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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce je Speciálně pedagogická podpora dětí ze sociálně vyloučených 

lokalit při vzdělávání v mateřských a základních školách. Práce se zabývá tématem sociálního 

znevýhodnění dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část se zaměřuje na 

vymezení termínu sociální znevýhodnění a sociálně vyloučené lokality. Dále se práce zabývá 

vlivem rodiny na sociální učení dětí a dopady sociálního znevýhodnění na vývoj 

a  vzdělávání. Dvě kapitoly práce se zabývají možnostmi podpory dětí se sociálním 

znevýhodněním. Jedna z těchto kapitol se věnuje poskytování podpůrných opatření na 

školách, druhá vymezuje některé strategie a programy zaměřené na rozvoj těchto dětí. 

Praktická část analyzuje výsledky výzkumného šetření mapujícího úroveň rozvoje vybraných 

dílčích funkcí u dětí pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Ve výzkumném šetření 

byla použita metoda testování. V rámci výzkumu bylo testováno 10 dětí pocházejících ze 

sociálně vyloučených lokalit. Jejich výsledky v daných testech byly porovnány s kontrolní 

skupinou 10 dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Výzkumné šetření 

potvrdilo, že žáci se sociálním znevýhodněním vykazují v testech horší výsledky. Proto je 

důležitým předpokladem jejich úspěšného rozvoje systematická a  intenzivní podpora. Cílem 

práce tedy bylo navrhnout vhodný systém podpory dětí se sociálním znevýhodněním ve 

vzdělávání od včasné péče a podpory rodiny až po vzdělávání na základní škole. 
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ABSTRACT 

The topic of the master thesis is Special education support for children from socially excluded 

localities in education in preschools and primary schools. The thesis deals with the topic of 

social disadvantage of children of pre-school and elementary school age. The theoretical part 

is focused on defining the terms social disadvantage and socially excluded area. Furthermore, 

the thesis deals with the influence of the families on social learning of children and the 

consequences of social disadvantage on the children’s development and education. Two 

chapters of the thesis deal with the possibilities of support for socially disadvantaged children. 

One of them is devoted to the provision of support measures at schools, the other one defines 

some strategies and programs aimed at the development of the children. 

The practical part analyses the results of a research survey mapping the level of development 

of particular selected functions in children from socially excluded areas. The used research 

method was testing. The research involved testing of 10 children from socially excluded areas 

and their results were compared to the testing results of other 10 children who were not from 

socially excluded areas. The research survey confirmed that socially disadvantaged pupils 

show poorer results in tests. Therefore, systematic and intensive support is a key precondition 

for their successful development. The aim of the thesis was to propose a suitable system of 

support for children with social handicap in education; from pre-school support and care of 

the family to elementary school education. 
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Úvod  

Tato diplomová práce se zabývá tématem sociálního znevýhodnění dětí předškolního 

a  mladšího školního věku a jeho dopady na žáky v procesu vzdělávání.  

Svou diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části – část teoretickou a část praktickou.  

V teoretické práci se věnuji vymezení termínů sociální znevýhodnění a sociálně vyloučené 

lokality. První kapitola se zabývá základními charakteristikami těchto pojmů. Děti pocházející 

ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou významně ovlivněné prostředím, v  němž vyrůstají 

a které ovlivňuje jejich vývoj. Toto prostředí je narušeno mnoha různými okolnostmi, které na 

dítě mohou často velmi negativně působit a ovlivnit jeho rozvoj. Proto se ve druhé kapitole 

věnuji rodině a jejímu působení na vývoj dítěte a jeho sociální učení. 

Třetí kapitola se již věnuje dopadům sociálního znevýhodnění do vzdělávání žáků. Jsou zde 

vymezeny obtíže, se kterými se žáci v edukačním procesu mohou potýkat a které mohou být 

příčinou jejich školních neúspěchů.  

Čtvrtá kapitola se zaměří na podpůrná opatření poskytovaná žákům se sociálním 

znevýhodněním ve vzdělávání, která jsou nezbytným předpokladem pro zajištění úspěšnosti 

a  k odstranění bariér a nerovností ve vzdělávání. Podpůrná opatření pomáhají vyrovnávat 

šance žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytují srovnatelné podmínky 

a  možnosti pro jejich edukaci. Pátá kapitola se zaměří na strategie a programy podporující 

rozvoj dětí se sociálním znevýhodněním.  

V praktické části práce se zaměřím na zmapování míry rozvoje některých dílčích funkcí u dětí 

ze sociálně vyloučených lokalit ve vybraných diagnostických testech. Úspěšnost těchto dětí 

v daných testech porovnám s výsledky dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit 

a  pokusím se vymezit oblasti, které jsou u dětí se sociálním znevýhodněním problematické 

a  ve kterých selhávají. Na základě zjištěných dat a s podporou získaných informací 

v teoretické části navrhnu systém podpory žáků se sociálním znevýhodněním.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 Sociální determinanty ve vzdělávání 

1.1 Sociální znevýhodnění 

Sociální znevýhodnění je poměrně širokou kategorií. Setkáváme se s různými definicemi dle 

toho, v jakém oboru její autor působí, jaké má zkušenosti a cíle (Habrová in Felcmanová, 

Habrová a kol., 2015). Průcha (1998, s. 226) uvádí, že sociálně znevýhodněný je „jedinec, 

který má v důsledku svého sociálního postavení omezen přístup k některým společenským či 

materiálním statkům, např. vlivem původu, náboženství, aj.“ Postoj a přístup většinové 

společnosti ke znevýhodněným jedincům se často objevuje ve dvou protipólech. Jedná se 

o  postoj pozitivní, podporující participaci těchto osob ve společnosti, označovaný též jako 

integrace a postoj negativní, projevující se snahou o vyloučení ze společnosti – segregace. 

Nicméně se ve společnosti objevuje ještě další skupina obyvatel, jejichž postoj vůči lidem 

s určitým znevýhodněním není vyhraněný. Tyto postoje ukazují také vyspělost společnosti 

z hlediska ohleduplnosti a přijetí znevýhodněných jedinců (Fischer, Škoda, 2008). Snahou 

demokratické společnosti je zajistit rovnost šancí na společenské uplatnění u všech jejích 

jedinců.  

Je velmi obtížné, a z hlediska politické korektnosti nepříliš žádoucí, definovat správně 

podskupinu dětí/žáků z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením (Němec, 

Vojtová, 2009). Průcha (2009, s. 454) uvádí, že „za sociálně znevýhodněné jsou pokládáni 

žáci (studenti), kteří nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako většinová populace žáků 

(studentů), a to hlavně v důsledku nepříznivých sociokulturních podmínek svých rodin nebo 

jiných prostředí, v nichž žijí.“ Jak ale zmiňuje Bořkovec (in Kolektiv autorů, 2013, s. 7) 

„rodinné zázemí, vzdělanostní historie rodiny nebo její hodnoty jsou velmi citlivou oblastí 

a  v  žádném případě by označení „sociálně znevýhodněný žák“ nemělo snižovat důstojnost 

dítěte ani rodiny.“ Diagnostika žáka patřícího do této skupiny může vést k jeho necitlivé 

stigmatizaci. Zároveň ale nepřesné definování nemůže zajistit přesné statistiky těchto žáků 

a  tím také zajištění finančních prostředků školám pro jejich specifickou práci s těmito dětmi 

(Němec, Vojtová, 2009). Pojem žák se sociálním znevýhodněním byl zaveden do školské 

legislativy v roce 2004. Právě kvůli určité pejorativnosti tohoto označení byl pojem sociálně 

znevýhodněný žák ze školské legislativy odstraněn a  nahrazen pojmem žák s potřebou 

podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění (Felcmanová, Habrová a kol., 

2015). Jedná se o skupinu žáků, u  kterých se projevují problémy ve vzdělávání, avšak nejsou 



11 

 

to žáci se zdravotním postižením, žáci dlouhodobě nemocní či s diagnostikou specifických 

poruch učení či chování. Příčina školní neúspěšnosti těchto žáků nevzniká primárně ve 

školním prostředí, ale pramení ze sociálního zázemí a  prostředí, kde dítě vyrůstá, z vlivu 

životních okolností, které představují pro dítě značnou zátěž, ale dítě samo je nemůže 

ovlivnit. Bořkovec (in Kolektiv autorů, 2013, s. 7) zmiňuje, že neusilujeme o rozbor 

rodinného prostředí žáka nebo výchovného stylu rodičů, ale především o  „nalezení takové 

formy podpory, aby dítě dosáhlo co nejlepšího vzdělání.“ § 16 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) řadí žáky se sociálním znevýhodněním do kategorie žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, přestože v platném znění zákona již tento pojem uveden není.  

Na sociální znevýhodnění můžeme nahlížet v několika rovinách. Na úrovni jedince lze 

pozorovat jazykovou odlišnost či např. zanedbaný zevnějšek. Na úrovni rodiny jde zejména 

o  zanedbávání, zneužívání a týrání, životní styl, neúplnost rodiny či pracovní vytíženost 

rodičů. Úroveň sociálního prostředí představují sociálně vyloučené lokality nebo ohrožení 

sociálně patologickými jevy a rovina představující socioekonomický status zahrnuje chudobu, 

nízké materiální zázemí, nevyhovující podmínky pro bydlení, dále také migraci, kulturní 

a  náboženskou rozdílnost. Zpravidla se u žáků nesetkáme pouze s jedním projevem 

charakterizujícím jeho sociální znevýhodnění, neboť se jednotlivé aspekty často vzájemně 

prolínají a mohou se také proměňovat (Habrová in Felcmanová, Habrová a kol., 2015). 

Specifickou skupinou sociálně znevýhodněných a vyloučených žáků jsou romští žáci.  

§2  odst. 1 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 

některých zákonů definuje národnostní menšinu jako „společenství občanů České republiky 

žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla 

společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu 

obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem 

společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za 

účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.“ 

§2 odst. 2 zákona č. 273/2001 Sb. dále uvádí, že: „příslušníkem národnostní menšiny je občan 

České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za 

příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.“ Podle 

této definice je možné za romského žáka považovat pouze toho, kdo se sám či prostřednictvím 

svých rodičů hlásí k romské menšině. Do kategorie žáků se sociálním znevýhodněním se řadí 

také děti z rodin s dobrovolnou či nucenou migrací. Ta ovlivňuje vzdělávání dětí, a to i pokud 

má rodina vysoký socioekonomický status. I přes to, že mohou mít pozitivní postoje ke škole 
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a  edukaci, objevují se u nich problémy, které plynou z odlišného mateřského jazyka nebo jiné 

úrovně dosaženého vzdělání a přizpůsobení se podmínkám v jiné zemi, a to vše ovlivňuje 

školní výsledky (Němec, Vojtová, 2009). 

Habrová (In Felcmanová, Habrová a kol., 2015, s. 9) uvádí, že „v obecné rovině se žákem se 

sociálním znevýhodněním rozumí zejména žák: 

a) žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání či přípravě na 

vzdělávání (například z důvodů nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových 

podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, 

konfliktů v rodině); 

b) jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných 

zájmů žáka; 

c) žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením 

ohrožených; 

d) který je znevýhodněn při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní 

skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno 

s  nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, z důvodu 

používání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučovacího jazyka v domácím prostředí 

žáka.“ 

 

1.2 Sociální vyloučení 

Sociální vyloučení či sociální exkluze představuje společenský fenomén, kterým se zabývá 

řada sociálně-vědních oborů. Sociální vyloučení zasahuje všechny oblasti kvality života 

jedinců a skupin, kterých se dotýká (Kaleja, 2015). Zároveň však nelze považovat sociální 

vyloučení za problém malé skupiny, které se sociální vyloučení přímo dotýká, protože se 

jedná o problém integrace celé společnosti (Mareš, 2008). 

Steinert a Pilgram (2003, s. 5) definují sociální vyloučení jako „postupnou a stupňující se 

exkluzi z plné participace na sociálních, materiálních i symbolických zdrojích produkovaných, 

sdílených a konzumovaných širokou společností k zajištění dobrých životních podmínek, 

organizaci sociálního života a k účasti na rozhodování.“ Jinou charakteristiku sociálního 

vyloučení přináší Barnes a Mercer (2010). Tito autoři uvádějí, že se jedná o krátkodobé 

označení stavu, kdy jednotlivec či skupina jsou ohroženi kombinací několika problémů, 

týkajících se např. nezaměstnanosti, nízkých příjmů či nevhodných podmínek k bydlení. Také 
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špatný zdravotní stav či rozpad rodiny lze zařadit k projevům způsobujícím sociální 

vyloučení. Sociálním vyloučením dle Sedláčkové (In Nikolai, 2007, s. 10) rozumíme „proces, 

při kterém jsou lidé postupně zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do 

sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti. Může se jednat o jednotlivce, 

domácnost, širší rodinu nebo o celou subpopulaci.“ Vyloučení ze sociálních interakcí 

ovlivňuje kvalitu života.  

Obecně bychom tedy mohli sociální vyloučení vymezit jako stav, kdy je člověk nucen 

postavit se komplexu problémů, mezi kterými se objevuje nezaměstnanost, nízká kvalifikace, 

malé příjmy, nízká kvalita bydlení, špatný zdravotní stav, rozpad rodiny, nebo diskriminace. 

Tyto problémy vytvářejí bludný kruh, ze kterého je velmi obtížné až nemožné se dostat 

(GAC, 2015). 

Sociální exkluze je v dnešním evropském moderním pojetí chápána více jako důsledek 

selhání společnosti a sociální politiky státu, nikoli jako důsledek selhání jedince. „Společnost 

je do značné míry zodpovědná za propad jejích členů do sociálního vyloučení a za vznik 

lokalit, kde se takto postižení lidé koncentrují. Existence sociálně vyloučených lokalit značně 

poškozuje nejen jejich exkludované obyvatele, ale i sousedství lokalit či celé obce a regiony, 

v  nichž se nacházejí“ (Úřad vlády, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020, 

s.  6). Sociálně vyloučené lokality jsou v České republice nerovnoměrně rozložené, největší 

počet těchto oblastí se nachází v krajích postižených řadou problémů, které jim neumožňují 

rozvíjet se tak, jako jiné oblasti naší země.  

 „Termínem sociální vyloučení (exkluze) se označuje situace, kdy se určitá skupina obyvatel 

dostane do jisté (často dlouhodobé) formy izolace od ostatních členů společnosti“ (Zíková 

a  kol., 2011, s. 28). Definice Burchardta, Granda a Piachauda (1999 in Mareš et al, 2008, 

s.  11) označuje sociálně vyloučené jedince „jako jedince, kteří jsou obyvateli/občany dané 

společnosti, ale z důvodů, které nemají sami pod kontrolou, nemohou participovat na 

obvyklých aktivitách, k nimž by je jejich občanství opravňovalo a na něž aspirují.“ Proces 

sociálního vylučování není možné ohraničit začátkem ani koncem. Šimíková (in Šimíková, 

Vašečka a kol., 2005, s.  134) popisuje, že „nejde o stav, který se v určitém okamžiku 

stabilizuje, ale o proces, který se může zmírňovat, anebo také prohlubovat. Jev, který je v jisté 

fázi tohoto procesu důsledkem předchozího souběhu událostí, se ve stejném okamžiku stává 

příčinou událostí navazujících.“ 
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V České republice proběhly pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v letech 

2006 a 2014 dvě sociologické republikově celoplošné analýzy mapující sociální vyloučení. 

Cílem tohoto projektu bylo v rámci České republiky identifikovat a popsat sociálně vyloučené 

lokality. První analýza z roku 2006 byla zaměřena především na sociálně vyloučené romské 

lokality. V roce 2014 proběhlo druhé šetření, jehož smyslem bylo porovnat stav sociálně 

vyloučených lokalit oproti roku 2006. Cílem bylo vyhodnotit vývoj situace, proběhlé změny 

ve výskytu a rozmístění lokalit a identifikovat faktory, které vedou k jejich vzniku, zániku či 

přesunu. Výstupem obou projektů bylo vytvoření mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR. 

Díky proběhlým projektům vznikla analýza těchto lokalit a další dokumenty, které měly 

sloužit jako podklad pro další práci s problematikou sociálního vyloučení v České republice 

(ESFCR, 2015). 

V Analýze sociálního vyloučení (GAC, 2015) jsou definovány základní faktory, které 

vytvářejí komplex problémů ovlivňujících sociální vyloučení:  

- přístup na otevřený trh práce (míra nezaměstnanosti, bariéry v přístupu na trh 

práce, charakteristika uchazečů o zaměstnání, legalita pracovních příležitostí 

a  alternativní zdroje obživy, využívání dávek v hmotné nouzi),  

- přístup k veřejným službám (vzdělanostní struktura obyvatel, vzdělávací 

instituce a jejich vzdálenost od lokality, počet vzdělávajících se dětí, 

dostupnost zdravotní péče, dostupnost obecního bydlení),  

- kontakt se sociálním prostředím (typ a poloha lokality, míra prostorového 

vyloučení, vzdálenost od nevyloučených míst, vybavenost lokality, počet 

obyvatel v lokalitě, členění uvnitř lokality), 

- řešení osobních krizí (počet dlužníků na nájemném a bytových službách, 

výskyt kriminality a její charakter, zadluženost, druh a míra závažnosti 

problémů),  

- politická participace (účast ve volbách, na rozhodování a tvorbě komunitního 

plánu obce),  

- etnicita. 

Sociální vyloučení má sociologický charakter, který se vztahuje ke vzdělávání všech cílových 

skupin. Sociální vyloučení zasahuje do různých oblastí života a ty se pak mění v závislosti na 

čase, prostoru, genderu a situačním kontextu. Pojetí sociální exkluze se zabývá prostorovým 

a  společenským vyloučením, je spojeno s problematikou sociální rovnosti a spravedlnosti, 

avšak historické a kulturní hodnoty zůstávají zachovány. V rámci sociologie se u sociálního 
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vyloučení zkoumá úroveň bydlení, zaměstnanost, kvalita života, materiální a finanční 

zajištění, vzdělání, ekonomická situace a výskyt sociálně patologických jevů (Kaleja, 2014). 

Sociální vyloučení zasahuje do všech oblastí osobnosti jedince. Ovlivňuje kognitivní procesy, 

předpoklady k rozvoji schopností a dovedností. Z hlediska formování osobnosti člověka má 

vliv předávaný hodnotový systém, zajišťované základní i vyšší potřeby, budování postoje vůči 

sobě samému, k lidem, zvířatům a společnosti. Ovlivňován je také vztah a zájem o sport, 

kulturu a umění, tradice a v neposlední řadě také vztah ke vzdělávání a učení (Kaleja, 2015). 

„Reálná podoba exkluze je asymetrická, kontinuální, kolektivní, v ojedinělých případech 

individuální. Závisí na mnoha okolnostech. Tento stav je dlouhodobý a vyznačuje se absencí 

k občanským, politickým, sociálním právům a ochraně bezpečí. Doprovodnými jevy jsou 

pocity beznaděje, ostudy, nejistoty, pocity vlastního a kolektivního selhání“ (Kaleja, 2014, 

s.  15). Pohled majoritní společnosti na sociálně vyloučené skupiny lidí je často neobjektivní, 

neboť nedokáže plně zohlednit situace, v nichž se sociálně vyloučení jedinci nacházejí 

(Kaleja, 2014). 

Kaleja (2014) definuje sociální vyloučení ve dvou různých pojetích – v širším a užším 

významu. Širší pojetí sociálního vyloučení zahrnuje ty skupiny, které svými charakteristikami 

a dispozicemi jsou společností exkludovány nebo jim vyloučení ze společnosti hrozí. Užší 

pojetí již vymezuje konkrétní vyloučené skupiny, u nichž pozorujeme námi subjektivně 

vybrané znaky, dispozice a projevy. Z tohoto pohledu se pak mohou objevovat xenofobní 

a  negativistické projevy a výstupy vůči těmto skupinám. V rámci České republiky se 

u  sociálně vyloučených skupin řeší zejména problémy v oblastech bydlení, sociálních služeb, 

vzdělávání, zaměstnanosti, bezpečnosti a rodiny.  

Sociálním vyloučením mohou být ohroženy různé skupiny lidí. Můžeme mezi ně zařadit 

osoby s nízkou úrovní vzdělání, nezaměstnané, osoby s jakýmkoli handicapem či trpící 

nějakým druhem závislosti. Patří sem ale také osaměle žijící senioři, imigranti a příslušníci 

některých menšin (zejména z hlediska etnicity, náboženství či sexuální orientace). Obecně 

můžeme sociálně vyloučené jedince a skupiny označit za ty, kteří se ocitli v těžké životní 

situaci, v níž si sami nedokáží pomoci a nemohou se z ní dostat bez pomoci jiných (Kaleja, 

2014). U dospělých osob může mít sociální vyloučení kořeny v době jejich dětství. Příčin 

může být několik: nedojde k osvojení potřebných hodnot, postojů a vzorců chování, není 

dostatečně rozvinutý osobnostní, kulturní a sociální kapitál, nemají vhodné vzory pro 

napodobování, získají nedůvěru k institucím, je narušen jejich zdravotní stav nebo nedojde 

k plnému rozvinutí jejich potenciálu (Mareš, 2006). 
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Sociálně vyloučenými jedinci se zabývá také obor speciální pedagogika. Ta se zaměřuje na 

podporu plného začlenění osob, které jsou sociálně vyloučené či jim sociální vyloučení hrozí. 

Toto začlenění se týká nejen vzdělávání, ale také rané podpory, dostupnosti poradenství, 

zajištění bydlení, zaměstnávání a podpory společenského fungování.  

Analýza (GAC, 2006) definuje sociální vyloučení jako „proces, v jehož rámci je jedinci, 

skupině jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, 

pozicím a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických 

aktivit majoritní společnosti“ (Kaleja, 2014, s. 134). 

K nejčastějším skupinám osob, kterým nejvíce hrozí sociální vyloučení, patří osoby 

nedostatečně vzdělané, dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, také lidé s mentálním nebo 

fyzickým postižením či osoby s nějakým druhem závislosti, osaměle žijící senioři, často také 

imigranti a příslušníci menšin a zejména pak lidé, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ze 

které si sami nedokáží pomoci (Kaleja, 2014). 

Na vzniku sociálního vyloučení se podílí více různých faktorů. Riziko vzniku sociální exkluze 

se pak zvyšuje v závislosti na počtu těchto faktorů. Mezi projevy sociálního vyloučení se 

objevují tyto: 

- prostorové a symbolické vyloučení, 

- nízká míra vzdělanosti a ztížená možnost tuto nevýhodu překonat, 

- ztížený přístup k legálním formám pracovní činnosti, 

- rizikový životní styl a strategie života orientovaného na přítomnost, 

- uzavřený ekonomický systém vyznačující se častým zastavováním majetku, 

půjčováním peněz na vysoký úrok, 

- větší výskyt sociálně patologických jevů, 

- snížená sociokulturní kompetence (GAC, 2015). 

Ačkoli mezi sociálně vyloučenými jedinci najdeme rozdíly mezi jednotlivými rodinami, 

životními styly a u sociálně vyloučených dětí také obtíže způsobené sociálním vyloučením, 

objevuje se zde také mnoho společných znaků, na jejichž základě je možné poukázat na 

sociální vyloučení (Zíková a kol., 2011). 

Kaleja (2015) uvádí některé rozdíly, které vnímají děti ze sociálně vyloučených lokalit. 

Jedním z nich je standard bydlení a jeho kvalita, která může mít vliv na životní perspektivu 

dítěte. Prostředí, z něhož žák pochází, tvoří základní startovací čáru pro vzdělávání. Žák dále 

vnímá pravidelnost a kvalitu stravování, hygienické podmínky nebo úpravu zevnějšku 

a  ošacení. Ve vztahu k rodičům a dalším rodinným příslušníkům pozoruje a vnímá vzájemné 
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vztahy, komunikaci a celkovou atmosféru v rodině. Velmi dobře si také uvědomuje kvalitu 

péče a především zájem rodičů o něho samotného. Starší děti pak více vnímají také pracovní 

morálku svých rodičů, přijímání prostředků státní podpory a způsob hospodaření v rodině. 

Z životního stylu rodiny je také patrný kontakt rodiny s okolní společností. Další rozdíly se 

objevují v kulturním kontextu života dítěte – obecná informovanost a  všeobecný přehled 

o  kultuře a dění ve společnosti, možnost účasti na zájmových nebo sportovních kroužcích, ale 

také uvědomování si vlastních práv a povinností a dodržování určitých společenských 

pravidel chování v různých situacích.  

Druhá výše již zmíněná analýza (GAC, 2015) se zaměřila na sledování vývoje růstu počtu 

sociálně vyloučených lokalit a v nich žijících osob. „Podíl osob ohrožených chudobou nebo 

sociálním vyloučením v České republice činí 14,6 procenta. Ohroženo chudobou či sociálním 

vyloučením je v celém Česku přibližně 1,5 milionů lidí, a z toho téměř 100 tisíc dětí do šesti 

let a bezmála 180 tisíc lidí starších 65 let“ (GAC, 2015, s. 8). V první výzkumné analýze 

v roce 2006 bylo evidováno celkem 310 lokalit s počtem přibližně 60–80 tisíc obyvatel. Při 

druhé analýze po osmi letech bylo zjištěno v České republice 606 lokalit (v celkovém počtu 

297 obcí) s počtem 95–115 tisíc obyvatel. Výrazněji tedy stoupl výskyt sociálně vyloučených 

lokalit a také v nich žijících obyvatel. Ačkoli došlo k mnoha pozitivním změnám v práci se 

sociálně vyloučeným lokalitami, situace sociálního vyloučení se v České republice 

nezlepšuje. Největší skupinu obyvatel žijících v sociálně exkludovaných lokalitách 

představují Romové. Ukázalo se však, že přibývají také lidé z etnicky většinové společnosti. 

Analýza (GAC, 2015) přinesla na základě zjištěných dat také doporučení pro nastavení 

podpory sociálně vyloučených lokalit a  to na období 2014–2020.  

Jedním z výstupů analýzy byl také vznik Mapy sociálně vyloučených lokalit v České 

republice. Mapa vznikla na podkladě rozsáhlých terénních šetření probíhajících v obcích se 

zjištěným výskytem sociálně vyloučené lokality. Mapa sociálně vyloučených lokalit ukazuje 

regionální rozložení sociálního vyloučení a pohled na individuální odlišnosti těchto lokalit.  

Kaleja (2014) na základě srovnání dalších autorů uvádí podoby sociálního vyloučení, které 

mohou ovlivňovat další život každého sociálně exkludovaného jedince: 

- individuální dopad, týkající se dopadu odlišností jedince na jeho vztahy s ostatními, na 

participaci na společenském životě, 

- skupinový dopad, charakterizující celou sociálně vyloučenou skupinu, například 

z pohledu věku, závislosti, znevýhodnění a dalších obecných charakteristik, 

- ekonomický dopad, vedoucí k dlouhodobé nezaměstnanosti, 
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- sociální, který vede k nežádoucím sociálním vztahům, 

- politický, ukazující zejména apatii, nezájem až rezignaci o politickou situaci týkající 

se jedince samotného a jeho postavení ve společnosti, 

- komunitní dopad, objevující se v podmínkách bydlení, 

- prostorový, který je viděn v sociálně vyloučených lokalitách, které jsou často na 

okrajích měst, v oblastech s nízkou kvalitou nabízených služeb, 

- kulturní dopad, omezující účast na kulturním a společenském dění, 

- symbolický dopad, který se týká předsudků, stereotypů, diskriminace a xenofobního 

chování, 

- společenský dopad, determinovaný neúčastí na společenských aktivitách, nemožností 

vykonávat své sociální role a statusy. 

Všechny tyto znaky ovlivňují kvalitu života sociálně vyloučených jedinců, zejména dětí, které 

vyrůstají a rozvíjejí se v takovémto izolovaném prostředí. Dopady sociálního vyloučení jsou 

pak viditelné také ve vzdělávacím procesu a celkově jejich vývoji. Sociální vyloučení 

v mnoha ohledech ovlivňuje celkové životní a vzdělanostní perspektivy jedince.  

 

1.3 Sociálně vyloučené lokality  

Sociálně vyloučená lokalita či sociálním vyloučením ohrožená lokalita je autory Analýzy 

sociálně vyloučených lokalit v ČR (GAC, 2015) definována jako místo, kde se koncentruje 

více než 20 osob, které žijí v nevyhovujících podmínkách a fyzicky či symbolicky 

ohraničeném prostoru. Tato hranice je určena na základě „expertního stanovení prahu, od 

kterého obec potřebuje externí pomoc a nástroje zvenčí, aby problémy se sociálně 

vyloučenými mohla efektivně řešit“ (GAC, 2015, s. 17). 

Mezi hlavní charakteristiky sociálně vyloučených lokalit dle analýzy GAC (2006) patří 

významný počet romských občanů, chudoba a materiální deprivace, nízká zabezpečenost 

veřejných služeb a možností ekonomické aktivity, dále pak vysoká a dlouhodobá 

nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání a kvalifikace, sociální a ekonomické potíže, neúčast 

v sociálních systémech státu. Dalšími charakteristikami jsou nevyhovující životní 

a hygienické prostředí, větší výskyt kriminálního a delikventního chování a sociálně 

patologických jevů. 
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1.3.1 Prostředí sociálně vyloučených lokalit 

Sociálně vyloučené lokality se charakterizují nevyhovujícími podmínkami pro žití a někdy 

také svou fyzickou nedostupností. Tyto lokality bývají pro ostatní obyvatele neatraktivní, 

často se nacházejí vzdáleně od centra, na okraji, někde dokonce i mimo území města. 

Typickým příkladem je část města, popř. bytové zástavby, oddělená od okolí (silnicí, 

železniční tratí, tovární oblastí). Vnitřní prostředí sociálně vyloučené lokality se většinou 

vyznačuje poničenými, až zdevastovanými domy a špatnými hygienickými podmínkami 

(společná sociální zařízení, odstavení od teplé vody, elektřiny, výskyt odpadků a plísní) 

(Zíková a kol., 2011). Analýza (GAC, 2015) přinesla zjištění, že sociálně vyloučené lokality 

se často rozpadají do několika menších celků. V porovnání s rokem 2006, kdy proběhla první 

výzkumná analýza, nejvíce stoupl počet lokalit opět v místech, které již sociálním vyloučením 

výrazně postižené byly (zejména Ústecký a Moravskoslezský kraj). Už ale příliš neplatí, že se 

sociálně vyloučené lokality vyskytují nejvíce v okrajových částech měst.  Dochází k jejich 

přemisťování do odlehlých obcí s malou infrastrukturou.  Hustota osídlení tak sice bude nižší, 

ale bude se rozrůstat zejména jejich rozloha. Oproti roku 2006 přibývají lokality, v nichž 

Romové netvoří největší počet obyvatel.  

V rámci výzkumného šetření analýzy sociálně vyloučených lokalit se zjistilo, že dynamika 

vzniku sociálního vyloučení se nedá počítat jen v průběhu let, neboť vznik a zánik sociálně 

vyloučené lokality může proběhnout v rozmezí několika měsíců i dnů (GAC, 2015).  

 

1.3.2 Typy sociálně vyloučených lokalit 

Autoři analýzy sociálně vyloučených lokalit (GAC, 2006, 2015) rozlišují podle získaných 

údajů 6 typů sociálně vyloučených lokalit: 

- relativně malá venkovská lokalita (velikost lokality maximálně 50 obyvatel v sídle do 

5000 obyvatel) 

- relativně velká venkovská lokalita (velikost více než 50 obyvatel v sídle do 5000 

obyvatel) 

- relativně malá městská lokalita (velikost maximálně 100 obyvatel v sídle o velikosti 

od 5001 do 50 000 obyvatel) 

- relativně velká městská lokalita (velikost více než 100 obyvatel v sídle od 5001 do 

50  000 obyvatel) 
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- relativně malá velkoměstská lokalita (velikost maximálně 150 obyvatel v sídle 

o  velikosti nad 50 001 obyvatel) 

- relativně velká velkoměstská lokalita (velikost více než 150 obyvatel v sídle nad 

50 001 obyvatel). 

Z celkového počtu sociálně vyloučených osob v České republice žije téměř polovina 

v menších nebo větších velkoměstských lokalitách (města nad 50 000 obyvatel). Další dělení, 

které však souvisí také s velikostí, vymezuje charakteristiku lokalit z pohledu problémů, 

kterým je daná oblast vystavena. Malé venkovské lokality představují většinou budovy 

v horším fyzickém stavu, a zejména jsou to jednotlivé menší nemovitosti nebo bytové domy. 

Vzdělávací instituce se tolik nezapojují do inkluze a také nabídka sociálních služeb bývá 

menší. Velké venkovské lokality jsou taktéž charakteristické horším fyzickým stavem budov, 

jsou to ale častěji skupiny více domů. Tyto lokality většinou existují dlouhodobě a  jsou 

obývány více romskou populací. Vzhledem k nabídce služeb se od předchozího typu lokality 

příliš neliší. Venkovské lokality vykazují také vyšší míru nezaměstnanosti v důsledku 

nedostatku pracovních míst.  

Městské lokality se vyznačují větším výskytem kriminality. Dostupnost služeb je různá, závisí 

zejména na politice a působnosti nestátních neziskových organizací v obci. V městských 

lokalitách se setkáme jak s jednotlivými činžovními domy, tak skupinami domů, sociálně 

vyloučenou ulicí i shlukem více ulic. V těchto větších lokalitách se také již objevují ubytovny. 

Malé velkoměstské lokality tvoří nejméně častou skupinu sociálně vyloučených lokalit. Jsou 

tvořeny většinou budovami v lepším stavu a také dostupnost sociálních služeb a působnost 

neziskových organizací je na lepší úrovni.  

Velké velkoměstské lokality jsou charakteristické uzavřeným blokem domů, sídlištěm, částí 

ulice nebo čtvrtí města. I zde je velmi častý výskyt kriminality a také závislostí (GAC, 2015). 

Pro účely Analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice (GAC, 2006, 2015) byly za 

sociálně vyloučené lokality považovány ty, ve kterých žilo alespoň 20 obyvatel. Kromě těchto 

lokalit se však setkáváme také s místy, která bychom za sociálně vyloučenou lokalitu mohli 

považovat, ale počet obyvatel je menší než 20. Tato místa, označená jako „mikrolokality“, 

nebyla zahrnuta do seznamu obcí se sociálně vyloučenými lokalitami. Bylo zjištěno, že 

takových oblastí se v České republice vyskytuje 35. Jedná se o rodinné domy, většinou 

v běžné zástavbě obce, obývané jednou rodinou, dále pak malé ubytovny s kapacitou do 

20  lůžek a  nestandardní ubytovací zařízení, jako například zahradní domky, opuštěné 
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zemědělské areály nebo improvizovaná přístřeší. Tyto mikrolokality jsou nejvíce patrné 

v malých obcích a  vesnicích.  

 

1.3.3 Společenské aspekty sociálně vyloučené lokality 

Sociálně vyloučená lokalita představuje izolaci od běžných sociálních vztahů, vyčleňuje jejich 

obyvatele od ostatních a nedává jim příliš možností k začlenění se k většinové populaci sídla. 

Tato lokalita se stává pro ostatní jakousi hrozbou, lidé se těmto místům vyhýbají. Vzniká zde 

samostatný uzavřený svět se svým typickým životním stylem. Problém může být například 

s dostupností pracovních příležitostí a možností dojíždět za prací. Místní obyvatelé někdy ani 

tuto lokalitu neopouštějí, neodcházejí za sportem, zájmy, a to je více odděluje od 

každodenního světa a konfrontace s ostatními obyvateli města. To ovlivňuje jejich chování 

a  strategie uplatňované při styku s  majoritní společností. Lidé žijící v sociálně vyloučené 

lokalitě mají osvojené vlastní normy chování, vytvářejí si své kulturní návyky, uznávají jiné 

hodnoty, a tím se odlišují od svého okolí. Tyto odlišné sociokulturní návyky exkludované 

skupiny jsou společností vnímány negativně a především vzbuzují řadu předsudků při 

nahlížení na dané jedince. Životní styl exkludovaných obyvatel se předává z generace na 

generaci a je velmi obtížné se od něho distancovat a vystoupit z něj. Tím se zároveň také 

snižují příležitosti osvojit si normy a strategie většinové společnosti (Zíková a  kol., 2011). 

Nezaměstnanost v sociálně vyloučených lokalitách je velmi vysoká (Analýza GAC, 2015 

uvádí cca 80–85 %). Nejvíce je nezaměstnanost patrná v etnicky homogenních oblastech 

a  venkovských lokalitách, v nichž je nedostatek pracovních příležitostí a míst. Avšak ani 

jedincům, kteří získali pracovní místo, se v řadě lokalit nepodařilo dostat ze sociálního 

vyloučení.  

 

1.3.4 Nabídka služeb v sociálně vyloučených lokalitách 

Problematikou nabízených sociálních služeb se ve svém výzkumu zabývala také Analýza 

sociálně vyloučených lokalit ČR (GAC, 2015). Ta ukázala, že ve většině těchto lokalit 

existuje nějaká nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Přibližně v polovině všech 

sociálně vyloučených lokalit působí alespoň dva poskytovatelé volnočasových služeb. Mezi 

poskytované služby patří terénní programy, sociálně aktivizační služby, sociální poradenství, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, také doučování nebo pomoc v přípravě do školy. 

Někde tyto služby zajišťují mobilní týmy, které sem přijíždějí s nabídkou služeb a aktivit 
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realizovaných přímo v dané oblasti. Pro odlehlé nebo venkovské lokality bývá problematické 

a také časově náročné využívání různých služeb. Z analýzy také vyplynulo, že je nedostatek 

sociálních pracovníků pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit, zejména v těch malých, 

odlehlých a nově vznikajících.  

 

1.3.5 Vliv sociálně vyloučené lokality na vývoj dítěte  

Vývoj a zrání dítěte jsou ve svém průběhu ovlivňovány mnoha faktory, jedním z klíčových je 

primární prostředí rodiny a jejího nejbližšího sociálního prostředí. Nejbližší okolí a lidé, kteří 

zde žijí, působí na dítě svými činnostmi, chováním, interakcemi s dalšími jedinci, 

komunikací, prožíváním a projevovanými city. Dítě od narození napodobuje vše, co ve své 

bezprostřední blízkosti vnímá. Primární sociální zkušenost tedy zažívá ve své rodině, kde se 

nacházejí jeho nejbližší lidé. Rodinné prostředí vytváří základ pro sociální vztahy, jednání, 

chování a celkové pojetí reality. Postupně se k rodinným příslušníkům přidávají další aktéři. 

Důležitou roli hrají všichni, se kterými se dítě setkává.  

Další poznatky, zkušenosti a dovednosti získává dítě na základě všech dalších interakcí 

a  sociálních vztahů, prostřednictvím komunikace s dalšími dětmi a dospělými (Zíková 

a  kol.,  2011). Lidé, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, volí krátkodobé životní 

strategie. Jejich cílem je uspokojit základní potřeby. Ve společenstvích, vytvořených v rámci 

sociálně vyloučených lokalit, vzniká soustava pravidel a hodnot, které se však odlišují 

a  vzdalují od hodnot majoritní společnosti. Děti vyrůstající v těchto lokalitách přejímají zcela 

automaticky dané hodnoty, postoje a modely chování (Pospíšilová, 2008).  

 „Děti ze sociálně vyloučených lokalit získávají své nejranější zkušenosti většinou výhradně 

v prostředí sociální exkluze a jejich sociální učení od počátku probíhá v podmínkách nepříliš 

kompatibilních s podmínkami vně lokalit. Nejenže děti nutně přejímají specifické vzorce 

chování svého okolí, ale od počátku se učí jednat z pozice sociálně nejslabší, výrazně 

stigmatizované složky společnosti“ (Zíková a kol., 2011, s. 42). 

 

1.3.6 Úroveň vzdělání v sociálně vyloučených lokalitách 

Jak uvádí Hůle (2012), většina dospělých lidí žijících na okraji společnosti mívá nejčastěji 

nejvyšší dosažené vzdělání základní, případně zvláštní. Bylo zjištěno, že se jedná zhruba 

o  7,5 z deseti obyvatel produktivního věku sociálně vyloučené lokality. Ukázalo se, že 

vzdělanostní úroveň sociálně vyloučené lokality souvisí s etnicitou. V etnicky homogenní 
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lokalitě bývá úroveň vzdělání nižší (GAC, 2015). Obecně lze říci, že míra vzdělanosti 

v sociálně vyloučených lokalitách je nižší. Je však obtížné určit, zda se jedná o příčinu či 

důsledek nižšího sociálního statusu. Pravděpodobně je to kombinace obojího, neboť méně 

vzdělané rodiny dosahují horšího společenského uplatnění, a to vede právě k nižší podpoře 

vzdělávání dětí v těchto rodinách (Hůle, 2012). 
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2 Vliv rodiny na sociální učení 

Rodina je základní jednotkou společnosti. V rodině se tvoří základy pro fungování každého 

jedince. Vytváří se v ní první kontakty, pevné sociální vazby, odehrává se tu vzájemná 

pomoc, spolupráce a společně se plánuje budoucnost. Rodina učí každého jedince respektu, 

lásce a úctě k druhým i k sobě. Podoba rodiny závisí na době, místu, kultuře, tradici 

a   náboženství, na mnoha demografických a socioekonomických faktorech společnosti. 

Rodina je nejdůležitějším předpokladem a primárním výchovným působením na 

psychosociální vývoj jedince a stává se jeho prvním socializačním činitelem předávajícím 

základy společenského fungování (Kaleja, 2014). Langmeier a Matějček (1974) uvádějí jako 

podmínku úspěšné socializace dítěte výchovu, která poskytuje emoční podporu, vzájemné 

sociální interakce a také přiměřenou adekvátní stimulaci. 

 

2.1 Význam rodiny a její funkce 

Rodinou a rodinným prostředím se zabývá několik společensko-vědních oborů. Jedním z nich 

je sociologie, která zkoumá demografické charakteristiky, sleduje populační vývoj a podává 

tak náhled na rodinu jako celek. Obor psychologie se zaměřuje na psychické stavy, vzájemné 

vztahy a komunikaci. Zabývá se vzájemným fungováním, psychologickými aspekty, které 

souvisejí s vývojem a socializací jedince. Pedagogika se zabývá výchovnými a vzdělávacími 

tématy, která rovněž ovlivňují socializaci. Jedním z oborů je také sociální práce, která se 

zaměřuje na intervenci a aktivní pomoc rodině. V rámci speciální pedagogiky je důraz kladen 

na funkčnost rodiny, výchovné styly a vlivy rodičů. Speciální pedagogika sleduje také 

pozitivní i patologické vlivy v rodině (Kaleja, 2014). 

Na rozvoji dítěte, jeho dovedností, návyků a chování, se podílí z velké části jeho rodina 

a  nejbližší okolí. Rodina je pro dítě důležitým socializačním prvkem, neboť je právě prvním 

prostředím, ve kterém dítě žije a začíná se učit. „V rodině dochází k uspokojování potřeb, 

rodina poskytuje zázemí potřebné ke společenské seberealizaci, je zdrojem zkušeností 

a  vzorců chování, které nemůže získat v jiném prostředí. Rodina formuje jedince v průběhu 

jeho vývoje, je významným nositelem jeho budoucích společenských rolí a identity obecně“ 

(Fischer, Škoda, 2008, s. 187). 
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2.1.1 Funkce rodiny 

Dle Vágnerové (2008, s. 589) je „rodina důležitá sociální skupina, která plní celou řadu 

biologických, ekonomických, sociálních a psychologických funkcí. Poskytuje svým členům 

potřebné zázemí, uspokojuje jejich potřeby a zprostředkovává zkušenosti, které nelze získat 

jinde.“ Dunovský (1986) vymezil následující funkce rodiny: biologicko-reprodukční, 

ekonomicko-zabezpečovací, ochranná funkce, výchovná, socializační a emocionální. 

Obdobně vymezuje hlavní funkce rodiny také Mišíková (2003), která uvádí funkci 

ekonomickou, sociálně-ochranou, socializační a biologicko-reprodukční. 

U některých rodin se setkáváme s tím, že nemohou, nedokáží nebo nechtějí plnit funkce, které 

se od rodiny očekávají. Existuje několik příčin, které vedou ke vzniku problémových rodin. 

První jsou objektivní příčiny, které nejsou způsobeny vůlí rodičů. Objektivní příčinou může 

být například stav, kdy rodič není schopen na základě svého postižení, nezaměstnanosti, 

nemoci, úmrtí nebo závažné životní situace zvládnout své rodičovské povinnosti. Dopad 

těchto proměnných se projevuje v psychosociálním vývoji dítěte, i přes to, že některé z nich 

nejsou schopni rodiče změnit. Dále se setkáváme se subjektivními příčinami, které naopak 

jsou způsobené nedostatečně vykonávanými rodičovskými povinnostmi, zanedbáváním nebo 

vyhýbáním se výchově dětí. Toto způsobuje selhávání základních funkcí rodiny. Konkrétními 

příklady subjektivních příčin je neochota nebo neschopnost o dítě pečovat, sociálně 

patologické vlivy (alkohol, drogy, gamblerství, prostituce), nezralost nebo nezvládnutí 

rodičovské role. I subjektivní příčiny mají negativní dopady na psychosociální vývoj dětí. 

Třetím typem jsou příčiny smíšené, které mají na vývoj dítěte obzvláště tíživý dopad. Jedná se 

o komplexní náročné životní situace. Nejčastěji se jedná například o situaci, kdy po smrti 

jednoho rodiče druhý podlehne alkoholu či jiné závislosti a již nedokáže zvládnout výchovu 

svých dětí. Poruchy funkcí nepostihují jen rodinu, ale celou společnost. Následky poruch 

bývají dlouhodobé a významně ovlivňují životy dětí, ale také jejich rodičů (Kaleja, 2014). 

 

2.2 Typy rodin 

Odborník na rodinu, Jiří Dunovský (in Kaleja, 2014), vypracoval dotazník funkčnosti rodiny. 

V dotazníku se sleduje osm diagnostických kritérií – složení rodiny, stabilita 

a  sociálněekonomická situace rodiny, osobnost rodičů, sourozenců a dítěte, zájem a péče 
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o  dítě. Na základě těchto kritérií a analýzy výsledků dotazníků vymezil Dunovský čtyři 

kategorie rodin:   

1. Funkční rodina 

Ve funkční rodině je zajištěn správný psychosociální vývoj dítěte. Dunovský uvádí, že 

funkčních rodin je v České republice 85 %. Tento počet ale klesá vlivem různých 

civilizačních dopadů na rodinu.  

2. Problémová rodina 

U problémové rodiny se objevují závažnější poruchy základních funkcí. Tyto 

nedostatky ale rodina dokáže s pomocí správné intervence napravit. Počet 

problémových rodin je u nás přibližně 12–13 %, s očekávaným nárůstem. 

3. Dysfunkční rodina 

V dysfunkční rodině se objevují závažnější poruchy některých nebo všech funkcí 

rodiny, které ohrožují rodinu i vývoj dítěte. Počet těchto rodin v populaci se pohybuje 

okolo 2 % a očekává se opět jejich nárůst. Zde se ovšem objevuje otázka, zda za 

okolností, které rodinu ohrožují, je vhodné (a do jaké míry) tyto rodiny podporovat, 

nebo rodiče či zákonné zástupce zbavit jejich rodičovských práv.  

4. Afunkční rodina 

Afunkční rodina působí na vývoj dítěte velmi negativně. Afunkční rodina přestává 

plnit svou společenskou funkci a tím ohrožuje vývoj dítěte. Zde je potřebné zvažovat 

zajištění ústavní výchovy.  

Rodina a její funkčnost je základním atributem ve vývoji dítěte. V rodině by mělo docházet 

k vzájemnému propojení vazeb členů rodiny, předávání kulturních a rodových hodnot.  

Pozitivní podnětnost rodinného prostředí, její socioekonomický či kulturní status sice 

nezaručují absolutní úspěšnost v psychosociálním rozvoji dítěte, jsou však pozitivními 

předpoklady prospěšného vývoje. K tomu je také třeba započítat osobnostní a získané 

dispozice dítěte, školní a mimoškolní prostředí, mediální a společenské vlivy a sociální 

zázemí dítěte (Kaleja, 2014). 

U dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí se ale často můžeme setkat s tím, že rodina 

neplní svou funkci dostatečně či dokonce vůbec, nedokáže předat dítěti potřebné návyky. 

Rodina může být zdrojem nevhodného způsobu chování, které si dítě osvojí, a které se může 

stát příčinou špatného začlenění do kolektivu a do společnosti.  
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V rodině žijící v sociálně vyloučené lokalitě může docházet k zanedbávání péče o dítě či 

jejímu nedostatku, který může způsobit špatný rozvoj dítěte. „K hlavním formám patří 

zanedbávání:  

- tělesné: neuspokojování fyzických potřeb, nedostatek jídla, přístřeší, oblečení, zanedbávání 

lékařské prevence a péče, 

- bezpečí: ponechávání bez dozoru, 

- citové: neuspokojování emocionálních potřeb, 

- seberealizace: zanedbávání výchovy a vzdělávání, bránění ve školní docházce z různých 

důvodů“ (Fischer, Škoda, 2008, s. 191). 

Dalším důsledkem negativního působení rodiny je vznik citové deprivace. Langmeier 

a  Matějček (1974) popisují citovou (emocionální) deprivaci jako stav, kdy nedochází 

k uspokojování jedné ze základních lidských potřeb, a to potřeby citové jistoty a bezpečí, po 

dostatečně dlouhou dobu a v dostatečné míře. Deprivace může trvale narušit vývoj osobnosti 

dítěte.  

Na sociálním učení v rodině se podílejí všichni její členové, a proto i sociální vyloučení 

ovlivňuje vývoj a život všech, kteří v sociální exkluzi žijí nebo vyrůstají. Tím je změněno také 

sociální učení, které přináší život rodiny. V rodině má jedinec najít postup nebo návod, 

kterým se může řídit ve svém životě. Rodiče předávají dětem své zkušenosti, předávají jim 

hodnoty, principy a morální předpoklady významné pro ně samotné. Toto primární sociální 

učení se týká všech typů rodin. Sociální vyloučení rodiny nemusí být tedy nutným 

předpokladem neposkytnutého sociálního učení. Každá rodina má vlastní specifický systém 

hodnot, který předává dětem. Tyto preference a hodnoty pak působí v utváření chování 

v interakcích se sociálním okolím (Kaleja, 2014). U rodin z prostředí sociálního vyloučení 

probíhá specifická výchova. Je více intuitivní a zaměřená především na zvládání dovedností 

praktického života. Méně se zde dbá na získávání školních znalostí a  vědomostí (Zíková 

a  kol., 2011). To je zřejmě způsobeno tím, že sami rodiče nepovažují své znalosti získané ve 

vzdělávací instituci za něco, co by jim výrazně pomohlo při jejich pracovním a životním 

uplatnění a nepovažují to ani za důležité pro své potomky. „Absence vzdělání jako uznávané 

hodnoty v rodinách dětí je ústředním problémem. Děti nemají jak nabýt smyslu pro 

každodenní školní docházku. Ovlivňuje to pak jak jejich prospěch, tak problémy 

s dodržováním školního řádu (včetně záškoláctví a zvýšené absence)“ (Zíková a kol., 2011, 

s.  44). 
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2.3 Zapojení rodiny do vzdělávání dítěte 

Socioekonomický status rodiny má značný vliv na míru úspěšnosti žáka ve vzdělávání. Pokud 

žák s nízkým socioekonomickým statusem je dlouhodobě ve školních aktivitách neúspěšný, 

klesá i jeho motivace, a tím se snižují šance ve vzdělávání (Kaleja, 2014). 

Kromě postavení rodiny mají velký vliv na postoje dětí ke vzdělávání především také sami 

rodiče. Portik (2003) uvádí, že to, jak dítě vnímá školu a učení (u sociálně vyloučených žáků 

často jako bezvýznamné či zbytečné) je z velké části ovlivněno a zapříčiněno postoji jeho 

rodičů ke vzdělání. Často je to způsobeno nedostatečně projeveným zájmem o proces učení 

dítěte, jeho výsledky, úspěchy i neúspěchy, a v neposlední řadě také neposkytnutím 

dostatečné zpětné vazby a podpory.  

Proto je potřeba, aby rodiče byli více zapojeni do edukace svých dětí. To může být posíleno 

například větší spoluprací, zejména neformální, školy s rodiči a rodinou celkově. Tato 

spolupráce se může uskutečňovat v rámci různých projektů a programů, do nichž jsou aktivně 

zapojeni také rodiče. Vhodné je také zajištění spolupráce mezi školou a různými sociálními 

službami, které působí v sociálně vyloučených lokalitách a věnují se zde dětem i celým 

rodinám (Kaleja,  2014). 

 

2.4 Sociálně vyloučené lokality a rodina 

V sociálně vyloučených lokalitách hraje důležitou roli rodina a pevné rodinné vazby. 

Víceméně všechny významné sociální vztahy jsou založeny na příbuzenských vazbách. 

Výchova dětí probíhá v rámci celé rodiny (rodiče, sourozenci, prarodiče a další příbuzní). 

Oblast pro bydlení, ať už větší část města/vesnice nebo jen bytová jednotka, je obývaná 

jedinci spojenými rodinnými vazbami. Ačkoli jsou zde pevná rodinná pouta, chybí často 

sociální vazby k osobám z majoritní společnosti. 

Sociálně vyloučenou lokalitou může být společenství založené na základě spojení dvou 

nukleárních rodin. Životní strategie vychází z rodinných vazeb, vzniká kooperující skupina 

rodin, ale s uzavřenými vztahy bez vazby na okolí.  

Všechny sociální sítě, v nichž jedinec vyrůstá a pohybuje se, ovlivňují životní dráhu jedince. 

V rámci sociálních sítí rozlišujeme dva typy vazeb – silné a slabé. Silné vazby představují 

především příbuzenské vztahy, získané primární socializací v rodině. Tento typ vazeb se 

právě častěji vyskytuje ve skupinách nějakým způsobem izolovaných od okolí. Druhým 

typem jsou vazby, které vznikají na jiných než příbuzenských vztazích. Jedná se například 
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o  vztahy sousedské, přátelské, pracovní nebo zájmové. Tyto vztahy jsou rozmanitější, 

získávají se v průběhu vzdělávání, v pracovním procesu a spojují jedince s různým 

sociokulturním zázemím a mají větší dosah v okruhu života každého člověka (Zíková 

a  kol.,  2011). 
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3 Dopady sociálního znevýhodnění do vzdělávání 

Podle § 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a  jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je „vzdělávání založeno na 

zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského 

státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, víry a  náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, 

rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.“ Jaspaert (in Van Avermaet, 2006) 

poukazuje na to, že žáci přicházející do vzdělávání z jakkoli znevýhodněného prostředí mívají 

velké potíže se zvládáním požadavků školní edukace a je pro ně velmi obtížné vyrovnat tyto 

překážky. Často se také stává, že místo aby se nerovnosti v průběhu studia vyrovnaly 

a vymizely, tak se někdy naopak prohlubují. Vztah mezi školní úspěšností 

a  socioekonomickým statusem, z něhož dítě pochází, je tedy patrný a při vzdělávání žáka by 

pedagog měl tento aspekt zohlednit.  „Předpoklady pro úspěšné zvládnutí školní docházky 

souvisejí se zralostí centrálního nervového systému i s celkovou vyzrálostí organismu žáka, se 

schopností soustředit se, udržet svoji pozornost. Důležitou úlohu ve zvládnutí školních 

požadavků hraje úroveň motoriky, senzomotorické koordinace a dostatečně rozvinuté zrakové 

a sluchové vnímání. Školní úspěch je však spojen s rozvojem poznávacích procesů, ale 

i  genetickými dispozicemi jedince. Velký vliv na školní úspěšnost má dostatečně stimulující 

prostředí, ve kterém se jedinci nacházejí“ (Bartoňová in Němec, Vojtová, 2009, s. 208). 

Dopad sociálního vyloučení na školní výkony a chování je u sociálně znevýhodněných žáků 

patrný. Sociální vyloučení by ale nemělo být překážkou v rozvoji jejich potencialit, nadání 

a  postojů ke vzdělávání. V rámci inkluzivního vzdělávání by měla škola zvládat v průběhu 

učebních procesů omezit rizika plynoucí ze sociálního vyloučení. „Škola jako místo 

vzdělávání nabízí minimálně tři důležité podpůrné atributy pro prevenci i intervenci těchto 

rizik:  

- přirozené sociální prostředí na vertikální i horizontální úrovni, 

- přirozené socializační procesy a procesy učení, 

- přirozené sociální situace“ (Němec, Vojtová, 2009, s. 22). 

Kaleja (2015, s. 16) uvádí, že „kontext sociálního znevýhodnění podle kurikulárních 

i  legislativních dokumentů se zřetelem k samotným dětem, žákům a studentům se váže 

především na společenskou dimenzi s přihlédnutím na proces edukace.“ Při vzdělávání žáků 

se sociálním znevýhodněním je potřeba se zaměřit na to, aby získali plnohodnotné postavení 
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v majoritní společnosti a byli zde úspěšní, ale také aby byli schopni zachovat si vlastní 

kulturní a jazykovou identitu (Vítková in Němec, Vojtová 2009).  

„Smyslem a cílem vzdělání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 

která je pro ně důležitá, a tak je připravit na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti“ 

(Bartoňová in Květoňová, Prouzová, 2010, s.  94).  

Novelizace zákona č.561/2004 Sb. (82/2015 Sb.) přinesla několik změn týkajících se 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Naplňování těchto potřeb je více 

směrováno k uskutečnění vzdělávacích možností a uplatnění každého jedince. To se děje na 

základě aplikace podpůrných opatření, která zohledňují vzdělávací potřeby dětí a žáků, dle 

kategorií daných zákonem. Podpůrnými opatřeními uplatňovanými pro žáky se sociálním 

znevýhodněním se budu více zabývat ve 4. kapitole. 

 

3. 1 Vliv prostředí na učení dítěte 

Děti vyrůstají v určitém kulturním prostředí. Toto prostředí není u každého dítěte stejné. 

Rozdíly se mohou objevovat ve složení rodiny, předávaných kulturních hodnotách, 

v podporování dítěte, výchovných stylech rodičů, v  poskytování podmínek pro spontánní 

učení nebo v předávání poznatků a zkušeností. Učení se odehrává v sociálním kontextu, děti 

se proto učí v jakémkoli prostředí už od narození. Nové zkušenosti vytvářejí stopy mezi 

mozkovými buňkami, a to představuje základ učení. Podmínky, které dětem rodiče vytvářejí 

pro učení, mají důsledky v jejich dalším učení. Proto je důležité, aby se rodiče svým dětem 

věnovali a pomohli vytvořit základ, na který mohou navázat učitelé v mateřských a dále 

základních školách. Děti, které vyrůstají v podnětném prostředí, kde se jim rodiče věnují, 

komunikují s nimi, poskytují jim různorodé aktivity a zprostředkovávají interakci s okolním 

světem, získávají lepší podmínky pro učení. Rozdíly mezi dětmi se pak nejvíce projeví ve 

vzdělávacím systému, tedy při zahájení povinné školní docházky (Sønnesyn, 2013). Sociální 

prostředí určuje vstupní předpoklady pro vzdělávání, společenské a sociální kompetence. 

U  žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí se při vstupu do institucionálního vzdělávání 

setkáváme nejčastěji s obtížemi v následujících oblastech – základní hygienické návyky, 

psychosociální stránka osobnosti, komunikace, jemná motorika, základní poznatky 

a  všeobecný rozhled (Kaleja, 2015).   

Mateřské a základní školy jsou základními institucemi, ve kterých by měly být vyrovnávány 

rozdíly mezi dětmi pocházejícími z různých sociokulturních prostředí. V mateřské škole se 
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v  rámci každodenních sociálních interakcí s druhými dětmi ve skupině ztrácí rozdíly mezi 

dětmi, ke každému se přistupuje individuálně s ohledem na jeho potřeby. Mateřská škola 

může pomoci nastartovat úspěšnou vzdělávací dráhu, ovšem za předpokladu další podpory 

dětí v jejich vzdělávání. Vysoké nároky na vzdělávací systém a přípravu učitelů vyžadují také 

aktivní spolupráci mezi školou a rodiči (Sønnesyn, 2013). 

Školství by mělo usilovat o  vytvoření prostředí se stejnými šancemi pro vzdělávání každého 

žáka, s možností dosáhnout odpovídajícího stupně ve vzdělávání a možností naplnit svůj 

potenciál a rozvíjet svou osobnost ve všech individuálních předpokladech.   Školní prostředí 

by nemělo představovat jen možnost získávání vědomostí, ale mělo by zajišťovat vytváření 

sociálních dovedností, vzájemných interakcí a komunikace i  emocionální rozvoj každého 

jedince (Filová, Havel, Kratochvílová in Němec, Vojtová, 2009). Úkolem výchovy je 

předávat dětem potřebné dovednosti k tomu, aby byly schopny fungovat ve společnosti. 

A  právě k tomu jim pomáhá školní vzdělávání prostřednictvím předávaných znalostí 

a  získáváním postojů, dovedností a  kompetencí. Tato možnost by měla být zajištěna pro 

všechny děti stejně (Van Avermaet, 2006). 

 

3. 2 Intervence žáků se sociálním znevýhodněním 

Projevy sociálního znevýhodnění nemusejí být u žáků po dlouhou dobu jasně viditelné. 

Samotný žák ani jeho rodina si vlastní situaci plynoucí ze sociálního znevýhodnění nemusejí 

plně uvědomovat nebo ji prožívat jako znevýhodněnou. Starší žáci také mohou vědomě 

potlačovat toto zařazení k sociálně znevýhodněným. Důvodem může být vnímání svého 

postavení jako ponižujícího či pokořujícího, něčeho, co brání zařazení k ostatním spolužákům 

a co může způsobit nepřijetí či vyčlenění z kolektivu. Tato situace je pro žáka nepříjemná 

a může mít za následek vznik druhotných problémů. Proto je potřeba pozorovat všechny 

projevy žáků tak, aby problémy byly co nejdříve rozpoznány. Včasná intervence je velmi 

důležitá, protože řada i zpočátku drobných obtíží může vyústit v závažné problémy. Včasná 

podpora a pomoc může těžkosti zmírnit nebo jim zamezit. (Habrová in Felcmanová, Habrová 

a  kol., 2015). Pro zajištění vhodné intervence a práce s dítětem pocházejícího ze sociálně 

znevýhodněného prostředí je nezbytná důkladná diagnostika jeho potřeb a potenciálů. Je 

potřeba zjistit, jakou povahu mají problémy, které se u dítěte objevují. Aby byla intervence 

účinná, je potřeba provést diagnostiku co nejdříve, tedy již v předškolním věku. Čím později 

se začne s dítětem cíleně pracovat, tím více se budou stávající problémy prohlubovat a budou 

vznikat další. Projevy jeho sociálního znevýhodnění se pravděpodobně budou vyskytovat ve 
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všech oblastech, tedy v chování, v respektu k autoritám a porozumění jejich požadavkům, 

v soustředění, zvládání učební látky a ve schopnostech využívat získané poznatky 

a  informace (Zíková a kol., 2011). 

 

3.3 Školní obtíže dětí se sociálním znevýhodněním 

Bittnerová (2009) uvádí dle dokumentu Světová deklarace vzdělání pro všechny, že 

uspokojení základních vzdělávacích potřeb je důležitou podmínkou k tomu, aby mohl být 

jedinec plnohodnotně začleněn do společnosti. Pro to je nutné využití určitých vzdělávacích 

nástrojů a výukových obsahů, díky kterým by měly být u každého žáka uspokojovány 

základní vzdělávací potřeby. Světová deklarace vzdělání pro všechny (1990) vymezuje jako 

vzdělávací nástroje gramotnost, ústní vyjadřování, řešení problémů a počítání a v základním 

výukovém obsahu znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty. Tyto vzdělávací potřeby jsou 

důležité k přežití každého jedince, ke zlepšování kvality a důstojnosti jeho života, rozvíjení 

jeho schopností a  dovedností, k pracovnímu uplatnění, k získání kompetence pro samostatné 

rozhodování a  k dalšímu aktivnímu vzdělávání se. A právě ze sociálního znevýhodnění 

mohou vyplývat různé překážky v učení. Tyto překážky žákům neumožňují rozvíjení 

vlastního vzdělávacího potenciálu a schopností (Habrová in Felcmanová, Habrová a kol., 

2015). Mnoho žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí se setkává s problémy s adaptací 

na školní prostředí a s dosahováním sociálních dovedností a získáváním školních poznatků. 

Lebeer (2006) uvádí, že na základě testování žáků a porovnávání jejich výsledků, které 

provedli Richman a  Bowen (1997), se zjistilo, že téměř každý žák má ve svém školním 

vzdělávání nějaké obtíže. K problémům jsou ale náchylnější zejména žáci z národnostních 

a  etnických menšin a  žáci pocházející z rodin s nižším socioekonomickým statusem. Řada 

školních problémů a obtíží dětí ze sociálně vyloučených lokalit plyne právě z prostředí, ve 

kterém vyrůstají a kde se pohybují. Domácnosti rodin těchto dětí nebývají příliš zařízeny pro 

možnost přípravy dětí do školy a většinou ani rodiče nejsou schopni zajistit dětem adekvátní 

podporu.  

U mnoha dětí může být vhodnou pomocí docházka do mateřské školy. Na základě proběhlé 

analýzy (GAC, 2015) bylo zjištěno, že docházka sociálně vyloučených žáků závisí na 

vzdálenosti mateřské školy od lokality. Častěji mateřskou školu navštěvují děti 

z motivovanějších a méně sociálně vyloučených rodin. Dále byl zjištěn pozdější nástup 

sociálně vyloučených, zejména romských dětí do předškolního vzdělávání, a to v rozmezí 5–6 

let věku.  U romských dětí se v rámci terénního šetření ukázaly následující faktory, hrající roli 
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pro zařazení dítěte do mateřské školy: ekonomická situace rodiny, kapacita mateřských škol, 

věk a počet sourozenců. Situace všech dětí sociálně vyloučených by se nyní mohla zlepšit 

zavedením povinného posledního roku předškolního vzdělávání.  

Při vstupu do výchovně-vzdělávací instituce škola předpokládá určitou připravenost dítěte, 

která odpovídá jeho věku i rozumovým schopnostem. Děti z prostředí sociální exkluze často 

takové předpoklady nemají. Ve škole se toto dítě setkává s jinými modely chování a  jinými 

kulturními i jazykovými kompetencemi. To má pak vliv na jeho vzdělávání (Kaleja, 2015).  

 

3.1.1 Problémy v komunikaci žáků se sociálním znevýhodněním 

Řada komunikačních obtíží a problémů sociálně znevýhodněných jedinců vyplývá z tendence 

vytvoření vlastní subkultury dané minority. V rámci této skupiny jedinců dochází ke snadné 

vzájemné komunikaci, neboť používají stejné dorozumívací prostředky a stejný jazyk se 

specifickými výrazy a slovy. Výrazné obtíže pak nastávají při komunikaci s většinovou 

společností. Dorozumívání bývá obtížné z důvodu vytvoření jazykové bariéry mezi oběma 

skupinami. V důsledku sociálně znevýhodněného rodinného prostředí se u dětí a žáků 

můžeme v jejich verbálním projevu setkávat například s nestandardními nebo neslušnými 

výrazy. Ne vždy ale tyto výrazy značí hrubost či nízkou inteligenci daného jedince. Mohou to 

být právě projevy vyplývající ze sociálně patologického rodinného prostředí nebo nevhodné 

výchovy, kterými jedinec může projevovat deprivaci. Zejména u sociálně znevýhodněných 

žáků by tyto projevy měly být pro pedagogy impulzem pro poskytnutí pomoci a podpory při 

řešení jeho ohrožující situace (Slowík, 2010).  

Mezi nejčastější problémy v komunikaci u dětí a žáků sociálně znevýhodněných patří 

nedostatečná slovní zásoba, nedostatečně osvojená gramatická pravidla českého jazyka 

a  problémy se objevují také ve zvládání komunikačních situací vycházejících z bariér 

sociálního vyloučení či kulturně odlišného prostředí (Bočková, Klenková in Němec, Vojtová, 

2009). Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně probíhal v období prosince 

2008 až března 2009 výzkumný záměr (MSM0021622443) Speciální potřeby žáků v kontextu 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Bočková, Klenková, 2009). 

Jedna část tohoto výzkumného šetření se věnovala analýze specifik komunikačních 

dovedností žáků se sociálním znevýhodněním.  Na základě zjištěných dat byly popsány 

nejčastější problémy objevující se v jednotlivých jazykových rovinách u sociálně 

znevýhodněných žáků: 

- Lexikálně-sémantická rovina 
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Nejčastější problémy se objevují při práci s pojmy a to v rámci jejich porozumění 

a  užívání. Nedostatečné porozumění používaných pojmů znesnadňuje žákům také 

porozumění výkladu učitelů.  

- Morfologicko-syntaktická rovina 

Objevují se zejména problémy v tvorbě slov a vět, nesprávný slovosled a aplikace 

gramatických pravidel. Významnou roli zde hraje pobývání dítěte ve dvou jazykových 

prostředích.  

- Foneticko-fonologická rovina 

Nejčastěji se objevuje nesrozumitelná řeč, která dále způsobuje problémy zejména při 

realizaci komunikace. 

- Pragmatická rovina 

V oblasti pragmatické roviny řeči se největší obtíže projevují ve zvládání role 

komunikačního partnera, často se objevuje také neschopnost adekvátních reakcí 

v komunikační situaci. Na tom se výrazně podílí nedostatečná stimulace a podnětnost 

prostředí, v němž dítě vyrůstá.  

Na základě zmíněného výzkumného šetření (Bočková, Klenková, 2009) byly také zjištěny 

nejčastější formy narušené komunikační schopnosti u sociálně znevýhodněných žáků, a to 

opožděný vývoj řeči a dyslalie. Objevují se ale také například specifické poruchy učení. 

Výsledkem daného výzkumu bylo několik doporučení. Je potřeba stále zajišťovat aktivní 

spolupráci mezi školou a rodinou, která by měla být založena na vzájemné otevřené 

komunikaci. To povede k prevenci a také eliminaci školních problémů žáků. Zároveň tato 

komunikace bude zajišťovat podporu žáka v edukačním procesu, jeho rozvoj, socializaci 

a  přípravu na praktický život. Mimo zajištění spolupráce je dále potřeba se ve vzdělávacím 

procesu zaměřit na podporu rozvoje komunikačních schopností sociálně znevýhodněných 

žáků ve všech jazykových rovinách. S tím také souvisí nutnost podpory učitelů a zvýšení 

jejich kompetencí pro práci s rozvojem komunikačních schopností daných žáků (Bočková, 

Klenková in Němec, Vojtová, 2009). 

Problematikou jazyka u sociálně znevýhodněných žáků se také zabývá ve své studii Van 

Avermaet (2006). Jazyk je vnímán jako důležitý prvek, který, pokud je narušený, musí být 

napraven, aby byly odstraněny společenské nerovnosti, neboť jazyk je jedním ze základů pro 

fungování společnosti. Van Avermaet (2006) dále poukazuje na to, že dětem sociálně 

znevýhodněným často chybí jazykové dovednosti, které jsou důsledkem jejich nízké 

gramotnosti, a tyto problémy jim pak znemožňují zapojení se do sociálních interakcí 
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a komunikace. Vyhýbají se činnostem, kde využívají komunikaci ať už verbální či psanou 

a tím se ještě více vyčleňují kolektivu svých vrstevníků.  Škola má tedy dětem nabízet 

možnost tyto jazykové dovednosti získat, případně vyrovnat jejich nedostatky, a tím zajistit 

možnost provádět řadu činností, v nichž tyto dovednosti hrají roli. Všechny jazykové kódy, 

které dítě ze sociálně vyloučeného prostředí získá, se mohou výrazně odlišovat od těch, které 

jsou běžné ve většinové společnosti. Větší problémy se také objevují u dětí odlišného etnika, 

které se ve školním prostředí setkávají s odlišným jazykem, než kterým se dorozumívají 

doma.  

Zapojením sociálně znevýhodněných romských dětí se zabývá také organizace Člověk 

v tísni,  o.p.s. Pro rozvoj jazyka těchto dětí v předškolním věku byla pro rodiče a jejich děti 

vytvořena řada materiálů, např. pracovní listy k procvičování jednotlivých hlásek, pohádka 

o  jazýčku (také v romštině), cvičení na podporu výslovnosti (© Varianty – Člověk 

v tísni,  o.p.s.).  

 

3.1.2 Nedostatečně rozvinutá percepce 

Ve výchovném působení rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí se jen velmi málo 

cíleně objevují činnosti podporující rozvíjení pestré škály znalostí (např. jména zvířat, roční 

období, barvy, tvary), dovedností a percepčních funkcí. Dětem schází podněty, které by je 

spontánně i cíleně mohly rozvíjet a které by vedly k přípravě na výuku ve škole. V sociálně 

vyloučených rodinách se děti setkají jen s omezeným množstvím a kvalitou hraček, knih, 

zábavných a didaktických her nebo materiálů a potřeb na tvoření. Rodiče s dětmi nečtou a děti 

ani nemívají své knihy a další materiály a podněty pro rozvoj zrakového vnímání, pozornosti, 

paměti, motoriky. Ve škole se pak projevují tyto důsledky: 

- „neobeznámenost s předměty her a jejich materiálem, 

- neznalost postupů práce, mechanismů,  

- neznalost schematických znázornění, 

- nezkušenost práce s obrazem, 

- nedostatečný nácvik zrakového a sluchového vnímání, 

- nezkušenost opakované, soustředěné a zaměřené činnosti mající svůj režim a pravidla, 

- nezkušenost s oddalováním požitku a cílevědomým jednáním se vzdáleným efektem, 

- neznalost často i základních pojmů, 

- schází procvičení jemné motoriky (kreslení, modelování, stříhání, stavebnice, puzzle), 

čtení, říkanky“ (Mikulková, Janská, 2016, s. 9). 
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3.1.2 Problémy v chování žáků se sociálním znevýhodněním 

Sociální znevýhodnění může mít souvislost také s některými problémy projevujícími se 

v chování žáka. Negativní projevy v chování nemusejí být hned na první pohled 

rozpoznatelné a výrazné projevy se mohou objevit až po delší době. Je potřeba, aby si 

pedagogové všímali všech nápadností a změn v chování žáků. Mezi těmito projevy můžeme 

pozorovat například větší úzkostnost, přecitlivělost nebo nejistotu. Je možné také pozorovat 

emoční labilitu, která se může projevovat jak netečností, apatií, lhostejností, tak také 

agresivitou, rušivými projevy nebo neschopností soustředit se. Někteří žáci se mohou začít 

více upínat na školní výsledky, mohou se také objevit výrazné změny v prospěchu i rozdílná 

kvalita přípravy na vyučování (Lábusová in Felcmanová, Habrová a kol., 2015).  

 

3.1.3 Problémy v adaptaci na pravidelnost školního vyučování 

V sociálně vyloučených rodinách dítě často nemá možnost setkat se s pravidelným řádem 

a  časovou strukturou dne. Zejména u dlouhodobě nezaměstnaných rodičů dítě nepozoruje 

pravidelné činnosti a opakující se plnění povinností, včetně ranního vstávání a odchodu do 

práce. Důsledkem této nezkušenosti s pravidelným denním řádem a rytmem se dítě obtížně 

adaptuje na pravidelnost ve škole. Nemá dostatečně vyvinutou schopnost přizpůsobit se řádu, 

není připraveno na plnění povinností. Často se dítě také nedokáže soustředit a koncentrovat na 

jednu činnost po určitou dobu.  U dětí se sociálním znevýhodněním se objevují také problémy 

v péči o své pracovní místo ve třídě. Z rodiny nebývají zvyklé na vlastní vymezený prostor 

pro ukládání svých věcí, nemají pracovní stůl, kde by mohly dělat úkoly do školy, a proto 

mohou být ve škole nepřipravené a nedovedou pečovat o své věci (Mikulková, Janská, 2016).  
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4 Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu 

sociálního znevýhodnění 

Úspěch či neúspěch dětí ve škole by měl být založen na jejich vnitřních předpokladech, 

talentu, vzdělávacím potenciálu a ochotě se vzdělávat. Rozdíly mezi žáky se budou objevovat 

stále, i přes to je ale potřeba zajistit všem dětem rovné příležitosti. Rozdíly mezi dětmi je 

důležité snižovat a kompenzovat již na začátku vstupu dítěte do školy, potřebná je úprava 

vzdělávacího prostředí, přizpůsobení vyučovacích metod a podpora dítěte (Van Avermaet, 

2006). 

„Každé dítě má právo na přístup školského systému, který je schopen využít jeho plného 

potenciálu. Zásadní hodnotou školství ve vyspělých demokratických státech je také tolerance 

a pochopení odlišností a s tím související vyrovnávání znevýhodnění“ (Tannenbergerová, 

Krahulová in Květoňová, Prouzová, 2010, s. 98). Úkolem učitelů žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí je „snažit se vytvořit pro své žáky takové prostředí, které by dětem 

umožňovalo překonávat vstupní handicapy, jež jsou dané rodinným či kulturním zázemím, 

a  usnadňovalo by jim uplatnění ve většinové společnosti a to i za předpokladu, že neuvidí 

očekávanou podporu ze strany rodičů“ (Zíková a kol., 2011, s.  61). 

Pro práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit, je potřeba zjištění příčin, které vedou ke 

znevýhodnění dítěte. Díky zjištěným příčinám, pak může speciální pedagog zajistit vhodný 

výběr edukačních metod a zajistit tak možnou účinnou péči o rozvoj dítěte (Fischer, Škoda, 

2008). Před samotnou aplikací vhodných metod je nezbytné zajistit diagnostiku ke zjištění 

potřeb žáka i celé třídy. Díky včasnému odhalení příčin a poté zahájení intervence můžeme 

zabránit dalšímu selhávání žáka i jeho předčasnému odchodu ze vzdělávání. Zároveň tak 

vytvoříme vhodnou prevenci před vznikem negativních projevů chování, které mohou být 

projevem frustrace z vlastních neúspěchů a selhávání (Felcmanová, Habrová a kol., 2015). 

Pedagogická diagnostika zaměřená na zjištění žákových obtíží je základem pro nastavení 

vhodných podpůrných opatření ve vzdělávání. Pedagogové se v rámci své diagnostiky snaží 

o  zjištění příčin obtíží. Mezi sledované oblasti patří vzdělávací proces, interakce s ostatními 

žáky a učiteli, zapojení žáka do kolektivu a jeho fungování ve třídě. Učitel pozoruje žáka 

v různých situacích a souvislostech, v nichž sleduje žákovy projevy, jejich intenzitu, četnost 

a  spouštěcí faktory (Felcmanová in Felcmanová, Habrová a  kol., 2015). 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2018) 

i v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2017) jsou 
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definované podmínky, které mají být zajištěny pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním 

znevýhodněním. V § 16 školského zákona jsou zavedena podpůrná opatření, jejichž bezplatné 

poskytování je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové. Tato opatření jsou 

dělena do pěti stupňů. Jednotlivé stupně jsou konkretizovány ve vyhlášce MŠMT č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů.  

U žáků ze sociálně vyloučeného prostředí je v edukačním procesu potřebné tyto děti naučit, 

jak se mají učit a jak se na vyučování připravovat. Mareš (in Kaleja, 2015) mluví o strategii 

„učit se, jak se učit“. Popisuje, že není nutné měnit styly učení, je však důležité mít na 

paměti, z jakého prostředí děti pocházejí, jaké mají vzory pro učení a postoje ke vzdělávání. 

Velmi důležitou roli hraje právě osobnost učitele, který svým vedením působí na žáka 

a pomáhá mu získat vhodný styl učení a přístup ke vzdělání. Od učitele se u sociálně 

znevýhodněných žáků očekává největší vliv na pozitivní ovlivnění vzdělávacího procesu. 

Pedagogové, kteří ve své praxi přicházejí do kontaktu se sociálně znevýhodněnými žáky, by 

měli být co nejvíce seznámeni s tématem sociálního vyloučení. Jejich vzdělání by mělo být 

rozšířeno o znalosti charakteristik sociálně vyloučených lokalit, jejich dopadů do vzdělávání, 

na rozvoj žáků a  jejich fungování ve společnosti. Tyto znalosti by mohly pedagogům pomoci 

lépe vnímat význam školní úspěšnosti sociálně vyloučených žáků. Učitelé hrají velmi 

důležitou roli ve formování životní perspektivy a podílí se na vytváření osobnosti žáka. Měli 

by pracovat s individualitou každého žáka, znát jeho osobnostní charakteristiky a prostředí, ze 

kterého žák pochází. V případě odlišného etnika sociálně vyloučených žáků má velmi 

pozitivní účinek, pokud učitel má základní znalost jazyka dané skupiny. Jazyková úroveň 

žáků z jiného etnika bývá zejména zpočátku velmi nízká, a proto se objevují obtíže ve všech 

jazykových rovinách. Znalost jazyka daného etnika, jehož zástupce má učitel ve třídě, může 

jednak pozvednout kvalitu jeho profesionality, zároveň ale také dává pozitivní příklad žákům 

majoritní společnosti. Učitel svým příkladem dává najevo, že si váží dané kultury, ukazuje 

tím pozitivní vztah k dané skupině žáků a tím, že ve vyučování pracuje s tématem se všemi 

žáky, předchází nebo eliminuje negativní předsudky vůči dané menšině a konkrétním žákům 

a  buduje interkulturní vztahy mezi oběma skupinami žáků (Kaleja, 2014). 

 

 



40 

 

4.1 Podpůrná opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. konkretizuje vzdělávání žáků s potřebou podpory ve vzdělávání na 

základě stanovených podpůrných opatření. Poskytnutí podpůrného opatření neznamená 

snižování schopností a  dovedností žáka, ale jde o respektování jeho individuálních potřeb pro 

úspěšné vzdělávání. Podpůrná opatření jsou uspořádána do deseti oblastí a většina je dělena 

dle stupňů podpory na základě organizační, personální, finanční náročnosti a dle 

charakteristických potřeb pro podporu žáka v daném stupni. Charakter podpůrných opatření 

1. stupně je preventivní a to umožňuje včas zajistit vhodnou podporu všem žákům a zajištění 

kvality vzdělávání ve škole. Tato opatření mají tedy za úkol zamezit rozvoji závažných 

problémů a  zároveň tak mohou zabránit nutné aplikaci podpůrných opatření vyššího stupně 

(Felcmanová, Habrová a kol., 2015). Charakter obtíží žáků se sociálním znevýhodněním 

odpovídá nejčastěji poskytování podpůrných opatření v rozsahu prvního až třetího stupně. 

Tato kapitola se tedy zaměří zejména na popis poskytování podpůrných opatření u těchto 

stupňů podpory.  

 

4.1.1 Podpůrná opatření 1. stupně 

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace 

a  hodnocení vzdělávání. První stupeň podpůrných opatření určuje škola na základě zjištěných 

problémů žáka. Jedná se o lehčí potíže, které může změnit již malá úprava. Pokud tento 

stupeň podpory nebude postačovat k naplnění vzdělávacích potřeb žáka či pokud pomoc 

vyžaduje delší čas a je většího rozsahu, je vhodné pro žáka vypracovat plán pedagogické 

podpory. Jeho vypracování, realizaci a průběžnou kontrolu a aktualizaci zajištuje škola 

s ohledem na vývoj speciálních vzdělávacích potřeb konkrétního žáka. Plán pedagogické 

podpory zahrnuje popis obtíží a vzdělávacích potřeb žáka, poskytnutá podpůrná opatření 

prvního stupně, dále pak stanovené cíle podpory a způsob vyhodnocování naplňování plánu. 

Škola průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření prvního stupně, a to 

nejpozději po třech měsících od zahájení jejich poskytování. Je potřeba vyhodnotit, zda 

podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud škola shledá, že plán 

pedagogické podpory funguje, nadále se dle něho pracuje. V případě, že se však jeví potřeba 

větší podpory, je žákovi/zákonnému zástupci žáka doporučeno vyšetření ve školském 

poradenském zařízení. Na základě vyšetření žáka školské poradenské zařízení doporučí 

pokračování v plánu pedagogické podpory, případně jeho doplnění, nebo je žákovi stanoven 

vyšší stupeň podpůrného opatření.  
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Informace v této kapitole vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a z Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu 

sociálního znevýhodnění. Z přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. jsou vybrány některé 

příklady podpůrných opatření 1. stupně vhodné pro podporu žáků se sociálním 

znevýhodněním. 

Jedním z příkladů jsou metody a formy výuky. Ty se volí s ohledem na rozvoj poznávacích 

procesů žáka. Užitím správných metod ve výuce je možné žáka motivovat, aktivizovat 

a  upevňovat jeho pracovní návyky. Vždy je potřeba zohlednit individuální potřeby žáka, 

preferenci stylů učení a pracovního tempa, tak, aby žák mohl zažívat úspěch a byla mu 

poskytována vhodná zpětná vazba. 

Žáci se sociálním znevýhodněním mají často potíže porozumět některým výrazům a pojmům 

a proto je vhodné zaměřit se na vizualizaci vzdělávacího obsahu a podporu jazykových 

kompetencí. Nejen pro porozumění, ale také k zajištění lepší koncentrace pozornosti žáků je 

vhodné vytvořit podnětné prostředí a využívat široké spektrum pomůcek a materiálů 

a  nezaměřit se pouze na předkládání tištěných materiálů, ale také pracovat s modely 

a  konkrétními předměty. Zejména z počátku je vhodné také zařazovat krátká relaxační 

cvičení.  

Ke zvýšení motivace a pro podporu sociálního začleňování lze využívat různé formy 

kooperativní skupinové práce. Jejím základem je vytváření heterogenních skupin, které 

mohou zajistit úspěch celé skupiny. To má velmi pozitivní vliv hlavně na děti se sociálním 

znevýhodněním, které díky tomu mohou zažít úspěch a nebudou si připadat vyčleněné 

z kolektivu. Žádoucí je také zařazování těch aktivit, v nichž mohou vyniknout dovednosti 

a  zájmy dětí se sociálním znevýhodněním. Nejen že tak mohou obohatit své spolužáky, ale 

dostanou se do popředí jejich zájmu (Felcmanová, Habrová a kol., 2015).   

U některých žáků se sociálním znevýhodněním bude potřeba zajistit větší časovou dotaci 

k plnění úkolů. Možností je také zadávat žákům takové množství úloh, které jsou schopni 

zvládnout ve vymezeném časovém horizontu.  

Zejména v adaptační fázi je potřeba zajistit vhodnou strukturalizaci prostoru třídy i žákova 

pracovního místa, abychom zajistili snadnější orientaci. Pro některé děti, zejména ty, které 

nenavštěvovaly mateřskou školu, je obtížné přizpůsobit se určitému režimu. Proto je potřeba 

vytvořit spolu s žákem vhodnou formu vizualizace denního programu, např. pomocí fotografií 

nebo piktogramů konkrétních činností (Felcmanová, Habrová a kol., 2015).  
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Další příklad poskytování podpory spočívá v organizaci výuky. Dle již výše zmíněné 

vyhlášky je k organizaci výuky vhodné u žáků se sociálním znevýhodněním zaměřit se na 

vytvoření pravidel a průběhu vyučovací hodiny. Dobré je střídat různé formy a činnosti práce 

po kratších časových celcích a zapojovat co nevíce smyslů k přijímání nových informací.  

Dále je potřeba zajistit vhodný zasedací pořádek ve třídě. Vhodné pracovní místo pro žáka se 

sociálním znevýhodněním je v blízkosti učitele, vzdálenější od oken i dveří. Tím je umožněn 

snadnější kontakt učitele se žákem a zajištěn průběžný dohled nad jeho činností. Tak je možné 

snadněji ověřovat, zda žák rozumí pokynům a ví, jak pracovat. Díky tomuto umístění může 

také lépe přijímat informace od učitele, zajistíme také lepší koncentraci, protože tím snížíme 

množství rušivých vlivů z jeho okolí.  

Dalším příkladem podpůrného opatření je zajištění vhodné intervence školy. V oblasti 

intervence je potřeba se v první řadě zaměřit na aktivní spolupráci s rodiči dítěte se sociálním 

znevýhodněním. Ve vztahu k dítěti je důležité zaměřit se na problémy v nových sociálních 

situacích, v navazování vztahu se spolužáky, rozvíjení adekvátního sociálního chování. Pokud 

má škola možnost využití některých expresivních metod terapií (např. arteterapie, 

dramaterapie), je vhodné tyto metody využít v rámci vyučovacího procesu nebo 

v mimoškolních aktivitách. V rámci intervence je důležité se také zaměřit na rozvoj dílčích 

funkcí, jejichž deficit způsobuje žákům se sociálním znevýhodněním potíže. Tyto funkce by 

měly být rozvíjeny nejlépe v každodenních aktivitách a činnostech, v průběhu či po skončení 

vyučování. U žáků pocházejících z nepodnětného prostředí se zaměřujeme také na rozvíjení 

jejich samostatnosti v oblasti sebeobsluhy a k samostatnému jednání (Felcmanová, Habrová 

a  kol., 2015). 

 

4.1.2 Podpůrná opatření 2. stupně 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně jsou poskytována na základě doporučení 

školského poradenského zařízení, které posuzuje speciální vzdělávací potřeby daného žáka.  

Druhý stupeň podpůrných opatření je poskytován žákovi, jehož problémy ve vzdělávání jsou 

mírné a lze je obvykle kompenzovat využitím speciálních učebnic, speciálních 

a  kompenzačních pomůcek, úpravou pedagogické práce se žákem či zařazením předmětu 

speciálně pedagogické péče.  

Pedagog může u žáka se sociálním znevýhodněním pokračovat v poskytování podpůrných 

opatření ve zvýšené míře a dále může zařadit některá další opatření.  
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Od druhého stupně podpůrných opatření je možné žákovi na základě doporučení školského 

poradenského zařízení poskytnout podpůrné opatření v podobě individuálního vzdělávacího 

plánu (dále jen IVP). IVP zpracovává škola a vychází z jejího školního vzdělávacího 

programu. Je v něm potřeba vycházet z individuálních potřeb daného žáka. IVP může 

v případě potřeby zahrnovat také předměty speciálně pedagogické péče a pedagogickou 

intervenci.  

Intervence ve druhém stupni poskytování podpůrných opatření spočívá v zajištění předmětu 

speciálně pedagogické péče a zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně 

pedagogické péče zajišťuje speciální pedagog či psycholog školy nebo školského 

poradenského zařízení nebo pedagogický pracovník školy s rozšířenou kompetencí pro oblast 

speciální pedagogiky. V rámci předmětu speciálně pedagogické péče je možné zaměřit se 

u  žáků se sociálním znevýhodněním například na rozvoj grafomotoriky, percepčních 

dovedností, nácvik sociální komunikace a chování nebo motorických schopností. Pedagogická 

intervence je zajišťována především ve vyučovacích předmětech. Zaměřuje se u žáků se 

sociálním znevýhodněním na kompenzaci obtíží spojených s nedostatečnou domácí přípravou 

na výuku či na posílení a rozvoj učebních stylů a kompetencí v jejich vzdělávání. 

Poskytování speciálních učebních pomůcek je stanoveno přílohou vyhlášky č. 27/2016. Mezi 

možné pomůcky poskytované žákům se sociálním znevýhodněním můžeme zahrnout knihy 

a  encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu, pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností, 

pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí nebo didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj 

čtení, českého jazyka a matematiky. Žákům s odlišným mateřským jazykem je možné 

poskytnout speciální učebnice pro výuku českého jazyka. V rámci poskytování pomůcek 

může škola pořídit na základě podpůrného opatření pomůcky pro výtvarnou a tělesnou 

výchovu nebo psací a rýsovací náčiní, které může žákům se sociálním znevýhodněním 

půjčovat v průběhu vyučování.  

 

4.1.3 Podpůrná opatření 3. stupně 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb pro třetí stupeň podpůrných opatření vyžaduje 

výraznější úpravy metod práce, organizaci a průběh vzdělávání. Často vyžaduje také podporu 

asistenta pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, zejména školního psychologa 

a  školního speciálního pedagoga. 
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Úlohou asistenta pedagoga je poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. 

„Hlavním účelem asistentovy podpory má být to, aby učitel sám získal více času na práci se 

znevýhodněnými žáky a posílil svou roli v jejich výuce“ (Němec, 2014, s. 50). Asistent 

pomáhá při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka 

do všech činností v rámci vzdělávání. Asistent pedagoga pracuje dle pokynů pedagoga 

a  spolupracuje s ním.  

Činnost asistenta pedagoga upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Od ledna 2018 došlo k úpravě §5 této vyhlášky (vyhláška č.416/2017 Sb.). Ta nyní nově 

rozděluje profesi asistenta pedagoga na dvě úrovně – vyšší a nižší.  

- Vyšší úroveň 

Asistent pedagoga dle § 5 odst. 3 zajišťuje zejména přímou podporu žáků ve vzdělávání. Pro 

vykonávání činnosti na této úrovni musí mít minimálně střední školu s maturitou a další 

pedagogické vzdělání (minimálně kurz pro asistenty pedagoga). Ve škole zajištuje zejména 

přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově dle stanovených postupů a pokynů 

učitele zaměřenou na individuální podporu žáka. Dále se věnuje podporování žáka 

v dosahování jeho vzdělávacích cílů a v přípravě na výuku. Jeho snahou by mělo být vést 

žáka k nejvyšší možné míře samostatnosti. Asistent pedagoga zajišťuje také výchovné práce 

zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a pomáhá 

žákům s nácvikem sociálních kompetencí. 

- Nižší úroveň 

Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 zajišťuje zejména pomocné výchovné práce. Pro práci 

asistenta není povinné středoškolské vzdělání, požadovaným minimem je ukončené základní 

vzdělání a kvalifikační studium pro asistenty pedagoga. Asistent pedagoga zajišťuje zejména 

pomocné výchovné práce směřující k podpoře pedagoga při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Dále vykonává pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje pomoc žáků při adaptaci na školní 

prostředí. Další náplní činnosti asistenta je pomoc při komunikaci se žáky, jejich zákonnými 

zástupci a komunitou, z níž žák pochází. Věnuje se také pomocným výchovným pracím 

zaměřených na nácvik sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

U žáků se sociálním znevýhodněním by se měl asistent pedagoga zaměřit zejména na pomoc 

při adaptaci na školní prostředí a vedení k samostatnosti. Nezbytná je také pomoc při 
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sebeobsluze a nácviku sociálních dovedností. Pro žáky, kteří využívají podporu asistenta 

pedagoga, by mělo být ve třídě zajištěno místo, kde může být uskutečněna individuální práce. 

V některých případech může být toto místo i mimo kmenovou třídu žáka. Zde však opět hrozí 

vyčlenění z kolektivu třídy.  

Nejefektivnější a nejsmysluplnější uplatnění asistenta ve výuce je v prvním a  druhém ročníku 

základní školy. Po nástupu do školy se objevuje nejvíce požadavků na žáka, je potřeba u něj 

rozvinout návyk na pravidelnou školní docházku, naučit ho připravovat se na vyučování, plnit 

další povinnosti, které se školou souvisí, a to zejména u dětí, jejichž rodiče jim v těchto 

případech nejdou příkladem. 

Asistent se dále podílí na doučování žáků. To zahrnuje probírání látky, kterou žák při výuce 

nestihl, opakování již probrané látky a příprava domácích úkolů. V mnoha případech je 

u  sociálně znevýhodněných žáků doučování nezbytným předpokladem úspěšného zvládnutí 

školních povinností. Rodiče těchto žáků se s dětmi často doma nepřipravují, nemají zájem 

o  domácí přípravu a vzdělávání svého dítěte, nebo nemají potřebné znalosti, které by jim 

mohli předat a pomoci jim tak s úkoly, anebo jen nemají od svých rodičů zažité výchovné 

vzorce domácí přípravy, které by mohli zase předat svým dětem. Doučování probíhá buď 

přímo v rodině žáka, nebo ve školním prostředí. Hlavní výhodou doučování v rodině žáka je 

přítomnost žáka ve svém domácím bezpečném prostředí, ale také možné působení na rodiče, 

kteří vidí práci asistenta s dítětem. Rodiče mohou být snadno přizváni ke společné práci 

a  osvojit si dané postupy a  kompetence v samostatné domácí   přípravě na vyučování, díky 

tomu si také rodiče mohou více uvědomovat svoji zodpovědnost za dítě. Průběh doučování by 

měl být pravidelně konzultován s učitelem a hodnocení žáka by mělo vycházet 

z individuálního pokroku a jeho snahy. Sociálně znevýhodnění žáci mají často nízké 

sebevědomí a sebehodnocení, které může mít vliv na jejich vývoj. Při doučování, ale i při 

klasické výuce je důležité sociálně znevýhodněné žáky dostatečně motivovat. Využít lze 

například procvičování učiva na konkrétních situacích, se kterými se žák pravidelně setkává 

ve svém životě, využívat oblíbené činnosti žáků a vycházet z jejich zájmů (Němec, 2014). 

Asistent pedagoga by měl splňovat určité osobnostní předpoklady a schopnosti. Němec 

(2014) uvádí, že asistent pedagoga pracující se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí by 

měl mít především kladný vztah k těmto dětem a měl by být pro takovou práci vnitřně 

motivován. Důležité je pracovat s určitým cílem pomoci těmto žákům lépe se vzdělávat, věřit 

v jejich schopnosti a dát jim možnost se správně rozvíjet a učit. Asistent by měl pochopit, že 
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priority dětí jsou odlišné od dospělých a  také, že potřeby a zájmy žáků sociálně 

znevýhodněných se od ostatních dětí mohou lišit.  

Zejména v práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit je nezbytné mít přehled o rodinném 

prostředí sociálně znevýhodněného žáka, o situaci jeho rodiny, vědět o problémech, které 

rodina řeší, znát výchovné styly rodičů a celkový přístup a styl péče o děti. 

Asistent pedagoga se také ve své práci setkává s rodiči žáků. V komunikaci s rodiči by měly 

obecně platit tyto předpoklady: respektující přístup a  srozumitelné podávání informací. 

Respektující přístup spočívá v partnerském jednání pedagoga/asistenta a rodiče. Je potřeba 

brát v úvahu práva rodičů, aby tak u nich nevznikal pocit, že dělají vše špatně, a zaměřit se na 

společné řešení mnohdy obtížných situací a problémů spojených se vzděláváním žáka. 

Zejména u rodičů pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit je důležité podávat jim 

jakékoli informace vždy srozumitelně, ujistit se, zda jim opravdu rozumí a vědí, jak 

s informací naložit. Je potřeba brát v úvahu často menší slovní zásobu těchto rodičů, nižší 

schopnost porozumění odborným a abstraktním pojmům. Platí, že informace by měly být 

podávány jednoduše, jasně a stručně (Němec, 2014).  

Práce asistenta vyžaduje velkou trpělivost. Zvláště u žáků ze sociálně vyloučených lokalit se 

výsledky dostavují pomaleji, je nezbytné vysvětlovat látku podrobněji, pomalejším tempem, 

více s nimi opakovat a procvičovat probírané učivo, a navazovat na to, co už umějí a na čem 

mohou stavět. Kromě trpělivosti je důležitá také důslednost v práci. Ta je jednou ze 

základních součástí výchovy. Souvisí také s důvěryhodností vychovatele, učitele. Pokud je 

pedagog i  asistent důsledný a vyžaduje na žácích i jejich rodičích zadané úkoly, mohou ho 

žáci vnímat jako spolehlivého partnera ve svém vzdělávání (Němec, 2014). 

Kromě poskytování podpory v podobě asistenta pedagoga je možné u žáků se sociálním 

znevýhodněním poskytnout také vhodnou pedagogickou intervenci zejména k podpoře žáka 

ve vyučovacích předmětech, v nichž žák selhává. Intervenci je vhodné zaměřit také na 

kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a posílení strategií učení. Intervence by 

měla směřovat také k rozvoji vědomostí a dovedností žáka, k rozvoji jazykových 

a  komunikačních kompetencí a sociálního chování.  

Při poskytování podpůrného opatření 3. stupně u žáků se sociálním znevýhodněním je možné 

využít rovněž pomůcky poskytované při druhém stupni podpory. Navíc je možné využít také 

různé výukové softwary a dle potřeb žáka také počítač či tablet.  
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4.2 Profil dítěte na jednu stránku 

Profil dítěte na jednu stránku představuje jednoduchou metodu, díky které je možné poznat 

dítě na základě jeho pozitivního představení a změnit pohled na něj. Základem je na jedné 

stránce představit osobnost dítěte, jeho silné stránky, zvyky, osobnosti a  předměty, které jsou 

v jeho životě podstatné a důležité, nikoli zaměření na jeho znevýhodnění. V profilu dítěte jsou 

dále uvedeny konkrétní návody pro podporu dítěte ve škole.  Profil dítěte se skládá ze tří 

oblastí.  První část ukazuje, co mají ostatní na dítěti rádi, jsou popsány jeho silné stránky, 

pozitivní vlastnosti, zájmy, v čem je dobré. Druhá oblast je zaměřena na to, co je pro dítě 

důležité. V tomto heslovitém odstavci jsou konkrétně uvedené osoby, věci, činnosti, zájmy, 

rituály nebo školní předměty, které jsou pro dítě významné. Tento seznam může být inspirací 

pro situace nebo témata, kterým je potřeba předejít a vyhnout se jim. Třetí část se věnuje 

tomu, jak dítě co nejlépe podpořit. Je zde uveden seznam osvědčených forem podpory a tipů, 

které by měli lidé z okolí dítěte znát, aby věděli, co dítěti prospěje a co naopak nemají dělat. 

Tím může také profil sloužit jako prostředek k výměně informací o žákovi při přestupu do 

dalšího ročníku na vyšší stupeň vzdělávání nebo mezi jednotlivými pedagogy pracujícími 

s dítětem (Mají na to, 2013).  

Z uvedených informací v profilu dítěte, může učitel vycházet při plánování a  realizaci práce 

s dítětem a při stanovování konkrétních cílů. Učitel tak může přizpůsobit vyučování 

konkrétním potřebám jedince a využívat tak jeho silné stránky a zájmy pro jeho vlastní 

rozvoj.  Zároveň pro žáka je tento profil možností, jak ovlivnit podporu, která mu má být ve 

škole poskytována, a jak může upozornit své okolí na to, v čem je dobrý a co ho zajímá. Na 

vzniku profilu dítěte se podílejí také jeho rodiče, kteří poskytují informace a své zkušenosti 

s dítětem, dále pak pedagogové, asistenti a všichni, kteří s dítětem pracují (Mají na to, 2013). 
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5 Strategie a programy zaměřené na rozvoj dětí se sociálním 

znevýhodněním  

Cesty vedoucí k vyrovnání příležitostí na úspěch sociálně vyloučených žáků je potřeba zahájit 

ještě dříve, než se objeví problémy ve školním procesu nebo v posledním roce předškolního 

vzdělávání před nástupem do školy. Vhodnou intervenci je nutné zajistit již od útlého věku 

dítěte žijícího v sociálně vyloučené lokalitě, či ještě lépe před jeho narozením (Němec, 

Vojtová, 2009). 

Na základě proběhlé analýzy (GAC, 2006) zaměřené na sociálně vyloučené lokality byly 

zformulovány některé požadavky, které by zlepšily situaci sociálně vyloučených dětí a jejich 

rodin. V rámci rodiny by bylo zapotřebí zajistit sociálně aktivizační služby, které by byly 

realizované přímo v rodině, tak, aby došlo k podporování rodičů v oblasti péče a výchovy 

dětí, hospodaření a vedení domácnosti či nácvik sociálních dovedností. Nemělo by se však 

zapomínat také na podporu rodin, které aktivně zajišťují výchovu, dbají na řádné plnění školní 

docházky a podporují vzdělání svých dětí. Dalším požadavkem je diferencovat podporu 

a  sankce rodin na základě jejich přístupu k překonávání sociálního vyloučení a zajišťování 

péče a výchovy dětí. U finanční podpory sociálně vyloučených rodin je potřeba zajistit, aby 

finanční prostředky poskytované státem byly podmíněny řádnou péčí o děti a zajištění jejich 

školní docházky. Musí být zajištěno to, že rodiny nebudou zneužívat sociální dávky, ale že 

jimi bude podporována výchova a vzdělání dítěte (Gabal, Víšek, 2010). 

Na základě opakovaně citovaných analýz sociálně vyloučených lokalit v ČR (GAC, 2006, 

2015) byly vypracovány strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Aktuální strategie je 

zpracována na období 2016–2020. Zaměřuje se na řešení a eliminaci sociálního vyloučení, 

které představuje jeden z aktuálních sociálních problémů ve společnosti, jak se ukázalo ze 

zjištění proběhlých analýz. Počet sociálně vyloučených lokalit se mezi oběma proběhlými 

šetřeními zvýšil téměř o 80 %, stejně tak se zvýšil i počet lidí spadajících do kategorie 

sociálně vyloučených. Vlivem socioekonomického vývoje společnosti se do sociálního 

vyloučení dostává stále více obyvatel České republiky.  

Sociálně vyloučení lidé potřebují pro překonání svého sociálního vyloučení ze společnosti 

pomoc zvenčí. Základní podpora a pomoc by měla být zajišťována státem. Vhodné nástroje 

a  korekce státní politiky by měly vést k překonání a odstranění bariér, které znemožňují 

začlenění sociálně vyloučených do společnosti. Úkolem každého kraje a obce by mělo být 

zajištění podmínek pro realizaci lokálního začleňování do společnosti, zajištění efektivity 
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poskytovaných sociálních služeb, vytváření vhodného společenského klimatu bez 

diskriminace a předsudků, zajištění vhodné intervence a vedení sociálně vyloučených jedinců 

k aktivnímu samostatnému řešení jejich situace. 

V souvislosti se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020 je potřebné 

posilovat kompetence rodin a rodičů v oblasti výchovy, zdraví a hygieny. Ukázalo se, že 

prostředí sociálně vyloučené lokality a z ní plynoucí materiální deprivace, zadluženost, dále 

také absence jednoho z rodičů, nízké vzdělání a nezaměstnanost dospělých související 

s  chybějícími vzory, rané rodičovství, větší počet dětí v rodině, speciální potřeby dětí 

a  zejména také nedostatečné kompetence rodičů často hrají negativní roli v rozvoji dítěte 

a  podílí se na vytváření nežádoucích podmínek pro úspěšný rozvoj a socializaci. Častěji také 

vedou ke vzniku sociálně patologických jevů a kriminalitě dětí a mládeže. V sociálně 

vyloučených lokalitách je nutné brát v úvahu vyšší potřebnost nabídky a poskytování 

sociálních služeb a  sociální práce a jejich kvalitu a zajistit také dostatečnou zdravotní péči. 

Nabídka sociálních služeb by měla obsahovat terénní programy, sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi, mateřská centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy 

pro ohrožené jedince, odborné poradenství. 

V kontextu vzdělávání je jedním z cílů boje proti sociálnímu vyloučení stanoveno zajistit 

zvýšení počtu dětí ze sociálně vyloučených lokalit do předškolního vzdělávání v hlavním 

vzdělávacím proudu. Záměrem bylo podpořit rodiny k tomu, aby svým dětem zajistily 

pravidelnou docházku do předškolního zařízení. Jedním opatřením pro realizaci tohoto cíle je 

podpora vzniku a rozvoje méně formálních předškolních zařízení, kam můžeme zařadit 

například dětské skupiny nebo terénní školky. Dalším je zajištění spolupráce mezi institucemi 

zabývajícími se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zejména 

v oblasti přístupu k informacím o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte v základní škole, 

aby tak bylo možné zajistit jeho další plnohodnotný rozvoj navazující na péči v mateřské 

škole. To by mělo být zajištěno uvedením způsobu spolupráce v kurikulu předškolního 

zařízení. 

Dalším cílem je vytvořit jednotný identifikátor, který by poskytl možnost sledování 

vzdělávací dráhy každého dítěte a žáka, jeho nerovností ve vývoji, speciálních vzdělávacích 

potřeb. Efektivní diagnostika a poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami by měly být součástí tohoto identifikátoru. Vznik identifikátoru je 

podmíněn dokončením legislativních změn a dopracováním Katalogu podpůrných opatření. 

Jednotná diagnostika by měla vést ke zlepšení sledování vzdělávací dráhy každého žáka, ke 
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zjištění příčin způsobujících problémy a díky podpůrným opatřením by byla zajištěna včasná 

intervence. Ke vzdělávání sociálně vyloučených žáků vzdělávajících se v hlavním 

vzdělávacím proudu je potřeba zajistit koordinovanou spolupráci mezi rodinou a všemi 

jedinci a institucemi participujícími na vzdělávacím procesu žáků – základní škola, 

poradenská pracoviště, OSPOD, organizace zajišťující volnočasové aktivity, poskytovatelé 

sociálních služeb a jednotliví sociální pracovníci při obecních úřadech a terénní sociální 

pracovníci.  

Podpoření přípravy pedagogů pro práci se sociálně vyloučenými žáky je dalším cílem 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020. Příprava by se měla zaměřit 

na pochopení specifik práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kam řadíme 

i  žáky se sociálním znevýhodněním. Toto opatření by mělo být realizováno zaprvé zařazením 

předmětů týkajících se sociální exkluze do studijních plánů budoucích pedagogů,  zadruhé 

zavedením akreditovaného kurzu, zacíleného na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami pocházejícími ze sociálně vyloučených lokalit nebo socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí (Úřad vlády, Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 

2016–2020). 

 

5.1 Včasná péče 

„Cílem rané podpory dětí se sociálním znevýhodněním je především minimalizace dopadů 

znevýhodnění na jejich vzdělávací dráhu a pozdější společenské uplatnění“ (Felcmanová, 

2015, s. 11). 

Koncept včasné péče se zaměřuje na děti sociálně vyloučené a na předcházení sociálně 

patologickým handicapům, které jim hrozí. Pokud dojde k zanedbání rozvoje kognitivních 

funkcí v  raném věku, který představuje dynamický rozvoj jedince, výrazně se ovlivní 

schopnost dětí učit se. Cílem intervence v raném období života je maximálně zajistit včasnou 

komplexní péči, která povede k rozvoji všech potenciálů dítěte, rozvoji jeho osobnosti 

a  kognitivních funkcí (Němec, Vojtová, 2009). Kromě podpory samotného dítěte a jeho 

rozvoje by raná intervence měla být zacílena rovněž na podporu jeho rodiny. Jde zejména 

o  podporu rodičů ve zvyšování jejich kompetencí v péči o dítě (Felcmanová, 2015). 

Včasná péče je poskytovaná dětem ze sociálně a sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

a  jejich rodinám a to v období od 3 let věku do zahájení školní docházky. 

V  dokumentu  Koncepce včasné péče (MŠMT, 2009) je uveden cíl, který spočívá 
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v identifikaci rizik v rozvoji osobnosti dítěte. Dále je pak včasná péče zaměřena na 

předcházení možným negativním důsledkům plynoucích ze sociokulturního znevýhodnění ve 

vzdělanostní, morální a sociální oblasti osobnosti. Včasná péče může navazovat na ranou péči 

nebo ji také doplňovat. Raná péče je zakotvena v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a je podle § 54 definována jako „terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní 

formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně 

postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.“ Raná 

péče se zaměřuje na eliminaci či zmírnění důsledků zdravotního postižení dítěte, zajištění 

předpokladů sociální integrace a  zvyšování vývojové úrovně. Poskytování služeb rané péče 

se však nevztahuje k podpoře dětí, které mají specifické potřeby v důsledku sociálního 

znevýhodnění (Felcmanová, 2015). 

Včasnou péčí o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se zabývá Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). K podpoře těchto dětí vydalo MŠMT 

Akční plán realizace koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 

(MŠMT, 2009). Zde jsou vymezeny intervenční programy poskytované dětem od tří let věku 

do nástupu školní docházky, které nenavštěvují mateřskou školu. „Cílem plánu bylo započetí 

systémové implementace segmentu včasné péče o děti se sociálním znevýhodněním do 

vzdělávacího systému v ČR“ (Felcmanová, 2015, s. 17). 

Záměrem Koncepce včasné péče (MŠMT, 2009) je předcházet vzniku školních neúspěchů 

a  zmírnit, až zcela odstranit důsledky vyplývající ze sociálního znevýhodnění.  Včasná péče 

je zaměřena také na celé rodiny. Snahou je zajistit rodině sociální integraci do většinové 

společnosti. Děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí začínají povinnou školní 

docházku s jinými dovednostmi než děti z majoritní společnosti. Felcmanová (2015) zmiňuje, 

že rozdíly mezi oběma skupinami dětí se objevují téměř ve všech oblastech (v sociálních 

a  komunikačních dovednostech, v předčtenářských a  předmatematických dovednostech, 

obecných znalostech, chování či životních zkušenostech). Právě tyto rozdílné dovednosti 

bývají příčinou školního neúspěchu dětí se sociálním znevýhodněním. Záměrem rané 

intervence by tedy mělo být zprostředkování takových zkušeností, které jsou nezbytné pro 

komplexní rozvoj a školní docházku a které není možné v jejich rodinném prostředí bez vnější 

podpory dětem předat.  

V rámci podpory včasné péče se u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí dbá na rozvoj 

řeči a poznávacích funkcí. Právě řeč je nezbytná pro rozvoj sociálních vztahů. U  sociálně 

znevýhodněných dětí se často setkáváme s nevhodnými nebo nedostatečnými mluvními vzory 
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a příležitostmi k rozvoji řeči. Bez takových předpokladů mají tyto děti problémy ve školním 

vyučování při porozumění a způsobu vyjadřování, zejména pak jestliže vyučovací jazyk je 

odlišný od toho, s nímž se setkávají v rodině.  

Zařazení dítěte do předškolního vzdělávání v mateřských školách je jedním z programů 

včasné péče. Jednou z výhod institucionálního předškolního vzdělávání je společný pobyt 

a  interakce dětí ze sociálně vyloučeného prostředí, z odlišného kulturního či jazykového 

prostředí nebo dětí s handicapem s dětmi z majoritní společnosti. Dále pak je v systému 

včasné péče důležité zaměřit se na rodiče a pomoci jim rozvíjet kompetence, díky kterým 

budou schopni zajistit potřebnou péči v přípravě dítěte na školní docházku. Většina rodičů je 

poté schopna podporovat dítě i v průběhu školní docházky a ukazuje se také, že mají pozitivní 

vliv na další rodiče v podobné situaci (MŠMT, 2009). 

 

5.2 Intervenční a podpůrné programy určené pro děti se sociálním 

znevýhodněním v předškolním a školním věku 

5.2.1 Programy rané intervence  

Zprostředkováním služeb rané intervence se u nás zabývají zejména nestátní neziskové 

organizace. Jejich aktivity jsou zacílené na podporu dětí od narození do nástupu povinné 

školní docházky a jejich rodin. Nejčastějšími formami vzdělávacích aktivit pro děti se 

sociálním znevýhodněním bývají nízkoprahové kluby pro děti od tří do šesti let. Zde se dbá na 

komplexní rozvoj, zlepšování sociálních dovedností i kognitivních schopností. Jinou formou 

jsou například také vzdělávací skupiny matek s dětmi do tří let věku. Vzdělávací činnost 

v těchto programech se zaměřuje na děti a jejich potřeby, vychází z jejich dosažených 

dovedností, temperamentu a intelektu a respektuje jejich individuální schopnosti a zájmy.  

Skupinový program se odvíjí od jednotlivých individuálních plánů každého dítěte. 

V programu se realizují samostatné aktivity dětí, aktivity pro rodiče a také vzájemné činnosti 

dětí a jejich rodičů. Mezi další formy rané intervence se řadí poskytování sociálně 

aktivizačních služeb. Cílem těchto služeb je poskytování podpory a poradenství pro zajištění 

základních životních potřeb (bydlení, zaměstnání, finance, domácnost). Sociálně aktivizační 

služby zajišťují kromě poskytování poradenství také sociálně terapeutické činnosti, 

vzdělávací aktivity nebo asistenci. V rámci realizované terénní práce dochází k vyhledávání 

rodin s malými dětmi ohroženými sociálním znevýhodněním. Felcmanová (2015, s. 23) uvádí, 

že „největší efekt mají služby zaměřené na komplexní podporu znevýhodněných rodin 
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zahrnující aktivity uplatňující pedagogiku orientovanou na dítě a sociálně aktivizační služby 

zaměřené na podporu rodiny dítěte.“ Překážku v poskytování komplexní včasné péče o děti 

ze sociálně znevýhodněného prostředí však představuje chybějící systémové zastřešení, které 

by zajistilo dostatečnou nabídku a dostupnost služeb rané intervence a její poskytování všem 

ohroženým dětem a jejich rodinám (Felcmanová, 2015). Tato problematika se dotýká zejména 

financování projektů rané intervence, kterému se však tato práce nevěnuje.  

 

5.2.2 Programy neziskových organizací 

V České republice působí také řada nestátních neziskových organizací, které se zaměřují na 

práci se sociálně znevýhodněnými osobami. Zajišťují sociální a pracovní poradenství, 

doučování nebo realizaci volnočasových aktivit pro děti. Mezi takové neziskové organizace 

u  nás patří například Člověk v tísni o.p.s., Nová škola, o.p.s., občanské sdružení META nebo 

nadace R-Mosty (Němec, 2014). 

 

5.2.2.1 Individuální doučování v rodině 

Individuální doučování žáků se sociálním znevýhodněním poskytují některé neziskové 

organizace, mezi nimi například Barevný svět dětí, z. s., Člověk v tísni, o.p.s., META, 

o.p.s.,  Nová škola, o.p.s. nebo S. T. O. P., z. s. Za dítětem dochází do rodiny dobrovolník 

(často student), který pomáhá se školní přípravou, již rodiče dítěti dostatečně neposkytují. 

Individuální doučování bývá rodině doporučeno zejména školou, orgánem sociálněprávní 

ochrany dětí nebo sociálním pracovníkem. Doučování je pravidelné, probíhá nejčastěji jednou 

týdně a trvá přibližně dvě hodiny. Náplní práce doučovatele není jen vysvětlování látky, ale 

také případná pomoc s organizací studia a domácí přípravy nebo také komunikace se školou. 

Největší účinnosti nabývá domácí doučování zejména u žáků, u nichž bylo zavedeno 

v prvních letech školní docházky. Pozitivní vliv doučování se ukazuje v lepší znalosti učiva, 

získáváním lepších známek, ve větší motivovanosti při začleňování se mezi vrstevníky 

a v hledání kamarádů. Dobrovolník a koordinátor domácího doučování mohou být vhodnými 

pomocníky při nastavení konstruktivní komunikace mezi rodinou a školou. Působení 

doučovatele v rodině se může projevit také na zlepšení pravidelnosti školní docházky, může 

být zajištěním vhodného mluvního vzoru a zprostředkovatelem a  obohacovatelem slovní 

zásoby žáka nebo může pomoci nasměrovat rodinu k dalším zdrojům informací, poradenství 

a pomoci (Kolektiv autorů, 2015). 
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Například Program Rozlety je obecně prospěšnou společností Nová škola realizovaný pro 

žáky se sociálním znevýhodněním, u nichž se objevují školní neúspěchy. Soustředí se 

zejména na žáky s odlišným mateřským jazykem, romské žáky a děti ohrožené sociálním 

vyloučením. Cílem je zajistit dětem smysluplné využití volného času a zlepšení školního 

prospěchu díky procvičování učiva v rámci doučování. Díky práci proškolených dobrovolníků 

se v rámci Rozletů realizuje skupinové i individuální doučování, kde se žáci věnují pochopení 

a procvičování probírané školní látky a aktuálním problémům, se kterými se ve škole 

setkávají. Kromě doučování je jednou z aktivit také jednou za měsíc pořádaná volnočasová 

akce, kde se děti mohou setkávat s různorodými výtvarnými činnostmi, realizují se výlety na 

zajímavá místa, děti mají možnost zahrát si hry a setkávat se s dalšími dětmi při společných 

činnostech (Nová škola, o.p.s. © 2013). 

 

5.2.2.2 Nízkoprahové mimoškolní aktivity 

Nízkoprahové aktivity jsou nejčastěji poskytovány v nízkoprahových zařízeních a klubech pro 

děti a mládež. Tato zařízení jsou sociální službou (zřízena na základě zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let. Nízkoprahová zařízení 

v České republice zřizují např. R–Mosty, z. s., Prev–Centrum, z. ú., Člověk 

v tísni,  o. p. s.  nebo Charita ČR. Hlavním posláním zřizování nízkoprahových zařízení je 

věnování péče a  podpory dětem a mládeži ze sociálně vyloučených lokalit, která je často 

bezprizorní a  nevhodně tráví svůj volný čas, nebo těm, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. 

Tato zařízení jim mohou poskytovat bezpečný prostor a cestu k pozitivnímu ovlivnění jejich 

života, hodnot a orientace a jsou podnětem pro jejich volný čas. V nízkoprahovém zařízení 

pracují odborní pracovníci, kteří děti motivují formou skupinové i individuální práce ke 

změně postojů k životu, ke smysluplnému trávení volného času. Mezi přínosy 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež můžeme zařadit například prevenci sociálního 

selhávání ve společnosti, prevenci kriminality, zvýšení sociálních schopností a dovedností, 

naplnění volného času nebo motivaci ke vzdělávání. Cílem je podpořit sociální začlenění do 

vrstevnické skupiny i do společnosti a zajistit lepší orientaci v jejich sociálním prostředí 

(Agentura pro sociální začleňování © 2018). V rámci společných aktivit se všichni aktivně 

podílí na vytváření programu klubu. Mezi pravidelnými aktivitami v klubech nalezneme 

například sportovní a výtvarné kroužky či hudební zkušebny. Nabídka nízkoprahových 

zařízení obsahuje také např. knihovnu, možnost hraní deskových her nebo doučování. Kromě 



55 

 

pravidelné nabídky aktivit se konají také různé přednášky, soutěže, workshopy, koncerty či 

příměstské tábory (© Člověk v tísni o. p. s.). 

 

5.2.2.3 Metoda Grunnlaget 

Jednou z poskytovaných nabídek organizace Člověk v tísni, o.p.s. je učení dětí metodou 

Grunnlaget. Člověk v tísni spolu s autorkou této metodologie Gunvor Sønnesyn uspořádal 

v České republice kurz pro pedagogy mateřských a základních škol a předškolních klubů. 

K danému kurzu vznikla také příručka.  

Metoda Grunnlaget (v překladu „základy“) byla vytvořena v Norsku autorkou Gunvor 

Sønnesyn. Je založena na modelu konceptuálního vyučování norského profesora Magneho 

Nyborga (Lebeer, 2006). Nyborg v rámci výzkumů probíhajících mezi lety 1965 a 1985 

zjišťoval procesy odehrávající se při učení dětí a dále se zabýval možnostmi učitelů, které 

vytvářejí podmínky pro procesy učení. Na základě výsledků výzkumů vznikl Model 

pojmového vyučování (Sønnesyn, 2013). Gunvor Sønnesyn byla jednou ze studentek 

profesora Nyborga v Institutu pro aplikovanou pedagogiku. Zde se podílela na vyvíjení 

nástrojů, které by byly využitelné při výuce matematiky u neúspěšných dětí. Provedla nejprve 

analýzu vyučovacího obsahu, ve které zjistila nutné dovednosti a  předpoklady, které se 

u  žáků očekávají (Lebeer, 2006). 

Metodologie Grunnlaget je založena na praktických úkolech. Pokud chtějí učitelé na školách 

s touto metodou pracovat, je velmi žádoucí, aby absolvovali kurz konceptuálního vyučování, 

vedený certifikovaným lektorem, a seznámili se tak s celým programem a Nyborgovým 

modelem. Grunnlaget je model pojmového vyučování, který nabízí dětem základy pro jejich 

vlastní učení a myšlení. Cílem metody je „vytvořit v mysli dítěte základy, které budou 

podporovat mentální procesy jako pozornost, kódování, paměť a vybavování. Všechny jsou 

klíčové pro dětské objevování světa a přemýšlení o něm, a také pro myšlení dětí o sobě 

samých“ (Sønnesyn, 2013, s. 7). 

Program Grunnlaget je užitečný při výuce základních matematických pojmů u šestiletých dětí 

v běžné škole a u dětí šestiletých či starších navštěvujících speciální školy. Metoda 

Grunnlaget pracuje ve své koncepci s barvami, tvary, pozicemi, velikostí a vahou, pozicemi 

ve vztazích k ostatním předmětům, se skupinami, s čísly a čísly ve skupině. Je doporučeno 

realizovat dvě až tři lekce týdně. Délka trvání jedné lekce by měla trvat dvacet pět až třicet 

minut. Práce by měla probíhat v menších skupinkách (šest až deset žáků). V běžných třídách 
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s počtem 25 až 30 žáků není tato práce se všemi dětmi najednou optimální, proto je vhodné 

žáky rozdělit do několika skupin. Lekce může probíhat u stolu nebo v kruhu na židlích, ovšem 

tak, aby všechny děti měly stejný přístup k předmětům, se kterými se pracuje. Metoda je 

založená na poznávání všemi dostupnými smysly. Úkolem dětí je poznat předměty, uvést 

jejich název a vyjádřit rozdíly a podobnosti předmětů. U prvních úkolů učitel uvádí vzor a dle 

něho žáci postupně pracují samostatně. Měli bychom žáky vést k tomu, aby se co nejvíce ptali 

a vytvářeli otázky (Lebeer, 2006). Podle Nyborgovy koncepce probíhá učení na základě 

smyslových podnětů, kde výsledek vnímání závisí na dříve naučeném. Pro poznávání 

a  pojmenování nových předmětů, situací a  jevů potřebujeme využít již námi získané 

zkušenosti. Předpokladem pro nové učení se tedy stávají dovednosti a získané znalosti. 

K poznávání předmětů využívají děti v této metodě vlastní smysly. Žádoucí je zapojení co 

nejvíce z nich. Osvojování nových pojmů senzorickými zkušenostmi pomáhá dětem v tom, 

aby dokázaly rozpoznávat rozdíly a podobnosti (Lebeer, 2006).  

Metoda Grunnlaget využívá pro učení nových pojmů hledání rozdílných a společných znaků 

a tím učí děti kategorizovat pojmy do určitých skupin dle jejich znaků, vlastností 

a  podobnosti. Tím přispívá k porozumění matematickým pojmům jako počtu nebo třídění. 

„Pojmové vyučování spočívá ve vytváření situací, které mají co největší moc ovlivnit procesy 

učení u dětí“ (Sønnesyn, 2013, s. 42). Model pojmového vyučování, jak vyplývá z názvu, se 

zaměřuje na osvojení základních pojmů. Během výuky metodou Grunnlaget se využívají 

skutečné předměty, které spadají do určité kategorie, pro kterou je vytvořen náležející pojem. 

Pojmy se v hodině vytvářejí na základě rozhovoru mezi učitelem a žáky. Tento rozhovor je 

označován jako výukový rozhovor. Jeho princip spočívá v tom, že „žák nejprve slyší potřebná 

slova od učitele jako vzor. Nejdříve je žák opakuje, posléze si je sám vybavuje a  postupně je 

začíná používat spontánně. Funkce slov se v tomto procesu vyvíjí od označování jednotlivého 

k symbolizování kategorií“ (Sønnesyn, 2013, s. 44). 

V učení se novým věcem hraje roli také motivace, která umožňuje pokračovat a vytrvat 

v činnosti. Ve školním prostředí ovlivňuje motivace také to, jakým způsobem učitel reaguje 

na aktivitu, odpovědi a výsledky práce žáků. V modelu konceptuálního vyučování se klade 

důraz na to, aby učitel svými reakcemi na odpovědi žáků negativně neovlivnil jejich motivaci, 

ale aby je dokázal povzbudit. Zejména objeví-li se chyba, je potřeba k ní přistupovat pozitivně 

a dovést děti k tomu, aby ji vnímali jako možnost k dalšímu zdokonalování a přemýšlení. 

U  dětí, které nevěří ve zvládnutí úkolu, je vhodné, vrátit se o krok zpět a pochopit předchozí 
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bod, na který mohou navázat. Úkolem učitele je snaha pochopit myšlenkové procesy dítěte, 

aby mohl přijít na to, proč dítě odpovědělo na otázku právě takto (Lebeer, 2006). 

Program Grunnlaget nepředstavuje předem daný nutně dodržovaný plán práce. Učitelé mají 

volnou ruku v jakýchkoli obměnách a změnách. Mohou program doplňovat dle situace, 

složení skupiny žáků a jejich potřeb. Úkolem učitele je pomocí aplikace této metody 

zprostředkovat žákům situace, které jim umožní získat nové poznatky a dovednosti.  Pro práci 

s metodou Grunnlaget je připraven kufřík s předměty, které slouží pro práci s pojmy. Učitel 

má možnost vybírat předměty postupně při vyučování nebo si vybrat před hodinou jen ty, 

které má v plánu využívat v hodině. Všechny pomůcky a předměty využívané v jednotlivých 

lekcích by měli žáci znát. Je možné využívat také hračky, které jsou dětem blízké a zaručují 

přirozenou motivaci. Dále mají učitelé k dispozici knihu s jednotlivými listy pro vyučovací 

hodiny. Úkoly programu jsou uspořádané v tabulce. Zde najdeme nejprve informaci 

k základnímu procesu, kterému se úkol věnuje, dále pomůcky potřebné k úkolu a ve třetím 

sloupci tabulky jsou popsané předpokládané vzorce komunikace s možnými odpověďmi. 

Tento konverzační sloupec představuje jakýsi návod pro vhodný postup práce. Uvedené 

formulace ale učitel nemusí přesně dodržovat, je vhodné, aby si na základě inspirace vytvořil 

své vlastní. Otázky, které pokládá, zaměřuje učitel na jednotlivce, celou skupinu, nebo jen na 

několik žáků najednou. Žáci jsou také vybízeni ke společným odpovědím. To je učí vzájemně 

spolupracovat, odpovědi ostatních žáků mohou posloužit jiným žákům jako vzor, pokud si 

nejsou jistí. Učitel by měl dbát na to, aby byli zapojeni všichni žáci, aby měli možnost 

projevit se a sdělit vlastní názory (Lebeer, 2006). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6 Cíle  

Cílem praktické části diplomové práce je zmapovat úroveň rozvoje vybraných dílčích funkcí 

(zrakové a sluchové vnímání, verbální myšlení, motorika, grafomotorika) u  dětí ze sociálně 

vyloučených lokalit. Dalším cílem je porovnat dosažené výsledky ve vybraných 

diagnostických testech a zjistit, v jakých oblastech se projeví největší rozdíly mezi 

testovanými dětmi. Cílem této práce je také formulovat doporučení, jak děti ze sociálně 

vyloučených lokalit vhodným způsobem rozvíjet a podporovat při vzdělávání.  

 

 

7 Výzkumné předpoklady 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila následující výzkumné předpoklady: 

Výzkumný předpoklad č. 1: Děti ze sociálně vyloučených lokalit budou ve všech oblastech 

hodnocených prostřednictvím diagnostických testů vykazovat horší výsledky oproti dětem 

nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. 

Výzkumný předpoklad č. 2: Největší rozdíly mezi výkony žáků se objeví v testech mapujících 

sluchové vnímání a  ve zkoušce verbálního myšlení zaměřeného na přehled všeobecných 

znalostí.  

 

 

8 Metodika výzkumu 

V rámci výzkumu jsem použila standardizované a nestandardizované diagnostické nástroje ke 

zhodnocení dílčích funkcí důležitých pro úspěšné zvládnutí požadavků školní docházky. 

Jedná se o kvantitativní výzkum, v němž byla použita metoda testování.  

Výzkum byl realizován prostřednictvím Testu zrakového vnímání (Felcmanová, 2013), 

Wepman-Matějčkovy zkoušky sluchového rozlišování (1987), Testu sluchové analýzy 

(Moseley, 1980), Zkoušky verbálního myšlení (Jirásek, 1992), Orientačního testu dynamické 

praxe (Míka, 1982).  

 



59 

 

8.1 Diagnostické testy 

 Test zrakového vnímání (Felcmanová, 2013) 

Test je zaměřen na zhodnocení úrovně zrakového vnímání. Skládá se ze šesti subtestů. 

Každý je zaměřený na jednu ze složek vizuální percepce – zrakovou diferenciaci, 

zrakovou analýzu a syntézu, vnímání konstantnosti tvaru, rozlišení figury a pozadí 

a  vizuomotorickou koordinaci.  

 Zkouška sluchového rozlišování (Wepman-Matějček, 1987) 

Test sluchového rozlišování má ukázat, jak je u dítěte rozvinuta schopnost rozlišovat 

sluchem zvuky mluvené řeči. Otočeni zády k dítěti říkáme dvojice slov, u nichž má dítě 

rozhodnout, zda znějí stejně nebo nestejně.  

 Test sluchové analýzy (Moseley, 1980) 

Test sluchové analýzy spočívá v uvědomění si konkrétní hlásky ve slově. Dítě má určit, 

zda slyší určitou hlásku v daném jednoslabičném slově.  

 Zkouška verbálního myšlení (Jirásek, 1992) 

Zkouška verbálního myšlení slouží jako doplňkový test k Jiráskovu Orientačnímu testu 

školní zralosti. Test je zaměřen na otázky z každodenního života a řešení jednoduchých 

praktických jevů.  

 Orientační test dynamické praxe (Míka, 1982) 

Orientační test dynamické praxe je zaměřený na unilaterální a bilaterální pohyby rukou, 

nohou a jazyka. Úkolem dítěte je napodobit pohyby předvedené examinátorem.  

 

8. 2 Kontext prostředí a času 

Výzkum byl realizován na dvou základních školách a jedné mateřské škole v Jihočeském 

kraji. Jedna ze základních škol se nachází ve městě s počtem obyvatel do 8 tisíc, v němž se 

nacházejí tři sociálně vyloučené lokality. Na základě údajů z Analýzy sociálně vyloučených 

lokalit v České republice (GAC 2015) lze zařadit tuto lokalitu do kategorie relativně malá 

městská lokalita (velikost maximálně 100 obyvatel v sídle o velikosti od 5001 do 50 000 

obyvatel). Druhá základní škola i mateřská škola se nacházejí ve městě s počtem obyvatel do 

5  tisíc. Zde jsou rovněž tři sociálně vyloučené lokality. Dle údajů z výše zmíněné analýzy 

bychom tyto lokality zařadili do kategorie relativně velká venkovská lokalita (s počtem více 
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než 50 obyvatel v sídle do 5000 obyvatel). Obě základní školy se nacházejí v centru města, 

mateřská škola je umístěna na sídlišti na kraji města.  

Testování probíhalo od ledna do března 2018 ve výše uvedených školách. 

 

8. 3 Zajištění etických aspektů 

Zákonní zástupci byli seznámeni s účelem výzkumu, jehož se jejich děti zúčastnily. Zároveň 

byl také se zákonnými zástupci dětí sepsán písemný souhlas týkající se zpracování výsledků 

testů jejich dítěte pro účely této diplomové práce. 

 

8. 4 Charakteristika výzkumného vzorku 

Testování se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku 5–8 let. První skupinu tvořilo 10 dětí 

pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit a ve druhé skupině se nacházel stejný počet 

dětí, avšak nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit. Skupiny zahrnovaly děti 

z posledního ročníku předškolního vzdělání, včetně dětí s odkladem školní docházky a žáky 

z prvních tříd základních škol. Zkoumaný vzorek obsahoval 11 chlapců a 9 dívek. Ke 

každému dítěti z první skupiny bylo přiřazeno jedno dítě stejného věku z druhé skupiny.  

Pro snadnější přehlednost bylo v praktické části práce použito následující označení skupin: 

 skupina S = děti pocházející ze sociálně vyloučených lokalit 

 skupina N = děti nepocházející ze sociálně vyloučených lokalit 
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Tabulka č. 1 Charakteristika výzkumného vzorku 

  Věk   

Dítě S1 7 let a 1 měsíc Dítě N1 

Dítě S2 7 let a 2 měsíce Dítě N2 

Dítě S3 5 let a 8 měsíců Dítě N3 

Dítě S4 5 let a 11 měsíců Dítě N4 

Dítě S5 7 let a 7 měsíců Dítě N5 

Dítě S6 6 let a 8 měsíců Dítě N6 

Dítě S7 7 let Dítě N7 

Dítě S8 7 let a 3 měsíce Dítě N8 

Dítě S9 6 let a 11 měsíců Dítě N9 

Dítě S10 6 let a 4 měsíce Dítě N10 
(pozn. S - pocházející ze sociálně vyloučené lokality, 

 N - nepocházející ze sociálně vyloučené lokality) 

 

Z celkového počtu 20 testovaných dětí byly 4 děti ve věku 5–6 let. Ve věku 6–7 let 8 dětí a ve 

věku 7–8 let také 8 dětí.  

 

 

9 Výsledky výzkumného šetření 

9.1 Dílčí výsledky vážící se k výzkumnému předpokladu č. 1 

Výzkumný předpoklad č. 1: Děti ze sociálně vyloučených lokalit budou ve všech použitých 

testech vykazovat horší výsledky oproti dětem nepocházejících ze sociálně vyloučených 

lokalit. 

 

9.1.1 Test zrakového vnímání (Felcmanová, 2013) 

Pro test zrakového vnímání (Felcmanová, 2013) jsou stanovena 4 pásma, do kterých lze dítě 

zařadit podle dosaženého hrubého skóru. Bodová rozmezí jednotlivých pásem jsou určena dle 

věkových skupin. V tabulce je uveden vždy věk dítěte a jeho zařazení do pásma odpovídající 

věkové kategorii.  

 



62 

 

Tabulka č. 2 Zařazení dětí do pásma dle výkonu v testu 

 

věk hrubý skór pásmo 

S1 7 let a 1 měsíc 30 hraniční 

N1 7 let a 1 měsíc 39 průměr 

  
  

  

S2 7 let a 2 měsíce 29 hraniční 

N2 7 let a 2 měsíce 39 průměr 

  
  

  

S3 5 let a 8 měsíců 20 deficit 

N3 5 let a 8 měsíců 33 průměr 

  
  

  

S4 5 let a 11 měsíců 5 deficit 

N4 5 let a 11 měsíců 37 nadprůměr 

  
  

  

S5 7 let a 7 měsíců 12 deficit 

N5 7 let a 7 měsíců 40 průměr 

  
  

  

S6 6 let a 8 měsíců 26 deficit 

N6 6 let a 8 měsíců 44 nadprůměr 

  
  

  

S7 7 let 15 deficit 

N7 7 let 39 průměr 

  
  

  

S8 7 let a 3 měsíce 30 hraniční 

N8 7 let a 3 měsíce 38 průměr 

  
  

  

S9 6 let a 11 měsíců 28 deficit 

N9 6 let a 11 měsíců 36 průměr 

  
  

  

S10 6 let a 4 měsíce 27 hraniční 

N10 6 let a 4 měsíce 42 nadprůměr 

 

Z tabulky je možné vidět, že všechny děti ze skupiny S se nacházejí v hraničním pásmu 

(4  děti) nebo v pásmu deficitu (6 dětí). Jak uvádí autorka testu (2013, s.  13) „výkon v pásmu 

deficitu svědčí o nedostatečné zralosti zrakové funkce pro úspěšné osvojení školních 

dovedností.“ U těchto dětí by měly být pravidelně zařazovány stimulační aktivity zaměřené 

na rozvoj zrakového vnímání. Podobně je třeba zaměřit pozornost také na děti nacházející se 

v hraničním pásmu. 

Výkony dětí ze skupiny N byly výrazně lepší. 7 dětí se pohybovalo v pásmu průměru, další 

3  dosáhly pásma nadprůměru.  
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V testu zrakového vnímání (Felcmanová, 2013) se děti ze sociálně vyloučených lokalit 

pohybovaly v pásmu deficitu a v hraničním pásmu. Žádné z těchto dětí nedosáhlo alespoň 

průměru. Výsledky dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit se pohybovaly 

v pásmu průměru a nadprůměru.  

 

Tabulka č. 3 Počet dosažených bodů v jednotlivých subtestech Testu zrakového vnímání 

 
Subtest 1 Subtest 2 Subtest 3 Subtest 4 Subtest 5 Subtest 6 

S1 7 3 8 9 0 3 

S2 5 2 8 10 1 3 

S3 4 0 5 9 0 2 

S4 4 0 1 0 0 0 

S5 6 2 1 0 1 2 

S6 5 1 7 10 1 2 

S7 5 2 5 -1 1 3 

S8 5 1 10 9 3 2 

S9 3 3 3 12 3 4 

S10 4 3 1 11 4 4 

N1 7 3 7 12 5 5 

N2 7 3 11 9 4 5 

N3 7 3 6 11 4 2 

N4 6 1 6 12 9 3 

N5 7 2 7 11 8 5 

N6 6 3 10 13 8 4 

N7 7 2 7 13 6 4 

N8 7 2 10 12 3 4 

N9 7 3 8 11 5 2 

N10 7 2 9 13 6 5 

 

Subtest 1 – rozlišování inverzních figur 

Většina dětí ze skupiny nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit v tomto subtestu 

dosahovala maximálního počtu bodů. Pouze 2 děti ztratily jeden bod. U skupiny dětí ze 

sociálně vyloučených lokalit dosáhlo maximálního počtu pouze jedno dítě, u jednoho byla 

ztráta jednoho bodu, zbylé děti se pohybovaly v rozmezí 3–5 bodů. Více chyb se objevovalo 

v trojrozměrných tvarech.  

Subtest 2 – zraková analýza a syntéza 

V tomto subtestu dosahovaly obecně více bodů děti ze skupiny N. Děti se sociálním 

znevýhodněním nejčastěji chybovaly v určení druhého a třetího tvaru. Zejména tvar 
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šestiúhelníku dělal dětem velký problém, neboť některé jeho hrany byly rozděleny na dvě 

nestejně dlouhé části. U dětí jsem se v rámci testování setkávala s tím, že jednotlivé hrany na 

rozdělených částech počítaly a dle toho pak určovaly daný tvar. Nezohledňovaly však při tom 

jednotlivé délky hran a proto tvar neurčily správně. 

Subtest 3 – vnímání konstantnosti jevu 

Zde se objevily rozdíly také v rámci pouze jedné skupiny a to skupiny S. 4 děti dosáhly 

7  a  více bodů, 6 dětí se pohybovalo pod hranicí 5 bodů. 3 děti vyhledaly pouze jeden 

čtverec. Velkým problémem bylo rozpoznání čtverce v krychli, kde chybovaly také některé 

děti z druhé skupiny.  

Subtest 4 – rozlišení figury a pozadí 

V tomto subtestu došlo k velkým rozdílům v úspěšnosti zpracování u dětí ze skupiny se 

sociálním znevýhodněním. Zatímco 7 dětí dosáhlo poměrně vysokého počtu bodů (více než 

9  z maximálního počtu 13 bodů), 2 děti z této skupiny nedosáhly v subtestu žádného bodu, 

jedno dítě mělo dokonce záporný počet bodů. Ve skupině N děti dosahovaly v průměru 11  či 

12 bodů. Mezi dětmi ze skupiny N a 7 dětmi ze skupiny S nebyly tak výrazné rozdíly, neboť 

rozlišování figury a pozadí patří mezi vývojově nižší funkce. 

Subtest 5 – kombinace vizuomotorické koordinace a rozlišení figury a pozadí 

V tomto subtestu, který hodnotil kombinaci dvou zrakových funkcí, se objevily mezi 

skupinami větší rozdíly. Maximální počet dosažených bodů byl ve skupině S 4 body (1 dítě), 

ve skupině N se podařilo jen jednomu dítěti dosáhnout maximální hranice bodů.   

I přesto, že rozdíly mezi skupinami byly výrazné, lze obecně říci, že úroveň dosažených 

výsledků všech dětí nebyla velká. Největší problém dětem dělalo správné zachycení linie 

tvaru. Většina dětí se od čáry odchylovala. Problém v rozlišení tvaru se objevoval pouze 

u  dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Zde všechny děti nedokázaly rozlišit tvary hvězd.  

Subtest – vizuomotorická koordinace 

V subtestu 6 děti se sociálním znevýhodněním většinou nedokázaly zachytit správný tvar 

obrazce. Obtížný byl pro tyto děti zejména kruh. Děti ze skupiny N byly v napodobování 

tvarů úspěšnější.  
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9.1.2 Zkouška sluchového rozlišování (Wepman-Matějček, 1987) 

Matějček (1987) uvádí, že dítě před vstupem do školy by ve zkoušce sluchového rozlišování 

nemělo udělat žádnou chybu. Ze všech testovaných dětí dosáhly plného počtu 20 bodů pouze 

dvě děti ze skupiny N. Úspěšnost dětí z této skupiny byla vyšší než 85 %, což představuje 

maximálně 3 chyby v testu. Skupina dětí se sociálním znevýhodněním dosáhla maximální 

úspěšnosti pouze 50 %.  

 

Graf č. 1 Počet získaných bodů ve zkoušce sluchového rozlišování 

 

 

Největší problémy měly děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v rozlišování měkkých 

a  tvrdých souhlásek (např. dýnt – dínt, štím – štým, nýst – níst). Větší problémy dělalo také 

rozlišování sykavek (žlef – šlef, vžep – všep).  

Velmi málo chyb se objevovalo v rozlišování stejně znějících dvojic slov (např. zban – zban, 

tost – tost, nyvl – nyvl). I u dětí se sociálním znevýhodněním se chyby téměř neobjevovaly.  

Kromě chybovosti při sluchovém rozlišování se objevil u sociálně vyloučených dětí ještě další 

problém, a to nedostatečně rozvinutá schopnost udržet pozornost při úkolu. Kvůli tomu se 

chyby objevovaly také více ke konci testu. U dětí bylo možné pozorovat neklid, těkání 

pohledem a hledání zajímavých podnětů v jejich okolí.  
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9.1.3 Test sluchové analýzy (Moseley, 1980) 

 

Graf č. 2 Počet bodů získaných v testu sluchové analýzy 

 

 

Výrazné rozdíly se mezi oběma skupinami objevily také v Testu sluchové analýzy (Moseley, 

1980). Ve skupině S byl dosažen největší počet bodů 9 (60 % úspěšnost). Ostatní děti se 

pohybovaly v rozmezí 3–6 bodů. Průměrná úspěšnost všech dětí z této skupiny činila pouze 

35 %. Ve skupině N 2 děti dosáhly maximálního počtu bodů. Nejhorším výsledkem byla 

ztráta 3 bodů. Oproti skupině S byla průměrná úspěšnost 90 %.  

Největší obtíže dětem se sociálním znevýhodněním dělalo rozlišování samohlásek ve slovech 

(O ve slově noc, I ve slově med, Ú ve slově nůž).  

Co se naopak ukázalo jako snadnější, bylo určení správnosti v případě, kdy dané písmeno 

bylo na začátku a na konci slova (T ve slově tank, L ve slově sůl). 

Stejně jako ve Zkoušce sluchového rozlišování (Wepman-Matějček, 1987), tak i v tomto testu 

se u dětí se sociálním znevýhodněním objevil problém s udržením pozornosti. Většina dětí se 

nedokázala soustředit na celý test. V druhé polovině testu se snažily jen tipovat správnou 

odpověď.  
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9.1.4 Zkouška verbálního myšlení (Jirásek, 1992) 

 

Graf č. 3 Počet dosažených bodů ve Zkoušce verbálního myšlení 

 

 

Skupina dětí ze sociálně vyloučených lokalit vykazuje ve výsledcích Jiráskovy Zkoušky 

verbálního myšlení výrazně horší výsledky oproti skupině dětí nepocházejících ze sociálně 

vyloučených lokalit. Pouze u tří dětí je možné pozorovat srovnatelnější výsledky. Ostatní děti 

ze skupiny S dosahují v testu jen minimum bodů, dvě děti se dokonce dostávají do záporných 

hodnot.  

 

9.1.5 Orientační test dynamické praxe (Míka, 1982) 

Graf č. 4 Počet získaných bodů v Orientačním testu dynamické praxe 
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Norma pro Orientační test dynamické praxe, které by dítě mělo dosáhnout, je Míkou 

stanovena na počet splněných úkolů odpovídající věku dítěte. Pokud součet splněných úkolů 

je o dvě hodnoty nižší než očekávaný součet, je pravděpodobné, že dítě má obtíže 

v osvojování pohybových dovedností. Pokud je součet vyšší, může se jednat o pohybově 

nadané dítě (Míka, 1997). Vzhledem k větší věkové různorodosti testované skupiny dětí, je 

u  každé věkově shodné dvojice dětí uvedena norma. Z grafu jasně vyplývá, že žádné dítě se 

sociálním znevýhodněním nedosáhlo stanovené normy. Ve skupině dětí nepocházejících ze 

sociálně vyloučených lokalit nedosáhly stanovené hranice pouze 3 děti. Dětem ze 

skupiny  S  se podařilo úspěšně zvládnout pouze 3 úkoly, což znamená úspěšnost nižší než 

40  %. 

 

Graf č. 5 Úspěšnost splněných úkolů u skupiny dětí pocházejících ze sociálně vyloučených 

lokalit v Orientačním testu dynamické praxe 
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Graf č. 6 Úspěšnost splněných úkolů u skupiny dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených 

lokalit v Orientačním testu dynamické praxe 

 

 

Největší obtíže u dětí se sociálním znevýhodněním představovaly úkoly č. 3, č. 5, č. 6. a č. 8. 

Úkolem č. 3 bylo levou rukou se opakovaně a rychle dotýkat palce prstem 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 

atd. Tento úkol nezvládlo žádné z deseti sociálně znevýhodněných dětí. Největší obtíže 

představovalo dodržení daného pořadí dotýkajících se prstů. Často docházelo k vynechávání, 

zejména u třetího prstu. Většina dětí nebyla schopna rychlého střídání prstů a udržení 

plynulosti. Zajímavé je, že ve shodném úkolu, avšak prováděném druhou rukou, selhalo už 

pouze 6 z 10 dětí. Je nutné zmínit, že většina dětí se sociálním znevýhodněním nebyla 

schopna rozlišit levou a pravou ruku, proto začaly plnit úkol pro ně výhodnější pravou rukou 

a na svou chybu musely být upozorněny. Pro úplnost je nutno poznamenat, že všechny děti 

byly pravoruké, respektive ke kresbě používaly pravou ruku, avšak zkouška laterality nebyla 

předmětem zkoumání. 

Úkol č. 5, který představoval také největší obtíže, spočíval v rychlém a opakovaném dotýkání 

se levou nohou podlahy, a to v pořadí pata, špička, chodidlo. Tento úkol nezvládlo také ani 

jedno dítě se sociálním znevýhodněním. Zde největší problém spočíval v dodržení správného 

pořadí v pokládání nohy. Docházelo k vynechávání některé části nebo záměně pořadí. Ve 

shodném úkolu prováděném druhou nohou (úkol č. 6) se objevily stejné problémy jako 

v předchozím úkolu, a to u 9 z deseti těchto dětí.  

Dalším obtížným úkolem byl pro děti se sociálním znevýhodněním úkol č. 8, kdy měly 

současně oběma rukama opakovaně a  rychle střídat pěst-dlaň a dotýkat se přitom desky stolu. 
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Tento úkol nezvládlo žádné z 10 dětí se sociálním znevýhodněním. Tyto děti nedokázaly 

provádět úkol současně oběma rukama najednou. Docházelo také k posunu jedné ruky 

dopředu.  

I u dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit se nejvýraznější obtíže objevily 

v úkolech č. 5 a 8. Počet dětí, které úkol nezvládly, byl však mnohem nižší. U obou úkolů 

byly neúspěšné pouze 4 děti. Nejsnadnější byl pro děti ze skupiny N první úkol, v němž nikdo 

neselhal. U této skupiny dětí byl také jedním z nejúspěšněji zvládnutých úkol č. 7 – rychle 

kmitat jazykem mezi koutky úst. Tento úkol nezvládlo pouze jedno dítě. Oproti tomu byla ve 

skupině dětí se sociálním znevýhodněním ve stejném úkolu neúspěšná právě polovina dětí.  

Velmi málo problémů se objevilo u dětí se sociálním znevýhodněním v úkolu 

č. 1 a 2 (opakovaně a rychle střídat pěst-dlaň a dotýkat se desky stolu). Úkol č. 1 nezvládly 

pouze 2  děti, úkol č. 2 nezvládly 3 děti. Jediným problémem bylo určení pravé a levé ruky.  

 

Shrnutí: 

Výzkumný předpoklad č. 1:  Děti ze sociálně vyloučených lokalit budou ve všech použitých 

testech vykazovat horší výsledky oproti dětem nepocházejících ze sociálně vyloučených 

lokalit. 

Ukázalo se, že děti ze sociálně vyloučených lokalit zařazené do výzkumného vzorku opravdu 

vykazují ve všech použitých testech horší výsledky oproti dětem nepocházejících ze sociálně 

vyloučených lokalit. Porovnání rozdílů obou skupin ukazují tabulky a  grafy uvedené výše 

v textu. Tento předpoklad se tedy potvrdil. 

Děti ze sociálně vyloučených lokalit nemají tolik rozvinuté řečové dovednosti, objevuje se 

u  nich chudší slovní zásoba, potíže se objevují s gramatickou stavbou vět. Chybí jim správné 

mluvní vzory a povídání o běžných životních událostech, s nimiž se setkávají děti 

v mateřských školách. Některé tyto děti do mateřské školy nechodily v předškolním roce 

vůbec, nebo jen sporadicky, a to ani v roce odkladu školní docházky. A právě v mateřské 

škole se většině těchto aktivit věnuje poměrně hodně času – děti si hrají, cvičí, napodobují 

různé činnosti a úkony, povídají si o věcech a jevech, trénují rytmiku a práci se slovem. To 

dětem, které mateřskou školu nenavštěvovaly, pak výrazně chybí. Možná trochu překvapivé 

je zjištění, že ani v motorických dovednostech (viz Test dynamické praxe) nevykazují dobré 

výsledky. Nejde tedy o schopnost vrozenou, ale i zde je třeba naučit se vnímat sled činností, 
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koordinovat své pohyby, a to děti bez tréninku celkové motoriky běžně prováděné 

v mateřských školách nejsou schopny zvládnout. 

Na základě toho lze usuzovat, že tyto děti budou mít výrazné problémy se 

zvládáním  počáteční výuky zejména v oblasti čtení a psaní. 

 

9.2 Dílčí výsledky vážící se k výzkumnému předpokladu č. 2 

Výzkumný předpoklad č. 2: Největší rozdíly mezi výkony žáků se objeví v testech mapujících 

sluchové vnímání a ve zkoušce verbálního myšlení zaměřeného na přehled všeobecných 

znalostí.  

 

9.2.1 Oblast sluchového vnímání 

Graf č. 7 Porovnání úspěšnosti dětí ve Zkoušce sluchového rozlišování 

 

 

Ve zkoušce sluchového rozlišování se opravdu objevovaly rozdíly mezi dosaženými body. 

I  přes to, že jen málo dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit dosáhlo maxima 

bodů v této zkoušce, jejich výsledky byly výrazně lepší. Průměrná úspěšnost dětí ze sociálně 

vyloučených lokalit je 39 %. Oproti tomu ve skupině N je průměrná úspěšnost 95 %. 

Vzhledem k tomu, že většina testovaných dětí navštěvuje první třídu, měly by poměrně dobře 

zvládat schopnost rozlišit stejnost a nestejnost slov všechny děti této věkové kategorie.  
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Graf č. 8 Porovnání úspěšnosti dětí v testu sluchové analýzy 

 

 

Velké rozdíly se objevují mezi dětmi z obou skupin také v testu zaměřeném na sluchovou 

analýzu. Sluchová analýza a syntéza by u dětí v prvních třídách také měla být již alespoň 

částečně rozvinuta. Průměrná úspěšnost dětí pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit 

činí 35 % a ve druhé skupině 90 %. Mezi oběma hodnotami je velký rozdíl. Proto je potřeba 

zaměřit se u dětí se sociálním znevýhodněním na intenzivní rozvoj této schopnosti.  
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9.2.2 Oblast verbálního myšlení a všeobecných znalostí 

Tabulka č. 4 Rozdíly v dosažení výsledků věkově shodných dvojic dětí 

  počet bodů 

S1 9 

N1 22 

    

S2 3 

N2 27 

    

S3 13 

N3 14 

    

S4 -22 

N4 18 

    

S5 13 

N5 21 

    

S6 3 

N6 20 

    

S7 3 

N7 18 

    

S8 -1 

N8 21 

    

S9 1 

N9 17 

    

S10 3 

N10 14 

 

V tabulce č. 4 jsou znázorněny dosažené bodové hodnoty všech dětí ve Zkoušce verbálního 

myšlení (Jirásek, 1992). Oranžové řádky ukazují srovnání věkově stejně starých dětí, jejichž 

dosažené bodové hodnoty představují největší rozdíly. Velmi vysoký rozdíl 40 bodů je 

u  dvojice S4/N4. Jedná se o předškolní děti ve věku 5 let a 11 měsíců. Nižší, ale stále ještě 

velký rozdíl 24 bodů je u dvojice S2/N2. Věk této dvojice je 7 let a 2 měsíce. Obdobně 

vysoký rozdíl 22 bodů je u dvojice S8/N8 s věkem 7 let a 3 měsíce.  



74 

 

Modré řádky ukazují malé rozdíly mezi dětmi. Nejmenší je rozdíl jednoho bodu u dvojice 

S3/N3. Věk těchto dětí je 5 let a 8 měsíců, jedná se tedy o předškolní děti. U druhé vyznačené 

dvojice se jedná o rozdíl 8 bodů.  

Zbylé dvojice dětí vykazují rozdíly od 11 do 17 bodů.  

V hodnocení úrovně verbálních schopností a obecné informovanosti a přehledu dětí se 

zaměřím na některé úlohy Zkoušky verbálního myšlení (Jirásek, 1992), v nichž se objevily 

výraznější rozdíly u dětí se sociálním znevýhodněním. Pro hodnocení jsem rozdělila otázky 

do 5 kategorií:  

1) Společnost 

Do této kategorie jsem zařadila otázku č. 2 (Ráno snídáme a v poledne…). 7 z 10 dětí se 

sociálním znevýhodněním na tuto otázku neodpovědělo správně. Mezi odpověďmi se 

objevovalo např. jíme, svačíme, snídáme, do školky, spíme.  

Další zařazenou otázkou je č. 7 (Proč se musí na dopis nalepit známka?). Na tuto otázku 

odpovědělo správně ze všech 20 testovaných dětí pouze jediné. Často jsem se setkávala s tím, 

že děti, zejména ty se sociálním znevýhodněním, nevěděly, co známka je, nebo se nesetkaly 

ani s dopisem či pohlednicí. Možná je tato otázka dnes již pro děti poněkud problematická pro 

svoji neobvyklost – obecně si lidé málo píší dopisy či posílají pohledy, na úředních obálkách 

pak jsou většinou jen razítka místo známek. 

Otázka č. 16 (Co to je Praha, Beroun, Plzeň?) nepředstavovala téměř žádný problém. Na tuto 

otázku odpověděly špatně pouze dvě děti se sociálním znevýhodněním. Jedno z nich vůbec 

nevědělo, druhé uvedlo odpověď „domy“. 

Jako poslední otázku do této kategorie jsem zařadila otázku č. 19 (Proč je to nesprávné, když 

se někdo vyhýbá práci?) Žádné z 20 dětí neodpovědělo zcela správně, všechny děti ze skupiny 

nepocházející ze sociálně vyloučených lokalit a 7 dětí ze skupiny pocházející ze sociálně 

vyloučených lokalit dosáhlo nižšího bodového hodnocení. Tři děti ze skupiny S neodpověděly 

na otázku vůbec. Žádné dítě neuvedlo, že vyhýbání se práci nepoškozuje jen jedince 

samotného, ale že je tím poškozena také společnost a druzí lidé. I zde se objevuje otázka, zda 

je toto očekávatelná informovanost současných dětí předškolního věku.  

2) Lidé 

Do kategorie Lidé jsem zařadila otázku č. 13 (Fotbal, skok vysoký, tenis, plavání jsou…?). 

Většina dětí ze skupiny N uvedla na otázku zcela správnou odpověď, tedy že se jedná 
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o  sporty. U dětí se sociálním znevýhodněním 3 děti odpověděly správně, 2 děti uváděly jiný 

název (hry, cvičení, trénink, závody) a 5 dětí neznalo odpověď. 

Další otázkou v této kategorii byla otázka č. 18 (Proč lidé provozují sporty?). U této otázky 

děti nepocházející ze sociálně vyloučených lokalit uměly najít dva důvody, děti pocházející ze 

sociálně vyloučených lokalit byly schopné vymyslet pouze jeden důvod. Mezi nejčastějšími 

odpověďmi bylo, aby byli lidé zdraví, silní, aby zhubli.  

Poslední otázkou v této kategorii je č. 15 (Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je rozdíl 

mezi nimi?). Jedno dítě se sociálním znevýhodněním dokázalo uvést 3 rozdíly, jedno uvedlo 

2  znaky a 8 dalších dětí nebylo schopných určit žádný rozdíl, nebo uváděly nesprávné 

odpovědi, jako např. „jeden je větší, jeden je starý, jeden je dědek nebo starý člověk nosí 

brýle“.  

3) Zvířata 

Do této kategorie byla zařazena otázka č. 1 (Které zvíře je větší – kůň nebo pes?) Na tuto 

otázku neodpověděly správně dvě děti ze skupiny se sociálním znevýhodněním. Jeden 

chlapec uvedl odpověď „pes, toho mám rád“, druhá dívka nevěděla, jak vypadá kůň.  

Další otázka (Malá kráva je telátko, malý pes je…, malá ovce je…?) činila dětem ze sociálně 

vyloučených lokalit výrazné problémy. Polovina dětí nevěděla správné pojmenování psa. 

Objevovaly se názvy jako pejsek, pejsánek nebo pejsátko. 8 dětí ze skupiny S nedokázalo 

správně uvést mládě ovce. Zde uváděly: ovečka, ovčátko, malá, taky telátko.  

Na otázku č. 9 (Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají společného?) uvedlo 

jedno dítě ze skupiny S slepici, s odůvodněním, že „klove“. Jedno dítě uvedlo odpověď „asi 

psovi, je stejnej“. 

Poslední otázkou zařazenou do kategorie Zvířata byla otázka č. 11 (Čím se sobě podobá 

veverka a kočka?). Ve skupině S uvedly 2 společné znaky 2 děti, 1 podobnost uvedly 4 děti 

a  4 děti neuvedly správnou odpověď. U skupiny N uvedlo 7 dětí 2 znaky a 3 děti pouze jeden 

společný znak.  

4) Příroda 

Do této kategorie byla zařazena otázka č. 3 (Ve dne je světlo, v noci je…?). Polovina dětí se 

sociálním znevýhodněním odpověděla špatně (např. spíme, večer, noc). 
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Na otázku č. 4 (Obloha je modrá, tráva je…?) odpovědělo jedno dítě se sociálním 

znevýhodněním  „jiná“, po dotázání jaká? odpovědělo  „no jiná“. Jedna dívka nevěděla, co 

je tráva.  

Na otázku č. 5 (Třešně, hrušky, jablka, švestky, to je…?) odpověděly 3 děti se sociálním 

znevýhodněním špatně. Tyto děti uvedly: „jíme to, zelí, dobrý“. 

5) Technika 

Na otázku č. 6 (Proč se před příjezdem vlaku zavírají podél trati závory?) nedokázala ze 

skupiny S správně odpovědět polovina dětí. Často uváděly, že závory ještě neviděly. 

U  skupiny N neodpověděly správně 2 děti.  

Na otázku č. 10 (Čím se sobě podobají kladivo a sekera?) Ze skupiny S žádné dítě neuvedlo 

2  společné znaky, 5 dětí uvedlo jednu podobnost a dalších 5 dětí neuvedlo žádný společný 

znak. Ve skupině N uvedly dva společné znaky dvě děti, 7 dětí uvádělo jednu podobnost 

a  pouze jedno nedokázalo uvést žádný společný znak.  

Velký problém dětem se sociálním znevýhodněním dělala otázka č. 17 (Čím se liší hřebík 

a  šroub?). Na tuto otázku dokázaly odpovědět pouze 2 děti.  

Děti se sociálním znevýhodněním uváděly u otázky č. 14 (Jaké znáš dopravní prostředky?) 

nejčastěji 3 pouze pozemní dopravní prostředky, některé děti byly schopné odpovědět až po 

vysvětlení termínu dopravní prostředek. Také ve skupině dětí nepocházejících ze sociálně 

vyloučených lokalit bylo někdy potřeba vysvětlit termín dopravní prostředek. Některé děti 

místo dopravních prostředků uváděly dopravní předpisy nebo značky.  

Na otázku č. 20 (Proč má každé vozidlo brzdu?) uvedlo 5 dětí se sociálním znevýhodněním 

1  důvod a 5 dětí neuvedlo správnou odpověď. Skupina N byla úspěšnější, zde 4 děti uvedly 

dva důvody a 6 dětí vymyslelo alespoň jeden důvod.  

 

9.2.3 Oblast motorických schopností 

Při hodnocení testů se ukázaly výrazné rozdíly mezi oběma skupinami dětí také v oblasti 

úrovně motorických funkcí. Nepředpokládali jsme zásadní neúspěšnost dětí se sociálním 

znevýhodněním v testu motoriky, ale na základě výsledků testů se tato neúspěšnost ukázala 

jako výrazná. Proto v této části práce uvedu také porovnání úspěšnosti obou skupin dětí 

v Orientačním testu dynamické praxe, který se věnuje právě oblasti motoriky.  
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Graf č. 9 Porovnání úspěšnosti dětí v Orientačním testu dynamické praxe 

 

Průměrná úspěšnost dětí pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit je tomto testu 32 %. 

U  dětí nepocházejících ze sociálně vyloučených lokalit je průměrná úspěšnost 80 %.  

Zejména tedy dětem se sociálním znevýhodněním je potřeba věnovat větší pozornost 

v rozvoji jak hrubé, tak jemné motoriky. Tyto dovednosti děti využijí například při psaní.  

 

Shrnutí: 

Předpoklad, že děti se sociálním znevýhodněním zahrnuté ve výzkumném vzorku budou 

méně úspěšné v hodnocení sluchového vnímání i verbálních znalostí, se potvrdil. Důvodem je 

nejspíše malá zkušenost s jazykem jako takovým, děti často neznaly významy slov, a to i těch, 

které ostatní děti běžně používají. Vyloučené lokality mají často svůj specifický slovník, 

někdy i zvláštní stavbu vět. Děti pak tyto zvyklosti přejímají. Běžná slovní zásoba, 

předpokládaná u žáka první třídy, jim často chybí, potřebují tedy dovysvětlení významů 

některých slov nebo delší vysvětlení prováděných činností, individuálnější práci k pochopení 

textu či zadání úkolů.    

Ukázalo se, že rovněž motorické schopnosti jsou další oblastí, která přináší dětem se 

sociálním znevýhodněním velké obtíže. Jde především o schopnost správně napodobit 

a  provést pohyb a koordinaci pohybu. Obtíže dělá také pravolevá orientace. Je otázkou, zda 

povinná školní docházka v posledním ročníku mateřské školy tyto problémy dokáže odstranit. 

Děti nepocházející z vyloučených lokalit budou zřejmě mít i tak náskok oproti dětem se 
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sociálním znevýhodněním, neboť do mateřské školy docházejí v průměru více let, jejich 

rodiče používají běžný slovník a  gramatickou stavbu vět. Tyto děti se snáze seznamují 

s běžnými denními činnostmi, jejich rodiče docházejí do zaměstnání a děti mají často 

rozšířený obzor i o tyto oblasti. Rodiče dětí z vyloučených lokalit zůstávají často po celý den 

v dané komunitě, do zaměstnání nedocházejí, jejich zájmy jsou mnohdy omezené na danou 

lokalitu a děti se tedy nesetkávají s mnoha činnostmi běžnými pro většinovou společnost 

a  tyto informace jim pak chybějí. Počáteční výuka je pak pro ně obtížná a často o ni brzy 

ztrácejí zájem. Vhodným řešením by bylo opět umožnit dětem se sociálním znevýhodněním 

docházku do přípravné třídy a zajistit tak specializované činnosti k docvičení různých 

předškolních dovedností. 
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10 Doporučení postupů v podpoře vzdělávání žáků se sociálním 

znevýhodněním 

Výsledky diagnostiky dílčích funkcí na malém vzorku ilustrovaly problémy dětí se sociálním 

znevýhodněním zejména v oblastech motoriky a sluchového vnímání. Ani v testech 

zaměřených na zrakové vnímání a verbální znalosti však tyto děti nevykazovaly výsledky 

srovnatelné s jejich vrstevníky. Proto by se těmto dětem měla věnovat zvýšená pozornost 

a péče. Je potřeba se zaměřit na komplexní rozvoj osobnosti dítěte již od raného věku 

a pokračovat v systematickém rozvíjení v celém průběhu jeho života. I přesto, že zkoumaný 

vzorek dětí byl poměrně malý, je možné horší výsledky dětí ve vybraných dílčích funkcích 

předpokládat u významné části dětí se sociálním znevýhodněním. Okolnosti a podmínky, ve 

kterých děti se sociálním znevýhodněním vyrůstají, často nedovolují těmto dětem optimální 

rozvoj jejich schopností a dovedností, jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce. Škola 

jako vzdělávací instituce hraje v jejich rozvoji velmi důležitou úlohu. Zde se také začínají 

nejvýrazněji projevovat rozdíly mezi dětmi se sociálním znevýhodněním a dětmi z intaktní 

společnosti. Abychom problémům spjatým se sociálním znevýhodněním předešli, je potřeba 

zajistit včasnou a účinnou pomoc, na níž je potřebná participace mnoha osob i institucí.  

V návaznosti na výzkumné šetření dále navrhuji systém podpory dětí ze sociálně vyloučených 

lokalit.  

Abychom mohli efektivně zajistit vyrovnání šancí všech dětí na úspěch ve vzdělávání, je 

potřeba zahájit vhodnou intervenci již od narození dítěte, ideálně ještě před ním. Prvním 

a  zásadním krokem by mělo být vyhledání rodin ohrožených sociálním znevýhodněním 

a  zahájení včasné péče. Právě u dětí se sociálním znevýhodněním je potřeba věnovat 

odbornou péči nejen jim samotným, nýbrž také jejich rodičům a celé rodině, neboť v tomto 

případě může být rodina ohrožena až sociálním vyloučením ze společnosti. Včasná péče se 

tedy nezaměří jen na zajištění a podporu osobního rozvoje dítěte, ale také posílení schopností 

rodiny a posílení sociální inkluze rodiny a dítěte do společnosti.  

V raném věku dítěte je tedy potřeba zabezpečit všechny podmínky nutné k zajištění 

komplexního rozvoje dítěte. Prvním předpokladem je pomoc a podpora kompetencí rodičů 

v jejich péči o dítě. Zvyšováním kompetencí rodičů je možné zlepšit styl jejich výchovy 

a  péči, kterou dítěti budou věnovat. Budou-li schopni zajistit podmínky a podněty pro rozvoj 

dítěte, mohou mu nabídnout vhodnější vzory v chování, jednání a komunikaci.  
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Raná intervence se zaměřuje také na rozvoj řečových a komunikačních kompetencí dětí. 

U  některých je potřeba zaměřit se na zvýšení porozumění v jazyce, který se může odlišovat 

od jazyka, kterým se běžně mluví ve společnosti, včetně vyučování ve škole. 

Včasná péče je tedy chápána jako systém opatření, která vedou k identifikaci možných rizik 

v rozvoji osobnosti a předcházení negativním důsledkům ve vzdělání, v morálním a sociálním 

vývoji, které může přinést sociální znevýhodnění (MŠMT, 2009). 

Poskytováním rané intervence se zabývají zejména neziskové organizace. Mezi jejich 

nabízenými službami je možné najít nízkoprahové kluby pro děti, kluby rodičů či dětské 

kluby a centra. Do rané intervence můžeme zařadit také terénní a socializačně aktivizační 

služby, poradenství, asistenci nebo různé vzdělávací aktivity, kurzy nebo přednášky. 

Jedním z programů včasné péče je také zařazení dítěte do předškolního vzdělávání 

v  mateřské škole. Závažným problémem u předškolních dětí ze sociálně vyloučených lokalit 

se jeví neúčast na výchovně-vzdělávacím procesu. Dítě tedy nemá možnost osvojit si jiné 

hodnoty, normy chování a kulturní návyky než ty, které zažívá pouze v sociálně vyloučeném 

prostředí, v němž žije. Díky včasnému zařazení je možné u dítěte rozvíjet ty schopnosti 

a  dovednosti, které mu nedokáže zajistit rodina. Jedná se zejména o sociální interakce 

s rozmanitými osobnostmi ostatních dětí. Mateřská škola zajišťuje také odborně vedenou 

výchovu a  vzdělávání dětí s ohledem na jejich individuální potřeby. Předškolní vzdělávání, 

podle §33 školského zákona (561/2004 Sb.), „podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního 

věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a  tělesném rozvoji a na osvojení 

základních pravidel chování, základních životních hodnot a  mezilidských vztahů. Předškolní 

vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní 

vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

vzdělávání a  poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami.“ 

V rámci intervence je potřeba podpořit docházku dětí do mateřské školy. Klíčovou roli 

v zapojení dětí se sociálním znevýhodněním do předškolního vzdělávání hraje motivace 

rodičů. Ke zvýšení zájmu rodičů o vzdělávání jejich dítěte je možné například organizovat pro 

rodiče různá setkání. V sociálně vyloučených lokalitách může zapůsobit také návštěva vedení 

školy nebo pedagogů. Potřebné je dbát na vytvoření vzájemného vztahu důvěry ke škole, ale 

také na vytvoření správně nastavených pravidel na předcházení nedorozumění a konfliktům 

(Mají na to, 2013). U dětí se sociálním znevýhodněním bývá problémem ranní vstávání, 

zejména pokud rodiče nechodí do práce. Také například přechod mezi volnými dny o víkendu 
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a opětovným zahájením školního týdne může být překážkou v docházce. Každodenní 

docházka dítěte do mateřské školy může být podpořena například zajištěním asistenta nebo 

dobrovolníka, který může pomoci obstarávat vyzvedávání dítěte a jeho odvedení do mateřské 

školy.  

Motivací pro rodiče se může stát také bezplatná docházka dětí do mateřské školy. 

Legislativně je upraven bezplatný poslední rok před vstupem do školy. V případě dětí 

ohrožených sociálním znevýhodněním nebo vyloučením může být pouze jeden rok pobytu 

v mateřské škole nedostatečný. Proto je naším cílem zajistit vzdělávání dítěte již dříve. 

Zajištění bezplatné docházky lze vyjednat s vedením konkrétní mateřské školy a pokrytí 

nákladů může zajistit zřizovatel či příslušné orgány samosprávy (Mají na to, 2013).  

Určitou formou podpory docházky dítěte je zajištění dotovaných obědů v mateřské škole. 

Finanční nároky na školní stravování mohou představovat pro řadu sociálně vyloučených 

rodin překážku, jejímž důsledkem je omezení návštěvy dítěte ve školce pouze na dopoledne 

nebo omezení docházky pouze na některé dny či celková absence předškolního vzdělávání. 

Jedním z realizovaných opatření Akčního plánu Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na 

období 2016–2020 se stalo poskytování bezplatné stravy ve školním zařízení (obědy do škol) 

pro děti ze sociálně vyloučených oblastí ve věku 3–15 let. Tímto opatřením by měly být 

odstraněny bariéry docházky sociálně vyloučených dětí do mateřské školy, ale také školní 

družiny. Toto opatření by mělo předcházet potravinové deprivaci dětí. Stravné pro děti ze 

sociálně vyloučených lokalit je hrazeno z Operačního programu potravinové a materiální 

pomoci v ČR (Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016–2020).  

Do systému podpory poskytované mateřskou školou můžeme zařadit také práci speciálního 

pedagoga. Ten může v mateřských školách provádět screeningová vyšetření dětí a pomoci 

vyhledat ty, které by mohly mít po nástupu do základní školy obtíže při vyučování, kam často 

spadají právě děti se sociálním znevýhodněním. S těmito dětmi mohou být realizované 

preventivně rozvojové aktivity řízené speciálním pedagogem, ve kterých se zaměří na rozvoj 

některých oslabených dílčích funkcí, například rozvoj zrakového vnímání dle Felcmanové 

(2013), všeobecné znalosti předškolních dětí – program KUPREV, sluchové, zrakové vnímání 

a grafomotoriku podle programu Škola před školou I. a II. díl.  Úloha speciálního pedagoga se 

nachází také v průběhu zápisu do první třídy. Zde může speciální pedagog nabízet svou 

pomoc rodičům v případě, že mají zájem o vyšetření dítěte, nebo se u dítěte objevují nějaké 

obtíže, u kterých předpokládají, že by mohly mít vliv na jeho úspěšnost ve škole. Sleduje také 

řečové dovednosti a schopnost porozumění a  komunikace.  
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Systém podpory dětí se sociálním znevýhodněním by měl pokračovat dále také v základní 

škole. Zejména nástup do první třídy bývá pro samotného žáka i celou jeho rodinu poměrně 

náročným obdobím. U mnoha těchto žáků se můžeme setkat s řadou překážek, které jim brání 

v úspěšném vzdělávání. Němec (2014) mezi překážky zařazuje materiální nedostatky, 

jazykovou bariéru, chybějící motivaci ke vzdělání či absenci domácí přípravy.  

Nepříznivá ekonomická situace a finanční příjmy v rodině jsou častým důvodem nedostatečné 

vybavenosti žáka školními pomůckami. Těmto překážkám může škola zabránit zakoupením 

a  následným zapůjčováním různých pomůcek a materiálů nejen dětem se sociálním 

znevýhodněním. Například díky finančním darům obce či města by bylo možné zajistit 

kvalitní vzdělávání všem dětem.  

Jazyková bariéra bývá patrnější zejména u žáků z odlišného kulturního prostředí, ale můžeme 

se s ní setkat také u dětí romského etnika, v jejichž češtině se objevují vlivy romského jazyka. 

Problémy v oblasti jazyka se objevují také u dětí, jejichž čeština je omezená právě důsledkem 

sociálního prostředí rodiny. Tyto děti mají menší slovní zásobu, často nerozumí zadání 

pokynů a úkolů, mají problémy v expresivní složce řeči a jsou verbálně méně aktivní (Němec, 

2014). V rámci zařazení předmětu speciálně pedagogické péče nebo jen nějakého kroužku 

mohou být posilovány komunikační kompetence znevýhodněných dětí.  

Motivaci ke vzdělání i absenci domácí přípravy můžeme u dětí podporovat v rámci výuky, ale 

také může pomoci nějaký spolužák či starší kamarád. Řada neziskových organizací, jako např. 

Nová škola, o.p.s., META, o.p.s. nebo Člověk v tísni, o.p.s., poskytuje žákům se sociálním 

znevýhodněním pomoc v podobě doučování. Dobrovolník, který tak dochází přímo do rodiny 

nebo pracuje se skupinkou několika žáků, se může stát nejen průvodcem žáka, ale také 

kamarádem, k němuž si žák vybuduje kladný vztah, a tato vzájemná interakce může žákovi 

pomoci v překonávání překážek a neúspěchů, s nimiž se setkává při vyučování.  

Rozvoj žáka se sociálním znevýhodněním může velmi dobře podpořit také docházka do 

školní družiny. Pobyt dítěte ve školní družině může výrazně přispět k jeho začlenění mezi 

vrstevníky a také přispívat k pozitivnímu sebehodnocení a rozvoji a vnímání sebe sama. 

Školní družina musí být vedena vzdělanými pedagogy volného času, aby byly zajištěny 

všechny důležité funkce, které družina má poskytovat, a aby i zde docházelo k všestrannému 

rozvoji dítěte a  respektování jeho individuálních potřeb. Ve školní družině je dětem dáván 

prostor také pro vypracování domácích úkolů a to může být pro děti se sociálním 

znevýhodněním velkým přínosem, neboť v rodině se často nesetkávají s potřebnou podporou 

při přípravě na vyučování. Překážkou v docházce sociálně znevýhodněných žáků do školní 
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družiny bývá její finanční nedostupnost. Mnoho rodičů nevnímá školní družinu jako něco, co 

by jejich dítěti mohlo prospět, a neumožněním docházky do družiny posilují vyčleňování 

dítěte z kolektivu jeho vrstevníků. I v tomto případě by škola mohla zajistit bezplatnou 

docházku do školní družiny za předpokladu, že budou dodržována určitá pravidla 

a  podmínky (např. pravidelná docházka). 

U žáků se sociálním znevýhodněním je důležité nezapomínat také na rozvoj zájmů 

a  posilování jejich silných stránek. Finanční náročnost docházky do různých kroužků, 

například do domu dětí a mládeže nebo do základní umělecké školy, může být v tomto 

překážkou. Zde je na místě, aby škola zajistila pro své žáky nabídku mimoškolních aktivit. 

Další možností je využití nízkoprahových zařízení, která poskytují dětem a mládeži se 

sociálním znevýhodněním širokou nabídku různých aktivit, činností a smysluplného trávení 

volného času pod vedením dospělé osoby. Výhodou těchto zařízení je, že podmínky pro 

docházení do nich jsou nastaveny tak, aby jich dosáhly také rodiny dětí s ekonomicky či 

sociálně nižším statusem.   

V neposlední řadě je potřeba zajistit multidisciplinární přístup – spolupráci školy s rodiči, 

odbornými pracovišti (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, 

orgán sociálně právní ochrany dětí), ale také již zmíněnými neziskovými organizacemi.  

Samotný žák školního věku by měl vědět, kam se může obrátit o pomoc, jestliže si nebude 

vědět rady nebo se u něj vyskytne problém, který neumí sám řešit. Kromě svého třídního 

učitele či jakéhokoli jiného pedagoga, kterému žák důvěřuje, to může být výchovný poradce, 

školní metodik prevence, školní psycholog nebo školní speciální pedagog.  

Školní speciální pedagog by měl informovat všechny žáky o své činnosti ve škole, například 

formou nástěnek, informací na webových stránkách školy či při návštěvě jednotlivých tříd 

v rámci třídnických hodin. Žáci by měli být seznámeni s tím, s jakými problémy se na 

školního speciálního pedagoga mohou obracet (např. problémy s učením, soustředěním, 

špatné vztahy se spolužáky, situace v rodině), kdy ho mohou navštívit v konzultačních 

hodinách nebo v hodinách reedukace.  

I na základní škole u žáků prvních tříd by měl speciální pedagog provést screeningové 

vyšetření zaměřené na zhodnocení úrovně dílčích percepčních a motorických funkcí. Cílem je 

vyhledat žáky potenciálně ohrožené školní neúspěšností a případně s nimi začít včas pracovat 

na minimalizaci všech obtíží. Se sociálně znevýhodněnými žáky mohou být k rozvoji 

oslabených dílčích funkcí využity stejné programy jako v předškolním věku (Soubor 

pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání, KUPREV, Škola před školou aj.), pokud 
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nebyly použity dříve. Dále je možné využít pro rozvoj zrakového vnímání Optickou 

diferenciaci I., pro sluchové vnímání reedukační software, program Pavučinka – Sluchové 

vnímání, Detektiv ouško nebo pro celkový rozvoj Deficity dílčích funkcí Brigitte Sindelarové.  

Reedukační programy mohou být použity pro individuální práci se žákem nebo s malou 

skupinkou žáků s podobnými problémy. Dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, by tato skupinka měla být tvořena 

nejvýše čtyřmi žáky.  

Dále se speciální pedagog podílí na úpravě pracovního prostředí žáka ve třídě a podpoře 

kladného klimatu mezi žáky. Již od prvního ročníku je důležité se zabývat postavením žáka se 

sociálním znevýhodněním v kolektivu třídy a školy. Velmi důležité je zaměřit se na prevenci 

vzniku možných problémů, nedorozumění či odmítavého postoje spolužáků vůči dítěti se 

sociálním znevýhodněním. V rámci hospitací ve třídě může speciální pedagog vyhodnotit 

danou situaci a zaměřit se na aktivní práci při vytváření bezpečných vztahů v kolektivu třídy, 

na zlepšení třídního klimatu a zajištění pomoci znevýhodněnému žáku k  bezproblémovému 

zapojení do kolektivu.  

Systém podpory pro žáky se sociálním znevýhodněním by neměl končit nastavením péče 

a  podpory v první třídě, ale měl by pokračovat v celém jeho vzdělávacím procesu. Role 

speciálního pedagoga je v edukaci žáků se sociálním znevýhodněním zásadní 

a  nenahraditelná, proto by měly být na školách podmínky pro stabilní fungování těchto 

odborníků.  
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Závěr  

Tato diplomová práce se zabývala tématem sociálního vyloučení a jeho dopady na vývoj 

a  edukaci žáků, kteří z takového prostředí pocházejí.  

Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat úroveň rozvoje vybraných dílčích funkcí u dětí 

předškolního a mladšího školního věku pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit a tyto 

výsledky porovnat s kontrolní skupinou věkově stejně starých dětí nepocházejících ze 

sociálně vyloučených lokalit. Zaměřila jsem se na zrakové a sluchové vnímání, motoriku, 

grafomotoriku a verbální myšlení. Výzkumné šetření bylo realizováno s 20 dětmi ve věku 5–8 

let, navštěvujících mateřskou školu a první třídu základní školy. Ve výzkumu byl využit Test 

zrakového vnímání (Felcmanová, 2013), Wepman-Matějčkova zkouška sluchového 

rozlišování (1987), Test sluchové analýzy (Moseley, 1980), Jiráskova Zkouška verbálního 

myšlení (1992) a Orientační test dynamické praxe (Míka, 1982). Potvrdilo se, že obtíže ve 

vybraných dílčích funkcích, které se ukázaly i v našem malém vzorku dětí se sociálním 

znevýhodněním na základě provedených diagnostických testů, lze předpokládat u významné 

části dětí ze sociálně vyloučených lokalit.  

Cílem této diplomové práce je formulovat doporučení, jak děti ze sociálně vyloučených 

lokalit vhodným způsobem rozvíjet a podporovat při vzdělávání.  Díky získaným poznatkům 

o tématu sociálního znevýhodnění uspořádaných do teoretické části a výsledkům výzkumného 

šetření jsem navrhla systém podpory dětí se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání. 

Systematická a intenzivní podpora těchto žáků je důležitým předpokladem jejich úspěšného 

vzdělávání a celkového rozvoje osobnosti. Umožňuje také začlenění těchto dětí do společnosti 

a pomáhá jim uplatnit se v různých sociálních vztazích a situacích.  

Zajímavé by bylo zabývat se také dlouhodobým pozorováním dětí se sociálním 

znevýhodněním, jak se vyrovnaly s počátečním hendikepem ve vnímání, motorice, 

grafomotorice, znalostech a  jak se dále vyvíjely a vzdělávaly. Pro speciální pedagogy a další 

odborníky, kteří se jim v průběhu jejich života věnovali, by myslím bylo přínosné vidět, zda 

jejich pomoc byla účinná a  dokázala je posunout dále v jejich rozvoji.  Dalším tématem 

zkoumání by mohlo být zjišťování přístupu rodičů k zavedené povinné školní docházce do 

mateřské školy, zda jejich děti opravdu školku pravidelně navštěvují a jaký dopad na ně 

docházka má.  

Nejen pro úspěšné vzdělávání žáků ze sociálně vyloučeného prostředí, ale také pro jejich 

kvalitní osobnostní rozvoj je potřeba stále zajišťovat podporu nejen dětem samotným, ale také 
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jejich rodičům a celé rodině. Díky včasnému podchycení případných nedostatků v dílčích 

funkcích dětí se sociálním znevýhodněním je možné vyrovnat jejich vývoj a pomoci jim 

dosáhnout stejných výsledků jako u ostatních dětí. Pro speciální pedagogy je velkou výzvou 

najít optimální způsob, jak dětem se sociálním znevýhodněním a jejich rodinám pomoci, jak 

najít aktivity, které je osloví a přesvědčí o účelnosti a potřebnosti vzdělání. 

V naší společnosti děti se sociálním znevýhodněním tvoří početnou skupinu, proto bychom 

jim měli co nejvíce pomoci v procesu jejich začlenění a osobnostním rozvoji. Doufám, že 

k tomu může alespoň trochu přispět i má diplomová práce. 
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