní komunikace. Pro některé děti je totiţ tato
forma dorozumívání snáze osvojitelná neţ klasická řeč. Prostřednictvím
symbolů zviditelňují svá slova, přání a poţadavky.
Vizualizace se dá podobně jako denní reţim znázorňovat mnoha
různými formami, které vybíráme vţdy s ohledem na vývojový stupeň,
schopnosti a komunikační dovednosti dítěte. Stejně jako u denního reţimu
můţeme tedy zvolit psanou formu pro dítě s vysokou inteligencí. A naopak
u dítěte na niţším vývojovém stupni pouţíváme jako vizuální podporu
zástupné

předměty,

které

jsou

konkrétní

a

pro

dítě

tím

pádem

nejsrozumitelnější.

1.5.

Strukturovaná hra
Kaţdé zdravé dítě si rádo hraje, je to pro něj přirozené a samozřejmé.

Ať uţ je samo, s kamarády nebo s rodiči, venku, ve školce nebo doma, vţdy si
dokáţe najít nějakou zábavu. Hra děti rozvíjí a posouvá je dál -učí je pouţívat
fantazii, rozvíjí jejich psychomotorické dovednosti (skládaní stavebnice, lega,
navlékání korálků…), můţe slouţit jako příprava na různé ţivotní role a situace
(hra na maminku, na hasiče, na doktora…).

ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŢAMPACHOVÁ. Strukturované učení:
vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-807367-475-5., str.51
14
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Pro některé děti je však i tato přirozená a spontánní část vývoje velmi
náročná a těţko zvládnutelná. Týká se to především dětí s poruchou
autistického spektra. Je to dáno tím, ţe děti s autismem mají, jak uţ bylo
řečeno výše, omezenou představivost, která je pro hru nezbytná. Převaţuje
u nich proto explorace a prostá manipulace s předměty. Pokud necháme dítěti
prostor pro volnou zábavu, uchýlí se většinou k nějakým svým oblíbeným
stereotypním činnostem. Některé děti začnou běhat po místnosti, jiné se točit,
třepat rukama, jezdit na jednom místě s jedním autíčkem, prohlíţet stále dokola
jednu a tu samou kníţku…Není samozřejmě nutné, a myslím, ţe ani správné,
striktně jim v těchto zálibách zabraňovat, je to pro ně určitý druh relaxace
a odreagování. Nezískávají však přiměřený přísun podnětů, které jsou pro
jejich vývoj potřebné.
Díky strukturované hře by se děti měly naučit (alespoň částečně) hru
rozvíjet. Neţ však začneme s jejím nácvikem, měli bychom vţdy respektovat
dosaţený vývojový stupeň hry konkrétního dítěte a podle toho mu ji pomoci
dále rozvíjet.15
„Strukturovaná hra znamená rozdělit herní činnost na jednotlivé
komponenty, takže hra už není zašmodrchaná směsice slov, předmětů
a činností, jejichž smysl dítě postrádá.“16
Ideální je celou hru i její jednotlivé části vizuálně vyobrazit a seřadit
tak, aby dítěti bylo jasné, jak na sebe dané úseky navazují. Hru je důleţité
provádět vţdy na stejném místě, vyhradit prostor, který bude určený jen na
hraní. Během hry bychom měli dítě motivovat například drobnými odměnami.

STRAUSSOVÁ, Romana a Monika KNOTKOVÁ. Průvodce rodičů
dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2011, 135 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0002-4., str. 85
16
MOOR, Julia. Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem: praktické
nápady pro každý den. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 202 s. ISBN 978-807367-787-9., str.29
15
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U strukturované hry je však důleţité mít stále na paměti, ţe se i přes
veškeré strukturování stále jedná o hru a tím pádem je nezbytné, aby byla pro
dítě zábavná a veselá. Dítě by z ní mělo mít radost a těšit se na ni.

1.5.1. Příklad strukturované hry
Překážková dráha:
Nejprve vymezíme pro hru prostor. Jednotlivé překáţky
můţeme nějak označit (například očíslovat, přiřadit ke kaţdé
jinak barevnou kartičku…), aby bylo jasné, v jakém pořadí na
sebe navazují.
Předem určíme, kolikrát má dítě celou dráhu proběhnout. Počet
okruhů můţeme znázornit například pomocí ţetonů přidělaných
k liště, které postupně odebíráme, čárami na tabuli, které
odmazáváme či klasickými číslicemi, pokud jim dítě dobře
rozumí.
Hru můţeme ze začátku podpořit nějakou drobnou odměnou, ale
postupem času by se měla hra stát odměnou sama o sobě.

1.6.

Výhody strukturovaného učení
Za hlavní výhodu této metody povaţuji fakt, ţe se přizpůsobuje

konkrétnímu dítěti. Bere v potaz jeho potřeby, myšlení, chování a celkové
vnímání světa. Kromě hledání obecných postupů a zásad je strukturované učení
poměrně tvárné a flexibilní, dá se měnit jeho sloţitost i intenzita, a tím pádem
se můţe „ušít kaţdému na míru“.
Další výhodou je, ţe děti neizoluje v jejich světě, ale naopak jim
pomáhá prostřednictvím vizualizace a struktury lépe se orientovat v našich
reáliích. Umoţňuje jim vytvořit si pochopitelný řád a předcházet tak stresovým
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situacím, dezorientaci a výkyvům nálad a chování. Díky tomu zmírňuje dopady
jejich hendikepu a hlavně vyčlenění ze společnosti.
Strukturované učení není zaměřené jen na úspěchy v oblasti vzdělání,
ale pomáhá dětem rozvíjet i jejich samostatnost a všestranné dovednosti, čímţ
podporuje také jejich sebevědomí a spokojenost.

1.7.

Nevýhody strukturovaného učení
Přestoţe jsem se snaţila, nepodařilo se mi nalézt v ţádné literatuře ani

jiném zdroji zmínku o potenciálních nevýhodách strukturovaného učení. Z toho
důvodu v této kapitole vycházím pouze z vlastních zkušeností.
Jak uţ bylo řečeno v úvodu, strukturované učení má také své slabší
stránky, na které bychom během intervence neměli zapomínat. Nejde vyloţeně
o nevýhody v pravém slova smyslu, ale spíše o rizika, jeţ mohou nastat při
nevhodném vyuţívání strukturovaného učení. Podobně jako kaţdá výchovně
vzdělávací metoda se i strukturované učení dotváří ze značné části v rukách
člověka, který ji pouţívá. Z toho důvodu je nezbytné dávat veliký pozor,
abychom některé jeho zásady či pravidla nedodrţovali nesprávně nebo příliš
extrémně a dítěti tím spíše ještě více neuškodili. Kromě toho musíme mít také
na paměti, ţe strukturované učení není vhodné pro kaţdého, ať uţ se jedná
o samotné dítě, jeho rodiče nebo pedagogy.
Metoda sice vytrhává dítě z vlastního světa a izolace od okolí a učí ho
fungovat v našem systému, ale při přílišném dbaní na všechna pravidla
a strukturu hrozí, ţe se dítě naučí ţít v iluzi uměle strukturovaného prostředí
a získá zkreslenou představu o světě. Pokud se pak někdy dostane do prostředí
bez přesných pravidel a struktury, můţe být zaskočené a neschopné samostatně
fungovat.
Strukturované učení je tvárné a flexibilní, ale na druhou stranu je
vypracované velice detailně a tím můţe poněkud omezovat vlastní kreativitu
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a tvořivost. Neumoţňuje dětem vymyslet vlastní strategie dojednávání, které
by pro ně mohly být přirozenější a tím pádem i efektivnější.
Ortodoxní struktura bez občasných kompromisů a změny podporuje
u dětí jakousi techničnost a strojovost, často na úkor sociálních, emocionálních
a tvůrčích schopností.
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2. Poruchy autistického spektra
Jak uţ bylo řečeno v úvodu, strukturované učení je prvotně vytvořené
pro děti s poruchami autistického spektra, všechny jeho principy jsou proto pro
tyto děti ţádoucí, potřebné a přímo vztaţené k jejich komplikované osobnosti.
Poruchy autistického spektra jsou takzvané pervazivní vývojové
poruchy (pervazivní- všepronikající, zasahující do všech oblastí). Je to
poměrně

závaţné

postiţení,

které

výrazně

mění

chování

jedince.

V mezinárodní klasifikaci nemocí WHO nalezneme problematiku pervazivních
vývojových poruch v kapitole F84 mezi poruchami psychického vývoje.17 Patří
mezi ně: dětský autismus, atypický autismus, Aspergrův syndrom, Rettův
syndrom a dezintegrační porucha.

2.1.

Společné znaky autistických poruch
Všechny poruchy autistického spektra jsou charakteristické určitými

podobnými symptomy.
Velmi výrazným specifikem je výrazně sníţená schopnost navázání
kontaktu s okolím. Aţ 40% lidí s autismem se nenaučí nikdy mluvit. Obecně
mají veliký problém s pochopením řeči jako nástroje komunikace. Protoţe mají
omezenou představivost, nejsou schopni porozumět abstraktním pojmům,
ironii či humoru. Kromě toho je pro ně obtíţné udrţet oční kontakt, zapojit
mimiku či pouţívat pro nás běţná komunikační gesta. Z toho důvodu bývají
izolovaní od společnosti a uvěznění ve svém světě a je proto velmi důleţité
snaţit se s nimi o navázání kontaktu nějakou alternativní cestou, zapojit je tak
do „našeho světa“ a pomoci jim ho lépe pochopit.18

17

Srov. Mezinárodní klasifikace nemocí, http://www.uzis.cz/zpravy/upravena-verzemkn-10 (20. 2. 2015)
18
Srov. http://www.webmd.com/brain/autism/autism-symptoms (20. 2. 2015)
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Děti s poruchami autistického spektra mají problém také v oblasti
mezilidských vztahů. Mnohdy zcela postrádají empatii, nemají zájem sdílet
své proţívání s ostatními lidmi a těţko rozumějí jejich pocitům. To jim ztěţuje
socializaci a vyčleňuje je to z kolektivu vrstevníků.19
U lidí s autismem je také nápadná záliba v neobvyklých činnostech
(zvláště pohybové aktivity, očichávání věcí či lidí, neobvyklé smyslové
autostimulace apod…). Často se u nich setkáváme i s abnormálními
smyslovými reakcemi jako je nesnášenlivost některých zvuků, jídel či vůní.
Mnohdy reagují neadekvátně situaci, snadno se dostanou do afektu, propadají
výbuchům vzteku, který je mnohdy doprovázen agresí nebo sebezraňováním.
Do tohoto stavu je můţe dostat i nepatrná změna v jejich okolí (neobvyklá
trasa ze školky domů, nové boty, cizí nádobí…). „Často se s autismem pojí
také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita.“20
Příznaky a projevy autismu jsou velmi rozmanité, u kaţdého se mohou
manifestovat opravdu různě a je proto obtíţné nějak je zobecnit a shrnout.
Diagnóza se většinou provádí a stanovuje na základě takzvané triádu příznaků:
1.

Neschopnost vzájemné sociální interakce

2.

Neschopnost řeči

3.

Omezený, stereotypně se opakující repertoár zájmů a aktivit
(omezená představivost)21

19

20

Srov. http://www.webmd.com/brain/autism/autism-symptoms (20. 2. 2015)

FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Speciální pedagogika: edukace a
rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním.
Vyd. 1. Praha: Triton, 2008, 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0., str.124
21
Srov. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozš. a přeprac. vyd. Editor
Jarmila Pipeková. Brno: Paido, 2006, 404 s. ISBN 80-7315-120-0.,
str.310
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2.2.

Strukturované učení pro děti s autismem podle typu
poruchy
V této kapitole se budu věnovat jednotlivým diagnózám řadícím se do

poruch autistického spektra. Kaţdá má své charakteristické projevy
a symptomy a kaţdá proto vyţaduje trochu odlišný přístup i v rámci
strukturovaného učení.

2.2.1. Dětský autismus
Termín autismus pochází z řeckého slova autos-sám. Jako první ho
popsal v roce 1943 Leo Kanner, proto byl dříve dětský autismus označován
jako Kannerův syndrom. Jedná se o nejrozšířenější a nejznámější pervazivní
poruchu.
„Porucha je charakteristická nedostatečnou emoční odpovědí vůči
citům

druhých

osob

a

nedostatečným

přizpůsobením

v sociálních

interakcích.“22 Kromě toho je pro jedince s dětským autismem typická záliba
v rituálech a stereotypním chování či pohybech.
Strukturované učení je pro lidi s autismem vytvořeno takzvaně na tělo,
proto jsou pro ně přínosné všechny jeho sloţky. Přesto je důleţité zohledňovat
u kaţdého jedince jeho inteligenční a komunikační úroveň a strukturované
učení tomu přizpůsobit. Mentální schopnosti lidí s dětským autismem jsou
většinou sníţené. Pohybují se ve všech pásmech mentální retardace. Právě toto
kritérium je rozhodující při volbě formy strukturovaného učení. Pro lidi na
niţším inteligenčním stupni jsou pro komunikaci a orientaci v prostoru i čase
srozumitelnější symbolické předměty nebo fotky, kdeţto lidé s větším
potenciálem se mohou naučit pracovat i s piktogramy nebo dokonce s nápisy.

FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Speciální pedagogika: edukace a
rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním.
Vyd. 1. Praha: Triton, 2008, 205 s. ISBN 978-80-7387-014-0., str123
22
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2.2.2. Atypický autismus
Od klasického dětského autismu se liší dobou vzniku i vlastními
projevy autismu. Většinou se u dětí začíná projevovat aţ okolo druhého roku.
Symptomy poruchy neodpovídají všem třem sloţkám takzvané triády příznaků.
Diagnostické vyšetření tedy potvrdí většinou jen dvě oblasti typických
autistických příznaků.

2.2.3. Aspergerův syndrom
Tato porucha se častěji vyskytuje u chlapců. Syndrom se projevuje
podobně jako dětský autismus, ale postiţení jedinci jsou vybaveni dobrým,
v některých oblastech i nadprůměrným intelektem. Vţdy se u nich vyvine řeč,
přesto se Osoby s tímto syndromem se nesnaţí o kontakt s vrstevníky,
nerozumí ironii ani humoru a celkově jsou sociálně velmi neobratní. Z těchto
důvodů jsou často velmi osamělí a mají sklony k depresím.23
Zde je většinou zavádění strukturovaného učení poměrně jednoduché.
Lidé celý systém rychle pochopí a naučí se ho vyuţívat. Můţeme pracovat
i s psanou

formou.

Vyuţívání

strukturovaného

učení

pomáhá

dětem

s Aspergrovo syndromem předcházet výkyvům nálad a afektům, které jim
brání v adekvátním rozvoji a také v navazování vztahů ve svém okolí. Díky
struktuře získají větší pocit jistoty a mohou adekvátněji rozvíjet svůj poměrně
vysoký potenciál.

2.2.4. Rettův syndrom
Rettův syndrom se vyskytuje pouze u dívek. Je velmi specifický, protoţe se
začne projevovat aţ kolem prvního roku ţivota dítěte. Většinu do té doby
získaných dovedností pak dítě postupně ztrácí a jeho stav se zastaví aţ na
Srov. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozš. a přeprac. vyd. Editor
Jarmila Pipeková. Brno: Paido, 2006, 404 s. ISBN 80-7315-120-0., str 316
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úrovni odpovídající těţké mentální retardaci. Výrazné je vyhasínání zájmu
o sociální interakce „Zvláště charakteristická je ztráta funkčních pohybů ruky,
stereotypní kroutivé svírání ruky, jakoby mycí pohyby rukou, nedostatečné
žvýkání, časté nadměrné slinění a vyplazování jazyka.“24

2.2.5. Dezintegrační porucha
Pro dezintegrační poruchu je charakteristické, ţe přichází aţ po období
normálního vývoje. Nástup poruchy je většinou zaznamenán mezi druhým
a desátým rokem (ve většině případů mezi třetím a čtvrtým rokem).25
Ztráta schopností můţe být náhlá i pozvolná a ve výsledku vcelku
nenápadná i výrazná. Nové chování je vţdy charakteristické autistickými
projevy a postiţený jedinec postupně ztrácí své schopnosti i dosud nabyté
dovednosti.
Tato porucha je podobně jako Rettův syndrom velice náročná
především pro okolí dítěte. Právě postupná ztráta jiţ nabytých schopností
a znalostí je pro jeho blízké zraňující. Podle rychlosti regresu vývoje musíme
sniţovat i poţadavky, které na dítě klademe prostřednictvím strukturovaného
učení. Naučí-li se z počátku pracovat například s piktogramy, musíme být
velmi citliví a včas odhadnout, kdy je potřeba přejít na fotky nebo předměty,
které jsou pro ně daleko srozumitelnější. Aktuální úrovni dítěte musíme
postupně přizpůsobovat celý dosavadní systém strukturovaného učení. Je
ţádoucí ho krok po kroku zjednodušovat, ale snaţit se při tom měnit ho co
nejméně, aby si dítě nemuselo zvykat na stále nové okolnosti.

Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozš. a přeprac. vyd. Editor
Jarmila Pipeková. Brno: Paido, 2006, 404 s. ISBN 80-7315-120-0., str 315
24

25

Srov. http://www.autismus.cz/popis-poruch-autistickeho-spektra/dezintegracniporucha.html (9. 1. 2015)
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3. Mentální retardace
Strukturované učení se postupem času začalo uplatňovat i ve vzdělávání
a výchově dětí s jiným typem postiţení neţ je porucha autistického spektra.
Ověřilo se, ţe je tato metoda vhodná například také pro děti s těţší formou
mentální retardace. I tyto děti kvůli své poruše hůř rozumí okolnímu světu
a obtíţně se v něm orientují.
Mentální retardace neznamená jen sníţení inteligence, ale postihuje,
podobně jako autismus, celou osobnost. Oslabuje kognitivní schopnosti,
komunikační dovednosti, emoční projevy i sociální zdatnost.
„V současnosti stále nejvíce rozšířená a snad i stále nejvýstižnější je
definice vydaná UNESCO v roce 1993: Mentální retardace je pojem vztahující
se k podprůměrnému obecně intelektuálnímu fungování osoby, které se stává
zřejmým v průběhu vývoje a je spojeno s poruchami adaptačního chování.
Poruchy adaptace jsou zřejmé z pomalého tempa dospívání, ze snížené
schopnosti učit se a z nedostatečné sociální přizpůsobivosti.“26

3.1. Strukturované učení pro děti s mentální retardací podle
stupně
Podle mezinárodní klasifikace nemocí se mentální retardace dělí do
šesti základních kategorií. Ty jsou vymezené a ohraničené inteligenčním
kvocientem (IQ) postiţeného jedince.

3.1.1. Lehká mentální retardace, IQ 50-69
Lehká mentální retardace je nejméně závaţná. Člověk s touto
diagnózou je obvykle schopen dosáhnout nezávislosti v osobní péči, dokáţe si
26

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007,
160 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-1733-3., str. 110
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osvojit základní hygienické návyky, obléknout se, obstarat si jídlo a pečovat
o svou domácnost. Postiţený si také dokáţe bez větších problémů osvojit
řeč.„(…)lehce mentálně retardovaní většinou dosáhnou schopnosti užívat řeč
účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci a podrobit se klinickému
interview, i když si mluvu osvojují opožděně.27
Osoby s lehkou mentální retardací mají často problémy se čtením
a psaním, ale i to se alespoň částečně naučí ovládat. Jsou schopny vykonávat
nějakou praktickou práci a udrţovat společenské vztahy.
Vzhledem k výše zmíněným okolnostem, je strukturované učení pro lidi
s lehkou mentální retardací téměř nepotřebné. V některých oblastech
samozřejmě potřebují vyšší míru pomoci a podpory, ale jejich komunikace je
narušená minimálně, nepotřebují proto vyuţívat alternativní komunikační
metodu. Jejich intelekt jim umoţňuje orientovat se v našich reáliích
a pravidlech a není proto nutné dodávat jim strukturu a řád uměle a z venku.
Problém někdy bývá s niţší motivací k výkonovým a nácvikovým
činnostem a s udrţením záměrné pozornosti. Zde se dá s úspěchem vyuţít
struktura a systém odměn. Dítě je víc motivováno, vidí kolik práce má ještě
před sebou a zviditelní se mu její konec.

3.1.2. Středně těžká mentální retardace, IQ 35-49
Lidé spadající do této kategorie mají uţ drobné potíţe i s vlastní
sebeobsluhou. V dospělosti jsou schopni vykonávat jednodušší manuální práci,
ale jen pod odborným dohledem. Většinou jsou však plně pohybliví a schopní
navazovat kontakt a vztahy s druhými lidmi.

27

ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace: vzdělávání,
výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 178 s. Speciální
pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-506-7., str. 27
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Úroveň řečových schopností je u lidí se středně těţkou mentální
retardací velice rozdílná. „Někteří postižení jsou schopni jednoduché
konverzace, zatímco druzí se dokážou stěží domluvit o svých základních
potřebách. Někteří se nenaučí mluvit nikdy, ikdyž mohou porozumět
jednoduchým verbálním instrukcím a mohou se naučit používat gestikulace
a dalších forem neverbální komunikace (…).“28
Struktura, ale především vizualizace, se dá pouţít i jako nástroj pro
snazší dorozumění a komunikaci. Pokud se s dítětem dokáţeme lépe
dorozumět, máme i mnohem více moţností a prostředků k jeho rozvoji
a přispíváme tak k jeho spokojenosti a klidu. Pomocí obrázků či fotek nám dítě
můţe snáze sdělit, co potřebuje. Například prostřednictvím denního reţimu mu
přiblíţíme, co po něm v následujících chvílích budeme chtít a předejdeme tak
pasivitě

nebo

naopak

afektům

vyplývajícím

právě

ze vzájemného

nedorozumění. Strukturované učení je pro tuto skupinu přínosné po všech
stránkách. Není jen nástrojem pro snazší komunikaci, jako tomu je u středně
těţké formy mentální retardace. I zde hraje významnou roli, máme-li
k dispozici denní rozvrh a adekvátně zvolené symbolické pomůcky (většinou
předměty či fotky). Těmto lidem usnadňuje ţivot také struktura- prostorová
i časová. Kvůli svému postiţení jsou mnohdy velmi dezorientovaní a zmatení,
coţ v nich vyvolává neklid a negativní nálady. Dodáme-li jim strukturu a řád
zvenku, svět se pro ně stane předvídatelnější a velice tím přispějeme k jejich
pocitu jistoty a bezpečí.

3.1.3. Těžká mentální retardace IQ 20-34
Lidé s těţkou mentální retardací zůstávají celý ţivot závislé na pomoci
okolí a to i v základních ţivotních a hygienických potřebách. Pro tuto skupinu

ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace: vzdělávání,
výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 178 s. Speciální
pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-506-7., str. 29
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je typické, ţe trpí i jinými přidruţenými vadami jako je například porucha
motoriky nebo porucha pozornosti. Často jsou velmi neklidní, náladoví
a impulzivní. Ve svém ţivotě jsou odkázáni na celoţivotní péči.29
Mají výrazný problém s komunikací, řeč se nerozvíjí, hlasový projev je
na úrovni prosté vokalizace. Dovedou projevit libost a nelibost úsměvem či
pláčem. Porozumění řeči je nepatrné. Touto komunikační bariérou jejich mysl
ještě více stagnuje a velice se pak omezují moţnosti, jak ji stimulovat
a rozvíjet.
„I když možnosti a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené,
zkušenosti ukazují, že včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná
rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji
jejich motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, jejich
soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života.“30

3.1.4. Hluboká mentální retardace IQ 19 a nižší
Projevuje se váţnými problémy v oblasti sebeobsluhy, mobility
a motoriky. Často je doprovázená stereotypními pohyby a jinými vadami
(zrakové či sluchové vady, epilepsie, neurologické poruchy…). Postiţení mají
problém s poznáváním okolí a mají výrazně narušenou afektivní sféru.31

Srov. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozš. a přeprac. vyd. Editor
Jarmila Pipeková. Brno: Paido, 2006, 404 s. ISBN 80-7315-120-0., str.
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Lidé s tímto typem mentální retardace jsou schopni pouze velice
primitivní neverbální komunikace. Ta je zaloţena pouze na skřecích
a grimasách a mnohdy zcela beze smyslu.
Moţnosti výchovy a vzdělání osob s těţkou a hlubokou mentální
retardací

jsou

výrazně

omezené

a

mnohdy

s minimálním

efektem.

Strukturované učení má tu výhodu, ţe se dá částečně přizpůsobit i lidem s takto
těţkým typem postiţení. Je však poměrně těţko ověřitelné, jaký má pro ně
přínos. Samozřejmě se z něj dá vyuţít jen jeho základní princip, těţko se dá
v tomto případě rozpracovávat do detailů. Pomocí symbolických předmětů
máme alespoň nepatrnou moţnost sdělit dětem, co po nich chceme. Je důleţité
chtít po dítěti jen to, co je schopno chápat, nepřehlcovat ho přemírou
poţadavků, zbytečnými zásadami či pravidly. Bohatě stačí vytvořit místo
například na jídlo, hru a spánek/relaxaci a tyto prostory pak bez výjimek
pouţívat výhradně pro dané činnosti. Pro děti s hlubokou mentální retardací
existují jiné metody (snoezelen, bazální stimulace), které jsou pro ně
přínosnější a více obohacující neţ strukturované učení. Proto bychom ho měly
vyuţívat v kombinaci s nimi a brát ho spíše jako jakýsi doplňkový postup.

3.1.5. Jiná mentální retardace
Tato diagnóza je stanovena jen v případě, kdy je nemoţné stanovit výši
intelektu

pomocí

běţně

vyuţívaných

metod

z důvodu

přidruţeného

somatického nebo senzorického poškození (u nevidomých, neslyšících,
nemluvících, těţce tělesně poškozených…)32

Iva. Mentální retardace:
vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 178 s.
Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-506-7., str. 30
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Srov. ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ,
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3.1.6. Nespecifická mentální retardace
„Tato kategorie se užívá v případech, kdy je mentální retardace
prokázaná, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do
jedné se shora uvedených kategorií.“33
Jak jiţ vyplývá z poruchy jiné a nespecifické mentální retardace, u obou
těchto diagnóz je třeba posoudit potřeby dítěte velmi individuálně. I zde je jistě
moţné a přínosné strukturované učení vyuţívat podobně jako u předchozích
typů mentálního postiţení.

ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace: vzdělávání,
výchova, sociální péče. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 178 s. Speciální
pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-506-7., str. 30
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4. Poruchy pozornosti
Poruchy pozornosti se často pojí se specifickými poruchami chování
a učení. Jsou způsobené drobným organickým poškozením mozku a poruchou
funkce centrální nervové soustavy. Spadá mezi ně především porucha ADD
(Attention Deficit Disorders- syndrom poruchy pozornosti) a ADHD
(Attencion Deficit Hyperactivity Disorder- syndrom narušené pozornosti
spojený s hyperaktivitou). Dysfunkce můţe být znatelná v mnoha oblastech
a projevech dítěte, které se nějakým způsobem vymykají běţné normě. „Jeví se
tak jako nezvyklé, nápadné a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj
intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických
procesů, hyperaktivita nebo hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost,
impulzivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná
neobratnost, poruchy vnímání apod.)“34
Všechny uvedené příznaky se mohou jevit jako spíše drobné
nedostatky, přesto dítěti velice komplikují ţivot a brzdí jeho vývoj. V drtivé
většině se jedná o vrozené nikoli naučené projevy, dítě je proto z počátku
neumí samo ovlivnit. Přesto je můţeme alespoň trochu korigovat či zmírnit
vhodným vedením a kvalitním přístupem. „Částečně nám pomáhá i sám vývoj
dítěte, protože tím, jak dítě dospívá, zraje i centrální nervová soustava
a některé negativní projevy v chování dítěte ztrácejí na intenzitě (popř.
i vymizí).“35

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007,
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4.1.

Projevy poruch pozornosti
Poruchy pozornosti jsou charakteristické velmi pestrou škálou projevů.

Dají se ale definovat tři základní obtíţe, které ostatní projevy „zastřešují“
a předurčují:
1. Narušená schopnost soustředit se -dítě sleduje všechno kolem, často
vypadá, jako by nás nevnímalo, nedokončí rozdělanou činnost, je
nepozorné, neposedné, upadá do snění…
2. Hyperaktivita -dítě je v neustálém pohybu, místo chůze raději běhá,
neustále si s něčím hraje, velmi rychle střídá činnosti, nevydrţí sedět
u práce ani u jídla…(výjimečně i hypoaktivita- apatie, těţkopádnost,
pomalost…)
3. Impulzivita -dítě je velice unáhlené, jedná dříve, neţ myslí, reaguje
zkratkovitě a podle prvního dojmu, nezvaţuje následky svých činů…36
Všechny projevy jsou tedy ovlivněné kombinací těchto tří základních
příznaků. Kromě toho na ně má vliv i několik dalších faktorů, mezi které patří:
Prostředí, ve kterém děti žijí (rodina, výchova, kolektiv, sociální
situace…)
Charakteristika osobnosti (povahové rysy, schopnosti…)
Přidružené psychické poruchy, kterými je porucha pozornosti často
doprovázená:
o Porucha opozičního vzdoru (aţ 40%)
o Poruchy školních dovedností (aţ 30%)
36

Srov. GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. ADHD - porucha

pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a
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o Úzkostné poruchy (aţ 30%)
o Poruchy chování (aţ 14%)
o Tikové poruchy (aţ 10%)
o Poruchy nálady (deprese, bipolární afektivní
porucha)
o Specifické zpoţdění ve vývoji motoriky a řeči
o Poruchy spánku 37
Intenzita projevů není stále sejná, nepředvídatelně kolísá, coţ je
mnohdy pro dítě i jeho okolí velmi zatěţující a frustrující

4.2.

Strukturované učení pro děti s poruchami pozornosti
Děti s poruchami pozornosti vyţadují speciální přístup, který jim

pomůţe lépe fungovat ve společnosti a rozvíjet svou osobnost. Existuje mnoho
rad a postupů vhodných pro výchovu a pracovní vedení těchto dětí. Jedním
z nich můţe být také strukturované učení.
Jak bylo řečeno výše, strukturované učení je systém vytvořený pro děti
s poruchami autistického spektra. Pro děti s poruchami pozornosti můţe být
také velice přínosný a v mnoha oblastech jim výrazně pomoci, je však důleţité
dbát i na jiné výchovné a vzdělávací metody vytvořené konkrétně pro děti
s poruchami pozornosti. Samotné strukturované učení totiţ nepokrývá všechny
potřeby a neřeší všechny problémy, které z této diagnózy vyplývají.
V následujícím textu se budu zaměřovat jen na ty problematické oblasti
poruch pozornosti, které můţe strukturované učení pozitivně ovlivnit, zmírnit
či odstranit. Děti s ADHD jsou roztěkané a dokáţou se mnohem lépe zaměřit
na detail neţ na celek, často jim proto unikají souvislosti. Je pro ně obtíţné

GOETZ, Michal a Petra UHLÍKOVÁ. ADHD - porucha
pozornosti s hyperaktivitou: příručka pro starostlivé rodiče a
zodpovědné učitele. 1. vyd. Praha: Galén, c2009, 160 s. ISBN 978-807262-630-4., str. 75-78
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soustředit se na to, co jim říkáme, po chvíli se v našich slovech začnou ztrácet
a smysl sdělení jim unikne. Jen těţko jim tedy můţeme tímto způsobem
přiblíţit, co po nich budeme v následující době chtít. Vzájemným
nepochopením a omezenou domluvou se roztáčí začarovaný kruh. Dítě nám
nerozumí, stále více podléhá své náladovosti a o to méně se dokáţe na cokoliv
soustředit a koncentrovat. Vizuální podoba programu je pro dítě výrazně
pochopitelnější a jasnější. Sledovat obrázky vyţaduje daleko menší míru
pozornosti a energie. Dítě má prostřednictvím vizualizace program stále před
očima, a pokud některou jeho část zapomene, můţe si ji ihned připomenout.
Vizualizace podporuje také motivaci k práci, protoţe dítě na rozvrhu vidí nejen
činnost, do které se mu nechce, ale také případnou odměnu, která ho po splnění
úkolu čeká. Výraznou podporou motivace je kromě odměny také zviditelnění
časového ohraničení činnosti, vidina odpočinku či pauzy. I pro člověka bez
postiţení by bylo opravdu těţké vykonávat práci, aniţ by znal svou pracovní
dobu.
Pro kaţdé dítě je vhodné, kdyţ je jeho program předem naplánovaný.
Obzvlášť děti s ADHD potřebují někoho, kdo jim program zorganizuje tak, aby
si mohly hrát i pracovat. Činnosti v denním reţimu bychom měli střídat
poměrně často. U školních dětí by neměly trvat déle neţ 20 minut, aby dítě
příliš neunavovaly. U činností, které trvají příliš dlouho, je riziko, ţe je dítě
nebude schopné dokončit. Zároveň by neměly trvat kratší dobu neţ 5 minut,
aby v dítěti ještě více nepodněcovaly jeho roztěkanost a přelétavost.38
Program by měl obsahovat činnosti, které se dennodenně opakují ale
také některé nové. Činnosti, které jsou neměnné a stále se opakující, se stanou
pro dítě jakýmisi rituály. Mohou se na ně spolehnout, předvídat je, naučí se je
ovládat a to jim posiluje sebevědomí a hlavně dodává pocit bezpečí a jistoty. Je
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jednat s velmi neklidnými dětmi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997, 164 s.
Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7178-131-2., str. 96-97
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však důleţité, aby se také někdy reţim obměnil a obsahoval i nějakou
nepředvídanou činnost, aby bylo dítě rozvíjeno a posouvalo se dál přiměřeně
svému věku a moţnostem.
Struktura prostoru pomůţe dětem s poruchami pozornosti v celkové
orientaci, se kterou mají mnohdy problém, ale také v koncentraci, protoţe jim
pomůţe soustředit se jen na jednu činnost.
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5. Vývojová dysfázie
Vývoj řeči je ovlivněn mnoha různými faktory. Není to izolovaný
proces, ale působí na něj také motorika, senzorické vnímání, myšlení
a socializace dítěte. Faktory, které na celý vývoj působí, se dají rozlišit na
vnější a vnitřní.
Mezi vnitřní vlivy patří například vrozené předpoklady a nadání pro
řeč, zralost centrální nervové soustavy, vývoj sluchového a zrakového
analyzátoru, stav mluvních orgánů, úroveň intelektu, celkový fyzický a duševní
vývoj…Za vnější faktory se povaţuje především vliv prostředí, ve kterém dítě
ţije, výchova, mluvní vzor, mnoţství podnětů a stimulace dítěte ke
komunikaci.39
Narušený vývoj řeči se můţe objevit jako symptomatický příznak
jiného typu postiţení anebo je samo o sobě dominantním projevem klinického
obrazu dítěte. Jednou ze závaţných primárních diagnóz je vývojová dysfázie.
„Vývojovou dysfázii řadíme k poruchám centrálního charakteru. Toto
narušení komunikační schopnosti je nazýváno jako specificky narušený vývoj
řeči, jenž se může projevovat neschopností nebo sníženou schopností dítěte
verbálně komunikovat, i když podmínky pro vytvoření této schopnosti jsou
dobré (…).“40 To znamená, ţe opoţdění nastává i v případě, ţe má dítě kolem
sebe přiměřeně stimulující prostředí, jeho intelekt je v normě, nemá poruchu
sluchu či neurologické potíţe.
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Porucha se projevuje velikým mnoţstvím symptomů. Snadno se tak
můţe zaměnit s některým jiným typem postiţení jako je například autismus,
mentální retardace, ADHD či smyslové postiţení. Před stanovením diagnózy je
proto velice důleţité provést podrobnou a pečlivou diferenciální diagnostiku.41
Po stanovení diagnózy je ţádoucí poskytovat dítěti takzvanou
komplexní terapii, která se nezaměřuje pouze na rozvoj řeči, ale také na rozvoj:
zrakového vnímání, sluchového vnímání, myšlení, hrubé i jemné motoriky,
paměti a pozornosti, grafomotoriky a kresby a časoprostorové a pravo-levé
orientace. Komplexní terapie zahrnuje spolupráci odborníků, zařízení
i rodiny.42

5.1.

Projevy vývojové dysfázie
Vývojová dysfázie se vyznačuje, podobně jako poruchy pozornosti,

velmi pestrou škálou projevů. Některé jsou typické výhradně pro ni, jiné jsou
charakteristické i pro jiné druhy postiţení (dyslalie, opoţděný vývoj řeči,
autismus, ADHD, mentální retardace, smyslové postiţení…). Nejvýraznější je
obvykle narušení verbálního projevu, který je niţší neţ by odpovídalo intelektu
a neverbálním schopnostem dítěte. „Podle Lejsky (2003) dítě s vývojovou
dysfázií řeč slyší, ale nedostatečně a nepřesně ji rozumí. Špatné rozumění pak
dává vznik i špatné tvorbě vlastní řeči. Dítě se snaží v řeči reprodukovat vše
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tak, jak rozumí a protože rozumí chybně,(…), musí být i vývoj řeči dítěte
opožděný a defektní.“43
Mezi hlavní symptomy této poruchy patří:
Opoţděný vývoj řeči
Sníţené porozumění řeči
Přetrvávající dyslalie
Hlásková asimilace vyplývající z neznalosti fonetického sluchu
Špatné řazení slabik (přehazování, vynechávání…)
Špatné spojování a řazení slov do větných celků
Chyby v hláskování
Neschopnost udrţet dějovou linii
Chudá slovní zásoba a obtíţné vytváření slov
Rozdíl

mezi

verbálními

a

neverbálními

intelektovými

schopnostmi
Porucha krátkodobé paměti
Dyslexie, dyspraxie
Nerovnoměrný psychomotorický vývoj
Porucha kresby
Porucha

percepce

zrakových,

sluchových,

hmatových

a rytmických signálů
Porucha hrubé i jemné motoriky
Narušení levo-pravé orientace a laterality
Narušení časoprostorové orientace

KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie: narušení komunikační schopnosti,
logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe.
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5.2.

Dělení vývojové dysfázie

5.2.1. Motorická (expresivní) dysfázie
Vyznačuje se poruchou především v oblasti realizace řeči při celkem
dobrém porozumění. Typické jsou pro ni především potíţe s verbálním
vyjadřováním, těţkopádná tvorba slov, omezená slovní zásoba, vázne fixace
a automatizace slov, objevuje se dysnómie (obtíţe při pojmenovávání, mluvení
v kruhu). Narušena je syntakticko-morfologická i lexikálně-sémantická rovina
řeči. „Dítě s motorickou dysfázií si své nedostatky uvědomuje a často ztrácí
zájem komunikovat verbálně, využívá neverbální prostředky komunikace
(využívá ve zvýšené míře mimiku, do komunikace zapojuje přirozeně gesta).“44

5.2.2. Senzorická (receptivní) dysfázie
Je charakteristická poruchou v oblasti porozumění řeči. Jejich řeč je
obsahově chudá a hůř srozumitelná. Slova jsou většinou tvořena poměrně
pohotově, ale nedávají smysl. Často se objevuje echolálie (opakování) opět bez
porozumění smyslu. Děti se neustále dotazují, potřebují instrukce či otázky
několikrát zopakovat a i přesto mnohdy odpovídají neadekvátně (především na
otázky: kdo, kdy, kde, jak, proč). V důsledku špatného porozumění mají děti
problém s kolísavou pozorností, poruchami chování, dezorientací a nezájmem
o okolí.

5.2.3. Smíšená dysfázie
Tento typ je nejčastější, je to kombinace motorické i senzorické
dysfázie. Děti mají tedy problém jak s porozuměním, tak s vyjádřením řeči.
44
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5.3.

Strukturované učení pro děti s dysfázií
Děti s vývojovou dysfázií jsou oslabeny především v oblasti

komunikačně sociální. To je nejvíce vyřazuje ze společnosti a vrhá do chaosu
a neustálé dezorientace. Tuto jejich slabou stránku bychom s nimi měli
nacvičovat s maximální pílí a trpělivostí. „Při nácviku se s úspěchem využívá
strukturovaného vizuálně podporovaného učení a je potřeba uplatnit
i multisenzoriální přístup.“45
Velmi efektivní je tedy především vizualizace. Podporuje porozumění
a zároveň dítěti umoţňuje snáze se vyjádřit. Vizuální podpora nám pomáhá
s dítětem komunikovat. K tomu opět vyuţijeme vhodně zvolené symboly, které
jsou pro dítě nejsnáze pochopitelné a pouţitelné. Vizuální podpora předchází
také nedorozuměním pramenícím z narušené krátkodobé paměti dítěte. Dítě se
nemusí tolik soustředit na to, co po něm vlastně chceme, protoţe má naše
„slova“ v podobě symbolů stále na očích a můţe si je tak kdykoliv
připomenout a vybavit. Učí se tak mimo jiné chápat dějovou linii, ve které se
při mluvené řeči poměrně ztrácí.
Musíme být však opatrní, abychom tímto typem dorozumívání zcela
nepotlačili verbální komunikaci dítěte. Vizualizace by měla slouţit jen jako
podpora mluvené řeči, ne ji úplně nahradit, není-li to nutné.
Struktura je přínosná především pro děti se senzorickou vývojovou
dysfázií. Děti s tímto typem dysfázie mají problém s porozuměním řeči
a v důsledku toho se odlišně rozvíjí jejich intelekt. Neporozumění ostatním je
znejišťuje, hůře se orientují. Proto se mnohdy uchylují ke stereotypním
činnostem, které jim dodávají alespoň nějaký pocit jistoty. Právě z izolace
a zmatku, který je jejich neustálým společníkem, se rodí časté poruchy

BARTOŠOVÁ Blanka a kol. Řečová výchova a poruchy komunikačního
procesu (pro kurz Bezvadná řeč), Tento studijní text byl vytvořen
v rámci GP Bezvadná řeč, č. GP: CZ.1.07/1.3.48/02.0036, str. 51
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pozornosti a chování. Pokud jim poskytneme strukturu (času i místa), dodáme
jim tak pocit bezpečí a jistoty, usnadníme jim pochopení našeho řádu
a pravidel. Budou moci předvídat, co po nich kdy chceme nebo co je kde čeká.
Struktura pracovního místa podpoří pravolevou orientaci a má
pozitivní vliv i na jejich školní výsledky (především u dětí s dyslexií
a dyspraxií).
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KAZUISTIKY
Úvod ke kazuistikám
V úvodu práce je jedním z vytyčených cílů ukázat, a také zhodnotit,
v čem je strukturované učení přínosné pro děti s určitými typy postiţení.
K tomu je z mého hlediska nejvhodnějším prostředkem právě případová studie,
která mi umoţňuje popsat anamnézu a osobnost dítěte a v návaznosti na to
vyhodnotit efekt strukturovaného učení v průběhu několika let. Kazuistiky zde
slouţí jako jakási reflexe první popisné části a zároveň jako praktická ukázka
celé problematiky.
Kaţdá kazuistika se zabývá případem konkrétního dítěte, kterému bylo
diagnostikováno

jedno

z výše

popisovaných

postiţení,

tedy

porucha

autistického spektra, mentální retardace, ADHD a vývojová dysfázie. Děti jsem
poznala osobně ve speciální mateřské škole, kde jsem byla zaměstnaná několik
let jako asistentka pedagoga. Měla jsem tu moţnost pracovat s nimi po celou
dobu, kdy naše zařízení navštěvovaly a podrobně tak sledovat jejich postupný
vývoj. Při psaní kazuistik jsem vycházela z vlastních zkušeností a poznatků
a zároveň z odborné dokumentace dětí archivované ve speciálně pedagogickém
centru, které je součástí mateřské školy a úzce s ní spolupracuje.

Popis zařízení/třídy
Aby byly kazuistiky přehlednější a dávaly čtenáři větší smysl, je třeba
nejprve popsat, jak vlastně vypadala a fungovala třída, do které všechny čtyři
děti docházely. Je to vlastně ukázka praktické realizace strukturovaného učení
v rámci zařízení.
Ve třídě bylo terárium s osmáky degu, o které se děti staraly, a podle
toho dostala název „MYŠKY“. Chodilo sem vţdy maximálně 12-15 dětí,
o které pečovali čtyři kvalifikovaní dospělí- zpravidla dvě učitelky a dva
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asistenti. Třídní kolektiv byl poskládaný z dětí různého věku a s různými typy
postiţení, i kdyţ zde vţdy převládaly děti s poruchou autistického spektra.
Prostor byl koncipován podle principů strukturovaného učení, byl tedy
rozdělen do několika úseků. Kaţdý byl nápadně označen (fotkou nebo
symbolickým předmětem) a ohraničen a kaţdý byl určen pro jiný druh aktivit.
Byla zde samozřejmě šatna, umývárna, jídelna a prostor na hraní, ale také
koutek se stolečkem určeným k individuální práci, prostor určený pro
výtvarnou činnost, koutek s piánem a relaxační místnost.
Podobně zde byl strukturovaný také čas v podobě ustáleného reţimu
dne. Děti se ve školce scházejí mezi 7 a 8 hodinou ranní. Jakmile se rozloučí se
svými rodiči a přejdou do péče učitelů, míří jejich první kroky k dennímu
reţimu. Kaţdé dítě má svůj vlastní reţim, který je označený jeho fotkou a na
kterém má znázorněné činnosti, které ho ten den čekají (viz str. 13). K tomuto
rozvrhu se pak vrací před kaţdou novou činností.
První činnost je pití, to znamená, ţe si dítě sedne na své místo ke stolu
(opět označené jeho fotkou) a nejen ţe se napije, ale také má čas asimilovat se
na „školkové“ prostředí a my pedagogové s ním můţeme v klidu komunikovat
(například ho upozornit na změny v obvyklém rozvrhu atp.)
Kdyţ dítě dopije, zamíří opět k reţimu a tam si vezme předmět či
kartičku, která znázorňuje „hraní si na koberci“. Dítě má moţnost hrát si podle
svých představ, k tomu můţe vyuţívat všemoţné hračky a stavebnice,
„míčkoviště“ (ohrádka plná míčků, do které si můţou děti vlézt) či koutek
s velikou matrací, kde můţe odpočívat.
Jeden z pedagogů nebo asistentů si mezitím připraví prostor na
individuální práci a postupně si tam pak vodí malé skupinky dětí (2-3). Dítě
tedy dostane kartičku s obrázkem či fotkou pracovního stolu a vypracovává
různé úkoly, které vycházejí z jeho individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
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Kdyţ se u pracovního stolu všechny děti vystřídají, sejdou se
v ohrazeném koutku u piána (viz obrázek na str. 12). Zde se nejprve všichni
přivítají, řeknou si, jaký je den, jaké je venku počasí a co je čeká. Ke konci si
za doprovodu piána a dětských hudebních nástrojů zazpívají písničky
a zarecitují básničky.
Po poslední písničce se vypraví ke stolečkům a dají si společně svačinu.
Poté se děti rozdělí do dvou skupin na řízenou činnost.
Jedna skupina se věnuje tělocviku, to znamená, ţe se na koberci postaví
překáţková dráha, nebo se hrají společné hry, které v sobě mají prvky běhání,
skákání, lezení… Druhá skupina se mezitím zabývá výtvarnou činností.
Kdyţ se děti v obou aktivitách vystřídají, odeberou se do šatny a začnou
se chystat na procházku nebo školní hřiště.
Z venku se děti vracejí rovnou k připravenému obědu, po kterém
některé odcházejí s rodiči do svých domovů. Děti, které zůstávají i nadále ve
školce, se jdou uloţit k odpočinku. A do pěti hodin odpoledne se školka
postupně vyprázdní.
Kaţdá nová činnost je samozřejmě uvedená cestou dítěte k jeho
rozvrhové liště, kde vezme symbol nové aktivity a odloţí ho do určeného
košíku. Vţdy tedy znovu vidí, kam se v rozvrhu dne posunulo.
Kromě běţného pravidelného programu většina dětí dochází alespoň
jednou týdně také na logopedii, fyzioterapii, canisterapie, grafomotoriku,
plavání…S dětmi se jezdí také do divadel, na výlety a pořádají se různé
jednorázové akce jako například besídky, oslavy narozenin a ročních svátků,
školy v přírodě…
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Těmito nepravidelnými aktivitami se děti mohou trénovat ve
vyrovnávání se se změnami a učí se přijímat i nepředvídané (viz str. 31). Vţdy
mají jednorázové akce zakomponované na svých denních reţimech a učitelé je
na ně opakovaně upozorňují také během ranního pití čaje a programu v koutku
u piána.
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1. Kazuistika - dítě s poruchou autistického spektra
Alţběta se narodila společně se svou sestrou Ladou ve 33. týdnu
těhotenství. Holčičky byly počaté díky asistované reprodukci. Jejich porodní
váha byla velmi nízká, a proto strávily několik prvních týdnů v inkubátoru.
Alţbětka byla od začátku ještě drobnější neţ její sestra a přišla na svět
s rozštěpem horního rtu, čelisti a obou pater, kvůli kterému musela po třech
dnech absolvovat poměrně sloţitou operaci. Lada dobře prospívala a její vývoj
odpovídal normě. Bětka rostla pomaleji a za svou sestrou po všech stránkách
zaostávala. Ve svých 18 měsících pouţívala aktivně asi pět slov, které ale záhy
vymizely a její mentální úroveň se nápadně zhoršila.
Do mateřské školy Bětka nastoupila ve třech letech s diagnostikovaným
dětským autismem. Její mentální úroveň odpovídala horní hranici středně těţké
mentální retardace. Znala několik slov, které však nepouţívala ke komunikaci,
ale jen je bezmyšlenkovitě opakovala. Podobně napodobovala i gesta, aniţ by
chápala jejich smysl. Z počátku nevyhledávala téměř ţádné sociální interakce,
nejraději si hrála sama. Zajímala jí především výtvarná práce a pohybové
aktivity. V obou svých oblíbených činnostech byla velmi šikovná. Bylo však
náročné přimět ji k jakékoliv jiné činnosti. Snaha i o nepatrnou změnu v jejím
programu u Bětky vyvolala záchvat vzteku. Kromě pláče a křičení začala Bětka
tlouct hlavou o zeď, stůl nebo podlahu, čímţ ohroţovala své zdraví.
Bětka měla ve třídě hned od začátku vlastní rozvrh s fotkami, kterým
dobře rozuměla. S rozvrhem se naučila velmi rychle pracovat, docházela
k němu před kaţdou novou činností a díky tomu se začala postupně zapojovat
i do aktivit, kterým se zpočátku bránila (především společné zpívání
a kolektivní hry). V lepším pochopení denního reţimu jí pomohla také
struktura prostoru a vizuální zmapování třídy, které jasně určovalo, která
činnost se bude v konkrétním prostoru vykonávat.
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Kdykoliv jsme šli s dětmi ven, chtěla Bětka na školní hřiště. Pokud
jsme měli v plánu procházku, či jakoukoliv jinou venkovní aktivitu, začala
křičet a bouchat hlavou o zem. Vyrobili jsme jí proto lištu, na které měla
předem stanovené, kam půjdeme (nákup, procházka, hřiště, cesta tramvají…)
a časem tyto záchvaty ustoupily. Podobně reagovala, kdyţ pro ni do školky
přišla například babička nebo teta namísto rodičů, které Bětka očekávala.
Pokud měla jiţ od rána na rozvrhu fotku člověka, který ji bude ze školky
vyzvedávat, nedělal jí odchod ze třídy takový problém.
Strukturované učení zavedli Bětce rodiče také v jejím domácím
prostředí. Chodili na pravidelné konzultace s Bětčinou učitelkou, která jim celý
systém vysvětlila a pomáhala jim ho realizovat i doma. Stálo je to poměrně
mnoho úsilí a času, ale jejich hodnocení bylo vţdy pozitivní. Naučili se Bětce
lépe rozumět, přestali ustupovat jejím záchvatům vzteku, ale naopak se jim
naučili spíše předcházet. Konečně dokázali se svou dcerou komunikovat pro
obě strany srozumitelnějším způsobem, coţ jim usnadnilo pochopit její
postiţení a z něj vyplývající chování a potřeby. Pomohlo jim to odstranit
některé dívčiny stereotypy jako například neustálé vyţadování kojenecké
láhve, dudlíku a sledování pohádek. Pouţívání strukturovaného učení doma
i v mateřské škole podpořilo a urychlilo celkové výsledky a pozitivní přínos
celé metody.
Bětka dostala také svou komunikační knihu. Kaţdá strana zde byla
věnovaná určité oblasti, jako jsou například oblíbené aktivity, rodina, jídlo,
pohádky atd. Bětka tak mohla sdělit svému okolí prostřednictvím fotek, co
chce dělat nebo třeba na co má chuť. Pochopila, ţe je pro ni komunikace
s okolím uţitečná a ţe můţe vyjádřit svá přání a potřeby. Postupně jsme mohli
vystřídat fotky za symbolické obrázky. Bětka se naučila doplňovat některé
symboly také znakem do řeči a dokonce i správným slovním označením.
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Během docházky do mateřské školy se holčička výrazně zklidnila
a zmírnily se její projevy vzteku a zoufalství. Naučila se alespoň částečně
komunikovat se svým okolím a zapojovat se do společných aktivit. To jí
otevřelo nové moţnosti a rozvinulo její mentální, psychickou a emoční úroveň.
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2. Kazuistika - dítě s mentální retardací
Pavlík přišel na svět ve 37. týdnu těhotenství. Po těţkém a dlouhém
porodu musel být oţivován. Tyto počáteční komplikace se staly příčinou jeho
kombinovaného postiţení. Chlapec trpí diparetickou formou dětské mozkové
obrny (DMO) doprovázenou středně těţkou aţ těţkou mentální retardací,
poruchou zraku a zhoršeným sluchem.
Do mateřské školy nastoupil Pavlík ve svých čtyřech letech. Uměl lézt
po čtyřech a sedět s oporou. Byl stále na plenách a potřeboval krmit. Částečně
rozuměl mluvené řeči, ale sám nedokázal komunikovat ţádným způsobem. Uţ
v té době rehabilitoval pětkrát denně Vojtovou metodou, kvůli podpoře
motorického vývoje. Zrakovou a sluchovou vadu mu alespoň částečně
kompenzovaly brýle a naslouchátka, na která ale ještě nebyl zvyklý a často si je
proto strhával.
Ve školce se Pavlík rychle a bez problému adaptoval. Miloval zvukové
hračky, které byl schopný ovládat pusou, a poslouchání písniček z mobilního
telefonu, který byl zvyklý mít neustále u sebe. Nejraději si s těmito hračkami
někam zaleze a nenechá se nikým ani ničím vyrušovat. Mezi jeho další
oblíbené aktivity patřilo říkání básniček, zpívání písniček a mazlení. Bylo ale
velmi obtíţné zapojit ho do jakékoliv jiné činnosti. Pokud se někdo pokusil
začlenit ho do společného programu, vyměnit mu zvukovou hračku za něco
jiného nebo ho například odvést ke svačině či obědu, vyvolávalo to u Pavlíka
velmi negativní reakci. Začal křičet, propínat se a kousat se do ruky s takovou
silou, aţ mu tekla krev.
Po poradě se speciálně pedagogickým centrem a Pavlovými rodiči jsme
začali vyuţívat strukturované učení. Chlapec dostal vlastní lištu, na které měl
pomocí symbolických předmětů vyobrazený nejbliţší výsek programu. Na
rozvrh jsme připevnili vţdy maximálně tři po sobě jdoucí aktivity, aby si je byl
Pavlík schopný lépe zapamatovat. Nejprve jsme mu za kaţdou námi
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vyţadovanou činnost zakomponovali do programu jako odměnu jeho oblíbený
poslech hudby, později však systém pochopil a dokázal zvládnout i dvě aţ tři
po sobě jdoucí aktivity, aniţ by se domáhal svého telefonu či jiné zvukové
hračky. Jeho velice omezený repertoár činností se tak postupem času rozšířil
také o společné jedení s ostatními dětmi, společný program probíhající kaţdý
den v koutku u piána a dělání individuálních úkolů. Pro poslech hudby měl
vyhrazený jen koutek určený pro relaxaci, aby se odnaučil spojovat si tuto
činnost se všemi ostatními aktivitami, jak to měl ve zvyku před zavedením
strukturovaného učení.
Aţ na drobné výjimky se postupně výrazně eliminovaly Pavlíkovy
záchvaty vzteku, které tolik trápily zejména jeho rodiče. Kdyţ jsme mu brali
jeho hračku, věděl díky rozvrhu, ţe to není napořád a ţe mu ji zase za chvíli
vrátíme. Velice mu v tom pomohla i struktura prostoru, která mu společně
s rozvrhem napověděla, co se po něm na daném místě bude chtít. Pokud seděl
u stolečku u okna, věděl, ţe bude pracovat, kdyţ jsme ho odnesli do koutku
s piánem, poznal, ţe budeme zpívat, u stolu jíst a v relaxačním koutku
odpočívat…
Díky symbolům ze svého rozvrhu se Pavlík naučil vyjadřovat své
potřeby. Naučil se sundat symbol z lišty a donést nám ho. Vţdy to sice byl jen
symbol pro poslech hudby nebo pro jídlo, ale i tak to byl pro Pavlíka veliký
krok dopředu a hlavně první úspěšná snaha o srozumitelnou komunikaci
s okolím.
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3. Kazuistika - dítě s ADHD
Adam se narodil ve 31. týdnu těhotenství s parézou pravého předloktí.
Krátce po porodu se objevilo krvácení do mozku. Pár dní po této komplikaci
přišel o jednu plíci. Jeho psychomotorický vývoj byl od začátku opoţděný.
Pravděpodobně nejen kvůli postiţení pravé ruky se naučil později lézt, sedět
i chodit. Kolem prvního roka dostal první epileptický záchvat, a od té doby
musel brát poměrně silná antiepileptika. Od narození byl velice neklidné
a dráţdivé dítě a kolem tří let mu bylo diagnostikováno ADHD. Vyrůstá sám se
svou matkou, která působí velmi unaveným a ustaraným dojmem a chlapcovu
výchovu, dle svých slov, sama nezvládá.
Do školky Adámek nastoupil ve čtyřech letech. Jeho inteligenční
kvocient v té době odpovídal spodní hranici normy. Rozuměl i mluvil
adekvátně svému věku, jeho motorické schopnosti byly omezeny jen sníţenou
funkčností jeho pravé paţe. Přestoţe byl chlapec velmi schopný a šikovný, měl
ve školce od začátku výrazné problémy s chováním a respektováním pravidel.
Byl neochotný jakkoliv spolupracovat a byl nebezpečně agresivní vůči
ostatním dětem ve třídě i vůči pedagogům. Bez zjevného důvodu ničil věci ve
svém okolí, házel hračkami a fyzicky útočil zejména na slabší děti.
Po

krátké

době

jsme

začali

s Adámkem

pracovat

metodou

strukturovaného učení. Dostal vlastní rozvrh, na kterém měl kaţdé ráno
z piktogramů, kterým bez problému rozuměl, poskládaný program. Snaţili
jsme se tak předejít především jeho bojkotování jakékoliv řízené činnosti. Sled
událostí mohl z rozvrhu lépe pochopit a „neslyšet“ jen činnost, která ho rozčílí,
ale vidět také například oblíbenou aktivitu, která bude následovat hned poté.
Adámek se však po pár dnech naučil kaţdý den po příchodu všechny obrázky
z rozvrhu strhat a naše snaha tak byla bezvýsledná.

55

Podobně reagoval na strukturovaný prostor. Chápal jaká část třídy je
určena k jednotlivým činnostem, ale nechtěl se tímto členěním řídit. Z koutku
určeného pro hraní utíkal ke stolu a naopak.
Adámek celý systém strukturovaného učení snadno pochopil, teoreticky
se ho naučil ovládat, ale nechtěl se jím řídit a proto na něj neměl téměř ţádný
pozitivní vliv. Snad jediný kladný efekt byl znatelný při individuální práci.
Omezení rušivých podnětů struktura pracovního místa Adámkovi svědčila. Měl
zde na liště připevněné ţetony znázorňující počet úkolů, které musí udělat, a za
nimi symbol odměny, která bude následovat aţ zadanou práci splnění. Po
kaţdém dokončeném úkolu mohl Adam jeden ţeton sundat, aţ se postupně
dopracoval ke slíbenému bonbónu.
Adámek byl nejvíce klidný a spokojený v izolaci od ostatních dětí.
Potřeboval klid, ticho a alespoň jednoho člověka, který by se mohl intenzivně
věnovat jen jemu. To mu však naše školka ani škola, do které od nás nastoupil,
nemohla poskytnout. Adámek postupně vyzkoušel mnoho různých zařízení
zaměřených na práci s dětmi, které měly podobné problémy jako on, nikde ale
moc dlouho nevydrţel. Nakonec strávil rok v psychiatrické léčebně a poté byl
přijatý do Integrovaného centra sociálních sluţeb, které funguje jako celoroční
stacionář pro děti s váţnými poruchami chování.
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4. Kazuistika - dítě s vývojovou dysfázií
Anička se narodila ve 36. týdnu těhotenství. Po porodu u ní jiţ ţádné
komplikace nenastaly, ale její celkový vývoj byl od počátku zpomalený.
Anička nastoupila do školky ve třech letech s diagnózou středně těţké
mentální retardace. Její hrubá i jemná motorika byla poněkud opoţděná.
Poměrně dobře rozuměla, ale místo řeči vydávala jen neartikulované zvuky.
Její oční kontakt a komunikační iniciativa však byly výborné. Dokázala se
částečně dorozumět pomocí gest, mimiky a ukazováním na předměty. Celkově
byla Anička velice klidná, bezproblémová, mazlivá a rychle se přizpůsobila
řádu školky. Jen občas vypadala poněkud zmateně, dezorientovaně a často se
zasnívala.
Anička dostala vlastní rozvrh s fotkami aktivit. Ochotně k němu na
vyzvání chodila a dělala vše, co jí podle denního reţimu zrovna čekalo.
Strukturovaný rozvrh jí pomáhal především v orientaci v čase a zmírňoval tak
její občasnou zmatenost a bezprizornost. Kromě toho jí pomohl také
s koncentrací a soustředěním se na danou činnost, protoţe nemusela věnovat
tolik energie pochopení situace jen na základě slovních instrukcí. Pokud se
někdy Anička v programu ztratila nebo jí utekla pozornost, konkrétní fotka jí
připomněla, co zrovna dělá a umoţnila jí tak danou činnost dokončit.
Struktura

místa

jí

pomáhala

zejména

v oblasti

soustředění

a koncentrace. Anička měla tendenci nechat se rozptylovat všemi podněty
okolo sebe a nezbyl jí pak dostatek pozornosti pro aktivitu, které se zrovna
měla věnovat. Pokud věděla, ţe je v prostoru vyhrazeném jen pro určitou
činnost, její soustředění a tím pádem i výsledky byly znatelně lepší.
Ve spolupráci s logopedkou, ke které Anička docházela, jsme jí
vytvořili také komunikační knihu, ve které měla podobně jako Bětka fotky
různých předmětů, aktivit a známých. Anička se s knihou naučila velmi rychle
pracovat a s nápadnou fantazií se s námi prostřednictvím fotek začala
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dorozumívat. Byla schopná poskládat i jednoduchou větu (například Aničkafotka Aničky, ve školce- fotka školky, malovala- fotka pastelek). Na základě
této skutečnosti se začala zpochybňovat její diagnóza. Bylo evidentní, ţe její
výkony přesahují úroveň dítěte se středně těţkou mentální retardací. Brzy jí
byla

stanovena

postiţením

a

vývojová
mírnou

dysfázie

poruchou

s přidruţeným

pozornosti.

lehkým

Anička

přešla

mentálním
od fotek

k piktogramům a naučila se je postupně doplňovat také znakem do řeči, který
časem komunikační knihu nahradil. Moţnosti komunikace se tak pro Aničku
i pro její okolí velmi zjednodušily a rozšířily.
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Vyhodnocení kazuistik
Je evidentní, ţe strukturované učení nejvíce pomáhá dětem s autismem.
Bylo vytvořeno právě pro ně a také podle jejich potřeb a proto můţeme při
práci s dětmi s autismem plně vyuţít všechny jeho sloţky. Je však také zřejmé,
ţe je tato metoda kvalitním nástrojem i pro práci s dětmi s jiným postiţením.
Mnohdy zde ale výrazněji poslouţí jen některá jeho část.
Dívka s autismem vyuţívala strukturované učení v plné míře. Velmi
rychle se v systému zorientovala a bylo zřejmé, ţe je jejímu způsobu uvaţování
blízký. Po krátkém čase se pro ni stalo chození k rozvrhu rutinou. Automaticky
vykonávala aktivity podle daného pořadí, aniţ by ji to (jen s drobnými
výjimkami) nějakým způsobem rozhazovalo, překvapovalo či vyvádělo z míry.
Prostřednictvím karet se dokázala vyjádřit, sdělit nám, co by si přála.
Strukturované učení jí pomohlo překonat mnoho strachů a díky tomu i předejít
dříve tolik častým afektivním záchvatům a autoagresivnímu chování. Zbavila
se také mnoha neblahých stereotypů, které ji zbytečně omezovaly
a komplikovaly ţivot nejen jí, ale i její rodině.
Chlapci s mentální retardací slouţilo strukturované učení především
jako určitá pomoc v chápání dění v jeho okolí. Důsledkem svého postiţení měl
problém vnímat, co se kolem něj děje, interpretovat si určité situace, protoţe
špatně rozuměl slovním instrukcím. Uzavíral se do svého světa, z něhoţ
nechtěl být nikým vytrhován. Strukturované učení mu pomohlo zorientovat se
v prostoru, mohl díky němu předvídat, co se bude kde a kdy odehrávat. Měl
také moţnost, i kdyţ jen částečně, pomocí předmětů z rozvrhu komunikovat
pro něj srozumitelným způsobem. Díky strukturovanému učení se velmi
zklidnil, eliminovaly se jeho záchvaty vzteku a naučil se vykonávat mnoho
nových činností, kterým se do té doby bránil.
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Hoch s ADHD začal vyuţívat strukturované učení krátce po svém
nástupu do školky. Do té doby měl veliké problémy s respektováním pravidel,
nebyl schopný se zapojit do programu třídy, dokončit jakoukoliv činnost nebo
něčemu věnovat plnou pozornost. Právě strukturované učení mu mělo s těmito
problémy pomoci. Bohuţel jsme u něj za celou dobu jeho docházky do
mateřské školy neměli moţnost zaregistrovat pozitivní efekt této metody.
Nebyli jsme schopni přimět ho k dodrţování některých zásad a pravidel, které
jsou pro zavedení a následný účinek strukturovaného učení nezbytné. Výsledek
třetí kazuistiky však nemusí nutně znamenat, ţe je strukturované učení pro děti
s ADHD nepřínosné. Dle mého názoru spíše potvrzuje fakt, ţe se tato metoda
nedá uplatnit ve všech případech. Pro některé děti je nevhodná nebo
neefektivní ať uţ mají diagnostikovaný autismus, ADHD, či jakékoliv jiné
postiţení (viz kapitola Nevýhody, str. 19). Další moţnou příčinou neúspěchu je
to, ţe ADHD nebylo jeho primární diagnózou, ţe se jednalo víc o poruchy
chování nebo nějakou psychiatrickou diagnózu.
Holčičce

s vývojovou

dysfázií

poslouţilo

strukturované

učení

nejvýrazněji jako určitý druh alternativní komunikace. Díky své komunikační
knize se dokázala pomocí fotek a později i symbolických obrázků domluvit
s lidmi ve svém okolí. Začala dělat pokroky i v ostatních oblastech vývoje a na
základě toho ji byla upravena diagnóza. Struktura prostoru a času jí pomohla
vymanit se z časté dezorientace pramenící právě z její neschopnosti rozumět
řeči. Vizualizace ji umoţnila „porozumět“ svému okolí zrakem. Nemusela
věnovat tolik energie a času interpretaci řeči a pochopení smyslu toho, co dělá
nebo co má udělat. Dokázala se lépe soustředit na jednu věc a zbylo jí více
elánu také na jiné aktivity a činnosti, které jí mohly rozvíjet a obohacovat.
Zavedení strukturovaného učení bylo u všech dětí velmi přirozené
a snadné. Pravděpodobně k tomu přispělo i předem připravené prostředí
v podobě strukturované třídy, kaţdopádně však ani jedno z dětí nereagovalo na
nový systém negativně. Přestoţe byla mentální úroveň dětí velmi odlišná,
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všechny byly schopné metodu pochopit a v rámci svých moţností s ní
pracovat. Aţ na chlapce s ADHD se všechny děti postupem času zorientovaly
ve svém okolí a v dění. Strukturované učení je výrazně zklidnilo, zorientovalo
a usnadnilo jim komunikaci s ostatními lidmi.
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Závěr
Práce je rozdělená do dvou částí. První je koncipovaná převáţně jako
teoretický základ. Dozvíme se zde, co je strukturované učení, jaké jsou jeho
hlavní principy, výhody i případné nevýhody. Následující kapitoly jsou
věnované jednotlivým typům postiţení, tedy autismu, mentální retardaci,
poruchám pozornosti a vývojové dysfázii. V kaţdé z nich nalezneme definici
a případné dělení postiţení a v návaznosti na to konkrétní moţnosti a způsoby,
jak u jednotlivých diagnóz vyuţít strukturované učení. Teoretická část slouţí
jako východisko pro praktickou část. Navazuje na cíl stanovený v úvodu práce,
kterým je představit strukturované vizuálně podporované učení a následně
ukázat, v čem je přínosné nejen pro děti s autismem, pro které bylo původně
vytvořeno, ale také pro děti s dalšími výše popsanými diagnózami.
Druhá část obsahuje čtyři kazuistiky a jejich vyhodnocení. Při psaní
jsem vycházela ze svého dřívějšího zaměstnání ve speciální mateřské škole,
kde jsem s dětmi pracovala. První případová studie je věnovaná dívce
s dětským autismem, druhá chlapci se středně těţkou mentální retardací, třetí
dítěti s ADHD a poslední se zabývá holčičkou s vývojovou dysfázií.
Kazuistiky mají za cíl potvrdit (či vyvrátit) pozitivní přínos strukturovaného
učení především pro děti s jiným typem postiţení, neţ je porucha autistického
spektra.
Domnívám se, ţe kazuistiky svůj účel splnily. Potvrdily, ţe
strukturované vizuálně podpořené učení je přínosné nejen pro děti s autismem,
pro které bylo původně vymyšleno. Pomohlo i mnohým jiným, i kdyţ ne vţdy
tak komplexně, jako tomu je právě u dětí s autismem. Pro děti s jinými
poruchami byla většinou výrazněji přínosná pouze některá sloţka této metody
a nebylo nutné vyuţívat jí tolik striktně a v její plné šíři. Někde prospěla
struktura prostoru a času nebo vizualizace, někde poslouţilo strukturované
učení jako alternativní způsob komunikace a někde se osvědčila jen struktura
pracovního místa. Většinou je zapotřebí zkombinovat ho ještě s jinou výchovně
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vzdělávací metodou či přístupem zvoleným s ohledem na konkrétní dítě a jeho
postiţení.
Pokud však vyuţíváme metodu u dětí s jinou poruchou neţ je autismus,
měli bychom ještě více dbát na individualizaci a zároveň mít na paměti moţná
rizika a případné nevýhody. Jen tak jim můţeme předejít a vytěţit ze
strukturovaného učení maximální přínos.
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