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Potřeby žáků se zrakovým postižením

při školním vzdělávání
Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Předmětem kapitoly je pojednání o podmínkách vzdělávání žáka se zrakovým postižením.

Naším záměrem je vymezení potřeb žáků se zrakovým postižením ve sledované oblasti. Otázkou k diskusi mohou 

být komunikační bariéry se zrakově postiženým žákem. Pokusíme se dát i na tuto oblast optimální odpovědi.

Co je těžké zrakové postižení? Za  závažné postižení zraku je většinou považována taková úroveň vizuální 

percepce, při které je zrak užíván se značným omezením. 

Co je slepota? Mnoho lidí se domnívá že nevidomí jedinci nemají žádné vidění, a tudíž žijí v naprosté tmě. Představy 

o slepotě si intaktní jedinci spojují s tmou, kdy „šátrají“ po věcech nebo zakopávají o nábytek. Ve skutečnosti jen 

10 % všech lidí, kteří jsou diagnostikováni jako nevidomí, jsou totálně nevidomí. Většina nevidomých reaguje 

na světelné podněty nebo pohybující se objekty, a nežijí tedy ve světě totální tmy – řadí se do kategorie „prakticky 

nevidomých“.

Postoje ke zrakově postiženým mohou být často ovlivněny předsudky jako např. „zrakové postižení je trestem 

za hříchy jedince nebo jeho předků“. Tento názor se objevoval častěji v minulosti, ale můžeme jej zaznamenat 

i v dnešních dnech. Podobný postoj býval zřejmý v klasické i moderní literatuře. Dalším mýtem je, že slepota je 

výsledkem venerologické nákazy. Některé pohlavní nemoci mohou způsobit zrakové postižení, současná medicína 

však dokáže tyto nemoci včas léčit (vyjma postižení zrakové percepce při AIDS, což vyžaduje globální přístup 

k syndromu selhání imunity organismu).

Zamysleme se nad názory, které mají intaktní jedinci na  zrakově postižené, resp. nevidomé. Nevidomí bývají 

charakterizováni intaktními jako skvělí hudebníci nebo naopak třeba jako závislí, bezmocní jedinci, příp. jako 

žebráci. Mnohé z těchto předsudků pocházejí z našeho kulturního dědictví, mnohé jsou spojeny s   omezenými 

zkušenostmi se zrakově postiženými.

Postoje k člověku se zrakovým postižením, tak jako postoje k lidem s dalšími druhy postižení, mají resp. měly tendenci 

být spíše negativní, tj. zaměřeny na to, co člověk s postižením dělat neumí či nemůže. Vyrovnat se s negativními 

postoji okolí může být mnohdy pro nevidomého větším problémem než přijmout postižení (slepotu). Úkolem 

vědního oboru speciální pedagogiky je odbourávání negativních názorů na život a schopnosti jedinců se zrakovým 

postižením. Na straně druhé je nutno střežit zbytnění nereálného očekávání ze strany společnosti vůči některým 

schopnostem a dovednostem nevidomých. V minulosti bývali nevidomí lidé často považováni za proroky. Ještě 

i  dnes se jim mnohdy přisuzují paranormální schopnosti či fenomenální sluch, hmat aj. Odbornou veřejností 

(srov. Scholl 1986) nebyl prokázán žádný důkaz, který by potvrdil mimořádné schopnosti nevidomých jedinců 

z důvodů slepoty. Tato neadekvátní očekávání mohou rovněž znevýhodňovat vnímání zrakově postižených lidí 

intaktní populací, zejména pokud nevidomý očekávání nesplňuje. 

Kvalifi kovaný specialista by měl relevantními postoji k minoritě zrakově postižených vyvracet mýty a mylné názory 

na lidi se zrakovým postižením.



METODICKÝ MATERIÁL PRO PEDAGOGY PILOTNÍCH ŠKOL Projekt „MIP“ CZ.1.07/1.2.00/14.0125

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

4

OSOBNOST A ZRAKOVÝ HANDICAP

Zrakem získáváme 80–90 % informací o okolním světě, je to tedy jeden ze základních smyslů člověka. Z hlediska 

chování jedince narušuje zrakové postižení především kognitivní funkce, orientaci v prostoru a samostatný pohyb. 

Psychické důsledky zrakového handicapu mají dle Požára (1987) několik rovin. První je spjata s postižením zraku 

a kvalitou vizuální percepce, zde jde o oblast poznávání, různé formy počitků, vjemů a představ. Druhá rovina 

představuje postižení osobnosti ve všeobecném pohledu, vlivem postižení, resp. přístupu k postiženému mohou 

být narušeny složky osobnosti v oblasti emocionality, volní sféry a charakteru. Poslední rovinu Požár vymezuje 

z oblasti vztahů jedinec a sociální prostředí. Z výše uvedeného vyplývá prolínání druhé a třetí roviny.

Prakticky to znamená, že ve vývoji jedince jsou období a situace, kdy při diferenciaci příčin chování a jednání je 

důležitější brát v úvahu poznávací procesy omezené zrakovou vadou, a jsou situace, kdy je důležitější zohledňovat 

osobnostní nebo sociální důsledky projevující se v chování zrakově postiženého.

Oblasti omezení v důsledku těžkého zrakového postižení:

1. informační defi cit 

Těžce zrakově postižený resp. nevidomý člověk je po  celý život vystaven informačnímu defi citu. V  rovině 

psychiky lze toto dlouhodobé neuspokojování potřeby vizuálních podnětů nazývat senzorickou deprivací. Vliv 

senzorické deprivace lze dokázat např. opožďováním psychomotorického vývoje těžce zrakově postiženého dítěte. 

V pozdějším věku zrakově postižený stále pociťuje své znevýhodnění. Toto tvrzení lze doložit údajem o tom, že 

80–90 % informací přicházejících z okolí vnímáme zrakem, tudíž při jeho absenci nebo značném omezení má 

jedinec méně zkušeností se světem jako takovým. 

2. schopnost pohybu – mobility

Již jen představa, že nám někdo zaváže oči a  nechá nás stát na  méně známém či neznámém místě, vzbuzuje 

pocit bezradnosti v dané situaci. Zrakově postižený jedinec se musí naučit vyrovnávat se s maximální závislostí 

na člověku, který jej „vodí“ – průvodce nevidomého. Nebo se rozhodne pro zvládnutí a překonání vnitřní bariéry 

– strachu – a započne s pozvolným osamostatňováním se prostřednictvím nácviku mobility. Známé trasy může 

zvládat bez průvodce. Jsou však situace a trasy, kdy je vhodné o pomoc požádat.

3. kontrola prostředí a vlastní osoby v prostředí

Toto omezení má spíše „sociální“ charakter. Pomůže možná malá zkouška nebo představa. Jste ve  společnosti, 

v  učebně, zavřete oči a  zkuste identifi kovat lidi po  hlase, nebo se pokuste zapojit se do  hovoru – bez vizuální 

kontroly okolí. Zjistíte, že postrádáte oční kontakt, gesta. 

Tato „komunikační“ bariéra může být i ze strany intaktních jedinců, kteří nevědí, jak se mají chovat k těžce zrakově 

postiženému člověku. Mnohdy přiznávají pocit studu, zřejmě z neznalosti. Každopádně hodnocení lidí nevidomými 

je značně odlišné, jiné jsou i parametry, sympatie a antipatie. Vycházejí z vnímání sluchového, z dotyků a vůní.

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Mají nevidomí nějaké zvláštní smyslové schopnosti?

2. Kolik informací získává člověk zrakem?

3. Co je to senzorická deprivace?

4. Z čeho vyplývají naše sympatie či antipatie k nevidomým osobám?
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VÝSKYT A PŘÍČINY ZRAKOVÝCH VAD

Výskyt zrakového postižení závisí na úrovni životních podmínek, zdravotnické péči na jedné straně a na zvolených 

kritériích zrakového postižení na straně druhé. 

Většina odhadů na vážné zrakové poškození u dětí se pohybuje v rozmezí 5–20 případů na 1000 dětí. Národní 

plán opatření pro snížení negativních důsledků postižení uvádí v ČR 60 000 těžce zrakově postižených osob všech 

věkových kategorií, z toho 17 000 velmi těžce. 

Některé praktické důsledky postižení zraku

Na tomto místě se nemůžeme zabývat klinickým obrazem jednotlivých onemocnění, funkčních poruch nebo typů úrazů 

zrakového analyzátoru. Chtěli bychom pouze obecně nastínit jejich praktické důsledky v oblasti zrakového vnímání.

Uvádí se, že lidí s těžkým zrakovým postižením, tedy nevidomých a slabozrakých, je v České republice 1–2 procenta 

populace. Jde tedy přibližně o 150 000 osob. Je pochopitelné, že se s nimi můžeme setkávat v mnoha situacích, tedy 

i při využívání služeb cestovního ruchu.

Základním kritériem posuzování stupně zrakového postižení je míra snížení zrakové ostrosti (vizus). Platí, že čím 

je nižší zraková ostrost, tím větší jsou potíže při čtení a psaní, při poznávání lidí podle obličeje, při identifi kaci 

drobných předmětů atd. Extrémním případem nulové ostrosti je slepota, případně slepota s  různým stupněm 

světlocitu. Světlocit neumožňuje identifi kaci detailů, může ale významně napomáhat při orientaci v  prostředí, 

např. s  využitím výrazných zdrojů osvětlení (žárovka, okno, slunce). Výraznější snížení zrakové ostrosti vede 

samozřejmě také k problémům při orientaci a samostatném pohybu v prostředí.

Dalším významným kritériem je velikost a lokalizace zachovaného zorného pole. Došlo-li k jeho výpadku v oblasti 

nejostřejšího vidění, pak se samozřejmě výrazně snižuje i zraková ostrost. Zachovaná šířka zorného pole, někdy 

i při velmi nízké zrakové ostrosti, umožňuje ale poměrně dobrou orientaci v prostoru. Na orientaci v prostoru má 

rovněž velký vliv obeznámenost člověka s prostředím nebo světelné podmínky.

Došlo-li ovšem k  výpadku zorného pole na  periferii, pak může být zachována i  velmi dobrá zraková ostrost. 

Takový člověk může např. číst i drobný tisk, omezené možnosti při orientaci a pohybu v prostoru ho ale mohou 

řadit do kategorie prakticky nevidomý.

K  zásadnímu snížení zrakové ostrosti dochází také u  osob s  nadměrnou citlivostí na  intenzitu osvětlení. Je-li 

intenzita osvětlení vyšší, než je individuální potřeba člověka, a dojde-li v důsledku toho k nepřiměřenému snížení 

zrakové ostrosti nebo podráždění receptoru, hovoříme o světloplachosti. Takový člověk se v prostředí, kde jsou pro 

něho příznivé světelné podmínky, může pohybovat jistě a bezpečně. Vstoupí-li ale do místnosti, kde je pro něho 

nadměrná intenzita osvětlení, může se dostat do pozice prakticky nevidomého.

Šeroslepost je svým způsobem jevem opačným, kdy dojde k  nepřiměřeně vysokému snížení zrakové ostrosti, 

octne-li se v prostředí s intenzitou osvětlení nižší, než je jeho individuální potřeba. Při vstupu do méně osvětlené 

místnosti se tak např. ze slabozrakého může stát osoba prakticky nevidomá. Nechová-li se dotyčný v takové situaci 

přiměřeným způsobem, nebo není-li mu poskytnuta potřebná pomoc, zvýší se riziko kolize s okolními předměty, 

nebezpečí úrazu a možnost dezorientace. 
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U velké části lidí s  těžkým zrakovým postižením, nejen u  těch, kde se nejedná výslovně o světloplachost nebo 

šeroslepost, dochází k výrazně zpomalené adaptaci na změny intenzity osvětlení (při srovnání s běžnou populací).

Existuje poměrně velké množství poruch rozlišování jednotlivých barev. Porucha centrálního vidění vede také 

k porušení barvocitu.

Komunikace „z očí do očí“ se slabozrakým nebo nevidomým člověkem je často problematická, nebo nemožná, 

přesto nevidomý může zaregistrovat směr, kterým se jeho partner při komunikaci dívá (kterým hovoří). Měl by 

hovořit obvyklým způsobem, tedy směrem k naslouchajícímu.

Při výrazném snížení zrakové ostrosti v centru zorného pole může dojít k tzv. excentrickému vidění. Oči (zornice) 

pacienta jsou nasměrovány tak, aby obraz dopadal na místo nejostřejšího vidění na sítnici, mimo centrum. Partner 

při komunikaci takovou situaci vnímá, jako kdyby se postižený člověk díval jinam (stranou). Ten ovšem způsob 

svého dívání nemusí subjektivně vnímat jako excentrický, ale jako běžný. Lze si představit, že taková situace může 

přinášet různá nedorozumění při komunikaci s lidmi. 

Prakticky všechny výše uvedené obtíže se mohou u  jednotlivých lidí vyskytovat v  nejrůznějších kombinacích. 

Velmi výrazné je to především v pásmech: těžká slabozrakost – praktická nevidomost. 

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Jakou část populace v ČR tvoří osoby s těžším zrakovým postižením?

2. Musejí tyto osoby vždy trpět sníženou zrakovou ostrostí?

3. Jak se navenek projeví excentrické vidění?

OBECNÁ PRAVIDLA KONTAKTU

S NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM ČLOVĚKEM

Následující pravidla a doporučení pomohou usnadnit kontakt a komunikaci s nevidomým člověkem. Svou pomoc 

nabízíme, ale nevnucujeme. Nevidomý má samozřejmě právo naši pomoc odmítnout. Případná specifi ka týkající 

se pouze slabozrakých jsou přímo naznačena, nebo je čtenář dovede jistě odvodit. Je na místě si také uvědomit, že 

mnozí slabozrací se v určité situaci dostávají do pozice prakticky nevidomého (míra osvětlení, pokles pozornosti 

při únavě, stres atp.).

* Svou pomoc nabízíme nenápadně a přirozeně, ale jasně tak, aby nevidomý bezpečně poznal, že hovoříme s ním; 

můžeme ho oslovit jménem, případně se lehce dotkneme jeho předloktí. Jednáme přirozeně a prakticky.

* Nevidomého netlačíme před sebou ani jej nevlečeme. Kráčíme přibližně o půl kroku před ním, uvolněně a klidně, 

po rovném terénu, v přírodě, stejně tak i na schodech. Nevidomý uchopí svého průvodce za paži, v místě nad loktem.

* Jdeme vždy po té straně nevidomého, která je méně bezpečná. Nevidomý se může přidržovat zábradlí.
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* Při doprovázení podáváme nevidomému informace o okolním prostředí. Při popisu nepoužíváme směrové výrazy 

typu „tamhle“ nebo „tady“, ale jasně vyjadřujeme polohu – „vlevo z vaší strany“ nebo „2 metry přímo před vámi“.

* Při komunikaci s nevidomým se nemusíme vyhýbat slovům jako: podívejte se. Můžeme též popisovat pomocí barev. 

* Na obrubník nebo na schodiště je zapotřebí vstupovat kolmo, před vstupem zpomalit nebo zastavit. Nevidomého 

slovně informujeme o směru schodiště, nebezpečných místech a dalších zvláštnostech prostředí. 

* Nevidomého nikdy nenecháme stát na nebezpečném nebo jinak nevhodném místě (např. čelem ke zdi). Ideální je 

nalézt místo k sezení a krátce popsat okolí. 

* Při sedání si ke  stolu přicházíme s  nevidomým k  židli zezadu. Židli nastavíme tak, aby se opěradlo nacházelo 

rovnoběžně s hranou stolu a nebylo od ní příliš vzdáleno. Na opěradlo položíme ruku, za kterou se nás drží nevidomý. 

Ten pak může snadno samostatně vyhledat židli i stůl, odsunout židli a posadit se. Teprve poté se usadíme na své místo, 

nejlépe vedle nevidomého. Taktně mu sdělíme, jací lidé u stolu sedí a kde. Již během příchodu ke stolu upozorníme 

nevidomého na předměty, které by mohl shodit.

* Při použití WC seznámíme nevidomého s typem zařízení (mušle, toaletní mísa, žlábek). Pomůžeme mu je nalézt při 

zachování zásad hygieny, ukážeme, kde je toaletní papír, umyvadlo, mýdlo a ručník.

* Pokud vstupujeme do místnosti, ve které je nevidomý, je vhodné dát najevo svou přítomnost. Stejně tak je důležité 

oznámit svůj odchod, aby později nevidomý nemluvil do prázdna.

* Při komunikaci s  nevidomým není vhodné dodržovat některé obvyklé konvence. Při setkání by měl jako první 

pozdravit ten, kdo lépe vidí, a to bez ohledu na věk nebo pohlaví. Do nového prostředí (místnosti) by měl jako první 

rovněž vstupovat ten, kdo lépe vidí.

* Člověk s těžkým zrakovým postižením nám bude vděčný, upozorníme-li ho na některé nepříjemné záležitosti, jako 

je znečištěný oděv apod. Samozřejmě uvítá i naši pomoc při nápravě.

* Základní zásadou je, že průvodce nevidomého pouze doprovází – nejedná a nerozhoduje za něj.

POUŽÍVÁNÍ BÍLÉ HOLE

Téměř tři čtvrtě století je bílá hůl jednou ze základních pomůcek pomáhajících usnadnit život lidem s  těžkým 

zrakovým postižením. Její podoba a způsob použití se postupně vyvíjejí. Jakožto pomůcka při prostorové orientaci 

a samostatném pohybu může v různé míře plnit následující funkce:

1. Funkce signalizační

Bílá hůl signalizuje okolí, že její držitel je osobou s vážným postižením zraku. Nemusí ji ale stále používat, například 

křáčí-li se známým důvěryhodným průvodcem (doprovodem). Někteří slabozrací ji užívají jen v případě zvýšeného 

nebezpečí, například při přecházení vozovky nebo za šera. 
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2. Funkce orientační 

Jde vlastně o prodloužený hmat umožňující získávat mnohé informace z prostředí.

3. Funkce bezpečnostní

Hůl pomáhá zabránit některým nepříjemným a nebezpečným střetům s překážkami v prostředí. Ani při obvyklém 

použití však nezabrání střetům s  objekty nacházejícími se například pouze před obličejem a  nikoli před holí. 

Vyčnívající větve, z boku nekrytá schodiště nebo atypicky nízké dveřní rámy mohou způsobit i velmi těžká zranění. 

Stávají se architektonickými bariérami.

4. Funkce opěrná 

Je požadována těmi, kteří vedle vážného postižení zraku, mají ještě problémy s udržením stability. Jde zpravidla 

o běžné typy opěrných holí s bílým povrchem.

Nevidomí a těžce slabozrací mají k dispozici celou řadu typů bílých holí. Jednodílných nebo různým způsobem 

skládacích. Jejich výběr se řídí stupněm zrakové vady uživatele, preferováním některé z funkcí a situací, v níž je 

hůl využívána.

Zavedena je zvláštní barevná úprava holí pro osoby, u nichž je současně postižen zrak i sluch. Jde o pravidelně se 

střídající deseticentimetrové červené a bílé pruhy.

SPECIFICKÉ SLUŽBY

Stává se, že se školní akce účastní větší skupina osob s těžkým zrakovým postižením. Může jít o součást běžné 

akce, tedy spolu s dalšími intaktními dětmi, nebo jde o skupinu víceméně homogenní, kde účastníky jsou pouze 

žáci s vážným postižením zraku a jejich průvodci. Počet průvodců by měl být přiměřený. Jeden průvodce může 

pomáhat i několika slabozrakým. Při pobytu může pomoci i dvěma zcela nevidomým. Při poznávacích akcích ale 

nedoporučujeme překročit počet: 1 průvodce – 1 nevidomý.

Ve většině případů bývá pro žáky se zrakovým postižením přijatelný běžný program s výkladem. V homogenních 

skupinách lze po předběžné dohodě (na základě přání a nabídek) program speciálně sestavit a přizpůsobit, přitom 

je třeba dbát na:

 větší důraz na kvalitní popis při výkladu,

 vyhledání bezbariérového zařízení s ohledem na způsob orientace nevidomých a slabozrakých,

 zdůraznit možnosti kompenzačního vnímání (hmat, sluch, čich, chuť),

 zpřístupnit dle možnosti alespoň některé expozice pro vnímání hmatem.

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Jaké funkce plní bílá hůl?

2. Jak dlouho je v historii lidstva využívána nevidomými osobami bílá hůl?

3. Jaké typy bílé hole znáte?
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Uvádíme kontakty na  vybraná pracoviště, která zajišťují speciálně pedagogickou podporu lidem se zrakovým 

postižením. Jejich poslání je většinou zřejmé již z názvu instituce. Pro úplnost ještě dodáváme, že např. ve střediscích 

společnosti Tyfl oservis (téměř ve všech krajích) je možné absolvovat proškolení v oblasti komunikace a kontaktu 

s nevidomým a slabozrakým člověkem. 

Společnost pro ranou péči

 Haštalská 27, Praha 1, tel.: 224 826 858

 centrum@ranapece.cz, www.ranapece.cz

Škola Jaroslava Ježka – školy pro zrakově postižené

 Loretánská 19, Praha 1, tel.: 220 515 264

 info@skolajj.cz, www.skolajj.cz

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze

 M. D. Rettigové 4, Praha 1, tel.: 221 900 279, 221 900 246

 www.pedf.cuni.cz/ksppg/

Pobytové rehabilitační a rekvalifi kační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

 Šmolíkova 866, Praha 6, tel.: 235 301 194, 235 325 353

 dedina@dedina.cz, www.dedina.cz

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

 Ve Smečkách 15, Praha 1, tel.: 222 210 492, 222 211 523

 www.ktn.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

 Krakovská 21, Praha 1, tel.: 221 462 462 

 sons@sons.cz, www.sons.cz

Tyfl oservis, o.p.s. 

 Krakovská 21, Praha 1, tel.: 221 462 365

 centrum@tyfl oservis.cz, www.tyfl oservis.cz

SYSTÉM PÉČE O ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V ČR

Na péči o lidi se zrakovým handicapem lze nahlížet ze dvou rovin. První představuje rovinu, kde současně působí 

složky medicínská, psychologická, speciálně pedagogická a sociální v tomtéž čase. 

Ilustrativně uvádíme příklad. Muž 43 let, vzdělání VŠ humanitního směru. Po ukončení gymnázia v 19 letech 

byl diagnostikován glaukom levého oka, sympatickým přenosem bylo postiženo i oko pravé, následná enukleace 

levého oka a léčení oka pravého, vizus pravého oka na úrovni zbytku zraku, stálá medicínská péče. Po prodělání 

počátečního šoku ze ztráty zraku na  úroveň praktické slepoty, absolutorium rekvalifi kace na  telefonního 

manipulanta, výcvik v  užívání bodového písma, základní dovednosti v  oblasti mobility. Rodina – rodiče byli 

skeptičtí k možnosti samostatného, a tím plnohodnotného života. Ve 36 letech ztráta zaměstnání – digitalizace 

telefonní ústředny. Zůstává doma v plném invalidním důchodu v pesimistické vizi vlastní budoucnosti. Po zjištění 

možností vysokoškolského studia kontaktuje Tyfl oservis, aby si zajistil pomoc při vybavování potřebnou technikou 

ke  studiu (skener, Braillský řádek, Euréka, PC s  příslušenstvím), vyžívá i  odborné nabídky k  zaškolení s  jejím 

využitím. V  současnosti úspěšně zakončil kombinované (dálkové) studium na  teologické fakultě. Dále užívá 

služeb Tyfl oservisu – zejména nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, po úmrtí otce 

žije s matkou, rád by si zajistil větší nezávislost. Již dva roky pracuje na částečný pracovní úvazek jako terapeut 

na „telefonní lince bezpečí“ a pobírá částečný invalidní důchod.
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Rovina druhá představuje systém speciálně pedagogické péče o zrakově postiženého jedince v jednotlivých etapách 

jeho života (obr. 2).

Ve  věku od  narození po  nástup do  MŠ nebo stacionáře se rodiče na  základě informace očního lékaře mohou 

kontaktovat se Střediskem rané péče, kde speciální pedagogové – poradci napomáhají rodině s vedením dítěte, 

důležitou roli zde sehrává intervence při vytváření adekvátních rodičovských postojů k  dítěti. Předmětem 

speciálně pedagogického působení je celá rodina, s níž se pracuje individuálně dle programu „Provázení“. Vlastní 

podpora vývoje dítěte vychází ze speciálně pedagogické diagnostiky, která mimo základní charakteristiky obsahuje 

i vyšetření funkčního vidění, což může provádět speciálně kvalifi kovaný poradce na ranou péči. U dítěte, kde se 

předpokládá alespoň částečná zraková percepce, je důležité co nejdříve započít se zrakovou stimulací. Nevidomé 

děti jsou rozvíjeny především cestou sluchového a hmatového vnímání.

Formy rané péče (návštěvy v rodinách, rehabilitační pobyty, ambulantní péče) a metody (reedukace – zraková 

stimulace a  kompenzace) jsou blíže popsány v  Květoňová-Švecová (1998), Kudelová, I., Květoňová, L. (1996), 

Hradilková a kol. (1999).

Speciálně pedagogická podpora vývoje zrakově postiženého dítěte se po ukončení rané péče ubírá různými směry.

Dítě je v mateřské škole pro zrakově postižené nebo je v běžné mateřské škole, či speciální třídě běžné mateřské 

školy. Odbornou pomoc v situaci integrace zrakově postiženého dítěte do běžné základní školy zejména učitelkám, 

ale i rodičům dítěte kontinuálně s ranou péčí přebírá speciálně pedagogické centrum (SPC). Dítě lze ponechat 

v domácím prostředí, v tomto případě je rodičům nabídnuta pomoc SCP obdobnou formou jako raná péče, tedy 

návštěvy v rodinách či ambulantní služby v centru.

Školní docházka se realizuje buď na  základní škole pro zrakově postižené, nebo formou integrace na  běžných 

základních školách či ve speciálních třídách základní školy. Speciálně pedagogické centrum se stává odborným 

garantem pro výuku zejména v případech integrace. SPC metodicky vede učitele v těch předmětech, které vyžadují 

speciální přístup. SPC se spolupodílí na tvorbě a naplňování individuálního vzdělávacího plánu, jakékoliv využití 

zbytků zrakového vnímání má velký význam – zrakem získáváme 80–90 % informací, pokud není využit dochází 

k senzorické deprivaci. Zbytky zraku využijeme:

- světlo – využití vhodného světelného prostředí – každému vyhovuje něco jiného, pozor při práci nablízko 

– stínění (!), pozor na oslnění, nestát zády k oknům – oslnění – únava očí

- kontrast – práce s kontrastními materiály, vytváření kontrastního prostředí světlé X tmavému a naopak, 

pokud nerozumí obrázkům – zjednodušovat, pouze nutné detaily, pomohou kontury, sem patří práce 

s výraznou psací pomůckou, širšími kontrastními linkami – neexistují standardní

- záložky a čtecí okénka

- velikost – zvětšujeme – optickým zařízením: brýlová korekce, další zvětšovací zařízení po  konzultaci 

s lékařem specialistou, Centrem zrakových vad.

- prosté přiblížení textu – nemusí dodržovat „zdravou“ vzdálenost 25 cm, sklopná deska

- zvětšení prostřednictvím zvětšení na počítači, kopírce

- vhodný typ písma – bezpatkové – typu Arial

- při práci na dálku – pozor na orientaci v prostoru – věci na stejném místě, pořádek – pro bezpečnost 

(tašky pohozené v uličce)

- pozor na gesta, mimiku, dítě nemusí odečíst, nevidí, jak učitel ukazuje směr, na známém místě se může 

pohybovat suverénně – pozor při příchodu do neznámého prostředí
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 další podněty:

- kopie poznámek z tabule

- možnost, aby se dítě chodilo dívat přímo k tabuli, příp. vhodné umístění, možnost měnit polohu

- komentář psaného na tabuli, komentář promítaného, může pomoci spolužák

- možnost přiblížení při pokusu, prohlížení zblízka – modely, mapy, grafy…

- povzbuzovat dítě, aby si samo řeklo, co mu nejvíce vyhovuje

- prostor pro uložení speciálních pomůcek

- pozor na zlozvyky, dítě může dělat něco, co si neuvědomuje, že je špatné – kývání, špatné držení těla – 

tendence vysunovat hlavu dopředu

- měnit požadavky zrakového vnímání – změny metod a forem

Kontakty na pomůcky: www.sons/prodejna/ 

http://www.asociacerodicu.wz.cz/ 

Asociace rodičů a  přátel dětí nevidomých a  slabozrakých v  ČR, o.s. se zaměřuje na: sdružování a  podporu 

rodin s dětmi se zrakovým postižením, pomoc při integraci jejich dětí v běžných školách, přepis učebních textů 

do  Braillova písma, metodická pomoc učitelům, řešení aktuálních problémů dítěte se zrakovým postižením 

ve  škole, vyhledávání, nákup a  půjčování hmatových pomůcek pro výuku, pořádání víkendových hmatových 

exkurzí, tisk a distribuce Zpravodaje Asociace s aktuálními školskými, sociálně právními, kulturními, fi nančními 

informacemi apod. 

Obsah výuky na speciální škole se neliší od obsahu výuky na základní škole, jisté výjimky jsou vedeny při výuce 

některých předmětů, jako je tělesná a výtvarná výchova, kde je redukce učiva, na rozdíl od jistého navýšení, které 

představuje nabídka výuky samostatného pohybu a  prostorové orientace, hudební výchovy (hra na  hudební 

nástroj) aj.

Je zapotřebí zmínit odlišnost typu písma u žáků nevidomých, a to nejen samotný kód Braillova písma, ale i metodiku 

nácviku čtení a psaní pomocí hmatu. Pozornost je věnována rovněž tyfl ografi ckému výcviku.

Speciálně pedagogická pomoc je zajišťována i v období po ukončení základní školy, tedy od 15 let výše. 

Předprofesní a profesní příprava se realizuje ve formě středoškolského studia.

Lze doporučit speciální střední školy, jako je gymnázium pro zrakově postižené, mezi laickou veřejností je 

známá konzervatoř, a dále střední školy s maturitními i nematuritními obory. Středoškolská studia lze absolvovat 

i na běžné střední škole.

Odborná pomoc zrakově postiženým starším 15 let, případně osobám osleplým je nabízena ze středisek Tyfl oservisů. 

O jejich existenci je zrakově postižený informován očním lékařem. Nabízené služby jsou široce koncipovány. Jednak 

ambulantní střediska Tyfl oservisu, která poskytují pomůcky, a to jak optické (lupy, televizní lupy), tak neoptické 

(drobné pomůcky v domácnosti, pomůcky k prostorové orientaci), dále pak technické vybavení jako je Ária, PC 

s hlasovým výstupem nebo Braillským řádkem, skener aj., speciální pedagog provádí zaškolení uživatele těchto 

pomůcek, včetně výuky bodového Braillova písma. Velmi důležitou službou je nácvik sebeobsluhy, prostorové 

orientace a samostatného pohybu. Tyto důležité dovednosti odborný pracovník nacvičuje s klientem v přirozeném 

– konkrétním prostoru, to jest u něj v bytě. V širším prostředí, než je domácnost, se realizuje nácvik trasy z domu 
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do  zaměstnání, k  lékaři nebo do  obchodu. Všechny tyto aktivity podporují nezávislost zrakově postiženého 

na okolí. 

Speciálně pedagogická podpora pro dospělé existuje, zejména pokud ztráta či pozvolné slábnutí zraku vedoucí 

ke  slepotě změní pracovní možnosti jedince. Pro zrakově postižené dospělé resp. osleplé existuje Rehabilitační 

a  rekvalifi kační centrum pro zrakově postižené v  Praze. Toto odborné pracoviště nabízí pobyt rehabilitační 

(výcvik mobility, sebeobsluhy, psaní a čtení bodového písma, v indikovaných případech psychoterapie) a pobyt 

rekvalifi kační (telekomunikační pracovník, základy PC, masér, keramik, košíkář, tkadlec). Pokud je možné, vychází 

rekvalifi kace ze stávajícího vzdělání resp. zaměstnání klienta. Smutnou skutečností zůstává nedostatek pracovních 

míst, resp. neochota přijímat do pracovního poměru lidi jakkoli handicapované.

Pro seniory se zrakovým postižením existují v ČR ústavy sociální péče, kde je pozornost mj. věnována zrakovému 

handicapu. Humanizací ústavní péče a  odpovídající terapeutickou a  psychoterapeutickou činností, jako je 

ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, logopedická péče, fyzioterapie, se speciálně pedagogická podpora přenesla 

i  do  těchto zařízení. Na  tento fakt, tedy potřebu z  praxe, reagují v  současné době teoretické disciplíny, které 

připravují odborníky na práci s klienty této věkové kategorie.

NÁMĚTY K SAMOSTUDIU

1. Na  internetu vyhledejte tzv. centra rané péče a seznamte se s  jejich úlohou v podpoře rodin s  těžce zrakově 

postiženým dítětem.

2. Najděte základní školy pro zrakově postižené v seznamu speciálních škol na internetu a seznamte se s  jejich 

programem.

3. Najděte rekvalifi kační centrum Dědina na internetu a seznamte se s jeho nabídkou.

PÍSMO ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

Z hlediska vyhledávání rozdílů při procesu vzdělávání zrakově postižených a nepostižených je mimo prostorové 

orientace důležitým faktorem čtení a psaní, resp. typ písma pro nevidomé.

Osoby slabozraké a osoby se zbytky zraku čtou běžný černotisk, který v případě potřeby zvětšují pomocí lupy nebo 

televizní lupy. Při psaní používají psací potřeby, které zanechávají širší stopu a píší větším písmem.

Osoby nevidomé čtou a píší bodovým písmem Braillovy abecedy. 

Psaní nevidomých předpokládá jisté „technické“ vybavení, a  to Pichtův psací stroj nebo Pražskou tabulku. Již 

téměř standardní pomůckou je Euréka nebo Aria, což jsou počítače pro nevidomé.

Nevidomí čtou pomocí hmatu, nejčastěji ukazováky obou rukou. 

Abeceda je tvořena kombinací šesti bodů, přičemž se vynechává 1 až 5 bodů. Základní šestibodí je tvořeno dvěma 

tříbodovými sloupci vedle sebe. Soustava se skládá ze 63 kombinací. Abeceda je rozdělena do řádků po deseti 

písmenech (obr. 3). Tvorba jednotlivých písmen je řízena tzv. Braillovým klíčem.

1. řádek klíče užívá znaku sestaveného z bodů 1, 2, 4, 5

2. řádek využívá 1. řádku a přidává bod 3.
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3. řádek vychází z druhého řádku s bodem 6.

4. řádek je tvořen body třetího řádku, přičemž vynechává bod 3.

5. řádek je sestaven kombinací bodů 3, 4, 5, 6 (neužívá bodů 1, a 2)

6. řádek je sestaven z bodů 2, 3, 5, 6 (vynechávají se body 1 a 4) 

Klíč poskytuje znaky pro celou abecedu včetně diakritických znamének, použití pro naznačení velkého písmene 

zaznamenává speciálním znakem, který je předsunut před písmeno, jenž míníme označit jako velké. Abeceda 

nerozlišuje tiskací a psací písmo.

Číslice využívají prvních deseti písmen (první řádek), před něž je předsazen číselný znak (body 3, 4, 5, 6,). 

Braillovou abecedou lze zaznamenat i složité matematické zápisy, chemické vzorce a existuje i braillský notopis.

PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB

Orientace v prostoru je proces, při němž člověk určuje na systému souřadnic svoji polohu v prostoru. K tomu je 

zapotřebí lokalizovat sebe sama v určitém bodě a vzhledem k tomuto bodu prostorově vnímat i okolní předměty. 

Proces orientace v prostoru vyžaduje řešení úkolů, jako je volba směru, udržení směru a dobrání se cíle. Důležité je 

připomenout, že do vnímání jsou zapojeny téměř všechny smysly, zejména však zrak. Absence tohoto analyzátoru 

omezuje a komplikuje orientaci. 

Nevidomí mají ztíženou orientaci v prostoru. Samostatný pohyb je dovednost, kterou je zapotřebí cvičit a neustále 

rozvíjet.

Wiener (1986, s. 18) prostorovou orientaci a  samostatný pohyb blíže vymezuje pojmem mobilita, kde cituje J. 

Armstronga: „Nevidomý člověk je mobilní, jestliže je schopen shromažďovat a  využívat dostatečné informace 

o svém životním prostředí tak, aby předešel úrazům a aby dosáhl zamýšleného cíle bez větší námahy.“

Wiener dále upozorňuje na potřebu zvládnutí základních technik (viz níže), které jsou cílem vyučovacího procesu, 

neboť mobilita není vrozenou dovedností a vyžaduje metodické vedení rozvoje přirozených schopností.

Metodika rozvoje resp. nácviku mobility je členěna do následujících oblastí. 

Jedná se o techniky:

a/ bez hole

- chůze s vidícím průvodcem

- bezpečnostní postoje

- kluzká prstová technika (trailing)

b/ technika dlouhé hole

- lze popsat jako „cílevědomé a poučené užívání bílé hole přesně stanoveného poměru její délky k postavě, 

takové užívání hole, které poskytuje zrakově postiženému plnou bezpečnost i subjektivní jistotu při dodržování 

základních fyziologických i estetických pravidel pohybu“ Wiener /1986, s. 20/.

Pro úplnost dodáváme přehled potřebných dovedností, které je nutno rozvíjet: omezování odchylek od přímého 

směru, odhad vzdálenosti, odhad úhlů, schopnost vnímání sklonu a  vnímání zakřivení dráhy, rozvoj sluchové 

orientace, rozvíjení „smyslu pro překážky“, chůze po schodišti a celkové posilování stability zrakově postiženého. 
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Proces výuky prostorové orientace a  samostatného pohybu je podmíněn pravidelností v  rámci odborně 

koncipovaného individuálního plánu. Speciální pedagog má všechny předpoklady, aby po absolvování odborného 

kurzu prostorové orientace a samostatného pohybu v rámci studia celoživotního vzdělávání na UK Praha nebo UP 

Olomouc působil jako instruktor mobility.

SOUČASNÁ TEORETICKÁ VÝCHODISKA

PŘÍSTUPU K ČLOVĚKU SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pokoušíme-li se o vymezení potřeb výchovy jedince, opíráme se mj. o stávající teorie osobnosti. Z těchto teorií je 

ve druhé polovině dvacátého století frekventován psychoanalytický a behaviorální přístup, od konce šedesátých 

let se začíná prosazovat humanistická psychologie, která je také převládající teorií, jíž lze aplikovat na  přístup 

k  jedinci se specifi ckými potřebami. Humanistická psychologie svými kořeny spadá do  fenomenologie, jejíž 

stoupenci nepopírají, že biologické faktory a  prostředí determinují chování, ale zdůrazňují vlastní roli jedince 

při vymezování a utváření svého osudu. Zastánci fenomenologického přístupu stanovují zvláště vysoké kritérium 

pro duševní zdraví, které může být v důsledku somatického či smyslového defektu v průběhu života ohrožováno. 

Fenomenologický přístup svým zaměřením na jedinečné vnímání a interpretaci událostí každého člověka vrátil 

do studia osobnosti úlohu osobní zkušenosti. 

Handicap může ovlivňovat vlastní sebepojetí. Jedinec dle Rogerse (in Atkinsonová, 1995) hodnotí každou zkušenost 

ve  vztahu k  vlastnímu sebepojetí. Lidé se chtějí chovat způsobem, který je konzistentní s  jejich sebeobrazem. 

Utváření sebeobrazu napomáhá v dětství především rodina. Již v tomto období, tedy v dětství, by měla odborná 

pomoc rodičům postiženého dítěte vysvětlit, jak předcházet utváření neadekvátního sebepojetí. 

Rogers (tamtéž) upozorňuje na dvojí rozkol, a to jednak mezi sebepojetím – self a realitou a rozkol mezi ideálním 

self a reálným self. V prvním případě se jedincovo sebepojetí neshoduje s osobními pocity a zkušenostmi, jedinec 

se musí bránit proti pravdě, protože pravda by vyvolala úzkost. Při narůstajícím rozkolu se obrany mohou prolomit 

a prohlubující se úzkost může vést k jiným formám psychických poruch. Ve druhém případě, kdy je v nesouladu 

reálné a ideální self, člověk se cítí nespokojený a nešťastný.

Na  tomto místě se lze zastavit a  zhodnotit možný sebeobraz jedince s  nějakým typem handicapu. Zrakové 

postižení může vytvářet nesoulad mezi ideálním self a  reálným self, dále pak také nesoulad mezi sebepojetím 

a realitou. Z hlediska doporučeného přístupu k postiženému a  jeho výchovnému formování je vhodné působit 

prostřednictvím pozitivního hodnocení. To znamená, že děti cítí, že rodiče a další lidé je pozitivně oceňují i tehdy, 

když jejich pocity, postoje a chování nejsou ideální. Sem lze zařadit i prožívání vlastního handicapu. Speciální 

pedagog by měl napomáhat budování adekvátního vztahu k vadě, umět ji přijímat, což je mnohdy pro zrakově 

postižené dítě, jeho rodiče i dospělé ZP klienty celoživotní úkol.
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Specifi ka edukace žáků

se sluchovým postižením
PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Sluch je společně se zrakem pro život člověka jedním z  nejdůležitějších smyslů, má prvořadý význam pro 

komunikaci, při navazování a  udržování společenských vztahů. Má zásadní význam i  pro rozvoj řeči, jazyka 

a myšlení, psychiky, pro podporu emocionální vazby na okolí i pro získávání tělesných dovedností. Na základě 

sluchu se vytvořila řeč jako sluchový refl ex, proto se jedinec s těžkým sluchovým postižením od narození nenaučí 

sám orální řeči. Sluch působí jako součást zpětnovazebního systému, který kontroluje řeč ve všech jejích složkách 

– segmentální i suprasegmentální, melodii, dynamice a rytmu řeči.

Slyšící člověk si mnohdy ani neuvědomuje, kolik informací získává sluchovou cestou. Teprve při setkání 

se sluchově postiženým jedincem zjišťujeme, jak jeho vada omezuje získávání těchto informací i běžných 

sdělení, potřebných ke každodennímu životu.

Sluchová vada je na rozdíl od sluchové poruchy stavem trvalým, který se léčbou nedá zlepšit. Sluchová vada se může 

vyskytovat jako vrozená vada dědičná, nebo získaná v časných měsících těhotenství v důsledku nějaké nemoci 

matky, Rh inkompatibility, ozáření rentgenem, podáváním ototoxikých antibiotik (streptomycin, gentamycin, 

kanamycin, neomycin) atd. Získané sluchové vady vznikají po  komplikovaném porodu, po  úrazech hlavy, 

po některých infekčních chorobách, po užívání některých léků, po zánětech mozkových blan, ale i po chronických 

zánětech středního ucha.

TYPY SLUCHOVÝCH VAD

Periferní (jedno a oboustranné)

Převodní, nebo-li konduktivní – způsobené poruchou od  zevního zvukovodu k  oválnému okénku středního 

ucha. Je-li porušena činnost převodního ústrojí, klient slyší špatně zvuky hluboké. Z mluvních celků se ztrácejí 

nepřízvučná slova, ze slov se vytrácejí hlavně koncové slabiky. Takovýto klient slyší málo řeč hlasitou, ale šeptanou 

slyší dobře. Jde o poruchu kvantitativního rázu. V současné době lze většinu převodních poruch operativně řešit. 

Proto se tento typ postižení považuje za poruchu, která není trvalého charakteru oproti vadě.

Nitroušní, nebo-li percepční – postižen je blanitý labyrint vnitřního ucha, vláskové buňky nebo sluchový nerv. 

V tomto případě, který bývá častější, ztrácí klient slyšitelnost vysokých tónů postupně k nižším. V mluvené řeči 

hlasitě pronášené slyší hlas, ale nerozeznává jednotlivé elementy řeči. Jde o vadu kvalitativního rázu, která nikdy 

nemá tendenci ke zlepšení, spíše naopak.

Smíšené, kombinované – kombinované z obou předchozích typů.

Centrální vady – jsou způsobeny poškozením centrálního nervového ústrojí sluchového analyzátoru.

STUPNĚ SLUCHOVÝCH VAD

Podle hloubky sluchového postižení se sluchové vady dělí na:

- nedoslýchavost (lehká, střední, těžká),

- hluchotu (praktickou, úplnou neboli totální),

- ohluchlost (je stav, kdy dochází ke ztrátě sluchu v průběhu života. Pokud dojde k ohluchnutí po ukončení základního 

vývoje řeči, tj.po 7. roce života, řeč se již zpravidla neztrácí, ale zůstává zachována pouze při soustavné péči).
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Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala v roce 1980 doporučenou klasifi kaci stupňů sluchového postižení. 

Sluchové ztráty se vypočítávají jako průměr hodnot audiogramu (výsledek audiometrického vyšetření sluchu jako 

jednoho ze základních vyšetření vjemu čistých tónů) na kmitočtech 500, 1000, 2000 Hz.

Intaktní sluchová funkce – (0–25 dB),

lehké sluchové postižení (lehká nedoslýchavost) – (26–40 dB),

střední sluchové postižení (střední nedoslýchavost) – (41–55 dB),

středně těžké sluchové postižení – (56–70 dB),

těžké sluchové postižení (těžká nedoslýchavost) – (71–90 dB),

velmi těžké sluchové postižení až úplná hluchota – (nad 91 dB).

PAMATUJTE…

Sluchové postižení představuje nejtěžší bariéru v komunikaci a následně se odráží do celého vývoje osobnosti. 

Sluchová vada je pouze primárním problémem a nese s sebou potíže především ve vývoji mluvené řeči, v oblasti 

poznávacích procesů, psychických vlastností, navazování sociálních vztahů, orientace v  prostoru, zhoršení 

pohybové koordinace, ztráta zvukového pozadí snižuje pocit sebejistoty a bezpečnosti a zvyšuje pocit úzkosti.

Spektrum možností k  překonávání komunikačních bariér na  základě individuálních schopností sluchově 

postižených je veliké, v  současnosti již existuje otevřený systém diferencovaných edukačních a  rehabilitačních 

programů pro sluchově postižené, přesto musí každý ovládat standardní řeč – mluvenou a její psanou podobu, 

která je hlavním předpokladem pro fungování komunikačních systémů při telefonování, psaní, elektronické 

komunikaci, sledování televize…, aby došlo k porozumění.

POZNÁME OSOBNOST SLUCHOVĚ POSTIŽENÉHO ŽÁKA ?

Mezi sluchově postiženými, tak jako mezi slyšícími, jsou velké individuální rozdíly. Obecně lze však říci, že 

osobnost těžce sluchově postiženého se odlišuje od slyšící populace velkou závislostí na okolí, nesamostatností, 

důvěřivostí, a tím náchylností k nebezpečným vlivům, určitou sociální izolací, snížením altruismu a schopností 

empatie, odlišným morálním vývojem, což vede ke zkreslenému pohledu na normy a postoje okolí, k psychickým 

problémům, např. neurotickým potížím, emočním poruchám, pocitům méněcennosti a  vztahovačnosti. Toto 

zapříčiňují zcela jednoznačně již zmiňované komunikační problémy, jako např. nedostatečnou slovní zásobu a s ní 

spojený nedostatek informací o světě i určitou sociální zaostalost. Dále s tím souvisejí i určité odlišnosti ve vývoji 

myšlení, zaostávání v zobecňování a naopak lpění na detailech a  již osvojených postojích a  jedinci přijatelných 

řešení, zpomalení vývoje abstrakce.

Nemožnost slyšení nebo omezená možnost slyšení způsobuje také nedostatky v mimovolním učení, které vedou 

právě k sociálním problémům.

Podstatná a  zapříčiňující mnoho problémů je sociální separace, separace od  slyšícího prostředí, která je dána 

komunikační bariérou nejen ze strany neslyšících, kteří se komunikaci se slyšícími často vyhýbají, protože jejich 

řeč je pro laiky obtížně srozumitelná, ale i ze strany slyšících, kteří se komunikace se sluchově postiženými obávají 

a  neberou je za  rovnocenné partnery. Obousměrná komunikace je předpokladem i  důsledkem mezilidských 

vztahů.

CO JE TO KOMUNIKACE ?

Termín komunikace vznikl z latinského výrazu communicatio a communicare, který označuje spojování, přenášení, 

sdělování, dorozumívání a je základem interakce. „Komunikace = dorozumívání, sdělování. Obecně komunikace 
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není specifi cky lidským jevem, existuje i u živočichů, na rozdíl od jazyka, v psychologii především přenos myšlenek, 

emocí, postojů a jednání od jedné osoby ke druhé.“ (Hartl, 1994, str. 89)

PAMATUJTE…

„Mezilidskou komunikací označujeme složitý proces, jímž člověk přijímá, zpracovává, uchovává, vytváří a vydává 

informace. Zdrojem informací je prostředí hlavně společenské, v  němž vytvářené informace zase zpětně směřují. 

Výměna informací je jednou ze základních potřeb společenského života.“ (Sovák, 1978, s. 112)

„Přijímání a předávání informací je nejen podmínkou společenského života, ale je dokonce i biologickou potřebou 

jedinců.“ (Sovák, 1978, s. 112)

„Intraindividuální, extraindividuální a interindividuální komunikace znamená obousměrný tok informací uvnitř 

jediného subjektu, zachycení signálů ze zevního světa a obousměrný tok informací mezi lidmi. Komunikace se 

uskutečňuje sdělovacím procesem, jímž individuum vzhledem k jiným lidem projevuje své city (složka projevová), 

svou vůli (složka vybavovací) a své myšlenky (složka dorozumívací). Její úkol je informační a usměrňovací.“

Zpětnou vazbou je jakýkoliv druh reakce na obdrženou informaci. Tyto reakce mohou být slovní, emocionální 

nebo tělesné projevy. (Krahulcová, 1996, s. 12)

K DISKUSI…

Komentujte následující poznatky, argumentujte příklady ze společenské praxe:

Komunikace, její způsoby, komunikační prostředky a  cesty jsou základem pro vytvoření efektivního lidského 

společenství. Je základem lidského soužití, předpokladem pro duševní stabilitu, jestliže se v životě nedaří nalézat 

druhé lidi, kteří jsou potřební k utvoření spolehlivé identity, k uvědomění si vlastního já, pak vznikají frustrace. 

FORMY KOMUNIKACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH

Komunikace slovní, řečová, verbální – výraz je odvozen od latinského verbum = slovo. Je jednak orální (hlasitá 

či šeptaná, bezhlasá) a jednak psaná (čtená). Mluvená řeč je bezprostřední a obohacovaná – i zpětnovazebně – 

neslovními formami. To řeč psaná postrádá. Verbální komunikace je většinou vědomý proces; nevědomé bývají 

slovní klišé, podvědomé jsou tendence v  takzvaných chybných výkonech mluvení i  naslouchání. Slovními 

prostředky argumentujeme, interpretujeme, dotazujeme se a  odpovídáme, žádáme a  poskytujeme vysvětlení. 

Zásadní rozdíl mezi oběma formami je v procesu osvojování. Osvojování schopnosti písemně komunikovat je 

řízený proces, zatímco osvojování mluvené řeči probíhá spontánně.

„Schopnost řeči je dána individuální výkonností nervového systému, orgánů smyslových i hybných a rozvíjením této 

výkonnosti v podmínkách společenského bytí, vlivem výchovy a učení, na podkladě vrozených dispozic. Je to schopnost 

jak individuální, tak i zároveň obecně lidská.“ (Sovák, 1978, s. 23)

Charakteristické změny ve  vývoji mluvené řeči sluchově postižených lze zjišťovat už od  hranice 60 dB ztráty 

sluchu. (Krahulcová, 2002) Dýchání těchto klientů postrádá plynulost a koordinaci mezi výdechem a vdechem. 

Hlas je nevyrovnaný, s neustálenou mluvní polohou. Dochází ke kolísání tónové výšky hlasu, síly hlasu, barvy 

hlasu, přízvuk i tempo řeči jsou narušené – některé hlásky vyslovují zkráceně, jiné prodlouženě, kolísání melodie, 

rytmu, v neposlední řadě bývá deformovaná výslovnost. U těžce sluchově postižených je výslovnost obvykle velmi 

nápadná, narušená, namáhavá, nepřirozená. U  nedoslýchavých percepčního typu se sluchové ztráty promítají 



METODICKÝ MATERIÁL PRO PEDAGOGY PILOTNÍCH ŠKOL Projekt „MIP“ CZ.1.07/1.2.00/14.0125

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

19

do  zhoršené výslovnosti sykavek, souhlásek F, CH, R, Ř, samohlásek E, I  a  hlásek s  podobnou artikulací, ale 

rozdílnou znělostí. Po stránce obsahové přetrvávají dysgramatismy, menší slovní zásoba, stavba vět je jednodušší.

U klientů s lehkým sluchovým postižením je ontogeneze řeči specifi cká. Prvním příznakem je opožděný 

vývoj řeči a  snížená sluchová pozornost. V  průběhu vývoje řeči se vyskytují charakteristické změny 

ve výslovnosti, změny modulačních faktorů řeči, změny v gramatické a syntaktické stavbě řeči, změny 

kvality hlasu. Používají krátké věty, omezují dorozumívání se s prostředím. Při těžších stupních se mění 

výška hlasu, tempo řeči je zpomalené, rytmus nepravidelný, řeč monotónní.

Žáci ohluchlí po  ukončeném vývoji řeči postupně ztrácejí kontrolu a  regulaci vlastní řeči, získávají 

vlastnosti a  charakteristiku řeči klientů s  lehkým sluchovým postižením až neslyšících. Slovní zásoba 

se snižuje, výslovnost zhoršuje, mění se modulační faktory řeči, dorozumívání s  okolím se omezuje, 

zhoršuje. Důležitá je pravidelná a systematická logopedická péče. Platí pravidlo, čím dříve ke sluchovému 

postižení v ontogenezi řeči klienta dojde, tím těžší jsou následky.

Moderní česká surdopedická (speciálně pedagogicá disciplína, která se zabývá teorií a  praxí rozvoje sluchově 

postižené osobnosti, výchovou a  vzděláváním sluchově postižených osob, prevencí a  důsledky, speciálně 

pedagogickými metodami) literatura řadí k verbální komunikaci i český znakový jazyk. Ten se od mluveného 

českého jazyka liší pouze sdělovacím kanálem. Zákon o znakové řeči č. 155/1998 Sb., ze dne 21. 5. 1998 o znakovém 

jazyce „Neslyšících“ píše: „Český znakový jazyk je přirozený a  plnohodnotný komunikační systém tvořený 

specifi ckými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi 

hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, 

produktivnost, svébytnost a historický rozměr a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.“ Charakterizuje tedy 

znakový jazyk jako jazyk s vlastní gramatikou, lze jej zapisovat, překládat do mluvené podoby jazyka a není tedy 

možné považovat jej dále za příklad neverbální komunikace. Je to plnohodnotný komunikační systém. Znakový 

jazyk i prstová abeceda (viz dále) patří mezi vizuálně pohybové způsoby verbální komunikace. (Strnadová, 1998)

Neslovní, neverbální, nonverbální komunikace – podle Sováka (1988) je velmi rozmanitá. Do  nonverbální 

komunikace řadí komunikaci pohybovou, zrakovou, komunikaci uměním, čichovou komunikaci, ale i hlasové, 

popřípadě bezhlasé projevy v modulacích, ve smíchu, v pláči atp.

Neverbální formy komunikace jsou vesměs refl exní činnosti nevědomé. Neverbálními prostředky sdělujeme 

převážně city a postoje a zdůrazňujeme nebo popíráme jimi obsah toho, co jsme řekli slovy.

Neslovní komunikace má oproti slovní komunikaci daleko širší škálu dorozumívacích prostředků. Je to vývojově 

starší způsob dorozumívání, tím je přirozenější, spontánnější, a  je tedy velmi těžko ovládána vůlí. Mimoslovní 

komunikace umožňuje také člověku přijímat informace více smysly. Člověk nejen slyší, ale také vidí, případně se 

dotýká. 

K ZAMYŠLENÍ A K DISKUSI…

Beze slov sdělujeme: 

- city, pocity, sympatie, nálady,

- zájem o sblížení, navázání kontaktu,

- určitý dojem o druhém člověku,

- snahu o záměrné ovlivnění názoru partnera.
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„Neverbální komunikační kódy a systémy mohou tvořit také samostatné jazykové jednotky využitelné k hodnotné 

mezilidské komunikaci. Nejvíce používanými neverbálními jazykovými systémy jsou soubory piktogramů.“ 

(Neubauer, 1997, str. 260) 

V jeho podání neverbální komunikační prostředky tvoří: 

- verbální zvukové projevy (melodie, intonace, dynamika hlasového projevu),

- manuální jazykové kódy,

- soubory komunikačních symbolů (piktogramy, obrazová symbolika).

Podle Křivohlavého (1980) pojem neverbální komunikace zahrnuje tyto podskupiny:

Mimika – výrazy obličeje jsou tvořeny různým postavením obličejových svalů. V mimickém výrazu jsou nejlépe 

vyjádřeny vnitřní psychické stavy. Bohužel jsme často natolik uchváceni slovy, že nám výraz obličeje uniká.

Rozlišujeme emoce pravé (skutečně prožívané) a emoce hrané (stylizované, záměrně vytvářené). Žádný jiný druh 

mimoslovního sdělení není tak často předstírán, jako právě výraz lidské tváře.

Řeč očí – zrakový kontakt bývá obvykle prvním prostředkem k  navázání kontaktu. Ještě dříve než druhého 

pozdravíme, podíváme se mu nejprve do očí. S tím, kdo se na nás nedívá, se kontakt navazuje špatně.

Proxemika (fyzické oddálení nebo přiblížení) – fyzická vzdálenost mezi osobami bývá pociťována jako vzdálenost 

psychická. Sociální psychologové rozlišují čtyři základní vzdálenosti mezi lidmi: intimní, osobní (přátelskou), 

pracovní (formální) a  veřejnou. Nejlepší pro navázání dobrého osobního kontaktu je vzdálenost osobní 

(přibližně na délku natažené paže).

Posturologie – zahrnuje sdělování prostřednictvím postoje. Postoj je dán rozložením váhy těla na nohy a orientací 

páteře. Je velký rozdíl v tom, jestliže s druhým hovoříme otočeni celou přední plochou těla k němu, nebo jsme 

natočení bokem, či dokonce na druhého člověka hovoříme na odchodu, otočeni zády. Základní postoje jsou dva: 

otevřený (přátelský) a uzavřený (odmítavý). Pokud stojíme čelem k druhému, ruce mírně rozpažené s dlaněmi 

natočenými dopředu, nohy mírně rozkročené a hlava trochu nakloněná k rameni, pak máme pravděpodobně 

přátelský vztah k tomu, s kým hovoříme – otevřený přátelský postoj.

Kinestetika – zahrnuje různé pohyby rukou, nohou (způsob chůze) a  hlavy. Pohyby výrazně charakterizují 

osobnosti mluvčího a jeho temperament.

Gestika – jde o  sdělování pohyby rukou, gesty. Gesta by měla být používána úměrně a  především ve  shodě 

s verbálním obsahem sdělení. Bez rukou nelze navázat fyzický kontakt.

Haptika – jde o bezprostřední dotyk. Některé části těla jsou dotýkány a vyhledávány častěji (vlasy, ramena, ruce…), 

jiné jsou víceméně opomíjeny (břicho, krk, nohy…). Mezi nepsaná pravidla haptiky patří také fakt, že více 

a častěji se dotýkají lidé s přátelským vztahem, než ti, kteří jsou si navzájem nepříjemní, lhostejní apod. Tělesný 

kontakt je dnes často opomíjený a podceňovaný, ale „jeden laskavý dotyk je za desítky slov“.

Paralingvistika – představuje vše, co doprovází slovní projev, tj. hlasitost, výška a barva hlasu, intonace, rychlost 

řeči, výskyt a častost pazvuků (slovních parazitů), přestávky (pomlky) v řeči, ale i vzájemný poměr dialogu. 

Intonace je jedním z nejdůležitějších neverbálních prostředků, protože díky ní můžeme dávat větám s naprosto 

stejným obsahem zcela odlišný význam. Tón (výška) hlasu vyjadřuje zájem o  předmět, vztah k  posluchači 

(emoce) a vnitřní jistotu. S jistotou souvisí také tempo řeči.

Celkový vzhled – jde o upravenost, úroveň oblečení, účes atd. Je chybou, když se na tyto znaky zapomíná nebo se 

jim nepřikládá dostatečná důležitost.

„Šestý smysl“ – je „dovednost integrovat vše viděné do smysluplného a význam nesoucího celku“. Pokud se člověk 

nenaučí správně dešifrovat to, co druzí sdělují, bude neustále mimo kontext, protože nebude ve skutečnosti 

nikdy reagovat na to, co druhá strana míní a chce, ale na své vlastní falešné představy.
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KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Co lze sdělit gestem, postojem či mimikou?

2. Co je to paralingvistika?

3. Co lze sdělovat vzhledem a úpravou zevnějšku? Znáte společenské skupiny, které tohoto prostředku sdělování 

užívají?

SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ ŽÁCI A JEJICH ROZDÍLNÉ POTŘEBY

V současné době respektujeme „neslyšící“ jako kulturní a jazykovou menšinu. Přesto jsou sluchově postižení lidé 

jednou z nejohroženějších skupin vzhledem k určité společenské izolaci, způsobené komunikačními problémy.

V průběhu života sluchově postižených klientů dochází k řadě situací, kdy je jejich život znevýhodněn sluchovým 

handicapem a kdy dochází ke komplikacím, které se promítají především v oblasti sociální, a tím také v oblasti 

profesní a zájmové.

Z důvodu komunikační bariéry se sluchově postižení klienti každodenně dostávají do řady situací, které vyžadují 

pomoc ze strany slyšících. Sluchově postižený klient je tak vystaven neustálému stresu.

Skupina klientů, jejichž sluchové ztráty se pohybují v pásmech lehké, střední a středně těžké ztráty sluchu a kteří svou 

vadu úspěšně kompenzují kvalitními technickými pomůckami nebo se odmalička pohybují ve slyšícím prostředí 

a komunikují orální cestou, bude potřebovat jinou míru našeho pochopení a pomoci než klienti s těžkými vadami, 

kteří jsou odkázáni na komunikaci ve vizuálně-motorickém kódu.

Klienti s lehčím stupněm vady, s kochleárním implantátem nebo ohluchlí v dospělosti (po ukončeném vývoji řeči), 

kromě částečné kompenzace sluchové vady technickými pomůckami, mluvenou řeč odezírají (vnímání mluvené 

řeči zrakem). Při komunikaci je důležitou podmínkou dobrá viditelnost odezíraného (viz dále).

Pro těžce sluchově postižené žáky je komunikace v odlišném komunikačním kódu, než je jejich mateřský znakový 

jazyk, kterým se vzdělávali i na speciálních základních a středních školách, obzvláště náročná. Mnohé problémy 

vyplývají z  nepochopení řady situací a  nepřesného, zkresleného porozumění přijímaných informací, daných 

odlišným jazykovým kódem, nikoliv z inteligence.

Neslyšící žáci mají právo na vzdělávání ve znakové řeči (ve vlastním znakovém jazyce a ve znakované češtině) 

podle zákona č. 155/1998 Sb., ze dne 11. června 1998 o znakové řeči a o změně dalších zákonů. Znakovou řečí se 

pro účely tohoto zákona rozumí český znakový jazyk a znakovaná čeština. (Znakovaná čeština je umělý jazykový 

systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími, využívá gramatické prostředky češtiny, která 

je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována.)

Znakový jazyk je pro neslyšící a těžce sluchově postižené žáky základním dorozumívacím jazykem. Je to přirozený 

a plnohodnotný komunikační systém s vlastním slovníkem a vlastní gramatikou, tvořený specifi ckými vizuálně-

motorickými prostředky (tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní částí trupu), 

produkován v trojrozměrném prostoru (vymezen zhruba rozpaženými lokty, temenem hlavy, pasem), nemá psanou 

podobu. Znakový jazyk má dvě základní složky, které mohou existovat simultánně. Manuální složka je vše, co se 

produkuje rukama, jsou to znaky (morfémy) znakového jazyka. Tyto morfémy se mohou dále členit na fonémy, 
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které rozlišují význam (místo, kde se znak artikuluje, tvar ruky/rukou, která/které znak artikulují, vztah ruky/rukou 

k tělu – orientace dlaně a prstů, vzájemná poloha rukou a pohyb/pohyby ruky/rukou). Součástí znakového jazyka 

je i nemanuální složka, což je vše, co vytváří hlava, obličej (obočí, oči, tváře, ústa a rty, jazyk), ramena a trup. Tyto 

komponenty se mohou mezi sebou různě kombinovat, jejich produkce je různě dlouhá, opakovaná. Nemanuální 

složka znakového jazyka je důležitým prostředkem gramatiky znakového jazyka a funguje jak v rovině lexikální, 

tak syntaktické. Objevuje se jako povinná součást některých znaků, jako výběrový modifi kátor znaků (rychlost, 

velikost, stupeň, způsob atd.), jako prostředek gramatické stavby věty (zásadní význam má při produkci různých 

druhů vět).

Pro neslyšící žáky je důležité poskytnutí přísunu informací v přijatelném komunikačním kódu, a tak se orientují 

v dané problematice. Přesun informací mezi dvěma komunikačními kódy zajišťují tlumočníci znakového jazyka. 

Tlumočení je jednoznačný převod smyslu sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Při tomto převodu musí 

být respektována jak odlišnost obou jazyků, tak i  odlišnost kultury neslyšících a  kultury slyšících. Je důležité 

tlumočit věrně způsob vyjádření, neměnit význam ani obsah sdělení.

Tlumočení nelze považovat v  žádném případě za  úlevu nebo zvýhodňování, ale pouze za  zprostředkování 

komunikačního kódu, který je pro neslyšící vlastní a přirozený, a naopak mluvený jazyk cizí. Tlumočník by se měl 

orientovat v daném oboru.

Každý tlumočník je vázán tzv. etickým kodexem tlumočníka. Etický kodex určuje základní práva a povinnosti 

tlumočníka znakového jazyka při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické profese, je vytvořen za účelem 

naplnění práva neslyšících na  plnohodnotnou komunikaci. Každý neslyšící má ze zákona nárok na  bezplatné 

poskytnutí tlumočnické služby při návštěvě lékaře a vyřizování úředních záležitostí v rozsahu 24 hodin za kalendářní 

rok.

ZPŮSOBY KOMUNIKACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

V  teoriích komunikace sluchově postižených existuje více dorozumívacích systémů. Důležitým faktorem je 

potřeba obousměrně přijatelného kódu informace, je důležitá komunikace mezi matkou a dítětem, mezi učitelem 

a žákem… Hledáním optimální komunikace se zabývá historie i současnost speciálně-pedagogické péče o sluchově 

postižené. Hlavním problémem je vysoká individuální odlišnost jedinců se sluchovým postižením.

Z velmi široké škály komunikačních metod můžeme jmenovat: 

- orální komunikaci

- simultánní komunikaci

- bilingvální (bilingvní) komunikaci

- totální komunikaci

Orální komunikace

Je založena na  využití osvojené mluvené řeči. K  tomu je jedinec veden výchovou a  vzděláváním založenými 

na  systematické výstavbě jazyka, nebo na  hovorových metodách osvojování jazyka s  určitou podporou tzv. 

vizuálně-motorických komunikačních systémů.

Termín vizuálně-motorické systémy je u nás nadřazen především:

- vlastnímu znakovému jazyku neslyšících, 

- znakovému národnímu – českému jazyku (tzv. znakovaný jazyk), 
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- daktylní (prstové) abecedě (soustava poloh prstů, doplněných pohyby ruky, znázorňující jednotlivá písmena; 

existuje prstová abeceda jednoruční, obouruční, smíšená), 

- daktylografi i (psaní písmen ukazováčkem jedné ruky do dlaně druhé ruky), 

- pomocným artikulačním znakům (splňují funkci daktylních znaků při analýze a  syntéze slov, jsou spjaté 

s hláskami, podporují správnou artikulaci).

Součástí vizuálně-motorické výpovědi jsou gesta, mimika, situační významový kontext, pantomima, obrazy, 

logické souvislosti, intuice, významným doplňkem je i psaná podoba jazyka.

Simultánní komunikace (bimodální model vzdělávání)

Simultánní komunikace je založena na  využití národního mluveného jazyka (většinového jazyka) a  paralelně 

s ním i nejrůznějších dalších komunikačních forem, nejčastěji vizuálně-motorických. Jejich funkcí je zpřesňování 

výpovědi. Simultánní komunikační formy – znakovaný český jazyk, vlastní znakový jazyk neslyšících, prstové 

abecedy, pomocné artikulační znaky, psaná podoba jazyka, gesta, mimika, pantomima – splňují základní požadavek, 

kterým je vizualizace národního (většinového) jazyka. Zdůrazňuje se oboustranná potřeba slyšících a neslyšících 

se dorozumět. Simultánní komunikace je takový systém předávání informací, při kterém je dominantní mluvený 

(zvukový, orální) jazyk, a ten je simultánně podporován pomocnými komunikačními prostředky zaměřenými 

na vizualizaci a gramatické zpřesňování výpovědi.

Bilingvální (bilingvní) komunikace

Bilingvální komunikace sluchově postižených užívá jako vzdělávací prostředek dvou jazyků – menšinový 

– vlastní znakový jazyk neslyšících a většinový – mluvený, orální jazyk, přičemž se preferuje psaná 

podoba národního jazyka. V raném věku dítěte se upřednostňuje znakový jazyk. S dětmi se tedy od útlého 

věku komunikuje znakovým jazykem a jazyk svého okolí se dítě musí učit pomocí čtení a psaní. Mluvení 

je poslední fází, která přichází až poté, kdy dítě rozumí mateřskému jazyku čtením, což přichází na řadu 

až po dosažení dorozumívání ve znakovém jazyku. Důsledně se dodržují mateřské metody výuky jazyka, 

např. neslyšící učitel používá k výuce výhradně znakový jazyk neslyšících a naopak slyšící učitel orální 

řeč. Oba jazyky se používají odděleně, nedochází k přímému překladu mezi jazyky. Tato komunikace 

sluchově postižených se začala používat ve skandinávských státech.

Totální komunikace

Termín totální komunikace pro vzdělávání sluchově postižených v  sobě spojuje všechny komunikační formy 

použitelné k  dosažení účinného a  obousměrného předání informace, systém představuje komplexnost, a  tím 

vysokou účinnost. Výběr komunikačních forem je přísně individuální.

Totální komunikace podporuje lidské právo neslyšícího dítěte na optimální a neomezený rozvoj. Bere 

zřetel na individualitu každého dítěte, proto vytváří možnost volby přístupu a volby forem pro každého 

jedince tak, aby nebyl veden pouze jedním směrem, ale aby byla respektována jeho omezení a  jeho 

přednosti.

Totální komunikace znamená použití všech dostupných a dosud známých komunikačních metod a prostředků. 

Osoby v okolí dítěte musejí vždy používat všechny komunikační prostředky. Orální a manuální komunikační 

prostředky jsou naprosto rovnocenné. Totální komunikace se musí uskutečňovat od co možná nejranějšího věku 

dítěte. Tento systém vznikl a rozšířil se v USA a odtud i na další kontinenty.
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Současný otevřený systém komunikačních forem (podle Krahulcové, 1996):

1. hlasitá orální, zvuková řeč,

2. znakové jazyky neslyšících,

3. odezírání,

4. sluchová výchova a reedukace sluchu,

5. gestikulace, mimika, pantomima,

6. prstová abeceda,

7. pomocné artikulační znaky,

8. Cued speech – doplňující řeč,

9. psaná řeč

10. fi lm, televize, videoprogramy, počítačové didaktické programy i komerční programy.

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Čemu říkáme totální komunikace?

2. Co je to simultánní komunikace?

3. Co je to bilingvní komunikace?

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PŘI KOMUNIKACI SE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM ŽÁKEM

1.  Při komunikaci se sluchově postiženým klientem, kterému není tlumočeno, je důležité především zajištění tzv. 

vnějších podmínek pro odezírání neboli vizuální percepci řeči (jako hlavního zdroje informací).

2.  Důležitý je postoj mluvícího a odezírajícího, oči odezírajícího by měly být na úrovni úst mluvícího, a navázání 

tzv. zrakového kontaktu. Pro mluvícího by mělo platit – nemluvit z profi lu, neotáčet se, raději se nepohybovat. 

Optimální vzdálenost je 0,5 m–3 m (maximálně 4 m). Důležité pro odezírání je osvětlení místnosti, které by mělo 

být centrální.

3.  Tzv. vnitřní podmínky odezírání jsou závislé na klientovi, na jeho dosažené úrovni vývoje řeči, emocích, stavu 

organismu, zrakovém analyzátoru. Odezírání je pro sluchově postižené velmi náročné z hlediska vyčerpávající 

koncentrace pozornosti a  náročnosti pochopení obsahu. Sluchově postižení uvádějí, že vydrží odezírat 20–30 

minut. Těžší je odezírání při usmívání se, při rozčilení, spěchu, přílišném pohybu hlavou, žvýkání, plnovousu, 

chybění zubů, únavě, kdy dochází ke  změně mluvního stylu a při nesprávné výslovnosti a  jakékoliv narušené 

komunikační schopnosti.

4.  Způsob mluvení může odezírání usnadňovat, nebo naopak omezovat. Řeč mluvící osoby by měla být srozumitelná, 

zřetelná, ale nepřehánět artikulaci, tempo přiměřené, nemluvit příliš monotónně, dělat pauzy.

5.  Pro komunikaci se sluchově postiženým klientem je významná slovní zásoba – pokud je to možné, raději se vyhýbat 

cizím slovům, případně použít prstovou abecedu. Vhodné je ověřit si, zda tato slova znají a v případě potřeby 

význam těchto slov vysvětlit. Není účelné jedno slovo opakovat několikrát (pokud sluchově postižený nerozumí), je 

vhodnější použití synonyma nebo celou větu přeformulovat jednodušeji.

6.  Důležitým doprovodem mluvení je mimika a gestikulace – dokresluje, podbarvuje význam mluveného slova.

7.  Při jednání se sluchově postiženým klientem je důležité předem informovat o tématu hovoru i o jeho případné 

změně.

8.  Všechny požadavky kladené na sluchově postiženého klienta musejí být stanoveny jasně a v případě potřeby dát 

tyto informace v písemné podobě.
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9.  Pokud je to možné, vyvarovat se ústní prezentaci, a  neuvádět tak sluchově postiženého klienta do  rozpaků 

a zbytečných nejistot.

10.  Pokud je pro sluchově postiženého klienta nezbytný systém komunikace za přítomnosti tlumočníka znakového 

jazyka, nebránit se této situaci, na  kterou mají neslyšící ze zákona právo. Pro neslyšící klienty je tlumočník 

nepostradatelným elementem při poskytování přísunu informací v přijatelném komunikačním kódu, a  tak lze 

omezit problémy s neporozuměním slyšícím.

11. Tlumočník do  určité míry kompenzuje narušenou nebo chybějící funkci sluchového analyzátoru, tlumočí 

do znakové řeči nejen výklad mluvící osoby, ale i všechny dodatky, postřehy, zajímavosti, připomínky, které se 

v  dané situaci řeší. Tlumočník většinou stojí vedle mluvícího, případně může sedět před sluchově postiženým 

klientem.

12. Při dlouhotrvajícím vnímání znakového jazyka platí též únava, jak pro sluchově postiženého klienta, plynoucí 

z usilovné zrakové percepce, tak pro tlumočníka, proto je nutné dělat častější pauzy.

13. Důležitou zásadou je neodmítat používání technických kompenzačních pomůcek, pomocí nichž je možné vytvořit 

mnohem srozumitelnější mluvenou řeč. Zde se jedná o pomůcky typu FM systému (viz dále), které vyžadují nošení 

jejich částí i od mluvící intaktní osoby.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Sluchadla

Nejdůležitější individuální pomůckou pro všechny nedoslýchavé klienty, kteří mají zachovány alespoň malé 

zbytečky sluchu, jsou elektronická sluchadla. Účelem sluchadla je zvuk zesílit. Slabé zvuky, které dopadají 

na mikrofon sluchadla, se mění na elektrický proud, proud je zesilovačem zesílen, upraven podle individuální 

sluchové vady a přiveden do reproduktoru, kde se elektrický proud opět mění na zvukové vlny. Velmi silný zvuk je 

přiváděn do zvukovodu ucha, který je utěsněn tzv. individuální ušní tvarovkou, která sluchadlo zakončuje a brání 

vzniku akustické zpětné vazby. Zdrojem jsou baterie nebo akumulátory. Druhů sluchadel je v  současné době 

celá řada, podle způsobu zpracování signálu se rozlišují sluchadla analogová a digitální (existují velmi kvalitní), 

která umožňují stále větší skupině nedoslýchavých integrovat se do  běžných škol. Jenom skutečně neslyšícím 

ani sebedokonalejší sluchadlo nepomůže. Podle způsobu, jakým se zavádí zesílený zvuk do  vnitřního ucha, se 

rozeznávají sluchadla se vzdušným vedením a sluchadla s kostním vedením (u převodních typů poruch, kde se 

obchází středoušní systém přes kost skalní za boltcem pomocí kostního vibrátoru). Podle tvaru se sluchadla dělí 

na krabičková, brýlová, závěsná, zvukovodová a boltcová.

Indukční smyčka

Pro nedoslýchavé klienty je pro poslech se sluchadlem velice užitečným zařízením indukční smyčka, která mění 

zvukový signál na elektromagnetické pole. Ve většině sluchadel je kromě mikrofonu tzv. indukční snímač (cívka), 

který není citlivý (na  rozdíl od  mikrofonu) na  dopadající zvuk, ale na  elektromagnetické pole, které se v  rytmu 

zvuku mění. Magnetické pole je uvnitř celé plochy, která je indukční smyčkou ovinuta. Při poslechu se tedy můžeme 

v místnosti volně pohybovat. Výhodou poslechu přes indukční smyčku, oproti poslechu přes mikrofon sluchadla, 

je mnohem věrnější zvuk, který není zkreslen odrazy zvuku v místnosti a sluchadlo přepnuté na indukční snímač 

je možné nastavit na mnohem větší zesílení, aniž by hrozilo nebezpečí vzniku akustické zpětné vazby (aniž by se 

sluchadlo rozpískalo). Příkladem může být poslech v sálech divadel, kin, poslech telefonu, rádia, televize, magnetofonu, 

přehrávače kompaktních disků. Tzv. sálovou indukční smyčku tvoří asi 3 až 7 závitů drátu rozvinutého okolo místnosti, 

smyčka se zapojuje na výstup zesilovače, který zesiluje zvuk z mikrofonu, televizoru atd.
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Kochleární implantáty

Od 90. let minulého století se můžeme i u nás setkávat s pomůckou, která usnadňuje vnímání mluvené 

řeči neslyšícím a ohluchlým. Kochleární implantát (kochleární neuroprotéza) je zařízení, které do určité 

míry umožňuje obejít nefunkční vnitřní ucho (kochleu). Je to elektronická funkční smyslová náhrada, 

která neslyšícím přenáší sluchové vjemy přímou elektrickou stimulací sluchového nervu uvnitř hlemýždě 

vnitřního ucha, a obchází tak poškozené vláskové buňky. Informace jsou následně přenášeny do mozku, 

kde jsou rozpoznány jako zvuk. 

RESPEKT KE KULTUŘE NESLYŠÍCÍCH

V PŘÍSTUPU UČITELE

Neslyšící se považují a  jsou považováni za  jazykovou a kulturní minoritu, odtud také plyne používání velkého 

písmene „N“.

Lze vůbec vymezit Neslyšící jako minoritu?

Jestliže můžeme defi novat minoritu jako „část určité společnosti, lišící se zpravidla od majority původem (rasou), 

národností, náboženstvím, kulturou, jazykem apod.“ a  také jako skupinu lidí, kterou spojuje společná pozitivní 

identita (program, kultura, jazyk, náboženství apod.), můžeme také Neslyšící vymezit jako menšinu na základě 

jejich jazyka a kultury.

Neslyšící jsou tedy považováni za  příslušníky jazykové a  kulturní menšiny. Tuto menšinu z  nich dělá užívání 

znakového jazyka, který je rovnocenný všem mluveným jazykům, podobné osudy a  problémy, zkušenosti, 

společná kultura, historie a často i „společní vnější nepřátelé“. Neslyšící jsou jednou z nejsoudržnějších menšin 

vůbec, protože je stmeluje velmi snadná vzájemná komunikace a  naopak velmi nesnadná komunikace a  tisíce 

každodenních nedorozumění s vnějším světem.

Kultura je množina naučeného chování skupiny lidí, kteří mají svůj vlastní jazyk, hodnoty, pravidla chování 

a  tradice. Člověk se do kultury může narodit; je pak vychováván podle kulturních hodnot dané kultury a  jeho 

osobnost a  chování se formují na  základě jeho kulturních hodnot. Nebo může člověk vyrůst v  jedné kultuře 

(neslyšící dítě slyšících rodičů) a později se naučit jazyk, hodnoty a zvyklosti odlišné kultury (kultury Neslyšících).

Zvláštní charakteristikou kultury Neslyšících jsou jejich kulturní hodnoty. Ty určují, jak se Neslyšící chovají a v co 

věří. Základními hodnotami v  kultuře Neslyšících jsou: český znakový jazyk – nejdůležitější hodnota kultury 

Neslyšících, sociální vztahy, a umělecká tvorba Neslyšících autorů.

Zvyky a chování jsou vnějšími projevy kultury, ale je zde i důležitý tzv. „vnitřní faktor“, tedy to, nakolik 

se člověk cítí být součástí té které kultury a nakolik mu tyto zvyky vyhovují. Kulturní identita znamená 

těsné vztahy s ostatními, překonávání vzájemných bariér a potřebu dohodnout se na normách chování. 

Je to sdílená životní zkušenost. Je to identita Neslyšícího.

Neslyšící mají svou vlastní kulturu, která byla špatně chápána a  byla pronásledována desítky let. U  nás teprve 

v  poslední době dochází k  uvědomění si Neslyšících svého jedinečného postavení mezi jinými zdravotně 

postiženými i slyšícími.
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Kromě zmíněných charakteristik kultury Neslyšících existují i jiné aspekty komunity Neslyšících. Např.:

Příchod a odchod

Jestliže někdo přijde do místnosti, musí se s každým přítomným pozdravit, to samé musí udělat při odchodu. 

Opomenutí tohoto nepsaného pravidla je bráno jako neslušnost a odmítnutí.

Upozornění a dotek

Když chce slyšící navázat komunikaci, obvykle svého partnera osloví. Neslyšící svého partnera upozorní dotekem 

či máváním v zorném poli partnera či partnerů. Dotek bývá jemný a běžně se Neslyšící v tomto případě dotýkají 

ruky, paže, předloktí a ramen. Není vhodné kontaktovat Neslyšícího dotekem na záda, tento dotek může vyvolat 

zlostnou reakci. Stejně tak je nevhodný dotek na hlavu. Komunikačního partnera se tedy dotýkáme jemně a v jeho 

zorném úhlu.

Upoutání pozornosti vibracemi a pomocí světla

Dalším způsobem upoutání pozornosti partnera je využívání vibrací. Například dupnutí do podlahy nebo jemné 

ťukání do stolu, které se používá také při přání dobré chuti (tři jemné poklepání pěstí do stolu). Upoutání pozornosti 

pomocí světla se používá v případě, že chceme upoutat pozornost více partnerů, např. na schůzi. Jednou nebo 

dvakrát za sebou se rozsvítí a zhasne.

Vzít někoho za ruku

Vzít někoho za  ruku, když znakuje, je velice agresivní akt, který lze přirovnat k  zakrytí úst u  slyšícího během 

hovoru.

Komunikace u stolu

Komunikace Neslyšících při různých jednáních probíhá většinou (když je možné) u kulatého stolu. Není vhodné, 

aby na stole stály velké vázy či jiné předměty, které brání Neslyšícím ve výhledu na komunikačního partnera.

Společenské zvyky

Neslyšící rádi chodí do klubů, neboť zde padají veškeré komunikační bariéry, které mají jinde. Rádi také pořádají 

různé oslavy narozenin a večírky. Hry na těchto oslavách jsou založené na znakovém jazyce nebo na jejich zvycích 

a chování.

Potlesk

Neslyšící při potlesku zvedají paže a kroutí (třepou) rukama, aby bylo dobře vidět, že dávají najevo svou spokojenost.

Klasický humor

Humor je další oblastí, do které slyšící nemůže jen tak proniknout. Některé z vtipů Neslyšících se nedají přeložit 

do mluvené češtiny, neboť existují pouze ve znakovém jazyce.

Často mají formu hádanek.

Umělecká tvorba neslyšících autorů je odlišná od umělecké tvorby slyšících. Tvorba je spojena většinou s tím, co 

komunitu Neslyšících vyhraňuje vůči slyšícímu světu – se znakovým jazykem. Právě znakový jazyk a zaměřenost 

Neslyšících na  vizuální část světa odlišuje uměleckou tvorbu Neslyšících. Neslyšícím může dát zážitek vše, co 

je možné vnímat očima a  vibrací. Jde např. o  pantomimu, divadlo, poezii ve  znakovém jazyce, zpěv a  hudbu 

ve znakovém jazyce, tanec, fi lm.

Po  roce 1990 u  nás vznikla celá řada organizací, které podporují kulturu Neslyšících a  poskytují své 

služby těmto lidem. Také u nás vycházejí časopisy české komunity Neslyšících, např. Gong, Unie, Info 

Zpravodaj atd.
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Kromě tlumočení televizních zpráv a  některých pořadů, titulkování fi lmů, uvádí Česká televize i  pravidelný 

čtrnáctideník Televizní klub neslyšících, který přináší informace nejen Neslyšícím, ale i slyšícím ze světa sluchového 

postižení.

Mezi tradice české komunity Neslyšících patří např. Mezinárodní den Neslyšících, Festival kultury Neslyšících 

Mluvící ruce, Mezinárodní festival pantomimy neslyšících, soutěž Miss neslyšících, plesy, deafl ympiády, sportovní 

hry, Stodůlecký jarmark atd. Ale také nelze opomenout prózu, pohádky ve znakovém jazyce, technické pomůcky 

(kompenzační, vibrační, světelné, fax, mobil, internet).

OTÁZKY A ÚKOLY K ZAMYŠLENÍ

1.  U  kterého typu sluchové vady může být porušen mechanický převod zvukových vln způsobený různými 

překážkami v oblasti zevního a středního ucha? Je to stav trvalý nebo přechodný?

2.  Jak se nazývá sluchová vada, která vznikla před narozením jedince?

3.  Mají Neslyšící právo na tlumočníka dané ze zákona?

4.  Co je zdrojem energie ve sluchadlech?

5.  Jaký je princip kochleárního implantátu?

6.  Mohou Neslyšící používat e-mail a sms zprávy?
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Vzdělávání žáků s tělesným postižením

v běžné základní škole
Lea Květoňová, Vanda Hájková

Pojetí žáka s  tělesným postižením jako svébytné bytosti s  vlastní identitou, právy a  rozdílnými potencemi přináší 

zásadní změnu v přístupu učitele k těmto žákům, změnu komunikace ve vyučování i změnu organizačních forem 

práce s žákovskou skupinou, v níž je přítomen žák s tělesným postižením. Učitel už není ten, kdo řídí vyučování, kdo 

žáka vede, kdo jednoznačně určuje průběh vyučování, předává žákovi hotové informace a hodnotí jeho učební výkon. 

Učitel se stává facilitátorem žákova učení a vývoje, průvodcem, rádcem, partnerem ve vzájemném dialogu a diskusi.

Za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je podle znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zákon), považován mimo jiné také žák s  tělesným 

postižením. Cílem školství České republiky je podle zákona vytvořit takové školní prostředí, které by poskytovalo 

i těmto žákům stejné šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a zajistilo právo na rozvoj jejich předpokladů. 

Snahou je integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do všech typů škol a školských zařízení. 

Zásady a cíle vzdělávání žáků s tělesným postižením jsou: 

 rovný přístup ke vzdělávání

 zohlednění vzdělávacích potřeb žáků s tělesným postižením

 bezplatné základní nebo střední vzdělávání žáků s tělesným postižením 

 možnost vzdělávání po dobu celého jejich života

Vzdělávání žáků s tělesným postižením u nás v současnosti probíhá:

ve formě individuální integrace v běžných třídách ZŠ

ve formě skupinové integrace ve speciálních třídách ZŠ

ve školách zřízených pro žáky s tělesným postižením

dle §40 zákona č. 561/2004 Sb. v jiných formách vzdělávání,  defi novaných jako

 „jiný způsob plnění povinné školní docházky“ (individuální vzdělávání)

ve školách při zdravotnických zařízeních 

Žáci s tělesným postižením v rámci každé z uvedených forem vzdělávání potřebují od pedagoga:

- dopomoc a asistenci při snížené schopnosti samostatného pohybu a orientace 

- komunikaci pomocí náhradního komunikačního systému (žáci s anartrií)

- individualizovaný přístup

- diferencovanou nabídku forem práce ve výuce

- zvýšenou časovou dotaci na plnění úkolů 

- diferencované cíle a alternativy v jejich hodnocení

Žáci s tělesným postižením tvoří heterogenní skupinu žáků, proto nelze paušálně vymezit jejich speciální vzdělávací 

potřeby. Diagnostikům z  oblasti pedagogicko-psychologického poradenství a  speciální pedagogiky k  tomu slouží 

aktuálně používaný formulář a v něm zpracovaná zpráva z vyšetření, která je pro každého žáka sestavena individuálně 

a adresně. Pro přesnější představu uvádíme  ukázku zprávy z vyšetření, kterou pedagog obdrží z poradenského pracoviště: 
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Speciálně pedagogické centrum

…………………………………………..

………………………… tel………….…

ZPRÁVA K INTEGRACI 

1. Jméno a příjmení dítěte:     nar.:

Bytem:

Výsledek vyšetření opravňuje k zařazení do kategorie zdravotně postižených: ZŠ …………………….

2. Tento posudek má platnost do: 

(pro účely statistického výkaznictví)

3. Prognóza: při uplatnění speciálněpedagogického přístupu příznivá

4. Pracovník SPC, se kterým může třídní učitel konzultovat individuální výchovně vzdělávací plán 

………………………………………………

5. Doporučujeme dalšího odborníka:  z oboru neurologie a ortopedie

6. Doporučujeme vybavit žáka kompenzačními pomůckami, učebnicemi: 

☐  vybaví SPC

☐  vybaví logoped

☐  vybaví škola

☐  vybaví lékař

7. Vyjádření SPC:

Žák je veden v SPC na žádost zákonných zástupců pro somatické postižení – dg. DMO – spastická diparéza (paretická chůze se vtáčením 

špiček). Z těchto důvodů je uvolněn z TV, ale na hodiny dochází, co zvládne, cvičí se spolužáky. Z pohledu spec. pedagogické diagnostiky: 

na podkladě DMO diagnostikována dyspraxie a vývoj směřuje k SPU. 

Doporučujeme vykazovat jako integrovaného žáka a uplatnit speciálněpedagogický přístup ve všech předmětech, pracovat dle IVP, zařadit 

žáka do DAP 1 h týdně, zde se zaměřit na upevnění tvarů písmen při čtení i psaní. Dále doporučujeme: vzhledem ke snadné unavitelnosti 

a  susp. poruše koncentrace pozornosti sedět samostatně v  lavici nebo vedle velmi klidného spolužáka. Doporučujeme citlivě posilovat 

sebevědomí žáka a soužití s třídním kolektivem. Pracovní tempo žáka bude pomalejší ve všech předmětech, veškerá jeho samostatná práce 

by měla být proto redukována tak, aby ji dokončoval v čase spolu s ostatními (zkrácené diktáty a ostatní písemné zkoušky). Doporučujeme 

motivační hodnocení v předmětech PV, VV, TV – hodnotit i za snahu (omezení hrubé i jemné motoriky v důsledku DMO).

V  psaní doporučujeme psát perem Stabilo, ve  všech sešitech rodiče nalinkují pomocnou linku (je zřetelnější než podložka). Vzhledem 

k nestabilitě chůze doporučujeme upravit příchod do školy s doprovodem matky (asistenta) v době, kdy před školou a v budově není velký počet 

dětí (mohlo by dojít k pádu, srážce, úrazu). Škola je oprávněná čerpat fi nanční prostředky určené k integraci žáka po dobu platnosti této zprávy.

Příloha: Informovaný souhlas zákonných zástupců se závěry této zprávy. 

V ………………………... dne …………………

Za SPC zpracoval/a:   e-mail:

Ředitel SPC: ……………………………………………

(Z archivu autorek, 2011)
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Zpráva představuje pro pedagoga východisko práce s žákem s tělesným postižením, je jakýmsi vodítkem, proto 

musí obsahovat i řadu konkrétních metodických doporučení a návodů pro práci s žákem ve škole i ve vyučování 

konaném mimo školní budovu. Adresnost doporučení a individuální přístup v jejich naplňování musí stejně jako 

diagnostik uplatňovat ve svých dalších přístupech i pedagog běžné školy. 

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Na základě které platné legislativní normy se může žák s tělesným postižením vzdělávat v běžné škole? 

2. Co by měla obsahovat zpráva z vyšetření žáka v SPC? 

3. Proč nelze paušálně vymezit vzdělávací potřeby žáků s tělesným postižením?

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU (DMO) 

Popis příznaků DMO z pohledu biomedicínského 

„Dětská mozková obrna (DMO) je obvykle defi nována jako neprogresivní neurologický syndrom vyvolaný lézí 

nezralého mozku.“ (Kraus, 2005, s. 35) Představuje postižení hybnosti a postury trvalého rázu, jehož stav se může 

měnit. Dle Krause (2005) patří DMO mezi nejčetnější neurovývojová onemocnění a pedagogická praxe dokládá, že 

celá řada žáků s tímto typem tělesného postižení se bez větších problémů vzdělává na běžných základních školách. 

Označením „dětská“ je vyjádřeno období, kdy porucha vznikla, pojem „mozková“ představuje oblast, která je 

primárně poškozena a která následně negativně ovlivňuje vývoj hybnosti celého těla. V angličtině je toto neurovývojové 

onemocnění označováno jako Cerebral Palsy. Příčinou DMO je nepokračující léze mozku (poruchy), která postihla 

zrající vyvíjející se mozek v období prenatálního, perinatálního či postnatálního (většinou do 1. roku věku dítěte). Asi 

ve 20–30 % případů DMO je příčina nejasná. DMO však není nakažlivá (na rozdíl od poliomyelitidy – infekční dětské 

obrny) ani dědičná.

Podle odborné literatury (Šlapal, 2002; Kraus, 2005 aj.) je výskyt DMO ve vyspělých zemích odhadnut na 0,1–0,2 % 

populace. To znamená 1–2 případy na 1000 živě narozených dětí. Někteří autoři tvrdí, že se počet osob s DMO 

s rozvojem medicíny zvyšuje, konkrétním důvodem je zkvalitnění lékařské a novorozenecké péče, které umožňují 

přežít většímu počtu ohrožených a nezralých jedinců. Projevy DMO jsou mnohočetné, lze je vyjmenovat v rámci 

kategorií jako poruchy: 

 motorického systému 

 somatického růstu

 kognitivních funkcí (až u 2/3 dětí s DMO se objevuje mentální postižení)

 zrakového a sluchového vnímání

 řečových a komunikačních schopností (1/3 dětí s DMO)

 mozkových funkcí (1/2 dětí s DMO)

 psychických procesů a stavů

Vzdělávání dětí a žáků s dětskou mozkovou obrnou má svá specifi ka, která se vždy odvíjejí od úrovně rozumových 

schopností a stupně a formy DMO. Postižení má vliv na celou osobnost jedince a  je nutné respektovat i potíže 

se sebeobsluhou, problémy komunikační, společenské a obtíže s pohybem. Ty se objevují ve větší či menší míře 

a mohou vést až k celkové nehybnosti a závislosti na pomoci. Obecně lze potřeby žáků s DMO představit v jejich 

přehledné struktuře: 
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Schéma 1: SVP tělesně postižených žáků

Požadavky na  fyzikální prostředí školní třídy a  každé učebny, kde se žák společně s  ostatními žáky během 

vyučovacího dne pohybuje (školní laboratoř, knihovna, tělocvična, cvičná kuchyně, jazyková laboratoř aj.), 

zahrnují úpravu teplotních podmínek, světla, rozměrů a volného manipulačního prostoru. Je prokázáno, že žák 

s centrální poruchou hybnosti může mít obtíže při práci v přetopené nebo příliš chladné místnosti, kde se násobí 

problémy s jeho svalovým napětím. Žák s DMO by neměl pracovat na místě, kam dopadá přímé sluneční záření, 

DMO v řadě případů přináší poruchu světlocitu, někdy i světloplachost. Větrání místnosti a její zásobení kyslíkem 

by mělo být ve školách samozřejmostí, rozměry místnosti a její vnitřní upořádání pro pohyb jedince na vozíku 

násobí požadavky na volný manipulační prostor mezi lavicemi, který dává šanci otočit se i na elektrickém vozíku 

s masivním akumulátorem. 

V  rámci intencionálních aspektů učení potřebují žáci s  DMO často učení společně s  druhými, v  páru nebo 

ve  skupině. Vhodně tuto potřebu saturuje nejen spolužák, kterému rovněž vyhovuje učení ve  dvojici spojené 

s diskuzí a opakováním učební látky,ale  pomůže i asistent pedagoga, který v procesu učení zaujme roli partnera. 

K  intencionálním aspektům patří také způsob motivace žáka k  učení, jeho odpovědnost a  vytrvalost v  učení. 

Tyto aspekty souvisejí s emocionálně volními charakteristikami žáka a se specifi ky těchto charakteristik u osob 

s  centrální poruchou hybnosti, které jsou odmalička vystaveny nárokům režimu ucelené rehabilitace. Je třeba 

respektovat a  saturovat i  sociální potřeby tělesně postižených žáků, umožnit jim střídat sociální podmínky 

procesu vyučování, zamezit utváření silné vazby na jednu blízkou a snadno dosažitelnou osobu. Mezi fyziologické 
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potřeby žáků s DMO patří preference určité denní doby při učení, potřeba jídla a pití při učení, potřeba pohybu při 

učení, s čímž souvisí i další potřeby relaxace a odpočinku. Žáci s DMO mívají potíže v procesu učení, zvláště při 

dokončování úkolů, k nimž patří poruchy pozornosti a soustředění, nerozhodnost a snadná unavitelnost. Je rovněž 

nezbytné respektovat speciální komunikační potřeby žáků s tělesným postižením (komunikační potíže v oblasti 

řečové percepce i recepce způsobují, že žák nedrží tempo práce s ostatními, potřebuje delší čas pro pochopení 

instrukcí a výkladu, potřebuje strukturované informace, zřetelně formulované pokyny). Preference učebního stylu 

zahrnují styly učení, tj. účinné postupy užívané při učení. V důsledku přidruženého smyslového postižení mohou 

mít u žáků s DMO kompenzační význam. Jedná se např. o preferenci auditivního učení, kdy si žák snáze pamatuje 

učební látku na základě sluchového vjemu a potřebuje hlasitý poslech čteného, nebo preferenci vizuálního učení, 

kdy si žák lépe osvojuje čtený text plný názorných obrázků a schémat. 

Požadavek bezbariérovosti prostředí je zásadní nejen z hlediska potřeb žáků s DMO, ale i z hlediska potřeb jiných 

žáků s tělesným postižením pohybujících se na vozíku. Bezbariérovost musí být řešena uvnitř školy stejně jako 

v jejím okolí. 

Bezbariérovost uvnitř školy

Dva nebo více schodů představují překážku, kterou je vozíčkář schopen překonat jen za pomoci schodolezu či 

jiných osob. Schody by neměly být vyšší než 0,18 m s minimální hloubkou 0,27 m. Všechna schodiště v budově 

školy by měla být dobře viditelná, přístupná a bezpečná. Měla by být opatřena souvislým zábradlím na každé straně. 

Zábradlí by měla o 0,40 m přesahovat začátek a konec schodiště. Úchopová část by měla mít oválný či kruhový 

profi l. V  místech, kde je schodiště jedinou přístupovou cestou do  budovy či její části, musí být nainstalována 

zdvihací plošina. Točitá schodiště jsou neschůdná a hlavně neprůjezdná.

Dveře školní budovy nesmějí být v žádném případě otáčivé nebo automaticky se zavírající s odporem. Vrstvené 

dveře by měly být řazeny od sebe s dostatečnou vzdáleností pro manipulaci s vozíkem, případně pro jeho otočení 

(1,40–1,70 m). Dvojité, ručně ovládané zasouvací dveře by měly být min. 2 m široké, jednodílné vchodové dveře by 

měly být min. 0,80 m široké. Vedle dveřní kliky musí být volná stěna v šíři min. 0,50 m.Venkovní zvonek a zvonek 

k přivolání obsluhy by měl být umístěn nejvýše 1,30–1,40 m nad zemí. Pro vozíčkáře jsou zvláště obtížné přejezdy 

dveřních prahů. Prahy by neměly vyčnívat nad úroveň podlahy.

Zádveří by mělo být dostatečně prostorné, aby umožňovalo volný průjezd vozíku i manipulaci s ním.

Jakékoliv pevné součásti chodeb a schodišť by měly být přehlédnutelné, tj. ne vyšší než 0,60 m. Chodby ve vnitřních 

částech budov by měly být široké 1,50 m, aby umožňovaly i doprovod vedle vozíku. Madla, ovládací prvky, kliky aj. 

by měly být umístěny ve výši 0,90 m, sklon chodeb by neměl přesahovat 6 %. Podlahy by měly mít protiskluzovou 

povrchovou úpravu, pokud možno i vodicí linie. V delších chodbách by měla být umístěna odpočívadla a vhodná 

sedadla pro žáky s postižením hybnosti. 

Nejen samotný vstup, ale i  koridory mezi lavicemi by měly zůstat volně prostupné. Dostatek manipulačního 

prostoru v učebně umožní žákovi na vozíku otáčení, veškeré doplňky, tabule, promítací plochy a informační desky 

musejí být instalovány s ohledem na snížený horizont pohledu osoby na vozíku a veškeré ovládací prvky (spínače 

osvětlení, požární alarmy aj.) musejí respektovat sníženou vertikální dosahovou vzdálenost (0,45–0,50 m od okraje 

vozíku při maximálním vyklonění). 

Skleněné vnitřní dveře v budovách by měly být označeny barevnými pruhy ve výšce očí sedící osoby (1,00–1,40 

m), jejich dolní část by měla být chráněna proti nárazu vozíku. Dveře s  automatickým otvíráním by měly být 

nainstalovány všude, kde je to jen možné. 

Toalety pro tělesně postižené žáky by měly být umístěny vždy ve stejných prostorách jako toalety běžné. Na toaletách 

běžných by měla být alespoň jedna kabinka určena a uzpůsobena pro osoby s handicapem.
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Ústředním pravidlem pro úpravu školního prostředí je pravidlo bezpečnosti: žák na vozíku by neměl být v žádném 

z  prostor školní budovy jakkoliv omezován či ohrožován při svém pohybu. Jedině díky autonomnímu pohybu 

na vozíku ve všech částech budovy se může cítit autonomní (Hájková, 2005). 

Požadavky na okolí školy 

Přístupové cesty ke školní budově, ať již vozovky, chodníky nebo rampy, by měly být zbaveny všech překážek, např. 

sloupů osvětlení, laviček, odpadních košů, stojanů na kola, sebeobslužných automatů a mobiliářů tak, aby byly pro 

pohyb žáka na vozíku a jeho doprovodu plně přístupné a bezpečné. Měly by být rovné, upravené a dobře osvětlené 

s  jasně vyznačenými okraji. Přístupové chodby a  koridory vně školní budovy musejí respektovat minimální 

potřebný prostor pro částečně pohyblivé (o  berlích chodící) osoby, tj. 90 cm šíře se 60 a  160 cm výšky dosahu 

manipulačních prvků (samoobslužných tlačítek, svítidel aj.), i minimální prostor pro osoby pohybující se na vozíku, 

tj. 58–70 cm šíře potřebné pro průjezd vozíku, 120 cm délky vozíku bez doprovodu a 140 cm s doprovodem, 170 cm 

délky na 140 cm šířky manipulačního prostoru pro obrat vozíku o 180 stupňů a 170 cm na 170 cm při obratu o 360 

stupňů, 1,40 m výšky průjezdu pod vodorovnou plochou. Případné schody do budovy by měly mít alternativu 

v plošině či nájezdní rampě, měly by mít kontrastní okraje (zvláště první a poslední schod) a odlišnou povrchovou 

úpravu čela a nášlapu. Zábradlí pomáhají rozlišit směr a změnu úrovně povrchu, osobám s poruchou lokomoce 

slouží i jako opora. Obrubníkové kameny chodníků vysoké 5–12 cm jsou pro většinu vozíků překonatelné. Nájezdní 

rampy pro vozíčkáře do budov a zařízení musejí splňovat požadavky minimálních rozměrů: šířka 1,50–2 m, sklon 

max. 6 %, souvislé zábradlí o max. výši 0,90 m s oválným průměrem 0,05 m, poskytující pevnou oporu a snadné 

uchopení. Rampy by měly být zakončeny pevným a neklouzavým povrchem.

Školní zralost dětí s dětskou mozkovou obrnou

Školní zralost znamená dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje dítěti se zdarem si osvojovat školní 

znalosti a dovednosti. Je to jev komplexní. Termín zralost bývá spojován se spontánním vývojem, biologickým 

zráním příslušných struktur a  funkcí. Vývoj však vždy probíhá v  interakci s  vnějším prostředím, v  němž dítě 

vyrůstá, se záměrným i nezáměrným ovlivňováním a podněcováním (Říčan, Krejčířová, 1997).

Školní zralost dětí s DMO bývá vlivem více faktorů opožděna, mohou ji ovlivňovat nejrůznější faktory biologického 

a psychosociálního charakteru. Děti s DMO se nevyvíjí plynule a rovnoměrně v oblasti jednotlivých funkcí, které 

jsou pro zvládnutí požadavků školy potřebné, eventuálně nezbytné. Tato skutečnost souvisí s  jejich základním 

postižením. 

Pokud je u dítěte s DMO diagnostikována školským poradenským zařízením školní nezralost, je navržen odklad 

školní docházky. Dítě i rodiče tak získávají potřebný čas, který mohou za přispění odborníků adekvátně využít. 

Rodiče se seznámí s  přesnou diagnózou jejich dítěte, vyslechnou případnou prognózu pro školní vzdělávání 

a získají poučení a zacvičení ve formě vhodných metodik vyhovujících právě jejich dítěti. 

Psychologické zvláštnosti dětí s dětskou mozkovou obrnou

Rozvoj základních dovedností u dětí s DMO se opožďuje z několika příčin, jež se kombinují a je obtížné posoudit, 

která má rozhodující vliv. 

Jednak je opožďování způsobeno celkovým pomalejším zráním CNS a někdy i přímým poškozením oblastí mozku 

potřebných k provádění té které dovednosti. Dále děti s DMO mívají nedostatečnou možnost nácviku dovednosti 

při snížené hybnosti a trpí určitou deprivací při častějších pobytech v nemocnicích a  lázních. V tomto případě 

používáme termín podnětová a zkušenostní deprivace. 

Ostatní žáci se pohybují v prostoru, dotýkají se věcí a manipulují s nimi. Získávají množství informací o váze, 
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povrchu, zvuku, tvaru, velikosti, funkci, chuti předmětů kolem sebe. Jejich analýza a syntéza umožňuje vytvářet 

abstrakce, poznávat předměty a dávat jim jména. Žák s DMO potřebuje více takových zkušeností. Jeho zkušenosti 

jsou nepřesné, deformované nejistým úchopem, nedostatečnou percepcí a nestabilní polohou (Kraus, 2005).

Mezi nejčastěji porušené základní funkce u dětí s DMO patří (tamtéž): 

 Oblast hmatového vnímání 

 Hodnocení polohy vlastního těla a orientace v tělovém schématu 

 Orientace v prostoru, hodnocení vzdáleností, polohy a pořadí předmětů, plánování přiměřeného pohybu 

 Schopnost získávat informace zrakovým pozorováním 

 Poruchy zrakového vnímání v důsledku motorické poruchy 

 Poruchy sledování pohybujících se předmětů 

 Poruchy zrakové analýzy složitějších podnětů 

 Poruchy doplňování a anticipace tvarů 

 Selektivní zraková pozornost 

Nejvýrazněji se u dětí s DMO jeví postižení motoriky, a to nejen hrubé motoriky, kam patří celková obratnost 

těla, schopnost mobility, sebeobsluhy, ale i  jemné motoriky a  grafomotoriky, jejichž rozvoj je tak důležitý pro 

úspěšné zvládnutí školních povinností. Právě v těchto případech je dětem s DMO velice často navrhován odklad 

školní docházky, aby se zamezilo případné školní neúspěšnosti, která by negativně poznamenala vynaložené úsilí 

handicapovaného dítěte i jeho motivaci do další školní práce. 

Také Vítková (1998, 2006) hovoří o zvláštnostech v oblasti vnímání u dětí s DMO, a to i u dětí, které nemají snížený 

intelekt ani zrakové vady, ani se u nich nedají najít primárně negativně působící emoční a motivační faktory. Uvádí, 

že tyto poruchy vnímání se manifestují s nástupem dítěte do školy specifi ckými vývojovými poruchami učení. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zřejmé, že při péči o osoby postižené dětskou mozkovou obrnou nemůžeme 

chápat toto onemocnění pouze jako poruchu hybnosti. Tato péče vyžaduje multidisciplinární přístup. K minimu 

základní péče patří tyto obory: pediatrie, fyzioterapie, neurologie, ortopedie, ergoterapie, logopedie, sociální péče, 

psychologie a pedagogika. Způsob péče se pak bude měnit v  závislosti na věku postiženého. Jankovský (2006) 

uvádí, že velmi významná je také podpora věnovaná nejen postiženému, ale i jeho rodině, protože všechny výše 

uvedené skutečnosti mohou vést též k nejrůznějším emočním poruchám. 

Poloha těla při kreslení a psaní

Na poloze těla závisí pohyblivost jednotlivých kloubů, jejich uvolnění a koordinace, tedy prakticky celý úspěch žáka 

při školní práci zaměřené na grafomotorickou činnost. Pokud to hybnost žáka dovolí, může zpočátku kreslit vstoje 

či vkleče na zemi, kdy se kreslící ruka neopírá o podložku. Tato poloha umožňuje volný pohyb ruky, který začíná 

od ramenního kloubu. Při poloze vsedě přizpůsobujeme podmínky možnostem dítěte. Sed by měl být pohodlný 

a stabilní. U dětí s postižením hybnosti záleží na výběru vhodné židle nebo vozíku. Zde nám stabilitu těla pomáhá 

zajistit trn – klín proti sesouvání, postranní opěrky, fi xační pásy na  tělo a  límce na  podporu hlavy. Důležitou 

součástí je podložka pod chodidla. Všechny fi xační a  stabilizační prvky jsou součástí speciálně upraveného 

sedacího nábytku. 
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Foto sedacího nábytku s fi xačními a stabilizačními prvky (archiv Hájková, 2011)

Při správném sedu je tělo mírně nakloněno dopředu, hrudník se neopírá o desku stolu. Kolena jsou ohnutá, obě 

chodidla opřena o zem. Váha těla spočívá na celé sedací ploše.

Obě ramena jsou ve stejné výšce, předloktí souměrně na stole, lokty mírně od trupu. Hlava je v prodloužení osy 

páteře, lehce skloněna (neměla by se naklánět na stranu), oči by měly být vzdáleny od papíru 25–30 cm (Vítková, 

2004; Bednářová, Šmardová, 2006).

Dbáme na to, aby dítě mělo dostatek místa pro grafi cký výkon. Nedostatečný prostor může omezovat pohyb paže, 

ovlivňuje tlak na podložku i postavení ruky při psaní (vyvrácené zápěstí). Pro tyto účely se vyrábí speciální upravené 

psací stoly s možností nastavení výšky a  sklonu pracovní desky nebo pracovní stolky, které se upevňují přímo 

na invalidní vozík. U dětí s centrální poruchou hybnosti předcházíme správnou polohou těla při kreslení a psaní 

vzniku svalových kontrakcí. U některých forem DMO bývá navození správného sedu obtížné a je třeba jej často 

kontrolovat. U zcela imobilních žáků dbáme na změnu pozice těla během pobytu ve škole s ohledem na charakter 

prováděných činností. V tomto případě by měl být pedagog seznámen se základními pravidly polohování.

Základní poznatky o stabilizovaném sedu pro  pedagoga: 

 Pro dítě je stabilizovaný sed pohodlný a příjemný.

 Stabilizovaný sed minimalizuje dyskinézy (nepotlačitelné pohyby) a  snižuje spasticitu (svalové stažení) 

končetin.

 Stabilní pozice umožňuje využít kapacitu CNS pro příjem nových impulzů a informací. 

 Stabilizovaný sed uvolňuje paži a ruku pro jemnou motoriku a grafomotoriku.

 Stabilizovaný sed je prevencí deformit.

 Správná pozice trupu a hrudníku optimalizuje dýchání žáka.

 Správná pozice hlavy žáka zvětšuje jeho zorný úhel, umožňuje orientaci v prostoru.
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Pro správný sed platí stejná pravidla, ať už je to na vozíku či na židli. Základem pro stabilní sed je stabilizovaná 

pánev pro stabilní trup a hlavu, trupu i pánvi ke stabilizaci pomáhají nohy:

1. STABILIZACE PÁNVE

Sedadlo musí být rovné a pevné.

Pánev musí být držena vzadu na sedadle. Pokud žák sklouzává směrem dopředu, zamezíme tomu poutacím pásem. 

U žáků, kteří mají tendenci k extenční spasticitě (křečovitému sevření svalů), může pomoci sedák klínovitého tvaru.

Poutací pás. Sedák klínovitého tvaru.

2. STABILIZACE NOHOU

Addukčnímu postavení nohou zamezíme použitím abdukčního klínu mezi koleny.

Stupátko pro nohy musí být ve správné výšce. Konec sedadla nesmí tlačit pod koleny.

V případě potřeby poutáme nohy ke stupátku pásky přes nárty.

Addukční klín a pásky přes nárt
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3. STABILIZACE TRUPU

Boční podpěry fi xují trup ve správné poloze (prevence skolióz).

Musíme dbát na to, aby boční podpěry netlačily v podpaží

Boční podpěry. Vypodložení.

4. STABILIZACE HLAVY

Pokud žák neudrží hlavu ve střední poloze, je nutná opěrka hlavy.

Někdy jsou potřeba boční polštářky na opěrce hlavy, je ale třeba současně dát pozor na hrozící omezení zorného 

pole.

Je možné použít i poutací čelní pásek, ale musíme dbát na to, aby hlava nebyla v záklonu a brada nesměřovala 

vzhůru.

Opěrka hlavy s polštářky.
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Správné držení psacího náčiní

Odborníci zabývající se metodikou psaní u žáků s DMO doporučují používat úchop špetkový, který umožňuje 

nejvyšší míru koordinace jemných svalových skupin ruky a prstů a zachovává volnost ruky při psaní (Bednářová, 

Šmardová, 2006). Spastické držení pera bývá příčinou zvýšené unavitelnosti ruky a následné bolesti (spastické 

křeče), která žáka demotivuje k jakémukoli grafi ckému projevu. Při únavě ruky se navíc snižuje jeho rychlost psaní 

a prodlužuje se doba, při které je schopen dosáhnout automatizace psaní písmen a slov.

Náhradní držení psacího náčiní může časem vést až k deformaci tvaru ruky.

  

Foto 2–3: náhradní úchopové formy při psaní žáků s DMO

Při navození úchopu vycházíme ze zásady vytváření správných návyků od samého začátku, pozdější odstraňování 

chyb bývá zpravidla zdlouhavé a  namáhavé. Správné držení u  praváků i  leváků s  DMO je stejné jako u  žáků 

intaktních. Špetkový úchop se daří nejlépe navodit skrze cvičení rozvíjející jemnou motoriku – modelování, 

vhazování korálků do sklenic, poté lahví s užším hrdlem, uždibování těsta, solení. Cvičení provádíme třemi prsty, 

malík s prsteníkem jsou schovány v dlani. 

Uvolnění jednotlivých částí horní končetiny pro správné držení psacího náčiní 

Ramenní kloub je vhodné uvolňovat na  svislé kreslicí ploše. Můžeme postupovat následujícím způsobem: cvik 

nejdříve sami předkreslíme (je vhodné jej doprovázet rytmickou říkankou nebo popěvkem) a žák ho následně 

obtahuje. Nedominantní ruka se přitom dotýká okraje kreslicí plochy (papíru, tabule). Cvik provádíme ve výšce 

brady a úst, při provedení výše se ruka odkrvuje, bolí a dochází k její spasticitě. Vzdálenost od kreslicí plochy je 

zhruba na nataženou paži. Pro cviky používáme kreslicí plochu velkého formátu. Cvičení provádíme nejvýše 5 

minut. Pro uvolnění loketního kloubu využíváme vodorovnou podložku. Můžeme volit z více poloh: ve stoje u stolu 

(jeho výšku vybíráme s ohledem na to, aby se žák nemusel při práci předklánět), vsedě, kdy loket žáka je po celou 

dobu cvičení zdvižený, nebo vkleče na zemi. Cvičení pro uvolnění zápěstí provádíme vsedě u stolu s podepřeným 

loktem a sklopeným zápěstím nebo v kleče (krouživými pohyby) s oporou o nedominantní horní končetinu.

Školní docházka žáků s dětskou mozkovou obrnou

Školní docházka na rozdíl od předškolního vzdělávání je v České republice povinná. Žáci s DMO se mohou vzdělávat 

formou individuální nebo skupinové integrace nebo ve  školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním 

postižením. Žákům, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, zajišťuje školský zákon právo na bezplatné 

vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání. 
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s dalšími podpůrnými opatřeními, jedná 

se o  zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve  třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiné 

úpravy organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka a  zařazení předmětu speciálně 

pedagogické péče. 

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Co víte o dětské mozkové obrně? 

2. Co patří mezi nejčastěji porušené základní funkce u dětí s DMO ?

3. Jaké požadavky je potřeba klást na bezbariérovost školního prostředí v zájmu žáka-vozíčkáře?

4. Jaký význam má pro žáka s DMO stabilizovaný sed a jak jej můžeme dosáhnout? 

5. Jakým způsobem drží psací náčiní žák s DMO? Co mu hrozí?

PROGRESIVNÍ SVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ 

Progresivní svalová onemocnění se projevují postupnou ztrátou motorických schopností žáka. Žáci s  myopatií 

(progresivní svalová dystrofi e) nebo spinální amyotrofi í tvoří vzdělávací minoritu v žákovské populaci, na školách se 

vyskytují spíše jednotlivě. Výjimku mohou tvořit základní školy, které získaly dobrou pověst tím, že dokázaly vytvořit 

kvalitní vzdělávací podmínky pro žáka s  progresivním nervosvalovým onemocněním a  jsou pro tuto pověst dále 

vyhledávány rodiči s podobně postiženými dětmi.

Popis příznaků z pohledu biomedicínského

Typickým příznakem všech nervosvalových onemocnění je slabost kosterního svalstva. Svalová slabost může 

být generalizovaná – všechny svaly těla jsou slabé, nebo, častěji, je více vyjádřená jen na určitých oblastech těla. 

Obvyklá je slabost v oblasti pletenců dolních končetin – pletencová neboli proximální svalová slabost.

Při tomto typu svalové slabosti jedinec nejdříve pociťuje obtíže při chůzi ze schodů a  do  schodů a  slabost při 

vstávání ze židle. Druhým velmi častým příznakem je slabost v oblasti nohou – tzv. distální svalová slabost. Při 

distální svalové slabosti postižení často zakopávají o špičku nohy, jsou neobratní v běhu, děti nestačí v běhu svým 

vrstevníkům.

Při slabosti horních končetin u pletencového typu mívají obtíže zvednout horní končetiny nad hlavu, obtíže při 

oblékání, eventuálně česání. Při svalové slabosti horních končetin vázne jemná motorika, dítě má potíže, když si 

chce zapnout knofl íky, otevřít klíčem zámek nebo se podepsat. 

Ve většině případů se svalová slabost během dne významněji nemění, existují však výjimky, kdy svalová slabost 

výrazně narůstá během dne. U  nejprogresivnějších forem dystrofi í dochází postupně i  k  poruše funkčnosti 

dýchacích svalů, k respiračním problémům a postupně i ke smrti udušením. I při menší progresi jde o skupinu 

žáků, kteří jsou těžce postiženi a v mnohém odkázáni na pomoc okolí. Jejich soběstačnost postupně ubývá, jejich 

další schopnosti však zůstávají nezměněny. 

Psychický stav těchto žáků může být velmi narušen. Mezi progresivními chorobami najdeme i v dětské populaci 

formy s rychlou progresí, kdy jedinec přežívá 2 až 3 dekády života. Jindy jsou nervosvalová onemocnění provázena 

jen mírným nárůstem příznaků a progrese nemoci není výrazná. 
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PSYCHOSOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ HLEDISKA VYBRANÝCH TYPŮ 

PROGRESIVNÍCH SVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Problematika spinálních muskulárních atrofi í

Spinální svalové atrofi e zahrnují skupinu geneticky podmíněných onemocnění, jejichž podkladem je degenerace 

motorických buněk předních rohů míšních, případně motorických bulbárních jader. Postižení periferního 

motorického neuronu se projevuje arefl exií, svalovými hypotrofi emi, hypotonií, fascikulacemi, fi brilacemi 

a  u  chronického postižení i  denervačními projevy. Podle věku vzniku, rychlosti progrese, lokalizace maxima 

postižení a způsobu dědičnosti se rozlišují proximální svalové atrofi e a distální spinální atrofi e (Jedlička, 2005).

Proximální spinální svalové atrofi e s maximem postižení kořenového svalstva se podle rychlosti progrese dělí 

na akutní, přechodnou a chronickou formu.

Rozlišujeme 4 typy:

 Typ I – akutní infantilní forma (Werdnigův-Hoff mannův syndrom);

 Typ II – přechodná pozdně infantilní forma (chronický typ Werdnigovy-Hoff mannovy choroby);

 Typ III – juvenilní či časně adultní forma (Kugelbergův-Welanderové syndrom);

 Typ IV – vlastní adultní forma (Aranův-Duchenneův syndrom)

 (Komárek, Zumrová, 2008)

Pedagogové se mohou nejčastěji setkat se SMA II. a III. typu, které mají chronický průběh, manifestují se prvně často 

již v dětském věku a většinou invalidizují žáka, jsou však spojeny s méně výraznou letální prognózou v kontextu 

školního věku. Žáci se SMA bývají dobře intelektově disponováni, mohou se stát i uznávanými „lídry“ třídy pro 

své schopnosti učit se a pro svou odpovědnost. Kognitivní a psychosociální odchylky v jejich vývoji jsou častější 

nežli u intaktních žáků třídy, je dobré je soustavně posilovat v motivaci k učení a k intelektuálním dovednostem, 

četbě knih, poslechu hudby aj. V dalším nacházíme mnoho podobností s žáky s DMD, které s odkazem na zdroj 

– odbornou publikaci Somatopedické společnosti, o.s. Zředěný život kol. autorů (Praha: Epocha 2011) – v dalším 

podrobněji analyzujeme. 

Problematika muskulárních dystrofi í 

U muskulárních dystrofi í se jedná o chorobu způsobenou nedostatkem bílkoviny dystrofi nu, jehož nedostatek má 

vliv na vývoj svalů i mozku. Je pravděpodobné, že v některých částech mozku (v mozkové kůře a mozečku) dochází 

kvůli nedostatku dystrofi nu k nedokonalému přenosu informací. To má negativní dopad na kognitivní funkce – 

jedinci s muskulární dystrofi í nedokáží zpracovávat informace správným způsobem a dostatečně rychle. Narušení 

určitých kognitivních funkcí se projevuje u chlapců s MD obecně obdobnými obtížemi, bez ohledu na to, jaký 

je jejich IQ či stupeň fyzického postižení. Nicméně je třeba zdůraznit, že defi city kognitivních funkcí se mohou 

individuálně projevovat v  různé intenzitě. Na rozdíl od celkového fyzického stavu se kognitivní funkce při MD 

nezhoršují, naopak časem může docházet k  jejich zlepšení. Byla prokázána horší sluchová percepce a  snížená 

krátkodobá sluchová i  vizuální paměť u  lidí s  MD. S  oslabením pracovní sluchové paměti souvisí narušená 

schopnost čtení, správného pravopisu a  matematických dovedností. To se také projevuje sníženým pracovním 

tempem a množstvím informací, které chlapci dokáží vstřebat. „Až u 40 % chlapců s DMD byla diagnostikována 

dyslexie“ (Catlin, Hoskin et al., 2006, s. 13). Je ale třeba zdůraznit, že chlapci s DMD mívají výbornou mechanickou 

paměť, schopnost zrakové diferenciace (např. výborně skládají puzzle), abstraktní myšlení a velmi bohatou slovní 

zásobu.
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Poruchy řeči, učení a chování chlapců s Duchenneovou muskulární dystrofi í 

Problémy s  vývojem řeči se při Duchenneově muskulární dystrofi i mnohdy objevují již v  raném věku, zásadním 

způsobem mohou začít limitovat vývoj řeči ve věku kolem 3 až 4 let, zejména v oblasti expresivní řeči (vydávané řeči), 

dále v oblasti porozumění řeči i v užití jazyka. Obtíže s vývojem řeči se mohou projevovat i sníženou schopností rozlišovat 

hlásky ve slovech – nahrazováním některých hlásek jinými či problémy při přesném opakování slyšených slov. 

Problémem v  komunikaci chlapců s  DMD i  v  pozdějším (školním) věku je porozumění vícečetným slovním 

instrukcím, tedy v řadě po sobě následujícím pokynům. Příkladem z vyučování může být „Vezměte si středně tvrdou, 

dobře ořezanou tužku a pravítko a narýsujte přímku tak, abyste na levé stránce dvojlistu ponechali deseticentimetrové 

místo odshora a na pravou stránku v sešitě uveďte název dalšího tématu – přímka, polopřímka…, kdo bude hotov, 

přihlásí se.“ Žák s  DMD nedokáže větší počet po  sobě následujících instrukcí správně zpracovat. Dosud není 

přesně známo, zda je tento problém s porozuměním řeči důsledkem defi citu pracovní sluchové paměti, nebo zda 

se jedná o specifi cký problém sám o sobě. Lze však říci, že narušená schopnost správného chápání komplexních 

slovních instrukcí se jeví spíše jako opoždění než defi cit. 

V praxi to znamená, že vývoj této složky řeči u chlapců s DMD je opožděn přibližně o 2 roky a chlapci mají šanci 

opoždění „dohnat“.

Vzhledem k  tomu, že školní vyučování je založeno na  slovních instrukcích (později i  písemných), a  tedy 

na  schopnosti poslouchat a  správně je chápat, má oslabení v  této oblasti negativní dopad na  zvládání učiva 

i veškerých aktivit souvisejících s pobytem ve škole. 

Z nedávných výzkumů vyplývá, že problémy s učením při DMD jsou velmi podobné těm, které se objevují u dětí 

s dyslexií. U obou skupin dětí (s DMD i dyslexií) se vyskytují problémy se čtením, hláskováním a pravopisem. 

Při čtení bývá nejčastěji největším problémem rozklad slova na hlásky, rychlost a  správnost čtení jednotlivých 

slov, porozumění čtenému textu. Chlapci s DMD dosahují lepších výsledků při čtení potichu než při hlasitém 

čtení. Čtení nahlas vyžaduje provedení několika více po sobě následujících úkonů – spojení písmena s hláskou, 

jejich spojení do slabik, celého slova, jeho vyslovení a odvození významu slova. Schopnosti potřebné k hlasitému 

čtení jsou obdobné jako pravděpodobně při porozumění komplexnějším instrukcím, a proto činí chlapcům větší 

potíže. Nicméně jsou-li tyto obtíže správným vedením překonány, ve věku kolem 9 až 10 let, dochází k výraznému 

zlepšení a tyto problémy ustupují do pozadí (Opatřilová, 2011).

Je prokázáno, že DMD častěji provázejí poruchy chování, pozornosti a poruchy autistického spektra. Některé poruchy 

chování mohou být přímým důsledkem samotného progresivního průběhu onemocnění. Např. 34–40 % rodičů 

uvádí, že jejich děti trpí výraznějšími problémy v oblasti sociálních vztahů a chování. Své děti charakterizují jako 

nezralé a pozorují u nich větší sociální problémy, než je běžné u nepostižených vrstevníků. 

Porucha pozornosti spočívá ve snížené schopnosti soustředit se, a pokud je spojená i s hyperaktivitou (ADHD), pak 

vede často i k impulzivnímu chování. Navzdory dobré vůli není dítě schopno pozorně poslouchat, zorganizovat si 

práci, pracovat podle pokynů, spolupracovat při sportech a hrách. 

Až 50 % dětí s DMD má emoční obtíže jako deprese a/nebo úzkostné stavy. Tyto stavy mohou významně souviset 

s  psychickým a  emočním stavem rodičů, kteří se obtížně vyrovnávají s  postupující chorobou jejich dítěte trpí 

zvýšenou anxietou (úzkostí). U dětí s progresivními chorobami tedy existuje zvýšené riziko rozvoje deprese. Naopak 

– většina chlapců s DMD žijících v radostně a aktivně orientované rodině, která jim poskytuje zázemí a podporu, 

nevykazuje výrazné projevy deprese. Celkové vystupování (omezená mimika, gesta a pohyby způsobené svalovou 

ochablostí) DMD žáků někdy diagnostiky svádí ke  stanovení diagnózy deprese. Je proto obzvlášť důležité, aby 

tuto diagnózu stanovil odborník (dětský psychiatr), a to na základě přítomnosti symptomů typických pro depresi. 
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Někdy se v souvislosti s DMD může objevit impulzivní chování a snížená schopnost kontrolovat své emoce, což 

se projevuje vzdorovitým (opozičním) chováním. V tomto případě se může jednat o poruchu opozičního vzdoru 

– ODD (Oppositional Defi ant Disorder). Děti jsou netrpělivější, frustrovanější a snadněji se rozčílí než jiné děti. 

Také nejsou schopny se poučit z vlastních chyb a jejich reakce na eventuální potrestání bývají netypické. 

Podrážděnost a vzdorovité chování může znamenat u chlapců s DMD reakci na depresi a pocit úzkosti. Rovněž 

pocit nedostatečné kontroly nad svým zdravím a  sebou samým může takto těžce nemocné dítě kompenzovat 

snahou získat kontrolu v jiných oblastech, a to například i formou vzdorovitého chování. Vše může vyústit v agresi, 

kterou dítě dává najevo, že zvládnutí situace jinou formou je nad rámec jeho možností.

Praktická doporučení pro pedagogy (Opatřilová, 2011):

- Hovořit k žákovi v krátkých větách a vyžadovat po něm, aby instrukce zopakoval vlastními slovy nebo aby 

úkol přímo provedl.

- Dávat si pozor na časovou souslednost při zadávání pokynů žákovi. Nesprávná formulace zní: „Až si uklidíš učebnici 

matematiky a pouzdro do aktovky a uklidíš pracovní sešit na své místo, můžeš si vybrat nějakou knížku ke čtení.“ 

 Správná formulace: „Za prvé dej si pouzdro a učebnici matematiky do tašky. Za druhé ukliď si pracovní sešit 

na své místo. Pak si můžeš vybrat nějakou knížku ke čtení.“

- Při výuce čtení se pak nikdy nesmí dávat žákovi najevo (ani výrazem v obličeji), že mohl číst lépe. 

- Osoba, která s chlapcem provádí reedukaci formou párového čtení, musí být v této metodě vyškolena. Musí se 

jednat o člověka klidného, trpělivého, který bude chlapce stále povzbuzovat a bude mít možnost s ním denně 

číst. Optimálně by se mělo jednat o jednoho z rodičů nebo někoho z rodiny. Někdy je velkým přínosem i pro 

posílení sebehodnocení, předčítá-li dítě mladšímu sourozenci.

- Asistent pedagoga hraje ve třídě, kde se vzdělává žák s DMD, klíčovou roli nejen při výuce ale i při vytváření 

a  udržování dobrých sociálních vztahů. Asistent by měl vědět, kdy zasáhnout nebo pomoci. Měl by dát 

příležitost žákovi chybovat, a to při učení i v kontaktu s vrstevníky, a nechat ho se účastnit všech třídních 

aktivit. Asistent pedagoga by měl: 

být vyškolen v  technice párového čtení, čtení ve dvojici a poučen o problematice poruch chování 

a poruchách autistického spektra,

dávat jasné instrukce a ověřit si, že žák pochopil, co učitel od žáků v dané chvíli očekává,

ujistit se, že žák rozumí významu klíčových slov v probíraném učivu (např. je-li třeba, vyhláskuje 

slovo fotosyntéza v přírodopise)

učit žáka formulovat otázky,

podporovat žákovu samostatnost (orientace v rozvrhu, příprava pomůcek k vyučování, jídlo, osobní 

hygiena apod.)

K ZAMYŠLENÍ 

Nemají některá z výše uvedených pedagogických doporučení pro práci s žáky s DMD i obecnou platnost pro práci 

pedagogů se všemi žáky? 

V případě výskytu poruch chování (ADHD, ODD) je zmírnění jejich nežádoucích projevů otázkou komplexní 

péče zahrnující psychoterapii (ovládání zlosti, sebekontrola), vzdělávání a  odborné vedení rodičů, posilování 

rodičovských kompetencí a v některých případech i medikace.

Žáci se svalovou dystrofi í jsou kvůli svému onemocnění postaveni jednak před normativní a jednak před zvláštní vývojové 

úkoly. Pro zvláštní vývojové úkoly je potřeba připravit individuální podmínky i v průběhu vzdělávání na základní škole.
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Vývojová období Normativní vývojové úkoly Speciální, nemocí podmíněné vývojové úkoly

Rané dětství
(0–3 roky)

Rozvíjejí se vazby
První slova a věty
Ukazovat objekty
Motorický vývoj
Vytvářet senzomotorickou inteligenci
Rozvíjet hru

Učit se ztížené chůzi
Nedostatečně vyvinutá schopnost koordinace

Předškolní věk
(3–6 let)

Rozvoj řeči
Rozvíjet hru a fantazii
Schopnosti hrubé a jemné motoriky
Rozvíjet sebekontrolu
Rozvíjet identitu pohlaví

Časté zakopávání a pády
Omezení ve sportu (např. nemůže skákat)
Zvládat narušenou motorickou sebekontrolu
Zvládat narušení sebehodnocení
Spolupráce při terapiích a léčbě

Školní věk
(6–11 let)

Nabytí kulturních technik
Setkat se s jednoduchými morálními 
rozdíly
Akceptovat pravidla
Rozvíjet sebevědomí
Naučit se skupinové hře
Ukázat připravenost k výkonu a zdatnost
Rozvíjet kooperaci/sociální kompetenci

Vybudovat pozitivní sebekoncepci při funkční 
a pohybové ztrátě
Překonat podstatné a těžké pohybové omezení
Akceptace potřeby pomoci a závislosti na péči 
druhých
Přijetí vozíku jako prostředku k pohybu
Adaptace na elektrické psací a pracovní 
pomůcky

Raná
adolescence
(11–18 let)

Tělesný růst/pohlavní zralost
Odpoutání se od rodičů
Hra a práce ve skupinách
Sbírat sexuální zkušenosti
Budovat okruh přátel
Adaptace vlastního konceptu
Diferencovat morální vědomí

Poznat vlastní onemocnění a jeho průběh
Akceptace postupujících pohybových omezení
Psychické odpoutání se (odloučení) od rodičů 
při narůstající závislosti
Přijmout vlastní časnou smrt jako realitu
Rozvíjet strategie překonávání pro osobní 
„jiné bytí“ 
Orientace v životě a nalézání smyslu života 
Rozvíjet a formovat pohlavní identitu 
a sexualitu

Pozdní
adolescence
(18–21 let)

Realizovat nezávislost na rodičích
Vybrat povolání a prodělat přípravu 
na povolání
Partnerský život
Upevnění a zvnitřnění morálních zásad

Akceptace úplné závislosti na péči a potřeby 
pomoci
Vybrat si vhodné povolání vzhledem 
k postižení
Aktivní spolupráce při terapiích a operacích 
(compliance)
Udržet si pocit vlastní hodnoty a optimistický 
postoj k životu
Překonat smutek vzhledem k unikajícím 
životním perspektivám 

Raná dospělost 
(21–30 let)

Zahájit (přijmout) pracovní činnost
Realizovat partnerství/sňatek
Mít děti a vychovávat je
Rozvíjet životní styl 
Další vzdělávání

Stabilizace sebekoncepce
Život, který si sami určují, při 100% závislosti
Udržet si důvěru v sebe sama a optimismus
Rozvíjet strategie zvládání stresu (coping)
Akceptovat umírání a smrt

(Český zdroj překladu Vítková 1998, s. 88–89)
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PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PROGRESIVNÍM NERVOSVALOVÝM ONEMOCNĚNÍM:

- bezbariérový vstup do školy (především pro vozíčkáře se SMA, DMD)

- odpovídající technické vybavení pro pohyb žáků po škole – žáci musejí mít možnost být samostatní, odkázaní 

maximálně na  pomoc asistenta (trvalá závislost na  jiných žácích může u  citlivějších vyvolávat pocity 

méněcennosti) 

- zabezpečení IT 

- vhodné didaktické pomůcky (je účelné se poradit s odborníky ve speciálně pedagogických centrech pro tělesně 

postižené)

- pomůcky pro psaní a kreslení – tzv. trojhranný program (psací potřeby s přesným ergonomickým tvarem, 

které usnadňují rozvoj grafomotoriky a pomáhají překonávat obtíže při psaní), speciální psací potřeby (pro 

žáky s výrazným postižením horních končetin), speciální psací deska s magnetickým pravítkem (usnadňuje 

přidržení sešitu), protismykové podložky

- pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností – dřevěné i textilní hračky a učební pomůcky, stavebnice, speciálně 

upravené nůžky, ježci, míčky, rehabilitační hmota apod. 

- pomůcky pro tělesnou výchovu a  relaxaci – molitanové stavebnice, rehabilitační míče, kolébka na  nácvik 

rovnováhy, cvičební padák apod.

- technické pomůcky usnadňující získání a uchování informací – diktafon, počítače

- vybavení kompenzačními pomůckami – berle a hole – pomůcky k chůzi pro žáky částečně pohyblivé, kozičky 

a chodítka – pomůcky k chůzi pro žáky s horší stabilitou, dětské rehabilitační kočárky, tříkolky… – pomůcka 

pro pohyb v leže na břiše, vhodná např. do hodin tělesné výchovy, přenosná rampa – pro překonání několika 

málo schodů, zvedací plošina – pomůcka umožňující přístup do míst, kde není vhodné položit rampu, výtah 

– fi nančně náročné, ale potřebné zařízení.

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Co víte o progresivních svalových onemocněních ve školním věku? 

2. Jaké příznaky mají žáci se SMA a DMD?

3. Jaká praktická doporučení pro žáky s nervosvalovým onemocněním znáte? 

4. Jaké specifi cké vývojové úkoly plní žák s DMD ve školním věku? Jak jim vycházíme vstříc? 
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Vzdělávání žáků

s narušenou komunikační schopností

Autor: Mgr. Václava Tomická, Ph.D.

Terminologické vymezení narušené komunikační schopnosti

Narušená komunikační schopnost představuje mimořádně složitou, heterogenní kategorii, jejíž rozsah sahá 

například od běžného rotacizmu až po závažné narušení symbolických procesů (Lechta, 2003, str. 13). Pokud se 

zmiňujeme o „narušení“ dostáváme se k vymezení normy, která je v oblasti lidské komunikace ještě složitější než 

v jiných oblastech.

Dle Lechty (2003) existují dva možné způsoby defi nování narušené komunikační schopnosti, a to jednak odchylka 

od vžité (případně kodifi kované) jazykové normy v určitém jazykovém prostředí, nebo lze vycházet ze všeobecných 

východisek – z komunikačního záměru jednotlivce. Druhý přístup defi nování narušené komunikační schopnosti 

se jeví jako všeobecněji platný, neboť obsahuje aspekt jazykové normy, na rozdíl od prvního přístupu, který je příliš 

vázán na jazykové prostředí.

Moderní koncepce logopedie se zaměřují na přechod od zkoumání hovoření ke komunikaci. Dřívější převážná 

orientace na výslovnost se v současné době mění k orientaci na všechny jazykové roviny a nejširším nadřazeným 

termínem pro poruchy řeči, vady řeči se stává termín narušená komunikační schopnost. Tato změna je důsledkem 

holistického (celostního) přístupu k člověku, o jehož uskutečnění usiluje současná speciální pedagogika v rámci 

všech svých disciplín. V  diagnostice narušené komunikační schopnosti je kladen důraz nejen na  zkoumání 

jednotlivých funkcí organismu člověka, ale i na zkoumání člověka s postižením z pohledu biologického, psychického 

a sociálního. V logopedii jsou snahy orientovány zejména na včasnou diagnostiku a stimulaci řečového rozvoje 

zvláště v období, kdy je možné fyziologické i psychické procesy úspěšně ovlivňovat.

Lechta (2003) defi nuje narušenou komunikační schopnost: „Komunikační schopnost člověka je narušena tehdy, 

když některá rovina jeho jazykových projevů (příp. několik rovin současně) působí interferenčně vzhledem 

ke komunikačnímu záměru“.

Českému termínu narušená komunikační schopnost odpovídají v  jiných jazycích tato synonyma: anglické – 

communication disability, německé gestörte Kommunikationsfähigkeit, v  ruštině narušennaja komunikacionnaja 

sposobnosť. Lechta (2003) upozorňuje, že tímto termínem vymezujeme, že se zabýváme individuálními jevy – 

poruchami, jež vznikají při individuálním osvojování a používání jazyka – tedy při komunikaci, nezabýváme se 

poruchami systému, což přísluší jazykovědě, protože jde o zkoumání společenského jevu.

Řečové roviny

Při vymezování narušené komunikační schopnosti bereme v  úvahu rovinu foneticko fonologickou, lexikálně 

sémantickou, morfologicko syntaktickou a pragmatickou rovinu.

Znalost těchto rovin pomůže pedagogům lépe se orientovat v šíři narušené komunikační schopnosti a také v záměru 

porozumět žákům s narušenou komunikační schopností, kteří selhávají nebo mohou selhávat ve školním výkonu.
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Ve foneticko fonologické rovině se zaměřujeme na výslovnost jednotlivých hlásek a na schopnost tyto hlásky 

spojovat do koartikulačních celků, které tvoří slovo – větu (cílem je, aby i ve slovech byla hláska správně vyslovena 

a věta byla srozumitelná pro naslouchajícího)

V lexikálně sémantické rovině se zaměřujeme na:

Význam slova: jde především o konkrétní slova vztahující se k pozorovaným předmětům, činnostem a vlastnostem 

a slova vyjadřující vztahy (zvláště časové a prostorové).

Význam větný: sledujeme sémantické vztahy vyjádřené v  jednoduchých větách, složité vztahy vyjádřené 

v souřadných a podřadných souvětích a v neposlední řadě i nadvětný význam.

Význam přenesený: to jsou ustálená slovní spojení, zvraty a metafory, přísloví a pořekadla.

V morfologicko syntaktické rovině se zaměřujeme na:

Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména (osobní, přivlastňovací) a  zájmena (osobní, přivlastňovací 

a zvratná), určování rodu, čísla, pádu a dále časování a stupňování přídavných jmen a příslovci.

Dále členění věty na  syntagmata, sledujeme strukturu podmětové části věty, strukturu přísudkové části věty 

a  sledujeme slovosled. Dále je předmětem diagnostiky tvorba otázky a  záporu, tvoření souřadného souvětí 

a podřadného souvětí.

V pragmatické rovině:

Mapujeme komunikační záměry, způsob vyžádání si informace/činnosti, oznámení informace, vyjádření vztahů/

pocitů, usměrňování sociálních interakcí. V  konverzačních schopnostech je sledována výměna rolí mluvčího 

a  posluchače, způsob udržování tématu rozhovoru a  presupozice (odhad znalostí partnera v  komunikaci). 

V  neposlední řadě sledujeme udržení verbální či písemné instrukce a  její plnění. Sledujeme též přiměřenost 

a vhodnost vyjádření v určité situaci, v komunikaci mezi vrstevníky a v komunikaci s dospělými.

Při interindividuální komunikaci pak může jít z hlediska formy o verbální i neverbální, mluvenou i grafi ckou.

Z  hlediska průběhu může být narušena složka expresivní (žák má problém se vyjádřit ve  verbální či písemné 

formě) nebo receptivní (žák má problém porozumět zadání písemnému či verbálnímu).

Narušení může být trvalé nebo přechodné a právě z důvodu reperability Lechta (2003) uvádí termín narušení – 

ne postižení.

Narušená komunikační schopnost se může projevit jako vrozená vada, nebo jako získaná porucha řeči. 

V celkovém klinickém obraze může dominovat nebo být příznakem jiného dominujícího postižení, onemocnění 

či narušení.

Narušení může být úplné, nebo částečné.

Jedinec si narušení komunikační schopnosti může, ale nemusí uvědomovat.

Shrnutí: 

Ze speciální pedagogiky byly dříve užívané termíny:

1. Vada řeči – více byla spojována s vývojovou vadou řeči

2. Porucha řeči – byla používána při označení získané poruchy řeči

V současné terminologii pro vady a poruchy řeči používáme termín narušená komunikační schopnost (u dětí 

a dospělých) pokud je některá (může být jen jedna nebo i více rovin) rovina českého jazyka narušená vzhledem 

ke komunikačnímu záměru.
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Současná školská logopedická diagnostika a  logopedická intervence se netýkají jen diagnostikování vadné 

výslovnosti žáka, ale zaměřují se na diagnostiku dílčích nebo celkových oslabení a narušení v řečových rovinách, 

a to zejména proto, aby mohl logoped poskytnout pedagogům jednotlivých předmětů komplexní obraz o obtížích 

žáka ve verbální i písemné komunikaci. Cílem logopeda je nastavit taková speciálně pedagogická opatření, aby žák 

porozuměl jednotlivým zadáním a uměl je zpracovat a správně se vyjádřit.

KONTROLNÍ OTÁZKA 

1. Pokud žák nerozumí, nebo částečně nerozumí verbálnímu nebo písemnému sdělení, které je přiměřené jeho 

věku, jedná se o narušení v receptivní nebo expresivní složce?

Nejčastější narušená komunikační schopnost u dětí mateřských škol a žáků základních škol

V kapitole vymezujeme následující stanovované nejčastější diagnózy a zároveň u každé z nich vymezujeme, které 

řečové roviny jsou zasaženy nebo oslabeny.

Dyslalie (též někdy pselizmus) – dyslalia (patlavost).

Hláska (nebo více hlásek) je vyslovována vadně, je tvořena (vesměs konstantně) na jiném artikulačním místě či jiným 

způsobem, než je stanovena fonetická spisovná forma a  tedy zvukově se tato hláska v  mluvním projevu liší 

od kodifi kované normy daného jazyka.

Rozlišujeme ještě nesprávnou výslovnost (hláska je buď vynechávána – uka /ruka/, nebo nahrazována jinou 

hláskou luka /ruka/. Jde o nejčastější narušenou komunikační schopnost u dětí předškolního věku, která má velmi 

dobrou prognózu a  většina dětí se naučí před nástupem do  školy (nebo v  mladším školním věku) vyslovovat 

všechny hlásky správně.

Žák má narušení v rovině foneticko fonologické.

Dysartrie (též dysartrie) – dysarthria a anartrie

Dysartrií rozumíme vývojové i získané obtíže při hláskování, vyslovování vůbec, obtíže jsou obvykle konstantní. Žák 

má například problémy s plynulostí řeči, s hlasovou silou, s přerušováním řeči častějšími nádechy, protahováním 

slabik a  slov, s monotónností mluvy apod. Při dysartrii se mohou a nemusejí vyskytovat poruchy porozumění 

řeči a  nemusí se vyskytovat ani poruchy vnitřní řeči. Jde o  poruchu, která je způsobena zřejmým (nejčastěji 

bilaterálním) poškozením mozku a  mozkových drah, je jedním ze symptomů dětské mozkové obrny. Anartrii 

považujeme za jednu z nejzávažnějších poruch narušené komunikační schopnosti (žák není schopen vyjadřovat 

se verbálně).

Žák má obvykle narušení ve foneticko fonologické rovině a u některých typů by mohl mít obtíže i v pragmatické 

rovině (je nutné poskytnout více času na vyjádření dítěte nebo žáka).

Opožděný vývoj řeči

Je stav rozvoje řeči, kdy struktura řeči má fyziologický profi l, ale vývoj je časově posunut (opožděn). Předpokládá se, 

že vývoj bude trvat déle, ale bude úplný. Příčinou tohoto opoždění bývá často nepodnětné rodinné prostředí. Může 

se jednat i o rodový znak zvláště u chlapců. Další příčinou může být nepříznivý nebo problematický perinatální 

nebo postnatální vývoj. Významně se zde mohou projevit i chyby ve výchově („předem“ splněná přání bez verbální 

komunikace). V tomto smyslu nemáme na mysli opožděný vývoj řeči jako jeden ze symptomů mentálního postižení 



METODICKÝ MATERIÁL PRO PEDAGOGY PILOTNÍCH ŠKOL Projekt „MIP“ CZ.1.07/1.2.00/14.0125

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

51

či jiných postižení. Dle Lejsky (2003, s. 95) jde o  jeden z nejfrekventovanějších diferenciálních diagnostických 

úkolů ve foniatrii. Je třeba odpovědět na otázku, proč se vývoj řeči zpožďuje.

Žák může mít narušení ve více rovinách řečového projevu.

Dysfázie (též vývojová dysfázie) – dysphasia

Jedná se o specifi cky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schopností či neschopností naučit se verbálně 

komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené – sociální prostředí, emocionální vazby, smysly, 

podnětnost, inteligence, neurologické vyšetření je obvykle bez nálezu. Jde o drobné difúzní postižení řečových zón 

v časných stádiích vyvíjejícího se mozku, výsledky speciálních zkoušek obvykle potvrzují lehké mozkové dysfunkce. 

Porucha má systémový charakter a zasahuje v různém stupni a ve velmi širokém spektru senzorickou i motorickou 

oblast ve všech jazykových rovinách. Jedinec s tímto postižením řeč dobře slyší, ale nedostatečně a nepřesně jí rozumí. 

(Srov. Dvořák, 1998, Lechta, 2003, Lejska, 2003) Pro žáka s touto diagnózou je český jazyk „cizím jazykem“.

Afázie je ztráta řeči již vybudované (po  ukončení vývoje řeči), příčinou může být buď úraz, nebo vzniká jako 

následek mozkové příhody. (Preiss, 1998)

Žák má narušení ve všech rovinách řečového projevu.

Dyspraxie – dyspraxia (vývojová neobratnost, nešikovnost, syndrom neobratného dítěte)

Verbální dyspraxie je vývojová porucha motorických funkcí mluvidel. Dle Dvořáka (1998) je hlavním rysem 

porucha motorické koordinace, která se neváže na  mentální retardaci ani na  vrozené či získané neurogenní 

onemocnění. Obvykle se ale prokáže vývojová nervová nezralost, včetně postižení jemné a hrubé motoriky.

Jde o poruchu v realizaci slova (v jeho struktuře), a to bez ohledu na to, zda dítě fyziologicky již zvládlo artikulaci 

hlásek. V určitém vývojovém období je nesprávná realizace slov vždy tolerována, pokud však přetrvává i v dalších 

obdobích (ať již jde jen o skupiny některých slov či o většinu slov) a je vůči poskytované podpoře rezistentní, jedná 

se o slovní patlavost – verbální dyspraxii, která je symptomem vývojové dysfázie.

Obvykle je u  dyspraktického dítěte ve  školním věku diagnostikována i  specifi cká porucha učení (dyslexie, 

dysortografi e a vždy je diagnostikována dysgrafi e).

Žák může mít narušení ve všech rovinách řečového projevu.

Koktavost (dále také koktání, zadrhávání, zajíkání) – balbuties (porucha plynulosti řeči)

Dysfl uence je odchylkou, která se projevuje obtíží v plynulosti řeči (opakování hlásek nebo nepřirozená prolongace 

hlásek). Vzniká na podkladě kombinace obvykle různých příčin, má spastický charakter, vyznačuje se dyskoordinací 

svalstva dechového, hlasového i artikulačního (Lechta, 2003). Žák s touto narušenou komunikační schopností má 

největší obtíže v ústním zkoušení před tabulí i v lavici. Nevhodným přístupem může dojít k logofobii.

Žák má narušení pouze ve foneticko fonologické rovině.

Breptavost – tumultus sermonis (komolení slov, setřelá výslovnost)

Je porucha plynulosti a tempa řeči. Důsledkem překotnosti v mluvním i v písemném projevu je vynechávání slabik, 

opakování slabik, přeříkávání, tím dochází k deformaci obsahu, vybočení od tématu, vynechání podstaty. Postižena 

je prozodie, tempo řeči je nepravidelné. Mluva je obvykle až monotónní. Na rozdíl od koktavosti je nespastického 

charakteru. Jedinec si obvykle tuto poruchu neuvědomuje. Nápadná je zde diskrepance mezi úrovní intelektu 

a jazykovými schopnostmi. Jednou z možných příčin je původ na bázi lehké mozkové dysfunkce. Dle Lechty (2003, 

str. 280) se tato porucha vyskytuje celkem zřídka.

Žák má obvykle narušení ve foneticko fonologické rovině.
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Rinolalie – rhinolalia (huhňavost, hypernazalita a hyponazalita, porucha rezonance)

Rhinolalia aperta – otevřená huhňavost, patologicky zvýšená nazalita, jejíž příčinou je insufi cience (nedostačivost) 

patrohltanového uzávěru na základě orgánových nebo funkčních změn.

Rhinolalia clausa – zavřená huhňavost je patologicky snížená nazalita, jejíž nejčastější příčinou je adenoidní 

vegetace a nosní polypy. 

Rhinolalia mixta je smíšená huhňavost.

Žák má narušení ve foneticko fonologické rovině.

Palatolalie – palatolalia

Jedná se o vývojový problém provázející rozštěpy patra (Dvořák, 1998, s. 119), případně kombinaci rozštěpů patra, 

čelisti a rtů. Typická je zvýšená nazalita a deformovaná nazalita, postižena je výslovnost hlásek posunutím celé 

artikulační báze dozadu. Je porušená mimika  a koverbální chování. Jde o důsledek samotného rozštěpu či stavy 

po operativních zákrocích při rozštěpech. Podkladem je insufi cience patrohltanového uzávěru a neadekvátního 

poměru rezonančních dutin nad hrtanem. Může být deformován i hlas a mohou být patrny i přídatné nosní šelesty.

Žák má obvykle narušení ve foneticko fonologické rovině.

Mutismus

Mutismus (též oněmění) je porucha psychogenně podmíněná bez organického postižení centrální nervové 

soustavy.

Mutismus totální je funkční ztráta řeči, jde o  úplnou ztrátu řeči i  hlasu na  podkladě silného traumatu, určité 

dispozice a konstituce jedince. Jedinec se ale snaží dorozumět s okolím jinými způsoby.

Mutismus elektivní – výběrový mutismus (na osobu, prostředí, profesi aj.).

Mluvní negativismus je odmítání mluvní komunikace jako vyjádření vzdoru, případně nepřátelství. Jedinec se 

nesnaží dorozumět se s okolím. Logofobie je mluvní útlum ze strachu z řeči, mlčení ze studu pak označujeme jako 

mluvní ostych. Při této vadě je nutné eliminovat sluchové vady, duševní poruchy, mentální retardaci a jiné další 

poruchy. (Škodová, Jedlička a kol., 2003)

Narušená komunikační schopnost se promítá zejména do pragmatické roviny.

Dysgramatismus – jazykový cit – jedná se o schopnost zvládat mluvnická pravidla bez jejich cíleného učení. Již 

v předškolním věku je většina dětí schopna mluvit gramaticky správně, na základě nápodoby, bez cíleného učení. Jazykový 

cit lze rozvíjet pouze řečí a ve školním věku také čtením. Obtíže v této oblasti jsou pak jedním z aspektů našeho 

zkoumání rizika poruch učení. V celkovém řečovém projevu nejsou jedincem respektována pravopisná pravidla 

(Žlab, 1992, s. 2). Sovák (in Žlab, 1992) vymezuje poruchu jazykového citu – dysgramatizmu: „Jako neúplnou 

a nepřesně vyvinutou schopnost využívat v mateřské řeči obvyklé gramatické tvary, a to v řeči mluvené i psané“. Tento 

vývojový nedostatek bývá navršen nedostatkem schopnosti tvořit větné celky, tedy vyjádřit myšlenku větným 

celkem čili slovním sledem v  mateřštině obvyklým. Vývojová vada této syntaktické stránky se označuje jako 

dysfrázie. Příčiny jsou spatřovány především v lehké mozkové dysfunkci (Žlab, 1992, s. 3). Autor zde poukazuje i na možnost 

faktorů sociálních.

Dvořák (1998, s. 46) člení dysgramatizmus do 3 stupňů dle závažnosti:

1. stupeň – porucha morfologická – na úrovni slov, v řeči se objevují agramatizmy ve slovních tvarech – časování, 

skloňování,

2. stupeň – porucha syntaktická – na úrovni vět, ve vyjadřování myšlenek, jde o poruchu větné skladby, jedinec má 

obtíže ve tvoření vět, ve vyjadřování myšlenek, tzv. telegrafi cký styl,
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3. stupeň – jedinec se vyjadřuje víceméně onomatopoickými zvuky, nedokáže vyslovit větu.

Narušená komunikační schopnost se promítá do všech rovin českého jazyka.

Specifi cký logopedický nález

Je soubor oslabení v artikulační obratnosti, sykavkových asimilací, specifi ckých asimilací a oslabení jazykového 

citu, který je podkladem pro vznik specifi ckých poruch učení (Matějček, 1988), zejména dysortografi i. Doprovází 

jej zpravidla i  problémy se sluchovým vnímáním (se sluchovou analýzou a  syntézou, v  oblasti fonematického 

sluchu). Podkladem jsou drobná difúzní postižení či oslabení řečových zón v  časných stádiích vyvíjejícího se 

mozku, výsledky speciálních zkoušek obvykle potvrzují lehké mozkové dysfunkce. Tato narušená komunikační 

schopnost je často podkladem pro diagnostiku specifi ckých poruch učení.

Specifi cký logopedický nález v sobě zahrnuje specifi cké asimilace – asimilace sykavek – obtíže při artikulaci slov 

nebo slovních spojení (Tomická, 2006), v nichž se střídají ostré a tupé sykavky (eventuálně polosykavky), přičemž 

artikulaci jednotlivých sykavek a polosykavek v běžných slovech dítě zvládá. Může se vyskytovat buď v progresivní 

formě (šustí/šuští, hodiny/hodini) nebo degresivní (šustí/sustí, hodiny/hodyny). Dále se mohou vyskytovat 

asimilace dvojic tvrdých a měkkých slabik – (například di – dy, ty – ti, ni – ny).

Artikulační neobratnost (verbální dyspraxie) – je odchylka řeči, kdy dítě umí správně tvořit jednotlivé hlásky i celá 

slova, ale selhává při realizaci složených a víceslabičných slov, artikulace je namáhavá, nápadně neobratná, někdy 

i těžko srozumitelná, jde o neschopnost složitější koordinace koartikulačních pohybů.

Narušená komunikační schopnost se promítá do více rovin českého jazyka.

Shrnutí

Při integraci žáků do základních škol se setkávají pedagogové se shora uvedenými diagnózami. Pedagogové se 

musejí seznámit s  podstatou, příčinou, projevem a  dopadem jednotlivé narušené komunikační schopnosti 

na  mluvní či písemný projev dítěte. Jen tak porozumí pedagog obtížím žáka v  mluvním a  písemném projevu 

a bude schopen nastavit speciálně pedagogické nebo individuální přístupy. Nejde o to, žáka nezkoušet písemně 

nebo nevyvolávat k ústnímu zkoušení, ale například pomoci mu jinak položenou otázkou, nevyžadovat odpovědi 

celou větou a podobně.

Z  hlediska přehledu narušené komunikační schopnosti v  tomto textu nebyla uvedena dysfonie (porucha 

hlasu), dále narušená komunikační schopnost u sluchových a zrakových vad, narušená komunikační schopnost 

u autistických žáků, u žáků s epilepsií, u žáků se schizofrenií, dále u žáků s  mentálním postižením (zde je vždy 

narušená komunikační schopnost).

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Jaké přístupy bude vyžadovat žák s  narušenou komunikační schopností zasahující pouze foneticko 

fonologickou rovinu?

2. Jaké přístupy bude vyžadovat žák s narušenou komunikační schopností v rovině pragmatické? 
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Logopedická podpora dětem a žákům s narušenou komunikační schopností

Logopedickou podporou rozumíme vyrovnávací opatření, které poskytuje mateřská škola nebo základní škola.

Podpůrná opatření poskytuje školní nebo školské poradenské pracoviště (SPC, PPP).

Poskytování těchto opatření se řídí Zákonem č. 561/2004Sb., o vzdělávání, Vyhláškou č. 72/2005Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ze dne 9. února 2005, Vyhláškou č. 73/2005Sb., o vzdělávání 

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ze dne 9. 

února 2005 a dále Metodickým doporučením MŠMT č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Děti předškolního věku

Základním stupněm vyrovnávacích opatření je uplatnění logopedické podpory, která se cíleně snaží eliminovat 

obtíže u  dětí s  rizikem narušené komunikační schopnosti, a  to v  maximální míře před nástupem do  základní 

školy, pokud je to vzhledem k  narušené komunikační schopnosti možné. O  tuto podporu usilujeme obvykle 

v  mateřských školách, kde působí učitelky mateřských škol s  logopedickým vzděláním. Taková podpora je 

poskytována individuálně ještě před odbornou logopedickou či speciálně pedagogickou diagnostikou ve školských 

poradenských pracovištích. Zde se nejvíce uplatňuje program logopedické prevence.

Dalším stupněm je poskytování podpůrných opatření na  základě diagnostiky ve  školských poradenských 

pracovištích (pedagogicko-psychologické poradny a  speciálně pedagogická centra), kdy dítě s  narušenou 

komunikační schopností vyžaduje odbornou diagnostiku a nastavení intervenčního logopedického plánu.

Poskytovatelem intervenčních podpůrných opatření by následně měla být školní a školská poradenská pracoviště.

Dítě s  narušenou komunikační schopností, případně s  jejím rizikem v  předškolním období může docházet 

do mateřské školy běžného typu a  je zařazeno do preventivní logopedické péče, eventuálně již do  logopedické 

poradny. Pokud je již diagnostikována narušená komunikační schopnost, dítě dochází do  mateřské školy 

s  logopedickou třídou nebo do  logopedické mateřské školy. V   obou těchto případech je nutné doporučení 

školského poradenského pracoviště.

Žák základní školy

V základní škole běžného typu je žák s narušenou komunikační schopností integrován individuálně, nebo dochází 

do speciální – logopedické třídy, případně dochází do logopedické základní školy (vyhláška č. 73/2005 Sb.).

V souběhu s tímto zařazením či integrací dochází dítě či žák do logopedické poradny v základních škole v místě bydliště 

a dále dle aktuální potřeby i do speciálně pedagogických center (výjimečně i do pedagogicko-psychologických 

poraden) k logopedům.

Logopedi školských poradenských pracovišť koordinují činnost logopedů v  mateřských a  základních školách. 

Logopedická intervence se velmi výrazně odvíjí od  spolupráce s  rodinou, od  ochoty rodičů spolupracovat 

v logopedických poradnách a s dítětem při domácí přípravě. Role rodiče je v logopedické intervenci nezastupitelná.

Vyrovnávací opatření:

Mezi vyrovnávací opatření školou lze zařadit postupy zahrnuté v individuálně vzdělávacím plánu, jehož obsah se 

odvíjí od stanovené diagnózy. Pro žáky s narušenou komunikační schopností je jedním z vyrovnávacích opatření 

individuální přístup k dítěti či žákovi. Dalším ze základních vyrovnávacích opatření při vyučování i komunikaci 

je ze strany pedagoga nutnost přesvědčit se, že dítě či žák porozuměl zadané instrukci, úloze, otázce (Pešatová, 
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Tomická, 2007). Dále poskytnutí dostatečné doby a klidného prostředí pro vyjádření se jedince při zkoušení či 

komunikaci. Podpora jeho sebevědomí a mluvního apetitu. Je žádoucí, aby se jedinec neostýchal komunikovat 

jak s učitelem, tak také s vrstevníky. Při zkoušení, případně v komunikaci – vzhledem k narušené komunikační 

schopnosti jedince – brát jako vyhovující jednoslovné odpovědi či krátká vyjádření. Poskytnout možnost vyzkoušet 

žáka testem, kde je srozumitelně položená otázka s výběrem nabídnutých jednoduchých odpovědí. V písemných 

zkouškách jsou v klasifi kaci tolerovány specifi cké chyby vyplývající z jednotlivých diagnóz (například u dyslalie 

nahrazování hlásky R jak ve výslovnosti žáka, tak i v písemném projevu). U narušené komunikační schopnosti jako 

je koktavost, dysartrie, vývojová dysfázie, lze zkoušet žáka mimo kolektiv a mimo vyučovací hodinu. Významným 

vyrovnávacím opatřením je uplatnění průběžného i fi nálního hodnocení.

Podpůrná opatření

Za  základní lze považovat doporučení k  integraci žáka na  základě komplexní diagnostiky. U  žáků, u  nichž je 

nutné využít alternativní komunikační systémy, je možné doporučit asistenta pedagoga. Dle diagnózy, prognózy 

a příčin jsou navrhována vyrovnávací opatření pro školu a dopomoc poradenského pracoviště s tvorbou slovního 

hodnocení. Významným podpůrným opatřením je zařadit žáka do  logopedické péče přímo v  poradenském 

zařízení a  provádět logopedickou intervenci vysokoškolsky kvalifi kovaným logopedem. Zásadním podpůrným 

opatřením je vedení žáka a jeho zákonných zástupců v poradenském procesu, kde na základě mapování rodinného 

prostředí, možností a schopností rodičů lze využít jejich spolupráci při kompenzování obtíží žáka. Poskytování 

přímé poradenské podpory, ukazování výsledku z  průběžné diagnostiky je nesmírně stimulační pro rodiče, 

děti /žáky i pedagogy/. Při ukončení povinné školní docházky u žáka s narušenou komunikační schopností je 

dalším podpůrným opatřením poskytnutí poradenství k volbě povolání. Jen tak lze předejít zklamání z neúspěchu 

ve středním proudu vzdělávání. Může dojít také k nereálnému cílenému zaměstnání, kde by se žák nemohl pro 

narušenou komunikační schopnost uspokojivě uplatnit.

V  současné době je v  rámci projektových úkolů ověřován „Podpůrný systém třístupňové péče“ pro žáky 

s rizikem specifi ckých poruch učení či výukových problémů, který klade důraz na prevenci školní neúspěšnosti, 

a tím i na včasnou eliminaci negativních následků možných výukových problémů (Mertin, Kucharská, 2007, s. 

29). Tento systém v sobě zahrnuje i žáky s narušenou komunikační schopností, kteří jsou významně v pásmu rizik 

specifi ckých poruch učení.

První stupeň této péče je postaven na  individualizované pomoci učitele dětem se začátečnickými výukovými 

obtížemi. Autoři očekávají, že tato pomoc pomůže eliminovat počáteční problémy zejména u dětí s lehčí nezralostí, 

zdravotně oslabených, s nižší adaptabilitou, u dětí s negativním dopadem některých rodinných specifi k na školní 

úspěšnost a z našeho pohledu u dětí s narušenou komunikační schopností v lehčích stupních jednotlivých poruch.

Druhý stupeň je založen na  plánu pedagogické podpory, kdy i  přes individualizovanou pomoc učitele obtíže 

ve vzdělávacím procesu přetrvávají. V této fázi pedagog konzultuje se školním psychologem či školním speciálním 

pedagogem, případně výchovným poradcem. Na  základě těchto odborných konzultací by měl být pro žáka 

vypracován „plán pedagogické podpory“. V něm jsou obsaženy silné a slabé stránky žáka, dále jsou v něm stanoveny 

individuální cíle pro jednotlivé předměty, ve kterých selhává, a způsoby, jak těchto cílů dosáhnout.

Třetí stupeň je založen na specializované intervenci odborného pracoviště. Pokud ani druhá realizovaná fáze nebyla 

úspěšná, dochází k diagnostice ve školském poradenském zařízení. Podstatným požadavkem tohoto odborného 

vyšetření je poskytnutí podkladů pro intenzivnější pomoc. Tato pracoviště rozhodují o stanovení diagnózy.
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V daném modelu autoři Mertin a Kucharská (2007) hovoří o diagnóze specifi ckých poruch učení. V přeneseném 

modelu na žáky s narušenou komunikační schopností, máme na mysli logopedickou diagnózu, by byl tento model 

využitelný, a to i přesto a zároveň i proto, že v této etapě je již těsnější spolupráce mezi školským poradenským 

pracovištěm a  dítětem s  narušenou komunikační schopností, protože u  řady těchto žáků byla provedena 

logopedická diagnostika v  předškolním věku a  v  této fázi by se jednalo v  podstatě o  průběžnou diagnostiku 

k narušené komunikační schopnosti a výukovým obtížím.

Praxe ukazuje, že většina dětí s  narušenou komunikační schopností nastupuje logopedických tříd mateřských 

škol či poraden do  základní školy z   bez jakékoliv další logopedické podpory ve  škole. Děje se tak z  několika 

důvodů: rodiče se domnívají, že není vhodné předem škole avizovat jakýkoliv problém, nebo škola nemá zřízenou 

logopedickou poradnu nebo je škola výběrově zaměřená například na výuku cizích jazyků a dítě by bylo předem 

znevýhodněné. Dítě/žák následně zůstává v logopedické péči školského poradenského pracoviště.

V lepším případě je řada škol, které mají zřízenou logopedickou poradnu, žák dochází ve škole do logopedické 

poradny, ale ta se dále nepromítá do  podpory učitele. Zde se nabízí velmi dobře již druhý stupeň podpory 

ověřovaného modelu.

V dalším případě žák nastupuje do 1. třídy s návrhem k integraci pro narušenou komunikační schopnost, a v tomto 

případě je již uplatněn třetí stupeň modelu.

Shrnutí:

Logopedická péče je v  současné době koordinována dle shora jmenovaného metodického doporučení 

krajskými koordinátory, kteří mají na  starost dostupnost logopedické služby a  zajišťují organizaci vzdělávání 

logopedů a logopedických asistentů ve školství. Cílem je mít v každé mateřské škole logopedického preventistu 

a  logopedického asistenta, případně vysokoškolského logopeda. Totéž pltí i  pro základní školy. Na  řadě škol 

fungují školní poradenská pracoviště (ŠPP – školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce). Tato 

pracoviště pomáhají pedagogům při inkluzívní nebo integrační podpoře žákům s postižením, oslabení a žákům 

ostatním. V SPC působí vysokoškolští logopedi, kteří zajišťují diagnostiku NKS a metodickou podporu učitelům 

při tvorbě individuálních plánů a plánů logopedické podpory. 

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Jsou vyrovnávací opatření v kompetenci základní školy? 

2. Vyjmenujte alespoň 3 vyrovnávací opatření u žáka s vývojovou dysfázií.
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Vzdělávání žáků

se zdravotním znevýhodněním

v běžné škole

Zdravotní znevýhodnění je pro účely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání vymezeno jako zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní porucha vedoucí k poruchám 

učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Zdravotní znevýhodnění také můžeme charakterizovat 

jako situaci, kdy se u žáka prolíná nemoc (morbus), coby dynamický, časově omezený proces, a znevýhodnění coby 

sociální stav (Hájková, 2008). 

Identifi kace speciálních vzdělávacích potřeb zdravotně znevýhodněných žáků je poměrně komplikovaný 

diagnostický proces, ve kterém je nutné odlišit:

 jaké (funkční) omezení způsobuje samotný průběh nemoci, 

 zda jsou funkční omezení žáka ve školním prostředí zjevná a rozpoznatelná,

 jaké účinky má dlouhodobá medikace nezbytná pro léčbu a terapii žáka,

 jaké úpravy životosprávy, denního stravovacího, pitného a pohybového režimu znevýhodnění provázejí,

 do jaké míry je problémy spojenými s nemocí ohroženo kontinuum vzdělávacího procesu 

 zda dochází k  ohrožení psychosociálního vývoje žáka (opakované hospitalizace, omezení sociálních 

kontaktů s vrstevníky, narušení sociální role)

 jaká je kvalita výchovy žáka v rodině (škodí např. extrémně šetrné klima způsobené zvýšenou anxietou 

rodičů) 

 jaká je prognóza zdravotního stavu (průběh, šance na vyléčení, ústup nemoci, riziko letální prognózy). 

Naprostá většina nemocí, které způsobují zdravotní znevýhodnění žáka, má tzv. chronický průběh (se střídáním 

fází relapsů a krizí), jsou to tedy nemoci chronické.

V souvislosti s těmito nemocemi je potřeba se seznámit se základní terminologií (Dvořák, 2001): 

- termín chronicita pochází z řeckého chronos = čas

- chronicita spočívá v trvalém působení příčin, v jejich opakování; akutní choroba přechází do chronicity

- některé choroby, vady nebo poruchy jsou chronické již od narození, např. vrozené srdeční vady

Chronická nemoc je většinou autorů vymezena jako dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, při kterém oslabení 

organismu a změna jeho fyziologických funkcí vyžadují úpravu životosprávy a životního stylu. Chronická nemoc 

typicky omezuje výkonnost žáka nebo jeho odolnost vůči zátěži a námaze. 

Skupina chronických onemocnění je poměrně široká. Zahrnuje kardiovaskulární poruchy (revmatické postižení 

srdečních chlopní, vrozené srdeční vady, ischemické poruchy), onemocnění plic a dýchacích cest (průduškové 

astma, kardiální astma, cystická fi bróza, plicní tuberkulóza), poruchy imunity (alergie, AIDS), kožní onemocnění 

(ekzémy, lupénka), poruchy metabolických procesů (cukrovka, onemocnění ledvin), nádorová onemocnění, 

záchvatová onemocnění (epilepsie) atd.
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Graf 1: Diagnózy vedoucí ke zdravotnímu znevýhodnění (Hájková, 2008)

Müller a kol. (2001, str. 105) defi nují chronické onemocnění především u dětí:„Chronické onemocnění dítěte je 

charakterizováno závažnými organickými nebo funkčními změnami postiženého orgánu nebo systému s dlouhodobým 

nebo dlouhodobě předpokládaným průběhem (tj. nejméně tři roky), s  možností uzdravení nebo projevy remise či 

relapsu, kdy chronické onemocnění se může za určitých podmínek projevit jako akutní nemoc. Bez aktivního léčebného 

zásahu nelze chronické onemocnění zpomalit, zastavit, nebo zlepšit. Lze předpokládat následky v období dospívání 

nebo dospělosti.“ 

Světová zdravotnická organizace (www.who.int)1 věnuje chronickým onemocněním poměrně rozsáhlou stať, 

ve které uvádí několik zásadních informací: „Chronická onemocnění jsou ta, která splňují jednu nebo více následujících 

charakteristik: jsou trvalá, jsou způsobena nevratnými patologickými změnami, vyžadují speciální přípravu pacienta 

k rehabilitaci či jeho dlouhodobější kontrolu, pozorování, nebo péči.“ 

V pedagogice tvoří daná kategorie žáků jednu z cílových skupin podoboru speciální pedagogiky – somatopedie, a to 

cílovou skupinu značně početnou. V současné populaci školních dětí a žáků se výskyt zdravotně znevýhodněných 

odhaduje na 7–10 % (Říčan, Krejčířová, 1997).

Výzkumy sociálně vědních disciplín v  posledních desetiletích refl ektují nový pohled na  problematiku zdraví, 

nemoci, postižení. Rovněž v samotné speciální pedagogice je dnes již zcela překonán pohled na postižení jako 

na individuální patologii, abnormalitu a odchylku od normy omezující postiženého jedince. Speciální pedagogika 

tomuto trendu přizpůsobuje i moderní nástroje speciálně pedagogické diagnostiky. Ve starším pojetí, zjednodušeně 

řečeno, byla pomoc zdravotně znevýhodněnému žákovi závislá na jeho diagnóze. Pokud nebyla diagnóza přidělena, 

nebylo třeba terapie. V moderním – integračním – pojetí jsou důvodem k poskytnutí podpory žákovi jeho obtíže 

v učení. S rostoucím množstvím poznatků se stává proces diagnostikování stále složitějším a diagnostika speciálních 

potřeb, může mít velmi různorodé důsledky. Od pozitivních, kdy se zahajuje proces individualizace práce s žákem, 

až po negativní, kdy slouží pouze jako obranný štít před požadavkem plného školního výkonu a přizpůsobení se 

(Hájková, 2008).

1 

 http://www.who.int/topics/chronic_disease/en/ (cit. 2007-04-26)

Dg. vedoucí ke zdravotnímu znevýhodnění žáka
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Funkční poruchy žáka vyžadující zohlednění a podporu

Pro oblast pedagogiky jsou zvláště významná výzkumná šetření zaměřená na  hodnocení nepříznivé situace 

dítěte způsobené nemocí (Březáková, 1995) a  výzkumy kvality života dítěte podmíněné chronickou nemocí. 

Ve výzkumech tohoto typu bývá obecně sledována psychosociální adaptabilita dítěte, jeho schopnost vyrovnávat 

se zvláště s nepříjemnými symptomy nemoci, jako jsou prožitky bolesti, strachu, inkontinence, záchvatových stavů 

různého charakteru, poruchy hybnosti aj. Podle Vágnerové (1992) může být postoj žáka k  vlastní nemoci dán 

do  značné míry vnitřní dispozicí, která zahrnuje složku citovou a  kognitivní. Celé spektrum postojů k  vlastní 

nemoci zahrnuje úrovně od krajního odmítání nemoci, přes ambivalenci směrem k realistickému přijetí spojenému 

s  úsilím zvládnout nepříznivý stav. Na  subjektivní zpracování nemoci pak ještě mají zásadní vliv i  následující 

faktory:

Chronická nemoc může žákovi způsobovat nepříznivé stavy, které mají dopad na školní výkon: 

 bolestivé stavy během dne i noci

 poruchy spánku (narušení kvantity a architektury spánku) 

 poruchy vědomí, záchvatové stavy a akutní stavy ohrožující život

 poruchy kožní integrity

 poruchy srdečního rytmu 

 poruchy plicní ventilace 

 poruchy mikce a defekace s důsledky pro stravovací a pitný režim

 poruchy metabolické a funkční poruchy trávení 

Oslabení nervové soustavy nebývá u chronicky probíhajících nemocí způsobeno pouze intenzitou nepříjemných 

příznaků funkčních poruch, ale především dlouhou dobou jejich trvání. Psychické komplikace, které tím žákovi 

vznikají, se projevují individuálně rozdílně (zvýšenou anxietou, neklidem, dráždivostí, netrpělivostí, náladovostí, 

jindy vzrůstajícím strachem z  choroby, fobií a  depresemi). Reakce okolí (rodičů a  nejbližších osob) je často 

úzkostně orientována na dodržování léčebných opatření a chronicky nemocný žák se stává „zajatcem léčebného 
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režimu“ (dietetického,spánkového, pohybového). Společným úsilím ošetřujících lékařů, rodičů i  pedagogů by 

měly být nároky léčby uváděny do  souladu s  psychickými, věkově vývojově podmíněnými potřebami jedince. 

Znalost psychických potřeb chronicky nemocného dítěte a současně psychosociálních dopadů funkčních poruch 

provázejících jeho nemoc jsou základem edukačního programu (programu léčby a  výchovy v  podmínkách 

nemoci), který je potřeba sestavit pro každé chronicky nemocné dítě zvlášť. 

KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Z čeho je odvozen  termín  chronická nemoc ? 

2. Jaké jsou znaky chronicity ? 

3. Jaké funkční poruchy se mohou vyskytovat u zdravotně znevýhodněných žáků ? 

4. Jaké faktory mají vliv na subjektivní zpracování nemoci ?

PROJEVY FUNKČNÍCH PORUCH ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ

A PEDAGOGICKÁ PODPORA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 

Žák s epilepsií 

Epilepsie označuje skupinu poruch mozku různého původu, která se projevuje opakujícími se záchvaty s  velmi 

rozmanitými klinickými příznaky. Záchvaty jsou způsobeny výbojem v  elektrické činnosti určité části nervových 

buněk a mohou se projevovat poruchami vědomí a vnímání, křečemi, mimovolními pohyby, vegetativními projevy 

a psychickými příznaky. 

Epileptické záchvaty můžeme dělit z hlediska etiologického a topografi ckého, existuje více než 30 druhů záchvatů.

Epilepsie se dělí na idiopatickou (primární), symptomatickou (sekundární) a kryptogenní. Primárním epilepsiím 

chybí prokazatelná organická příčina. Objevují se výhradně v dětském věku a v adolescenci, často právě ve školním 

období. Sekundární epilepsie se rovněž projevuje opakovanými záchvaty, není prokázána genetická dispozice, 

avšak je prokázán vliv epileptogenních faktorů (např. zjizvení po traumatu). U kryptogenní epilepsie organickou 

příčinu předpokládáme, na jejím vzniku se podílejí různou mírou faktory genetické i exogenní.

Z topografi ckého hlediska dělíme záchvaty na fokální a difúzní. V prvém případě je defi nováno epileptické ložisko 

a z něj může vzniknout záchvat parciální, šířící se z ložiska do ohraničené oblasti, nebo může vzniknout záchvat 

generalizovaný. 

Parciální záchvaty vznikají fokálně (lokálně) a  mohou být dále děleny na  jednoduché parciální záchvaty bez 

poruch vědomí s  jednoduchou symptomatologií (např. motorickými svalovými záškuby na  jedné straně těla) 

a na komplexní parciální záchvaty s porušenými kognitivními funkcemi a komplexní symptomatologií. 

Jednoduché parciální záchvaty mohou mít počátek v  kterékoli části mozku a  symptomatologie je projevem 

postiženého okrsku. Komplexní parciální záchvaty často vznikají ve frontálním nebo temporálním laloku. Pokud 

tento typ záchvatů vznikne v dětském věku, může být způsoben nádorem glie.

Doba trvání parciálních záchvatů je obvykle od  30 sekund asi do  dvou minut. Stavy zmatenosti jsou časté 

po odeznění komplexních záchvatů, méně obvyklé jsou po odeznění záchvatů jednoduchých.
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Generalizované záchvaty jsou vždy bilaterální, svědčí tedy o  postižení obou hemisfér mozku a  dítě je vždy 

v bezvědomí. 

Mezi fokální záchvaty patří Jacksonova epilepsie. Projevuje se parciálními záchvaty s jednoduchými symptomy. 

Šíření výboje v kůře zůstává ohraničené, projeví se poruchou motoriky nebo senzorickým záchvatem. Epileptický 

záchvat může být různě dlouhý, obvykle trvá vteřiny až minuty. Klasickým záchvatem je tonicko-klonický záchvat 

(dříve grand-mal) s náhlým bezvědomím, křečemi, pomočením, pokousáním. Obvyklá doba trvání záchvatu je 

1–5 minut. Po odeznění záchvatu bývá pacient vyčerpán a v hlubokém bezvědomí. Po obnovování vědomí může 

být zmatený se ztrátou orientace, může být agresivní. Záchvat je provázen amnézií. 

K  jiným záchvatům patří absence – stavy provázené někdy záškuby v  určitých svalových skupinách bez ztráty 

vědomí. Po odeznění je žák schopen pokračovat v předchozí činnosti. Žák se v době záchvatu dívá strnule před 

sebe a nereaguje. Záchvat může trvat pouze 5–15 s. Na záchvat, který se může dostavit mnohokrát za den, se žák 

nepamatuje.

Vážnou komplikací epilepsie je tzv. status epilepticus, při němž se tonicko-klonické záchvaty několikrát opakují, 

aniž by žák nabyl vědomí.

Charakter záchvatu závisí na místě, které je v mozku postiženo, a liší se také s věkem pacienta. Obecně znamená 

epileptický záchvat náhlé, prudké zatížení nervové soustavy žáka. Po záchvatu bývá žák unavený a vyčerpaný. Žáci 

s epilepsií obvykle mají normální intelekt, i když v některých případech může být (farmakorezistentní) epilepsie 

příčinou snížení úrovně mentálních schopností nebo mohou být rozumové schopnosti dočasně poškozeny 

závažným průběhem epileptického onemocnění.

K diagnostice se používá vyšetření EEG a zobrazovací magnetická rezonance. K léčbě se využívají antiepileptika.

Pedagogická opatření pro žáka s epilepsií

Ve  většině případů lze vhodně zvolenou léčbou pohotovost k  záchvatům alespoň zmírnit, eventuálně ji zcela 

odstranit. Může ovšem přetrvávat zvýšená citlivost na vnější podněty, emoční labilita, větší ulpívání, těžkopádnost 

a unavitelnost.

Největším problémem z  hlediska školního prospěchu se stává rekonvalescence po  prodělaných epileptických 

záchvatech. Může přetrvávat zvýšená vyčerpanost, která se projevuje určitou změnou v chování a prožívání. Pro 

výuku je podstatná změna v potřebě stimulace. Děti mají menší potřebu stimulace, mnohé intenzivnější podněty 

nebo jejich zvýšená frekvence je mohou nadměrně dráždit a  vyčerpávat. Snadná unavitelnost vede ke  snížení 

potřeby nových zkušeností a zvyšuje tendenci dodržovat stereotypně určená pravidla chování a rituály denního 

režimu. Nemocné dítě bývá závislejší na vedení učitele, je méně samostatné a méně průbojné.

Každý pedagog pracující s  dítětem s  epilepsií musí znát problematiku tohoto onemocnění. Nezbytně nutná je 

dobrá komunikace mezi pedagogem a rodiči.

Pedagog by měl být rodiči informován o tom, jakým způsobem se záchvat u dítěte projevuje, jak probíhá, jaké má 

příznaky a jakým způsobem jej pedagog může zvládnout.

Pokud žák užívá léky v průběhu pobytu ve škole, měly by být jeho léky popsány a ve škole umístěny na takovém 

místě, aby k nim nemohli ostatní žáci. Je důležité také dbát na jejich správné užívání. Pro žáky s epilepsií, u kterých 

probíhají tzv. velké záchvaty (grand-mal), je možné získat ochranné pomůcky zabraňující poranění během 

záchvatu. Jsou to např. ochranné helmy nebo chrániče.

Při pobytu venku by měli být se skupinou, ve které je i epileptický žák, nejméně dva pedagogové. V případě záchvatu 

se pak jeden postará o postiženého žáka, druhý se věnuje ostatním žákům třídy. I při ostatních činnostech (př. 

jízda na kole, hry…) by měl být brán ohled na schopnosti a výdrž epileptického žáka. Žák by neměl být v žádném 

případě přetěžován, protože napětí nebo stres u něj mohou vyvolat záchvat.
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U některých žáků se před velkým záchvatem objevují prodromální příznaky, tzv. aura, signalizující příchod záchvatu 

a projevující se např. únavou, výkyvy nálad, přecitlivělostí či nervozitou. Starší žák už sám pozná, že se blíží záchvat 

a může učitele upozornit. V případě blížícího se záchvatu je dobré žáka uklidnit, odstranit věci a předměty, o které 

by se mohl poranit, a  případně zajistit pomoc druhého dospělého. Po  záchvatu bývá žák unavený, vyčerpaný 

a usíná. Necháme ho odpočinout, případně vyspat.

Žáci s epilepsií mohou vykonávat většinu pohybových aktivit. I zde je však nutné dodržovat určitou bezpečnost 

žáka s epilepsií. Hlavní a nejdůležitější zásadou je přítomnost dospělé osoby, která by v případě záchvatu poskytla 

postiženému první pomoc. Žáci by se také měli vyhnout velkému přetěžování při vytrvalostních sportech 

a aktivitách, u kterých hrozí nebezpečí pádu a zranění sebe nebo ostatních (např. horolezectví, potápění, cvičení 

na nářadí, oštěp). Stejně důležité je, aby dospělý, který má na starosti dítě s epilepsií, měl při sobě antiepileptika, 

která dítě užívá.

Epilepsií trpí asi 0,5–2 % jedinců z populace, u dětí je výskyt vyšší (3–5 %), asi 5 % dětí dostane jednou za život 

epileptický záchvat. Pravděpodobnost, že jedinec někdy v průběhu života prodělá epileptický záchvat, se pohybuje 

kolem 9 %, že onemocní epilepsií kolem 3 %. Protože se ale celá řada epilepsií vyléčí, celková prevalence je v populaci 

5–8 případů na 1000 obyvatel, tedy 0,5–0,8 %. 

Většina žáků s epilepsií navštěvuje běžné typy základních a středních škol. V Praze 4 existuje i speciální mateřská 

škola, ve které mají jednu třídu zaměřenou právě na děti s epilepsií. Pokud je epilepsie důsledkem jiného zdravotního 

postižení, mohou děti navštěvovat školy zaměřené na dominantní postižení. 

Žák s astmatem

„Průduškové astma je chronické onemocnění dýchacích cest. Je příkladem chronické nemoci vyžadující komplexní 

dlouhodobý léčebný přístup, v  němž hlavní roli hraje sám nemocný a  jeho rodina. Ve  všech věkových kategoriích 

zasahuje nepříznivě do kvality života nejen astmatika, ale i celé rodiny. Je nepochybné, že včasné stanovení diagnózy 

astmatu s včasným zahájením správné preventivní léčby, dodržování správného životního stylu vede k významně lepší 

kontrole nemoci, zlepšení prognózy a nižším ekonomickým výdajům na jeho léčbu.“2

Toto onemocnění může mít rozsáhlé sociální důsledky pro dítě školního věku především tím, že limituje možnost 

jeho pobytu v dětských kolektivech. Tito žáci jsou také většinou osvobozováni z tělesné výchovy, mají časté absence 

a během vyučovacích hodin jim bývají poskytovány různé „úlevy“ na základě jejich zdravotního stavu. Toto celkem 

zbytečně ještě posiluje jejich sociální izolaci. U většiny žáků s astmatem navíc nacházíme vadné držení těla, jejich 

svalová síla bývá snížena o  2,1–2,3  %. Tyto obtíže nevyplývají obvykle ani tak ze samotné nemoci, jsou spíše 

důsledkem netrénovanosti a nedostatku pohybu, stálého vyřazování z dětských her a ze školní tělesné výchovy, 

mohou eventuálně vyplývat i  z  přehnané péče o  žáka s  astmatem v  rodině, případně z  jeho špatné výživy. To 

vše vede k řadě poruch, počínaje odchylkami v tělesném vývoji přes poruchy funkční, psychické až k poruchám 

sociálním.“3

Astma musí být léčeno a dlouhodobě sledováno. Základní léky musejí být podávány pravidelně, v případě nutnosti 

i ve škole. Lékař pravidelně sleduje dechové funkce dítěte. Na základě tohoto sledování informuje rodiče nebo 

učitele o  tom, jaké nároky mohou na dítě klást. I když dítě dýchá normálně, může fyzická či duševní námaha 

2  http://fsps.muni.cz/~novotny/AstMedSport.htm ( cit. 2007-04-26)

3  http://fsps.muni.cz/~novotny/AstMedSport.htm (cit. 2007-04-26)
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ve škole spustit astmatický záchvat. Lékař může doporučit zvýšení dávky preventivních léků tak, aby dítě mohlo 

cvičit i v tělesné výchově. Během pylové sezóny je rozumné žáky s astmatem osvobodit od fyzicky namáhavých 

aktivit mimo budovy. 

Pedagogická opatření pro žáka s astmatem, zejména při tělesné výchově

 Ujistit se, že si dítě vzalo doporučené léky 15 minut před tělesným cvičením. Každé dítě, které je léčeno pro 

astma, by mělo tyto léky nosit s sebou.

 Zvláštní opatrnosti je potřeba v  chladném počasí. Studený vzduch může být významným spouštěčem 

astmatického záchvatu.

 U  astmatu se před začátkem cvičení doporučuje „dechová rozcvička“. Astmatik by měl chvíli hluboce 

nadechovat nosem a vydechovat ústy. Každé dítě si musí najít vlastní rytmus, který mu vyhovuje. Zpočátku 

nechat žáka běžet vlastním tempem. Pokud začne mít dechové potíže, které se projevují dušností a snahou 

dýchat ústy, je dobré nechat dítě jít chvíli krokem a  doporučit mu, aby se soustředilo na  dýchání pomocí 

techniky „kontrolovaného výdechu“: pootevřenými ústy vydechuje zpočátku krátce a  postupně výdechy 

prodlužuje tím, jak se mu ulevuje. Tento postup může opakovat až do dosažení normální dechové frekvence.

 Žákovi je nutné připomenout: aby nezapomněl na  léky, aby se příliš nepřepínal, aby věděl, kdy s  fyzickou 

aktivitou a cvičením skončit.

 V případě astmatického záchvatu: ukončit cvičení, umožnit dítěti polohu, ve které se mu nejlépe dýchá – pro 

většinu astmatiků je to sed s mírným předklonem, uklidnit dítě, co nejdříve aplikovat jeden či dva vdechy jeho 

bronchodilatačního léku, dávka může být opakována po 15 minutách, pokud příznaky přetrvávají. Učitelé by 

se od rodičů nebo lékaře měli seznámit se správným použitím inhalátoru. 

Žák s cystickou fi brózou

Cystická fi bróza (dříve i mukoviscidóza) je u nás jedno z nejčastějších smrtelných, geneticky podmíněných onemocnění 

s přibližným výskytem 1 na 3000 novorozených dětí (bez závislosti na pohlaví). Onemocnění postihuje dýchací a zažívací 

systém postižených jedinců (dýchací cesty, plíce, pankreas, ale i další orgány). Ještě v nedávné době většina nemocných 

umírala v dětském věku, v posledních 30 letech se zásluhou moderní medicíny situace změnila a jedinci s diagnózou CF 

se dožívají 30–35 let. Také kvalita jejich života je výrazně vyšší. Toto onemocnění je však i nadále nevyléčitelné.

Podstatou choroby je mutace genu uloženého na  dlouhém raménku 7. chromozomu (identifi kován byl v  roce 

1989). Tato porucha způsobuje alteraci transportů solí přes buněčnou membránu a  proces, který následuje, 

způsobuje poškození plicních obranných mechanizmů, rozvoj infekce a  zánětu a  tvorbu abnormálně hustého 

hlenu v postižených orgánech (dýchacího a trávicího ústrojí). Důsledkem je, že z plic nemohou být řádně a rychle 

odstraněny prachové částice a bakterie. Tyto zadržené nečistoty způsobují dýchací obtíže a záněty s následným 

těžkým poškozením plicní tkáně. V zažívacím traktu blokuje hustý hlen vývody slinivky břišní, které normálně 

do střev přivádějí enzymy nezbytné pro trávení potravy. Jestliže tyto enzymy ve střevech chybí, jedinec neroste 

a hubne, neboť nestrávené živiny odcházejí z těla nevyužity.

Diagnóza CF je u naprosté většiny pacientů stanovena již v raném věku. Podezření vzniká při výskytu následujících 

příznaků, které je možno běžně sledovat: recidivující infekce dolních cest dýchacích, chronický kašel, paličkovité 

prsty, trávicí potíže, hubnutí, porucha růstu, nápadně slaný pot. Toto jsou příznaky, jichž si mohou všimnout blízcí 

postiženého – rodiče, učitel.
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Nedílnou součástí diagnostiky jsou přesná laboratorní vyšetření. Jednoznačná diagnóza onemocnění je založena 

na zjištění vysokého obsahu chloridů v potu (potní test) a genetickém vyšetření mutací genu pro CF.

Nejzávažnějším projevem a  také nejčastější příčinou úmrtí je postižení dýchacích cest a plic. Pacienti s CF trpí 

trvalým kašlem, který však není pro ostatní nakažlivý, jelikož bakterie v plicích CF pacientů nejsou pro zdravé 

jedince infekční. Infekce dolních cest dýchacích a pneumonie mají tendenci ke zhoršování se vzhledem k věku 

a  zkracují se v  období bez známek nemoci. Ze subjektivních potíží jsou v  popředí námahová (v  termální fázi 

i  klidová) dušnost, kašel, který může být dráždivý a  omezovat pacienta v  denních činnostech, případně vést 

k nespavosti.

Dalším projevem choroby jsou trávicí obtíže. Absencí enzymů dochází k nedostatečnému zpracování potravy, což 

způsobuje průjmy, nepřibírání na váze, nechutenství. K dalším projevům CF může patřit cukrovka, cirhóza jater, 

u mužů neplodnost. 

V současnosti je CF na celém světě léčitelná, ale ne vyléčitelná. Cílem nejmodernější léčby je především zmenšení 

obtíží, které s sebou toto celoživotní onemocnění přináší. Je to onemocnění, které se i přes intenzivní inhalační 

a rehabilitační léčbu (musí se provádět několikrát denně) s rostoucím věkem zhoršuje. 

Základem léčby CF je ochrana před infekcí a boj s ní. V případě infekce je nutná léčba antibiotiky, které musejí být 

podávány déle a ve vyšších dávkách. Infekci dýchacích cest je třeba léčit intenzivně vysokými dávkami antibiotik, 

zpravidla podávaných do žíly po dobu minimálně 14 dní. Tuto antibiotickou léčbu je ve většině případů než je 

u  zdravé populace běžné, hlavně u  starších dětí a  dospělých, nutné opakovat v  pravidelných intervalech, a  to 

v nemocnici. 

Hlen v dýchacích cestách se zřeďuje inhalacemi. Po každé inhalaci se provádí rehabilitační dechové cvičení, které 

pomáhá odstraňovat hlen z dýchacích cest. V pokročilých stádiích onemocnění bývá nutné trvalé podávání kyslíku. 

Nezvratné, život ohrožující poškození plic je dnes již možno řešit transplantací. 

Nedostatečnost slinivky břišní (u 85 % nemocných) musí být nahrazena užíváním enzymů ve formě kapslí před 

každým jídlem, které umožní normální trávení potravy. K udržení dobrého stavu výživy potřebují nemocní s CF 

hodnotnou stravu, která obsahuje o 20–40 % víc energie než strava stejně starých, nepostižených jedinců, což 

nemocným s  CF činí velké problémy pro jejich chronické nechutenství. Nutné je dodávání vitaminů, zejména 

A a E. V léčbě se mohou dále využívat např. protizánětlivé léky, léky zabraňující zhoršování funkce jater, inzulín 

a další. 

Závažné onemocnění, jakým CF bezesporu je, zásadně ovlivňuje život žáka a  celé rodiny. Je nutné dodržovat 

pevný denní režim a přizpůsobit mu veškeré aktivity. Nezbytné jsou pravidelné inhalace prováděné ráno a večer, 

doprovázené dechovými cvičeními. Vhodné zájmové aktivity lze využít terapeuticky – např. hra na dechový nástroj, 

některé druhy sportů (doporučuje se plavání). Při všech aktivitách je třeba dbát přísných hygienických zásad 

a  zamezit kontaktu s možným zdrojem nákazy. Bakterie, které zdravého člověka vážně neohrožují, představují 

pro nemocného značné riziko. To se týká styku s kontaminovanou vodou (bazény, fontány, akvária), ale i běžných 

životních situací, jako je např. pití z jedné skleničky, společné jídlo apod.

Důležitá je také pravidelnost v  jídle a vyváženost stravy přizpůsobená potřebám nemocného – strava musí být 

hodnotná a vysokokalorická, na rozdíl od doporučení platných pro zdravé lidi je třeba dbát na to, aby strava byla 

bohatá na tuky a cukry. Také je nutné dodávat tělu dostatek soli, jíž nemocní nadměrně ztrácejí potem.

Pedagogická opatření pro žáka s cystickou fi brózou

Onemocnění nijak neovlivňuje intelekt nemocného žáka. Většina žáků zvládá běžnou školní docházku. Je však 

třeba přihlédnout k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu a v některých případech je doporučeno postupovat podle 

individuálního studijního plánu. Žák s CF má zpravidla častější absence z důvodu infekcí dolních cest dýchacích, 
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hospitalizací, pravidelných lékařských kontrol a rehabilitací. Chronický kašel, který nemocného neustále provází, 

není nakažlivý, proto není důvodem k přerušení školní docházky, stejně tak užívání antibiotik. Kašel nesmí být 

potlačován, protože pomáhá zbavovat se nahromaděného hlenu a často bývá potřeba i během vyučování provádět 

dechová cvičení, použít kapesní inhalátor.

Učitelé nemocného dítěte by měli být obeznámeni s  projevy nemoci a  instruováni rodiči, jak v  případě potíží 

postupovat. Je důležité, aby učitelé a rodiče byli v kontaktu a snažili se zajistit pro dítě bezpečné prostředí pro 

pobyt ve škole. Pokud jsou zajištěny podmínky a ošetřeny „krizové“ situace, není důvod, aby se dítě neúčastnilo 

všech aktivit stejně jako zdravé děti. To se týká pobytů ve škole v přírodě, výletů, tělocviku, jiných sportovních 

aktivit. Vždy je ale nutné, aby pedagog respektoval specifi cké potřeby, aktuální zdravotní stav i subjektivní pocity 

nemocného. Zejména u menších dětí je nutné, aby měl učitel přehled o lécích podávaných během dne a dohlédl 

na jejich užívání, aby znal způsob inhalací a obsluhy inhalátoru.

Někteří žáci s CF potřebují častější návštěvy toalety z důvodu poruchy trávicího systému, je tedy nezbytné jim je 

umožnit bez zbytečného upoutávání pozornosti. 

Stejně jako u všech ostatních případů, kdy je nutné žákovi určitým způsobem upravit, přizpůsobit podmínky, hraje 

i zde důležitou roli citlivý přístup pedagoga. Není třeba, je dokonce nežádoucí, slevovat z kladených požadavků 

na školní výkony, je však třeba brát ohled na zdravotní stav a dítě nepřetěžovat v období, kdy jsou potíže akutní. 

Náročným úkolem učitele je citlivě seznámit s  onemocněním spolužáky, případně jejich rodiče. Zdaleka není 

nutné, ani příliš vhodné, seznamovat je podrobně s diagnózou, spíše s projevy a praktickými důsledky nemoci 

– např. ujistit okolí, že nejde o nakažlivou nemoc, dětem zdůraznit, aby ohleduplně dbali hygienických pravidel 

ve vztahu k nemocnému. U menších žáků je jistě dobré vysvětlit důvod používání inhalátoru, seznámit je s ním 

jako s  nezbytnou pomůckou nemocného, jíž není nutné věnovat zvláštní pozornost. Je také vhodné seznámit 

děti s  důvodem častějších absencí nemocného a  podporovat spolužáky ve  vzájemné spolupráci (při dohánění 

zameškané látky). To vše by mělo probíhat citlivě, žáci by měli být vedeni ke vzájemné ohleduplnosti.

KONTROLNÍ OTÁZKY

Co víte o epilepsii ? 

Jaká pedagogická opatření by měl pedagog znát ve vztahu k žákům s epilepsií ? 

Co je podstatou astmatického stavu ? 

Jaká pedagogická opatření můžeme provést na podporu žáka s astmatem ? 

Jaká opatření lze provést ve prospěch žáka s cystickou fi brózou ? 

OPTIMALIZACE EDUKAČNÍHO PROCESU

U ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ

Ve prospěch integrace žáků všech znevýhodněných minorit je potřeba inovovat vlastní pojetí výuky, zdůraznit 

kultivační funkci školy spojenou s  právem dítěte na  aktivní účast na  procesu vlastního formování bez ohledu 

na vstupní dispozice, intelektové předpoklady a míru talentu. Součástí celkové kultivace osobnosti žáka, která je 

konečným cílem vzdělávání, je i formování vztahu dítěte k sobě samému a ostatním lidem ve společnosti s uznáním 

práva na odlišnost každého člověka. 

Rámcové kurikulum obsažené v  Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání stanovuje 

v  zájmu této kultivace uplatňovat princip diferenciace a  individualizace vzdělávacího procesu (při organizaci 
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činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky, při hodnocení), zabezpečit odbornou výuku předmětů 

speciálněpedagogické péče, uplatňovat různé učební styly, umožnit žákovi používat potřebné a  dostupné 

kompenzační pomůcky, využívat vhodné učebnice a  učební pomůcky, uplatňovat vhodné prostředky a  formy 

komunikace, spolupracovat s odborným poradenským zařízením, umožnit působení druhého pedagoga ve třídě, 

eventuálně asistenta třídního učitele v  případě potřeby a  v  souladu s  právními předpisy, uplatňovat zdravotní 

hlediska a respektovat individuální pracovní tempo žáka, odstraňovat architektonické bariéry, posilovat vliv rodičů 

na krajské i místní úrovni, jejich začlenění do tvorby koncepcí a systému péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, podporovat nadání a talent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné nabídky 

a s využíváním odpovídajících metod při výuce apod. (VÚP, 2003).

Žákům se zdravotním znevýhodněním, které přináší nároky na  režimová opatření během dne, vyhovuje nové 

členění vyučovacího času, kdy vedle standardních vyučovacích jednotek (45 min) jsou zařazovány i  kratší 

úseky (20minutové sekvence v  nižších třídách) či delší integrované celky spojované s  tematicky a  předmětově 

integrovanými projekty (blokové a epochové vyučování). Vítané jsou také změny v hodnocení žáka. Hodnocení bývá 

realizováno alternativní formou (slovní hodnocení, širší slovní hodnocení, komplexní slovní hodnocení na konci 

roku, kombinované hodnocení). Známka nemusí být rigidní šablonou pro všechny žáky. Hodnotící činnost častěji 

provádí také sám žák, který přebírá odpovědnost za své učení a učí se seberefl exi. Hodnocení jsou realizována jako 

průběžná a fi nální.

Průběžná slouží: 

– ke zjišťování vědomostí a dovedností volit druhy a formy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka 

a na něž nemá porucha negativní vliv,

– pro motivační složku hodnocení (hodnotí se jevy, které žák zvládl).

Finální jsou:

– číselná (známkou),

– širší slovní hodnocení,

– kombinace číselné klasifi kace a širšího slovního hodnocení.

Obecné zásady hodnocení chronicky nemocných integrovaných žáků směřují k pravidlům, kdy je žák odlišně 

hodnocen i vzděláván, není vystavován činnostem, ve kterých nemůže podávat optimální výkon, v hodnocení 

jsou odlišovány specifi cké problémy od nespecifi ckých, sleduje se, v čem je žák úspěšný, a ocení se i jím projevená 

snaha, posuzuje se a hodnotí pouze to, co žák stačil vypracovat, každé zkoušení, kontrolní práce jsou chápány jako 

zátěžová situace pro chronicky nemocného žáka, toleruje se pomalejší pracovní tempo, současně není žádoucí 

nadměrně tolerantní přístup.

Společná výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků intaktních předpokládá orientaci pedagoga 

na předpoklady a nároky každého jednotlivého žáka, v zájmu čehož musí pedagog plánovat: 

 Podporu vytrvalosti zdravotně znevýhodněného žáka

 U žáků se zdravotním postižením se setkáváme s variabilitou potíží v procesu učení, zvláště při dokončování 

úkolů. Patří k nim nesoustředěnost, rozptýlená pozornost, nerozhodnost, inertnost i únava. V těchto případech 

pozitivně působí relaxace, která přispívá k psychickému a tělesnému uvolnění a koncentraci. Také diferenciace 

při zadávání úkolů by měla být prováděna s povzbuzením i pedagogickým taktem.
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 Přípravu strukturovaných úkolů

 Nedostatek informací, jehož důsledkem je, že žák neví, co a  jakým způsobem má udělat, postupně vytváří 

předpoklady stresových situací. Prevencí mohou být zřetelně formulované pokyny, zpřesňující rámcové 

uspořádání úkolu, zpřehledňující jeho dílčí části i  jejich vnitřní souvislosti. Vytvořením příležitostí pro 

samostatné zopakování pokynů žáky získáme zpětnou vazbu o  tom, zda jim také dostatečně porozuměli. 

Ke stimulujícím, aktivizujícím informacím vyjádřeným pomocí příkazů, rad, otázek patří jako automatická 

součást kvality projevu dostatečná srozumitelnost řeči, odpovídající intenzita hlasového projevu, vhodná 

délka, přiměřená rychlost a přesnost (Janečková, 2003).

 Volbu učebního stylu

 Styly učení jsou postupy užívané při učení, které jedinec v daném období preferuje (Petlák, 2003). Diagnostika 

učebního stylu žáka musí být součástí práce pedagoga, který sleduje efektivitu učebního procesu i v  tomto 

směru. Na  základě poznání stylu učení preferovaného žákem může pedagog plánovat individualizované 

a diferencované postupy práce s ním. Preferenci auditivního učení, vizuálního učení, tendenci k celostnímu 

nebo naopak skladbovému učení, abstraktně sekvenční nebo konkrétně sekvenční styly, popř. náhodný 

styl učení aj. může pedagog odpozorovat, event. se o nich přesvědčit rozhovorem s žákem, zjistit analýzou 

žákovských prací nebo z výpovědí rodičů.

 Preference např. auditivního učení se u žáka vyznačuje tím, že si žák snáze pamatuje učební látku na základě 

sluchového vjemu. V těchto případech je potřebné verbalizovat veškeré instrukce, diskutovat o probírané látce 

nahlas, vyvolávat debatu mezi žáky, hovořit o problémových otázkách. Preference auditivního učení může být 

důvodem, proč se žáci se zdravotním znevýhodněním chtějí učit s kamarády v tandemu, preference vizuálního 

učení naopak vede k tomu, že se raději učí sami. 

 Komunikaci v učebních situacích

 Obtíže zdravotně postižených vznikají nejčastěji právě v komunikaci a v interakci s lidmi. Znalost techniky 

asertivního chování může situaci změnit. „Haló efekt“, empatie a sympatie mají podíl na projevech přátelství. 

Žáci intaktní se často orientují v přístupu ke zdravotně postiženému spolužákovi podle postojů učitele. Pro tuto 

situaci je prioritní získat informace o strukturování třídy, sociálních vztazích a jejich pravděpodobném vlivu 

na pozici žáka ve  třídě. Tyto informace poskytuje sociometrie, jejímž základním metodickým prostředkem 

je tzv. sociometrický test. Na  rozvinutí pozitivních vztahů mezi žáky se nepřímo podílejí také další osoby 

(asistenti, rodiče, nepedagogičtí pracovníci školy aj.) 

 Využití rodičovské autority

 Z výpovědí zdravotně znevýhodněných žáků vyplynulo, že se rádi učí s dospělými. Nejčastěji to jsou jejich 

rodiče, z nichž mnozí jim věnovali zvýšenou pozornost a od útlého dětství poznávali potřeby svého dítěte. 

Doporučujeme proto naslouchat rodičům těchto žáků, a získávat tak poznatky z jejich zkušeností. Setkáváme 

se s  tím, že maximální výchovné úsilí některých rodičů bývá paradoxně doprovázeno negativními projevy 

zvýšené empatie, soucitu, nadměrné péče, které postupně omezují aktivitu zdravotně postiženého jedince. 

Dalším problémem pak bývá malá samostatnost dítěte a infantilní vazba na rodičovskou autoritu. V těchto 

případech je potřeba korigovat očekávání a přístup rodičů a přesvědčit je o potřebě rozvoje autonomní identity 

dítěte.

 Stanovení přiměřených požadavků ze strany pedagoga

 Pro zdravotně znevýhodněného žáka bývá obtížné pochopit, co učitel očekává, zvláště když se setkává 

s  nízkými nebo nepřiměřenými požadavky. Nepřiměřenost reálnému stavu žákových schopností přináší 

nejistotu v projevu žáka. Podílí se sekundárně i na nepříznivém klimatu ve třídě. Povzbuzení učitelem, přátelské 

hodnocení je emocionální záležitostí a často je pak provázeno i pozitivní odezvou v projevu žáka (Janečková, 
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2003). Učitel upřednostňující výkon, ženoucí se od jednoho dílčího vyučovacího cíle k druhému s křečovitou 

snahou o naplnění vzdělávacího plánu v jistém smyslu trpí sám a utrpení vystavuje i své žáky. Z didaktického 

hlediska je základním nedostatkem v jeho působení malá fi xace učiva a nízká míra seberefl exe a zpětnovazební 

kontroly. 

 Dodržování vnitřně diferencovaného přístupu k žákům je základním požadavkem na inkluzivní vzdělávání. 

V rozlišování forem diferenciace je základem diferenciace vnější a vnitřní. Na základě vnější diferenciace bývají 

žáci rozdělováni do výkonnostních skupin, tříd, škol. Příkladem může být výběr žáků do tříd s rozšířeným 

vyučováním jazyků (matematiky aj.), negativním důsledkem této diferenciace je segregace žáků s postižením 

do  speciálních škol; zneužitím takto pojaté diferenciace bylo pak např. vzdělávání žáků romského etnika 

ve zvláštních školách. Neblahým důsledkem dosud uplatňované vnější diferenciace uvnitř třídy na základě 

kritéria úspěšnosti při plnění tempa v osvojování si poznatků ve škole je rozdělování žáků do výkonnostních 

a prospěchových skupin – výborných, průměrných a slabých. Vnější diferenciace bývá spojena s kvantitativními 

kritérii rozlišování, může mít pozitivní důsledky (odhalování sportovních talentů či nadaných).

 Specifi cká vztahová struktura heterogenní třídy podmiňuje i specifi cké klima třídy. Komunikační zvyklosti, 

vztahové relace žáků, zaběhlé způsoby chování žáků a charakter výměnných procesů ve třídě vytvářejí buď 

spíše otevřené, nebo spíše obranné klima třídy.

 Absence žákovské rivality, nutnost otevřené komunikace při řešení nestandardních situací, důvěra ve schopnosti 

učitele a  atmosféra vzájemné ohleduplnosti a  tolerance ve  třídách s  integrovanými žáky obvykle způsobují 

spíše otevřené klima ve třídách. Pedagogové, kteří mají dlouhodobější zkušenost se třídou, kam přibyl žák se 

zdravotním znevýhodněním, hovoří dokonce o změně klimatu třídy po jeho příchodu, někdy přímo o zvýšené 

senzitivitě celého žákovského kolektivu, jeho zjemnění a  větší soudržnosti. Rovněž případy výskytu šikany 

v integrujících třídách jsou spíše výjimečné.
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Problematika edukace mimořádně

intelektově nadaných žáků 

v inkluzivním prostředí ČR

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

Úvodem

Základním předpokladem pro vymezení pojmu rozumové (intelektové) nadání je úroveň rozumových dovedností. 

Většina autorů se dnes již shoduje, že na nadání není možné usuzovat z pouhopouhého výsledku inteligenčního 

testu. Stejně tak se ale většina odborníků zároveň shoduje, že intelekt tvoří základ pro rozumové nadání. Než 

se budeme podrobněji zabývat problematikou vzdělávání mimořádně nadaných dětí, je vhodné vymezit kritéria 

intelektového nadání podle celkového inteligenčního kvocientu. Intelekt je nejpřesněji měřitelná (i když kritizovaná) 

veličina, kterou lze takto vyčíslit. Další aspekty nadání, jako např. motivace k výkonu a tvořivost, mají mnohem 

menší pole pro exaktní vymezení a na jejich měření existuje mnohem méně standardizovaných nástrojů. Jedním 

z důvodů, proč jsou inteligenční testy stále široce využívané při diagnostice školního výkonu, je i fakt, že se zatím 

nenašel kvalitnější nástroj na jeho měření.

Nejčastěji využívané dělení intelektového nadání v našem státě (stupně rozumových schopností na základě skóru 

IQ)

 Mírně nadprůměrné nadání 111–119 bodů IQ

 Vyšší nadprůměr 120–129 bodů IQ

 Velmi vysoký nadprůměr (rozumové nadání) 130 a více

Obrázek představuje Gaussovu křivku rozložení intelektu dle směrodatných odchylek. V rozmezí šesti směrodatných 

odchylek se pohybuje téměř 99 % veškeré populace. Rozumové nadání je všeobecně vnímáno jako intelektová 

schopnost zasahující populaci od druhé směrodatné odchylky výše od průměru. Analogicky k této hranici tvoří 

intelektový výkon od 70 bodů IQ níže hranici pro vymezení mentální retardace. Hranice IQ 130 jako rozlišující 

znak výrazného nadání přijala i mezinárodní organizace Mensa, která sdružuje jedince s vysokým intelektem. Dá 

se říci, že ve většině odborné literatury je hranice intelektu 130 bodů IQ považována za projev mimořádného 
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(vysokého) nadání, které je hodné speciální pozornosti. Této hranice dosahují zhruba 2–3 % celkové populace. 

V průběhu vývoje školské politiky v posledních dekádách minulého století, kdy se odborníci začali systematicky 

věnovat studiu rozumového nadání a začali se jej také snažit přesně změřit, přicházela na svět také různá pojetí 

nadaných dětí a různá doporučení, co je s těmito dětmi třeba ve škole, ale i v širším sociálním prostředí dělat, aby 

jejich rozumové předpoklady nezůstaly nevyužity. Jedna z klíčových defi nic nadání pochází ze zasedání Columbus 

Group z roku 1991 a dobře vystihuje důvody, proč je zapotřebí dětem s intelektovým nadáním věnovat specifi ckou 

pozornost. Říká, že „nadání je asynchronní (nerovnoměrný) vývoj, ve kterém se kombinují zrychlené rozumové 

schopnosti a zvýšená intenzita k vytvoření vnitřních zkušeností a povědomí, které jsou svou kvalitou odlišné 

od normy. Tato nerovnoměrnost se zvyšuje spolu s vyšší intelektovou kapacitou. Tento fakt – tato jedinečnost – 

činí nadané obzvláště zranitelné, a vyžadují tak změny v rodičovské výchově, školním vzdělávání i poradenské 

činnosti, aby se mohli optimálně rozvíjet.“ (Columbus Group, 1991). Toto je jeden z více důvodů, proč nadaní 

žáci spadají do  kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, potřebují úpravy vzdělávání a  včasnou 

identifi kaci schopností pro zajištění optimálního kognitivního i sociálně-emocionálního vývoje.

Identifi kace mimořádně nadaných žáků

Vymezení pojetí nadání, způsob výběru pro typizované aktivity a  průběžná selekce nadaných dětí pro účely 

jejich kvalitního vzdělávání – tedy identifi kace – jsou klíčové pro kvalitní nastavení výukových a mimoškolních 

programů. Jsou podstatným momentem pro práci pedagoga jak pro optimální nastavení výuky v segregovaném /

specializovaném/ programu, tak i v rámci integrace v běžném vzdělávacím proudu. Proto budeme problematice 

identifi kace v této metodice věnovat samostatnou kapitolu. 

Stejně jako vymezení nadání není jednotné, liší se také přístupy k identifi kaci této kategorie. Rozhodla jsem se 

rozdělit identifi kaci na několik oblastí, a to z hlediska úhlu pohledu, který ji podmiňuje. Problematiku identifi kace 

vysokých schopností je nutno diferencovat. Ji nak budeme měřit nadání u předškolních dětí, jiné metody budeme 

využívat při diagnostice školních dětí a mládeže a jiné metody se využívají při posuzování schopností dospělých 

jedinců. 

Ve chvíli, kdy jsou děti již ve školním prostředí, vyvstávají nové a naprosto jiné potřeby a nároky na ně související 

s nově nabytým sociálním prostředím, které postupně převezme roli primární sociální skupiny (rodiny) doposud 

tvořící hlavní působiště jejich socializace. Děti se musejí odpoutat od jednostranné vazby na své rodiče a začínají své 

vzory a přátele hledat mezi spolužáky. Výhodou však v tomto věku je, že zájmy a také schopnosti pomalu přestávají 

kolísat, začínají se ukotvovat, a je tak možno přistoupit ke standardizovaným i nestandardizovaným metodám měření 

schopností, které mají již mnohem vyšší vypovídací hodnotu, než ty, jež máme k dispozici u dětí předškolního věku. 

Metody identifi kace z hlediska objektivity měření, využití diagnostických nástrojů

Metody měření schopností by se daly rozdělit do dvou kategorií, a to na metody objektivní (k jejich využívání 

jsou většinou zapotřebí psychologové či speciální pedagogové) a  metody subjektivní, kam spadají posouzení 

učiteli, rodiči, spolužáky, sourozenci či dokonce přáteli. Rozdíl mezi subjektivními a objektivními metodami je 

jistě zřejmý. Při objektivních metodách se využívají standardizované testy či metody, u subjektivních metod jde 

především o posouzení osobami, které zkoumané dítě dobře znají, a to buď ze školního prostředí, z domova nebo 

také ze zájmové činnosti. 

Mezi objektivní metody můžeme v tomto kontextu řadit: 

 IQ testy
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 Standardizované testy výkonu 

 Didaktické testy

 Testy kreativity

Mezi subjektivní metody identifi kace můžeme zařadit:

 Nominace skupiny učitelů1

 Nominace spolužáky2

 Rodičovské nominace

 Vlastní navržení

 Hodnocení výsledků činnosti (produktů)

 Zapojení do soutěží

Již v této fázi je však třeba podotknout, že ani jeden typ metody není univerzální, lepší či horší, dokonalejší či méně 

dokonalý. Je nutno si uvědomit, že oba typy metod (jak subjektivní, tak objektivní) mají v procesu identifi kace své 

místo a spoluvytvářejí celkový obraz o daném zkoumaném jedinci. Jak se studium nadání vyvíjelo, odborníci se 

tu a tam přikláněli k některému z typů metod měření. V počátcích zavádění inteligenčních testů došlo k velkému 

přeceňování výsledků těchto metod. Žák, jehož výsledek vykazoval více než IQ 130, byl automaticky považován 

za  vysoce nadaného. Postupem času se začaly výsledky IQ testů a  jejich predikce úspěchu v  budoucím životě 

zpochybňovat a hledaly se jiné metody posuzování dětí. Na řadu přišly dotazníky školního profi lu dítěte (tedy 

metoda nominace učitelem), zjišťovaly se dále názory širšího okolí na  potenciál či manifestované výsledky 

zkoumaných žáků. Významným bodem se stala nominace rodičů. Na první pohled se může zdát, že rodiče nebudou 

mít objektivní pohled na výkony svých dětí. Vždyť přece každý rodič vidí klady svých potomků, připadají mu 

na jejich věk ojedinělé a významné, rozhodně lepší než výsledky ostatních dětí. V této oblasti byla zadána výzkumná 

šetření. Překvapivě se ukázalo, že postoje rodičů, kteří měli zájem své děti přihlásit do programů (ať školních či 

volnočasových center) pro nadané děti, se výrazně shodovaly s výsledky objektivních testů schopností (Gallagher, 

Gallagherová, 1994). Z  těchto šetření tedy vyplývá, že rodičovská identifi kace rozhodně není zanedbatelnou 

složkou identifi kačního procesu. 

Metody identifi kace z hlediska osob (odborníků), které identifi kaci provádějí

Identifi kaci můžeme také dělit dle využívání metod psychologické a pedagogické diagnostiky. Toto dělení má význam 

z toho důvodu, že psychologické metody jsou přísně střežené a dostupné pouze psychologům se specializovanou 

úrovní kvalifi kace. Např. v  našem státě se absolvování studia školní psychologie považuje za  dostatečné 

psychologické vzdělání k provádění poradenské a diagnostické činnosti, nicméně pouze psychologický posudek 

(zpráva z vyšetření) z pedagogicko-psychologické poradny zaručuje z hlediska legislativního nastavení oprávnění 

pro kvalifi kované doporučení pro integraci nadaného žáka do školského zařízení. 

Pedagogické metody jsou dostupné různým pedagogům a mohou být za určitých okolností využívány i ve spolupráci 

s rodiči dítěte nebo s pedagogem volného času. 

1   Zatímco nominace jedním učitelem může být zaujatá, objektivnějším způsobem se může jevit zapojení více učitelů 

do komplexnějšího pohledu na daného žáka. Vhodnou se jeví metoda zadání dotazníku minimálně pěti učitelům, kteří se mezi sebou 

vzájemně neznají. To však může narážet i na technické možnosti dané školy, která v případě, že je menší, těžko zajistí účast pěti učitelů, 

kteří se mezi sebou neznají.

2   I v tomto případě je nutno vyhýbat se jakkoliv zaujatým informacím. Na druhé straně spolužáci mohou být velmi 

dobrými indikátory nadání při posuzování svých spolužáků, neboť mohou žákův školní život posoudit z jiné perspektivy než např. učitelé 

či vedení školy.



METODICKÝ MATERIÁL PRO PEDAGOGY PILOTNÍCH ŠKOL Projekt „MIP“ CZ.1.07/1.2.00/14.0125

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

74

1. Psychologické, pedagogicko-psychologické identifi kační postupy

 Standardizované testy inteligence, výkonu, tvořivosti

 IQ testy jsou stále, přes veškerou kritiku jejich objektivity, považovány za  jeden z  nejschopnějších nástrojů 

identifi kace nadání, i když jejich používání přináší specifi cké problémy. Jedním z nich je exkluzivní právo psychologů 

na jejich používání. Učitelé je nemohou sami administrovat. Standardizované testy tvořivosti jsou také nástroji 

psychologů, nicméně v nestandardizované podobě mohou být využívány i učiteli. Např. testy hudební umělecké 

tvořivosti jsou snadno administrovatelné. Testy kreativity mohou být také dobře využitelné u těch studentů, jejichž 

unikátní talenty nejsou ve školní výuce patrné. Tvořivé děti se často projevují jinak, než děti s „pouhým“ urychleným 

kognitivním vývojem. Můžou být problematičtější z hlediska konformity a respektování učitelových pravidel. U nás 

nejrozšířenější standardizované testy tvořivosti jsou Torranceho a Urbanův fi gurální test tvořivého myšlení. Navíc 

je stále problematická spolupráce pedagogické a psychologické veřejnosti. Pro základní informaci je na tomto místě 

nutné podotknout, že potvrzení identifi kačního procesu v legislativních podmínkách ČR patří do rukou psychologa 

ze školského poradenského zařízení (nejčastěji pedagogicko-psychologické poradny).

 Dotazníky motivace k výkonu 

 Motivace k podání vysokého výkonu (tzv. úkolová motivace nebo také zaměřená forma pozornosti, jak tuto 

kategorii někteří autoři nazývají) se dnes chápe jako nedílná součást komplexního modelu nadání. Důvod 

je ten, že bez ochoty ukázat své schopnosti je těžké výkon objektivně změřit. Nadané děti mívají často tuto 

úkolovou motivaci velmi selektivní. Pokud dítě skóruje vysoko v  testech intelektu i v  testech tvořivosti, ale 

metody měření motivace vykazují nízké hodnoty, s největší pravděpodobností se jedná o jedince v kategorii 

tzv. „podvýkonu“. Potenciál k výkonu se dá dobře změřit právě výkonovými a inteligenčními testy. Motivace 

se měří většinou formou dotazníků nebo je složkou psychologických testů osobnosti. Je tedy vhodné, aby 

se na  tuto složku nadání nezapomínalo, protože právě motivace podávat výkony – ať již napříč spektrem 

schopností nebo jen v oblasti zájmu nadaného jedince – je podstatným momentem sledování u nadaných žáků. 

 Osobnostní specifi ka žáka (projevy chování)

 Do diagnostiky projevů nadání neodmyslitelně vstupuje také složka osobnosti sledovaného žáka. Osobnostní 

projevy mohou v rané fázi identifi kace výrazně napovědět o povaze nadání dítěte. Jedním z výše zmíněných 

diagnostických postupů při identifi kaci nadání žáků je nominační škála, která je v podstatě prezentována jako 

výčet osobnostních a výkonových charakteristik, které učitel může sledovat ve vzdělávacím procesu. Proto je 

podstatné všímat si osobnostních specifi k dětí, a to nejen při pedagogické práci s dětmi ve škole, ale také při 

poradenské činnosti psychologa v situaci diagnostického vyšetření.

 Pozorování při školní práci v kontextu učební situace

 K diagnostice projevů chování slouží více metod. Jde o sledování žáka za využití metody nominačních stupnic 

či behaviorálních škál (posuzování projevů chování dítěte) nebo lze využít např. i metody strukturovaného 

pozorování či rozhovoru. Ve všech zmiňovaných způsobech jde o doplnění obrazu žáka v úzkém kontaktu 

s ním, kdy je možné odhalit skutečnosti, které testové metody vzhledem ke svému příliš řízenému způsobu 

administrace neumožňují.

 Rozbor výsledků práce žáka (projekty, portfolia atp.)

 Jak prospěšné jsou složky prací dítěte, pokud rodiče či škola věnují pozornost jejich systematizaci a archivaci! 

Kolik zajímavých informací nám o dítěti podají jeho kresby, slohové práce, portfolio, deník nebo dlouhodobější 
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projekty. Je dobré, pokud máme tyto materiály k dispozici, protože z nich můžeme prvky nadání rozpoznat už 

u velmi malých dětí. Psychologické projektivní metody také čerpají z kresby, např. ruky, stromu či postavy.

 Rodinná anamnéza, strukturovaný rozhovor s žákem, učiteli, rodiči

 Obraz o  dítěti pomáhá dokreslit i  rozhovor s  osobami, které dítě dobře znají. Samozřejmě je nutné začít 

u rodičů. Neméně podstatnou osobou je ale také učitel či vedoucí zájmového kroužku, lektor či osobní trenér. 

Vnímají žáka v kontextu specifi čtější situace, než jakou je vyučování, a mohou si všimnout podstatných rysů 

osobnosti stejně tak jako skrývaných projevů nadání. Psycholog při vyšetření většinou začíná rodinnou 

anamnézou, zjišťuje základní rysy rodinného prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, zázemí a možnosti, které mu 

rodina poskytuje, a deklarované výchovné problémy, se kterými rodiče nadaného dítěte přicházejí. 

2. Pedagogické identifi kační postupy

 Studijní výsledky, dílčí a celkové výkony žáka

 Známky a průběžné či celkové hodnocení jsou samozřejmě primárním ukazatelem výkonu dítěte v jednotlivých 

školních předmětech a významným ukazatelem studijního prospěchu žáka. Pokud bychom se však na  tuto 

kategorii podívali z hlediska korelace s nadáním dítěte, najdeme značnou rozporuplnost. Odborníci poukazují 

na  fakt, že nadání nemusí jednoznačně ústit v  ty nejlepší školní výsledky. A  také se v praxi často stává, že 

pokud učitelé na základě studijních výsledků žáků mají nominovat nadané k identifi kaci, velmi často se nadání 

u těchto dětí v individuálních testech neprokáže. Proč tomu tak je? 

 Důvodů je mnoho. Nabízí se např. vysvětlení, že vzdělávací programy škol jsou většinou zaměřeny na žáka 

průměrného. Tedy i  žák mírně nadprůměrný může na  většině základních a  středních škol dosahovat 

velmi dobrých výsledků obzvláště, pokud je zároveň osobnostně vyrovnaný, cílevědomý a  pracovitý. Svou 

pracovitostí, systematickým přístupem ke studiu může kompenzovat své schopnosti, a tedy jeho výsledky se 

mohou do značné míry srovnávat i s dítětem, které má výjimečný potenciál. Právě mimořádně nadané dítě 

naopak může cítit, že není okolím podporované prokazovat maximální možné výsledky, může se odlišovat 

ve způsobu chápání věci, nemusí mít motivaci pracovat na maximum svých schopností. Již v raném dětství 

si může zafi xovat model, že vyčnívat ve  svých výkonech a  zájmech není okolím (především vrstevnickou 

skupinou) akceptováno a  že je lepší zůstat v  průměru. Tyto dva typy dětí většinou rozeznají až podrobné 

psychologické testy, ale ve školním prostředí mohou učitelům splývat.

 Závěrem je však nutné říci, že to neznamená, že by se studijní výsledky dětí neměly vůbec brát v potaz při 

posuzování nadání žáků. Nicméně neměly by být jediným kritériem.

 Projektové úlohy, zapojení do soutěží, bonusové úkoly

 S ohledem na řečené v předchozím bodě je vhodné konstatovat, že naopak nadstandardní úkoly, nezávislé 

a  samostatné projekty, zapojení žáka do  soutěže, kde funguje vlastní nominace (žák se může do  soutěže 

dobrovolně přihlásit, aniž by ho učitel předem vybral), mohou výrazně přispět k  odhalení specifi ckých, 

oborových nadání dětí i tam, kde samotné známky o výrazných schopnostech nesvědčí. Všechny tyto aktivity 

mají totiž společné, že dávají studentům možnost volby aktivity dle vlastního zájmu, mohou zde promítnout 

oborovou blízkost a své studijní preference. Jak u nadaných, tak u běžných žáků je známý fakt, že mnohem více 

zapojují své schopnosti a dovednosti ve chvíli, kdy téma aktivity, projektu či soutěže odpovídá jejich zájmu, 

kterému se někdy i extenzivně věnují ve volném čase. Proto je vhodné tyto typy úkolů zavádět do vyučování, ale 

samozřejmě musejí dostat hlavní prostor v oblasti mimoškolního vzdělávání, které má především stimulovat 

vnitřní motivaci dětí ke studiu a smysluplným způsobům trávení volného času.
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 Využívání vyšších úrovní myšlení při náročnějších úkolech, iniciativa žáka

 Pokud školní i  zájmová výuka obsahuje prvky vyšší náročnosti, může se zde odhalit nadaný žák. V  rámci 

taxonomie kognitivních cílů (srovnej s hierarchií kognitivních cílů dle Benjamina Blooma) by bylo vhodné, 

aby výuka častěji umožňovala zapojovat myšlení žáků na úrovni analýzy, syntézy a hodnotícího posouzení. 

Diferenciace učiva na základě úrovní myšlení vlastně umožňuje, aby celá třída pracovala na stejném tématu, ale 

úkoly zadávané pro jednotlivé typy žáků se liší náročností a pluralitou zadání, formou zpracování i očekávanými 

výstupy. 

 Nadaní žáci se mohou rovněž dobře projevit, pokud dostanou příležitost pracovat samostatně. Samostatnosti 

jsou schopni mnohem dříve, než je tomu u běžné populace. Musejí však být na nezávislé učení a projekty 

dobře připraveni a systematicky vedeni k tomu, aby volnost nevyužívali k neplnění předložených zadání, ale 

aby dobře těžili z nabídnuté nezávislosti. K  tomuto účelu se dá vhodně použít tzv. „metoda kontraktového 

vyučování“. Nejde o nic složitějšího, než že učitel se žákem sepíše smlouvu – tzv. kontrakt, kde je ve vzájemném 

souhlasu mezi pedagogem a dítětem specifi kováno, na čem bude dítě pracovat, jaký časový rámec je na úkol 

vymezen a  jaké výstupy se očekávají. Žák má v takovém případě pocit větší zodpovědnosti za výsledky své 

práce. 

 Nominační škály a stupnice (charakteristické výkonové a behaviorální projevy)

 Stejně jako u psychologické diagnostiky i pedagogové mají k dispozici celou řádku dotazníků a  škál, které 

specifi kují možné projevy nadaných dětí ve školních situacích. Někdy se zaměřují pouze na oblast chování 

dítěte (behaviorální škály), někdy popisují i  oblast projevů výkonu v  daném oboru činnosti. Často bývají 

univerzální, někdy ale také oborově kontextové. V naší republice zatím není zaběhnutá tradice využívat tyto 

identifi kační postupy. Dají se ale velmi jednoduše adaptovat ze zahraničních zdrojů. V příloze této metodiky 

naleznete Renzulliho nominační škálu pro učitele, která je velmi podrobná a dá se dobře použít i v našem 

vzdělávacím prostředí. 

 Pedagogická zkušenost

 Vždy mě velmi překvapovalo, když mi učitelé s letitou pedagogickou praxí říkali, že se zatím ve svém působení 

nesetkali s nadaným žákem. Moje zkušenost stejně jako statistická pravděpodobnost svědčí o tom, že každý 

učitel pracující na běžné škole (základní či střední), jehož pedagogická praxe je delší než 5 let, se zcela jistě 

s nadaným žákem, a to dokonce i s žákem mimořádně nadaným, dozajista setkal. Někteří učitelé, kteří se nebojí 

o svých zkušenostech otevřeně hovořit, mi naopak říkají velmi zajímavé poznatky o svých nadaných žácích. 

Říkají obvykle něco jako: „Ten hoch (či dívka) byl skutečně výrazně nadaný, bylo to zkrátka na něm poznat. 

Neptejte se mě, jak jsem to poznal, ale věděl jsem to hned od začátku, kdy jsem ho začal učit.“ Pedagogická 

zkušenost může do  značné míry vést učitele k  rozpoznání projevů nadání. Pokud ji tedy nechápeme jako 

kritérium univerzální a  100% platné, může také často přispět k  rozpoznání nadaných žáků v  různých 

předmětech a různém věku.

KONTROLNÍ OTÁZKY KE STUDIU:

Jakým způsobem můžeme měřit intelektové nadání?

Proč jsou některé způsoby měření kritizovány? 

Věříte ve výsledky IQ testů, znáte výšku vlastního IQ? Proč ano, proč ne?

Jak může učitel poznat mimořádně nadaného žáka?
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Způsoby práce s mimořádně nadanými žáky

Často se předpokládá, že nadaní a  talentovaní to „zvládnou sami“ bez potřeby odborné podpory či vedení. Tento 

předpoklad je naprosto neoprávněný, jak již bylo dokladováno na více místech našich textů. Známý pedagog Benjamin 

Bloom poznamenal, že i  přes vrozené charakteristiky či nadání tyto děti nikdy nedosáhnou extrémní úrovně 

schopností, pokud jim nebude poskytnut systém dlouhotrvající intenzivní podpory, vzdělávání, výchovy a tréninku. 

Ani ta nejnovátorštější a nejpozornější škola nemůže naplnit vzdělávací potřeby těch nejnadanějších studentů v rámci 

běžného vyučování či dokonce v rámci běžného školního roku. Jsou vyžadovány speciální přístupy, metody a formy 

vzdělávání, dostatečná nabídka mimoškolních aktivit (ať již na úrovni školy nebo i ve střediscích volného času), které 

poskytují dostatečnou úroveň a vedení těm, kteří disponují vysokými schopnostmi. 

Tyto zkušenosti odborníků ze zahraničí lze jistě do značné míry využít i pro tvorbu vhodných vzdělávacích aktivit 

pro nadané děti v našem státě. Na tomto místě jsem sestavila obdobný seznam obecně platných zásad, které bychom 

doporučili tvůrcům vzdělávacích programů, které by měly vytvářet prostor pro realizaci mimořádně nadaných 

jedinců.

1) Kontakt s intelektovými vrstevníky

V našem státě neexistují příliš široké příležitosti pro segregaci nadaných dětí v rámci hlavního vzdělávacího proudu. 

Důvodů je mnoho a především je nutné říci, že vzdělávání obecně směřuje k inkluzivnímu přístupu. Hlavní výhodou 

segregace je ale fakt, že nadaní mohou studovat po  boku dalších dětí s  obdobnými zájmy, způsobem myšlení 

a úrovní schopností. V situaci, kdy taková alternativa je prakticky nemožná, je nutné tuto možnost poskytnout 

alespoň v rovině kroužku či aktivity volného času. Dlouhodobá přátelství a intenzivní vrstevnické vztahy vznikají 

např. na  letních pobytech pro nadané děti s  tematickým zaměřením. Zde talentované děti a mládež skrze svou 

oblast zájmu nacházejí velmi snadno své přátele. Ve výuce toto bývá složitější, obzvláště v případě, že nadaný žák 

studuje v heterogenním kolektivu dětí s velmi odlišnými zájmy a schopnostmi. 

2) Setkání s odborníky z praxe

Příklady táhnou. To je známé rčení, které platí i pro nadané děti. Není nic, co by více inspirovalo k úsilí ve vzdělávání, 

než vidět vhodný příklad člověka, který to daleko dotáhl, který našel výborné zaměstnání a  je uznávaným 

odborníkem v  některém oboru, např. i  na  mezinárodní úrovni. Nadané děti musejí dostat příležitost setkat se 

s takovými osobami. Podpoří to jejich motivaci jít za svým cílem a systematicky pracovat na vlastní studijní dráze. 

3) Podpora profi lace zájmů a vedení k výběru studia a profese

Nadané děti – obzvláště ty všeobecně nadané – mívají veliký problém s profi lací a výběrem studijní cesty. Kariérové 

poradenství u  talentovaných proto sehrává klíčovou roli. Mívají problém si vybrat tu jednu cestu v případě, že 

jim ve  škole jde více oblastí, zvlášť pokud je to napříč přírodovědným a  humanitním spektrem oborů. Vybrat 

si studium matematiky, když jim jdou stejně dobře i jazyky a historie? To je velmi těžký úkol. Zájmová činnost 

je v tomto případě často vodítkem pro volbu. Pokud nepomůže školní výuka, nadaní budou hledat mezi svými 

koníčky ten směr, kterým by se dali. 

Na  základě těchto zásad, minimálně v  doméně intelektových schopností, je zřejmé, že je téměř nemožné najít 

všeobecný, platný a  spolehlivý systém, na který by navazoval uzavřený systém podpůrných programů. Je tomu 

přesně naopak. Mělo by se usilovat o to, aby existovalo co největší množství prostředků k naplnění potřeb těch, kteří 

chtějí prospívat a vykazují vysokou míru motivace. Celoškolní programy pro nadané žáky by měly být zaváděny 

pragmaticky, být snadno dostupné, diferencované a co nejotevřenější. 

Přirozeně nelze poskytovat programy pro talentované bez jejich vstupní identifi kace. Existují dva způsoby, jak 

toho dosáhnout. Ve většině zahraničních států fungují dva základní přístupy pro identifi kaci za účelem výběru 
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do  specializovaných programů. Buď vzniká aréna, kde jednotlivci pracují na  zadaných úkolech a  obstojí jen ti 

nejschopnější (dle jakéhokoliv kritéria) a výběr je dobrovolný, nebo může být využito psychometrického přístupu, 

kde se spoléhá na  standardizované testy, které jsou (či alespoň by měly být) validními predikátory talentu či 

vysokých schopností. První přístup je nejlépe ilustrován akademickými soutěžemi, ten druhý vyhledáváním 

talentů (Goldstein, Wagner, 1993). 

Přizpůsobení obsahu výuky – problematika obohacování učiva a akcelerace

Obsahové možnosti adaptace školního prostředí nabízejí také nepřeberné množství alternativ. Možností školní 

práce s nadanými žáky je v současné době velmi široká nabídka. Ne všechny přístupy se uplatňují ve všech kulturách 

a  samozřejmě že nejsou všechny využitelné k uplatnění v českých školách. Některé z následně prezentovaných 

přístupů vyžadují adaptaci na podmínky českých škol nebo konkrétního školního zázemí, což bývá denní prací 

učitelské profese. 

Základní dva přístupy, které se využívají při práci s  nadanými, jsou obohacování učiva (z  angl. enrichment) 

a  urychlování učiva – akcelerace (z  angl. acceleration). Pod názvy těchto přístupů je možné zahrnout široké 

spektrum různých metod, některé metody jsou zařazovány i do obou těchto hlavních výukových postupů (Davis, 

Rimmová, 1998).

Obohacování je známé i v českých školách. Vždyť víceletá gymnázia a specializované školy jazykové a matematické 

nejsou ve své podstatě ničím jiným než rozšířeným programem, který má sloužit nadaným dětem buď ve specifi ckých 

oblastech (jazykové, sportovní, hudební a matematické základní školy), nebo ve všeobecně kognitivních oblastech 

(víceletá gymnázia), kde se předpokládá vyšší úspěšnost akademické orientace žáků a jejich pokračování ve studiu 

na vysoké škole. 

Obohacování učiva může ale také vhodně fungovat na dobrovolnické bázi. V tomto ohledu bychom mohli počítat 

se všemi volnočasovými programy pro nadané děti, ať již realizovanými na  úrovni školy formou odpoledního 

kroužku nebo externě v některém ze středisek volného času. 

Obohacování učiva je využitelné od nejnižší úrovně diferenciace v rámci jednotlivých vyučovacích hodin až k velmi 

systematické změně celého školního programu. V obohacování jde především o rozšíření znalostí, pochopení, 

zájmů a dovedností za hranici běžného kurikula. Obohacování by mělo vždy probíhat na úrovni vývojových 

potřeb žáka či studenta. Jde o  soubor metod vhodných i  pro znevýhodněné studenty (jazykově, kulturně či 

socioekonomicky). 

Příklady obohacování: 

 exkurze

 zapojení do soutěží

 odpolední vzdělávací kluby

 odborníci ve výuce

 využívání technologií

Obohacování napomáhá studentům zlepšit dovednosti kreativního myšlení, schopnosti řešení problémů, kladení 

otázek, iniciaci samostatného výzkumu aj. Modifi kace výuky může v tomto smyslu probíhat co do šířky a hloubky 

informací. Nadaní nejsou zvýhodňováni vůči svým spolužákům; nepřekračují svůj ročník. Hlavním problémem 

těchto aktivit se jeví jasný cíl. 

Defi nované základní cíle obohacování jsou: 1. zlepšení schopnosti analyzovat a řešit problémy; 2. rozvoj silných, 

hlubokých a hodnotných zájmů; 3. stimulování originality, iniciativy a sebekontroly (Davis, Rimmová, 1998). 
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Významnou roli při obohacování mají extra materiály. Ty mohou být společné pro více škol nebo umístěny 

v knihovně školy, aby si je dítě mohlo kdykoliv prohlédnout. Musejí mít souvislost s obsahem hodin a lze je využít 

v době, kdy děti předčasně dokončí úkol nebo prostě jako motivaci. Pečlivě vybrané hračky či hry mohou podnítit 

pozorovací a plánovací schopnosti dítěte. Odpovídající materiální zázemí tvoří významnou podporu nejen při 

obohacování výuky, ale při celkovém vzdělávání nadaných žáků. Samozřejmostí by měla být kvalitně vybavená 

knihovna (odborná literatura i beletrie) stejně jako počítačová učebna zařízená s ohledem na věk žáků (počítačová 

síť s  přístupem na  internet vytvářející žákům podporu při samostudiu, programování, e-learningu, počítačové 

simulaci, prezentaci, realizaci projektů).

Jako vhodná se jeví i audiovizuální učebna (pro výuku cizích jazyků, práci s interaktivní tabulí, vytváření a sledování 

poslechových i vizuálních nahrávek různých forem i rozsahu) a laboratoř pro přírodovědné obory s odpovídajícím 

přístrojovým vybavením. 

Škola by měla vytvořit a  organizačně řešit prostor pro samostatné či skupinové vzdělávání nadaných žáků. 

V kmenových učebnách by žáci měli mít přístup k různorodým materiálům, učebním pomůckám pro manipulaci, 

pozorování, ověřování a  výzkum, ke  stavebnicím i  didaktickým a  tvořivým hrám a  specifi ckým pomůckám 

v souladu s konkrétním individuálním plánem žáka. 

Osvědčilo se také prostorové členění třídy do jednotlivých tvořivých center (jazykové – encyklopedie, slovníky, 

krásná literatura, deskové a karetní hry pro rozvoj jazykových schopností, CD přehrávač s nahrávkami v cizím 

jazyce, diktafon; matematicko-fyzikální – stavebnice a hlavolamy, soupravy pro pokusy a pozorování, tematické 

puzzle a hry, např. sudoku, odborná literatura; přírodovědné – lupy, mikroskopy s preparáty, sestavy pro pokusy 

a pozorování, odborná literatura, tematické puzzle a hry; rukodělné a výtvarné – pracovní ponk s nářadím pro 

práci se dřevem, modelovací vosk, keramická hlína, různorodý textilní a výtvarný materiál a tematická odborná 

literatura). 

Je vhodné efektivně využívat i  školní pozemek a  zázemí jiných institucí včetně jejich specifi ckých nabídek 

(vysokoškolské laboratoře, ekocentra, zoo, muzea a galerie s jejich vzdělávacími programy i aktuální nabídkou aj.).

Akcelerací se rozumí urychlování školního procesu, pokud se prokáže, že dítěti tempo dané disciplíny nevyhovuje, 

že učivo zvládá mnohem rychleji. K této variantě se přiřazuje i předčasný vstup do školy u dítěte mladšího šesti 

let a  také diskutované přeskakování ročníků nebo tzv. rychlíkové třídy, kdy se např. šestiletý program vměstná 

u vybraných žáků do čtyřletého cyklu (Mönks, 2002). Mezi formy akcelerace jsou řazeny: předčasný vstup na vyšší 

úroveň vzdělávání, akcelerace v rámci jednoho vyučovacího předmětu, seskupování studentů s lepšími výsledky 

v určitých předmětech, dále vertikální seskupování (věkově heterogenní), paralelní studium, kdy žák základní školy 

může současně studovat některé předměty na střední škole, „zhuštění“ studia, kdy se dítě se učí podle normálních 

osnov, které ovšem zvládne za třetinu času. 

Mezi akcelerační formy také patří studium organizované samotným studentem, zatímco ostatní děti ve  třídě 

dohánějí přednesenou látku nebo vedení práce s odborníkem v dané oblasti, kdy může jít o třídní učitele nebo 

o  osobu zvenčí školy (tzv. mentorování). Dalšími možnými metodami akcelerace jsou: mimoškolní aktivity – 

vzdělávací kurzy nabízené na vyšší úrovni, např. univerzitní (Davis, Rimmová, 1998).

Akcelerace je metoda, která znamená razantnější zásah do průběhu studia nadaného. Naskýtá se proto otázka, kdy 

je a kdy není vhodné žáka akcelerovat. Je především nutné zjistit, zda důvody k akceleraci nejsou jen výsledkem 

nátlaku jiných osob, např. učitelů, ale především rodičů. Akcelerace je doporučována pouze pro děti v  pásmu 

horních 2 % inteligence. Učitel, který bude s dítětem spolupracovat, musí s akcelerací souhlasit, stejně tak musejí 

souhlasit rodiče a  dobrovolně souhlasit i  sám akcelerovaný žák. Dítě by mělo být v  dané oblasti excelentní, 

emocionálně stabilní a rozumět tomu, co ho čeká, co akcelerace obnáší.

Mezi pozitivní výsledky akcelerace patří méně důrazu na  bezpředmětné opakování a  dril, přiblížení úrovně 
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studia dítěte a  jeho výsledků, adekvátní uznání jeho schopností bez ohledu na věk dítěte či ročník studia, větší 

prostor pro akademické hledání, zvýšená produktivita, více času pro vlastní zájmy dítěte, větší možnost setkávat 

se s  intelektovými vrstevníky, méně monotónní práce a  nudy a  zvýšená motivace, snížená pravděpodobnost 

podvýkonu, rozvoj vhodných pracovních návyků a  vyvarování se konfl iktů s  vrstevníky, kteří nesdílejí zájmy 

a schopnosti nadaného.

Existují ale také nebezpečí spojená s akcelerací. Ty lze rozdělit do čtyř oblastí:

1. Akademická:

 neschopnost srovnat se s větším akademickým tlakem,

 mezery v přípravě, které se budou projevovat v průběhu studia,

 fyzická či emocionální nezralost,

 nedostatek zkušeností (v nezávislém učení aj.),

 rozvoj znalostí a základních schopností zbrzdí rozvoj kreativity a divergentního myšlení.

2. Emocionální:

 frustrace z vyšších nároků způsobí stres a vyhoření,

 omezené možnosti k vytvoření přátelství vedou k izolaci,

 omezené možnosti věnovat se zájmům a koníčkům vedou k problémům v pozdějším životě.

3. Sociální:

 limitované možnosti rozvinout sociální schopnosti,

 nedostatek času a možností spřátelit se s vrstevníky a odmítání staršími spolužáky,

 nedostatek sociálních aktivit adekvátních jeho věku.

4. Omezené mimoškolní možnosti:

 méně možností účastnit se mimoškolních aktivit s vrstevníky,

 fyzická nevyspělost omezuje začlenění nadaných do fyzických aktivit se spolužáky (Southern, Jones, Stanley, 1993).





KONTROLNÍ OTÁZKY:

1. Jaké jsou výhody a nevýhody obohacování a akcelerace? 

2. Který přístup je vám z hlediska vaší pedagogické práce bližší? Vysvětlete proč.

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) slouží ke  zkvalitnění procesu vzdělávání identifi kovaného žáka, 

respektuje aktuální podmínky vzdělávání v kontextu konkrétní školy, ve které se žák vzdělává. Vychází ze školního 

vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka.

Jde o dynamický, strukturovaný plán vzdělávání, který odráží specifi ka daného žáka v oblasti kognitivní, afektivní, 
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motorické a sociální. IVP vychází z aktuálního vývoje žáka a průběžně je upravován v souladu s jeho vzdělávacími 

potřebami. V rámci IVP se vymezuje způsob organizace výuky žáka a stanovují se úpravy vzdělávacích obsahů. 

Tento plán zohledňuje závěry psychologické diagnostiky, zejména osobnostní specifi ka žáka a  jeho studijní 

předpoklady (včetně zvláštností), závěry pedagogické diagnostiky, které dokládají aktuální stupeň dosažených 

vědomostí, dovedností a návyků. Následná poradenská péče o žáka je koordinována a zajišťována poradenskými 

pracovníky školy (výchovný poradce, školní psycholog / školní speciální pedagog). Součástí IVP je harmonogram 

plánovaných opatření ve vzdělávání a následné zhodnocení jeho plnění. Realizátory procesu vyhodnocování IVP 

žáka jsou: učitel pověřený péčí o žáky s IVP na škole a učitelé, kteří plán vytvářejí. Odpovědnost za kvalitu a realizaci 

IVP má ředitel školy, ten také schvaluje zahájení jeho využívání ve výuce nadaného žáka (Informace ke vzdělávání 

dětí, žáků a  studentů mimořádně nadaných [Věstník MŠMT 12/2006]). Ukázka strukturace individuálního 

vzdělávacího plánu pro nadaného žáka včetně námětů na jeho vyplnění je k nalezení na www.rvp.cz.

Přístup k nadanému žákovi v běžné třídě

V rámci integrace nadaného žáka je třeba organizací výuky, vhodně volenými strategiemi z hlediska obsahu výuky 

i  formami a  metodami práce vytvořit takové edukační prostředí, které zohlední jeho specifi cké individuální 

vzdělávací potřeby s cílem rozvíjení silných i slabých stránek žáka a prevencí nebo podporou jeho osobnostních 

nebo sociálních problémů. Při vytváření takového prostředí je nutné zvážit aktuální potřeby samotného žáka, ale 

také reálné možnosti školy v souladu s vytvořeným vzdělávacím programem. 

Základní dva principy, o které se může výuka v běžné třídě s nadaným žákem opírat, jsou stejné jako při integraci žáků 

s odlišnými typy speciálních vzdělávacích potřeb – princip individualizace a současné diferenciace vyučovacího 

procesu. Jednou z možností je tzv. diferenciace úkolů, která předpokládá vytvoření různých úrovní obtížnosti 

úkolů k  zadanému tématu od  nejjednodušších po  nejsložitější, jejímž výsledkem je víceúrovňové vyučování. 

Diferenciací se rozumí také členění žáků podle vstupních znalostí, schopností a dispozic s cílem vytvořit pro 

ně optimální vzdělávací podmínky, přiměřené jejich předpokladům. Nadaným žákům velmi prospívá možnost 

poměřit své schopnosti s výkonově srovnatelnými vrstevníky. Proto je dobré, aby pro nadané žáky byl zaveden 

alespoň částečně systém skupinové výuky, kde je možné využít úrovňově vyrovnaných (podobných) skupin.

Při individuálním tempu žáka ve vyučování je třeba mít jeho pokroky na zřeteli. Návrh plánu, dle kterého je možné 

postupovat, zobrazuje následující tabulka.
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Tabulka – diferencovaný učební plán žáka (Winebrennerová, 2001).

Využitím vhodných metod v edukačním procesu se informace a poznatky nestávají cílem vyučování, ale působí 

jako prostředek k rozvoji myšlení, kreativity i osobnosti žáka. Proto je nutné při přípravě výuky mít na paměti 

specifi cké individuální potřeby jednotlivých žáků, a  vytvořit tak pro třídu motivující a  efektivní program. 

Kognitivní, sociální i  emocionální faktory obsažené ve  specifi ckých vzdělávacích potřebách nadaných žáků se 

odrážejí i  v  základních principech pro vzdělávání nadaných – dostatečné množství uspokojujících a  pestrých 

podnětů a aktivit na hranici nebo nad hranicí zkušeností žáka, smysluplnost, učení v souvislostech orientované 

na  rozvoj vyšších úrovní myšlení, tvořivost, individuální přístup akceptující netypické kognitivní, osobnostní 

i emocionální zvláštnosti nadaných. Dále uvedené metody a formy činností jsou příklady pro praktické uplatnění 

výše uvedených zásad. 
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Pedagogické zásady pro vzdělávání nadaných

Závěrem je vhodné upozornit na základní zásady práce s nadaným žákem pro realizaci jeho potenciálu. Lze je 

členit do deseti základních principů:

1. Umožnit pracovat rychlejším tempem

 U nadaných dětí je velmi podstatné, aby dostaly občas ve výuce příležitost pracovat tempem rychlejším, než 

je nastaveno pro zbytek třídy. Někdy jsou rozdělováni jako „badatelé“ a „řešitelé“, někdy zase jako „tvůrčí“ 

a „produktivní“. V obou případech jde o to, že jedni potřebují více času na elaboraci (propracování úkolu), 

aby vytvořili dle vlastních kritérií dostatečně hodnotný výstup, a druzí se zaměřují na rychlá a správná řešení 

úkolů. Zejména pokud je ve třídě nadaný žák typu „řešitel“, je vhodné, aby měl učitel připravenu zásobárnu 

náhradních úkolů, které může využít v případě, že žák skončí se zadaným úkolem dříve než zbytek třídy či 

skupiny. 

2. Méně procvičování, umožnit postup dopředu

 O nadaných dětech se často uvádí, že zvládají učivo již ve fázi evokace, kdy je učivo představováno jako nové. 

Někdy nepotřebují čas na procvičení a upevnění, i když jde o novou látku. V takovém případě je vhodné jim 

umožnit v rámci diferenciace obsahu postup dopředu např. nabídnutím alternativního obsahu či prezentací 

zajímavých souvislostí. 

3. Náročnější výuka

 Pro nadané žáky by měla výuka obsahovat i  prvky vyšší náročnosti. V  rámci taxonomie kognitivních cílů 

B. Blooma by bylo vhodné, aby nadaní mohli ve výuce více využívat úroveň analýzy, syntézy a hodnotícího 

posouzení. Mohli by tak pracovat na stejném tématu jako zbytek třídy, ale úkoly pro ně by byly náročnější svým 

zadáním, formou zpracování i očekávanými výstupy.

4. Nezávislost

 Mnohem dříve, než jak je tomu u běžné populace, mohou nadaní pracovat samostatně. Musejí však k tomu být 

dobře vedeni a připraveni. Nechat nadaného žáka pracovat na nezávislém (individuálním) úkolu či projektu 

může postrádat efekt, pokud je dítě ponecháno napospas. Pokud je ale na nezávislý úkol dobře připraveno, 

může z tohoto přístupu mnohé vytěžit.

5. Kreativní myšlení a divergentní úkoly

 Nadané děti s vysokou úrovní tvořivého myšlení preferují úkoly, kde není předem dáno správné řešení, ale 

správným se chápe větší množství různých (byť i neobvyklých) řešení. V rámci tréninku tvořivosti je vhodné 

též umožnit studentům vyjádřit vlastní produkt různými způsoby ztvárnění včetně kreslení, tvůrčího psaní či 

dramatizace.

6. Abstraktní úkoly

 Metodou abstrahování myslíme odhlížení od zvláštností a soustředění se pouze na to, co u všech předmětů 

můžeme určit jako podstatné, všeobecné. Opakem abstrakce je konkretizace, kdy odhalujeme to, co je pro daný 

předmět (objekt, jev) ojedinělé. Nadaní žáci dokáží již v časnějších vývojových fázích pracovat s abstraktními 

pojmy.

7. Kontakt s intelektovými vrstevníky

 Nadané děti by měly dostat prostor setkat se s  dětmi obdobných zájmů, zaměření i  úrovně vědomostí 

a schopností. Bez kontaktu s výkonovými vrstevníky se mohou cítit osamělí, nepochopení a navíc hrozí riziko, 

že pojmou za standard být vždy automaticky nejlepší bez větší snahy či píle. Tento postoj je rizikový, vzhledem 

k tomu, že se nadané děti nenaučí efektivně se učit. V pozdějším věku pak mohou těžko čelit konkurenci ze 

strany intelektových vrstevníků, kteří strategie efektivního osvojení nové látky zvládly.
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8. Zkušenostní učení

 Zkušenostní učení je založeno na koncepci učebního procesu, která oproti klasickému pojetí zvýrazňuje aktivní 

roli žáka. Cílem není pouhé osvojení si vědomostí a  dovedností, ale především přenesení výsledků učení 

do praktického života a zároveň i využití každodenní zkušenosti jako vydatného zdroje poznání. Proces učení 

probíhá jako cyklus těchto stadií: konkrétní zkušenost, pozorování a refl exe, zobecňování a prověření závěrů 

v nových situacích. Nadané děti velmi výrazně profi tují z naučeného, pokud vidí jasnou a přímou souvislost 

s dennodenní realitou nebo návaznost na další studium.

9. Umožnit ranou specializaci v rámci výuky

 Nadané děti je možné vést k časnější specializaci pro některý obor studia. Pokud jde o studenty, kteří mají již 

v mladším školním věku hluboký zájem o některou vzdělávací oblast, lze jim umožnit tento zájem uplatňovat. 

Na druhé straně existuje skupina nadaných studentů, kteří mají vysoké schopnosti ve více oblastech studia. 

U nich bývá problém se specializací studijní dráhy stejně jako s výběrem aktivit pro volný čas. Tyto studenty 

je naopak dobré systematicky směřovat ke  specializaci, a  umožnit jim tak některé oblasti studia rozvinout 

do větší hloubky. 

10. Opora o vlastní zájmy

 Opora o zájem nadaného je základním pilířem obohacování výuky. Obohacování obsahu vyučovaných témat 

oproti běžnému kurikulu je vhodným způsobem práce se všemi žáky ve  třídě. Je třeba však diferencovat 

aktivity k osvojování i upevňování učiva a využívat možností skupinové i individuální práce žáků. Pokud není 

obohacující výuka žákem vítaná a stává se nežádoucí, nejenže pro daného žáka postrádá význam, ale činí také 

nadbytečnou práci učitele, který ve volném čase věnuje svou energii přípravě speciálních úkolů pro nadaného.

KONTROLNÍ OTÁZKY:

Co nadaný žák ve vyučování nejvíce potřebuje?

Myslíte si, že pro výuku nadaného žáka je zapotřebí nadaný učitel? Proč ano, proč ne?
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Vzdělávání žáků-cizinců

s ohledem na kulturní a jazykovou situaci 

Mgr. Jasmin Muhič 

Předmětem kapitoly je vzdělávání žáků nečeského původu, zejména s ohledem na kulturní a jazyková specifi ka. 

Kulturní odlišnosti se ve vzdělávacím procesu mohou projevovat v různých rovinách. Může se jednat o odlišné vnímání 

postavení jedince vůči kolektivu, o rozdíly ve verbálním vyjadřování a v projevování emocí, o různé interpretační 

modely pro psychické stavy a procesy nebo o odlišný pohled na otázky soukromí a intimity.

Individualismus versus kolektivismus

Jednou z  hlavních charakteristik západní kultury je individualismus. V  individualistické kultuře je jednotlivec 

vždy jasně odloučen od jiných. Člověk se rozhoduje nezávisle na jiných a za svá rozhodnutí nese individuální 

odpovědnost. Jeho úspěch v životě je založen na jeho vlastních schopnostech a úsilí. 

Důležitým prvkem individualistické kultury je vznik pocitu viny, když člověk zklame vlastní očekávání nebo 

očekávání jiných. U osob z kolektivistické kultury bývá následkem neodpovídajícího chování spíše pocit studu. 

Vina je pocit spojený se situací jednotlivce, zatímco pocit studu se vztahuje k celé komunitě, ke které osoba patří. 

V kolektivistických kulturách je identita individuí vždy tvořena ve vztahu ke skupině, odpovědnost je rozdělena 

v rámci kolektivu a blaho komunity stojí nad blahem jednotlivce. 

Ve škole může snadno dojít k mylnému hodnocení závislosti osoby z kolektivistické kultury na rodině nebo na 

širší komunitě. Z perspektivy západní kultury se osoba, která tvrdí, že se nemůže rozhodnout v otázce výběru 

povolání bez porady staršího bratra, považuje za závislou a nevyzrálou. Z hlediska kolektivistické kultury je právě 

individualismus a zaměření na vlastní zájmy znakem sobeckosti a nevyzrálosti. 

O rozdílném pojetí sociální závislosti výmluvně vypovídá příběh jednoho čínského postgraduálního studenta, 

který ve Spojených státech studoval problémy poradenských klientů. Jeden z  klientů popisoval vztahy ve své 

rodině a stěžoval si na přílišné vměšování rodičů do jeho života. Tento čínský student měl značné potíže, aby 

vůbec porozuměl, na co si klient vlastně stěžuje. Z jeho perspektivy se jevilo jako zcela přirozené, že rodiče nesou 

odpovědnost za své děti, a že je vedou životem.

Verbální a citové projevování – kontrola emocí

V  poradenství se obecně zdůrazňuje význam verbálních schopností a schopností projevovat city. Osoby, které 

se dokážou jasně vyjádřit, jsou často považované za ideální poradenské klienty. Poradenský proces je z největší 

časti založen na mluvení a na vyjadřování citů. V  psychoterapii je schopnost verbalizování citů vnímána jako 

pokrok. Takový význam verbálního projevu je charakteristický pro individualistickou kulturu, jakou je evropská. 

Příslušník kolektivistické kultury je vychováván spíše ke zdrženlivosti ve verbálním projevování. Ve většině 

asijských kultur se například děti a mladiství učí, aby mluvili, jenom když je dospělí osloví nebo je k mluvení přímo 

vyzvou. Člověk z nezápadní kultury, nezvyklý na normy verbálního projevu v ní platné, může prokazovat úctu a 

respekt k učiteli nebo k jiné osobě, která pro něho reprezentuje autoritu, mlčením. V takové situaci snadno vzniká 

na straně učitele nedorozumění v  interpretaci jeho chování. V  asijských kulturách se lidé otevřenému projevu 

citů vyhýbají a kontrola emocí je oceňována jako znak dobré výchovy a kultivovaného společenského chování. 
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Odlišnosti ve způsobu, jakým lidé projevují své city, se ukazují i v rámci evropského kulturního prostoru. Je také 

důležité nezapomínat na fakt, že se typické kulturní a etnické vlastnosti u konkrétního jedince nemusejí vůbec 

vyskytovat. Proto je při práci s takovým klientem vždy zapotřebí zdravá dávka opatrnosti a skepse vůči v zásadě 

užitečným a platným kulturně-antropologickým poznatkům a informacím.

Uvědomělost, pochopení vlastní situace 

Myšlenka, že člověk změní své chování, když porozumí důvodům v pozadí vlastních konfl iktů a jiným prvkům 

psychické dynamiky a uvědomí si vlastní motivy, je pevně zakotvena v  tradicích západní kultury. Uvědomění 

si a pochopení jsou základem procesu, ve kterém člověk přidává nový význam problematickým zkušenostem 

a zážitkům z  minulosti. Pochopení je také úzce spjato s  procesem vzdělávání a s  prohlubováním schopnosti 

uvědomovat si sebe sama. 

V kolektivistických kulturách se na takové ponořování se do vlastního nitra nahlíží spíše s nedůvěrou. Imigrant 

si vlastní problémy může defi novat velmi konkrétně a „povrchně“ v souvislosti s otázkami každodenního života 

– jak najít zaměstnání nebo školu, jak vyřešit problémy se sousedy apod. Podle některých autorů má psychologie 

například v  čínské kultuře obecně malou hodnotu. V  řadě kultur je psychologický přístup běžně spojován 

s psychickou poruchou a životním událostem se nepřisuzují psychické důvody ani se nevyhledávají psychologická 

vysvětlení. Číňané věří, že přílišné přemýšlení o problémech problémy přináší. Vyhýbání se negativním myšlenkám 

je zárukou mentálního zdraví.

Otevřenost a intimita

Většina západních poradenských teorií zdůrazňuje důležitost otevřenosti v  přístupu k  problémům klienta. 

Obecným předpokladem je, že poradce jako „cizí“ osoba bez osobních vazeb ke klientovi disponuje požadovanou 

objektivností, která umožňuje nalezení nové a odlišné perspektivy v nahlížení na problém klienta. 

V  mnoha nezápadních kulturách je svěřování se s  osobními problémy cizí osobě považováno za nepřípustné. 

Osobní potíže odráží situaci celé rodiny a nepřipouští se, že by svěřování se cizí osobě problém vyřešilo. 

Íránský manželský pár byl odkázán na pomoc manželské poradny v otázce manželovy nevěry a konfl iktů v rodině. 

Manželka nechtěla vůbec připustit, že by osoba, která je vůbec nezná, mohla být schopná poskytnout jim v jejich 

situaci jakoukoliv pomoc. 

Ve Spojených státech je mezi klienty z řad Afroameričanů častý názor, že poradci sice mají dobré úmysly, a že i 

když nejsou špatnými lidmi, přesto reprezentují diskriminující systém, a tak mohou zneužít důvěrných informací 

o svých klientech. Z černošské perspektivy je nekritická otevřenost vnímána jako potenciální nebezpečí. 

Někdy klienti považují otázky, které poradce klade, za snahu po osobním sblížení a přirozeně očekávají, že mohou 

klást stejně intimní otázky poradci.

Racionální oproti metafyzickému modelu vysvětlování

Západní způsob myšlení upřednostňuje racionální model vysvětlování událostí a zážitků a spoléhá na kauzální 

souvislosti. V mnoha jiných kulturách se příčiny a důsledky událostí vyhledávají v  jiných, méně „racionálních“ 

dimenzích. Příčina nemoci může být nalezena v „uhranutí“ a v působení „nadpřirozených“ jevů. 

Příklad z  poradenské praxe ve Švédsku znázorňuje, jak rozdílné způsoby vysvětlování běžných životních 

jevů ovlivňují nejenom chování v  každodenním životě, ale také vnímání chování jiných. Jistá kurdská žena si 

postěžovala na to, jak jsou Švédové „studení“. Jako ilustraci svého postoje uvedla, že švédské ženy, když jejich dítě 

onemocní, nejdříve se mu dotknou čela, pokud je teplé, tak mu změří teplotu, a potom, pokud je teplota opravdu 

vysoká, odvedou dítě k lékaři. Kurdská matka by naopak ihned vyběhla ven z domova a alarmovala by všechny 
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sousedy. Chování švédské matky je racionální. Kurdská matka vnímala racionální postoj v  takové situaci jako 

projev nedostatku citů. 

Cílem poradenské interakce v dimenzi racionální, resp. iracionální interpretace skutečnosti není jenom přiblížit 

klienta ke způsobu vnímání světa z perspektivy kultury poradce (většinové společnosti), ale také pochopit jeho 

osobnostní a kulturní perspektivu. Obraz světa klienta je klíčem pro porozumění toho, jak se chová a jak vnímá 

chování jiných.

Univerzální a kulturně podmíněné chování

Některé prvky lidského chování lze považovat za univerzální. Jedná se především o projevování citů, které je 

hluboce zakořeněné v lidské biologii. Na druhé straně je rozsáhlá oblast kulturou získaných způsobů chování a 

projevování.

Univerzální chování

Zde uvádíme některé příklady projevování citových postojů, které lze považovat za univerzálně lidské:

mávání rukou na pozdrav,

smějeme se, když nás něco baví,

zčervenáme nebo si zakrýváme tvář, když se stydíme,

leknutí v šoku,

pláč ze smutku nebo z bolesti,

vraštíme čelo, když máme starosti nebo nepohodlí,

zaujímáme fetální pozici, když je nám zima nebo cítíme zoufalství,

vytváření bariér zkřížením rukou nebo nohou jako projev distance k jiným,

pokrčení rameny jako vyjádření, že něco nevíme,

celkové poklesnutí těla jako projev únavy,

fňukání při přetrvávajícím a intenzivním utrpení,

vzpřímený postoj jako projev pozornosti nebo sebejistoty,

otevřená dlaň jako projev upřímnosti,

delší oční kontakt při projevování dobrých úmyslů a upřímnosti,

četné pohyby rukou kolem tváře, hlavy a krku, když je osoba pod stresem, nebo jedná neupřímně nebo usilovně 

přemýšlí.

Kulturně podmíněné chování

Lidské chování je z velké části ovlivněno kulturou, ke které osoba patří. Zde následují vybrané příklady kulturně 

podmíněných způsobů chování: 

V zemích Blízkého Východu je u mužů běžné vzájemné objímání a líbání na tvář při setkání namísto podávání 

ruky. V některých z těchto zemí není za jistých okolností neobvyklé, že se dva muži drží za ruce. Podávání ruky 

se v globalizované světové civilizaci stává všeobecnou normou. Tento způsob zdravení zdaleka není univerzální. 

Stejné pocity a úmysly se v jiných kulturách vyjadřují objímáním, líbáním, náklonem, spojenými dlaněmi před 

hrudníkem nebo třením nosů. 

Přidržení něčího nosu je v  kultuře národu Todan v  jižní Indii projevem respektu. Ve většině ostatních kultur, 

včetně naší, se jedná o projev opačný. U kyperských Řeků se podobné gesto používá jako pozdrav. 

V řecké kultuře je projevem neúcty, když někdo v kostele stojí s rukama za zády nebo sedí se zkříženýma nohama. 

V Evropě se většinou nejí rukama. V Indii, Nepálu, Pákistánu nebo v Bangladéši je tento způsob hodování normální. 
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V Číně, v Japonsku a v jiných východoasijských zemích se používají hůlky. 

V islámských zemích muži nenosí kraťasy a ženy jsou zahalené. V některých z nich mají ženy celé tělo zahalené 

černou tkaninou. Fyzický kontakt s muži mimo rodinu a domov je pro tyto ženy zcela nepřípustný. Přetrvávající 

oční kontakt s muži mimo rodinu je rovněž přísně zakázán. Ve většině evropských a v mnoha asijských kulturách 

toto kulturní vyjádření cudnosti neexistuje. Naopak, nudismus je většinou sociálně zcela akceptován. 

Západní ideál ženské krásy diktuje štíhlé tělo. V arabských zemích jsou upřednostňované plnější ženy. Africký 

kmen Ibo rovněž upřednostňuje tlusté ženské tělo, které je vnímáno jako příslib dostatečného přísunu potravy. 

Ve většině kultur oddaní muži a ženy žijí spolu. V některých kulturách, jako na Papuy Nové Guinei manželé žijí 

odděleně – žena s ostatními ženami, muž s ostatními muži. Dcery žijí s matkami a synové s otci. 

Zvyky ve stravování jsou zcela kulturně podmíněné. Katolíci se v  pátek vyhýbají masu (projev půstu) a často 

v pátek jedí rybu. Japonci upřednostňují syrovou rybu. Číňané jedí psy a opice. Muslimové a Židé nejedí vepřové. 

Hinduisté nejedí hovězí. Francouzi jedí žáby, šneky, koně a syrové maso. Arabové jedí velbloudí maso a pijí 

velbloudí mléko. Domorodí Australané jedí červy. Některé africké kmeny pijí krev. V kmeni Janamano v  Jižní 

Americe jedí vši a smažené brouky. Židé se postí o Jom Kippuru, muslimové v měsíci ramadánu. 

Paradigmatem kulturních odlišností jsou náboženské praktiky. Židé a křesťané vykonávají pouť do Jeruzaléma, 

muslimové do Mekky, hinduisté do Benaresu a buddhisté do Tibetu. Někteří křesťané ctí sobotu, většina ale 

neděli. Židé navštěvují synagogy obvykle v sobotu. Den odpočinku pro muslimy je pátek a modlí se pětkrát denně. 

V některých kulturách může muž mít více manželek, v zemích západní kultury by se tím dopustil trestného činu. 

Popis prvků kulturně podmíněného chování by mohl jít do nekonečna. Tento krátký soubor příkladů znázorňuje 

zásadní skutečnost – každá kultura vede vlastní způsob života tak, jak jsou lidé v ní zvyklí a naučení.

KONTROLNÍ OTÁZKY

Dokážete rozpoznat v chování svých žáků prvky kulturně podmíněného chování? 

Dokážete rozpoznat, zda váš žák projevuje pocit viny nebo studu? 

Přemosťování kulturních bariér 

Při práci s osobou z určité kulturní nebo etnické skupiny je velmi užitečné vytvořit si stručný přehled hlavních 

nebo nejnápadnějších rozdílů mezi vlastním způsobem chování a způsobem chování lidí z  dané kultury. Zde 

nabízíme jako příklad stručné porovnání arabské kultury s kulturou evropskou.

Prvky arabské kultury:

1. občas se jí pravou rukou bez použití příboru,

2. objímání a polibek při pozdravu,

3. doma se nenosí obuv,

4. ženy komunikují jenom s jinými ženami, s muži výlučně v rodině,

5. přesnost není považovaná za důležitou,

6. ženy si zahalují hlavu a tělo,

7. oční kontakt ženy s mužem na veřejnosti je zakázán,

8. nejí se vepřové maso,

9. ženy a muži nenavštěvují mešitu společně,

10. malá fyzická vzdálenost v sociálním kontaktu, komunikace se stejným pohlavím.
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Prvky evropské kultury:

1. jí se příborem na jídlo,

2. při pozdravu se podává ruka,

3. doma se nosí obuv,

4. ženy komunikují svobodně,

5. přesnost je považovaná za důležitou,

6. ženy se oblékají svobodně,

7. oční kontakt mezi mužem a ženou je normální,

8. jí se vepřové maso,

9. ženy a muži společně navštěvují kostel,

10. větší fyzická vzdálenost v sociálním kontaktu.

Na základě takového krátkého seznamu odlišných kulturních prvků lze zpracovat případovou studii jako pomůcku 

pro práci s určitou skupinou klientů. Tato studie by se měla pokusit o odpověď na klíčové otázky.

KONTROLNÍ OTÁZKY 

 Jaký je účel nebo motiv každého ze zjištěných prvků chování?

 Které z těchto prvků zatěžují úspěšné sociální fungování osoby v českém prostředí a jak?

 Které z těchto prvků nemají vliv na sociální fungování člověka?

 Které prvky lze považovat za neslučitelné s životem v českém prostředí a z jakých důvodů?

 Jaký je postoj učitele vůči projeveným prvkům chování?

 Jak lze přizpůsobit komunikační styl učitele pro přemostění kulturních bariér?

Problémy v adaptaci na školní prostředí

Žáci z  řad přistěhovalců a etnických a kulturních minorit se setkávají se všemi běžnými problémy žákovské 

populace. Skutečnost kulturní, rasové nebo etnické odlišnosti může k těmto problémům přidávat ještě jinou kvalitu 

a dodatečně komplikovat jejich řešení. 

Rasové a kulturní minority se v  jisté míře setkávají se sociálními předsudky v téměř každé společnosti. Rasová 

nesnášenlivost a rasově motivované násilí může ve školním prostředí přerůst ve formu šikanování. Řada výzkumů 

provedených v evropských zemích se značným počtem rasově odlišných žáků prokazuje, že se rasová nesnášenlivost 

ve školách vyskytuje poměrně často a někdy je běžným postojem ve vzájemných vztazích odlišných etnik ve 

školách. Nicméně zdá se, že etnická a rodová příslušnost přímo nekoresponduje se statutem oběti šikanování, resp. 

se statutem agresora. 

Umístění školy a rasová integrace v ní jsou faktory, které ovlivňují stupeň výskytu případů rasově motivovaného 

šikanování. Výzkumy provedené v  Anglii a v  Holandsku neprokázaly žádné rozdíly v  počtech případů šikany 

mezi příslušníky etnických minorit a příslušníky většinové populace. Přestože se chlapci z řad etnických minorit 

stávali obětí šikanování stejně často jako jejich angličtí vrstevníci, byl zjištěn jeden podstatný rozdíl. Zatímco oběti 

šikanování z řad majoritního etnika uváděly rasismus jako motiv agresora jenom v některých případech (5–7 % 

respondentů), oběti z řad radových minorit tento motiv uváděly v naprosté většině případů. 

Z tohoto šetření lze vyčíst, že motiv rasové nebo kulturní odlišnosti hraje důležitou roli přinejmenším v interpretaci 

zážitku šikanování na straně obětí. Rasové předsudky a diskriminace mohou u obětí vyvolat řadu psychických 
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reakcí v  závislosti na osobnosti dítěte a na konkrétních okolnostech. Takovými reakcemi mohou být: emoční 

přecitlivělost, stahování se do sebe a pasivita, zaujímání role třídního kašpara, zesílení styku s vlastní etnickou 

skupinou, zvýšení vlastního socializačního úsilí a úsilí o úspěch ve škole, zaujímání bojovného postoje k okolí, 

ztotožňování se s kulturními stereotypy okolí a z toho vyplývající zesílení problematického postavení těchto žáků 

ve třídě.

ZNAKY BILINGVNÍ SITUACE

Specifi ka vývoje komunikačních schopností u bilingválů – slučování jazykových kódů

Slučování dvou jazykových kódů ve stejném projevu je charakteristické pro téměř každý případ raného bilingvismu. 

Obvykle se jedná o dočasný proces, který probíhá individuální dynamikou a prokazuje různé fáze kontextuální nebo 

generální dominace jednoho jazyka nad druhým. Stav plného odlišování dvou jazyků nejčastěji vzniká v období, 

kdy dítě získá plnou jazykovou kompetenci v  obou jazycích. Tomuto stavu u malých dětí ještě předchází proces 

faktického odlišení dvou jazykových kódů, uvědomování si, že se vůbec jedná o dva odlišné jazyky. Jak rychle si dítě 

tuto skutečnost uvědomí, záleží také na transferu mezi slovy dvou jazyků a jejich významy. U příbuzných jazyků tento 

proces trvá déle než u vzdálenějších jazyků. Pro dítě bude těžší odloučit český jazyk od slovenského než od čínského.

Používání slov jiného jazyka a slučování odlišných jazykových kódů v  jediném projevu v  počátečných fázích 

raného bilingvismu je třeba odlišovat od podobného jevu u bilingvismu pozdního. Podle některých výzkumů 

právě dospělé bilingvní, jazykově vysoce kompetentní osoby prokazují nejvyšší náchylnost k  půjčování slov 

jiného jazyka v neformálním verbálním projevu. Transfer mezi jazyky se může projevovat pozitivně a usnadňovat 

přijímání druhého jazyka. Nejlepším případem pozitivního transferu jsou morfologicky, foneticky a sémanticky 

stejná slova ve dvou jazycích. Čeština sdílí se slovenštinou a s  většinou slovanských jazyků totožná zájmena a 

rozsáhlý počet podstatných jmen a sloves tak, že pozitivní transfer akceleruje přijímání druhého jazyka.

Mezi příbuznými jazyky se však projevuje také transfer negativní. Projevuje se při přijímání morfologicky a 

foneticky stejných slov s odlišným významem. Slova „tužba“, „stan“, „rok“, „čas“ existují v jihoslovanských jazycích 

(v bosenském, chorvatském, srbském jazyce) a znamenají „žaloba“, „byt“, „lhůta“, „okamžik“. Slov takového druhu 

je v příbuzných jazycích spousta a v hlavě bilingvního dítěte zákonitě působí sémantický zmatek.

Dalším faktorem, který ovlivňuje vztah dominance mezi jazyky, je sociální funkce a kulturní prestiž každého 

z používaných jazyků. Dítě školního věku si již uvědomuje souvislosti a staví se k nim s přirozenou konformitou. 

Zjišťuje, že používání jednoho jazyka je vhodnější při formálních příležitostech, zatímco druhý jazyk používá 

v rodinném prostředí. K tomuto jevu dohází často u sociálně znevýhodněných etnických a kulturních menšin a 

vždy prokazuje subtraktivní charakter. Takové dítě spojuje negativní veřejné představy o vlastní kulturní skupině 

s mateřskou řečí, což vede k  jejímu potlačování a nezřídka i ke vzniku semilingvismu. V českém prostředí lze 

pozorovat tento proces u romské a do jisté míry také u německé menšiny. Jelikož je přijímání mateřské řeči 

nesmírně důležité nejen pro vytvoření vlastní etnické a kulturní identity, ale i pro vytvoření identity osobní a 

pro úspěšnou osobní socializaci dítěte, má takový subtraktivní bilingvismus velmi neblahé individuální a sociální 

následky. Z toho důvodu skoro ani nelze nadhodnotit význam výuky mateřského jazyka pro bilingvní děti z řad 

sociálně znevýhodněných kulturních a etnických menšin.

Jazyková dominance, respektive stav vyrovnanosti je závislý na stabilitě a mobilitě rodinného a životního prostředí 

dítěte. Změna bydliště a jazykového prostředí tento stav ovlivňuje a ten pak v různých fázích života dítěte může 

kolísat.

Bezproblémovou bilingvní výchovu najdeme vždy v harmonické, tolerantní rodině. Rodiče mají často střední a 

vysokoškolské vzdělání (což ale není vždy pravidlem), dvojjazyčnost považují za přínos a obohacení života dítěte, 

nejčastěji jsou sami bilingvní a bikulturní.
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Bilingvní vývoj dítěte a sociální prostředí

Vrozené kognitivní dispozice dítěte v žádném případě nezaručují úspěšný bilingvní vývoj. Pro naplnění jazykových 

předpokladů je nezbytná podpora rodinného prostředí i žádoucí výchovný vliv širšího prostředí.

Bilingvní situaci nejvíce ohrožuje vznik semilingvismu. U dětí imigrantských rodin a také u dětí z řad etnických 

minorit v ČR se někdy stává, že češtinu jako užívaný jazyk upřednostňují. Motivace dítěte k  takovému postoji 

může být ovlivněna přirozenou dětskou konformitou a potřebou zapojit se do sociální skupiny vrstevníků ve škole 

a mimo ni. Může se jednat také o odmítavý postoj vůči etnickému a kulturnímu původu vlastní rodiny jako reakci 

na negativní společenské představy o této etnické skupině. Dítě může vnímat nepříznivý obraz vlastní kulturní 

skupiny v očích majoritní společnosti a odmítavé postoje vůči ní, aniž by muselo porozumět jejich příčinám. Za 

nejasného pocitu vlastního ohrožení může být v takových situacích nastartován známý mechanismus identifi kace 

s agresorem. Pokud jsou rodiče takového dítěte chudí, nevzdělaní a mluví špatně česky, dítě pozici vlastní kulturní 

identity vnímá jako slabou. Jeho přirozenou reakcí je odmítání tohoto stavu, odmítání možnosti střetu se silným 

majoritním okolím, dokonce i za cenu identifi kace s ním. V případech, kdy rodiče češtinu ovládají špatně, anebo 

dokonce vůbec ne, je dítě z  hlediska podmínek pro jazykový vývoj v  češtině jednoznačně znevýhodněno. Na 

druhou stranu mu jeho odmítavý postoj k  používání jazyka rodičů znemožňuje dosažení plného jazykového 

vývoje v mateřském jazyce.

Problém vývoje osobní a kulturní identity minoritních bilingvních dětí je především produktem vztahů mezi 

majoritní a minoritní společností. Dítě, které se cítí být přijímáno oběma kulturami, se bude ztotožňovat v nějaké 

míře s každou z nich. Pokud jsou vztahy mezi kulturami a komunitami nepříznivé, může dítě naopak nabýt pocitu 

vykořeněnosti.

Pokud se rodiče, po poradě s pedagogy nebo bez ní, rozhodnou pro monolingvní výchovu z důvodů potenciálních 

nebo přechodných problémů jazykového vývoje a poruch řeči, mohou vzniknout vážné emoční a psychické potíže 

jak pro dítě, tak i pro jeho rodiče. Někdy rodiče dítěte, které navštěvuje školu, v níž komunikuje v majoritním 

jazyce, docela opustí používání mateřské řeči v komunikaci s dítětem, aby mu „pomohli“ při překonávání problémů 

v ovládání většinového jazyka. Účinkem takového postupu je pocit emoční opuštěnosti a úplné ztracenosti dítěte. 

Jazyk je úzce spjatý s citovým životem a s osobní identitou. Pedagog nebo logoped zabývající se potížemi ve vývoji 

řeči bilingvního dítěte by tuto skutečnost neměli přehlížet. Upouštění od používání mateřského jazyka se zdá být 

nejhorším možným řešením problému jazykového vývoje u bilingvního dítěte.

Jazykový vývoj bilingvních dětí je vždy provázen slučováním prvků dvou jazyků ve stejném verbálním projevu. Na 

tento jev by se v žádném případě nemělo nahlížet jako na poruchu ve vývoji řeči. U raného simultánního bilingvismu 

dochází k  odloučení jazyků dříve a existuje nižší pravděpodobnost výskytu potíží v  řečovém vývoji. U raného 

konsekutivního bilingvismu, když se s používáním druhého jazyka začne po fázi výlučného používání jednoho jazyka, 

je tato pravděpodobnost vyšší. Nicméně i v tomto případě se zpravidla jedná o dočasný jev, který časem vymizí.

Bilingvismus mladších sourozenců může být „křehčí“ než u prvorozeného dítěte. To je většinou zapříčiněno 

zesílením vztahu dominance mezi jazyky důsledkem rozšíření nejužšího komunikačního okolí. U početnějších 

rodin, ve kterých ve stejné domácnosti žijí i monolingvní členové, se posiluje pozice dominantního ze dvou jazyků 

z toho důvodu, že každý člen rodiny vždy znova tento vztah dominance reprodukuje, a tím znásobuje jeho účinek.

Bilingvní vývoj je značnou měrou ovlivněn také stupněm jazykových znalostí rodičů. Někteří rodiče ovládají 

pouze jeden jazyk a nejsou schopni domluvit se v jazyce školní výuky a okolního sociálního prostředí. V takových 

případech neexistuje možnost volby výchovné strategie v zájmu bilingvismu, protože je v rodině jazyková situace 

už předem defi nována.

U bilingvních rodičů lze zvolit výchovný přístup. Rodiče se mohou rozhodnout pro používání určitého jazyka 

v závislosti na situaci a prostředí. Doma např. mluví rodnou řečí a majoritním jazykem pouze venku, anebo každý 
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z rodičů používá pro komunikaci s dítětem odlišnou řeč.

Monolingvní prarodiče a příbuzní mohou být velmi obohacujícím prvkem v životě bilingvních dětí, zvláště tehdy, 

když mluví minoritním jazykem a neovládají jazyk okolí. Tímto poskytují dětem další motivaci pro učení rodného 

jazyka. V podobných případech se může stávat, že delší návštěvy u monolingvních příbuzných a změna jazykového 

prostředí dočasně ovlivní vztah dominance mezi používanými jazyky a někdy i přechodně zbrzdí vývoj druhého 

jazyka. Na druhé straně takové příležitosti mají značný pozitivní vliv na proces ovládání minoritního jazyka a 

často jsou nezaměnitelným zdrojem pro rozšíření slovní zásoby a pro získání jiných prvků hovorového jazyka. 

Postoj členů širší rodiny a příbuzných vůči samotné skutečnosti, že dítě je vychováváno bilingvně, může mít někdy 

negativní vliv na jazykovou praxi v rodině. Pokud členové rodiny nevidí žádný praktický důvod pro ovládání dvou 

jazyků najednou, nebo věří, že bilingvismus má negativní vliv na kognitivní vývoj dítěte, může se v takové rodině 

vyskytnout odpor vůči bilingvní praxi. Jazyková praxe v rodině v každém případě zůstává nejdůležitějším faktorem 

ovlivňujícím bilingvní vývoj dítěte. Postoje rodičů k otázkám bilingvní výchovy, jejich jazykové znalosti a úroveň 

vzdělání mohou překonat většinu z případně nepříznivých vlivů ze strany okolí, nebo je naopak zesílit. Aktuální 

jazyková praxe v rodině ovlivňuje podobu a stupeň dětského bilingvismu rozhodujícím způsobem. Když rodiče 

mluví odlišnými jazyky a jeden z nich pobývá doma méně než ten druhý, jeho jazyk zaujme přirozeně inferiorní 

postavení. Obecná míra jazykové stimulace dítěte – nakolik a o čem rodiče s dětmi hovoří, zda jim poskytují zdroje 

jazykové stimulace, knížky, audio a video nahrávky, anebo je jazyková komunikace v rodině chudá – to všechno 

se podepíše na aktuálním stavu dětského bilingvismu. Pokud bilingvní rodiče nezaujímají žádnou promyšlenou 

jazykovou strategii a sami v komunikaci s dítětem používají prvků dvou jazyků ve stejném projevu, bude proces 

odlučování dvou jazykových kódů dítěti trvat déle. Jeho ovládání gramatických pravidel a pravidel syntaxe bude 

pomalejší. Mezi imigranty, zejména mezi těmi s nižším vzděláním, je velmi častá tendence používat výrazy nového 

jazyka pro vyjádření reálií a zážitků, se kterými se v  novém prostředí setkali poprvé v  životě. Jejich případná 

neschopnost vyjádřit a popsat tyto zážitky a skutečnosti v mateřské řeči se na dítě zákonitě přenáší.

KONTROLNÍ OTÁZKY

Co je semilingvismus? 

Co je jazykový transfer? 

Jaký je vliv jazykových schopností rodičů na jazykový vývoj bilingvních dětí? 

Mají mladší sourozenci stejné podmínky pro vývoj bilingvizmu jako starší sourozenci?

INTERNETOVÉ ZDROJE PRO DALŠÍ STUDIUM:

Portál inkluzivního vzdělávání CzechKid, www.czechkid.cz

Informační portál zaměřený na integraci žáků-cizinců, www.inkluzivniskola.cz

Poradna pro učitele češtiny (nejen) jako cizího jazyka, www.soze.cz/poradna/

Multikulturní centrum Praha, www.mkc.cz

Metodicky portál RVP, www.clanky.rvp.cz/

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s, www.clovekvtisni.cz

Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, www.cpiv.cz
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