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Anotace:
Speciálně pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií a zrakovým postižením v
předškolním věku
Bakalářská práce se zabývá speciálně pedagogickou podporou dítěte s vývojovou dysfázií
a zrakovým postižením integrovaného v předškolním zařízení.
Cílem práce bylo sledovat průběh integrace tohoto dítěte, rozvoj jeho schopností, popsat
specifika pedagogického přístupu, interakci okolí na dítě s problematickým verbálním
projevem, přijetí integrovaného dítěte ve třídě ostatními dětmi i pedagogy a zaznamenat
případnou změnu klimatu v kolektivu. V práci jsem sledovala také možná rizika, která se
mohou při integraci vyskytnout.
Předložená práce je v teoretické části tvořená souhrnem poznatků o vývojové dysfázii,
zrakovém a kombinovaném postižení. Dále uvádí do problematiky péče a vzdělávání dítěte
s postižením a integrací do školního zařízení, se zaměřením na integraci v předškolním
věku včetně individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga.
Výzkumná část seznamuje s diagnózou integrovaného dítěte, s podmínkami integrace a její
konkrétní realizací.
Výsledky výzkumné části ukazují, že dítě postižené vývojovou dysfázií je schopno se s
pomocí individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga začlenit do kolektivu dětí
běžné mateřské školy.
Klíčová slova: vývojová dysfázie, zrakové postižení, kombinované postižení, integrace,
běžná mateřská škola, předškolní věk, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga
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Annotation:
Specifically pedagogical support of the child with developmental dysphasia and visual
impairment in pre-school age
Bachelor thesis deals with the special educational support of the child with developmental
dysphasia and visual disabilities integrated in pre-school.
The aim of the work was to monitor the progress of the integration of this child, the
development of its capabilities, describe the specifics of the pedagogical approach, the
interaction of the surroundings of the child with a problematic verbal manifestation, the
adoption of an integrated child in the classroom the other children and teachers and to
record any change in the climate in the team. I also watched the potential risks, which may
in the integration to occur.
The submitted work is in the theoretical part, consisting of a summary of the findings on
the development dysphasia, the visual and the combined disability. Further it introduce into
the topic of care and education of a child with disabilities and integration into the school
facilities, with a focus on the integration of pre-school age, including the individual
education plan and assistant teacher.
The research part of the course acquaints with the diagnosis of an integrated child, with the
conditions of the integration and its concrete realization.
The results of the research show that the child affected by developmental dysphasia is able,
with the help of an individual education plan and the assistant teacher, to incorporate into a
collective of the children of the regular kindergarten.
Keywords: developmental dysphasia, visual impairment, combined disbility, integration,
regular kindergarten, pre-school age, individual education plan, assistant teacher
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2. ÚVOD

„Je normální lišit se“

(Richard von Weizsäcker, německý spolkový prezident v letech 1984-1994)

„Cesta, na níž se slabí stávají silnějšími, je táž cesta, na níž se silní zdokonalují.“

(Marie Montessoriová)

Tématem mé bakalářské práce je integrace dítěte s vývojovou dysfázií a zrakovým
postižením v předškolním zařízení.
K uvedení tématu jsem si vypůjčila výroky známých osobností, které nějakým způsobem
podpořily myšlenku integrace. Německý prezident Richard von Weizsäcker (1920-2015)
tento výrok proklamoval v debatě o přistěhovalectví a integraci. Významná italská lékařka,
antropoložka a pedagožka Marie Montessoriová (1870- 1952) se ve své praxi zaměřovala
na výchovu mentálně postižených dětí.

A dovolím si citovat také zakladatele české

speciální pedagogiky Miloše Sováka (1905-1989), který v Defektologickém slovníku
(1978) integraci popisuje pod heslem socializace jako „nejvyšší stupeň socializace… úplné
zapojení individua stiženého vadou, u něhož byly důsledky vady zcela a beze zbytku
překonány“. Tito lidé, a nejen oni, si všimli, že odlišnost je to, co lidi spojuje a rozděluje
zároveň. Domnívám se, že náš svět je plný protikladů a rozdílnost je jeho přirozenou
vlastností. Potřebu odlišnosti si můžeme uvědomit na každém kroku. Např. biologická
diverzita je velmi důležitá, a čím je větší, tím je ekosystém silnější. Rozdílnost je pro nás
jednoznačně přínosem, inspirací a dokonce nutností k vytvoření rovnovážného celku.
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Pokud jsme nyní na cestě integrace (z lat. obnovení celku), znamená to, že jsme teprve
v půli cesty. Oním rovnovážným celkem a tudíž cílem je totiž inkluze (z lat. začlenění, být
součástí).
Otázka vzdělávání osob s handicapem a jejich integrace do společnosti mě oslovovala od
střední školy, kde jsem získala základy speciální pedagogiky v předmětu Pedagogika. Můj
zájem ještě prohloubila debata spojená se změnou systému vzdělávání osob s postižením
v České republice, tedy jejich částečný přesun ze speciálních škol a předškolních zařízení
do běžných tříd mezi intaktní děti, a s tím spojené zavedení funkce asistenta pedagoga.
Moje praxe v oblasti speciální pedagogiky začala v Mateřské škole (dále jen MŠ), kde
jsem pracovala jako asistentka pedagoga chlapce, který potřeboval individuální přístup
v důsledku ADHD (anglická zkratka názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Do
češtiny je termín překládán jako hyperaktivita s poruchou pozornosti. V českém odborném
tisku se setkáme s názvem hyperkinetická porucha (http://www.adehade.cz/o-adhd/)).
Získala jsem zde cenné zkušenosti, které mi v dalším působení velmi pomohly. Nicméně
každá integrace je jiná, tak jako každé dítě, je jedinečné.
Matěj, jehož integraci budu v této práci popisovat, byl druhé dítě, kterému jsem pomáhala
v začlenění se do kolektivu běžné mateřské školy. Byla to práce velice komplexní, z mého
pohledu s dvěma hlavními cíli. Jednak pomoci Matějovi v rozvoji jeho kompetencí
v oblasti percepční a expresivní složky řeči, senzomotorického vnímání a sociálních
dovedností při začleňování do kolektivu ostatních. Druhým neméně významným cílem
byla facilitace interakce mezi pedagogy (pro něž to byla první zkušenost s
„nestandardním“ dítětem), rodinou (pro kterou bylo obtížné přiznat si, že je Matěj
v některých oblastech zkrátka jiný), postiženým dítětem a ostatními dětmi.
Matěj měl všechny předpoklady k tomu, aby byl integrován do běžné mateřské školy (dále
MŠ) a aby byla tato integrace úspěšná. Ačkoli se u Matěje sešla kombinace závažné
zrakové vady (kompenzovaná kvalitní optikou) a těžké vývojové dysfázie převážně
receptivního typu, v mnoha oblastech byl jeho vývoj srovnatelný s jeho vrstevníky.
Vyšetření psychologického vývoje konstatovala, že je Matěj sociálně šikovný,
temperamentní a spontánní, motoricky dovedný a obratný, velice inteligentní, má velmi
dobrou paměť a je u něj pozorována velká snaha komunikovat a vyhledávat vztahy. To vše
bylo brzy patrné i z několika mých osobních setkání s Matějem. Přesto jsem si všimla,
během zkušebního týdenního prázdninového působení v MŠ, že vstřícný Matěj naráží na
9

jazykovou a sociální bariéru. Uvědomila jsem si, že je problém spíše na druhé straně, u
lidí, kteří nechtějí ustoupit ze svého standardu a udělat krok do neznáma. Rozhodla jsem se
ten krok udělat.
Speciálně pedagogické centrum spolu s rodinou po zvážení všech faktů rozhodlo, že pro
Matěje je běžná mateřská škola vhodným prostředím. Jeho řeč se tak nejlépe rozvine mezi
dětmi, které nemají žádnou závažnou logopedickou vadu, a to v přirozeném prostředí,
každodenních situacích, nejen pod dohledem logopeda. Jak uvádí Jaroslav Šturma
„relativně nejsnazší začátek integrace je právě na úrovni mateřské školy. Děti dosud
nejsou zatíženy předsudky, jež přebírají od starší generace, jsou ve svých postojích
otevřené a tvárné více než později.“ (in Mertin, Gillernová, 2003, s. 167).
Ve své práci dále uvádím klasifikaci vývojové dysfázie a zrakových vad, návrhy na
metodiku z odborné literatury, výzkumná část se věnuje praktické realizaci integrace,
kterou dokládám rozhovory s pedagogy.
Nejprve se věnuji charakteristice postižení obecně, shrnuji dostupnou literaturu pro
postižení, kterými Matěj trpěl, tj. vývojovou dysfázií a zrakovým postižením. Navazuji
kapitolou zabývající se integrací postiženého dítěte v běžném školním zařízení (zde
předškolním), přehledem tématiky na základě dostupných zdrojů a legislativy v oblasti
integrace, individuálních vzdělávacích plánů a role asistenta pedagoga.
Ve vlastní výzkumné části vycházím z každodenní asistenční práce s dítětem, z metody
pozorování dítěte při samostatné i řízené činnosti a jeho interakcí s okolím, rozhovorů se
specialisty, pedagogy a rodiči. Sleduji především jeho rozvoj v oblasti rozvoje porozumění
a tvorbě řeči, psychomotorického vývoje a sociálních dovedností při začleňování do
kolektivu ostatních dětí, při systematické práci v souladu s jeho individuálním vzdělávacím
plánem, při používání pomůcek, částečně vyrobených „na míru“ pro jeho postižení a při
každodenní facilitaci jeho interakce s dětmi i pedagogy.
Pro zhodnocení úspěšnosti integrace navazuji řízeným rozhovorem s pedagožkami, se
kterými jsem jako asistent pedagoga byla v každodenním kontaktu.
Cílem práce bylo sledovat průběh integrace dítěte s kombinovaným postižením, popsat
specifika pedagogického přístupu, reakci okolí na dítě s problematickými verbálním
projevem, přijetí integrovaného dítěte ve třídě ostatními dětmi a pedagogy a zaznamenat
případnou změnu klimatu v kolektivu (prostředí). Jedním z úkolů bylo sledovat vliv
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integrace na postižené dítě, jeho pozitivní rozvoj či naopak případné zhoršení jeho stavu.
Součástí bylo také sledování několika možných rizik, která se mohou při integraci
vyskytnout. Jedním z nich může být váznoucí spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga,
neochota rodičů spolupracovat s pedagogy či nereálná představa rodičů o integraci a
rozvoji schopností jejich potomka. Dalším z možných rizik je možné ubližování dítěti
ostatními dětmi. Podle některých zdrojů se děti se zdravotním postižením integrovaní do
běžného kolektivu mohou stát často obětí násilí či šikany. (Přinosilová, 2013).
V práci využívám empiricko-analytický přístup, metody participačního pozorování a
(polo) strukturovaného rozhovoru.
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
3.1 Vývojová dysfázie
3.1.1 Vymezení termínu vývojová dysfázie
Vývojová dysfázie se řadí mezi specifické poruchy jazyka, souhrnně označované jako
specifické narušení jazykových schopností. První zmínky o těchto poruchách se objevují
v 1. polovině 19. století. Byly to zprávy o dětech, která mají výrazná omezení ve
výstupních řečových výkonech. Později se zájem zaměřil na děti, které měly problémy
v produkci víceslovných vět. U těchto dětí byly zjištěny výrazné gramatické deficity.
Postupně došlo k odlišení deficitů v produkci od deficitů zahrnujících jak produkci, tak
porozumění řeči. Od roku 1960 je možné se v odborné literatuře setkat s pojmy: infantilní
řeč, afazoid, opožděná řeč, deviantní jazyk, jazyková porucha, opožděný jazyk, vývojová
porucha jazyka, specifický jazykový deficit a jazyková porucha. V současnosti se nejvíce
používá termín specifická porucha jazyka (Dousková, 2009, s. 10).

3.1.2 Etiologie vývojové dysfázie
Z foniatrického pohledu je vývojová dysfázie striktně řazena do vývojových řečových
poruch na základě poruchy percepce řeči. K dysfázii dochází následkem poruchy
centrálního zpracování řečového signálu. Etiologie vzniku vývojové dysfázie ale není zcela
jasná – mohlo by se jednat o postižení vývoje kognitivních funkcí vlivem pre-, peri- a
postnatálního poškození mozku. Hovoří se o poškození již v intrauterním vývoji mozku, o
predilekci u chlapců – o sexuální diferenci v hemisferální dominanci. Zde se projevuje
otázka případného vlivu dědičnosti. Opožděný vývoj řeči a vývojové poruchy řeči se
objevují v rodinách spíše u mužských potomků (chlapci převažují přibližně v poměru 4:1).
(Škodová, Jedlička, 2003). Lejska (2003) zmiňuje rozmanité příčiny této vývojové poruchy
řeči. Mezi nimi infekční onemocnění matky v těhotenství, protrahovaný porod, vdechnutí
plodové vody, těžká novorozenecká žloutenka či krevní nesnášenlivost a mnoho jiných.
Podle Mikulajové a Rafajdusové (in Klenková, 2013) se jedná o narušení komunikační
schopnosti, ke kterému dochází poškozením raně se vyvíjející centrální nervové soustavy a
jež se může projevovat neschopností nebo sníženou schopností verbálně komunikovat, i
když podmínky pro vytvoření této schopnosti jsou dobré. To znamená, že se nevyskytují
12

žádné závažné neurologické nebo psychiatrické nálezy, inteligence dítěte je přiměřená,
netrpí závažnou poruchou sluchu a sociální prostředí je stimulující s dostatkem podnětů.
Porucha zasahuje receptivní i expresivní složky řeči v různých jazykových rovinách –
postihuje výslovnost, gramatickou strukturu i slovní zásobu. U vývojové dysfázie můžeme
zaznamenat nerovnoměrný vývoj celé osobnosti. Mohou se vyskytovat deficity v oblasti
jemné motoriky, grafomotoriky, paměti a pozornosti. Dochází i k narušení sféry
emocionální, zájmové, a motivační (Klenková, 2013, s. 68).
U vývojové dysfázie, jak dokazují poslední výzkumy, se projevují nevýrazná, ale četná
poškození mozkové kůry obou hemisfér, tj. bilaterální poškození. Při jednostranném
poškození mozku řečový vývoj probíhá na základě kompenzačních schopností zdravé,
normálně rozvinuté a fungující hemisféry. Při oboustranném poškození je ovšem
kompenzační činnost nemožná nebo velice obtížná (Klenková, 2013).
Porucha má systémový charakter a zasahuje percepční a expresivní oblast ve všech
jazykových rovinách. Řeč se vyvíjí jinak, vykazuje odchylky od normálního vývoje.
Jak vyplývá z anamnéz, genetický faktor nelze potvrdit, ani vyloučit, často se však
objevuje nějaký problém s osvojováním řeči u některého člena rodiny.

Roli sehrává

riziková gravidita, komplikace během porodu a poporodní komplikace. Podle výzkumů je
důležitý zejména údaj opožděného vývoje řeči. Proslovení prvního slova se objevuje
později než do 12 měsíců (podle Mikulajové 60% dysfatiků, z toho u 25% do 24 a u 15%
do 36 měsíců) a poté následuje pomalý vývoj slovní zásoby, nebo se dostaví jednoslovné
věty v očekávaný čas a poté se vývoj výrazně zpožďuje či zarazí. Úspěch terapie
významně ovlivňuje včasná týmová diagnostika, což je v tomto případě spolupráce dětské
neurologie, foniatrie, klinické logopedie a psychologie.
Z psychologického hlediska se jedná o nerovnoměrné rozložení celkových rozumových
schopností dítěte. Bývá zde často zjištěn výrazný nepoměr mezi verbální a neverbální
složkou. Porucha intelektu však nebývá součástí klinického obrazu vývojové dysfázie.
Pokud taková porucha je zjištěna, jedná se o další přidruženou poruchu a tudíž o
kombinované postižení. Objevují se ale psychické poruchy, které souvisejí se zhoršenou
schopností soustředit se, sníženým výkonem paměti a slabší koncentrací pozornosti.
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Vývojová dysfázie se vyskytuje v několika stupních:
1. Nemluvnost
2. Částečná nemluvnost
3. Dysfázie
4. Dysfatické rysy
Nemluvnost – dítě komunikuje hlasem a pohybem, rozumový vývoj stagnuje, při postižení
exprese dochází k rozvinutí vnitřní řeči. Pokud se řeč nerozvine, používá se alternativní a
augmentativní komunikace
Částečná nemluvnost – těžká dysfázie – u dítěte probíhá velmi pomalý, deformovaný
vývoj řeči, možné je i zastavení vývoje
Dysfázie – dítě má významné nedostatky ve slovní zásobě, gramatice, větné stavbě a
artikulaci
Dysfatické rysy – vyskytují se jen některé znaky vývojové dysfázie
Diagnostiku vývojové dysfázie problematizuje nejednotný přístup odborníků, který se
projevuje od terminologické nejednotnosti, různé závěry podle testovacích nástrojů, přes
schopnosti až po orientaci odborníka. Např. testy intelektových schopností sice obsahují
vedle verbální části také neverbální, přesto obtížně postihují danou problematiku a mohou
testovaného s centrální poruchou sluchu znevýhodňovat. Již v této fázi diagnostiky je
nutná spolupráce logopeda a psychologa, který tyto testy provádí, nemá však znalosti
řečového specialisty. Situaci by pravděpodobně napomohl standardní diagnostický
materiál a ústřední postava klinického logopeda jako iniciátora celého týmu. Postižené dítě
je nutné sledovat dlouhodobě interdisciplinárně a s fungující vzájemnou výměnou
informací od všech odborníků (Pospíšilová, 2005).
Nepodnětné prostředí, nevhodný mluvní vzor a výchovný styl nejsou primární příčinou
dysfázie, ale mohou vývoj poruchy výrazně ovlivnit. Nevhodné výchovné metody mohou
dítě zablokovat v sociálním chování, vyvolat stresovou nebo neurotickou reakci apod.
(Kutálková, 2002).
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3.1.3

Symptomatologie vývojové dysfázie (příznaky v řeči, formy

vývojové dysfázie, příznaky v neřečových oblastech)
Příznaky mluveného projevu u dysfázie
Vývojové poruchy řeči se řadí mezi poruchy centrálního sluchového zpracování
zvukových signálů (CAPD – central auditory processing disorder). Jedná se poruchy
zpracování řečového signálu, které vznikají v důsledku deficitu v raném senzorickém
vývoji. Porucha rozumění řeči způsobuje časové opoždění vývoje řeči a jeho odlišnosti.
Vzhledem k tomu, že řečové postižení má dvojí patofyziologii: specifickou centrální
sluchovou poruchu a všeobecnou nespecifickou korovou poruchu, je u vývojové dysfázie
komplikované stanovit klasifikační kritéria.
Obecně lze říci, že „vývojová porucha řeči je porucha osvojování si normální komunikační
schopnosti adekvátně věku, při adekvátním periferním sluchu, inteligenci a absenci
hrubého senzoricko-motorického deficitu nebo kongenitální malformace řečového a
hlasového ústrojí.“ (Dlouhá, 2004)
Rozlišujeme dva základní příznakové typy dysfázie: U vývojové dysfázie expresivního
typu vázne srozumitelnost řeči, dotyčné dítě má tendenci zkracovat slova vynecháváním
slabik nebo hlásek, tíhne k telegrafickému 1–2 slovnému vyjadřování, ale rozumění řeči
není narušeno. Oproti tomu u receptivní (percepční) vývojové dysfázie je výrazně narušeno
rozumění, často i u základních pokynů, verbální projev je srozumitelný (Preissová, online).
Expresivní typ
■ převažují obtíže v logomotorické oblasti (koordinovaná pohybová aktivita mluvních
orgánů při artikulované řeči)
■ postižené dítě používá několik málo nebo více slov, ale vždy méně, než je norma, je zde
velká diskrepance mezi aktivním slovníkem a úrovní porozumění slovům a větám
■ věty jsou chudé a stereotypní, zápor bývá umístěn za slovesem, které je často v
infinitivu, nápadná je dlouhodobá absence zvratných zájmen a tvarů slovesa být, převažují
substantiva
■ vyskytují se poruchy v řazení slabikových sledů (přesmyky, redukce víceslabičných slov
na 1-2 slabičná výrazy)
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■ častý bývá dysgramatismus - nesprávné použití pádů po předložkách, záměny vidů
■ postižený jedince při vyprávění nedokáže udržet dějovou linii
■ dítě dlouho spoléhá na neverbální komunikaci pomocí gest, mimických výrazů
■ vyskytuje se verbální dyspraxie (nápadná neobratnost při opakování slov)
■ pokud se dítěti dobře rozvine vnitřní řeč, brzy se objevuje tendence číst nebo i psát
(zejména pomocí počítače)
(Pospíšilová, 2005)
„Receptivní jazyk“ souvisí se schopností zpracovat, interpretovat a rozumět mluvenému
jazyku. Děti s receptivní poruchou jazyka mohou mít problémy s porozuměním otázek a
s vykonáváním jednoduchých příkazů. Tato porucha může působit jako nepozornost a u
dětí se snížením porozuměním jazyku může být pak chybně diagnostikována porucha
pozornosti (Dvořák, 2003).

Receptivní typ
■ dítě má obtíže v rozumění slovům a chápání jejich obsahu
■ vyskytují se poruchy ve sluchové percepci - významně snížený fonematický sluch,
poruchy sluchové analýzy a syntézy, sluchové paměti
■ postižené dítě má těžkosti s diferencováním běžných zvuků, tzv. akustická dysgnózie
(obtíže s přiřazováním akustických vjemů ke zdroji)
■ v těžkých případech vázne rozvoj vnitřní řeči, čímž se utlumuje psychický vývoj dítěte,
tedy i intelekt
(Pospíšilová, 2005)
„Expresivní jazyk“ souvisí se schopností užívat mluvený jazyk. Děti s touto poruchou
nemluví přiměřeně svému věku, mluví jen v krátkých větách, mají malý rozsah svého
aktivního slovníku a často se vyjadřují nepřesně (Dvořák, 2003).
Od dělení na motorickou a senzorickou vývojovou dysfázii se pomalu upouští, jelikož se
oba typy dysfázie vyskytují společně. Nadále se obě formy uvádějí v MKN (Mezinárodní
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klasifikace nemocí), proto je vhodné si příznaky u jednotlivých typů připomenout
(Pospíšilová, 2005).
Dysfatici mají velmi malou slovní zásobu, často zaměňují slabiky nebo vynechávají části
slov. Jejich věty jsou obsahově chudé (převažují substantiva), stereotypní, stavba věty je
velmi jednoduchá a chaotická – bez dodržení slovosledu. Zápor bývá často umístěn až za
slovesem (Už je doma ne? = Ještě není doma?). Potíže přetrvávají při tvorbě zvratných
zájmen, pomocných tvarů slovesa být a použití pádů po předložkách. Příklady: My byli místo byli jsme, píží-prohlíží, žibaba-ježibaba, kepuč-kečup (Kutálková, 2002).

Další příznaky dysfázie
Příznaky se mohou u každého dysfatika lišit, nic neplatí obecně, většinou se s dysfázií pojí
poruchy pozornosti a paměti různého typu a rozsahu (zejména akustická a verbální paměť),
psychomotorický neklid, potíže s orientací v čase a prostoru, dysrytmie, poruchy ve
vnímání barev a jejich rozlišování. Dysfatici také mohou mít problémy s jemnou
motorikou. Což se obvykle projevuje také v kresbě, která je typická a nápadná. Tvary jsou
deformované, napojování čar je nepřesné, čáry bývají slabé, roztřesené, nedotažené nebo
přetažené. Souvisí to s tím, že motorická korová (pyramidová) a mimokorová
(extrapyramidová) centra koordinují a upravují celkový výkon řeči. Řeč a motorika se tedy
vzájemně ovlivňují. Poruchy motoriky se pak přímo promítají do jemných mechanismů
řeči (E. Škodová, online). Z toho důvodu se dysfatici činnostem jako je kreslení a psaní
mohou vyhýbat.
Ze samotného označení vývojové dysfázie vyplývá, že nejsou narušeny pouze fatické
funkce jakožto nejvyšší řečové funkce, ale celá osobnost postiženého – od percepčních
funkcí, jako je zrakové a sluchové vnímání, rozlišování a paměť, přes motoriku jemnou,
hrubou a motoriku mluvních orgánů, grafomotoriku až po kognitivní funkce.
(http://www.forum-media.cz/res/data/018/002404.pdf)
Vyskytující se poruchy kognitivních funkcí u dysfatických dětí jsou důležitější než
samotná porucha řečové produkce. Mezi typické znaky těchto poruch kognitivních funkcí
patří:
− poruchy na fonologické úrovni, v řazení slabikových sledů, na lexikální a
gramatické úrovni, na úrovni syntaxe a v oblasti sémantické a asociační
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− porucha fonematického sluchu, zvl. distinktivním rysu znělost x neznělost
− nerovnoměrné rozložení rozumových schopností
− porucha krátkodobé paměti
− porucha zpracování řečového signálu
− poruchy koordinace v oblasti hrubé a jemné motoriky (grafo-), projevy syndromu
lehké mozkové dysfunkce
− EEG (Elektroencefalografie je metoda, která slouží ke sledování mozkových
funkcí) abnormity až epileptické projevy v nativním záznamu, ale s malým
výskytem klinických paroxysmů (záchvatů)
(Dlouhá, 2004)
V důsledku poruch krátkodobé paměti zaznamenáváme obtíže při opakování delších slov.
Dětem postiženým dysfázií činí problémy i jednoduchá říkanka, nedokážou napodobit stále
se opakující rytmickou řadu. Dysfatické dítě často čelí komunikačnímu nezdaru, dostává
do situace, kdy nerozumí situaci, nechápe, co se po něm chce a nikdo nerozumí jemu.
Propadá pak záchvatům paniky a křiku směřujícím až k agresi. Situace obvykle končí
dítětem ležícím na zemi a kopajícím kolem sebe. Situace dysfatika by se dala přirovnat
k pobytu člověka v cizí zemi, kde nerozumí kultuře, jazyku ani smyslu gest nebo mimice.
Proto se takto postižený jedinec může uchylovat k chování, které vypadá jako autismus –
např. opakuje činnosti, které už zná, třeba pouštění a zavírání vody. Rozlišit obě poruchy je
velmi obtížné a je to zpravidla dlouhodobá záležitost (Kutálková, 2001).

3.1.4 Reedukace dysfázie
Obecné metody při reedukaci dysfatického dítěte
K základním obecným metodám patří respektování stupně vývoje řeči. U vývojové
dysfázie se vyskytuje nápadná disproporce mezi kalendářním věkem a stupněm zralosti
řečových funkcí. Jednotlivé etapy vývoje nelze přeskočit, můžeme je pouze zkracovat ve
vazbě na pokroky ve vývoji. Využíváme metodu malých kroků, která přináší dítěti častější
pocit úspěšnosti a tím i průběžné odstraňování druhotně vzniklých bloků ve sdělovacím
procesu. Používáme pochvalu, i tam, kde je patrná pouhá snaha dítěte. Pro dysfatické dítě
je totiž řeč vždy činností obtížnou a často neúspěšnou. Okolnosti, které komentujeme, tedy
18

ty, na něž upozorňujeme, se pevně ukládají do paměti. Nekomentujeme tedy chyby, které
dítě při své komunikaci udělá, zbytečně by si je fixovalo. To, co chceme do paměti dítěte
uložit,

vyslovujeme

výrazně,

pomalu,

zřetelně,

často

opakovaně.

Využíváme

napodobování jako přirozeného způsobu osvojování nových informací. Podporujeme
mluvní apetit dítěte bez ohledu na to, jak dítě slova vyslovuje. Primární je pro nás v této
části reedukace obsah řeči, artikulací se zabýváme až ve chvíli, kdy se u dítěte rozvine na
maximum obsahová stránka (Kutálková, 2002).
Dítě postižené vývojovou dysfázií nelze vnímat jako primárně nemocné v oblasti
komunikace. Poruchy řeči jsou příznakem poruchy „zrání“ mozkových funkcí.
Rehabilitace by neměla být zaměřená jen na rozvoj řeči, ale měla by se soustředit na
dostatečný přísun širokého spektra smyslových podnětů. Důležité je dítěti zprostředkovat
dostatek podnětů, sluchových, zrakových, hmatových a pohybových vjemů. Jsou to
zejména hry a činnosti, při kterých pracujeme s různými zvuky, barvami, tvary a povrchy.
Také kresba a výtvarná činnost různými technikami, hudba, tleskání a poslouchání pomáhá
rychlejšímu dozrávání mozku jako celku (Lejska, 2003).
Při komunikaci, reedukaci a při hře s dyfatickým dítětem využíváme hojně mimiku a
gestikulaci. Neverbální prostředky velmi výrazně pomáhají porozumění slovním
informacím a jejich snadnějšímu zapamatování. Používáme-li krátké věty doprovázené
gesty, dysfatik má mnohem větší šanci řeči porozumět a jednotlivé pojmy si také zafixovat.
Nezapomínáme na to, že učení nápodobou je v dětském věku primární (Kutálková, 2002).
Obecné postupy při reedukaci dysfatického dítěte
Při práci s dysfatikem dodržujeme důslednost a pravidelnost všude, kde je to možné (denní
režim, čas a místo nácviku, dodržování stereotypu při jednotlivých činnostech – mytí,
prostírání). Snažíme se zabránit zejména tomu, aby se dítě něco naučilo chybně, špatné
návyky se velmi obtížně odstraňují. Trénujeme pozornost a soustředění, trvání jednotlivých
činností se postupně snažíme prodlužovat. Zpočátku volíme krátkodobou, snadno
splnitelnou činnost a postupně zvyšujeme náročnost (prodlužování časového intervalu, kdy
vyžadujeme plné soustředění nebo zvyšování obtížnosti úkolu – ne obojí najednou). Při
nácviku využíváme multisenzoriální princip a princip novosti, systematicky tak rozvíjíme
smyslové vnímání (zrak, sluch, čich a hmat). Vzhledem k tomu, že postižené dítě zažívá
časté, drobné neúspěchy, umožňujeme mu prožít pocit úspěchu (snažíme se najít něco,

19

v čem by mohlo dítě vyniknout – vždy se najde nějaká činnost, kterou dítě ovládá)
(Kutálková, 2002).
Děti s vývojovou dysfázií mají problémy s udržením pozornosti a často jim unikají detaily.
Je velmi pravděpodobné, že za těchto okolností neporozumějí pokynu, který pedagog
vysloví. Tímto si mohou neprávem získat nálepku zlobivého dítěte. Děti postižené
vývojovou dysfázií spotřebují na sluchové vnímání řeči více energie než ostatní děti. Tento
stav by se dal přirovnat k situaci, kdy je člověk celý den nucen vnímat mluvu v cizím
jazyce, ze kterého zná jen několik slov, a neustále na tuto řeč stále nějak reagovat. Mozek
se po nějaké době vypne a vy přestanete vnímat. Proto je vhodné těmto dětem pokyny
sdělovat jednoduchou formou – jedno slovo, jedna věta, jeden pokyn. Neméně důležité je
dodržet také oční kontakt s dítětem. Poté je potřeba zkontrolovat porozumění
jednoduchého pokynu (http://www.forum-media.cz/res/data/018/002404.pdf).
Rozvoj řeči
Rozšiřování slovní zásoby je jedním z hlavních cílů reedukace. Při osvojování nového
výrazu postupujeme pomalu. Dítě nejdříve zaznamená akustickou informaci, kterou mu
spojíme s konkrétním předmětem či činností (možné využít předměty, obrázky, gesta
apod). Poté, co si dítě výraz zafixuje, je schopno jej identifikovat mezi několika dalšími
možnostmi (ukáže předmět, obrázek či udělá pohyb). V konečně fázi fixace dítě odpovídá
na otázky (nejdříve pravděpodobně slabikou, poté slovem a větou). Při reedukaci
využíváme stereotypy, které dítěti usnadňují orientaci v procesu a správné zapamatování.
Při nácviku každé nové položky postupujeme pomocí stále stejných modelových situací a
stejným pracovním postupem (Kutálková, 2002).
Dítě si mnohem lépe zapamatuje slova a text, který je rytmický. K tomu jsou zvlášť
vhodné dětské rýmované písničky. S dítětem nejprve pomalu slovo za slovem přeříkáme
celou písničku, zdůrazňujeme krátká slova. Poté mu vysvětlíme jednoduchými větami, o
čem písnička je -

v žádném případě nepoužíváme souvětí a složitou větnou stavbu.

Ověříme si, zda dítě rozumí jednotlivým slovům a výrazům. Přičemž se vždy se zeptáme
konkrétně na dané slovo a ujistíme se, že dítě význam slova zná. Pokud dítě nemá všechna
slova v aktivním slovníku (tj. umí je používat v běžných situacích), nacvičujeme je, aby si
je dítě zapamatovalo. Písničku dítě učíme po částech a nejprve individuálně, teprve po
několika zkouškách, zpíváme píseň s celou třídou a kontrolujeme, co dítě zná, co je
schopno s ostatními zazpívat. Dítě při práci samozřejmě náležitě oceníme, zvlášť pokud
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písničku zvládá samo zazpívat. Text písničky předáme rovněž rodičům (http://www.forummedia.cz/res/data/018/002404.pdf).
Rytmizace slov je jedna z nejúčinnějších metod, jak dítěti usnadnit identifikaci
jednotlivých slabik, jejich pořadí a přesnější napodobení slova. Slabikované slovo je pro
dítě mnohem lépe uchopitelné, lépe jej napodobí a lépe si jej zapamatuje. Rytmizaci proto
používáme i při běžných příležitostech (Kutálková, 2002)
Rozvoj smyslového vnímání
Při práci s dysfatikem je vhodný multisenzoriální přístup, při němž využíváme všechny
smysly, které se mohou do činnosti zapojit (věc si dítě nejen prohlédne, ale i osahá, a
pokud lze, ochutná, opakuje její název). Využíváme každé příležitosti, kdy si dítě může
prostřednictvím her, pomůcek a běžných činností rozvíjet některou (a nejlépe více) složek
smyslového vnímání. Zavádíme hry na zrakovou pozornost a diferenciaci, kdy dítě hledá
rozdíly mezi podobnými obrázky, co zmizelo ze stolu aj. Procvičujeme schopnost
zrakového členění: figura – pozadí (vybarvování různých tvarů, např. trojúhelníky červeně,
kolečka modře), hledání obrázků ve změti čar, rozeznání obrázku podle obrysu apod. Při
nácviku sluchové pozornosti a diferenciace dítě rozlišuje dvě slova, která se liší jednou
hláskou (pec-pes). Stříháním, lepením, modelováním, vytrháváním papíru a manipulací
s malými předměty (korálky) si dítě rozvíjí své hmatové vnímání a jemnou motoriku
(Kutálková, 2002).
Aktivity podporující rozvoj hrubé motoriky
Hrubou motoriku si dítě nejlépe procvičí při přirozených dětských aktivitách na hřištích a
při běžných tělesných cvičeních. Je vhodné se zaměřit na všechny aktivity s míči a také
využívat tzv. opičí dráhy (dítě provádí více úkonů za sebou). Tyto aktivity jsou u dětí
velmi úspěšné. Pro dysfatiky může být obtížné dodržet přesně sled pokynů a pokud jim
nějaká činnost

dělá

potíže, mají

tendenci

se jí

vyhnout

(http://www.forum-

media.cz/res/data/018/002404.pdf).
Aktivity podporující rozvoj jemné motoriky
Jemnou motoriku pomáháme rozvíjet jakoukoli manipulací rukou s předměty (od větších
po čím dál menší), prácí s papírem, textilem či přírodninami apod. S motorikou ruky úzce

21

souvisí i motorika mluvidel. Cviky na procvičení motoriky očních pohybů provádíme
v případě nutnosti vzhledem k vysokému riziku dyslexie (Kutálková, 2002).
Na rozvoj jemné motoriky má nemalý vliv také sebeobsluha a její nacvičování. Ve třech
letech by dítě mělo umět správně držet lžíci, s dopomocí by se mělo umět obléknout, dojít
si samo na toaletu, umýt si ruce apod. V pěti letech by se mělo dítě už samo oblékat a v
šesti letech by mělo zvládnout zavázat si kličku u bot. Je třeba počítat s tím, že u dysfatiků
se tyto dovednosti opožďují, proto je vhodné s nimi tyto činnosti speciálně nacvičovat
(http://www.forum-media.cz/res/data/018/002404.pdf).
Rozvíjení grafomotoriky
Nácviku kresebných dovedností je třeba věnovat hodně trpělivosti a času. Dysfatické dítě
kreslí velmi nerado, případně vůbec, proto postupujeme velmi opatrně a nenásilně.
Dysfatici zažívají při práci s jemnou motorikou, tedy i s grafomotorikou, neúspěch. Nedaří
se jim samotné kreslení, ani napodobení obrázku, obtíže jim činí i obkreslování. Kreslení
se tedy spíše vyhýbají. Zpočátku nacvičujeme jednotlivé prvky – vhodné je klubko, různé
čáry, vlnovka či kolečko. Pokračujeme fází obtahování a obkreslování. Na dítě
nespěcháme, vše nacvičujeme po jednotlivých krocích, které dítěti nejprve předvede
pedagog. Jakmile si dítě osvojí jednotlivé prvky, může začít s nimi začít pracovat tak, aby
postupně vzniklo jednoduché schéma (např. kruhy pro základ sněhuláka). Po zvládnutí
dalších prvků lze vytvářet jednoduché kombinace, které vytvoří obrázek (čára-kruhsluníčko apod.) (Škodová, Jedlička, 2003).
V kolektivu dětí s dobrou stimulací je snadnější motivovat dítě tak, aby s chutí uchopilo
tužku, pastelku nebo štětec do ruky a začalo kreslit či malovat. Pro začátek můžeme volit
spíše jednoduché techniky, např. prstové barvy, ty jsou u dětí velmi oblíbené. Pro řečový
rozvoj je kreslení velmi důležité, ne-li přímo klíčové. Pokud dítě začne více kreslit, i v řeči
dojde k vývojovému skoku. Mozková centra těchto oblastí leží v těsné blízkosti a částečně
se překrývají (http://www.forum-media.cz/res/data/018/002404.pdf).
Rozvoj tělesného schématu
Při nácviku rozvoje tělesného schématu a pravolevé orientace dospělý zpočátku stojí vedle
dítěte. Pedagog dělá jednoduché pohyby – zvedá levou, pravou ruku, dotýká se částí těla
(tvář, nos, ucho apod.) prozatím bez slovního doprovodu a dítě pohyby napodobuje.
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Později pedagog pohyby doprovází slovy, vyhýbá se však označení pravá a levá. V další
fázi stojí dítě s dospělým proti sobě (Kutálková, 2002).

3.2. Zrakové postižení
Zrak považujeme za jeden z nejdůležitějších smyslů, jelikož jím získáváme až 90%
informací. Zrakové omezení komplikuje orientaci, v případě dlouhodobého nebo trvalého
postižení, je značně ovlivněna také komunikace, psychická integrita a sociální život
člověka. O osobu se zrakovým postižením se jedná tehdy, kdy běžná optická korekce
nestačí a zraková vada zasahuje významným způsobem do běžných každodenních činností.
(Slowík, 2007). Negativní působení porušených zrakových funkcí může způsobovat tzv.
senzorickou deprivaci (Nováková, in Pipeková, 2010).

3.2.1 Etiologie zrakového postižení
Zraková postižení můžeme členit z více hledisek. Z hlediska doby vzniku poruchy a
příčiny je dělíme na vrozené (kongenitální, prenatální) a získané (postnatální, juvenilní a
senilní). Z hlediska další výchovy je důležitý časový horizont přetrvávání vady krátkodobé poruchy (akutní), dlouhodobé poruchy (chronické) a opakované (recidivující).
Z hlediska poruchy orgánu, jeho anatomické struktury, se poruchy člení na orgánové a
funkční. Z hlediska možnosti či nemožnosti nápravy postižení dělíme zraková postižení na
reparabilní a ireparabilní (Keblová, 2001).
Příčinou zrakového postižení může být porucha v kterékoliv části zrakového ústrojí –
v oblasti zevního oka, očního nervu či zrakového centra v mozku. Mohou vznikat v období
prenatálním, perinatálním a postnatálním či později v průběhu života (Slowík, 2007). U
prenatálních příčin zrakového postižení hraje velkou roli dědičnost. Vlivem různých
teratogenů v průběhu těhotenství, při porodu či krátce po něm, může dojít ke vzniku
retinopatie nedonošených (ROP) (Nováková, in Pipeková, 2010). Mezi časté zrakové vady
patří poruchy binokulárního vidění (strabismus, amblyopie), refrakční vady, albinismus,
kortikální postižení zraku, těžká krátkozrakost (myopia gravis), sítnicové degenerace,
vrozený glaukom (zelený zákal) či vrozený šedý zákal. Získaná zraková vada v průběhu
života může způsobit větší trauma (jedná se o změnu k horšímu), než vada vrozená. Ale
v případě těžké zrakové vady, která způsobuje odlišný psychický vývoj dítěte, může být
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nakonec její psychický dopad těžší. Dítě má deficit v určitých zkušenostech, jeho rozvoj je
pomalejší a jiný používáním náhradních způsobů stimulace (Nováková, in Pipeková,
2010). Obecně má zrakové postižení vliv na kognitivní a pohybový vývoj a socializační
rozvoj osobnosti. Sluch je pro zrakově postiženého důležitým kompenzačním prostředkem,
pomáhá mu v poznávání prostředí, prostorové i sociální orientaci. Hmatové vnímání je
dalším z kompenzačních prostředků k poznávání světa pro zrakově postižené. Částečně
nahrazuje zrak. Aktivní hmat-haptika vzniká jako výsledek aktivního ohmatávání objektů
(Nováková, in Pipeková, 2010).
Poznávací procesy zrakově postiženého dítěte jsou značně oslabeny. Dítě trpí senzorickou
deprivací. Má menší přísun podnětů, méně zkušeností, protože informace vizuálního
charakteru mohou zcela chybět. Což vede ke snížení celkové aktivační úrovně. Zrakově
postižené dítě obtížně vnímá prostor, což omezuje jeho pohyb a aktivity s ním spojené.
Není tedy dostatečně motivováno, protože nevidí zajímavé předměty, které by jej přiměly
k pohybu a dosažení daného předmětu. Socializace je v takovém případě podmíněna
závažností zrakové vady. Dítě ztrácí možnosti učení nápodobou u zrakových podnětů a má
nedostatek vizuálního kontaktu, což působí při mezilidské interakci dost rušivě. Při
komunikaci se projevují poněkud odlišné rysy neverbální komunikace jako je držení těla a
mimika (Květoňová-Švecová, 2004).

3.2.2 Reedukace zrakového postižení
Zraková stimulace
Vzhledem k tomu, že většinu věcí vnímáme zrakem, absencí zraku ztrácíme mnoho vjemů.
Reedukace se provádí většinou formou zrakové stimulace. Raný vývoj dítěte je obdobím,
kdy se vyvíjejí nervové dráhy a zraje nervová soustava, a je tedy možné stimulací podpořit
vývoj zrakových drah a zpracování zrakových vjemů. Pokud nedojde včas k rozvoji
kompenzačních faktorů a dojde ke smyslové deprivaci v raném vývoji dítěte, nelze již
později tento vývoj ovlivnit, neboť se nevytvořily potřebné nervové spoje (KvětoňováŠvecová, 1999).
Zrakovou stimulaci vymezuje Skalická (1997) do následujících etap, které spolu úzce
souvisí a mají své charakteristiky vyplývající z vývojových období. První etapa je
motivační, jde o zaujetí dítěte, tuto fázi provádíme světlem nebo nasvícením předmětu.
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Druhá fáze je orientována na zaměření pozornosti – dítěti je třeba poskytnout dostatečný
časový prostor. V další fázi dochází k fixaci předmětu – dítě vyhledává optický podnět a
natáčí hlavu tak, aby vidělo co nejlépe. Dále cvičíme přenášení pozornosti z předmětu na
předmět. Další fází je senzomotorická koordinace, kdy dítě provádí rukou provedený
pohyb již bez zrakové kontroly. Další fází je nacvičování orientace v prostoru. U dítěte od
třetího roku nacvičujeme cíleně orientaci na ploše. Závěrečnou fází je rozlišování tvarů na
obrázcích a piktogramech (Květoňová-Švecová, 2004).
Rozvoj smyslů – Montessori pedagogika
V rámci předškolního vzdělávání je nutné zapojovat všechny smysly, rozvíjíme zrakové
funkce, sluchové a hmatové vnímání, čich, řeč a orientaci v prostoru i při samostatném
pohybu. Rozvíjíme sociální kompetence, které bývají značně oslabeny. Kresba zrakově
postižených dětí bývá deformována – linie na sebe nemusí navazovat, kresba lidského těla
je pro ně velice náročná apod. Při výtvarné činnosti je vhodné používat kontrastní barvy a
materiály. Opožděn může být rovněž vývoj řeči u těžce zrakově postižených. Může
docházet k tzv. verbalismu – používání slov bez pochopení jejich významu (Röderová, in
Pipeková, 2010).
Pro rozvoj této oblasti můžeme využít některé prvky Montessori pedagogiky, která rozvíjí
dětskou mysl v několika oblastech. Jednou z nich je oblast smyslová: děti si potřebují svět
prohlédnout, ohmatat a očichat. Pomocí smyslů si děti prohlížejí a doslova ohmatávají
geometrické tvary a tělesa, odhadují jejich počet, získávají představu o množství a
velikosti. Tyto zkušenosti jim pak mohou pomoci při začátcích s počítáním. V jazykové
oblasti se děti seznamují s písmeny a připravují se tak na čtení a psaní. Další z rozvíjených
činností je oblast praktického života. Děti od raného věku velmi rády, třídí, přesýpají a
přelévají nejrůznější materiál. Právě tyto aktivity podporují rozvoj jemné motoriky,
spolupráci

ruka–oko,

napomáhají

soustředění

a

koncentraci

(http://www.forum-

media.cz/res/data/018/002404.pdf).
Úspěšnost zrakově postiženého dítěte při činnostech ovlivňují vnitřní i vnější podmínky.
Zrakové vnímání je také závislé na poznávacích vlastnostech dítěte, jeho povaze,
sociálních zkušenostech a motivaci. Je také důležité vytvořit pro zrakově postižené dítě co
nejvhodnější prostředí. Volíme vhodné osvětlení, intenzitu a směr světla. Pro některé děti
je silné světlo nepříjemné, jiné naopak potřebují více světla. Přímému světlu směrem do
tváře se však vyhneme. K optimalizaci podmínek při práci dítěte také pomůže zvětšit
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kontrast mezi předmětem a pozadím- největší kontrast poskytuje černá a bílá, ale můžeme
zkoušet i kombinace jiných výrazných barev. Používáme předměty větších rozměrů a
z menší vzdálenosti. Dítěti dáme dostatek času, aby si předmět prohlédlo, ohmatalo a
v klidu se s ním seznámilo. Zároveň čas na práci prodlužujeme přiměřeně a postupně –
zrakově postižené dítě se rychle unaví (Keblová, 2001).
Jak zmiňuje Ingrid Madlener (Květoňová-Švecová, in Vítková, 1999) proces učení při
narušeném vizuálním systému vychází v podstatě ze stejných vzorů jako u vidících dětí,
volíme pouze pomalejší tempo. Důležitá je podpora vizuální práce, jinak se mohl důraz
přenést na taktilní a akustické vnímání, taktilně-akustický kanál by se stal dominantním a
děti by si později nebyly schopny osvojit vizuální schémata. Děti s více vadami
s postižením mozku mají často problémy řídit svoji pozornost (Květoňová-Švecová, in
Vítková, 1999). Jejich pozornost je neustále narušována mnoha podněty z okolí, děti je
nejsou schopny adekvátně zpracovat a dochází tak ke zvýšené stimulaci. Zrakové postižené
děti a děti s více vadami potřebují podněty s vyšší intenzitou, ale také delší čas k jejich
zpracování.

3.3 Kombinované postižení
Děti, u kterých se vyskytuje souběžně více postižení, dělíme pro potřeby resortu školství
do tří skupin. Pro první skupinu je společným a dominantním znakem mentální retardace.
Druhou tvoří kombinace tělesných, smyslových vad a vad řeči. Do třetí skupiny patří děti
s poruchou autistického spektra. „Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
se souběžným postižením více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v základní škole
speciální, a to se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení
školského poradenského zařízení. Za žáky s těžkým zdravotním postižením se považují žáci
s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým tělesným
postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným
postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či
hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na rozsah speciálních
vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření.“ (MŠMT online).
Při kombinaci dvou či více vad u jednoho člověka popisujeme a klasifikujeme jednotlivé
druhy postižení zvlášť. Jedná se o natolik různorodou skupinu, že není možné vytvořit
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jednotný klasifikační systém. Používají se tedy pojmy kombinované postižení, postižení
více vadami či vícenásobné postižení (Slowík, 2007). Současný pohled na člověka
s postižením nehodnotí jeho vady a omezení, ale zaměřuje se na jeho zachované schopnosti
a možnosti (Slowík, 2007). „Za těžké postižení se považuje zvlášť těžká forma nějakého
druhu postižení. U těžce postiženého jsou podstatně omezeny a změněny schopnosti
emocionální, kognitivní a tělesné, ale také sociální a komunikační. Přiřazení k tzv.
hlavnímu symptomu ve smyslu klasického postižení, jako je postižení tělesné, mentální
nebo smyslové, není možné, neboť tím by se na jedné straně ignoroval charakter
komplexnosti postižení, na druhé straně celistvost individua. U jedince s těžkým postižením
se jedná o postižení celistvosti člověka v jeho životních výkonech, které je tak těžké, že ve
většině oblastí je obtížné dosáhnout hranice toho, co v našem mezilidském styku v širokém
slova smyslu lze považovat ještě za normu.“ (Vítková, 2004, s 152).
Není v zájmu pedagogicko-terapeutických postupů dospět k typizacím poškození, za
kterými by zmizela individualita dítěte. Naopak je spíše snahou se takovým typizacím
vyhnout na základě biografického přístupu zohledňujícího celou osobnost člověka.
Pedagog/terapeut má za úkol přistupovat ke svému protějšku jako k jedinečné bytosti a
vyvinout adekvátní formy k podpoře jeho vývoje (Fröhlich, A. 1990, in Vítková, 2004).

3.4

Výchova a péče o dítě s postižením a možnosti dalšího

vzdělávání
3.4.1 Rodina a instituce podporující rodinu
Postižení dítěte je zásahem do rodinného života a pro rodiče je vždy obtížné tuto
skutečnost přijmout, vyrovnat se s ní. Rodina si většinou projde několika fázemi složitého
procesu přijetí (fáze šoku a popření, fáze akceptace a vyrovnávání se s problémem, fáze
smíření a realismu. Fáze mohou mít různé trvání a ke smíření nemusí vždy dojít. Pro
rodiče může být problém přijmout „jinakost“ dítěte. Důsledkem nevyrovnání se
s postižením dítěte může pak docházet k tendenci postižené dítě až příliš chránit,
protěžovat (protekcionistická výchova) či naopak na něj klást nepřiměřené nároky a tím
přehnaně stimulovat k překonání handicapu (perfekcionistická výchova). Při realistické
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výchově rodiče akceptují, že se jejich dítě v něčem odlišuje, přiměřeně jej motivují
k dosahování svých možností a respektují jistá nepřekonatelná omezení (Slowík, 2007).
Každé dítě, tedy i to s postižením, potřebuje především péči zajišťovanou převážně úzkým
okruhem stálých osob, které mají dítě rády a přijímají jej takové, jaké je. Takovým
přirozeným prostředím je pro dítě funkční rodina. Péče o dítě s postižením klade na rodinu
větší nároky, tedy i rodina potřebuje cílenou odporu a pomoc (Šturma, in Mertin,
Gillernová, 2003) V české republice funguje síť Středisek pro ranou péči, která poskytují
podporu rodině, ve které se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Tato sociální
služba je terénní (http://www.ranapece.eu/). Nato navazují Speciálně pedagogická centra,
která zabezpečují speciálně pedagogickou, psychologickou a další potřebnou péči.
Poskytují

také

odbornou

pomoc

v procesu

pedagogické

a

sociální

integrace

(http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1).

3.4.2 Speciální školy
Speciální školská zařízení nabízejí zdravotně postiženým dětem podmínky k překonávání
následků postižení. Jsou zde k dispozici kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří mají
k dispozici speciální, často nákladné pomůcky. Pro děti se závažným postižením je zde tak
možnost vzdělávání v optimalizovaných podmínkách. Dítě tak získává podporu vývoje
v oblasti postižení, zapomíná se však na to, že i ono má své subjektivní prožívání a také
své vztahy. Znamená to, že do speciálních škol kromě rostoucí profesionality je třeba také
vnášet více „normální svět“ s jeho podněty (Šturma, Mertin, in Gillernová, 2003).
3.4.3 Integrace do běžného kolektivu
Integrace je nejvyšším stupněm socializace člověka (opakem je segregace), jedná se o
proces rovnoprávného začleňování člověka do společnosti, a to v několika oblastech:
školské, pracovní a společenské (Slowík, 2007). Ještě dál jde proces inkluze. V tomto
přístupu jsou osoby s postižením zapojovány do všech běžných činností jako lidé bez
postižení. Pokud to lze, nejsou využívány žádné speciální prostředky (Slowík, 2007).
Speciálními vzdělávacími potřebami dětí se zabývá zákon č. 561/2004 Sb., resp. jeho
novela 472/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004, tak vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb.,
resp. její novela 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
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vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ze dne 9. února 2005.
Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vymezeny jako osoby se zdravotním
postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.

Za zdravotní

postižení se považuje mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování
(Hájková, Strnadová, 2010).
Integrace postiženého dítěte do kolektivu běžného školního či předškolního zařízení musí
být vedena individuálními potřebami dítěte a její úspěšnost je závislá na spolupráci SPC,
pedagogů a rodiny. Zdravotní postižení dítěte se většinou projeví komplikacemi
v socializačním procesu. Často totiž nemá možnost získat ranou sociální zkušenosti jak
v kontaktu se svými vrstevníky, tak s dospělými. Děti se zdravotním postižením
integrovaní do běžného kolektivu se tak často stávají obětí násilí, šikany (Přinosilová,
2013).
Jak uvádí Šturma (Mertin, Gillernová, 2003, s. 169), „každého z nás, zdravého či
postiženého, můžeme srovnat s nádobkou, jejíž velikost se člověk od člověka liší. Tato
nádobka představuje náš vývojový potenciál, možnosti, které nám jsou dány. Naším úkolem
je nádobku naplnit vrchovatě, tak aby byla plná, bez ohledu na to, zda ve srovnání s jinými
to bude méně nebo více.“ V tomto smyslu se mohou rozvinout schopnosti postiženého
člověka za pomoci jiných více, než schopnosti jiného člověka, který možnost rozvinutí
měl, ale potenciál nevyužil.
Pokud je proces integrace úspěšný a komplexní, těží z toho všichni zúčastnění. Jsou to
partneři procesu, v němž se mohou navzájem od sebe učit. Děti bez postižení získávají
zkušenost, že zdraví a schopnosti nejsou ničím samozřejmým, že mohou fungovat jako
nástroje k pomoci druhým. Toto poznání jim pomůže uvědomit si vlastní hodnotu a
vytvářet si sebeúctu. Přítomnost postiženého dítě také dává příležitost, vcítit se do
problému ostatních (Šturma, in Mertin, Gillernová, 2003)
Integrace a působení dítěte v běžné škole klade na dítě větší nároky. Zvýšená motivace
však může být žádoucí. S. Stengel-Rutkowski (v předmluvě knihy Cesta k inkluzi, Lore
Anderlikova, 2014, Triton, s. 23) poukazuje na model hermeneutické spirály, která
znázorňuje, jak reakce dítěte závisejí na očekáváních jeho okolí. „Pokud jsme měli větší
očekávání, pozorovaly jsme, že dítě projevuje větší schopnost. Tím nás podněcovalo ke
zvýšení úrovně požadavků, což zase mělo za následek, že dítě mělo větší potřebu učit se. Na
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nízká očekávání reagovaly děti neschopností, která se ještě prohlubovala, pokud jsme
úroveň snížili.“
Při začleňování handicapovaných dětí vycházíme z toho, že postižené dítě je především
dítě, a to i se všemi typickými projevy vyplývající z postižení. Při posuzování potřeb
jedince/dítěte nám mohou být oporou tzv. teorie osobnosti. V druhé pol. 20. století se často
objevuje psychoanalytický a behaviorální přístup a od konce 60. let převládají teorie
humanistické psychologie. Tento přístup lze aplikovat právě při integraci. Postižení může
ovlivňovat pojetí sama sebe. Podle C. Rogerse (Květoňová-Švecová, in Vítková, 1999)
jedinec hodnotí každou zkušenost ve vztahu k vlastnímu sebepojetí. Lidé se chtějí chovat
způsobem, který je konzistentní s jejich sebeobrazem.

Sebeobraz vykazuje rozdělení

jednak mezi sebepojetím (self) a realitou a také rozkol mezi ideálním „self“ a reálným
„self“ (Květoňová-Švecová, 1999). V prvním případě se sebepojetí jedince neshoduje
s osobními pocity a zkušenostmi, pravda je tedy odmítána, protože by vyvolala úzkostné
stavy. Postižení může takový nesoulad mezi ideálním „self“ a reálným „self“ i nesoulad
mezi sebepojetím a realitou vytvářet. Dítě stojí před celoživotním úkolem – naučit se
přijímat pravdu a budovat si odpovídající vztah k handicapu. V tom by mu měli být
nápomocni rodiče i pedagogové.
Integrace je model, který zahrnuje postižené mezi tzv. zdravé jedince, ale stále
předpokládá dvě skupiny. Normální život se řídí většinou, malý počet „těch druhých“ tvoří
skupinu, která má místo ve skupině normálních. Přičemž má hlavní slovo většina a
k menšině je přátelská. Potvrzujeme tak jinakost menšiny, než abychom uznali jedince a
tím také jeho skutečné potřeby, schopnosti a zranitelnost (Anderlikova, 2014).
Pokud integrujeme jedno dítě do kolektivu intaktních dětí a spolupráce učitele a asistenta
je dobrá, ztrácí se zvláštní postavení integrovaného dítěte, protože všechny děti ze třídy
občas potřebují pomoc – tím se napomáhání stává normálním. „Inkluze je založena na
rovnocennosti jedinců, aniž by byla předpokládaná normalita. Za normální se považuje
spíše rozmanitost, přítomnost větších či menších rozdílů.“ (Anderlikova, 2014, s. 42).
„V inkluzívní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako
dobrá zkušenost a přínos pro všechny. Dětem přináší setkání s odlišností důležité vybavení
do budoucího života v podobě získání respektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie,
tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.“ (http://www.rytmus.org/inkluzivni_vzdelavani)
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3.4.4 Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán je stanoven v případě potřeby především pro individuálně
integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka
skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy.
Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a obsahuje:
údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně
pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění, údaje o cíli vzdělávání
žáka, časovém a obsahovém rozvržení učiva, včetně případného prodloužení délky
středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbě pedagogických postupů, způsobu
zadávání a plnění úkolů, způsobu hodnocení, úpravě konání závěrečných zkoušek,
maturitních zkoušek nebo absolutoria, vyjádření potřeby dalšího pedagogického
pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a rozsah práce. Součástí je
seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a
didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka. Návrh případného snížení počtu žáků
ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává, předpokládanou potřebu navýšení finančních
prostředků nad rámec prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního
právního předpisu závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.
Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem dítěte do školního
zařízení, nejpozději jeden měsíc po jeho nástupu. Individuální vzdělávací plán může být
doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Za jeho zpracování
odpovídá ředitel školy a je vytvářen ve spolupráci se školským poradenským zařízením a
zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem.
Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a
opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole i
zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených
opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy (MŠMT, online).

3.4.5 Asistent pedagoga
Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb, resp. její novely 147/2001 Sb,. mají děti, žáci a studenti
se speciálními potřebami právo na speciální podpůrná zařízení, která zahrnují mj. speciální
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metody a postupy, speciální učebnice a didaktické materiály, kompenzační pomůcky a
rehabilitační pomůcky a služby asistenta pedagoga apod.
Funkci asistenta pedagoga může zřídit ředitel školy se souhlasem krajského úřadu.
Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc žákům při přizpůsobení se školskému
prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,
pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze
které žák pochází (MŠMT, online).
Asistent pedagoga je vedle učitele dalším pedagogickým pracovníkem, který napomáhá
plynulému chodu výuky, spolupracuje s učitelem/učiteli a po dohodě s pedagogem věnuje
také svou pozornost podle potřeby ostatním dětem. Asistent musí zvládnout vymezení
hranic ve vztahu k učiteli, k začleněnému dítěti, jeho spolužáků a rodičům. Musí najít
správnou míru ve všech vztazích, nebýt příliš dominantní ani submisivní (Uzlová, 2010).

3.4.6 Integrace dítěte se speciálními potřebami do běžné mateřské školy
Dítě s narušenou komunikační schopností v mateřské škole je žák se specifickými
potřebami a má nárok na poskytnutí podpůrných opatření ve smyslu školského zákona č.
561/2004 Sb., vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami (ve znění novely vyhlášky č. 147/2011 Sb.) všemi formami uvedenými ve
vyhlášce 73/2005 Sb.:
a) formou individuální integrace,
b) formou skupinové integrace,
c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo
d) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c).
(Jehličková, in Vrbová, 2012)
„Mateřská škola má svou specifickou úlohu v procesu vzdělávání dětí s i bez postižení,
jedná se o co nejefektivnější využití vývojových škál a možností předškolního věku dětí
s cílem přípravy na školní docházku, má však i úlohu diagnostickou a sociální.“
(Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007)
V raném a předškolním věku je norma určována podle „běžného“ vývoje dítěte v oblasti
motoriky, komunikace, sociálních dovedností nebo sebeobslužných dovedností dítěte.
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Jednotlivé oblasti vývoje bývají měřeny prostřednictvím vývojových škál (Hájková,
Strnadová, 2010).
Dítě, které je bezpečně zakotvené v citovém zázemí své rodiny, potřebuje vstupovat i do
vztahů s dalšími lidmi, a to především se svými vrstevníky. Návštěva mateřské školy je pro
dítě krok vpřed na cestě socializace mezi vrstevníky. Což platí i o dětech se speciálními
potřebami, s ohledem na jejich specifické podmínky. Právě na úrovni mateřské školy se
nejsnáze začíná s integrací. Děti v tomto období dosud nejsou zatíženy předsudky, jsou ve
svých postojích otevřené a tvárné více než později. MŠ je pro integraci vhodná i tím, že
důraz je zde kladen zejména na sociální složku – společné soužití a hru (Šturma, in Mertin,
Gillernová, 2003).
Jak uvádí Matějček (Matějček, 2005, s. 153) v této době „děti bez velkých rozpaků
přijímají dítě s jakýmkoli navenek znatelným postižením (natož s tím skrytým), včetně např.
dětské mozkové obrny, rozštěpu rtu a jiných malformací. Nápadný zjev dítěte samozřejmě
přitahuje jejich pozornost – ale když se dost vynadívají, budou se ptát, proč tak divně
chodí, divně vypadá, divně mluví apod., a přijmou docela jednoduché a věcné vysvětlení
paní učitelky. A dál už se na ono postižení druhého dítěte dívají jako na zajímavou přírodní
skutečnost, ale neshledávají v ní nic odpudivého. A poněvadž jde o určitou zvláštnost,
velmi často chtějí s tímto dítětem kamarádit – rozhodně by je bránily, kdyby mu snad někdo
ubližoval nebo se mu posmíval.“ A jedním dechem dodává „ To jen někteří úzkostní rodiče
či spíše babičky nebo dědečkové mají představu, že by blízkost nějakého postiženého dítěte
zvláštního zjevu a řeči mohla jejich dítěti uškodit. Promítají do dítěte své vlastní obranné
postoje.“.
Děti si v MŠ rozšiřují své komunikativní dovednosti a vytváří si předpoklady ke
kooperativnímu jednání. V rámci svých her si mohou vyzkoušet různé role (na maminku,
na tatínka, na školu). I stavění kostek ve dvojici může nemálo přispět k rozvoji
kooperativních dovedností dětí. Snad v každé hře najdeme různé možnosti pro rozvoj
dítěte – v oblasti senzomotorické, řečové, emocionální či etické (Šturma, in Mertin,
Gillernová, 2010).

3.4.7 Integrace – začlenění dítěte do kolektivu, přístup pedagogů
Pokud to forma a stupeň postižení dovoluje, je zde možnost integrovaného vzdělávání.
Vzdělávání ve speciálních třídách (např. speciální logopedické třídy při běžných MŠ)
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umožňuje kombinovat speciální výuku s integrovanou. Integrované vzdělávání vychází
z předpokladu, „že pokud dítě s postižením žije od dětského věku společně se zdravými
vrstevníky, nebude mít v dospělosti velké problémy při začleňování do širší společnosti, ani
do pracovního kolektivu.“ (Keblová, 2001, s. 54).
Úspěšnou integraci ve školním zařízení ovlivňuje řada faktorů. Nejde jen o samotné
zařazení dítěte do integračního procesu a vypracování odpovídajícího individuálního
vzdělávacího plánu. Jak uvádí Jankovský (2001), na počátku všeho je především rodina.
Záleží na tom, zda je úplná či neúplná, na počtu sourozenců, jakou má hodnotovou
orientaci, na výchovném stylu, který může mít podobu hyperprotektivního až po hostilní
přistup, kdy je dítě skrytě či veřejně odmítáno. Roli hraje i vzdělání rodičů, sociokulturní a
ekonomická úroveň rodiny. Což souvisí i s ekonomickou úrovní státu (prostředky
v sociální sféře) (Jankovský, 2001). Rodina by měla vyhledat co nejdříve odborníky, kteří
jim pomohou s výchovou a vzděláním dítěte tak, aby z něj byl šťastný a plnohodnotný
člověk. Rodiče, kteří se obrátí na pomoc později, dostávají své dítě do obtížné situace.
Dohánět „opoždění“ ve vývoji bude stát obě strany mnohem více úsilí (Keblová, 2001).
U školy záleží nejen na vybavenosti-připravenosti materiální (bezbariérovost, rehabilitační
a kompenzační pomůcky atd.), ale zejména je důležité, jak se staví k integraci jako takové.
Podstatou není formální přijetí integračních trendů, ale skutečné přijetí integrace. Je
zapotřebí, aby se učitelé, ale i žáci a jejich rodiče s integrací identifikovali. Měla by
vyjadřovat jejich postoj a přesvědčení (Jankovský, 2001).
Pokud tomu tak není, atmosféra vůči integraci není příliš přátelská, hledají se spíše
důvody, proč to nelze umožnit, či jaké problémy by mohly vzniknout. Podobně tak
vyvstávají hlasy proti tomu, aby byl začleněn do pedagogického kolektivu asistent.
V těchto případech mají pedagogové problém jej vnímat jako kolegu.
Dalším důležitým faktorem při integraci je kvalita diagnostické činnosti a metodické
pomoci odborného zařízení (SPC, PPP) Významnou složkou integrace jsou také sdružení
zdravotně postižených a občanské iniciativy rodičů (Jankovský, 2001).
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4. CÍLE PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY, HYPOTÉZY
Hlavním cílem této práce bylo sledovat průběh integrace dítěte s kombinovaným
postižením, rozvoj jeho schopností a dovedností, popsat specifika pedagogického přístupu,
interakci okolí s dítětem s problematickými verbálním projevem, přijetí integrovaného
dítěte ve třídě ostatními dětmi a pedagogy a zaznamenat případnou změnu klimatu
v kolektivu (prostředí). Dalším úkolem bylo pozorovat vliv integrace na postižené dítě,
jeho pozitivní rozvoj či naopak případné zhoršení jeho stavu. Součástí bylo také sledování
několika možných rizik, která se mohou při integraci vyskytnout. Jedním z nich může
váznoucí spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga, neochota rodičů spolupracovat
s pedagogy či nereálná představa rodičů o integraci a rozvoji schopností jejich potomka.
Dalším z možných rizik je naopak podceňování pedagogy možností integrovaného dítěte a
možné ubližování dítěti ostatními dětmi.
Ve výzkumné části popisuji speciálně pedagogickou podporu v jednotlivých oblastech,
v kterých bylo dítě do určité míry znevýhodněné a potřebovalo oporu. Jedná se o rozvoj
schopností v řečové oblasti, v oblasti komunikace, slovní zásoby, sociálních dovedností,
rozumových schopností, motoriky a grafomotoriky. Různorodou výtvarnou činností jsme
se snažili odbourat v chlapci psychický blok, který v něm vyvolávala představa kreslení, a
to jakoukoli technikou. Na základě konzultací se spolupracujícím SPC jsme se
rozhodovali, která z oblastí vyžaduje v určitém čase zvýšenou pozornost. A společně
výsledky vyhodnocovali. Druhá část výzkumné práce sestává z polostrukturovaných
dotazníků-rozhovorů s pedagožkami, které se na integraci Matěje nějakým způsobem
podílely či ji měly možnost sledovat. Účelem této části je zvýšení objektivity výzkumu a
zajištění zpětné vazby od pedagogů.
První část otázek v dotazníku zjišťuje názory učitelek na integraci obecně, druhá část se
věnuje konkrétně realizované integraci. Cílem bylo zjistit, jak integrace zapůsobila na
dotazované a jak ovlivnila jejich způsob práce a postoje k integraci. V dotazníku jsou i
otázky věnované dalšímu vzdělávání pedagožek a způsobu výuky rozvoje řečí dětí v MŠ.
Poslední část dotazníku ověřuje, zda integrovanému dítěti bylo nějakým způsobem
v kolektivu ubližováno. Což se závěrů nepotvrdilo.
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5. VÝZKUMNÁ ČÁST
Matěj (nar. 2009) se po narození vyvíjel jako zdravé dítě, bez jakýchkoli známek postižení.
Zrakovou vadu zpočátku neodhalila žádná lékařská prohlídka až do věku cca dvou let, kdy
měl Matěj několik malých nehod. Matka pojala správné podezření, že s jeho zrakem něco
není v pořádku, což se až po návštěvě několika lékařů potvrdilo. Jeho stále se zhoršující
zraková vada byla kompenzována kvalitní optikou. Přibližně ve věku tří let se projevila
další porucha - po původní mylné diagnóze autismus, byla u Matěje diagnostikována
vývojová dysfázie.
Matěj byl integrován do jedné z pražských mateřských škol běžného typu. Tato MŠ
provozuje dvě třídy pro děti smíšeného (heterogenního) věku (56 dětí), jednu třídu pro děti
od 2-4 let (25 dětí). Stavba MŠ nemá žádné možnosti bezbariérového vstupu (všude jsou
schody). Uvnitř každé budovy najdeme běžné uspořádání místností (přezouvárna, šatny,
koupelna s toaletami, třídy s herním prostorem a jídelním/pracovním prostorem a jeden
oddělený prostor určený ke konání mimořádných aktivit, kroužků apod.). Interiér i
vybavení je ve standardním stavu (zařízení bylo před renovací), ale skýtá dostatek prostoru
pro bezpečný pohyb dětí. Pomůcky, hračky a metodický materiál se školka snaží
obměňovat pravidelně. Aktivity MŠ vychází z projektu „Mateřská škola podporující
zdraví." Děti dochází jednou týdně cvičit do nedaleké tělocvičny, každodenní cvičení se
odehrává v prostorách MŠ, je zde možnost pravidelného saunování a zejména na podzim a
na jaře jsou součástí programu časté výlety do okolí. MŠ se také zaměřuje na správné
dýchání dětí a rozvoj hudebních schopností. Na závěr každého školního roku probíhá
sportovní olympiáda pro rodiče a děti.
Docházka tříletého Matěje začínala ve třídě pro nejmladší děti. Jeho nástup nedoprovázela
žádná diagnóza, ale jeho vývoj řeči působil jako opožděný. Učitelky jej považovaly za
nepřizpůsobivé dítě, které problematizuje běžný režim ve třídě. Teprve později se ukázalo,
že příčina jeho projevu je zcela jiná. Nastalá situace byla konfliktní pro rodiče i pedagogy a
po nastoupení osobního asistenta, jehož služby hradila rodina, se příliš neuklidnila. Osobní
asistent bohužel nebyl schopen zajistit vzájemnou komunikaci mezi pedagogy a rodinou,
všem stranám tak chyběla zpětná vazba. Významnou roli sehrála taktéž neinformovanost
pedagogů o oblasti narušené komunikační schopnosti, resp. vývojové dysfázie.
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5.1 Speciálně pedagogické podpora
Vzniklé situaci měl pomoci asistent pedagoga, který měl nahradit osobního asistenta a
uspokojivě vykonávat funkci spojovacího článku mezi pedagogy (zejména vedením MŠ) a
rodinou Matěje. Na tomto postupu se všichni zúčastnění dohodli a jako asistentka jsem se
ve zkušebním týdnu letního provozu s Matějem blíže seznámila a v září nastoupila do MŠ
jako opora integračního procesu. Ještě před nástupem mne překvapila míra neznalosti
problematiky vývojové dysfázie v kolektivu pedagogů, proto bylo prvním a klíčovým
úkolem je s touto oblastí seznámit. S pomocí odborné literatury jsem se snažila pedagogům
přiblížit základní údaje o dysfázii, dále jsme se domlouvali, jak postupovat v konkrétních
situacích.

5.1.1 Komunikace a sociální dovednosti
Na základě domluvy se speciálně pedagogickým centrem a společně vytvořeného IVP bylo
hlavním cílem práce asistenta zapojit Matěje do kolektivu co nejméně násilnou formou,
poskytovat mu oporu při každodenních činnostech a pomoci mu pochopit, jak funguje
denní režim MŠ a její pravidla. Matěj se jako temperamentní dítě s problematickou
pozornosti a se znatelně horším porozuměním běžným situacím, v denní rutině doslova
ztrácel. Měl tedy tendenci hledat si jiné, vlastní cesty, které ovšem bylo většinou obtížné
tolerovat. Bylo nutné mu vysvětlit některé zásady a dbát na jejich dodržování. Matěj se
vyhýbal převlékání, unikal od osobní hygieny, odmítal stolovat v době jídla s ostatními u
stolu, používal příbor a leckdy i jídlo ke hře, křičel na děti a strkal do nich, neustále
předbíhal v jakékoli řadě a bral dětem hračky z jejich osobních přihrádek apod. Vhodnou
pomůckou při vysvětlování různých denních úkonů a situací se ukázaly jednoduché
kartičky (Obr. 1 a 2).
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Obr. č. 1, Pomůcka na nácvik pojmenování částí těla (internetová stránka – blog o
Járovi http://ojarovi.blogspot.cz/2010/09/clovek-lidske-telo-piktogramy-ukoly.html)

Při narušené komunikační schopnosti dítě vynakládá většinu své energie na porozumění
základním pokynům a pochopení situace, dochází tudíž k časté únavě a podrážděnosti.
Důležitým prvkem při osvojování komunikačních dovedností bylo předcházení
konfliktním situacím, které Matěje (a všechny zúčastněné) velmi vyčerpávaly a naopak
vytváření situací komunikačně příznivých a pro Matěje úspěšných. To spočívalo ve
vyhledávání nekonfliktních typů dětí, které Matěje nedráždily a byly ochotné s ním sdílet
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herní prostor a hračky. Matěje bylo třeba naučit jim hračky vracet, půjčovat jim ty své a
nebrat si věci jiných dětí bez dovolení. Eliminovat tyto potenciálně konfliktní situace
zpočátku výrazně napomáhala zvýšená tolerance ze strany dětí, které se Matěje snažili
pochopit a akceptovat jeho odlišné chování. Učitelky třídy dětem na počátku integrace
Matějovo postižení vysvětlili, resp. jeho příznaky. Většinu dětí ve třídě si Matěj získal
svou milou a veselou povahou. Navíc – kamarádit s Matějem, který je trochu jiný a
nechybí u žádné lumpárny, byla pro některé děti prestiž. Matěj se však dětem i vyhýbal,
v prvních měsících odmítal jít na procházku za ruku s kterýmkoli dítětem a striktně
vyžadoval ruku asistentky. Blízký a fyzický kontakt s dětmi pro Matěje znamenal velkou
překážku. Postupně jsme ji překonávali zapojováním menších dětí, které byly Matějovi
mentálně blíž. Zejména přátelství s nejmladším chlapcem ve třídě, Jakubem (3 roky)
pomohlo Matějovi tento blok překonat. Jakub měl pouze minimální potíže při porozumění
Matějově řeči, ačkoli jeho řečový vývoj nevykazoval žádné opoždění. Dokázal mu
naslouchat a s pomocí asistentky brzy znal Matějovu celou slovní zásobu. Tento vztah měl
na Matějův vývoj slovní zásoby i sociálních schopností pravděpodobně klíčový vliv.
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Obr. č. 2, Příklad učení chápání emocí, chování, komunikační dovednosti
(Diagnostika předškoláka- správný vývoj řeči dítěte)

Postupné zapojování do her s jedním či více dětmi (skládání kostek, různých stavebnic)
Matějovi rozšiřovalo sociální dovednosti a schopnost kooperace. Po uplynutí dvou až tří
měsíců se Matěj dokázal aktivně zapojit do řízených i volných společných herních činností
a svou „roli“ sehrál většinou až do konce (loutkové divadlo, hra na obchod, pohybové hry
na hudbu, kreslení společného výkresu apod.). V případě, že nastalá situace pro něj nebyla
srozumitelná – např. nevěděl, jak má pokračovat, co má dělat, děti na něj křičely –
odcházel mimo dění a začal si hrát sám. Postupem času se nám dařilo tyto situace
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eliminovat – zjednodušením Matějovy úlohy, vysvětlováním činností, povzbuzováním
Matěje a popř. vyhledáváním vhodného (nekonfliktního) partnera pro společnou činnost.

5.1.2 Dechová cvičení a zpěv
Dechová cvičení na podporu motoriky mluvidel byla prováděna v rámci individuální práce
s Matějem, ale i v rámci společné třídní aktivity. Prováděli jsme dýchání nosem - nádech
nosem – výdech ústy jako vítr „ffffffff“, jako had „ssss“ nebo jako mašinka „šššššš“.
Používali jsme při foukání různé motivační prvky, např. nafukování tváří před zrcadlem a
praskání „bublin“, sfoukávání pampelišky, foukání na nafouknutý balónek, do větrníku, do
peříčka, používání bublifuku, vonění ke květinkám, foukání na papírovou kuličku –
nejdříve jemně jako vánek, pak víc a víc jako vichřice. Některé prvky jsme využívali i při
jídle – foukání teplé polévky, pití brčkem.
V soukromí Matěj s oblibou zpíval sám některé dětské písničky a říkadla (Houpy, kroupy,
Prší, prší apod.). Rád se zapojoval do skupinového zpívání u klavíru, ačkoli neznal ani
zdaleka všechna slova písniček, přesto byl živou reprodukcí hudby nadšen a přitahován.
V rámci různých her jsme také prováděli jednoduchá hlasová cvičení – od šepotu až po
křik, s ústy co nejvíce dokořán. Většinu těchto aktivit jsme zejména zpočátku prováděli
před zrcadlem.
Což se týká i oromotoriky, kterou jsme nejčastěji cvičili při osobní hygieně - kloktání
(časté využití u čištění zubů), olizování jazykem – horní a dolní ret, dotýkání se špičkou
jazyka co nejvíce nahoru a co nejvíce k bradě, špulení rtů (hra na kapříka a dávání
pusinky).

5.1.3 Rytmická cvičení a rozvoj slovní zásoby
Matějův smysl pro rytmus velmi napomáhal rozvoji v této oblasti. Nečinilo mu potíže
bubnovat do rytmu při pohybové či hudební činnosti na tamburínu, bubínek či s činely. Při
osvojování nových slov se brzy naučil jednotlivé slabiky vytleskávat, i když to po něm v tu
chvíli nikdo nevyžadoval. Slovní zásobu jsme rozvíjeli pomocí obrázků (dětské časopisy,
obrázkové knihy, leporela), při vycházkách (co vidíme, co jede okolo, kdo stojí tam) a
běžných každodenních činnostech.
Do individuální péče jsme také zahrnuli práci na počítači s výukovým CD, které obsahuje
programy pro děti na procvičení sluchové a zrakové paměti, na spojování konkrétních slov
41

a předmětů s charakteristickými zvuky (voda teče z kohoutku, telefon zvoní, venku prší,
pes štěká, oheň praská, fén hučí, auto vrčí apod.). Také jsme využívali program na rozvoj
zrakové paměti – orientace na ploše. Program má různá animační schémata s domácími
zvířaty, lesními tvory, dopravní prostředky apod. Matěje poklidná činnost u počítače
bavila, zařazovala jsem ji však spíše jako odměnu či jako způsob určité relaxace pro
Matěje.
Pro cvičení zrakové paměti jsou vhodné zpočátku jednoduchá pexesa - hledání dvojic a
poté Kimovy hry, kdy se změní schéma na obrázku či v prostoru (posuny věcí na stole). Na
pexeso jsme používali nejdříve pevné dřevěné destičky, poté kartičky z pevného kartonu a
hráli ho jako otevřené (s odkrytými obrázky) s počtem cca šesti dvojic. Chlapec vyhledal
dvojice obrázků, pojmenoval věci či zvíře na obrázku, slovo jsme vytleskali a přiřadili
k řadě vybraných dvojic. Případně Matěj vyhledal obrázek, který pojmenoval asistent,
slovo zopakoval, vytleskal po slabikách a zařadil k již vybraným dvojicím. Počet dvojic
jsme postupně zvyšovali a poté jsme kartičky obrátili obrázkem dolů (Obr. č. 3.).
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Obr. č. 3, Ukázka hry otevřené pexeso – hledání dvojic (materiál dřevo)

5.1.4 Rozumové schopnosti - matematické představy
Na řadu činností jsem využívala dětské časopisy, kde jsou tyto oblasti dobře a přitažlivě
zpracovány (zejména Sluníčko). Jednalo se především o rozeznávání a pojmenování barev
(což Matějovi činilo zpočátku docházky značné potíže), rozpoznávání geometrických tvarů
a druhů ovoce. K procvičování druhů ovoce a zeleniny byl také velmi vhodný „obchůdek“,
herní prvek umístěný ve třídě MŠ. Oblíbená hra na prodavače a zákazníka zároveň sloužila
úspěšně k nácviku komunikačních dovedností a pozornosti. Na nácvik matematických
schopností, počítání číselné řady od jedné do šesti a poté do deseti, jsem vyrobila
pomůcku, která Matějovi pomohla zafixovat si jednotlivá čísla. Chlapec již neměl velké
obtíže při vyjmenování číselné řady, ale číslice si neustále pletl a spolehlivě rozeznal jen
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jedničku. Bylo tedy nutné, aby si fixoval i vizuální podobu číslic a k nim přiřazoval
předměty. Tato pomůcka vznikla na doporučení spolupracujícího SPC. Sada se skládá ze
dvou částí: čísla 1-3 a 4-6 jsou umístěna na dvou čtvrtkách, každé číslo je barevně odlišeno
a celé perforováno. Reliéfní povrch umožňuje vnímání tvaru čísla také dotykem.

U

každého čísla je prostor, do kterého umisťujeme kartičku s obrázkem ovoce či jiného
prvku. Barva vyobrazeného ovoce koresponduje s barvou číslice.

Dítě tedy přiřazuje

kartičky k číslici, kterou si může i ohmatat. Tento způsob taktilního vnímání tvaru měl
chlapec velmi rád. Druhá strana kartiček s ovocem umožňuje náročnější variantu počítání,
prvky totiž nejsou barevně shodné s číslicemi. Tuto metodu doporučuji až po úplném
osvojení první metody, mohla by být pro dítě matoucí (Obr.č. 4 a 5). K osvojení číselné
řady také velmi dobře fungovala plastová deska s vyjímatelnými čísly (1-10), tedy jakési
puzzle.
Obr. č. 4, Počítání - číselná řada
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Obr. č. 5, Počítání - číselná řada; práce dítěte

5.1.5 Prostorové představy
Práce při orientaci v prostoru patřila k těm náročnějším. Matějovi dlouho činilo potíže
zorientovat se v pojmech, co je nahoře, dole, pod nad, v a podobně (Obr. č. 6). I velký
prostor si musel nejdříve postupně zmapovat do své hlavy a vytvořit si tzv. styčné body.
V první fázi jsme pracovali s oblíbenými hračkami, panáčky a auty – v domečcích a
garážích. Později se osvědčily různé stavebnice, např. tabulkové magnetické hry s tvary,
kostky či LEGO.
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Obr. č. 6, Cvičení na použití předložek, umístění kde (Diagnostika předškolákasprávný vývoj řeči dítěte)

Také porovnávání pojmů a vztahů – malý, velký a později řazení od nejmenšího po
největší znamenalo pro Matěje nelehký úkol (Obr. č. 7 a 8). Zde jsem postupovala
podobně, co nejvíce zábavnou formou, jako v předchozím případě. Postupně jsme se
dopracovali k pracovním listům, podle kterých své matematické představy rozvíjeli
předškoláci. I když v té době nebyl ještě Předškolák, Matěj se řadu věcí musel učit
s předstihem, neboť se předpokládalo, že doba vynaložená na učení bude delší než u
ostatních dětí.
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Obr. č. 7, Porovnávání velikostí – Stromy (Obrázková škola – internetový obchod
http://www.obrazkova-skola.cz/)

Obr. č. 8, Porovnávání velikostí – jablka (Obrázková škola – internetový obchod
http://www.obrazkova-skola.cz/)
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5.1.6 Výtvarná činnost
Matěj se zpočátku vyhýbal jakémukoli výtvarnému projevu. Pokud přece jen uchopil
pastelku či fix, zvolil si černou barvu. Odmítal pracovat s jinými barvami. Měl také
problém jednotlivé barvy pojmenovat, na otázku „Jaká je to barva?“ odpovídal většinou
„Zelená“. Pro nácvik barev jsme používali různé pomocné obrázky, které mu pomohly
spojit barvy se známými předměty (Obr.č.9).
Obr. č. 9. Příklad nácviku barev (http://program.autiste.cz/?category=barvy)
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Vzhledem k tomu, že Matěj od počátku docházky neměl chuť kreslit, dokonce často
odmítal vůbec uchopit tužku či pastelku, zaměřila jsem se zejména na postupné přivykání
na tlustý fix, ergonomické pastelky, ergonomickou kreslící kuličku a velké formáty papíru.
V první fázi odmítal kreslit samostatně i společně s ostatními. Když však při nenápadném
pozorování malých dětí zjistil, že čmárají neustále čímkoli a jakkoli, ztratil něco ze svých
zábran. Tlusté fixy různých barev mu zpočátku pomohly s úchopy i snadným tahem.
Dalším krokem byly štětce a vodové barvy. Tato metoda vyvolala u Matěje takové
nadšení, že si spontánně začínal sám malovat. Vyžádal si vodovky či jiné barvy, sednul si
za stoleček, něco po vzoru jiných dětí namaloval, výtvor přinesl a odešel. Pokaždé jeho
proces trval pouhých několik minut, poté co „splnil“ úkol a namaloval „něco“, odcházel od
stolečku za jinou zábavou. Matěj se vyhýbal zejména znázornění lidské postavy. Asi po
půl roce hrdě nakreslil „tátu“. Byl to všeobecný úspěch.
Na Matějovy začátky malování jsem volila velké formáty papíru, někdy i role. Kvůli jeho
obavě z velké bílé plochy jsem začala malovat s ním nebo jsem vybrala dítě, které bylo na
podobné úrovni kreslení jako Matěj. Heterogenní složení třídy toto kombinování
umožňovalo. Výtvarná činnost byla jedna z činností, která šla velmi dobře propojit
s činnostmi ostatních dětí. Počáteční zábrany mu bránily ve výtvarném projevu, později,
kdy už ovládal několik jednoduchých obrázků a získal větší sebejistotu, jej součinnost
ostatních dětí naopak motivovala.
Příklady výtvarné činnosti
(procvičování koordinace oko-ruka, jemné motoriky, grafomotoriky a procvičování hmatu)
Kreslení a výtvarnou činnost jsme s Matějem prováděli skupinově i individuálně.
Vzhledem k velkému počtu (polovina) malých dětí, které se při náročnějších výtvarných
činnostech neobešly bez asistence, probíhala tato práce u jednoho většího stolu, kde se děti
postupně střídaly. Jako asistentka jsem pomáhala i ostatním dětem, nejen Matějovi. Když
Matěj viděl, že pomáhám jinému dítěti, někdy žárlil, ale většinou jej to motivovalo ke
spolupráci.
První fází bylo kreslení klubíčka, kreslení labyrintu – hledání cestiček na velkém formátu
papíru, po zvládnutí následovalo vedení čáry (spojování, hledání cesty apod.). Vždy
nejdříve vedeno prstem, poté fixem a pastelkou. Častou aktivitou bylo také modelování
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s pěnovou hmotou – „hnětení těsta“, vytváření kuliček, stavba sněhuláka v zimě, balónů
v létě atd.
Zde jsou i další možné příklady jednoduché a přitom zábavné výtvarné činnosti.
Podzimní zvířátka a přírodní motivy – děti si nalepí list, který si vybrali během
vycházky, na čtvrtku a dokreslí tužkou zvířecí či jiný přírodní motiv. Variantou je
rozfoukávání barvy místo dokreslování. Např. kmen ke strom-listu může být dokreslen
barvou a štětcem.
Pohádkové tvoření s drakem- vystřihneme draka podle předlohy (většina dětí s asistencí),
poté nastříháme libovolně velké tvary – kousky barevného papíru. Drakovi dokreslíme oči,
ústa a nos pastelkou a nalepíme na něj komponenty barevného papíru.
Výzdoba na vánoce - vyrábíme papírové „sněhové“ koule mačkáním měkkého bílého
papíru, zdobíme krabice s dárečky natrhanými kousky barevných papírů.
Velikonoční vejce - vyfouknutá vaječná skořápka se upevní na špejli, z obou stran zalepí
kouskem plastelíny. Skořápku zdobíme nanášením temperové barvy – pomocí štětce či
kapátka. Na špejli, těsně pod vajíčko uvážeme ozdobnou mašličku. Vejce na špejli může
být umístěno do předem předpěstovaného květináče se zelenou trávou.
Společný výkres
Kooperace a vzájemná spolupráce se dobře nacvičuje při tvorbě společného výkresu. Tuto
metodu jsme využili v MŠ několikrát. U malých dětí je výsledkem většinou velký výkres
s několika individuálními kresbami, ale bylo obdivuhodné, že se dokázaly dohodnout a
nepřekážet si. Matěj na první pokus se společným výkresem reagoval negativně. Chtěl
velkou roli papíru pouze pro sebe a s nikým ji nechtěl sdílet. Nicméně při dalších pokusech
jej zvědavost a děti vtáhly do dění. Děti byly obvykle rozdělené do čtyř skupin a vytvářely
výkres s tématem někdy daným, někdy volným (např. Co děláme v zimě, Sporty, Zvířata
v lese, Vánoce apod.). Jedním z pevně daných témat byla velkoformátová papírová
perníková chaloupka. Základ chaloupky vyrobí učitelky a děti jej vybarvují a vyzdobují
společně. Každé dítě vyrobí také jednu perníkovou tašku na střechu a libovolně ji vyzdobí.

50

5.1.7 Využití Montessori pedagogiky
Jak zmiňuji výše v textu, Montessori pedagogika klade důraz na rozvoj smyslů. Jedním
z příkladů, kdy jsme při práci s Matějem využívali tyto prvky, byla zmíněná číselná řada
s hmatovými číslicemi, kde se propojila vizuální, hmatová a pohybová paměť.
Tyto prvky byly velmi dobře využitelné při nácviku jemné motoriky a grafomotoriky.
Výbornou pomůckou byla zejména v počátcích Matějovy docházky tzv. pískovna – hrací
deska naplněná krupicí. Matěj tuto činnosti vyhledával sám velmi rád. Vpisoval prsty do
krupice různé tvary, používal nástroje na urovnání a úklid krupice – pravítka, hrabičky,
smetáček a lopatička apod. Další možností je přesýpání a třídění větších či menších
korálků. Později jsme došli i k navlékání různě tvarovaných korálků na tlustou tkaničku.
Matějova trpělivost byla nestálá, ale přesto se upevňovala. Využívali jsme řadu pomůcek,
které byly v MŠ k dispozici: boxy na třídění a přiřazování obrázků, stavebnice
s ozubenými kolečky, různé labyrinty, magnetické puzzle s geometrickými a barevnými
tvary a zejména hru Poznej tvary – v několika variantách (souprava barevných kostek na
dřevěné podložce, s prohlubněmi v základních tvarech určenými k přesnému poskládání
jednotlivých dílků).
Skládačky neboli puzzle byly jednou z mála možností, jak udržet Matěje v klidu při
poobědovém čekání na maminku. Střídali jsme materiál, motivy, barevnost i náročnost. Ze
začátku jsem volila spíše pevnější, tedy gumová, dřevěná a plastová, později papírová,
vždy s většími tvary (Obr. č. 10 a 11).
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Obr. č. 10, Příklady použití puzzle (materiál tvrdý karton)

Obr. č. 11, Příklady použití puzzle dítětem(materiál tvrdý karton)
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5.1.8 Tělesná výchova
Jednou z možností, kde se dala rozvíjet Matějova orientace v prostoru a také motorika,
byla tělesná výchova. U každodenního cvičení před svačinou neměl mnoho trpělivosti a
některé cviky pro něj nebyly zcela srozumitelné. Jednotlivé cviky jsme zjednodušili,
zpomalili tempo cvičení, zařadili jsme také více cvičení se zajímavými předměty a
připravili opičí dráhu. I když měl Matěj i takto potíže cvičit po celou dobu s ostatními
dětmi a odbíhal k jiným činnostem, určitý úspěch se dostavil. V závěrečné fázi cvičení
jsme jej nechali předcvičovat s paní učitelkou. Matěj projevoval velkou vůli především při
jakémkoli běhání, překonávání různých překážek a pochodování do rytmu. Dostala zde
prostor jeho soutěživost a snaha někde vyniknout, což pro něj díky fyzické zdatnosti a
obratnosti nebyl problém. Matějův zájem se o cvičení postupně prohluboval.

5.1.9 Zapojení do skupinové činnosti
Již jsem zmínila některé komplikace při zapojování Matěje do společných činností. Matěj
je i vlivem výchovy velice soutěživý typ, takže způsob, jak jej zapojit do společné řízené
činnosti, byl zpočátku hlavně jeden – dát mu nějakou roli. V prvních měsících integrace se
Matěj své důležité role odmítal vzdát a uvolnit ji pro jiné dítě. Měl také problém přejít do
jiné role. Vytvořili jsme pro něj tedy vždy nějakou malou, ale stálou roli, která pro něj
znamenala jistotu. Např. krátká divadelní představení, v nichž Matěj mohl vystupovat jako
postava či zvíře s velmi jednoduchým ústním projevem, či němé působení v rámci
dramatizace dětských písniček (Šla nanynka do zelí, Pohádka o řepě, písnička Červený
šátečku apod.)
Se zapojováním do společných činností úzce souvisel i rozvoj Matějových komunikačních
dovedností a procvičování paměti. Matěj se zdráhal přidat k činnostem ostatních zejména
proto, že se obával svého ústního projevu, kterému by děti nemusely rozumět. V prvních
dnech integrace se Matěj snažil komunikovat, jeho řeč byla však pro všechny téměř
nesrozumitelná. Odradilo to jeho i děti, vzniklo několik konfliktních situací, které končily
téměř rvačkou (mezi kluky) nebo Matějovým vztekem. Na počátku naší společné
komunikace stojí hra na psa a pána (Matěj předvádí svého psa, napodobuje jeho hru a
zvuky), Matěj sám vytváří tuto situaci a očekává pokyny, jaké se dávají psovi – tedy
jednoduché, heslovité a jasné. Tento princip se zpočátku skutečně osvědčil a pomohl
společnému porozumění. Matěj nedokázal rozšifrovat dlouhou větu, výsledkem bylo, že
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přestal poslouchat nebo si z ní vybral jen něco, čemu rozuměl, což však většinou nevedlo
k dobrému výsledku.
Jak jsem již zmínila, tyto obavy byly přítomné hlavně na začátku integrace. Děti si
postupně zvykly na jeho neobvyklý slovní projev a řadu slov si zařadily do svého
„slovníku porozumění“. Chápaly čím dál víc, co Matěj chce, co říká a proč třeba pláče
nebo křičí. Většinou se „viník“ ohlásil sám s tím, že Matějovi asi vzal nějakou hračku nebo
jej nechtěl přijmout do hry. Nijak jsme je neobviňovali, snažili jsme se neustále vzniklé
situace řešit dohodou a vysvětlováním. Pro Matěje řada situací, které jsou pro ostatní děti
běžné a naučí se je automaticky, představovala neustálý dril. Matěj se učil vyslovovat
jména dětí ve třídě (bylo pro něj velmi těžké si jména zapamatovat) a oslovovat děti i paní
učitelky. Konfliktům jsme se snažili předcházet nácvikem komunikačních modelových
situací. Docházelo k tomu při běžných každodenních činnostech, ale i v rámci řízené
činnosti, kdy si sedící děti v kroužku zkoušely chování v dané situaci. Prostor k trénování
komunikačních dovedností naprosto přirozeně vzniká při společných vycházkách, při
stolování a společných hrách. Matěj se v dětském kolektivu v rámci svých možností
komunikovat naučil. Zvládnul společenské pozdravy, oslovování učitelek a ředitelky a
některých dětí, poděkování a prosby a jednoduchou komunikaci doprovázenou výraznou
mimikou a gesty či pohyby. Řadu věcí se naučil drilem, neustálým opakování a
připomínáním, v mnoha situacích si dokázal poradit díky své empatii a důvtipu.
Nevyzpytatelným prvkem při práci s Matějem byla jeho náladovost s častými výkyvy na
jeden či druhý pól. Pokud byl příliš unavený, obtížně ovládal svoje emoce a na chvíli
unikal do svého uzavřeného světa – buď jen seděl na svém místě a dlouho si hrál
stereotypní hru, nebo odmítal být s někým jiným než s asistentkou.
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5.2 Zhodnocení vývoje možností dítěte a úspěšnosti integrace
Na počátku integrace byl chlapec, který téměř nekomunikoval (a pokud ano, tak jen s tím,
ke komu měl důvěru) a kterému téměř nikdo a nic nerozuměl. Byl psychicky nezralý,
upínal se na své oblíbené předměty, na které nikdo nesměl ani sáhnout, a s nimi setrvával
ve stereotypní činnosti. Většinu času si hrál jen sám. Pokud se do společné hry zapojil,
často děti svým svérázným způsobem komunikace odradil. Po deseti měsících se Matěj
„prokličkoval“ úskalím integrace a stal se z něj komunikativní chlapec, který se naučil lépe
zvládat svůj stres a z něj plynoucí emoce, aktivní a zvědavý klučina jako většina dětí
v jeho věkové kategorii. Speciálně pedagogické centrum (SPC) podílející se na integraci
v závěru školního roku konstatovalo, že docházka do běžné MŠ s asistentem pedagoga
byla vhodná volba a zhodnotilo integraci jako úspěšnou. Matěj udělal velký pokrok v
řečovém projevu, rozšířila se jeho aktivní slovní zásoba i častost jejího praktického využití.
Posun jsme také pozorovali u rozumových schopností (matematické a prostorové
představy) a také u výtvarné činnosti (Matěj kreslení neměl mezi oblíbenými činnostmi
v MŠ, ale ve volných chvílích se takto realizoval rád). Při porovnání počtu a řekněme
kvality výkresů z počátku integrace a v závěrečné části (cca poslední třetině), je patrný
vzrůst jeho zájmu o tuto činnost i lepší práce jemné motoriky. To souvisí i s rozvojem
oromotoriky, kde také dosáhl velkého pokroku.
Matěj bez stresu a výraznějšího narušování ovládl denní režim a pravidla v MŠ, přestal se
vyhýbat společným činnostem a postupně přestal trvat na „svých hračkách“, které musel
mít původně téměř neustále u sebe. Naučil se komunikovat na jednoduché úrovni,
v jednoduchých větách, slova nabyla na srozumitelnosti a jeho schopnost porozumění
mluvenému projevu také výrazně vzrostla.

Mimické a gestické vyjádření zůstávalo

neustále velmi důležitou složkou. Získal si kamarády, které uměl oslovovat jménem a
půjčoval jim své hračky. Pokoušel se hrát s dětmi fotbal a stát se součástí jiných her, ve
většině situací (které pro něj byly srozumitelné) dokázal fungovat i bez opory asistentky.
Pedagogové i děti se naučili vnímat, že i když je někdo jiný, tak přesto také patří do
společnosti. Integrace jim pomohla pochopit, že každý z nás je nějaký (většina dětí má
nějaký „problém“), ale nemusí pro to stát na okraji společnosti a jen se dívat, jak si ostatní
hrají. Děti i Matěj museli překonat řadu překážek, aby mohli vedle sebe žít a respektovat
jeden druhého. Pro předškolní děti je tento úkol snazší v tom, že jejich způsob myšlení
ještě není zarostlý mnoha předsudky, mnoho rozhodnutí konají spontánně a jejich složitá
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přediva vzájemných vztahů se teprve vytvářejí. Děti Matějovi neubližovaly, ani se mu
neposmívaly. Matěj byl často středem pozornosti, což u něj mohlo vyvolávat i stres.
Museli jsme předvídat jeho nepřiměřené reakce a včas zabraňovat tomu, aby Matěj
nenarušoval osobní prostor dětí. Matějovi na jeho cestě k začlenění pomohla nejen opora
asistentky, SPC a hlavní učitelky, ale zejména jeho vrozená empatie, odhodlanost a
družnost.
Podpora rodičů, kteří po celou dobu integrace fungovali jako velice aktivní partneři,
nemusí být vůbec samozřejmostí. Rodina jako kompaktní a dobře fungující jednotka zde
skutečně sehrála velmi významnou roli. Rodiče chtěli být součástí všeho dění, chtěli být
neustále informovaní a byli ochotní spolupracovat. Ve srovnání s předcházejícím působení
Matěje ve třídě nejmenších dětí, fungovala komunikace s rodiči uspokojivě. Bohužel jejich
představy o integraci občas nebyly v souladu s těmi, které mělo vedení MŠ. Jemné ač
trvalé tření vzájemné dohodě příliš neprospívalo. Z toho důvodu Matěj pokračoval do
další, jiné MŠ, která jej také připravila na povinnou školní docházku.
Matěj odcházel s větší sebedůvěrou, než s jakou jsem jej potkala na samotném počátku.
Věděl, že něco dokázal.
Pedagogové měli počáteční nedůvěru k práci asistentky pedagoga i pochybnosti k samotné
integraci s tímto dítětem. Asistentka pro ně znamenala nový a cizorodý prvek a narušení
jejich zaběhnutého stylu práce. Postupně pochopili, že informovaný a poučený člověk,
který je schopen a ochoten pomoci v kterékoli situaci, je pro jejich práci velkou výhodou.
V Matějovi zpočátku viděli pouze narušitele, kterému se navíc nebudou mít čas a trpělivost
věnovat. V jejich přístupu se střídala vstřícnost a trpělivost vůči Matějovi i jiným
postupům s únavou a určitým zklamáním. Přílišné očekávání se měnilo v podceňování
Matějových schopností. Ne každý z nich si uvědomil, že je to dítě, které chce být jako jiné
děti a nechápe, proč mu nikdo nerozumí.

5.3

Dotazník k zjištění zpětné vazby k průběhu integrace u

pedagogických pracovníků v MŠ
K zjištění průběhu integrace, její úspěšnosti a hodnocení z hlediska pedagogů působících
v této MŠ jsem zvolila dotazník, který mi pomohl získat zpětnou vazbu na celkový průběh
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integrace. Pedagogové, resp. pedagožky neměly dosud žádnou přímou zkušenost
s integrací, ani teoretické znalosti v oblasti integrace, ani tohoto postižení nebyly na
vysoké úrovni. Vzhledem k tomu, že zpočátku integrace byla tato velice komplikovaná a
komunikace s rodiči spíše konfliktní, bylo velice zajímavé zjistit, jaký dopad měla ve svém
závěru na učitelky.
Použila jsem metodu dotazníkovou, osobního rozhovoru a pozorování při rozhovoru nad
dotazníkem. Na přání dotazovaných jsem upřednostnila písemnou formu otázek, která
umožňuje si otázky lépe a s časovým odstupem promyslet. Forma otázek je kombinovaná,
některé jsou uzavřené, jiné je potřeba více rozvést. Pro získání potřebných konkrétních
odpovědí, jsem otázky rozčlenila na několik podotázek. Otázky vznikaly v průběhu
integrace, postupně přicházely při řešení různých situací, které nastávaly. Jsou to témata, o
kterých jsme s pedagogy diskutovali, věděla jsem tedy, že jsou to témata živá, zajímavá
pro ně i pro mou práci. Domnívám se, že přístup pedagogů je klíčový a může být velmi
nápomocný při začleňování dysfatických dětí do kolektivu.
Dotazník jsem použila v elektronické formě. Zvolila jsem třináct otázek, trojice otázek má
několik podotázek. Dotazník byl vyhodnocen kvalitativně.

5.3.1 Učitelka Magda, působící ve třídě Matěje.
1)

Jaký je Váš názor na integraci znevýhodněných dětí do klasických tříd MŠ?

Integrace je jistě přínosná pro znevýhodněné děti, ale musí pro ni být vytvořeny podmínky.
(menší počet dětí ve třídě, vhodné pomůcky, proškolené učitelky a asistent se vzděláním
speciálního pedagoga)
a)

popište prosím, zda a jaká vidíte pozitiva integrace

i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Znevýhodněné dítě se začlení do dětské skupiny, učí se od ostatních dětí nápodobou, naučí
se spolupracovat ve skupině, učí se sociálnímu chování se vším, co přináší běžný dětský
kolektiv a připravuje se na vstup do běžné třídy základní školy.
ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Ostatní děti získávají pozitivní i negativní zkušenosti s „jinakostí“ integrovaných dětí,
poznávají jiné-postupnější, dlouhodobější řešení vzniklých problémů a neshod mezi dětmi
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(opakované vysvětlování, postupné učení pravidel). Učí se přijímat a poznávat, že se v
životě budou potkávat s podobnými situacemi. Učí se taktu, ohleduplnosti ke druhým,
pomoci kamarádovi, který ještě něco nedokáže.
iii)

pro práci pedagoga

Pedagog se obohacuje o zkušenosti s integrovanými dětmi, učí se trpělivosti, klidnému
řešení vzniklých problémů.
b) popište prosím, zda a jaká vidíte negativa integrace
iv)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Znevýhodněné dítě je vystaveno většímu stresu, než má v rodině nebo ve skupině dětí stejně
postižených, musí se více přizpůsobovat režimu dne v běžné MŠ. Může docházet častěji ke
konfliktům s dětmi.
v)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Jiný přístup k integrovanému dítěti a více problémových situací přináší větší neklid pro
běžný režim ve třídě, výchovný program je někdy narušován řešením situací, kdy se ještě
integrované dítě neumí včlenit do práce kolektivu.
vi)

pro práci pedagoga

Pedagog musí počítat s dosažením nižších cílů a menší soustředěností ostatních dětí.
2)

Jaké jsou vaše zkušenosti s integrací z praxe pedagoga? Kolik integrací

znevýhodněného dítěte v průběhu Vašeho působení proběhlo v MŠ?
Integraci jsem zažila pouze jeden školní rok. Byla pro mě velkým přínosem i získáním
zkušeností. Byla to doposud jediná integrace, která v naší MŠ proběhla.
3)

Myslíte, že se v rámci realizované integrace podařilo zajistit pro integrované

dítě bezpečné prostředí?
Určitě bylo vytvořeno prostředí nejen bezpečné, ale i plné podnětů, pěkného vztahu
integrovaného dítěte a jeho asistentky, došlo i k hezkému navázání přátelství mezi
integrovaným dítětem a některými dětmi ve třídě.

4) Čeho se v rámci sledovaného období integrace podařilo dosáhnout?
Podařilo se dosáhnout začlenění znevýhodněného dítěte do kolektivu dětí a k navázání
vazeb mezi znevýhodněným dítětem a ostatními dětmi ve třídě. Individuálního pokroku ve
vývoji integrovaného dítěte při práci s asistentem.
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5) Byla tato zkušenost pro Vás osobně přínosná? Změnilo to nějakým způsobem Váš
pohled na integraci – negativně či pozitivně?
Jistě tato zkušenost byla pro mě přínosem. Setkala jsem se s trpělivou prací pedagogického
asistenta. Pozorovala jsem začleňování integrovaného dítěte do skupiny. Integrace je jistě
přínosem pro znevýhodněné děti. Mělo by se k ní v rámci možností co nejčastěji
přistupovat.
6) Máte jako pedagog pocit, že máte dostatek informací a podpory školského systému
pro práci s dítětem se speciálními potřebami a jeho integraci do kolektivu a výuky
ostatních dětí? Jak vám pomáhá znalost diagnózy dítěte, pracovníci SPC, kteří do
školky docházejí a asistent pedagoga?
Měla jsem možnost zúčastnit se několika školení, které mi pomohli pochopit problémy
integrace a ukázali mi cestu, jak pracovat se znevýhodněným dítětem. Určitě mi pomohlo
seznámení se s diagnózou dítěte a její prostudování. Pracovnice SPC s námi v rámci
možností také spolupracovala. Největším přínosem bylo sdělování si zkušeností a postřehů
z naší práce a hledání postupů ve výchově s pedagogickou asistentkou.
7) Myslíte si, že je současný školský systém připraven pro integraci? Jaké změny v
současném školském systému by dle Vás byly potřebné ke zlepšení podmínek
integrace dětí se speciálními potřebami?
Cesta je započatá, ale ještě mnoho školek a pedagogických pracovníků ještě není
dostatečně seznámeno s touto problematikou a má obavy, co jim integrace přinese.
Jistě ale i mnoho MŠ již integraci provádí déle. Má pěkné výsledky a děti, které se zde
integrují, dosahují dle svých možností včleňování do běžných tříd.
8) Myslíte si, že vaše MŠ je připravená pro integraci dětí se speciálními potřebami?
Pokud nám s integrací pomůže SPC a zkušený pedagogický asistent, tak ano. I když některé
kolegyně ještě nejsou smířeny s potřebou včleňovat znevýhodněné děti do běžného
kolektivu.
9) Jaké výhody dle Vás přináší provedení diagnózy u dítěte se speciálními potřebami
a přidělení asistenta pedagoga? Co pro vás znamená přítomnost asistenta pedagoga v
rámci každodenního fungování MŠ?
i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Velká výhoda pro dítě, protože může byt v kolektivu s asistentem, a ten mu pomáhá při
každodenních problémech i při plnění úkolů.
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ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Asistent je přínosem i pro ostatní děti ve skupině. Ukazuje jim možnosti řešení vzniklých
situací.
iii)

pro práci pedagoga

Je velkým pomocníkem a rádcem pedagogovi. Společně pracují a pomáhají si.
10) Jakým způsobem získáváte informace o školní integraci a o dětech se speciálními
potřebami?
b)

z externího školení pedagogických pracovníků

c)

od pracovníků SPC, kteří do MŠ docházejí

d)

zjišťuji si je sama – sebevzděláváním

Využívám všechny uvedené možnosti.
11) Jaké používá vaše MŠ pomůcky pro rozvoj řeči?
Naše MŠ nemá velký výběr pomůcek k rozvoji řeči. Používáme velké obrázky pro popis
obsahu obrázku (známé pohádky), dětské knihy, sbírky básní a říkadel.
12) Jaký by měl být podle Vás správný přístup k dětem s vývojovou dysfázií?
Mluvit s dítětem zřetelně, v jednoduchých větách. Nechat dítěti čas a klid, aby mělo šanci
se vyjádřit.
13) Zaznamenala jste, že by se děti nějak posmívaly nebo více ubližovaly dítěti
postiženému vývojovou dysfázií či jinou LMD (lehká mozková dysfunkce)? Mělo dítě
s vývojovou dysfázií tendenci spíše komunikovat a stát se součástí kolektivu, nebo stát
mimo dění?
Určitě by mělo být součástí kolektivu a učit se dorozumět se s ostatními dětmi i dospělými.
Mladší děti v MŠ se většinou neposmívají, jen nechápou odlišnost chování dítěte s touto
poruchou. Záleží hodně na vysvětlení řečového problému spolužáka ostatním dětem a
způsobu domluvy s ním. Je potřeba se včas věnovat případným negativním reakcím dětí
(vysvětlit a naučit je reagovat a pomoci v řečové barieře).

5.3.2 Učitelka Radka, působící ve vedlejší třídě
1)

Jaký je Váš názor na integraci znevýhodněných dětí do klasických tříd MŠ?

a)

popište prosím, zda a jaká vidíte pozitiva integrace
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i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Získání nových kamarádu, obkoukání chování a pravidel MŠ, posunutí ve vývoji
ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Seznámení ostatních dětí s handicapem či výrazně odlišným chováním „kamaráda“, projev
empatie, pomoci pro druhého, vzájemná spolupráce a tolerance vůči druhým.
iii)

pro práci pedagoga

Tolerance, umění ovládání se, trpělivost, rozšíření vědomostí z oblasti sociální
pedagogiky.
b)

popište prosím, zda a jaká vidíte negativa integrace

i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Při vysokém počtu v běžné MŠ nelze zajistit individuální přístup.
ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Narušení her, děti musí být ve střehu, zejména citlivé děti.
iii)

pro práci pedagoga

Bez pomoci asistenta jde o těžkou práci zejména při řízené činnosti.
2)

Jaké jsou vaše zkušenosti s integrací z praxe pedagoga? Kolik integrací

znevýhodněného dítěte v průběhu Vašeho působení proběhlo v MŠ?
Pouze tato jedna.
3)

Myslíte, že se v rámci realizované integrace podařilo zajistit pro integrované

dítě bezpečné prostředí?
Ano, s pomocí asistentky pedagoga.
4)

Čeho se v rámci sledovaného období integrace podařilo dosáhnout?

Pomocí asistentky byl velký posun v rozvoji a vývoji dítěte i jeho začlenění do kolektivu
5)

Byla tato zkušenost pro Vás osobně přínosná? Změnilo to nějakým způsobem

Váš pohled na integraci – negativně či pozitivně?
V mém případě velice kladně!
6)

Máte jako pedagog pocit, že máte dostatek informací a podpory školského

systému pro práci s dítětem se speciálními potřebami a jeho integraci do kolektivu a
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výuky ostatních dětí? Jak vám pomáhá znalost diagnózy dítěte, pracovníci SPC, kteří
do školky docházejí a asistent pedagoga?
Jako pedagog nemám dostatek informací ani vědomostí v této oblasti. Myslím, že znalost
diagnózy dítěte určitě pomáhá vědět jak s dítětem pracovat, jak reagovat…
7)

Myslíte si, že je současný školský systém připraven pro integraci? Jaké změny

v současném školském systému by dle Vás byly potřebné ke zlepšení podmínek
integrace dětí se speciálními potřebami?
Více MŠ zaměřených na integraci s menším počtem dětí na třídách s pomocí asistenta. Více
školení zaměřených na integraci a více pedagogů se speciálním vzděláním.
8)

Myslíte si, že vaše MŠ je připravená pro integraci dětí se speciálními

potřebami?
Ne.
9)

Jaké výhody dle Vás přináší provedení diagnózy u dítěte se speciálními

potřebami a přidělení asistenta pedagoga? Co pro vás znamená přítomnost asistenta
pedagoga v rámci každodenního fungování MŠ?
i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Jistě individuální přístup k dítěti s pomocí asistenta, diagnóza pomáhá při práci a dalším
rozvoji dítěte.
ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Pomoc asistenta zajistí klidnější výuku.
iii)

pro práci pedagoga

Při diagnóze ví pedagog, jakým způsobem vést výuku dětí, asistent pomáhá dítěti se
začlenit a pracovat dle tempa dítěte.
10)

Jakým způsobem získáváte informace o školní integraci a o dětech se

speciálními potřebami?
a)

z externího školení pedagogických pracovníků - NE

b)

od pracovníků SPC, kteří do MŠ docházejí - ANO

c)

zjišťuji si je sama – sebevzděláváním - ANO

11) Jaké používá vaše MŠ pomůcky pro rozvoj řeči?
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Máme nějaká CD, např. Chytré dítě, to občas používáme při individuální práci. Jsou to
cvičení formou hry, takže to děti baví. Jinak si povídáme o tom, co je na obrázku,
rozebíráme říkadla a písničky… Využíváme dětské časopisy, obrázkové knihy a pexeso.
Děti se dost věcí naučí v kroužku Předškolák.
12) Jaký by měl být podle Vás správný přístup k dětem s vývojovou dysfázií?
Hlavně si uvědomit, že dítě má problém porozumět, takže je důležitá trpělivost a dostatek
vnímavosti. To je pro některé lidi, i děti, občas asi těžké. Při komunikaci se snažit dívat do
očí a mluvit s dítětem jednoduše, heslovitě. Snažit se komunikovat i jinak než verbálně.
13) Zaznamenala jste, že by se děti nějak posmívaly nebo více ubližovaly dítěti
postiženému vývojovou dysfázií či jinou LMD (lehká mozková dysfunkce)? Mělo dítě
s vývojovou dysfázií tendenci spíše komunikovat a stát se součástí kolektivu, nebo stát
mimo dění?
Ze začátku děti moc nevěděly, jak se chovat k takovému dítěti. Možná je to i tím, že se do
jejich chování promítá i postoj nás dospělých. Taky nás to může znejistět. Takto postižené
dítě možná někdy i stojí trochu stranou, protože některé situace pro něj nejsou
srozumitelné. Neví, co má dělat a jak se chovat. A děti jsou někdy k ostatním neúprosné…
Ale nikdo z dětí se mu neposmíval. Pokud vznikaly nějaké konflikty, tak spíš proto, že děti
nechápaly jeho reakce. Většinou se všechno vysvětlilo.

5.3.3 Učitelka Karolína, působící ve třídě Matěje
1)

Jaký je Váš názor na integraci znevýhodněných dětí do klasických tříd MŠ?

a)

popište prosím, zda a jaká vidíte pozitiva integrace

i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Integrace je výborná věc, ale vždy záleží na zhodnocení individuálních možností
integrovaného dítěte a také možností školního zařízení. Může to být tedy v mnoha směrech
pozitivní pro dítě – přirozené prostředí MŠ, které jej může posunout dál, ale znamená to
také větší nároky, které dítě nemusí zvládnout. Myslím, že tohle předem nelze nikdy zaručit.
ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Děti a pedagogové se setkají s kamarádem, který je v něčem znevýhodněn. Pro sociální
učení je to dobré, a je, myslím, velmi vhodné, že se s tím setkávají již v předškolním věku.
Děti v tomto věku rozdíly vnímají jinak, resp. nevnímají je tak významně.
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iii)

pro práci pedagoga

Je to výzva. Od pedagoga to vyžaduje velkou dávku trpělivosti a tolerance, což by mělo být
samozřejmé. Vrací nás to někam k základům pedagogiky, až ke Komenskému.
b)

popište prosím, zda a jaká vidíte negativa integrace

i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Nejsem si jistá, zda dítě dostane to, co potřebuje. Speciální školství je jistě lépe připraveno
na děti se znevýhodněním. Dítě musí čelit velkému stresu, režim a pravidla běžné MŠ pro
něj musí být velkou zátěží. Ale jak jsem zmínila – záleží na individualitě dítěte.
ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

Pro kolektiv dětí je to také určitý stres, zejména narušuje-li postižené dítě neustále výuku –
běžný chod. Děti by se neměly cítit ohroženy, měly by mít pocit bezpečí, když si hrají,
vykonávají řízenou činnost… Nezapomínejme, že mezi těmi „zdravými“ je řada dětí velmi
citlivých, s různými problémy a pouze nepotvrzenými diagnózami.
iii)

pro práci pedagoga

Při stávajícím počtu dětí (tedy zpravidla 28) je to jen těžko proveditelné. Rozhodně ne bez
asistenta pedagoga. I tak je to náročné a vyžaduje to jistou odolnost.
2)

Jaké jsou vaše zkušenosti s integrací z praxe pedagoga? Kolik integrací

znevýhodněného dítěte v průběhu Vašeho působení proběhlo v MŠ?
Prozatím mám jen tuto jednu zkušenost.
3)

Myslíte, že se v rámci realizované integrace podařilo zajistit pro integrované

dítě bezpečné prostředí?
Myslím, že ano. Po určitých úpravách režimu a s podporou asistentky se podařilo vytvořit
pro Matěje prostředí, ve kterém se cítil dobře.
4)

Čeho se v rámci sledovaného období integrace podařilo dosáhnout?

Chlapec se velmi pěkně socializoval a děti získaly další podněty z hlediska sociální
výchovy. Mohli jsme také sledovat posun ve vývoji v řečové i rozumové oblasti. Odhaduji
ale, že většina věcí bude právě nyní na vzestupu – chlapec se tzv. nastartoval.
5)

Byla tato zkušenost pro Vás osobně přínosná? Změnilo to nějakým způsobem

Váš pohled na integraci – negativně či pozitivně?
Moje pochybnosti o integraci obecně asi úplně nezmizí. Nejsem speciální pedagog a
neumím si stále představit, že by to takto mohlo fungovat běžně u všech druhů postižení.
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Jak jsem řekla, mnoho záleží na osobnosti dítěte, ale i pedagoga. Myslím, že někteří
pedagogové na to nejsou dostatečně připraveni. Nicméně tuto integraci hodnotím spíše
pozitivně.
6)

Máte jako pedagog pocit, že máte dostatek informací a podpory školského

systému pro práci s dítětem se speciálními potřebami a jeho integraci do kolektivu a
výuky ostatních dětí? Jak vám pomáhá znalost diagnózy dítěte, pracovníci SPC, kteří
do školky docházejí a asistent pedagoga?
Dokud pedagogové nebudou mít alespoň základy speciální pedagogiky, nebudou se cítit
dostatečně fundování k vychovávání a vzdělávání postiženého dítěte. Je tu tedy stále
mezera… Znalost diagnózy dítěte může vše usnadnit, ale také nemusí nic řešit. Záleží na
domluvě s rodiči a posouzení SPC.
7)

Myslíte si, že je současný školský systém připraven pro integraci? Jaké změny

v současném školském systému by dle Vás byly potřebné ke zlepšení podmínek
integrace dětí se speciálními potřebami?
Není. Více vzdělaných pedagogů, odborníků a asistentů by situaci pomohlo. Klíčový je ale
dobře fungující systém. Nejsem si jistá, jestli je na to připravená naše společnost –
všeobecně.
8)

Myslíte si, že vaše MŠ je připravená pro integraci dětí se speciálními

potřebami?
Upřímně – nejsem si jistá. Ale snažili jsme se dělat, co jsme mohli.
9)

Jaké výhody dle Vás přináší provedení diagnózy u dítěte se speciálními

potřebami a přidělení asistenta pedagoga? Co pro vás znamená přítomnost asistenta
pedagoga v rámci každodenního fungování MŠ?
i)

pro znevýhodněné dítě a jeho vývoj

Asistent pedagoga by měl fungovat jako spojovací článek mezi postiženým dítětem/dětmi a
pedagogem, a samozřejmě rodinou. S asistentem můžeme zajistit tzv. individuální program
pro dítě. Měl by to být informovaný a poučený člověk, nejlépe vzdělaný v oboru speciální
pedagogika, aby dokázal rozeznat a naplnit speciální potřeby dítěte. Znalost diagnózy a
pomoc asistenta pomáhá při práci s dítětem. Integrované dítě by mělo mít v asistentovi
bezpečný přístav, alespoň ze začátku integrace.
ii)

pro kolektiv; pro vývoj a výchovu ostatních dětí

65

Pomoc asistenta pedagog ocení i při práci s ostatními dětmi. Děti brzy pochopily, že se
mohou obracet i na asistentku, pokud mají nějaký problém a respektovaly ji jako dalšího
člena pedagogického týmu.
iii)

pro práci pedagoga

S asistentem je to trochu jiný způsob práce, je potřeba se otevřít spolupráci, a pokud to
partnerství skutečně funguje, je to velká výhoda pro všechny. Pro někoho to může znamenat
problém a vnímat asistenta jako rušivý element. Záleží také na osobnosti pedagoga a
asistenta.
10)

Jakým způsobem získáváte informace o školní integraci a o dětech se

speciálními potřebami?
a)

z externího školení pedagogických pracovníků - Ano, něco málo.

b)

od pracovníků SPC, kteří do MŠ docházejí - Ano, částečně.

c)

zjišťuji si je sama – sebevzděláváním - Ano, snažím se stíhat, číst a sledovat

dění.
11) Jaké používá vaše MŠ pomůcky pro rozvoj řeči?
Využívám zejména písničky, říkadla, básničky… Hodně si povídáme, sedíme v kroužku a
děláme různá jazyková cvičení, ale bohužel neděláme to moc často. Měli bychom tomu
věnovat víc. Hodně pracujeme s knihami – dětem čteme a povídáme si příběhy, popisujeme
obrázky. Občas používáme i počítač a některé programy i na rozvoj řeči, ale to je
problematické při velkém počtu dětí.
12) Jaký by měl být podle Vás správný přístup k dětem s vývojovou dysfázií?
Ideálně – jako ke všem dětem – individuální. Téměř každé dítě má nějaký svůj problém,
leckdy ho jen tušíme, často o něm víme, ale nemáme dostatek času se tím opravdu do
hloubky zabývat. Důležité je hlavně naslouchat a mít trpělivost. U dítěte s vývojovou
dysfázií to platí dvojnásob. U něj si musíme ještě uvědomit, že těch problémů má víc než jen
jeden…
13) Zaznamenala jste, že by se děti nějak posmívaly nebo více ubližovaly dítěti
postiženému vývojovou dysfázií či jinou LMD (lehká mozková dysfunkce)? Mělo dítě
s vývojovou dysfázií tendenci spíše komunikovat a stát se součástí kolektivu, nebo stát
mimo dění?
Děti zpočátku rozčilovalo, že se Matěj chová neadekvátně situaci, nemohli pochopit, proč
do nich strká a bere jim hračky. Ještě víc je zlobilo, že oni to dělat nemohou. Nějaké tření
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tu bylo, ale naučili jsme se s tím všichni, včetně dětí pracovat. Bylo to náročně, ale
postupem času se stal součástí kolektivu a byl oblíbený, rozhodně nebyl mimo. Ale někdy
jsem měla pocit, že by mu přece jen více vyhovoval menší kolektiv a klidnější režim.

5.4 Zhodnocení výsledků integrace dle dotazníků
Vzhledem k tomu, že začátek této integrace provázel skeptický postoj pedagogů, bylo
zajímavé sledovat jejich reakce v závěru integrace. Otázky přicházely už v průběhu
integrace při řešení různých situací, které nastávaly. Shrnuji zde témata, o kterých jsme
s pedagogy diskutovali během školního roku.
Pro oslovené respondentky byla tato realizovaná integrace jejich první pedagogickou
zkušeností s integrací dítěte se speciálními potřebami. Tato skutečnost se promítla do jejich
hodnocení a pohledu na vzniklou situaci. Největší deficit pociťovaly ve svém
nedostatečném vzdělání v oblasti speciální pedagogiky. Na tuto skutečnost upozorňovaly
velice často. Učitelky shodně uvádějí, že integraci stále vnímají jako problematickou, ale
dokáží si ji představit za upravených podmínek. Jako zástupci uvedeného předškolního
zařízení si však nejsou jisté, zda je jejich MŠ schopna poskytovat dostatečné zázemí a
oporu pro děti se speciálními potřebami. Největší úskalí integrace spatřují ve velkém počtu
dětí na třídu, tedy na jednoho pedagoga. Integraci si neumí představit bez asistenta
pedagoga a spolupráci s ním zhodnotily kladně. Pro všechny tři dotazované učitelky
znamenala realizovaná integrace přínos v profesním i osobním životě a pochopily ji jako
výzvu pro pedagogickou práci. Mezi pozitivy integrace pro postižené dítě vidí jeho
socializaci ve skupině vrstevníků, učení se nápodobou a přiblížení se každodenní realitě v
běžném předškolním zařízení. Jako jednoznačně pozitivní hodnotí respondentky vliv
integrace na ostatní zúčastněné – kolektiv dětí a pedagogy. Seznámení se s odlišností a
handicapem učí děti od předškolního věku toleranci, empatii a vzájemné spolupráci. Při
hodnocení negativních stránek integrace poukazují dotazované na větší míru stresu,
kterému je integrované dítě vystaveno během denního režimu v MŠ. Stres a narušení her i
jiných činností také zmiňují v souvislosti s ostatními (zejména citlivějšími) dětmi, které tak
mohou integraci postiženého dítěte vnímat jako rušivou.
Všechny tři dotazované došly k závěru, že se chlapec úspěšně integroval do kolektivu dětí,
navázal i přátelský vztah a zaznamenaly jeho pokrok v řečové a rozumové oblasti. Ačkoliv
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respondentky hodnotí uskutečněnou integraci celkově kladně a jsou nyní více otevřené
dalším možným integracím, jedna z nich připouští, že má neustále pochybnosti o
zařazování postižených dětí do běžného kolektivu a zmiňuje zejména důležitost
posuzování individuality dítěte i pedagoga.

V rámci svého vzdělávání využívají

pedagožky externích školení a vědomosti si snaží doplňovat sebevzděláváním. Neustále
však upozorňují na chybějící znalosti z oboru speciální pedagogika u pedagogů běžných
školních a předškolních zařízení. Budoucnost integrace spatřují spíše ve zvýšení počtu MŠ
zaměřených na integraci s menším počtem dětí a kvalifikovanými speciálními pedagogy,
než v začleňování postižených dětí do MŠ běžného typu s klasickým počtem žáků. Co se
týká rozvoje řeči, nevyvíjí MŠ podle odpovědí dotazovaných žádný speciální logopedický
program. MŠ nedisponuje ani speciálními pomůckami pro rozvoj řeči a počítačové
programy vhodné spíše k individuální výuce využívají pedagožky jen zřídka. Nepůsobí zde
kvalifikovaný logoped. Jako hlavní zdroj k rozvíjení řečové oblasti tedy slouží knihy,
obrázky, procvičování říkanek, písniček apod. Částečně se tato výuka realizuje v kroužku
Předškolák. Učitelky připouští, že tato oblast zůstává poněkud opomíjena. Všechny tři
respondentky si uvědomují, že komunikace s dysfatikem vyžaduje určitá specifika a
pravidla, která je nutná dodržovat. Pochopily, že úspěšná komunikace s Matějem se
zakládá na krátkých, heslovitých pokynech, udržování očního kontaktu a větší míře
empatie a trpělivosti. Jedna z učitelek zmiňuje důležitý postřeh, že téměř každé dítě má
nějaký svůj problém a pedagog většinou nemá dostatek času věnovat mu náležitou
pozornost. A postiženým dětem by se měl pedagog věnovat dvojnásobnou mírou.
Dotazované nezaznamenaly v průběhu integrace žádný posměch a ubližování ze strany
ostatních dětí vůči Matějovi. Některé děti rozdíly nijak výrazně nevnímaly, jiné děti spíše
nechápaly Matějův způsob chování a nerozuměly jeho řečovému projevu. Jak pedagožky
zmiňují, bylo nutné nepodceňovat případné negativní reakce dětí a vše dětem včas
vysvětlovat. Jedna z učitelek upozorňuje na skutečnost, že na děti může mít vliv i nejistá
nebo neadekvátní reakce dospělých (pedagogů, rodičů). Jedna z respondentek se domnívá,
že Matěj by lépe prospíval v menším kolektivu dětí s klidnějším režimem.
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6. ZÁVĚR
Bakalářská práce se zabývá speciálně pedagogickou podporou dítěte s vývojovou
dysfázií a zrakovým postižením integrovaného v předškolním zařízení. Cílem práce bylo
sledovat průběh integrace dítěte, rozvoj jeho schopností, popsat specifika pedagogického
přístupu, interakci okolí na dítě s problematickým verbálním projevem, přijetí
integrovaného dítěte ve třídě ostatními dětmi i pedagogy a zaznamenat případnou změnu
klimatu v kolektivu. V práci jsem sledovala také možná rizika, která se mohou při integraci
vyskytnout. Integraci může zkomplikovat nefungující spolupráce pedagoga s asistentem
pedagoga, neochota rodičů spolupracovat s pedagogy či nereálná představa rodičů o
integraci a rozvoji schopností jejich potomka. Další z možných rizik je naopak
podceňování možností integrovaného dítěte pedagogy či rodiči a případné ubližování
postiženému dítěti ostatními dětmi (Přinosilová, 2013, Michalík in Vrbová, 2012).
S podobným názorem jsem se setkala během své praxe u laické veřejnosti i u pedagogů
působících v předškolním zařízení.
Předložená práce je v teoretické části tvořená souhrnem poznatků o vývojové
dysfázii, zrakovém a kombinovaném postižení, které jsem zpracovala na základě studia
odborné literatury a odborných internetových zdrojů. Po vymezení termínu vývojové
dysfázie a popisu etiologie a symptomatologie se věnuji příznakům mluveného projevu
dysfázie a dalším příznakům. Další část tvoří přehled možnosti reedukace dysfázie, věnuje
se jak obecným postupům, tak i konkrétnímu rozvíjení jednotlivých oblastí, zejména řeči,
smyslového vnímání a grafomotoriky. Pro úplnost popisu postižení integrovaného dítěte se
další dvě podkapitoly zabývají etiologií a reedukací zrakového postižení a kombinovaným
postižením.
Další část teoretické části uvádí do problematiky péče a vzdělávání dítěte
s postižením a integrací do školního zařízení. Nastiňuje možnosti výchovy a vzdělávání
postiženého dítěte, které je závislé nejprve na přijetí rodinou, poté se mu nabízejí možnosti
v podobě speciálních škol nebo integrace do běžné školní docházky. Vzhledem k zaměření
výzkumné části se hlouběji věnuji charakteristice integrace i inkluze a uvádím jednotlivé
její složky, včetně individuálního vzdělávacího plánu a asistenta pedagoga. Podrobněji je
rozepsána integrace dítěte se speciálními potřebami do běžné mateřské školy, jednotlivé
aspekty předškolní integrace a také na možná rizika s integrací spojená.
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Výzkumná část seznamuje s diagnózou integrovaného dítěte, s podmínkami
integrace a její konkrétní realizací. První část výzkumné části popisuje speciálně
pedagogickou podporu dítěte v jednotlivých oblastech a uvádí příklady některých činností.
Druhou část výzkumné práce tvoří dotazníky, které dokreslují průběh a hodnocení
integrace. V této části se mohly vyslovit učitelky působící v MŠ v době integrace. Cílem
tohoto výzkumného šetření bylo zjistit, jak učitelky vnímaly průběh integrace, jaký na ně
měla vliv a jakým způsobem se změnil jejich přístup k ní. Dotazníky se okrajově věnovaly
realizaci výuky vývoje řeči u předškolních dětí. Sledovaná MŠ podle odpovědí
dotazovaných nevyvíjí žádný speciální logopedický program, nepůsobí zde kvalifikovaný
logoped a při výuce nejsou takřka vůbec využívány speciální pomůcky pro rozvoj řeči počítačové programy vhodné spíše k individuální výuce využívají pedagožky jen zřídka.
Z dotazníků vyplynulo, že respondentky považují realizovanou integraci za úspěšnou,
ačkoli ji zpočátku provázely jisté neshody a pochybnosti.
Matěj měl všechny předpoklady k tomu, aby byl integrován do běžné mateřské školy (dále
MŠ) a aby byla tato integrace úspěšná. Ačkoli se u Matěje sešla kombinace závažné
zrakové vady (kompenzovaná kvalitní optikou) a těžké vývojové dysfázie převážně
receptivního typu, v mnoha oblastech byl jeho vývoj srovnatelný s jeho vrstevníky.
Vyšetření psychologického vývoje konstatovala, že je Matěj sociálně šikovný,
temperamentní a spontánní, motoricky dovedný a obratný, velice inteligentní, má velmi
dobrou paměť a je u něj pozorována velká snaha komunikovat a vyhledávat vztahy.
Speciálně pedagogické centrum (SPC) podílející se na integraci v závěru školního roku
konstatovalo, že docházka do běžné MŠ s asistentem pedagoga byla vhodná volba a
zhodnotilo integraci jako úspěšnou. Matěj udělal velký pokrok v řečovém projevu, rozšířila
se jeho aktivní slovní zásoba i častost jejího praktického využití. Z jeho původních
jednotlivých spíše hůře srozumitelných slov se postupně rozvinuly jednoduché dvou až tří
slovné věty Posun jsme také pozorovali u rozumových schopností (matematické a
prostorové představy) a také u výtvarné činnosti (Matěj kreslení neměl mezi oblíbenými
činnostmi v MŠ, ale ve volných chvílích se takto realizoval rád). Při porovnání počtu a
řekněme kvality výkresů z počátku integrace a v závěrečné části (cca poslední třetině), je
patrný vzrůst jeho zájmu o tuto činnost i lepší práce jemné motoriky. To souvisí i
s rozvojem oromotoriky, kde také dosáhl velkého pokroku.
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Komunikace byla zpočátku integrace klíčovým problémem. Pro některé děti (i pedagogy)
bylo neporozumění zásadní překážkou integrace Matěje do běžné třídy. Během ročního
sledování shrnutého v této práci se Matěj naučil komunikovat na jednoduché úrovni,
v jednoduchých větách, slova nabyla na srozumitelnosti a jeho schopnost porozumění
mluvenému projevu také výrazně vzrostla. Tím se znatelně zlepšila i jeho pozice v rámci
kolektivu, otevřenost pedagogů k integraci a Matějovo sebevědomí a ochota účastnit se
běžných činností spolu s ostatními.
Toto moje pozorování potvrzuje, že komunikace je klíčovou kompetencí v každém věku a
jak zmiňuje Dousková (2010) „děti se specifickým narušením jazykových schopností
vykazují převážně jazykové obtíže. Omezení v těchto dovednostech neznamená nic dobrého
pro život člověka, pro jeho vzdělávání a budoucí ekonomický úspěch.“ (Dousková, 2010, s.
12). Problémy v sociálních vztazích u dysfatiků potvrzuje také Vrbová (2012): dysfatické
děti jsou lehce unavitelné, často mají problémy v sociálních vztazích, tudíž si obtížně
hledají kamarády. Porucha může negativně ovlivnit trávení volného času a výběr budoucí
profese (Vrbová, 2012).
Výzkum (Gertner, Rice a Hadley, 1992), který se zabýval vlivem komunikačních
kompetencí na preferenci vztahů předškolních dětí, srovnával tři skupiny dětí: děti
s normálním řečovým vývojem, děti s narušenou jazykovou schopností a děti učící se
angličtinu jako druhý jazyk. Výsledkem bylo, že děti si v předškolním věku vybírají ke hře
raději kamarády s normálním řečovým vývojem. Děti s narušenou jazykovou schopností
měly navíc obtíže si vybrat jiné dítě, se kterým by si chtěly hrát. Zvolily kamarády ze
seznamu tak, jak byly děti označeny za sebou. Tendence omezování účasti integrovaných
dětí v mimoškolních aktivitách plynoucí z problémů komunikace s ostatními žáky
potvrzuje i Michalík (in Vrbová, 2012).
Velmi důležitým aspektem určujícím úspěšnost či neúspěšnost integrace je vzájemná
spolupráce pedagogů, asistenta pedagoga a rodiny. Problém v kterékoli z těchto oblastí
může integraci zkomplikovat či znemožnit.
Nefungující spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga je podle mého názoru z hlavních
rizik. Pokud není atmosféra ve školním zařízení prointegračně naladěna, mohou mít
pedagogové problém vnímat asistenta pedagoga jako kolegu (Jankovský, 2001). Při této
integraci spolupráce mezi pedagogy a asistentem fungovala, obě strany se snažily
naslouchat druhé a navzájem se respektovat.
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Neochota rodičů spolupracovat s pedagogy či nereálná představa rodičů o integraci a
rozvoji schopností jejich potomka signalizuje další problém v integračním procesu.
S nedostatečnou komunikací rodičů s vedením MŠ a pedagogy jsme se potýkali zejména
na počátku integrace. Vzájemnou nedůvěru vzniklou z předchozího roku integrace Matěje
ve třídě nejmladších dětí s osobním pedagogem vybraným a placeným rodiči se nepodařilo
zcela prolomit. Rodiče v prvních měsících pečlivě sledovaly každý krok asistenta
pedagoga, přicházely s neadekvátními návrhy přesahující rámec integrace a neměly zájem
pochopit funkci a činnost asistenta pedagoga. Ke vzájemné dohodě však došlo a fungovala
až do závěru docházky Matěje do MŠ.
Další z možných rizik je ubližování dítěti ostatními dětmi. Podle zdrojů se děti se
zdravotním postižením integrovaní do běžného kolektivu mohou stát často obětí násilí či
šikany (Přinosilová, 2013). Totéž se domníval i otec Matěje, a tak ho učil boxu, aby byl
schopen se bránit. Měli jsme pak spíše opačný problém, aby Matěj, který nechápal ve svém
věku způsob a využití sebeobrany, neubližoval dětem. Jak vyplývá také z dotazníku,
ostatní děti se integrovanému dítěti neposmívaly, ani jinak neubližovaly. Děti rozdíly
většinou nijak výrazně nevnímaly, a pokud ano, tak spíše nechápaly Matějův způsob
chování a nerozuměly jeho řečovému projevu. Považuji za nutné dodat, že většina dětí
v MŠ byla Matějem a jeho odlišností zpočátku fascinována, později zvýšený zájem opadl a
vystřídala jej spíše lhostejnost. Přehnané obavy v této otázce potvrzuje také Michalík (in
Vrbová, 2012), který uvádí, že „jedním z důvodů odmítnutí integračních tendencí, zejména
v počátcích 90. let, byly obavy z odmítnutí dítěte zdravými spolužáky. Argumentem se stala
obvyklá zkušenost většiny dospělých s „krutostmi“ dětí projevovanými vůči spolužákům,
kteří se výrazněji odlišovali od běžného průměru. Odlišností mohly být zrzavé vlasy,
odstávající uši, drobná vada řeči, stejně jako brýle, pihy nebo sociální postavení rodičů.
Obvyklým konstatováním pedagogů i rodičů v těchto případech je, že „děti dokážou být
velmi kruté“. Několik let integrační praxe u nás zatím podobným obavám nenasvědčuje.
Ukazuje se, že přítomnost dítěte s postižením ve třídě je ostatními dětmi zpravidla vnímána
jinak než výše uvedené, v podstatě drobné odchylky. Děti zpravidla cítí závažnost
skutečného zdravotního postižení a vítězí soucit a pomoc, vystřídaná později u některých
spolužáků lhostejností.“ (Vrbová, 2012).
Jako důležitý prvek ohrožující integraci považuji však především nepochopení či nepřijetí
integrace jako takové pedagogy. Je v pořádku, pokud probíhá mezi pedagogy diskuse na
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toto téma, i s odlišnými názory na dílčí aspekty integrace. Odmítavé stanovisko, zejména
už v rámci probíhající integrace, však vnímám jako přístup neprofesiální. Vrbová (2012)
potvrzuje, že by dnes nemělo docházet k tomu, že někteří pedagogové zastávají trvale
výrazná protiintegrační stanoviska. U pedagogů, kteří se podíleli na realizaci této integrace,
se zpočátku projevovala nedůvěra ve spolupráci s asistentkou pedagoga a v úspěšnost
integrace. Asistentku i integrované dítě vnímali jako cizorodý prvek, který jim naruší
zaběhnutý způsob práce. Postupem času ovšem pochopili, že informovaný a spolupracující
asistent je naopak ku prospěchu jejich práce. Se skeptickým pohledem na integraci také
úzce souvisí nerealistická očekávání pedagogů od „výkonů“ postiženého dítěte. V přístupu
pedagogů sledované MŠ se střídala vstřícnost a trpělivost (pokud se dostavil třeba i jen
malý úspěch ve výuce s Matějem) s únavou a zklamáním (pokud se zrovna moc nedařilo a
Matěj stagnoval). Souhlasím s Vrbovou (2012), která upozorňuje, že „dítě není do školy
přijímáno a smysl integrace nespočívá ve snaze dítě „znormalizovat“. Podstatou a
základním předpokladem úspěšné integrace je naopak poskytnutí odpovídajících
prostředků speciálně-pedagogické podpory“. Není nutné, aby se integrované dítě zapojilo
do všech aktivit, ale aby mělo tu možnost a činilo tak podle svých možností. Matěj se
zapojil postupně do všech činností, pokud pro něj byly některé aktivity nesrozumitelné,
brzy je opouštěl a jen je sledoval. Pokud bychom jej nutili, odmítal by účast ještě více.
Vyhledával naopak rád aktivity zaměřené více na jiné smysly než řečový projev, např.
pohybové hry, hra s hudebními nástroji, poznávání ovoce a zeleniny formou ochutnávání,
modelování s různými hmotami a zpěv.
Musím podotknout, že v průběhu integrace se názor i přístup pedagogů změnil. U většiny
pedagožek se názor na integraci výrazně posunul směrem k pozitivnímu přístupu a
integraci jsou nyní již nakloněny. Pochybnosti o tomto postupu (integraci vůbec) však byly
na počátku integrace a naší spolupráce výrazné. Předpokládám, že hlavním důvodem byla
zejména neuspokojivá spolupráce s osobní asistentkou i rodinou při předcházející integraci
Matěje ve třídě nejmenších dětí (do 3-4 let), nedostatek vzdělání v oblasti speciální
pedagogiky a prakticky nulová zkušenost s integrací. Z těchto důvodů se z počátku obávaly
nejen přítomností „jiného“ dítěte, ale i dalšího pedagoga v rámci každodenní činnosti.
Kombinace docházky do běžné MŠ s asistentem, pravidelné logopedické péče,
třítýdenního stacionáře na Foniatrické klinice a pečlivého domácího samostudia se ukázala
pro Matěje jako adekvátní a pro jeho vývoj velmi úspěšná.
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Nyní Matějovy kroky povedou do prvního ročníku na základní školu. Jeho řečový vývoj je
nyní na vzestupu a rozumové schopnosti jsou v normě, bude také záležet na tom, zda se
neobjeví některá ze specifických poruch učení. Podle zkušeností pracovníků SPC, které se
mnou a pedagogy MŠ na integraci spolupracovalo, je více než polovina dětí s dysfázií za
určitého individuálního přístupu učitele schopna bez obtíží absolvovat běžnou základní
školu.

Doporučení pro speciálně pedagogickou praxi
Můj výzkum se zaměřil na věkovou skupinu předškolního věku. Bylo by zajímavé popsat
další vývoj sledovaného dítěte v prvních školních letech, rozvoj jeho řečové schopnosti a
následnou integraci na základní škole. Neméně zajímavé by bylo srovnání integrací
dalších, podobně postižených dítěte v předškolních zařízeních.
Na základě získaných výsledků bych v zájmu rozvoje speciálně pedagogické praxe
doporučila zaměřit se na prohlubování znalostí pedagogů předškolních a školních zařízení
k problematice narušené komunikační schopnosti. Neméně důležitá se jeví podpora
spolupráce rodiny a školního zařízení a upřesnění informací o funkci a kompetencích
asistenta pedagoga a vzájemné spolupráci asistentů s pedagogy.
Upozornila bych také na důležitost rozvíjení komunikativních a jazykových kompetencí
integrovaného dítěte s ostatními dětmi v rámci přirozeného školního prostředí. Za vhodné
bych považovala zvýšenou pozornosti rozvoji jazykových kompetencí intaktních dětí
během péče v předškolním zařízení.
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