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ABSTRAKT 

 

Název práce: Integrace školní mládeţe s Duchennovou svalovou dystrofií 

Integration of school children with Duchennen musculary dystrophy 

 

Cíle práce: Ověření, zda ţák s Duchennovou svalovou dystrofií je schopen 

se plně zapojit do činností na běţné základní škole a zda sociální 

prostředí je ochotno tomuto ţákovi poskytnout podmínky 

k integraci. 

Metody výzkumu: Metoda individuálního rozhovoru na sledovaném 

chlapci s Duchennovou svalovou dystrofií. Chlapec je ţákem 

devátého ročníku běţné základní školy. Dále byla pouţita sonda 

v podobě anketního dotazníku. Dotazováno bylo 20 spoluţáků a 

13 pedagogů ze stejné základní školy.  

Výsledky: Sociální prostředí je ochotno poskytnout podmínky k integraci 

ţáka s Duchennovou svalovou dystrofií, ale není zcela 

připraveno. 

Ţák s Duchennovou svalovou dystrofií je schopen se plně zapojit 

do činností na běţné základní škole. 

 

Klíčová slova: Duchennova svalová dystrofie, terapie, integrace 
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1. ÚVOD 

Svalová dystrofie je široký termín pro označení genetických onemocnění, 

která se vyskytují pouze u chlapců. Zahrnuje více neţ dvacet specifických 

genetických vad. U většiny dochází ke stejným příznakům – ochabování svalstva, 

ale průběh bývá různorodý. Nemoc postupně oslabuje kosterní svalstvo končetin a 

trupu. V období dospívání nebo dříve jsou zasaţeny i svaly dýchací a srdeční. 

Nemocní se většinou nedoţijí dvaceti let. Všechny formy svalových dystrofií 

můţeme povaţovat za vzácné, ale Duchennova svalová dystrofie je nejčastější.  

I přes mimořádně intenzivní výzkum v mnoha špičkových světových 

centrech a vynaloţené obrovské prostředky, není v tuto chvíli nikde na světě 

k dispozici účinná terapeutická metoda, která by byla prakticky aplikovatelná u 

pacienta a prokazatelně znamenala řešení tohoto problému. Světový výzkum však 

jiţ přesto dosáhnul skvělých úspěchů a vytyčil řadu cest, po kterých se souběţně 

postupuje dále a postupně se odstraňují problémy technického charakteru, které 

zatím neumoţňují praktickou aplikaci těchto metod u člověka (Vondráček, 2005). 

Integrovat do běţného ţivota takto zdravotně postiţené nebo zdravotně 

oslabené dítě je velmi těţké. Jedná se především o integraci do běţné školy, kde 

jsou kladeny velké nároky na pedagogy. 

Problematikou integrace dítěte s Duchennovou svalovou dystrofií se 

doposud nikdo nezabýval. K volbě tohoto tématu přispěl fakt, ţe jsem se osobně 

setkala s touto nemocí u chlapce na škole, kde pracuji jako učitelka tělesné 

výchovy. O nemoci jsem se dozvěděla pouze z ţákovy školní dokumentace, kde 

údaje byly nedostačující. Z důvodu integrace ţáka do hodin tělesné výchovy jsem 

vyhledala informace o nemoci. Zjistila jsem, ţe se vědecké publikace zabývají 

touto nemocí pouze okrajově a široká veřejnost není o nemoci informována 

vůbec. Touto prací bych chtěla poukázat na skutečnost, ţe současné školství ještě 
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není zcela připraveno na kvalitní integraci zdravotně postiţených a zdravotně 

oslabených dětí. Není mým cílem Duchennovu svalovou dystrofii analyzovat po 

stránce lékařské. Práce je zaměřena na sociální aspekt – integraci. 
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2. DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE 

2.1. Neuromuskulární choroby 

Neuromuskulární choroby jsou vysoce závaţná onemocnění představující 

nejen problém medicínský, ale i společenský a etický. Odhaduje se, ţe kaţdý 

třítisící člověk je postiţen váţnou formou některé z těchto nemocí, která ve svých 

důsledcích vede k invalidizaci postiţeného jedince a předčasnému úmrtí 

(Maříková a kol.,2004). 

Do osmdesátých let nebylo známo téměř nic o jejich patogenezi. Postupně 

byly identifikovány jednotlivé geny, jejichţ abnormální exprese v důsledku 

genové mutace je zodpovědná za rozvoj onemocnění. Příkladem jsou svalové 

dystrofie dle Havlové (1997): 

1.Dystrofinopatie  

Mají recesivní typ dědičnosti s X-vázaným přenosem (Xp21). Produkt genu 

- protein dystrofin - je součástí cytoskeletu svalových  buněk, podílí se na 

udrţování stability membrán. Má isoformy exprimované i v dalších tkáních 

(mozek, retina, periferní nervy, ledviny). 

 a) Duchennova forma progresivní svalové dystrofie (DMD) 

Typické pro ni jsou pseudohypertrofie lýtek, kolébavá chůze v hyperlordose 

a pro kontraktury Achillových šlach po špičkách. Asi u 3O% dětí je mentální 

retardace. Schopnost samostatného  pohybu mizí mezi 8.-l3.rokem. Na vozíku se 

obvykle rychle rozvíjí  skoliosa, později i kardiomyopatie. Mezi 2O.-3O.rokem se 

objevují  ventilační obtíţe, často pak s letálním koncem. 

b) Beckerova forma progresivní svalové dystrofie (BMD) 

První příznaky se objevují aţ po 5.roce věku, mnohdy jen v podobě 

ponámahových myalgií nebo křečí DK. Schopnost chůze bývá zachována do 2.-
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3.decenia. Svalová biopsie zjistí  sníţené mnoţství hypofunkčního dystrofinu 

změněné struktury. 

 2. Pletencová svalová dystrofie  

Je heterogenní skupinou svalových dystrofií začínajících v oblasti 

ramenního (typ scapulohumerální) nebo pánevního pletence (typ  lumbopelvický). 

Dědičnost je převáţně AR, vázána na chromozomy l5q,  2p, l3q, nelze vyloučit 

ani formy s poruchou adhalinového genu na  l7.chromozomu. Variabilita forem, 

začátku onemocnění  (2.-4.decenium) i rychlosti progrese souvisí s genetickými 

mutacemi  genů různých sarkoglykanů, jeţ jsou součástí membránového DGC.  

Řadíme je proto k  sarkoglykanopatiím.  

 3. Facioscapulohumerální dystrofie  

Má AD dědičnost s vazbou na chromozom 4q. Začíná mezi l. a  2.deceniem, 

někdy i později, atrofiemi obličejového svalstva a ramenních pletenců. Svalová 

slabost se později šíří distálně, často  asymetricky. Existuje i varianta facio - 

scapulo - peroneální. Rychlost  progrese je variabilní, někdy se můţe přidat i 

porucha sluchu a vaskulární retinopatie. 

 4. Emery Dreifussova svalová dystrofie  

Je sporadické onemocnění s časnými kontrakturami a poruchami srdečního 

rytmu. Příčinou je mutace genu (Xq28) pro protein membrány jádra emerin 

(EDMD1) nebo genu pro lamin (EDMD2). Oba proteiny lze prokázat 

imunohistochemicky, emerin i v buňkách bukální sliznice. 

5.Myotonická dystrofie Steinert-Curschmannova 

Je multisystémové AD dědičné onemocnění, jehoţ příčinou je defekt genu 

pro myotonin-proteinkinázu na l9.chromozomu (l9q l3.2). Genová analýza DNA 

svědčí pro amplifikaci tripletů cytosin-thymin-guanin. 
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Léčba těchto nemocí nadále zůstává hudbou budoucnosti, velké naděje jsou 

vkládány zejména do terapií genových a buněčných (Kocmanová,1999). 

V následující kapitole jsou popsány dědičnosti genetických poruch a jejich stručné 

vysvětlení. 

 

2.2. Genetika 

Genetika vznikla v polovině 19. století, kdy Gregor Mendel objevil po 

desetiletém experimentování s pěstováním hrachu, ţe určité vlastnosti jsou 

zděděné. Jeho objevy se staly základem vědecké genetiky (Ferák, 1981). Na 

Mendlových zjištěních stojí i dnes práce a naděje vědců na odkrytí tajemství 

našich genů a na tom, co nám geny mohou říci o podmínkách a 

pravděpodobnostech dědičnosti. Vědecký obor genetika můţe pomoci rodinám 

postiţeným dědičnými poruchami k lepšímu porozumění dědičnosti, 

k porozumění, co způsobuje, ţe se tyto poruchy objeví a jaké strategie prevence se 

mohou uţívat, aby se dopad (výskyt) genetických poruch sníţil (Kocmanová, 

1999). 

Dle Hoffeho (1998) většina neuromuskulárních poruch je způsobena 

genetickou poruchou. Svalová dystrofie je dědičné onemocnění vázané na 

chromozom X. Proto v následující části popíši základy genetické vazby.  

Dle Tomana (2002), Kotlase (2000) se genetické poruchy  mohou dědit 

podobným způsobem jako například barva očí a vlasů, výška a inteligence. Děti 

zdědí genetickou informaci převzetím genů od obou rodičů. Jsou to tři typy, nebo 

mody dědičnosti: dominantní, recesivní a dědičnost s vazbou pohlaví. 
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Dominantní dědičnost znamená, ţe kaţdé dítě má 50% pravděpodobnost 

zdědit tento nemoc způsobující gen.  

 

Recesivní dědičnost vzniká, kdyţ oba rodiče mají nemoc způsobující gen, 

ale nejeví ţádné znaky nemoci. Rodiče dětí s recesivními stavy se nazývají  

„nosiči“, protoţe kaţdý z nich v sobě nosí jednu kopii tohoto genu. Sami nemají 

ţádné příznaky tohoto nositelství a nejsou si vědomi, ţe nesou dědičný defekt aţ 

do doby, kdy mají postiţené dítě. Kdyţ nosiči zplodí děti, kaţdé z nich má 25% 

pravděpodobnost, ţe zdědí oba geny nemoci a budou postiţené. Kaţdé dítě má 

také 25% pravděpodobnost, ţe zdědí dva zdravé geny a nebude nosičem a 50% 

pravděpodobnost, ţe budou nosiči stejné poruchy jako jejich rodiče.  

 

Dědičnost vázanou na pohlaví ovlivňují geny, které jsou umístěny 

v chromosomu X a mohou být buď recesivní nebo dominantní. U recesivní 

dědičnosti má nepostiţená matka nemoc způsobující gen na jednom z jejích X 

chromosomů, muţ má však jen jeden X chromosom a defekt genu se u něj 

projeví. To je důvod, proč u muţů poměrně častá krvácivost nebo barvoslepost je 

u ţen naprostou raritou (Maříková, 2004). 

Je-li matka nosičkou a má dceru, má tato 50% pravděpodobnost, ţe zdědí 

„nemocný“ gen, stane se nosičem a předá tento nemocný gen svým synům. 

Naopak, má-li matka syna, má tento syn 50% pravděpodobnost, ţe zdědí nemoc 

způsobující gen, protoţe má pouze jeden X chromosom. Následkem toho, muţi 

nemohou být nositeli X – vázaných recesivních poruch. Pokud muţ zdědí X – 

vázanou recesivní poruchu, je postiţen, například Duchennovou svalovou 

dystrofií, která je popsána v následující části ( Toman 2002, Kocmanová, 1999). 
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2.3. Duchennova a Beckerova svalová dystrofie 

Duchennova a Beckerova svalová dystrofie (DMD, BMD) jsou na X 

chromozom vázaná dědičná onemocnění způsobená mutacemi v genu, který 

kóduje protein dystrofin. Jak jiţ bylo uvedeno, incidence těchto onemocnění je 

vysoká (u Duchennovy svalové dystrofie 1 případ na 3500 narozených chlapců, u 

Beckerovy svalové dystrofie 1 případ na 17 000 narozených chlapců).  

Onemocnění se klinicky manifestuje u chlapců, zatímco dívky mohou 

figurovat jako asymptomatické přenašečky, které obvykle nemají vůbec ţádné, 

nebo jen minimální potíţe (Vondráček, 2005). 

Duchennova svalová dystrofie je těţká progredující choroba, poprvé 

popsána Duchennem v roce 1868, charakterizovaná destrukcí svalových vláken 

vedoucí k invaliditě a předčasnému úmrtí. Klinické projevy onemocnění se 

obvykle objevují kolem třetího aţ čtvrtého roku ţivota. Jako první se zpravidla 

projeví poruchy chůze, akcentované zejména při chůzi do schodů, dále problémy 

při vstávání z podlahy, neschopnost skákat či abnormální běh. 

Dominuje proximální svalová slabost výrazněji na dolních končetinách. 

Nápadná je pseudohypertrofie lýtek. Svalová slabost se rozšiřuje i na horní 

končetiny, krk a dýchací svaly. Přibliţně ve třinácti letech jsou postiţení chlapci 

upoutáni na invalidní vozík. Později jsou zcela upoutáni na lůţko a často také 

atakováni respiračními poruchami v důsledku postiţení interkostálních dýchacích 

svalů. Pacienti se v průměru doţívají dvaceti aţ třiceti let ţivota. Hlavním 

problémem v pozdějším stádiu choroby je progredující dechová nedostatečnost 

(Vondráček, 2005). 

 

Beckerova svalová dystrofie je mírnější forma tohoto onemocnění 

s pomalejším průběhem a delším přeţitím pacientů. Fenotyp zahrnuje velice 
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široké spektrum postiţení od velmi mírného, kdy jsou pacienti celý ţivot 

ošetřováni pouze ambulantně, aţ po postiţení s průběhem podobným Duchennově 

svalové dystrofii. 

 Klinické příznaky u pacientů s Beckerovou svalovou dystrofií se zpravidla 

objevují aţ po pátém roce věku a pacienti jsou ambulantně ošetřováni v průměru 

do šestnácti let (Visse, 1992). Postiţení srdečního svalu je častější u pacientů 

s Beckerovou svalovou dystrofií. Nejmírnější formy Beckerovy svalové dystrofie 

jsou charakterizovány pouze svalovými bolestmi, křečemi (Gospe, 1989). 

 

Přestoţe účinná terapie Duchennovy svalové dystrofie a Beckerovy svalové 

dystrofie ani ostatních svalových dystrofií zatím neexistuje, potvrzení diagnózy na 

molekulárně genetické úrovni má pro pacienta a jeho rodinu několik důleţitých 

konsekvencí: 

 

 pacient je ušetřen zbytečné medikace, která ho někdy můţe i 

poškodit 

 stanovení pravděpodobné prognózy do budoucna 

 genetické poradenství pro celou rodinu včetně prenatální diagnostiky 

 eliminace rizika maligní hypertermie při operacích v celkové 

anestézii 

 zásadní předpoklad pro genovou terapii v blízké budoucnosti 

 

Od doby, kdy byla objasněna funkce dystrofinu ve svalu a identifikován 

genetický defekt, vedoucí k její poruše, bylo na celém světě vynaloţeno enormní 

úsilí s cílem najít řešení tohoto problému. Terapie Duchennovy svalové dystrofie 
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a Beckerovy svalové dystrofie je obrovskou výzvou pro genetiky, molekulární 

biology, fyziology, farmakology, pediatry a neurology. Medicínské a 

socioekonomické důsledky tohoto častého a devastujícího onemocnění jsou 

natolik závaţné, ţe snaha vyvinout účinnou léčbu, kterou by bylo moţno v praxi 

aplikovat pacientovi ještě před výraznější klinickou manifestací svalového 

postiţení, musí být jednoznačnou prioritou pro odbornou veřejnost i celou 

společnost (Vondráček, 2005). 

 

Hlavním problémem je obrovská velikost dystrofinového genu, který je 

největší ze všech 30 000 genů. Kóduje tvorbu bílkovin v lidském organismu. Tyto 

mutace potom vedou k jeho poruše.  

Aktuálně probíhá řada studií na zvířecích modelech i u lidských pacientů a 

šance na zavedení účinné léčebné metody do klinické praxe v horizontu 5 – 10 let 

je velmi reálná. Společným cílem je, aby metody genové terapie byly k dispozici 

v klinické praxi do té doby, neţ se u pacientů, kteří jsou dnes v kojeneckém nebo 

batolecím věku, rozvine výraznější svalové postiţení. V následující kapitole 

popíši terapie a moţnosti, které dnešní medicína nabízí pro pacienty. 
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3. TERAPIE 

Terapie Duchennovy svalové dystrofie je sloţitý proces, který můţeme 

rozdělit na tři části: kauzální, chorobu modifikující a symptomatickou. 

 

Kauzální terapie, která eliminuje skutečnou příčinu onemocnění tj. mutaci 

v dystrofinovém genu, je zatím nedostupná. Tato metoda by měla vést k tvorbě 

plně funkčního dystrofinu a tím i teoreticky k úplnému uzdravení pacienta. Kromě 

genových manipulací jsou ve hře ještě metody buněčné terapie, zejména 

transplantace myoblastů (kultivovaných zárodečných svalových buněk) a dále 

transplantace geneticky modifikovaných kmenových buněk. 

 

Modifikující terapie neřeší příčinu onemocnění, ale můţe ho významně 

zpomalit pomocí preparátů, které vykazují účinnost v experimentálních studiích, 

ale zatím nejsou k dispozici pro klinické pouţití u Duchennovy svalové dystrofie 

a Beckerovy svalové dystrofie. Jedná se zejména o růstový hormon. 

 

Symptomatická terapie znamená, ţe chorobu nelze vyléčit, ale je moţné 

zpomalení jejího průběhu. V rámci symptomatické terapie se doporučuje i péče o 

psychiku malých pacientů (Komárek a kol. 2000).    

Jak jiţ bylo zmíněno, terapie Duchennovy svalové dystrofie se opírá 

o symptomatickou terapii, která zahrnuje tyto látky: 

 

1. Látky s protizánětlivým účinkem 

Kortikosteroidy – hormony kůry nadledvin, vyznačující se protizánětlivými 

účinky. Tlumí sekundární projevy zánětu v postiţených svalech a mohou 
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stabilizovat buněčné membrány svalových vláken. Mají kladný vliv na udrţení 

svalové síly pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií  v časovém horizontu 6 

měsíců aţ 2 let (Mazur, 2004). Nemají však pravděpodobně vliv na dlouhodobý 

průběh a celkovou prognózu onemocnění. Dlouhodobější medikace navíc můţe 

vyvolat závaţné neţádoucí  účinky (nárůst tělesné hmotnosti, sníţení přirozené 

imunity, zhoršení hojení ran, poruchy růstu, rozvoj diabetu, ţaludeční problémy a 

další). Kortikosteroidy navíc způsobují charakteristickou redistribuci podkoţního 

tuku zejména v oblasti obličeje a šíje, coţ způsobuje typický měsíčkovitý obličej. 

O nasazení této kortikosteroidů lékaři uvaţují, kdyţ uţ pacient jeví určité 

známky svalové slabosti, ale přitom je ještě schopen samostatné bezproblémové 

chůze. Tento stav obvykle nastává kolem 4. aţ 6. roku věku. V případě váţnějšího 

infekčního onemocnění, rozvoje neţádoucích účinků, zhoršení svalové slabosti je 

nutné zváţení přerušení nebo ukončení terapie (online). 

V České republice jsou dostupné pouze dvě látky, a to Prednison a Medrol.  

Pacienti uţívající kortikosteroidy by měli uţívat současně chlorid draselný, 

preparáty ze skupiny H2 blokátorů, nesteroidní analgetika. Dlouhodobá medikace 

kortikosteroidy nesmí být ukončena náhle, ale postupným sniţováním dávek 

(Vondráček, 2005). 

 

2. Látky, které mohou zlepšit svalový metabolismus 

L-karnitin – přirozený metabolit aminokyselin je potravinový doplněk, 

který zlepšuje energetický metabolismus svalových buněk a zvláště jejich 

regeneraci po intenzivní fyzické zátěţi. Karnitin zvyšuje vyuţitelnost mastných 

kyselin jako energetického zdroje a tím můţe zlepšit intenzitu a vytrvalost svalové 

kontrakce. Pozitivní efekt u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií je moţný. 

Vzhledem k minimálním  neţádoucím účinkům je lékaři pacientům doporučují. 
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Předávkování karnitinem je málo pravděpodobné a projevovalo by se zápachem 

stolice po rybině. 

 

L-arginin – aminokyselina zvyšující expresi utrofinu, který v dystrofických 

svalech můţe částečně funkčně nahradit chybějící dystrofin. 

 

Obě tyto farmakologicky aktivní látky jsou na našem trhu volně dostupné 

v podobě preparátu Carnitargin, coţ je potravinový doplněk, který není hrazen 

z prostředků zdravotního pojištění. 

 

Kreatin monohydrát – substrát pro tvorbu kreatinfosfátu, nezbytného pro 

energetický metabolismus svalové buňky. Určitý pozitivní efekt byl zaznamenán 

u chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií. 

 

Koenzym Q10 – přirozený katalyzátor energetického metabolismu svalové 

buňky na úrovni mitochondrií. Předpokládá se, ţe u pacientů s Duchennovou 

svalovou dystrofií můţe sniţovat postiţení myokardu a tím i riziko srdečních 

arytmií a srdečního selhání. 

Zásady vyuţití těchto látek byly definovány na 124. workshopu European 

Neuromuscular Centre v nizozemském Naardenu v dubnu 2004 (Vondráček, 

2005). 

3.1. Pohybový a stravovací režim 

Pacienti s Duchennovou svalovou dystrofií jsou ohroţeni úbytkem svalové 

hmoty, která je nahrazována vazivem a tukem. Sníţená fyzická aktivita můţe 
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kromě svalových atrofií vést k obezitě a osteoporóze s rizikem patologických 

zlomenin a rozvoje deformit páteře (nejvíce skolióza) a hrudníku, které sniţují 

funkční kapacitu plic a tím způsobují progredující dechovou nedostatečnost. 

Tendence k obezitě a osteoporóze jsou navíc akcentovány při medikaci 

kortikosteroidy. 

 

Prioritou je u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií maximálně 

prodlouţit dobu, kdy jsou schopni samostatné chůze a vykonávání běţných 

ţivotních aktivit. Toto období u některých pacientů můţe trvat aţ do 14 nebo 15 

let věku. V pozdějším období, kdy jsou upoutáni na invalidní vozík, jde zejména o 

oddálení doby, ve které se začnou manifestovat dechové a kardiální potíţe. Je 

proto vhodné pacienty maximálně motivovat např. formou her, aby se co nejvíce 

pohybovali. Obavy, ţe by fyzické aktivity mohly jejich onemocnění zhoršit, jsou 

zcela neodůvodněné. Jakákoliv činnost je pro postiţené myopatií významná 

zejména pro posílení psychického stavu (Renotiérová 2003). 

 

Riziko nadváhy a osteoporózy je nutno sniţovat racionální dietou 

s omezením cukrů a ţivočišných tuků, naopak je nutno zajistit dostatečný přísun 

kalcia a vitamínu D v přirozené formě (mléčné výrobky, mořské ryby), i ve formě 

potravinových doplňků. Pacienti by měli jíst vícekrát denně menší mnoţství 

potravy tak, aby organismus nepociťoval nutnost tvorby energetických rezerv. Ke 

tvorbě aktivního vitamínu D, nezbytného pro kostní metabolismus, je vhodné 

přirozené slunění v rozumné míře. Při medikaci kortikosteroidy však sluneční 

záření můţe způsobit koţní hyperpigmentace. 

Vitamíny, minerály a stopové prvky jsou důleţité pro celkovou odolnost 

organismu proti infekcím, které u Duchennovy svalové dystrofie mohou mít těţší 

průběh. Pro lepší biologickou vyuţitelnost je vhodné kombinovat polyvitamínové 
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preparáty s přirozenými zdroji, které obsahují vitamíny a minerální látky v lépe 

vstřebatelných organických komplexech. 

 

Pokud se u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií začnou projevovat 

polykací problémy s rizikem aspirace (vdechnutí) potravy a dostatečný přísun 

stravy není moţno zajistit perorálně ani mletou nebo kašovitou stravou, potom je 

velmi doporučováno provedení perkutánní gastrostomie. Jedná se o bezpečnou a 

efektivní metodu jak pacientovi dlouhodobě zajistit dostatečný přísun potravy 

pomocí sondy, zavedené přes břišní stěnu přímo do ţaludku (Vondráček, 2005). 

3.2. Rehabilitační a fyzikální terapie 

Kombinace rehabilitačních metod, fyzikální terapie a mechanických 

vertikalizačních pomůcek hraje důleţitou roli pro zachování schopnosti 

vertikalizace, udrţení mobility a flexibility kloubů u chlapců s Duchennovou 

svalovou dystrofií (online). 

 

Fyzioterapie a protahovací cviky (popsané v Managementu fyzioterapie 

svalové dystrofie, 1997) jsou důleţité pro oddálení nebo zcela zabránění vzniku 

kontraktur šlach a tím omezení rozsahu pohyblivosti kloubů. Jedná se zejména o 

kontraktury Achillových šlach, flexorů kolene a flexorů kyčle. Těmito cviky je 

moţno prodlouţit období chůze a udrţení lepšího stavu dítěte. Je důleţité, aby 

instruktáţ těchto cvičení zajišťovali kvalifikovaní fyzioterapeuti, protoţe laické 

provádění můţe způsobit více škody neţ uţitku. Hlavním léčebným prostředkem 

fyzioterapeutů je cílený pohyb, tedy cvičení, pro něţ se vţilo souhrnné označení 

jako léčebná tělesná cvičení (Votava, 2003). Pokud přesto dojde ke vzniku 

kontraktur, je obvykle nutné jejich operační řešení a pouţívání ortopedických 

pomůcek, zabraňujících jejich recidivě. 
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Další rehabilitační metodou můţe být hydroterapie (plavání, cvičení ve 

vodě). Touto terapií je moţné udrţet svaly pruţné bez působení přímého tlaku. 

Vznášení těla ve vodě pomáhá předcházet svalovému napětí a moţnému zranění. 

Stejně důleţitý je přínos pro dýchací funkce. 

 

Součástí rehabilitace jsou i dechová cvičení a také ergoterapie s nácvikem 

specifických činností, jako je oblékání, udrţování hygieny, práce na počítači a 

další běţné kaţdodenní aktivity. Spektrum rehabilitační a fyzikální terapie 

doplňují lázeňské pobyty, hipoterapie a další metody (Jankovský, 2001). 

Podrobnou instruktáţ fyzioterapie včetně protahovacích cviků, určenou pro 

rodiny pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií, doplněnou o nákresy nebo 

fotografie, je moţno nalézt v publikaci „Management fyzioterapie svalové 

dystrofie“, vydané Parent Projektem. 

3.3. Chirurgická léčba 

Rozvoj skoliózy  patří ke komplikacím Duchennovy svalové dystrofie. Je 

způsoben omezenou mobilitou pacienta, poruchou tvorby kostí a oslabením 

svalového korzetu páteře. Nebezpečí skoliózy spočívá zejména v deformitě 

hrudního koše s progredujícím sniţováním funkční kapacity plic a rozvojem 

respirační insuficience. Včasné operační řešení, dříve neţ dojde k manifestaci 

dechových obtíţí, má největší šanci na úspěch. Operační zákrok koriguje 

zakřivený úsek páteře fůzí obratlů ve fyziologické pozici pomocí kovového 

chirurgického materiálu, který zabraňuje recidivě deformity. Kromě skoliózy je u 

některých pacientů nutno operačně řešit kontraktury šlach, jak je popsáno 

v předchozí kapitole (Vondráček, 2005). 

3.4. Hipoterapie 
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Hipoterapie je speciální forma léčebné rehabilitace ideálně spojující fyzické 

a psychické prvky. Název pochází z řeckého slova hippos = kůň, therapie = léčba. 

Kůň slouţí jako terapeutický prostředek díky trojrozměrnému pohybu svého těla. 

Při něm dochází k ustavičnému střídání napětí a uvolňování těla pacienta, který je 

tak nucen se neustále přizpůsobovat pohybové sinusoidě koňského hřbetu a to i 

při své naprosté pasivitě. 

Prvotní je snaha o rehabilitaci ve smyslu fyzikálním. Vychází především 

z balančních cvičení, je prováděna fyzioterapeutem na základě indikace lékaře. 

Hipolog zde slouţí jako pomocník v přípravě a v ovládání koně během 

rehabilitace. Jedná se o metodu individuální. 

Posazením tělesně postiţeného pacienta na koně vyloučíme z aktivní 

činnosti jeho nefunkční, celkový pohyb rušící dolní končetiny, zatímco pánev, 

páteř, trup, pletenec ramenní, horní končetiny, šíje i hlava se uvolní 

k fyziologickým pohybům, které dotváří obraz normální chůze. Těţko se najde 

jiná metoda, která by tělesně postiţeným, zejména lidem s postiţením dolních 

končetin, byla schopna nabídnout úplnější a dokonalejší biostimulátor lidské 

lokomoce (Jankovský, 2001). 

3.5. Speciální opatření 

Dle Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy: 

Očkování pro pacienty s nervosvalovými chorobami, mezi které patří 

Duchennova svalová dystrofie i Beckerova svalová dystrofie, je doporučováno 

šetrnější očkování neţivou vakcínou proti poliomyelitidě IMOVAX POLIO. 

V případě očkování proti jiným infekčním chorobám nejsou rozdíly nebo omezení 

oproti zdravé populaci. Vzhledem k riziku komplikovaného průběhu respiračních 

infekcí je doporučováno očkování proti chřipce.  
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Kardiologické vyšetření myokard můţe být u pacientů s Duchennovou 

svalovou dystrofií postiţen podobně jako kosterní svalstvo. U Beckerovy svalové 

dystrofie jsou obvykle kardiální problémy ještě častější a závaţnější a vzhledem 

k zachovalé mobilitě mohou být u těchto pacientů dominující obtíţí. Jedná se 

zejména  o kardiomyopatii a poruchy srdečního rytmu. Kaţdý pacient by měl 

přibliţně od 6 let věku 1x ročně absolvovat kardiologické vyšetření včetně 

echokardiografie a případné známky kardiální dysfunkce by měly být důkladně 

vyšetřeny kardiologem a pneumologem před jakýmkoliv plánovaným operačním 

zákrokem. 

Ventilační podpora – pacienti s Duchennovou svalovou dystrofií jsou 

ohroţeni progredujícím sniţováním funkční kapacity plic v důsledku slabosti 

dýchacího svalstva a rozvoje skoliózy, vedoucím k rozvoji respirační insuficience. 

Tento proces můţe postupovat pozvolna a nenápadně, zpočátku zejména ve 

spánku, kdy klesá přirozená dechová aktivita. Prvními projevy mohou být 

poruchy spánku, zvýšená únavnost, denní spavost, ranní bolesti hlavy a 

nevolnosti. Následující obtíţe s vykašláváním hlenu a komplikovaný průběh 

infekcí horních a dolních cest dýchacích, které vedou k akutní dekompenzaci 

pozvolna se rozvíjejících dechových problémů. Z uvedených důvodů je důleţité, 

aby pacienti s Duchennovou svalovou dystrofií byli v dlouhodobé péči specialisty 

– dětského pneumologa.  

 

Syndrom maligní hypertermie – pacienti se svalovými onemocněními jsou 

ohroţeni zvýšeným rizikem rozvoje syndromu maligní hypertermie. Jedná se o 

těţké akutní postiţení s rozpadem svalů, vyvolané působením některých 

farmakologických látek, které se pouţívají v anesteziologii při operačních 

zákrocích v celkové anestézii. Mohou vyvolat prudký rozpad svalové hmoty, 

přehřátí organismu, selhání ledvin a srdce. 
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Dle Vondráčka (2005) je nezbytně nutné, aby kaţdý pacient s prokázaným 

svalovým onemocněním, ale i jenom s podezřením na svalové onemocnění 

v důsledku pozitivní rodinné anamnézy nebo zvýšené hodnoty kreatinkinázy 

v séru, byl povaţován za rizikového z hlediska moţnosti rozvoje tohoto 

syndromu.  

 

Význam rehabilitace je nesporný. Je nejvýznamnějším prostředkem 

integrace. Zatímco mnohé jiné prostředky staví zdravotně postiţeného člověka do 

pozice závislého a bezmocného, rehabilitace jej zbavuje zátěţí, které překrývají 

hodnoty a potence postiţeného, umoţňuje mu dostat se do pozitivního světla před 

zdravou veřejností. V tomto je vysoká emancipační a integrační hodnota 

rehabilitace. 
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4. INTEGRACE  

Integrace jsou přístupy a způsoby zapojení ţáků se zvláštními vzdělávacími 

potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běţných škol. Integrace patří 

k základním fenoménům rozvoje osobnosti a utváření kvality ţivota zdravotně 

postiţených. Bezprostředně souvisí s řešením problémů emancipace postiţených. 

Míra integrace je významně podmiňována mírou rovnocennosti, samostatnosti a 

nezávislosti. Integraci můţeme definovat jako stav souţití postiţených a 

nepostiţených (Jesenský, 1998). 

Integrace ve školství znamená vyučovat všechny ţáky v jejich spádových 

školách v běţných třídách odpovídajících jejich věku a poskytovat jim a učitelům 

adekvátní podporu. Její úspěch nebo neúspěch nezávisí na charakteristikách ţáka, 

ale spíše na představivosti, svědomitosti a tvůrčích schopnostech rodin, učitelů a 

zřizovatelů škol. Můţe být úspěšná za předpokladu, ţe vezmeme to nejlepší ze 

speciálního a běţného školství a zkombinujeme do jednotného systému 

vzdělávání. Dává příleţitost dětem se všemi úrovněmi schopností, aby se 

v prostředí běţných škol učily společně a respektuje individuální tempo a 

moţnosti kaţdého dítěte. 

 

Výhodou integrovaného vzdělávání dle Kudláčka (2003)je: 

 

1. příprava na dospělý ţivot v běţném prostředí 

2. kvalitnější vzdělávání v důsledku vyšších nároků v běţném prostředí 

3. společné dospívání vrstevníků 

4. efektivní vyuţívání zdrojů (speciální pedagogové a další odborníci, 

speciální pomůcky) 
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5. rozvoj přátelství postiţených dětí s vrstevníky bez postiţení 

6. snazší přijímání rozdílů 

7. práce v týmu (učitelé běţné školy, speciální pedagogové, sociální 

pracovníci, rodiče, asistenti) 

8. individuální přístup 

9. větší zapojení rodičů 

10. podpora naplňování lidských práv a vyrovnávání příleţitostí  

 

4.1. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 Povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími 

předpisy. Kromě těchto podmínek, které vzdělávání těchto dětí podmiňují, bere 

předškolní pedagog v úvahu ještě podmínky další, jeţ ovlivňují kvalitu 

poskytovaného vzdělání. Jsou to podmínky, které vyplývají z přirozených 

vývojových potřeb dětí předškolního věku, a zároveň i ty, které jsou dány 

speciálními potřebami dětí (Jesenský, 1998).  

Trvalé zdravotní postiţení má podobu poškození organismu nebo jeho 

funkcí. Tyto negativně ovlivňují schopnosti existovat a vyvíjet aktivity směrem 

k prostředí. Projevují se jako neschopnosti člověka s postiţením zvládat 

nejrůznější ţivotní úkoly. Dle Jesenského (1995) se projevují také jako stavy 

znevýhodnění a poškození člověka v jeho postavení ve společnosti. Na této úrovni 

se reflektují problémy psychologického i sociálního charakteru a dochází 

k nerovnováze vztahu člověk – prostředí a  k poškození kvality ţivota osob se 

zdravotním postiţením. 
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Děti se speciálními vzdělávacími potřebami můžeme rozdělit do několika 

skupin: 

 

 děti se zdravotním postiţením 

 děti se zdravotním znevýhodněním  

 děti se sociálním znevýhodněním 

 

Pod pojmem zdravotní postiţení si mnozí z nás představí člověka na 

invalidním vozíku nebo s berlemi či holí. Jedná se však o velmi různorodou 

skupinu lidí s rozdílnými problémy, potřebami a zájmy. Kromě tělesně, zrakově a 

sluchově postiţených patří mezi zdravotně postiţené také mentálně postiţení a 

lidé vnitřně nemocní nebo s civilizačními chorobami. Zdravotní postiţení, při 

kterých je dítě povaţováno za dlouhodobě těţce zdravotně postiţené (vyhl. 

284/1995 Sb, viz. Příloha). 

 

Integrace znamená výchovu a vzdělávání všech dětí v mateřských a 

základních školách, v běţných třídách odpovídajících jejich věku, za současné 

podpory poskytované dětem a jejich učitelům. Úspěch nebo neúspěch není závislý 

na vlastnostech dítěte, ale spíše na představách, organizaci a tvořivosti rodin, 

učitelů a úředníků. Také znamená být stále připraven učit se – od rodičů, učitelů a 

spoluţáků dětí s postiţením, od odborníků – a získané vědomosti uţívat při vlastní 

práci s dítětem s postiţením. 

Nejvíce nás naučí dítě s postiţením samo, pokud budeme ochotni vcítit se 

do jeho problémů a hledat jejich řešení.  
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Pohybové postiţení omezuje v mobilitě. Toto omezení sniţuje (především 

v prvních letech ţivota a jejím specifickém způsobu učení) moţnosti získávání 

vlastních zkušeností a tím i optimální učení a rozvoj. Integrace tělesně 

postiţených dětí v běţných školách, vzhledem k druhu postiţení, většinou 

vyţaduje rozsáhlé bezbariérové úpravy budovy školy, toalet, ale i třídy a 

pracovního místa dítěte. Pro mnohé děti bude vhodný pomocník – asistent, ať uţ 

pouze při pomoci s mobilitou, nebo i při vzdělávacích činnostech. Pro školní práci 

má výrazný vliv jemná motorika ruky tělesně postiţeného, zda je dítě schopno 

psát, kreslit, pouţívat školní pomůcky. Jak dlouhé pracovní zatíţení dítě zvládne 

v plné kondici. V případě, ţe dítě potřebuje individuální podporu v této oblasti, je 

moţné mu pomoci například pouţitím počítače pro psaní či vyţadovat od něj 

pouze doplňování procvičovaného jevu do předtištěného textu.  

Vyšetření psychických funkcí v pedagogicko – psychologické poradně a 

konzultace se speciálně pedagogickým centrem zajistí vřazení ţáka do 

odpovídajícího ročníku, včetně doporučení ohledně pracovního zatíţení a 

předcházení únavě. Nemalý důraz je třeba klást na dorozumívací schopnosti 

(Michalík, 2002). 

Mezi nejzákladnější podmínky patří osvojení specifických dovedností ve 

spolupráci s odborníky a dítětem. Zajištění a vyuţívání vhodných kompenzačních 

(technických a didaktických) pomůcek, moţnosti pohybu dítěte v prostorách školy 

pomocí dostupných technických prostředků nebo lidských zdrojů (např. vyuţití 

asistenční sluţby vojáků na civilní sluţbě). 

Dle Kudláčka (2003) je prvním krokem pro fyzické začlenění dítěte je 

zajistit mu přístup k učebnímu prostředí. Děti s postiţením se mohou stále více 

zapojovat do stejných programů jako děti zdravé. Ale přístup k programu není 

dostačující. Je-li dítě přijato, musí mít přístup k aktivitám, které ve třídě probíhají. 

Nejlepší způsob je ujistit se, ţe všechny části místnosti jsou přístupné a ţe toto 
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dítě je neustále v blízkosti ostatních dětí. To znamená odstranění fyzických 

překáţek, které by mohly omezit jeho zapojení. Toto je moţné realizovat 

přemístěním nábytku, úpravou hracích ploch nebo dalším vybavením.  

 

Kdyţ uspořádání třídy dovoluje dětem být pospolu, měli bychom se ujistit, 

ţe dítě do kolektivu „zapadne“. To znamená, ţe všechny děti umístíme pokud 

moţno do stejné polohy. Jestliţe ostatní děti jsou na podlaze, pak i postiţené dítě 

by mělo být na podlaze, pokud je to moţné. Jestliţe ostatní děti stojí, pak by mělo 

stát i postiţené dítě, pokud je to moţné. K dosaţení tohoto cíle bude třeba upravit 

nějaký kus nábytku, který uţ máte, nebo budete potřebovat speciálně navrţený 

nábytek nebo pomůcky jako např. berličky. 

 

 Děti s postiţením přicházejí do třídy a odcházejí ve stejnou dobu jako jejich 

spoluţáci. Měli bychom je umístit do vhodné pozice, která umoţňuje maximální 

samostatnost. Úpravy a postupy pro děti se zdravotními problémy jsou přesně 

evidovány a pravidelně obnovovány. 

Dle Vondráčka (2005) k sociálnímu začlenění do kolektivu můţe dojít zcela 

přirozeně. Pokud k začlenění nedojde spontánně, musí zasáhnout učitel a zajistit, 

aby k němu došlo. 

 

To se můţe stát: 

 přizpůsobením prostředí 

 usnadněním přirozené interakce mezi dětmi 

 zaváděním plánovaných postupů ke zvýšení interakce mezi dětmi 
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Vţdy bychom měli vyuţívat strategii, která vyţaduje minimální změnu 

k dosaţení poţadovaného výsledku.  

Například pokud můţeme povzbudit děti k interakci pouze tím, ţe je 

necháme hrát si v blízkosti postiţeného dítěte, není třeba vymýšlet sloţité 

strategie „jak pomoci postiţenému dítěti“ ke zvýšení interakce. 

 

Rodiče zdravých dětí si často kladou otázku, zda začlenění dětí s postiţením 

nepovede jejich dítě v jeho vývoji tak, ţe začne napodobovat neodpovídající 

reakce, které se mohou objevit u dětí s postiţením. Zkušenosti ukazují (Michalík, 

2002), ţe není potřebné, aby se tento druh napodobování vyskytl jak u volné hry, 

tak u činností řízených učitelem. Neměli bychom zapomínat, ţe všechny děti, 

postiţené i zdravé, jsou někdy schopné reagovat nepřiměřeně. Ale děti se učí a 

vyvíjejí vzájemným pozorováním a napodobováním. Děti s postiţením se učí 

pozorováním a napodobováním příslušných reakcí svých zdravých spoluţáků, a 

naopak, jejich zdraví vrstevníci získávají mnoho napodobováním příslušných 

reakcí dětí s postiţením. A právě tato interakce a vzájemné obohacování zvyšují 

pravděpodobnost, ţe děti s postiţením budou plně přijaty vrstevníky. 

Přátelství je pro vývoj dítěte snad ještě důleţitější neţ učení. To je 

záleţitost, na kterou často u dítěte s postiţením zapomínáme. Jelikoţ všechny 

vidíme kaţdodenně i ve skupinách, máme výbornou příleţitost postarat se o to, 

aby děti s postiţením navazovaly přátelství. A naopak zdravé děti můţeme naučit, 

jak navazovat přátelství s dětmi se speciálními potřebami. Pedagogové by měli 

respektovat všechny děti a vytvářet situace pro vhodnou interakci. Děti 

s postiţením by se měly účastnit činností v malých skupinách společně se 

zdravými dětmi a měly by se naučit si vzájemně pomáhat.  
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Velmi důleţitým článkem integrace je spolupráce s rodinou. Jednou z věcí, 

kterou si rodiče dětí s postiţením přejí nejvíce, je, aby jejich děti navázaly 

přátelství s vrstevníky. To lze těţko uskutečnit, pokud jejich děti nemají 

příleţitost být pohromadě. Proto přibývá rodičů, kteří i přes určité obavy mají 

zájem své dítě s postiţením umístit do běţných mateřských škol. Můţeme udělat 

mnoho pro zmírnění těchto obav uţ tím, ţe zaujmeme pozitivní a uklidňující 

stanovisko k rodičům a rodinám. Rodiče chtějí, aby se jejich děti dobře cítily, 

chtějí, aby je ostatní měli rádi, aby byly šťastné a měly přátele. Nejvíce ze všeho 

potřebují rodiče vědět, ţe jejich dítě je v bezpečí a ţe ho máte opravdu rádi. 

Z pohledu pedagoga bychom měli dát najevo rodičům tyto pocity.  

 

Dle Vondráčka (2005), kdyţ zvaţujeme jak spolupracovat s rodinami, je 

třeba mít na paměti,  ţe rodiče znají své dítě lépe neţ všichni ostatní. Budou to 

oni, ne my, kteří budou mít na toto dítě neustálý vliv po mnoho dalších let. Jako 

členové týmu mohou rodiče poskytnout vodítka odborníkům, určit pro své dítě 

důleţité učební aktivity, stanovit, do jaké míry ho rodina můţe podpořit, pomoci 

mu v jeho rozvoji a vysvětlit ostatním chování, které můţe být i pro odborné 

pracovníky záhadné.  

Je málo pravděpodobné, ţe se nám podaří naplňovat výchovné cíle, pokud 

nevezmeme v úvahu jeho rodiče a rodinu, např. pro nás můţe být zásadní naučit 

dítě zavazovat si tkaničky, ale není-li to zásadní i pro rodiče, je nepravděpodobné, 

ţe by se to dítě rychle naučilo. Rodiče jsou zákonnými partnery při vzdělávání 

dítěte s postiţením. Mají právo podílet se na výchovných rozhodnutích, která se 

ho týkají. 

Rodičům sdělujeme o dítěti pozitivní informace, poskytujeme rodinám 

pomoc a podporu, setkáváme se s rodiči co nejčastěji, nečekáme, aţ nás o to 
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budou sami ţádat, chováme se k rodinám jako ke konkrétním lidem a učíme se od 

rodin. 

Integrace neznamená pouhé umístění dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běţné třídy, bez podpory sluţeb, které potřebuje, aby mohlo mít 

úspěch. Také nefunguje, kdyţ chceme, aby se všechny děti učily tytéţ věci, ve 

stejnou dobu, stejným způsobem. Nemělo by to však znamenat  vzdát se 

kvalitních speciálních metod výuky, které dítě potřebuje pro vzdělávání. Neměli 

bychom ignorovat jedinečné potřeby všech dětí, vyučovat všechny děti stejným 

způsobem, ve stejnou dobu a stejnou látku, očekávat, ţe učitelé nebudou 

potřebovat pomoc, obětovat rozvoj ostatních dětí ve třídě a vyčlenit rodiče 

(Jesenský, 1998). 

 

 

4.2. Integrace s Duchennovou svalovou dystrofií 

Dnešní společnost by měla zvládnout nejen přijmout děti s nejrůznějšími 

handicapy, ale také je vychovávat společně se svými vrstevníky a neposílat děti 

do speciálních tříd, pokud jim jejich postiţení nebrání navštěvovat „normální“ 

základní školy. Chceme učit děti toleranci a vést je k tomu, ţe jsme kaţdý trochu 

jiný, ale navzájem bychom si měli umět pomoci (Michalík, 2002). 

 

 

Je zcela jednoznačné dle Vondráčka (2005), ţe pro děti s Duchennovou 

svalovou dystrofií je obrovským přínosem, pokud mohou být zařazeni mezi své 

vrstevníky. Hlavním předpokladem pro rodiče, kteří se rozhodnou přihlásit své 

dítě do normální MŠ a základní školy je ochota samotných pedagogů takové dítě 



 34 

přijmout. Zařazení představuje vţdy práci navíc a mnohdy i přizpůsobení 

ostatních ţáků, nejen učitele. Před příchodem takového ţáka do vybrané školy 

nebo školky je nutné, aby rodiče vysvětlili pedagogům a asistentům, co je to 

svalová dystrofie, připravili společně podmínky pro pobyt dítěte z hlediska jeho 

bezpečnosti a ve spolupráci s pedagogy vypracovali, je-li nutné speciální 

vzdělávací plán. 

 

Dítě se pochopitelně v nové třídě cítí „jiné“. Proto je důleţité navodit 

atmosféru, aby tento pocit ustoupil. Rozhodnou-li se rodiče pro integraci aţ ve 

vyšším věku, musí si být dopředu vědomi, ţe se jejich dítě alespoň zpočátku můţe 

setkat s negativními reakcemi nových spoluţáků, se kterými se v domácím 

prostředí nesetkalo a musí hledat pomoc, jak jim čelit. 

 

Je dobré ještě před příchodem dítěte do třídy, aby pedagog vysvětlil 

ostatním dětem srozumitelným způsobem, ţe jejich nový spoluţák je nemocný, 

nemůţe se zvedat sám ze ţidle, má problémy se stabilitou, nevyjde do schodů a ţe 

je třeba, aby mu pomáhali. Pokud třída nemocné dítě přijme, ostatní děti ihned 

vycítí potřebu mu pomáhat. Ze zkušeností rodičů a učitelů vím, ţe třída se celkově 

zklidní a ţáci jsou od samého začátku spojeni společným úkolem – pomoci tomu 

nejslabšímu. Časté jsou případy, kdy se děti předhánějí v tom, kdo bude pomáhat. 

To se projevuje především u nejmenších dětí (Michalík, 2002). 

 

Integrace s sebou nese velké nároky na učitele. To je ale na druhou stranu 

vyváţeno pocitem samotného dítěte. Z vlastní zkušenosti vím, ţe v normální třídě 

okusí, co je to normální ţivot. Neexistuje speciální ţivot jako speciální třída, ale 

realita, na kterou se musí připravit. Existence speciálních tříd a škol je jistě 
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podstatnou, ale problémy dětí s Duchennovou svalovou dystrofií nejsou ve většině 

případů důvodem k tomu, aby navštěvovaly stacionáře pro mentálně postiţené 

děti. 

4.3. Vazba rodina, škola x dítě 

Rodina 

Diagnóza Duchennovy svalové dystrofie nevyhnutelně ovlivní kaţdého 

blízkého člověka dítěte: rodiče, prarodiče, další členy rodiny, kamarády. Kaţdý 

bude na tuto skutečnost reagovat jinak. Způsob, jak lidé přijímají takovéto 

závaţné zprávy se liší od člověka k člověku. Pocity jako smutek, zlost a šok jsou 

zcela běţné. Někdy jsou tyto pocity namířeny na lékaře, který stanoví diagnózu, 

někdy se rodiče začnou obviňovat, po kom dítě tuto nemoc získalo, čí je to vina. 

Často se lidé ptají: „ Proč právě moje dítě?“Tlak na rodinu musí být obrovský. 

Kaţdý člen se s tímto problémem můţe vyrovnávat jinak. Sdělení závaţné 

diagnózy dítěte znamená pro rodiče hluboký otřes. Není to jen očekávání 

problémů, které nastanou, ale i ztráta původního obrazu dítěte, která zasahuje i do 

jejich vlastního sebepojetí (Říčan, 1995).  

 

 

Otec: 

Na otce jsou často kladeny poţadavky, ţe budou schopni být oporou. 

Diagnóza Duchennovy svalové dystrofie můţe vyvolat pocity bezmocnosti. I 

otcové mohou být přemoţeni tímto pocitem a strachem z budoucnosti. Je velice 

důleţité, aby otcové tyto svoje pocity s někým sdíleli, s manţelkou, partnerkou, 

terapeutem, přítelem. Hlavně by otcové neměli své city hromadit v sobě, přesto, 

ţe to od nich společnost často očekává. Měli bychom si zapamatovat, ţe kaţdý 
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člověk má svůj vlastní způsob, jak řešit problémy. Jakmile dítě začne ztrácet svoje 

pohybové funkce, potřebuje trávit hodně času právě se svými otci. Otec má 

v tomto období velice důleţitý úkol a je pro svého syna velkou oporou. 

 

Matka: 

Matky dětí s Duchennovou svalovou dystrofií se velice často obviňují tím, 

ţe mohou být přenašečkami. I přes všechno obviňování genetické vady nejsou 

ničí chybou. Mutace často vzniknou zcela spontánně. Hněv, strach, smutek a vina 

jsou zcela běţné pocity spojené s diagnózou Duchennovy svalové dystrofie.  

 

Jednou z prvotních věcí je zjistit, zda je matka přenašečka či nikoli. Ze 

statistik vyplývá, ţe 70% případů Duchennovy svalové dystrofie vzniká právě 

tímto způsobem. Genetický test, který určí zda matka je přenašečka nebo ne, 

můţe pomoci při budoucím rozhodování o dalším dítěti. Je důleţité vědět, ţe ne 

vţdy je příčinou nemoci dítěte poškozený gen matky. 30% případů vzniká 

v důsledku spontánní mutace (poškozený gen se poprvé objeví u dítěte). Kaţdý 

člověk můţe doručit genetickou mutaci ke svým potomkům. Velmi důleţitý je 

vztah k nemocnému dítěti. Zde vyvstává otázka, zda je vhodné odpovídat na 

otázky upřímně či nikoliv. Kdyţ se dítě zeptá na Duchennovu svalovou dystrofii, 

měli bychom odpovědět upřímně s ohledem na jeho věk a psychickou vyspělost. 

Neměli bychom zapomínat, ţe syn je individuální osobnost a není to jen diagnóza 

Duchennovy svalové dystrofie. Rodiče by se měli zaměřit na aktivity a koníčky, 

kterým se syn můţe věnovat a které ho povzbuzují. Měli by se synem jednat jako 

s ostatními dětmi, dávat mu lásku, podporu, vyţadovat disciplínu, zodpovědnost. 

 Děti s Duchennovou svalovou dystrofií často najdou způsob, jak se účastnit 

různých aktivit. Je důleţité nemocné dítě povzbuzovat k udrţení nezávislosti bez 



 37 

nadměrné starostlivosti. V rodině by se mělo o nemoci mluvit, ţít současností a 

nenechat se ovlivnit budoucností (Vondráček, 2005). 

 

Škola 

Většina chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií můţe navštěvovat školu 

i školku ve svém okolí bez větších problémů. Ovšem existují i případy, kdy je 

škola v okolí pro dítě zcela nevhodná a pak je třeba hledat alternativu speciální 

školy. Rodina můţe se speciální školou spolupracovat a rozvíjet činnosti, které 

dítě zajímají a pomáhat mu zvládat problematické úlohy. 

 

Rodiče by měli být stále v kontaktu se školou a předat učitelům co nejvíce 

informací o Duchennově svalové dystrofii. Přibliţně 33% chlapců s touto nemocí 

trpí určitými druhy poruch učení, i kdyţ jen málo případů je závaţnějšího 

charakteru. Mnoho lékařů je přesvědčeno, ţe i v mozku jsou určité abnormality 

způsobené právě nedostatkem dystrofinu (Maříková a kol., 2004). 

Dle Vondráčka (2005) se tyto abnormality  projevují především v poruchách 

učení a chování, udrţení pozornosti, v krátkodobé paměti, s potíţemi s řečí a 

v citovém ovlivnění. Problematické je mluvení a komunikace. Ale manuální i 

vizuální zručnost je často znamenitá, mnoho chlapců s Duchennovou svalovou 

dystrofií se stalo velmi dobrými umělci. 

 

Pokud je podezření, ţe chlapec nezvládá běţné učení, měli by rodiče 

vyhledat dětského psychologa prostřednictvím speciálních pedagogických center, 

školy nebo pediatra. Pokud se potvrdí tyto poruchy, mohou ihned začít se 

vzdělávacími a psychologickými terapiemi. Specialista můţe také navrhnout 
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různá cvičení, která pomohou tyto problémy odstranit, popřípadě navrhnout 

individuální výukový plán. 

Ve školním věku tráví děti více neţ 50% času ve školní lavici. Školní 

docházka je důleţitou a nepostradatelnou součástí dětského ţivota nejen po 

stránce vzdělávání ale také pro sociální vývoj dítěte. To, ţe dítě můţe být ve velké 

míře nezávislé, ovlivňuje jeho motivaci a také pohled učitele na dítě, zařazené 

mezi vrstevníky.  

Učitel má spolu s rodinou zásadní vliv na utváření ţivotních postojů dítěte. 

Pokud učitel řekne dětem, ţe by bylo dobré takto nemocné dítě přijmout do 

kolektivu a pomáhat mu a pokud to kolektiv přijme, pak handicap dítěte můţe 

velice pozitivně ovlivnit všechny děti ve třídě. 

 

O tom, ţe tělesně postiţený chlapec nebo děvče (například na vozíku) se má 

učit v běţné škole jako kaţdé jiné dítě, snad nikdo nepochybuje. Bariéry, které jim 

stojí v cestě, jsou pouze fyzické a lze je odstranit snadněji neţ předsudky. 

zdravotně postiţení jsou schopní a měli bychom jim dát šanci na integraci. 

Konečným výsledkem socializačního procesu by měla být integrace (Jesenský 

1995). 

 

Průkopníkem tohoto úsilí u nás je občanské sdruţení Rytmus, které se 

zabývá integrací dětí do škol. Zajišťuje asistenty pro děti se zdravotním 

postiţením a spolupracuje s pedagogickými centry.  
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5. ASISTENCE 

Dle Michalíka (2002) asistence a integrace spolu úzce souvisí a jsou 

vzájemně propojené. Asistent bývá v praxi základních škol mnohdy vnímán jako 

nejdůleţitější prostředek speciálně pedagogické podpory. Zejména u dětí s těţším 

zdravotním postiţením.  

 

„Zpočátku asistenční službu zajišťovali „civilkáři“, později také vychovatelé 

ze školních družin, ale stále to bylo málo. Vzdělávaných dětí se zdravotním 

postižením přibývalo, a proto bylo zapotřebí podpůrné služby zajistit systémově. 

Od roku 2002 se ministerstvo školství aktivně snaží o vyřešení podpůrné služby 

asistence a spolupracuje s ministerstvem práce a sociálních věcí. Jde o to, kdo 

bude zaměstnavatelem tohoto pracovníka a kdo bude financovat jeho plat,“ uvádí 

Marta Teplá z oboru sociálního vzdělávání a institucionální výchovy ministerstva 

školství.  

5.1. Služby ve školách 

V normálních školách a třídách mohou mít třídní učitelé zvláštního 

pomocného pedagoga, obvykle na zkrácený úvazek, aby pomáhal dětem se 

speciálními potřebami zvládnout buď normální kurikulum nebo jeho určitou 

modifikaci. Pomocný pedagog s potřebnou odborností můţe po konzultaci 

s třídním učitelem modifikovat učební program dítěte. Uspořádání můţe být buď 

neformální, dokonce dobrovolné nebo můţe být výsledkem formálního posouzení. 

Spolupráce mezi třídním učitelem a pomocným pedagogem je důleţitým 

momentem úspěšnosti práce. 
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6. ORGANIZACE   

V České republice není mnoho organizací a sdruţení, které by se zabývaly 

Duchennovou svalovou dystrofií. Jednou z nich je sdruţení Parent Projekt a druhá 

organizace je Asociace muskulárních dystrofiků. 

6.1. Parent Projekt 

Parent Projekt (Projekt rodičů) je nezisková organizace zaloţená rodiči, 

jejichţ děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Organizace byla 

zaloţena v roce 1994 v USA a v ČR působí oficiálně od roku 2001. 

Získává, zpracovává a předává informace rodičům i odborné veřejnosti o 

výzkumu Duchennovy a Beckerovy svalové dystrofie. Spolupracuje s Klinikou 

dětské neurologie v Brně s cílem vytvořit databázi pacientů s moţností zapojení 

do klinických studií v zahraničních centrech. Získává finanční prostředky od 

státních a soukromých organizací v zájmu zajištění všech cílů a rozšiřuje 

informace o svalové dystrofii Duchen/Becker. Spolupracuje s partnerskými 

organizacemi v zahraničí (v USA, Austrálii). 

Pořádá kaţdoroční setkání rodičů i dětí za účelem výměny zkušeností a 

vzájemné pomoci a podporuje integraci pacientů do předškolních a školních 

zařízení. 

Cílem a předmětem organizace je sdruţovat rodiče a rodinné příslušníky 

dětí, které se narodily s Duchennovou   a  Beckerovou svalovou dystrofií,  

společně bojovat s touto nevyléčitelnou nemocí, pomoci informovat rodiče a 

širokou veřejnost o této nemoci a zprostředkovat odborné konzultace se 

specialisty. 

Sdruţení zpracovává informační materiály z oblasti výzkumu, rehabilitace, 

výţiva a výchovy, pořádá kulturní, sportovní a propagační akce za účelem 
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získávání finančních prostředků na výzkum a budoucí léčbu této nemoci a 

pomáhá dětem se svalovou dystrofií formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení 

(PARENT PROJECT, 2004). 

6.2. Asociace muskulárních dystrofiků 

Jednou z významných aktivit Asociace muskulárních dystrofiků je 

publicistická činnost, vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Naše vojsko sborník 

prózy a poezie zdravotně postiţených autorů Doteky naděje, dále publikuje 

informační broţuru na pomoc rodičům dětí postiţených Duchennovou svalovou 

dystrofií a Beckerovou svalovou dystrofií. 

Další činností bylo zavádění civilní sluţby v některých bezbariérových 

objektech. Díky této pomoci mohlo mnoho rodin s postiţenými dětmi ţít 

v domácnosti a nemuselo být umístěno v ústavech sociální péče. Dále Asociace 

spolupracuje s lékaři v oblasti nákupu dýchacích přístrojů pro nemocné.   

 

Asociace muskulárních dystrofiků se osamostatnila od roku 1991, kdy 

vznikly Oblastní pracovní skupiny. 

V posledních letech se její rozsah práce nesmírně rozšířil. Základem je 

pořádání kurzů s různým zaměřením. Tyto kurzy jsou dotovány státem 

prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a  Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Ale situace je taková, ţe finanční podpora neustále klesá a rozdíly si doplácí 

sami nemocní (Zpravodaj AMD, 2005). 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části je ověřit, jak funguje integrace ţáka s Duchennovou 

svalovou dystrofií na běţné základní škole. Zjistit názory a postoje jednak 

testovaného dítěte, dále spoluţáků a pedagogů, kteří s ním spolupracovali ve 

škole. Porovnat tuto realitu s odbornou literaturou. Chtěla bych poukázat, ţe v mé 

práci nejde o výzkum, nýbrţ o sondu, jelikoţ vzorek činilo malý počet 

respondentů. 

7.1. Cíle a úkoly 

Cílem práce je ověření, zda ţák s Duchennovou svalovou dystrofií je 

schopen se plně zapojit do činností na běţné základní škole a zda sociální 

prostředí je ochotno tomuto ţákovi poskytnout podmínky k integraci. 

Z tohoto cíle vyplynuly následující úkoly: 

 

 Vyhledat a získat ke spolupráci ţáka s Duchennovou svalovou 

dystrofií, spoluţáky a pedagogy  

 Stanovit a aplikovat vhodné metody sledování  

 Vyhodnotit výsledky 

 Sestavit příslušné závěry 

 

7.2. Metody 

Jako hlavní metodu, odpovídající kvalitativnímu přístupu, jsem zvolila 

explorační metodu individuálního volného rozhovoru, jedná se o metodu výzkumu 

spočívající v dotazování. Můţe se pouţívat interview nestrukturovaný 
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(nestandardizovaný), častý např. v kvalitativním výzkumu, strukturovaný 

(standardizovaný) nebo skupinový, řízený, náhodný, skrytý, panelový a dal. 

Začíná se zpravidla navazováním přátelského vztahu mezi respondentem 

a výzkumníkem s testovanou osobou a jeho rodinou. Rozhovor proběhl 

s chlapcem s Duchennovou svalovou dystrofií.  

 

 Dále jsem pouţila kasuistickou metodu chlapce, která spadá do 

retrospektivní diagnostiky. Pracovala jsem s výsledky různých vyšetření – 

lékařských, psychologických, sociálních, školní vysvědčení. Také jsem čerpala 

z rozhovoru s rodiči chlapce. 

 

Doplňková metoda byl anketní dotazník. Je to kvantitativní metoda způsobu 

a techniky sběru dat o sociálních faktorech, které jsou jednoznačně měřitelné, 

například údaje sociodemografické. Dále k nim patří metody, u kterých je moţný 

převod kvalitativních údajů na údaje číselně vyjádřitelné, např. měření postojů 

pomocí škál. Základními kvantitativními technikami jsou: dotazník, obsahová 

analýza, sociometrický test a dotazníkové metody, které slouţí k hromadnému 

získávání údajů pomocí písemných otázek; otázky (nebo téţ poloţky) mohou být 

uzavřené, polouzavřené a otevřené. Pouţívají se i poloţky škálové (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 121). Metoda anketního dotazníku byla pouţita na spoluţáky a 

pedagogy, kteří byli v přímém kontaktu s testovaným chlapcem.  

Dotazovanou sociální skupinu tvořilo 20 dětí, které navštěvují ZŠ 

Komenského ve Světlé nad Sázavou a jsou ţáky deváté třídy spolu s M.K. 

Dotazník byl ţákům rozdán bez přítomnosti M.K. Délka času na vypracování 

dotazníku 20 minut. Dotazník byl zcela anonymní a návratnost činila 100%. 

Dotazník obsahoval 16 otázek. Nejprve jsem pouţila otázky na upoutání 

pozornosti respondenta, dále otázky týkající se okrajově problematiky a na závěr 
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otázky zaměřené na vlastní problematiku integrace postiţeného ţáka. Respondenti  

odpovídali  na uzavřené otázky zaškrtnutím krouţku v následující škále, na 

otevřené otázky odpovídali dle svého uváţení. Odpovědi na jednotlivé otázky 

zobrazují grafy (číslo grafu odpovídá číslu otázky z ankety). 

Druhá dotazovaná skupina byl pedagogický sbor II. stupně ZŠ 

Komenského, Světlá nad Sázavou. Jednalo se o celkem 13 pedagogů, kteří 

vyučují M.K. Tento dotazník byl také zcela anonymní. Cílem bylo zjistit 

informovanost o problematice a vlastní názor na integraci postiţené osoby ve třídě 

z pohledu pedagoga. Dotazník vypracovával kaţdý sám během svého osobního 

volna. Návratnost činila 100%.  

7.3. Výsledky 

Výsledky praktické části jsem rozdělila do čtyř oblastí. Jelikoţ se jedná o tři 

různé skupiny, bylo nutné sondu provádět nezávazně na sobě. 

První je kasuistika, druhá část ukazuje výsledky dotazníkového šetření mezi 

spoluţáky sledovaného jedince, třetí část  vypovídá výsledky dotazníkového 

šetření u pedagogů vyučujících testovaného chlapce. Některé poloţky jsou 

vyhodnoceny formou tabulek a grafů, které jsou doplněny stručným vysvětlením.  

Poslední částí jsou výsledky kvalitativního výzkumu formou rozhovoru s M.K.  

7.3.1. Kasuistika 

M. K. je ţákem devátého ročníku Základní školy Komenského ve Světlé 

nad Sázavou. V tomto školním roce dosáhl  M. K. věku 15 let.  

M. K. pochází z čtyřčlenné rodiny. Matka K. K. narozená v roce 1967 

pracuje od narození syna jako pečovatelka syna. Finance jí vyplácí Okresní zpráva 

sociálního zabezpečení. Otec M. K. narozen 1970 vykonává práci v bezpečnostní 

agentuře v Praze, z čehoţ vyplývá, ţe většinu času tráví M. K. s matkou. Sestra L. 
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K. narozena v roce 1989 v současné době studuje Obchodní školu v Havlíčkově 

Brodě. 

Rodina trvale ţije v bytě 3+1 ve Světlé nad Sázavou. M. K. obývá pokoj se 

sestrou, s níţ vychází velice dobře. Sestra je M. K. velikou oporou, často ho bere 

na procházky a mezi své přátele. Do rodiny patří i pes, kterého si rodina pořídila 

na přání syna. 

Byt, ve kterém rodina bydlí, je zařízený bezbariérovým nábytkem. Celkový 

přístup do domu je téţ bezbariérový.  

U M. K. byla diagnostikována progresivní svalová dystrofie Duchennova 

typu.  Jelikoţ se jedná o genetické onemocnění, je vhodné znát rodinnou 

anamnézu. 
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Rodinný rodokmen M. K. 

M. K.       L. K. 

 

 

 

      K.K. +  M.K. ( matka, otec ) 

 

 

B. T. ( sestra )   Z. B. ( sestra )   B. D. ( bratr ) 

        33 let, bezdětný, DMD 

Dcera I. – syn    Dcera 

      zdravý 

Dcera II.   Syn 

    12 let, DMD 

Syn  

16 let, DMD 

 

 

    E. P. ( matka ) + F. D. ( otec ) , rozvedeni 

    + 

    P. P. ( II. manţel ) 

 

    M. P. –  syn, zdravý 
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Vysvětlivky k rodokmenu M. K.: 

 

M. K. a L. K. jsou sourozenci, jejichţ matka K. K. pochází ze čtyř 

sourozenců z prvního manţelství E. P. a F. D. Sestra B. T. má dceru I. , jejíţ syn 

je zdravý. Druhá dcera děti nemá a syn trpí DMD. Sestra Z. B. má bezdětnou 

dceru a syna, který rovněţ trpí DMD. Bratr B. D. je bezdětný s DMD. Ve druhém 

manţelství E. P. s P. P. se narodil syn M. P., který je zdravý. 

Z diagramu vyplývá, ţe všechny ţeny jsou přenašečkami genu, 

způsobujícího progresivní svalovou dystrofii. To znamená, ţe děti – ţeny budou 

s největší pravděpodobností nositelky genu DMD a děti – synové se narodí 

s DMD. 

 

Z osobní anamnézy vyplývá, ţe M. K. se narodil v řádném termínu bez 

komplikací. U matky nebylo provedeno genetické vyšetření během gravidity. M. 

K. začal chodit v roce svého ţivota. V batolecím věku prodělal běţné bronchitidy, 

které po očkování ustoupily. Na ţádost matky byly M. K. vyšetřeny enzymy 

v šesti měsících, kdy výsledný nález byl pozitivní. 

 Do tří let M. K. dle výpovědi matky prodělal běţné dětské nemoci bez 

komplikací. Ve třetím roce ţivota se objevily první příznaky hypertrofie lýtek. 

Lékaři začali léčbu Levadosinem, avšak bez úspěchu. Bylo doporučeno zváţení 

ortopedické operace, ale rodiče si operaci nepřáli. V letech 2002 – 2004 byla 

nasazena hormonální  léčba  Prednisonem, kdy M. K. nesměl uţívat jiný druh 

léků. Tato léčba měla za následek zvýšenou chuť k jídlu. V tomto období M. K. 

prodělal svalovou biopsii ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze. Při přijetí 

do nemocnice bylo zjištěno: asymetrie měkkého patra – levé níţe, mozkové nervy 

normální, hypotrofie svalstva, areflexie, na HK svalová síla 4, na DK síla 2-3, 
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zkrácené šlachy v podkolenní a Achillovy, relativní hypertrofie lýtek, ze sedu 

obtíţné vstávání, chůze výrazně patologická chůze, toporná, po špičkách, 

pokrčená kolena, nestabilní. 

Během období chůze byly M. K. podávány kortikoidy s cílem prodlouţení 

schopnosti samostatné chůze.  

M. K. nenavštěvoval mateřskou školu. Školní docházku zahájil v roce 1997, 

výuka probíhala dle osnov základní školy. V první třídě nestačil spoluţákům, od 

třetí třídy měl problémy vyjít schody, ale ještě ve čtvrté třídě vyšel do třetího  

patra. Během pátého ročníku se chůze zhoršovala a v šesté třídě vyšel pouze 

s dopomocí. Od sedmého ročníku je na invalidním vozíku. Během školní 

docházky prospívá s průměrně. 

V roce 2002 bylo doporučeno lékařkou z Fakultní Thomayerovy nemocnice 

v Praze vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru v Havlíčkově Brodě. Na 

základě tohoto odborného vyšetření bylo doporučeno vzhledem k závaţnosti 

postiţení, jeho charakteru a rozsahu zařazení dítěte do – Základní školy ( dle § 16 

z.č. 561/2004 Sb., školský zákon ) formou individuální integrace ( dle §3 odst. 1, 

písm. a)Vyhl. Č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných ). 

Výsledky vyšetření Speciálně pedagogického centra: 

Odborný posudek k návrhu na integraci: 

Motorika 

 

Jemná motorika a grafomotorika: 

M. K. píše pravou rukou, tužku drží nesprávně – pinzetovým úchopem 

s podepřením tužky prostředníkem. Tužku drží křečovitě, což vede k rychlé únavě. 

Z počátku psal krátký diktát soustředěně, ale po chvíli byl unavený. Nepamatuje si 
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občas celou větu. Tím se dostává do stresu a nesoustředí se na obsah a pravopis. 

Věty si při psaní polohlasně opakoval, aby je nezapomněl. Při psaní sedí správně, 

hlavu nestáčí  a vzdálenost hlavy od podložky je také dostatečná. 

 

Hrubá motorika. 

Hrubá motorika je výrazně omezena M. K. handicapem, nicméně je snaživý 

a úkolům o kterých ví, že je zvládne, se nevyhýbá. Má rád tělesnou výchovu. Po 

přidělení vozíku se mobilita a samostatnost zlepšila. Osnovy tělesné výchovy však 

není schopen plnit v plném rozsahu. Pohybová koordinace horní poloviny těla 

zatím zůstává na dobré úrovni. Senzomotorická koordinace je také v pořádku. 

 

Myšlení a vnímání: 

M. K. myšlenkové operace odpovídají jeho věku. Je schopen zobecnění, 

analýza a syntéza myšlení je v pořádku. Vnímá abstraktní pojmy s ohledem na 

realitu. Chápe, že realita je proměnlivá a je schopen respektovat základní zákony 

logiky. Umí se podívat na věc z pohledu druhé osoby a je schopen logické diskuse 

na dané téma. Oslabena je slovní paměť a paměť krátkodobá. Při kontrole diktátu 

byl schopen opravit sám chyby. Poukazuje to na neschopnost soustředění při 

stresové zátěži způsobené dlouhým psaním. Numerický úsudek je oslaben, časem 

výrazně klesá tempo počítání. CNS je rychle unavitelná. To se projevuje 

v koncentraci pozornosti, tempu uvažování a prodlouženým reakčním časem. 

I přestože je M. K. schopen logického uvažování, v současné době u něho 

výrazně převládá učení se z paměti bez souvislostí a návazností na předchozí látku 

a ostatní předměty. Zrakové a sluchové vnímání je v pořádku. Ve vnímání 

tělového schématu jsou jisté nedostatky plynoucí jednak primárně ze samotného 

handicapu a jednak sekundárně z momentálního psychického rozpoložení ( není 
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vyrovnán se svým postižením, které zasahuje velmi výrazně do jeho představ o 

budoucím životě ). 

 

Řeč: 

M. K. navázal kontakt při vyšetření bez větších problémů. Je komunikativní, 

dokáže vyjádřit co se mu líbí a co mu vadí. Slovní  zásoba je na dobré úrovni, 

nemá problémy ve vyjadřování. Logopedická vada nebyla zjištěna. 

 

Závěr: 

M. K. je společenský chlapec s dobrým řečovým projevem. Nemá obtíže při 

navazování kontaktu. Se spolužáky vychází M.K. velmi dobře. Jeho spolužáci jsou 

informováni o jeho nemoci a jsou již z nižších ročníků naučeni a vedeni v pomoci 

o zdravotně oslabeného spolužáka. Problémy se vyskytují ve slovní paměti a 

koncentraci pozornosti při delších stereotypních činnostech. Nejvíce se výše 

uvedené faktory promítají do předmětů českého jazyka a matematiky. Ovšem 

písemný projev zaznamenává deficit ve všech ostatních předmětech. Učení 

převládá mechanické bez logických souvislostí – příliš vyčerpávající a s ohledem 

na sníženou slovní paměť zcela nevyhovující. 

 

Doporučení: 

Vzhledem k  M. K. problémům v psaní, by bylo lépe volit místo diktátu 

doplňovací cvičení. Známkování delších slohových útvarů zaměřit co nejvíce na 

obsah a styl slohu ne tolik na pravopis. Domácí cvičení by měla být co nejkratší a 

také volit doplňovačky. 
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V matematice se M. K přiznal, že mu nejdou slovní úlohy a dělení. Myslí si, 

že učivu nerozumí. Zde je na místě využít osobního asistenta při výuce. 

Ve všech ostatních předmětech bylo navrženo, aby si Míla psal co 

nejkonkrétnější a nejkratší poznámky podpořené obrázky. Ve všech předmětech by 

měl být M. K. poskytnut dostatečný názorný příklad, podpořený mapami, modely, 

apod. Cílem by mělo být, aby se naučil učit logicky a eliminovat tak mechanické 

memorování, které nemá vzdělávací efekt. 

Škole byla doporučena velmi úzká spolupráce s rodiči, především podrobně 

instruovat matku, ohledně metodického vedení při fixování učiva v domácích 

podmínkách. Jde hlavně o zdůraznění krátkodobosti jednotlivých učebních celků a 

střídání činností s odpočinkem. Je nutné ukázat a vysvětlit metody, které vedou 

k logickému chápání učiva a poučit, jakým vhodným způsobem lze zkontrolovat 

míru znalostí. S ohledem na psychický stav a školní neúspěšnost je třeba zvážit do 

jaké míry a jakou formou bude využit osobní asistent při výuce. V žádném případě 

by nemělo u M. K. v důsledku intervence asistenta do výuky dojít ke snížení 

sebehodnocení a zhoršení psychického stavu. Bude zapotřebí velmi citlivého 

přístupu, a to ze strany všech vyučujících i osobního asistenta. 

 

M.K. byla kaţdý rok přidělena osobní asistentka. Tuto profesi vykonávaly 

osoby nepedagogického vzdělání, které na ţádost školy vybral úřad práce. Od 

páté třídy se celkem vystřídalo pět asistentek. S nynější asistentkou vychází velmi 

dobře. V loňském roce se občas projevovaly problémy, kdy M.K. nechtěl uznávat 

autoritu osobní asistentky. U M.K. dochází velmi často ke střídání nálad, coţ 

někdy vede ke konfliktům s vyučujícími. Vţdy stačilo tyto problémy řešit 

domluvou. Pouze v devátém ročníku tuto funkci zastávala asistentka V.K. s  

pedagogickým vzděláním a potřebnou kvalifikací.  Na poţádání z mé strany zde 

uvádím její výpověď s vlastními názory na spolupráci s M.K. 
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M.K. – Duchennova svalová dystrofie 

M.K. nyní chodí do deváté třídy na ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou. 

Od příštího roku bude navštěvovat sklářskou školu kam byl přijat bez přijímacích 

zkoušek taktéž ve Světlé nad Sázavou.  

Má práce pedagogické asistentky spočívá v pomoci při všech vyučovacích 

hodinách. Připravovat mu pomůcky, pokud se musí něco přinést nebo podat. Když 

něco nestihne napsat tak mu poradit, pomoci, dopsat poznámky. Míla je při 

některých hodinách již velmi unavený, proto není schopen plně se soustředit. 

Zvlášť, když  je výkladové tempo rychlejší. Nestíhá vnímat výkladovou látku a 

současně jí zapisovat do sešitu. Když se cítí unavený zapisuji mu látku do sešitu a 

on poslouchá výklad. Je to například v hodinách matematiky, kdy nestačí držet 

tempo se svými spolužáky. Je schopen porozumět látce, ale potřebuje čas a klid. 

Pokud se píše písemná práce, musím mu napsat do poznámkového sešitu, kdy a 

z čeho se bude psát. M.K. je schopen se na písemnou práci, nebo opakování 

připravit doma, když má klid a dostatek času. Jsou však i hodiny, kdy je 

nesoustředěný a unavený, nemá zájem o učení. S většinou předmětů nemá 

problém, je schopen se doma s pomocí své maminky připravit. Problém má 

v matematice, kdy je na něj tempo asi příliš rychlé a někdy také není schopen se 

plně soustředit. Ostatní předměty, zeměpis, dějepis, přírodopis, anglický jazyk 

M.K. zvládá sám. Pouze pokud je více psaní, tak se brzy unaví. M.K. nechodí na 

tělesnou výchovy. Potřeboval by asistentku se vzděláním zdravotního zaměření , 

která by s ním cvičila speciální cviky. Na to bohužel ve školství nejsou peníze, 

proto chodí domu.  

M.K. velmi rád maluje a pracuje s počítačem, proto se také s rodiči 

rozhodli, že bude dále pokračovat ve studiu na sklářské škole ve Světlé nad 

Sázavou. Tyto předměty ho baví a je šikovný.  
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Někdy je však M.K. náladový, projevuje se to často mlčenlivostí kdy se mnou 

nekomunikuje. Někdy naopak reaguje s větší výbušností, například na napomenutí 

nebo výtku. Stává se to většinou ke konci vyučování, kdy už ho učení nebaví a je 

unavený. Jinak je M.K. kluk jako ostatní, zajímá se hlavně o hudbu, počítač a 

kreslení. Ve volném čase chodí rád do parku, nebo poslouchá doma hudbu a 

pracuje na počítači.  

 

Vypracovala V.K. 

 

7.3.1 Anketní dotazník spolužáků 

Jak jiţ bylo zmíněno v metodě výzkumu, dotazovanou sociální skupinu 

tvořilo 20 dětí, které navštěvují ZŠ Komenského ve Světlé nad Sázavou a jsou 

ţáky deváté  třídy spolu s M.K. Nejprve jsem pouţila otázky na upoutání 

pozornosti respondenta, dále otázky týkající se okrajově problematiky a na závěr 

otázky zaměřené na vlastní problematiku integrace postiţeného ţáka. Respondenti  

odpovídali  na uzavřené otázky zaškrtnutím krouţku v následující škále, na 

otevřené otázky odpovídali dle svého uváţení. Odpovědi na jednotlivé otázky 

zobrazují grafy (číslo grafu odpovídá číslu otázky z ankety). 
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Otázky 1, 2, 3, 4  slouţily na získání zájmu a pozornosti dotazovaných. 

1.   město je velké O  O  O  O  O  město je malé 

Graf č. 1.  
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2.   škola je velká  O  O  O  O  O  škola je malá 

Graf č. 2.  
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3.   prostředí školy je příjemné   O  O  O  O  O je nepříjemné 

Graf č. 3. 
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4.   vztah k učitelům je kladný    O  O  O  O  O je záporný 

Graf č. 4.  
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5.   Myslíte si, ţe jsou ve městě dostatečně vybudovány bezbariérové 

přístupy? 

Graf č. 5. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ano spíše ano píše ne ne nevím

 

6.  Myslíte si, ţe je ve městě dostatek pracovních míst pro zdravotně 

postiţené občany? 

Graf č. 6. 
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Z grafů 5 a 6 vyplývá, ţe většina ţáků si myslí, ţe město nemá nebo spíše 

nemá vybudované bezbariérové přístupy, a ţe není dostatek pracovních míst ve 

městě pro zdravotně postiţené občany. 
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7.  Myslíte si, ţe jste ohleduplní k zdravotně postiţeným občanům? 

Graf č. 7. 
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Výsledek odpovědí na otázku 7 je 19 kladných a pouze 1 záporná odpověď. 

Většina dotázaných je názoru, ţe jsou ohleduplní k zdravotně postiţeným lidem. 

 

 

                                     

8.  „ Jedna osoba na obrázku potřebuje pomoci. Jak byste se zachovali vy? 

Jako chlapec nebo jako slečna?“ 

  

Pomůže mi někdo 

do schodů, 

prosím? 

Dnes ještě musím 

do knihovny,snad 

nezavřou. Měl bych slečně 

pomoci, sama to 

nezvládne. 
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Graf č. 8. 
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Tato otázka byla v dotazníku řešena formou projekční otázky, kdy se měly 

děti vyjádřit k obrázku. Odpověď „chlapec“ převládala s počtem 19, pouze jeden 

ţák odpověděl „dívka.“ 

9.  Myslíte si, ţe je do školy  umoţněn bezbariérový přístup? 

Graf č. 9.  
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Podle odpovědí na otázku 9, si 10 ţáků myslí, ţe do školy je umoţněn 

bezbariérový přístup, 4 odpověděly záporně a 6 ţáků nedokázalo odpovědět. 
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10.  Myslíte si, ţe je škola ochotna přijímat zdravotně postiţené děti? 

Graf č. 10. 
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Graf 10 vypovídá 20 kladnými odpověďmi, ţe škola je ochotna přijímat 

zdravotně postiţené děti. 

11.  Dokáţete popsat spoluţákovo zdravotní postiţení (o jakou nemoc jde)? 

Graf č. 11.  
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Otázka 11 byla otevřená. Měřítkem pro odpověď „ano“ byla svalová 

dystrofie, ochabování svalů.  
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12.  Jsou učitelé dostatečně informováni o spoluţákově nemoci? 

Graf č. 12.  
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Podle odpovědí ţáků, z grafu 12 vyplývá, ţe pedagogové jsou informováni 

o spoluţákově nemoci. Kladně odpovědělo 18 ţáků. 

13.  Ovlivňuje přítomnost zdravotně postiţené osoby průběh vyučování ve 

třídě? 

Graf č. 13.  
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14.  Zapojuje se zdravotně postiţená osoba do činností ve třídě? 

Graf č. 14.  
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Z grafů 13 a 14 vyplývá, ţe zdravotně postiţená osoba průběh vyučování 

nenarušuje a většina odpověděla, ţe se zapojuje do činností ve třídě. 

15.  Pokud potřebuje zdravotně postiţený pomoci, vyhovíte mu ? 

Graf č. 15. 
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Na otázku 15 odpovědělo jednoznačně kladně 19 ţáků z celkového počtu 

20.  
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16.  Čím si myslíte, ţe byste zdravotně postiţené osobě ve škole nejvíce 

pomohli? 

Graf č. 16. 
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Otázka 16 byla otevřená. Ţáci odpovídali dle svého názoru. Odpovědi jsem 

rozdělila do tří částí. Materiální pomoc zahrnovala podle odpovědí 3 ţáků 

vybudování WC pro vozíčkáře a výtahu ve škole. 13 ţáků psychickou podporu 

chápalo jako ohleduplnost, zastání, vyhovění mu dle potřeby a 4  ţáci odpověděli, 

ţe neví. 
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7.3.2 Anketní dotazník pedagogů 

Jak jiţ jsem popsala v metodách výzkumu, druhá dotazovaná skupina byl 

pedagogický sbor II. stupně ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou. Jednalo se o 

celkem 13 pedagogů, kteří vyučují M.K. Tento dotazník byl také zcela anonymní. 

Cílem bylo zjistit informovanost o problematice a vlastní názor na integraci 

postiţené osoby ve třídě z pohledu pedagoga. Dotazník vypracovával kaţdý sám 

během svého osobního volna. 

Z výsledků otázek 17, 18, 19, 20 vyplývá, ţe dotazníkové šetření 

vypracovalo z 13 pedagogů, 10 ţen a 3 muţi s věkovým průměrem okolo 40 let, 

většina má dosaţené VŠ vzdělání a pedagogickou praxi nad 10 let. 

17.  Pohlaví: 

Graf č. 17. 
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18.  Věk:  O do 30 let O do 40 let O nad 40 let 

Graf č. 18. 

23%

15%62%

do 30 let

do 40 let

nad 40 let

 

 

 

19.  Dosaţené vzdělání:  O SŠ  O VOŠ O VŠ 

Graf č. 19. 
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20.  Praxe:  O do 5 let O do 10 let O nad 10 let  

Graf č. 20. 
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21.  Myslíte si, ţe jsou ve městě dostatečně vybudovány bezbariérové 

přístupy? 

Graf č. 21. 
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22.  Myslíte si, ţe je ve městě dostatek pracovních míst pro zdravotně 

postiţené občany? 

Graf č. 22. 
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U otázek 21 a 22 je patrné, ţe názor pedagogů je spíše negativní. Většina je 

toho názoru, ţe město nemá vybudované bezbariérové přístupy a pracovní 

podmínky pro zdravotně postiţené osoby jsou nedostačující. 

23.  Myslíte si, ţe je do školy  umoţněn bezbariérový přístup? 

Graf č. 23. 
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24.  Myslíte si, ţe je škola ochotna přijímat zdravotně postiţené děti? 

Graf č. 24. 
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25.  Kolik zdravotně postiţených ţáků navštěvuje školu? 

Graf č. 25. 
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V grafech 23 a 24 a 25 pedagogové zastávají názor, ţe škola je ochotna 

přijímat zdravotně postiţené ţáky, do školy je umoţněn bezbariérový přístup a 

současně shodně určili počet postiţených ţáků ve škole. 
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26.  Popište Duchennovu svalovou dystrofii. 

Graf č. 26. 
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Graf 26 vykazuje skutečnost, ţe tři pedagogové z deseti nedokáţí popsat 

postiţení u dítěte, které učí. Tato otázka byla otevřená. Pro odpověď „ano“ byly 

údaje -  ochabování svalstva, nevyléčitelná nemoc, smrtelná nemoc. 

 

27.  Navštěvuje ţák s Duchennovou svalovou dystrofií Vaši školu? 

Graf č. 27. 
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28.  Ovlivňuje přítomnost tohoto ţáka ve třídě vyučování? 

Graf č. 28. 
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29.  Zapojuje se tento ţák do činností ve třídě během vyučování? 

Graf č. 29.  
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Z grafů č. 28. a 29. je patrné, ţe zdravotně postiţený ţák neovlivňuje průběh 

vyučování a zapojuje se do činností ve třídě.  
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30.  Preferujete přítomnost asistentky při výuce? 

Graf č. 30. 
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31.  Jaký vliv má přítomnost asistentky na kvalitu výuky ve třídě? 

Graf č. 31.  
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Z grafu č. 30. a 31. vyplívá, ţe názory pedagogů na přítomnost asistentky 

při výuce je rozdílný, ale převládá kladný postoj. 
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7.3.3 Rozhovor s M.K. 

Rozhovor jsem rozdělila na dva časové úseky pro únavu dotazovaného 

chlapce. První část se zaměřila na určení  vazby mezi M.K. a ţáky dotazované 

třídy, celkem 20 spoluţáků. Cílem bylo zjistit, kdo je blízká osoba a naopak. 

K tomu mi napomohlo vypracování terčového grafu, kdy M.K. dosazoval na 

předem připravené osy sobě nejbliţší spoluţáky a zdůvodňoval své rozhodnutí. 

Tento rozhovor trval 30 minut v budově školy. Výsledek sociometrického 

výzkumu je patrný z následujícího grafu č. 32. 
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Z grafu vyplývá, ţe nejbliţší osobou je ţák J.Z. Dle výpovědi M.K. mu 

neustále pomáhá při pohybu po školní budově, pomáhá mu na toaletách, s učením 

a je to velmi dobrý kamarád. Dalších pět spoluţáků určil sobě blízkých podle 

vzájemné komunikace a ochotou mu vyjít vstříc. Povaţuje je za kamarády. 

Ostatní spoluţáci s ním komunikují jen někdy, ale nevyhledávají se vzájemně. 

Naopak nejmenší pouto je s ţákem V.V. Není zde vzájemná komunikace, ochota 

ani snaha navázat kontakt. M.K. uvádí, ţe nic o tomto spoluţákovi  neví a nechce 

vědět. Pojí je pouze fakt, ţe spolu chodí do jedné třídy. 

 

Druhá část rozhovoru probíhala následující den opět ve škole. Cílem bylo 

zjistit jeho názory a postoje vůči škole, pedagogům, spoluţákům a jeho pohled na 

svoji nemoc. Rozhovor se souhlasem dotazovaného jsem nahrávala na diktafon, 

pro následné zpracování dat. Během rozhovoru jsem pouze zapisovala neverbální 

projev dotazovaného. Bylo zapotřebí velké opatrnosti z etického hlediska. 

Dotazovaný byl seznámen s cílem mého rozhovoru a sondy. V závorkách jsou 

popsány neverbální projevy M.K. Doba rozhovoru 35 minut. 

( M = dotazovaný, J = tázající ) 

 

J: Jsem ráda, ţe jsi ochotně souhlasil s rozhovorem a děkuji. 

M: v pohodě (při odpovědi se usmívá, ale je patrná mírná nervozita) 

J: jak se těšíš na prázdniny? 

M: uţ aby byly, těším se,ţe nebudu muset chodit do školy (vypadá 

uvolněně) 

J: máš něco v plánu? 
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M: pojedu k babičce. Mám tam pár kámošů a tak. Budem si uţívat (usmívá 

se a je patrné, ţe mu je moje společnost příjemná). 

J: jak uţívat? Můţeš uvést něco konkrétně? 

M: no, máme tam s partičkou chatu, tak budem dělat oheň a pařit (při této 

otázce se začal pohupovat na vozíku) 

J: jak pařit? 

M: něco popít, dát si brko a bejt v pohodě (je vidět, ţe mu nedělá problém o 

těchto věcech mluvit na rovinu) 

J: a rodiče ví o tom, ţe kouříš? 

M: (na tuto otázku neodpověděl, jen pokrčil rameny a sklopil oči) 

J: chtěla bych se Tě zeptat, zda otázky, které Ti kladu jsou pro Tebe 

nepříjemné? 

M: ne, nejsou  

J: to jsem ráda, chtěla bych se Tě zeptat na pár věcí, které se týkají Tvé 

nemoci. Jsi ochotný o tom se mnou mluvit? 

M: jo (kýve hlavou a jsou patrné známky nervozity) 

J: zkusíš mi popsat svoji nemoc? 

M: ochabujou mi svaly a srdce je taky sval. Takţe stejně umřu (jeho výraz 

naznačuje, ţe je s diagnózou seznámen) 

J: od koho jsi se dozvěděl tyto informace? 

M: v nemocnici, kdyţ jsem byl na kontrole. Je to asi rok a půl. Naši mi nic 

neřekli. 

J: hm, určitě bylo pro rodiče těţké Ti o tom říci. 

M: asi jo 
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J: měl jsi u sebe někoho, kdo Ti byl oporou? 

M: ségra, ta mi hodně pomáhá, bere mě ven za kamarádama a říkám jí 

spoustu věcí. Mám jí rád. Naši se také snaţí, ale někdy to přehání. Mají 

o mě strach (usmívá se a je patrné, ţe mluví o sestře rád) 

J: jsi na vozíku dva roky. Jak jsi se cítil, kdyţ jsi se dozvěděl, ţe nebudeš 

moci chodit? 

M: jako krypl, vůbec sem si nedoved představit, co bude dál. Nechtěl sem, 

aby mě někdo litoval.  Taky, co tomu řeknou ve škole. Ale uţ je to dobrý 

(Míla nervózněl, začal si hrát s vozíkem) 

J: jaké byly první reakce spoluţáků? 

M: nevim, chovali se stejně. Nikdo se na nic neptal. 

J: a co učitelé? 

M: nevim (nemá snahu odpovídat) 

J: nejsi uţ unavený? 

M: dobrý 

J: chtěla bych se Tě zeptat, jestli Ti ztíţil pobyt na vozíku pohyb ve škole? 

M: docela jo. Není tu výtah. Nosí mě táta nebo Jirka (nervózně se dívá na 

hodinky) 

J: jsem ráda, ţe se mnou spolupracuješ. Po prázdninách nastupuješ na 

novou školu. Bude Ti tam někdo nebo něco chybět? 

M: jo, kámoši ze školy, nevim (je unavený) 

J: děkuji Ti moc, ţe jsi se mnou mluvil. Hezké prázdniny a hodně úspěchů 

na nové škole. 
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8. DISKUZE 

Tato práce vznikla na základě osobních zkušeností s chlapcem, který trpí 

Duchennovou svalovou dystrofií.  Fakt, ţe jde o svalovou dystrofii jsem zjistila 

později. Hlavním důvodem, proč jsem se začala zajímat o tuto nemoc byla 

integrace chlapce do hodin tělesné výchovy. Chlapec velmi špatně chodil, ale 

nikdo ze školy nebyl schopen definovat nemoc. Ze školní dokumentace podrobné 

informace bylo moţno zjistit pouze okrajově. Aţ následné šetření z odborných 

publikací a rozhovor s rodiči přispěl k objasnění nemoci. Zjistila jsem, jak tato 

nemoc probíhá z lékařských zpráv, osobní anamnéza a rodinná anamnéza mi 

poslouţily k podrobnějšímu náhledu na nemoc a její dědičnost.  

Dle Tomana (2002), Kocmanové(1999) je-li matka nosičkou a má syna, má 

tento syn 50% pravděpodobnost, ţe zdědí nemoc způsobující gen, protoţe má 

pouze jeden X chromosom. Následkem toho, muţi nemohou být nositeli X – 

vázaných recesivních poruch. Pokud muţ zdědí X – vázanou recesivní poruchu, je 

postiţen Duchennovou svalovou dystrofií. Zjistila jsem skutečnost z rodinné 

anamnézy, která se přiklání k názoru Tomana a Kocmanové. V M.K. rodině 

všechny ţeny jsou klasifikovány jako přenašečky, a přeci se zde vyskytly dva 

případy zdravých z celkového počtu šesti narozených chlapců. 

Dle Vondráčka (2005) přibliţně ve třinácti letech jsou postiţení chlapci 

upoutáni na invalidní vozík. S tímto stanoviskem souhlasí i mé šetření, kdy 

z rozhovoru s patnáctiletým M.K. vyplývá, ţe přestal chodit před dvěma roky.  

Renotiérová (2003), Ţumárová (2003), Potměšil (1998a) a stejně tak i  

Evropská charta sportu pro všechny (MŠMT 1996) hovoří o sportovních 

aktivitách jako o vhodném prostředku integrace. Je proto vhodné pacienty 

maximálně motivovat např. formou her, aby se co nejvíce pohybovali. Obavy, ţe 

by fyzické aktivity mohly jejich onemocnění zhoršit, jsou zcela neodůvodněné. 
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Jakákoliv činnost je pro postiţené myopatií významná zejména pro posílení 

psychického stavu. Z výsledků pedagogického centra vyplývá, ţe M.K. má rád 

tělesnou výchovu. Po přidělení vozíku se jeho mobilita a samostatnost zlepšila. 

Osnovy tělesné výchovy však není schopen plnit v plném rozsahu. A tak po 

dohodě ošetřujícího lékaře, školy a rodičů M.K. byl osvobozen od hodin tělesné 

výchovy. Problematika „osvobozování“ dětí se zdravotním postiţením od školní 

tělesné výchovy by měla být, dle mého názoru, prvotním motivem k zapojení dětí 

se zdravotním handicapem do sportovních aktivit. Velká část pediatrů však 

neváhá s vystavením negativního doporučení pro TV, které je velmi obecné a 

nezaměřuje se na určité aktivity. Mnohdy také učitelé a rodiče nevnímají význam 

TV pro dítě s tělesným postiţením 

 Dle Votavy (2003) význam pohybu je nesporný. Je nejvýznamnějším 

prostředkem integrace. Zatímco mnohé jiné prostředky staví zdravotně 

postiţeného člověka do pozice závislého a bezmocného, pohyb jej zbavuje zátěţí, 

které překrývají hodnoty a potence postiţeného, umoţňuje mu dostat se do 

pozitivního světla před zdravou veřejností.  

Integrace ve školství znamená vyučovat všechny ţáky v jejich spádových 

školách v běţných třídách odpovídajících jejich věku a poskytovat jim a učitelům 

adekvátní podporu. Její úspěch nebo neúspěch nezávisí na charakteristikách ţáka, 

ale spíše na představivosti, svědomitosti a tvůrčích schopnostech rodin, učitelů a 

zřizovatelů škol (Jesenský, 1998). 

Výhodou integrovaného vzdělávání dle Kudláčka (2003) je: (vybrala jsem 

pouze body, které se vztahují k tématu a šetření) 

1. společné dospívání vrstevníků 

2. informovanost 

3. rozvoj přátelství postiţených dětí s vrstevníky bez postiţení 
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4. efektivní vyuţívání zdrojů (speciální pedagogové a další odborníci, 

speciální pomůcky), práce v týmu (učitelé běţné školy, speciální 

pedagogové, sociální pracovníci, rodiče, asistenti) 

 

Bod 1 je souhlasný s mým šetřením, kdy postiţený chlapec navštěvuje 

běţnou základní školu. Tím vyrůstá mezi vrstevníky.  

Bod 2 řeší otázku informovanosti okolí, spoluţáci, kteří jsou v kontaktu 

s postiţenou osobou. Podle výsledků grafu 11, polovina ze třídy není schopna 

popsat spoluţákovu nemoc.  

Bod 3 dle výsledků terčového grafu 32, vyplývá, ţe M.K. je v navazování 

vztahů  opatrnější. Má pouze jednoho blízkého kamaráda J.Z., který mu je 

obrovskou oporou. Tuto skutečnost mohu potvrdit, J.Z. doprovází M.K. po celé 

škole. Jak na toalety, jelikoţ nejsou uzpůsobeny pro vozíčkáře, tak ho nosí do 

schodů, jelikoţ škola není  opatřena výtahem. Ale má i několik blízkých 

spoluţáků, dle kasuistiky – výsledků vyšetření Speciálně pedagogického centra 

vyplývá, ţe M.K. je společenský chlapec s dobrým řečovým projevem a nemá 

problém navázat kontakt. 

Bod 4 zjistila jsem, ţe informovanost ze strany pedagogů byla velmi nízká. 

Tuto skutečnost objasňují výsledky dotazníkového šetření, určeného pro 

pedagogy vyučující M.K. Z grafu 25 vyplývá, ţe všichni pedagogové byli schopni 

určit počet zdravotně postiţených ţák ve škole. Ve skutečnosti jsou to ţáci dva. 

Ale odpovědi na následující otázku 26. „ Popište Duchennovu svalovou dystrofii“ 

vypovídají o skutečnosti. Z 13 tázaných pedagogů bylo schopno správně 

odpovědět pouze 10. Měřítkem pro odpověď „ano“ byla svalová dystrofie, 

ochabování svalů, smrtelné onemocnění. 
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Zde vyvstává otázka: „Jak je moţné vyučovat zdravotně postiţeného ţáka a 

nevědět o jeho nemoci?“ Je patrné, ţe to jde. „Ale mohou neinformovaní 

pedagogové poskytnout kvalitní podmínky pro integraci tohoto ţáka?“  

Dle Vondráčka (2005) zařazení představuje vţdy práci navíc a mnohdy i 

přizpůsobení ostatních ţáků, nejen učitele. Před příchodem takového ţáka do 

vybrané školy nebo školky je nutné, aby rodiče vysvětlili pedagogům a 

asistentům, co je to svalová dystrofie, připravili společně podmínky pro pobyt 

dítěte z hlediska jeho bezpečnosti a ve spolupráci s pedagogy vypracovali, je-li 

nutné speciální vzdělávací plán. 

Navíc, dle Kudláčka (2003) chybí v ČR zkušenosti v oblasti aplikovaných 

aktivit a jejich začlenění do běţné TV. Výzkum Kudláčka (2003) poukazuje na 

neinformovanost samotných škol a odborných pracovníků, kteří by tyto informace 

měli podávat. 

 Informovaností a odborností  pedagogů prostřednictvím přednášek a 

seminářů, kvalifikací pracovníků v podobě speciálních pedagogů, fyzioterapeutů, 

psychologů, ergoterapeutů. Vytvářet formy podpory pro integraci ve školách – 

osobní asistence, vzdělávání učitelů, vytváření míst pro konzultanty v oblasti 

aplikovaných pohybových aktivit, materiální zajištění. 

Dále si myslím, ţe vzájemná spolupráce s rodinou,  schůzky a konzultace by 

napomohly vylepšení kvality integrace dítěte. „Proč je realita jiná?“ Za vším jsou 

finance, ztráta volného času a neochota se dále vzdělávat. Zde je vhodné zmínit 

odpovědi na otázku 12 „Jsou učitelé dostatečně informováni o spoluţákově 

nemoci ?“ Z 20 dotázaných  odpovědělo kladně 18 ţáků! Dle výpovědi 

z rozhovoru  M.K. učitelé neznají jeho nemoc.  

Podle Michalíka (2002) pohybové postiţení omezuje v mobilitě. Toto 

omezení sniţuje (především v prvních letech ţivota a jejím specifickém způsobu 

učení) moţnosti získávání vlastních zkušeností a tím i optimální učení a rozvoj. 
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Integrace tělesně postiţených dětí v běţných školách, vzhledem k druhu postiţení, 

většinou vyţaduje rozsáhlé bezbariérové úpravy budovy školy, toalet, ale i třídy a 

pracovního místa dítěte. Dle Kudláčka (2003) prvním krokem pro fyzické 

začlenění dítěte je zajistit mu přístup k učebnímu prostředí. 

Graf 23 vypovídá, ţe škola na které učím dle odpovědí pedagogů a studentů 

má bezbariérový přístup. Tato skutečnost je sice pozitivní, ale školní budova sama 

o sobě bezbariérová není, není opatřena výtahem ani toaletami pro vozíčkáře. 

Třídy jsou v prvním patře, coţ znamená pro vozíčkáře nelehký úkol. Je nucen se 

spolehnout na pomoc rodičů nebo spoluţáků, coţ znamená „ být nesamostatný“ = 

neintegrovaný. Výsledky rozhovoru na otázku:“ Ztíţil Ti pobyt na vozíku pohyb 

po škole?“ Odpovědí bylo ano a jiţ zmíněné důvody . 

Snahou dnešního školství je zapojení ţáků se zvláštními vzdělávacími 

potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běţných škol. Ale dle mého názoru 

by se měly instituce zamyslet nad faktem, za jakou cenu přijímat tyto ţáky.  

 

Je sociální prostředí ochotno ţákovi s Duchennovou svalovou dystrofií 

poskytnout podmínky k integraci ? Ano, ochotno je, ale není připraveno! 

 

Dle Michalíka (2002) asistence a integrace spolu úzce souvisí a jsou 

vzájemně propojené. Asistent bývá v praxi základních škol mnohdy vnímán jako 

nejdůleţitější prostředek speciálně pedagogické podpory. Zejména u dětí s těţším 

zdravotním postiţením.  

Pro zkvalitnění výuky u M.K. byla doporučena asistentka.  Z vlastní 

zkušenosti ale vím, ţe M.K. byl někdy obrovským narušitelem výuky, zvláště při 

tělesné výchově. Nespolupracoval a snaţil se zaujmout pozornost ostatních 

vyrušováním a pokřikováním. Pokud nechtěl, zkrátka nespolupracoval. 
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Přítomnost asistentky je na místě, ale můj názor nesdílí 7 pedagogů z 13 dle grafu 

30. A naopak 5 pedagogů z 13 podle grafu 31 zastává názor, ţe přítomnost 

asistentky má záporný vliv na výuku.  

Myslím si, ţe asistentka je velmi důleţitý článek v rámci integrace. Ale 

kvalifikovaná asistentka. Osobně jsem poznala tři M.K. asistentky. První dvě byly 

nekvalifikované a měly obrovské problémy s chlapcem. Neuznával autoritu, 

nespolupracoval a jeho prospěch se zhoršoval. Poslední asistentka pedagogického 

vzdělání neměla ţádné problémy s komunikací, informovaností o jeho nemoci a 

dokázala navázat přátelský vztah s M.K. Z dotazníkového šetření jsem zjistila, ţe 

stejného názoru jsou i jeho spoluţáci dle výsledků grafů 13 a 14, z kterých 

vyplývá, ţe M.K. nenarušuje průběh vyučování a zapojuje se do činností ve třídě. 

Tento názor zastávají i pedagogové dle odpovědí z grafů 28 a 29. 

 

Je ţák s Duchennovou svalovou dystrofií schopen se plně zapojit do 

činností na běţné základní škole? Ano je schopen, pokud sociální prostředí je 

připraveno na takového ţáka! 
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9. ZÁVĚR 

Duchennova svalová dystrofie je velmi závaţné onemocnění. Cílem práce 

bylo zjistit integraci ţáka se svalovou dystrofií. Z výsledků vyplývá, ţe zdravotně 

postiţené a zdravotně oslabené děti jsou schopny se integrovat, ale vše záleţí na 

sociálním prostředí. Dnešní školství není zcela připraveno na takové ţáky. Věřím, 

ţe práce přispěje k pochopení nemoci a bude pomůckou pro pedagogy, kteří se 

s touto nemocí setkají. V mém případě bude poskytnuta škole, kde pracuji, neboť 

tuto školu navštěvuje 12-letý chlapec s Beckerovou svalovou dystrofií.  
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