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SLOVO ÚVODEM

Petr Franiok

Stalo se pravidlem, že katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity pravidelně organizuje zejména svými silami konferenci s mezinárodní 
účastí nejen pro své členy akademické obce, ale také pro širší odbornou veřejnost, 
která se zajímá o problematiku speciální pedagogiky, osob se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a v posledních letech rovněž problémy inkluzivního vzdělávání. 
Domníváme se, že je nanejvýš zapotřebí zabývat se tématy, která jsou reflektová-
na značnou částí učitelů, dalších pedagogických i  nepedagogických pracovníků 
přicházejících do styku s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách, 
ve speciálněpedagogických centrech, v pedagogicko-psychologických poradnách 
a odborníky pracujících rovněž na katedrách vysokých škol. V souladu s aktuálním 
děním jsme v roce 2019 konferenci nazvali „Inovativní přístupy k edukaci osob se 
speciálními potřebami“. 

Minulé století mělo být nazíráno jako století nové výchovy. Do značné míry se tak 
stalo. Ve dvacátých a pozdějších letech minulého století spatřují světlo světa a uplat-
ňují se v praxi alternativní pedagogické proudy. Kromě jiného (a většinou pozitiv-
ního) přinášejí změnu v nazírání na žáka v prostředí školy. Jestliže je zmiňováno 
minulé století v pedagogice autorem českého původu, Slovákem, Polákem, asi by 
bylo strkáním hlavy do písku, kdyby nebylo zmíněno také oněch 40 let (1948–1989), 
kdy tehdejší československá speciální pedagogika byla pod vnuceným jhem komu-
nistické ideologie a kdy česká škola slepě následovala ideje jednoty a jednotnosti ve 
vzdělávání. Po roce 1989 jsme byli svědky široké diskuse na téma budoucnosti školy 
a školství a s tím související změny paradigmatu ve speciální pedagogice. Musela 
být nastolena otázka postupné změny nebo radikální reformy v  duchu decentra-
lizace, otevřenosti a flexibility ve vzdělávání osob se speciálními potřebami. Mís-
tem výměny zkušeností souvisejících s širokým okruhem speciálně pedagogických 
problémů je rovněž tento sborník z mezinárodní konference Inovativní přístupy 
k edukaci osob se speciálními potřebami, která si klade za cíl některé problémy 
současného školství reflektovat v provázanosti na současně probíhající transformaci 
nejen základní školy a základního vzdělávání, ale rovněž obsahové i organizační 
změny ve speciálním vzdělávání. 

Petr Franiok
vedoucí katedry speciální pedagogiky PdF OU
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PROFESNÍ PŘÍPRAVA STUDENTŮ S AUTISMEM 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

VOCATIONAL TRAINING OF STUDENTS WITH AUTISM 
IN THE MORAVIAN–SILESIAN REGION

Petr Adamus

Abstrakt: V souladu se současným trendem integrace, inkluzivního vzdělávání 
a  vytvářením rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením přibývá 
a bude přibývat žáků s poruchami autistického spektra na středních školách a uchá-
zejících se tak o zvýšení kvalifikace a rozšíření možností budoucího pracovního 
uplatnění.
 
Předložený příspěvek reflektuje současný stav procesu profesní přípravy jedinců 
s poruchami autistického spektra v rámci Moravskoslezského kraje. Zmíněná ob-
last byla sledována z hlediska možností vzdělávání ve středním stupni vzdělávání, 
systému práce s těmito žáky a využívaných metod. Za důležitý aspekt bylo pova-
žováno také hodnocení efektivity procesu profesní přípravy jedinců s poruchami 
autistického spektra z pohledu pedagogů a rodičů. Hlavní výzkumnou metodou 
v rámci kvantitativního výzkumného šetření bylo dotazování a technikou dotazník 
vlastní konstrukce. Doplňující výzkumnou metodou bylo kvalitativní výzkumné 
šetření s designem případových studií.

V příspěvku jsou pak prezentovány zajímavé výsledky analýz, objasňující podporu 
žáků s poruchou autistického spektra ve středním stupni vzdělávání žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami v prostředí českých škol. 

Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, inkluzivní vzdělávání, střední školy, 
odborná příprava, metody, vzdělávací proces, práce.

Abstract: In accordance with the current trends of inclusive education and equal op-
portunities for people with disabilities, number of pupils with autistic spectrum di-
sorders in secondary schools is increasing and will be seeking better qualifications for 
their employement. 
The presented paper reflects the current situation of the process of vocational and 
professional training for students with autistic spectrum disorders in the Moravian–
Silesian Region. Within the mentioned area of professional training we monitored 
the possibilities of secondary education for students with autistic spectrum disorders, 
educational process and work with these students and using of certain techniques and 
methods. An important aspect of our research was also the effectivity evaluation of 
the professional training process of students with autistic spectrum disorders from the 
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teachers and parents point of view. As the main research method in the quantitative 
type of research we used questioning in originally created questionnaire. An additio-
nal part of research was qualitative case study.
The paper presents interesting results of analyzes explaining the support of students 
with autistic spectrum disorders in the secondary education in the Czech school sys-
tem.

Keywords: Autism spectrum disorders, inclusive education, secondary schools, pro-
fessional training, methods, educational process, work.

1 ÚVOD

Volba povolání a životní dráhy je jedním z klíčových okamžiků v životě člověka. 
Z  profesní dráhy a její úspěšnosti vyplývá následně také sociální pozice, prestiž, 
životní styl a hodnotový žebříček člověka (Opatřilová, Zámečníková, 2005). 
Správnost tohoto kroku tedy ovlivňuje nejen spokojenost či nespokojenost člověka 
v samotném zaměstnání, ale potažmo také kvalitu jeho života jako celku. Volba 
profese je také významným determinačním faktorem kariérního vývoje člověka. 
V ideálním případě si žák zvolí takové povolání, které mu nejen přináší uspokojení, 
ale umožňuje mu rovněž rozvíjet nadále své vlohy a nadání a uplatnit tak své před-
nosti v rámci výkonu profese. 
Optimální volba povolání tedy do jisté míry ovlivňuje úspěšnost člověka v profesní 
oblasti a v závislosti na ní také kariérní růst. V opačném případě dochází k vynaklá-
dání energie a uplatnění talentu a kreativity mimo profesi (například v zájmových 
aktivitách). Jednou z možností je také ustrnutí a postupná degradace nevyužitých 
schopností člověka, jeho vnitřní nespokojenost a snížení kvality života (Opatřilová, 
Zámečníková, 2005). Tuto alternativu považujeme za velmi nevhodnou a pouka-
zujeme tak na důležitost pečlivého uvážení volby při rozhodování jedince o vlastní 
budoucnosti.

2 DETERMINANTY ÚSPĚŠNÉ VOLBY, VÝZNAMNÉ FAKTORY KARIÉRNÍHO 
PORADENSTVÍ

Volba zaměření profesní přípravy hraje u jedinců s poruchou autistického spektra 
(PAS) významnou roli. Při rozhodování o budoucím povolání vycházíme samozřej-
mě ze zájmů a schopností žáka s autismem v určitých oblastech, ovšem rozhodnutí 
pouze na základě zájmů a zaměření by se v tomto případě mohlo stát osudovou 
chybou.
Profesní orientace je procesem, ve kterém se jedinec cílevědomě zaměřuje na okruh 
případných profesí, jehož výsledkem je pak volba dalšího vzdělávání a povolání 
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(Přinosilová, D. 2007). Profesní orientace a příprava osob s autismem, zaměřená na 
řešení otázek volby povolání a budoucího pracovního uplatnění, se proto prolíná 
edukačním procesem již od základní školy. Přesto se osoby s poruchou autistického 
spektra při začleňování do pracovního procesu potýkají s řadou obtíží a překážek. 
Dalšími determinanty výběru zaměření profesní přípravy jsou dle schopnosti, do-
vednosti a znalosti jedince s PAS a možnosti pracovního uplatnění v blízkosti byd-
liště. Stejně jako u intaktní populace by měl být brán ohled na osobnostní charakte-
ristiky jedince. U jedinců s PAS je tato zásada o to významnější, že v případě jejího 
nerespektování by mohlo dojít k výraznému zhoršení projevů PAS, k odchodu ze 
zaměstnání a k nechuti hledat si jiné (Čadilová, Žampachová, 2006). 

2.1 Kariérové a profesní poradenství

Právě v tomto období má velký význam kariérové poradenství, a proto je mu v po-
slední době věnována zvýšená pozornost. Toto poradenství chápeme jako systém 
poradenských služeb, který slouží žákům, studentům i dospělým při rozhodování 
o dalším profesním vzdělávání a orientaci. Úkolem těchto služeb je pomáhat je-
dincům s rozhodováním o vzdělávání a profesní orientaci v kterékoliv fázi života. 
Patří sem i individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací 
a profesní dráhy, první volbu zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do pracovní-
ho procesu. Služby jsou určeny pro jedince, kteří ještě nevstoupili na trh práce, pro 
uchazeče o zaměstnání, i pro právě zaměstnané. 
Důraz je kladen na účelnou spolupráci mezi vzděláváním a světem práce. V součas-
né době prošla strategie kariérového poradenství výraznými změnami, kdy hlavním 
cílem není vybrat jedinci na základě jeho charakteristik vhodné povolání, ale vyba-
vit ho příslušnými kompetencemi a informacemi k tomu, aby se mohl sám rozhod-
nout (srov. Friedmann, 2011; Janků, Harčariková, 2016).
V České republice spadá oblast kariérového poradenství pod MŠMT1 a pod MPSV2. 
V resortu školství je v současnosti poradenství upravováno vyhláškou č. 197/2015 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a poradenských zařízeních a je poskytováno pedagogicko–psychologickou 
poradnou, speciálně pedagogickým centrem a na jednotlivých školách v rámci tzv. 
školských poradenských pracovišť. Poradenské služby se zde poskytují dětem od 
nejranějšího věku, žákům do doby ukončení povinné školní docházky, studentům 
po dobu studia na středních školách a podle potřeby i v období rané dospělosti (Ka-
leja, M., 2013). V resortu Ministerstva práce a sociálních věcí poskytují poradenské 
služby informační a poradenská střediska při Úřadech práce. 
Nejvíce však ovlivňují profesní orientaci žáků základních škol speciálních samotní 

1  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2  Ministerstvo práce a sociálních věcí
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pedagogičtí pracovníci. Na tyto pedagogy jako poskytovatele kariérového poraden-
ství jsou kladeny vysoké nároky. Učitelé musí nejenom reflektovat současné trendy 
pracovního trhu, ale také vnímat reálné možnosti svých žáků a citlivě je doprovázet 
v oblasti přípravy na profesní začlenění (Opatřilová, D., Procházková L. 2011). 
Důležitým činitelem pomáhajícím při volbě profesního uplatnění je výchovný po-
radce. Výchovný poradce je pedagogický pracovník, který absolvoval specializační 
studium a působí v rámci systému výchovného poradenství na základních, střed-
ních a speciálních školách. 
Mezi hlavní úkoly výchovného poradce na škole patří kariérové poradenství a pora-
denská pomoc při rozhodování o další profesní cestě žáků. Tyto úkoly jsou vymeze-
ny ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poradenských službách ve školách a školských po-
radenských zařízeních, V příloze (č. 3) této vyhlášky jsou blíže specifikovány úkoly 
jednotlivých poradenských pracovníků na školách a ve školských poradenských za-
řízeních. Do kariérového poradenství patří dle této přílohy u výchovného poradce:
– koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – vzdělávání a dia-
gnosticko–poradenské činnosti
– základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpre-
tace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýza preferencí 
v oblasti volby povolání
– individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve 
spolupráci s třídním učitelem)
– poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků 
(ve spolupráci s třídním učitelem)
– spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a Středisky výchovné péče
– zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských středis-
cích úřadů práce a poskytování informací o možnosti individuálního využití těchto 
středisek
Mezi další úkoly výchovného poradce patří: sledování a hodnocení vývoje žáků, 
vlastní návrhy na opatření výchovy a vzdělávání žáků, informační činnost pro 
žáky, rodiče, pedagogy, dále konzultační služby a metodická pomoc pedagogic-
kým pracovníkům. Kariérové poradenství mělo stát předmětem týmové spolu-
práce všech zúčastněných stran a to pedagogů, rodičů, žáků se zdravotním posti-
žením, poradenských institucí ve školství i mimo něj (Krejčířová, O. a kol., 2005). 
Cílem diagnostiky profesní orientace je posoudit individuální potenciál žáka. 
Zjišťuje jeho vědomosti, schopnosti a dovednosti, zájmy i profesní předpoklady. 
Využívá diagnostických pedagogicko–psychologických nástrojů a měla by pomo-
ci k ujasnění profesní orientace s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce. 
V případě žáků se zdravotním postižením je diagnostika profesí orientace nej-
důležitějším momentem diagnostického procesu ve speciální pedagogice. Jejím 
završením by mělo být zvolení vhodného studijního zaměření, učebního oboru 
nebo určení jednodušší činnosti, kterou by jedinec zvládal i přes své postižení 
(Friedman, Z., 2011).
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Diagnostika, která je uskutečňována v odborných poradenských zařízeních se za-
měřuje na několik hlavních oblastí:
– školní výkon a další údaje ze školy: tyto informace se získávají většinou formou 
nestandardizovaného dotazníku nebo rozhovoru a týkají se: školního prospěchu, 
kvality domácí přípravy, speciálních dovedností, motivace a další,
– informace od rodičů: formou rozhovoru se zjišťují vstupní informace o dítěti, 
představy rodičů o profesním uplatnění jejich dítěte, reálnost představ a plánů,
– diagnostika obecných předpokladů: pomocí testů inteligence je zjišťována úroveň 
rozumových schopností (tyto testy provádí speciálně pedagogická centra), 
– diagnostika speciálních schopností: testování psychomotorických schopností, 
uměleckých schopností a dalších, využitelných při pracovním uplatnění,
– diagnostika školních vědomostí a dovedností: většinou se provádí formou didak-
tických testů,
– diagnostika osobnosti: formou různých metod se zjišťují specifické osobnostní 
vlastnosti, 
– diagnostika zájmů a motivace ke studiu: získávají se informace o zájmech 
a představách budoucího pracovního uplatnění přímo od dítěte.
Závěrečná doporučení by měla vždy vycházet ze souhrnného zhodnocení všech 
uvedených skutečností (srov. Adamus, 2015; Krejčířová, O. a kol., 2005).
Významnou roli v tomto procesu má také škola jakožto hlavní činitel vzdělávání. 
Zejména výchovní poradci, třídní učitelé a učitelé pracovního vyučování (výchovy) 
mají tento diagnostický proces ve své kompetenci. Mohou dlouhodobě pozorovat 
dítě a jeho pracovní návyky a předpoklady, proto je nutné brát na ohled na jejich do-
poručení. Diagnostika probíhá průběžně a jako hlavní diagnostickou metodu učite-
lé využívají především pozorování, analýzu pracovní činnosti a hodnocení výsledků 
práce. Důležitým zdrojem informací pro diagnostiku profesní orientace pracovní 
vyučování (výchova). Projevují se zde zájmy a jejich trvalost, psychické předpokla-
dy pro povolání, úroveň požadovaných školských vědomostí a návyků pro zvolené 
povolání, somatické předpoklady pro povolání, úroveň zručnosti, pracovní návyky 
a předpoklady, pracovní tempo a vytrvalost, unavitelnost a odolnost vůči zátěži, 
schopnost dorozumět se a komunikovat, schopnost spolupráce, samostatnost a nut-
ná míra dopomoci, možnost uplatnění v praktickém životě (Přinosilová, D. 2011).
Kromě vzdělávací instituce by se měla v procesu profesní orientace žáků s autismem 
výrazně angažovat vlastní rodina. Žáci s poruchou autistického spektra zpravidla 
nejsou schopni posoudit své možnosti, a rodiče jako zákonní zástupci nesou za roz-
hodnutí o profesní dráze dítěte odpovědnost. Pro správné rozhodnutí je proto vždy 
potřeba úzké a dlouhodobé spolupráce rodinou. Ta by měla být dostatečně informo-
vána o tom, jak se jejich dítě ve škole projevuje, jaké profese mu mohou být doporu-
čeny, jakým odpovídá jeho zdravotní stav a kde později najde uplatnění.
Diagnostika profesní orientace je proto komplexním procesem, podílí se na ní od-
borníci z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, medicíny a sociální oblasti. 
U žáků s autismem případně v kombinaci s mentálním postižením bereme ohled na 
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individuální profil schopností a dovedností, míru nezávislosti jedince a jeho schop-
nost adaptovat se na požadavky prostředí.

2.2 Možnosti středního vzdělávání

Dospívající jedinci s poruchou autistického spektra v  České republice mají mož-
nost navštěvovat všechny typy středních škol. Organizaci, průběh, a pravidla pro 
přijímání studentů ke střednímu vzdělávání, upravuje školský zákon. Na rozdíl od 
základních škol se na školách středních nepočítá se zřízením specializovaných tříd 
určených pro žáky s PAS. Důležitým momentem pro úspěšné absolvování středního 
vzdělávání je vhodný výběr střední školy, která by měla odpovídat nejen schopnos-
tem a možnostem konkrétního žáka, ale měla by být reálně zvolena i s ohledem 
na jeho budoucí uplatnění na trhu práci či dalšího studia. Zásadním je také úzká 
spolupráce s poradenským zařízením. Předpokladem studia na střední škole je úro-
veň rozumových schopností. Určité procento žáků s PAS pravděpodobně střední 
vzdělávání absolvovat nikdy nebude vzhledem k míře handicapu (Adamus, 2017).

3 METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Cílem výzkumného projektu bylo popsat možnosti a proces výběru středního vzdě-
lávání a profesní přípravu osob s autismem a analyzovat, jak se vyvíjí možnosti je-
jich pracovní uplatnění v rámci Moravskoslezského kraje. Tento hlavní cíl je dále 
rozpracován na dílčí cíle:
DC1: Analyzovat, které stupně středního vzdělání žáci s autismem nejčastěji na-
vštěvují vzhledem k typu poruchy autistického spektra.
DC2: Popsat, podle jakých kritérií si sledovaní lidé s autismem vybírali střední školu.
DC3: Zjistit, zda respondenti (či jejich rodiče) při volbě střední školy využili kari-
érního poradenství.
DC4: Popsat specifika studia osob s autismem ve středním stupni vzdělávání.
V  rámci výzkumného projektu bylo využít kombinace kvantitativní a kvalitativ-
ní výzkumné strategie. Pro získání dat potřebných ke kvantitativní části výzkumu 
pracovníci ze speciálně pedagogického centra (SPC) pro děti, žáky a studenty s po-
ruchou autistického spektra (PAS), k získání údajů pro kvalitativní část jsme využili 
designu případových studií. Na souboru deseti studentů s PAS (N=10) byl popsán 
průběh jejich studia s důrazem na jejich specifika. Kombinace těchto dvou strate-
gií zajišťuje nejen komplexní přehled o zařazení studentů s poruchou autistického 
spektra do středního vzdělávání, ale dává i přehled o konkrétních potřebách a prů-
běhu studia vybraných studentů. Ve výzkumném šetření byla analyzována data 143 
studentů s autismem (N=143) studujících na středním stupni vzdělávání, z čehož 
bylo 119 chlapců a 24 dívek.
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4 INTERPRETACE ČÁSTI VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

Na středních školách se v celé České republiky vzdělávalo v školním roce 2016/2017 
celkem 20 335 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), z toho 7 438 dí-
vek. Poruchu autistického spektra mělo diagnostikováno 1 017 žáků, z toho 178 dí-
vek. V  moravskoslezském kraji se vzdělávalo celkem 2 668 žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, z toho 1 026 dívek a PAS mělo 189 z nich, z toho 40 žákyň. 
Tabulka 1 Počty žáků plnících střední vzdělávání dle typu poruchy autistického 
spektra

Tabulka 1
Počty žáků plnících střední vzdělávání dle typu poruchy autistického spektra

Aspergerův syndrom 70 (49 %)

Atypický autismus 40 (28 %)

Dětský autismus 18 (13 %)

PAS nespecifikováno 15 (10 %)

Celkem 143 (100 %)

Téměř polovinu žáků ve středním vzdělávání s diagnózou porucha autistického 
spektra, v evidenci speciálně–pedagogického centra (SPC), tvoří žáci s Aspergero-
vým syndromem (49 %). 28 % žáků středního vzdělávání v evidenci SPC jsou žáci 
s diagnózou atypický autismus. 13 % tvoří žáci středoškolského vzdělávání s dět-
ským autismem a 10 % žáci s poruchou autistického spektra, u kterých nemá SPC 
bližší údaje o typu poruchy autistického spektra. 

Tabulka 2
Žáci s Aspergerovým syndromem (N=70)

Pomocná škola jednoletá (PŠ 1) 0

Pomocná škola dvouletá (PŠ 2) 1

Odborné učiliště dvouleté (OU 2) 2

Odborné učiliště tříleté (OU 3) 20

Střední odborná škola (SOŠ) 28

Gymnázium (G) 19

Nejvíce (40 %) žáků s diagnózou Aspergerův syndrom (AS) navštěvuje střední od-
bornou školu (maturitní obor). Podobné procento (27 % a 29 %) žáků s AS studuje 
gymnázium a odborné učiliště (tříletý obor s výučním listem). Nejnižší podíl žáků 
s  AS jsme zaznamenali u dvouletých učebních oborů a praktické školy dvouleté. 
Žádný z klientů speciálně–pedagogického centra s AS se nevzdělává v praktické 
škole jednoleté.
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Tabulka 3
Žáci s atypickým autismem (N=40)

Pomocná škola jednoletá (PŠ 1) 6

Pomocná škola dvouletá (PŠ 2) 5

Odborné učiliště dvouleté (OU 2) 0

Odborné učiliště tříleté (OU 3) 26

Střední odborná škola (SOŠ) 2

Gymnázium (G) 1

Z tabulky číslo 3 vyplývá, že nadpoloviční většina (65 %) žáků s atypickým auti-
smem studuje tříletý učební obor ukončený výučním listem. Druhým nejnavště-
vovanějším typem střední školy je pro žáky s atypickým autismem praktická škola 
jednoletá. Podobných výsledků dosáhly ve výzkumném šetření také praktické školy 
dvouleté, na těch studuje 12 % žáků s atypickým autismem. Nejméně žáků s atypic-
kým autismem se vzdělává na středních odborných školách (5 %) a na gymnáziích 
(3 %). Žádný žák s atypickým autismem z výzkumného vzorku nenavštěvuje odbor-
né učiliště s dvouletou přípravou.

Tabulka 4
Žáci s dětským autismem (N=18)

Pomocná škola jednoletá (PŠ 1) 0

Pomocná škola dvouletá (PŠ 2) 6

Odborné učiliště dvouleté (OU 2) 0

Odborné učiliště tříleté (OU 3) 10

Střední odborná škola (SOŠ) 2

Gymnázium (G) 0

Z tabulky č. 4 lze vyčíst, že nadpoloviční většina (56 %) žáků s dětským autismem 
z výzkumného vzorku studuje tříletý obor odborného učiliště. 33 % žáků s dětským 
autismem studuje praktickou školu dvouletou. Minimum těchto žáků navštěvuje 
střední odbornou školu. Žádný žák z této kategorie výzkumného vzorku nestuduje na 
praktické škole jednoleté a odborném učilišti s dvouletou přípravou ani na gymnáziu.

Tabulka 5
Žáci s dalšími typy PAS (N=15)

Pomocná škola jednoletá (PŠ 1) 5

Pomocná škola dvouletá (PŠ 2) 0

Odborné učiliště dvouleté (OU 2) 0

Odborné učiliště tříleté (OU 3) 4

Střední odborná škola (SOŠ) 3

Gymnázium (G) 3
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Speciálněpedagogické centrum pro děti poruchami autistického spektra má ve své 
evidenci žáky, u kterých není uveden konkrétní typ poruchy autistického spektra. 
To je v některých případech způsobeno nedokončenou diferenciální diagnosti-
kou. Třetina (33 %) těchto žáků navštěvuje praktickou školu jednoletou. 27 % žáků 
s PAS studuje tříletý obor odborného učiliště. 20 % žáků z této kategorie výzkum-
ného vzorku studuje střední odbornou školu a gymnázium. Ani jeden žák v této 
kategorii nestuduje praktickou školu dvouletou ani odborné učiliště s dvouletou 
přípravou.

4.1 Nejčastěji studované obory rámci středního stupně vzdělávání

Z kvalitativního šetření vyplývá, při volbě typu střední školy, kterou osoby s poru-
chou autistického spektra později navštěvují, využilo kariérního a profesního pora-
denství pouze 40% zákonných zástupců. Nejvíce žáků s PAS tak navštěvuje obor IT 
(21 žáků), následují gymnázia (15 žáků) a gymnázia víceletá (12 žáků). Z výučních 
oborů je nejvíce zastoupen Zpracovatel přírodních pletiv (10 žáků), Zahradnické 
práce (7 žáků), Zahradnické práce – pěstování a aranžování květin (6 žáků) a Potra-
vinářská výroba (6 žáků). Poslední jsou Praktické školy (14 žáků). 
Další studované obory:
3 žáci – Elektrotechnika, Prodavačské práce, Stravovací a ubytovací služby
2 žáci – Obchodní škola, Obchodní akademie
Další studované obory, ve kterých ze sledované skupiny studují pouze jednotlivci – 
opravář zemědělských strojů, truhlář, fotografie, zahradník, dřevařské a nábytkář-
ské práce, natěrač, instalatér, sociální činnost, pečovatelské služby, cukrář, zedník.

4.2 Záznam z průběhu profesní přípravy studenta s poruchou autistického 
spektra 

(analýza současného stavu a předpoklady k budoucímu uplatnění).
Diagnóza: V roce 2005 byla Tomášovi na neurologii diagnostikována deteriorace 
intelektu s lehkou mentální retardací v dolním pásmu, zvýrazněné úzkostné proje-
vy, atypický autismus s narušeným vývojem zejména v oblasti komunikace, sociální 
interakce a představivosti, se specifickými vzorci chování.
Od dětství se projevuje autoagrese, která se ve vyšším věku postupně snížila. Agre-
sivní chování vůči vlastní osobě se projevovalo škrábáním nohou až do krve, někdy 
byly tyto škrábance mnohočetné. Škrábání bylo intenzivnější při prožívání úzkosti, 
v dětství byly tyto projevy četnější, dnes, v dospělém věku, se již tolik na nohou 
neškrábe. Agresivita vůči okolí se neprojevila, v pubertě se dokázal více rozčílit než 
v dětství, ale nikdy neohrozil nikoho kolem sebe. Zato předměty, které se kolem něj 
nacházely, velice rád ničil (hračky od bratra rozbíjel, školní pomůcky rozkousával). 
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Postupně s vyšším věkem s ničením věcí přestal. Již v dětství uplatňoval hru o samo-
tě, byl fascinován vodou (dokázal i dvě hodiny házet kameny do vody), často si hrál 
a běhal za sáčkem. Bavilo ho skládání kostek, puzzle nebo hraní karet, se stavebnicí 
si nehrál, rád si prohlížel knížky a časopisy. V pubertě začal hrát hry na počítači 
a častěji sledovat televizi (sport, seriály, různé televizní soutěže).
Před ukončením základní školy využila matka karierního a výchovného poraden-
ství. Poradkyně, která na škole působila sdělila, že je na výběr pouze jedna mož-
nost. Jednalo se o praktickou školu v nedalekém městě. Kdyby rodiče nepřijali tuto 
možnost, Tomáš by po ukončení ZŠ zůstal v domácí péči. Zbytek škol, které by byly 
vhodné, se nacházely příliš daleko bydliště a ubytování na internátě nepřipadalo 
v úvahu, nebo se jednalo o školy, které nebyly vhodné pro studenty s PAS. Rodi-
če, před začátkem školního roku jeli navštívit školu, aby zjistili základní informace 
ohledně fungování školy a autistické třídy, do které měl Tomáš nastoupit. Jednalo se 
o první ročník, který byl určen pro studenty s PAS. 

4.2.1 Průběh středního vzdělávání

Na obor zahradnických prací Tomáš nastoupil v září roku 2011. Pro všechny studen-
ty byl sestaven společný školní vzdělávací plán, který respektoval potřeby a metody 
práce s jedinci s poruchami autistického spektra. Ve třídě bylo 6 studentů. V průbě-
hu prvních dvou let studia se u Tomáše neobjevovaly příliš velké deprese a úzkostné 
stavy, případně se daly lehce zvládnout, když byl vhodně připraven a motivován. 
Tomášovi ale činilo velké obtíže, pokud se nějak změnil rozvrh, tehdy začaly se u něj 
objevovat úzkostné stavy. Tomášův stav se v druhém ročníku začal výrazně zhor-
šovat, jelikož Tomáš nezvládal studium a každodenní dojíždění do školy. Rodiče se 
rozhodli pro prodloužení školní docházky. Poslední, třetí ročník, mu byl rozdělen 
na dva roky a tehdy se jeho zdravotní stav velmi zhoršil a začaly se u něj projevovat 
silné deprese. Docházelo k silným úzkostem a svou roli sehrála také špatná medi-
kace, která byla později upravena. Stávalo se, že učitel volal matce do práce, aby si 
Tomáše odvedla domů dříve, protože mu nebylo dobře. Svou úzkost a nervozitu 
projevoval nejen grimasami v obličeji, docházelo ke zvracení a v nejhorších přípa-
dech i pomočování. V tomto období bral Tomáš především léky na epilepsii a až po 
změně psychiatra mu byla nasazena vhodná medikace na deprese. 
Teoretická příprava na obor zahradnické práce obsahovala šest odborných před-
mětů a šest předmětů všeobecného základu. Odborné předměty se věnovaly teore-
tickým základům zahradnických prací a jsou popsány v učebních osnovách školy 
ve školním vzdělávacím programu. Výuka se uskutečňuje skupinovou a individu-
ální formou. Ve výuce bylo využito metod, které zvyšují motivaci a efektivitu prá-
ce, např.: samostatné práce, práce s počítačem, exkurze, návštěvy kulturních akcí 
a jiné. Cílem teoretické přípravy bylo předat studentům základní teoretické zna-
losti z předmětů vztahujících se k zahradnickým pracím a rozvoji klíčových kom-
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petencí. Tomáš z vyučovaných předmětů neměl žádný oblíbený, zajímal se pouze 
o určitá témata v předmětech. Především byl zaujat teorií tělesné výchovy, jelikož 
sledování sportu bylo jeho koníčkem, ale samotné provádění cviků už Tomáše příliš 
nezajímalo. Jednotlivé předměty mu nečinily přílišné potíže, jelikož měl dobrou 
mechanickou paměť, dokázal se většinu látky dobře naučit a poté ji prezentovat. 
V teoretické přípravě se tedy neobjevovaly žádné velké komplikace, kromě často se 
objevujících úzkostných stavů. 
Praktická příprava probíhala jako odborný výcvik, jehož cílem bylo získat doved-
nosti v oboru zahradnické práce a tím připravit Tomáše pro toto budoucí povolá-
ní. Odborný výcvik byl prováděn odděleně od teoretické přípravy a některé práce 
byly realizovány v dílnách a odloučených pracovištích. Cílem odborného výcviku 
bylo vést studenty ke skupinové ale i individuální práci a rozvíjet odborné kompe-
tence. Praktická příprava Tomášovi činila větší potíže než teoretická část. Potíže 
se objevovaly především po stránce manuální zručnosti, jelikož Tomáš měl potíže 
s jemnou motorikou. Kvůli obtížím v oblasti jemné motoriky nebyl schopen správ-
ně vykonávat některé složitější a jemnější práce, např. sazení rostlin či zpracování 
herbáře. Tyto činnosti byly pro Tomáše příliš složité, často se stávalo, že rostliny po-
lámal a tím i zničil. V odborném výcviku se uplatnil spíše v přípravných a pomoc-
ných pracích. Výraznou komplikací, která se projevovala v odborném výcviku, byla 
Tomášova úzkost. Činilo mu potíže dotýkat se nových předmětů, které mu nebyly 
svým povrchem příjemné na dotek, což u něj vyvolávalo úzkostné stavy. Z tohoto 
důvodu trvalo učení některých dovedností mnohem delší dobu a bylo k tomu po-
třeba vynaložit velkého úsilí. Aplikovat a propojit teoretické poznatky do praxe mu 
činilo výrazné obtíže.

4.2.2 Z rozhovoru s vyučujícím 

Třídu navštěvovalo šest studentů. Pedagogický tým byl tvořen jedním učitelem 
a jedním asistentem pedagoga. Studium se více soustředilo na praktickou přípravu 
než teoretickou, proto byly 3 dny v týdnu pouze praktické přípravy a 2 dny teore-
tické přípravy. Při výuce předmětů byly využívány speciální metody a formy prá-
ce. Jednou z nich byl nácvik určitých stereotypů vykonávaných pracovních úkonů, 
které časem vedly k zafixování a tím také k získání určité manuální zručnosti pro 
výkon určitých úkonů.
Ve výuce byla využívána metoda strukturovaného učení. Vizualizace probíraného 
učiva byla pro Tomáše velmi důležitá, jelikož potřebuje vědět předem co se bude 
učit. Aby nedocházelo k úzkostným projevům tímto způsobem dostával informace, 
co se bude dít a jaký bude obsah probíraného učiva. U Tomáše bylo nutné, aby vše 
bylo napsané a striktně dodržováno. Tomáš si hlídal délku přestávky či hodiny, kdy 
má končit či začínat a bylo nutné, aby se časově vše dodrželo. V opačném případě 
se projevil stres a úzkostný stav. Výrazný stres a úzkost se také zvýraznily, když se 
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v jeho okolí pohybovalo větší množství cizích lidí a on nebyl na to předem připra-
ven. Pokud bylo nutno v průběhu výuky provést změny musely být připraveny s do-
statečným předstihem, aby je byl Tomáš schopen bez úzkostných stavů přijmout. 
Motivace k  učení byla velmi důležitá a podstatná. Pokud se Tomáš odmítal učit 
a motivace selhala, nedalo se nic dělat, muselo se počkat, až bude ochoten opět spo-
lupracovat. 
V posledních dvou ročnících se Tomášův psychický stav zhoršil, zvýšila se úzkost, 
a veškeré jeho soustředění v hodinách se týkalo především kladení otázek, kdy si jej 
přijede vyzvednout maminka. Všechny informace a vědomosti, které získal v teore-
tických předmětech, byly naučeny pouze mechanicky, nechápal, proč se dané učivo 
učí a k čemu ho bude dále využívat. 
Odborný výcvik Tomášovi činil větší potíže než teoretická příprava, často odmí-
tal činnosti provádět, a  především se nechtěl dotýkat nových a jemu neznámých 
předmětů. Tomáš se dokázal uplatnit v pomocných pracích, ale v odborné přípravě 
na povolání zvládl jen malou část, ve většině případů odmítal spolupracovat. Po-
kud spolupracoval, vydržel činnost vykonávat jen velmi krátký čas a práci často 
nedokončil. Například při hrabání listí Tomovi trvalo rok, než se zvládl dotknout 
hrábí, jelikož mu činilo problémy dotknout se materiálu, ze kterého byly vyrobe-
ny. Složitější pracovní činnosti Tomáš nikdy nedělal samostatně, pouze za pomoci 
a asistence vyučujícího. 
Ukončení studia probíhalo závěrečnými zkouškami, které se skládají z  písemné, 
praktické a ústní zkoušky. Po splnění zkoušek dostali na konci studia studenti výuč-
ní list. Tomáš podstoupil jen část závěrečných zkoušek, a to zkoušky ústní, zkoušky 
praktické vykonat odmítl. Při ústním zkoušení prožíval velký stres, proto také od-
mítl sedět v místnosti spolu se zkušební komisí. Proto mu bylo umožněno odpoví-
dat na otázky z vedlejší místnosti. Školu tedy ukončil bez výučního listu a na konci 
školního roku dostal vysvědčení. 

4.2.3 Současný stav

Po ukončení studijního oboru zahradník na odborném učilišti zůstal Tomáš v do-
mácí péči, jelikož jeho zdravotní stav nebyl uspokojivý. Stále se objevovaly silné 
deprese a úzkost, proto rodiče nechtěli uspěchat přechod ze školy do jiného typu 
zařízení. V profesi, které se ve studiu věnoval, se uplatnit nemohl, a to z důvodu 
neschopnosti zvládnout nároky kladené na tento typ práce. Došlo ke změně od-
borného lékaře – psychiatra, který změnil léky na snížení úzkostných stavů. Mat-
ka musela ukončit pracovní poměr a zůstat v domácnosti, aby se mohla o Tomáše 
starat. 
V současnosti dochází do denního stacionáře, který navštěvuje tři dny v týdnu. 
Jeho pracovní uplatnění je v tuto chvíli nereálné. O dalším budoucím uplatnění 
rozhodnou rodiče podle aktuálních schopností s  ohledem na jeho zájmy a po-
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třeby. Vzhledem k Tomášově nesamostatnosti rodiče prozatím nezvažují využití 
podporovaného zaměstnávání nebo jeho uplatnění na chráněném trhu práce.

5 ZÁVĚR

Pro úspěšné absolvování střední školy a následné pracovní uplatnění, je velmi dů-
ležitá připravenost a informovanost pedagogických i nepedagogických pracovníků 
školy o problematice PAS, informovanost spolužáků a jejich rodičů, jejich pochope-
ní a respektování potřeb žáka s PAS a zvláštností vyplývajících z charakteru posti-
žení. Společně s naplněním výše uvedených podmínek je nutné zajistit také vhodné 
podmínky vyhovující potřebám žáka s PAS. Z faktu, že člověk s autismem může 
studovat na všech typech středních škol, vyplývá potřeba zvýšit povědomí o proble-
matice PAS u všech budoucích pedagogů. 
Přínosná je spolupráce pedagogů středních škol s poradenskými pracovníky, orga-
nizacemi a odborníky zabývajícími se problematikou poruch autistického spektra. 
Přínosné je vytvoření funkce klíčového pracovníka v rámci střední školy, který je 
nápomocen žákovi i pedagogům a zajišťuje tak hladký průběh studia. 
K zajištění optimálních podmínek studia na střední škole by mělo přispět také za-
vedení jasných pravidel jednání a řešení případných konfliktních či neobvyklých 
situací. Tím bude pro žáka s PAS okolní dění přehlednější. Pomoci mohou také 
přesné denní rozvrhy s časy, učebnami a pedagogy, případně asistenty vypracované 
ve formě srozumitelné pedagogům i žákovi.
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SPECIFIKA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU V DĚTSKÉM DOMOVĚ KLÁNOVICE

SPECIFICS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CHILDREN’S HOME 
KLANOVICE

Alois Daněk

Klíčová slova: dětský domov, speciální pedagogika, prevence rizikové chování, me-
zioborový přístup
Anotace: Příspěvek si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost se současnou 
edukační realitou v Dětském domově Klánovice. Byly zvoleny kvalitativní výzkum-
né metody jako rozhovory, pozorování a analýza kazuistik. Výstupy poukazují na 
značné rozdíly mezi legislativní a  pedagogickou teorií o mezioborové spolupráci 
a praxí běžného provozu Dětského domova Klánovice. Získané výsledky nabízejí 
podněty k realistickému pojetí edukace v prostředí školského zařízení pro výkon 
ústavní výchovy.

Keywords: children’s home, special education, prevention of risk behavior, interdis-
ciplinary approach
Annotation: This article aims to introduce the professional public with the current edu-
cational reality in the Children‘s Home Klánovice. Qualitative research methods were 
used such as interviews, observation and case analysis. The outputs show considerable  
diference between the legislative and pedagogical theory on interdisciplinary coope-
ration and the practice of real-life of the Children‘s Home Klánovice. The obtained 
results offer impulses for a realistic conception of education in the environment of 
educational institutions for the performance of institutional care.

1 ÚVOD

Všeobecně se tvrdí, že současnost patří mezi nejklidnější a nejbezpečnější období mo-
derních dějin. Žijeme déle, bohatneme, posouváme hranice vědy a poznání. Je však 
třeba si připomenout, že stále existuje nezanedbatelné množství dětí, které nemohou 
vyrůstat v kruhu rodiny a jejich domovem je domov dětský. Tento příspěvek si klade 
za cíl seznámit odbornou veřejnost se současným stavem edukace v prostředí Dětské-
ho domova Klánovice (dále DDK). Pokusíme se nabídnout pohled na problematiku 
vzdělávání jedinců se specifickými potřebami z perspektivy pedagogického pracov-
níka tohoto školského zařízení. Příspěvek bude rozdělen do dvou částí. Nejprve před-
stavíme DDK a děti zde žijící. Ve druhé části označíme některé z výzev, které v pro-
cesu edukace vyplývají ze specifik dětí z DDK, také se budeme věnovat problematice 
mezioborové spolupráce. Na závěr prodiskutujeme naše dílčí zjištění a zamyslíme se 
nad důležitou rolí, kterou dětské domovy hrají v moderní péči o potřebné děti.
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2 METODOLOGIE A LITERATURA

Pokud prostudujeme současnou speciálně pedagogickou literaturu, budeme velice 
překvapeni, jak málo prostoru je věnováno problematice dětí vyrůstajících v dět-
ských domovech. Moderní speciální pedagogika udělala obrovský pokrok v oblas-
tech jednotlivých pedií, ale práce zaměřené čistě na problematiku dětských domovů 
vycházely spíše v  sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Nicméně 
i dnes jsou k dispozici kvalitní práce Halířové, Sychrové, Janského a dalších. V mé-
diích pravidelně zaznívá kritika ústavní výchovy a posledních několik let se uvažuje 
o zrušení dětských domovů. Toto by mohl být důvod neochoty vědeckých a peda-
gogických pracovníků publikovat práce na tuto ne zcela populární problematiku. 
Dalšími zdroji byla pedagogická dokumentace DDK. Tento cenný zdroj je dostupný 
pouze pedagogickým pracovníkům DDK, autor příspěvku v DDK působí jako vy-
chovatel a metodik prevence rizikového chování. Přítomnost autora ve zkoumaném 
prostředí byla rozhodující při volbě výzkumných metod. Pro příspěvek byly použity 
kvalitativní výzkumné metody náročné na časovou dotaci. Jmenujme dlouhodobé 
pozorování a nestrukturované rozhovory. Vzhledem k přítomnosti autora ve zkou-
maném prostředí bylo možné rozhovory s dětmi a pedagogickými pracovníky často 
opakovat a obdržené odpovědi porovnávat. Získaná data jsme zpracovali za pomoci 
zakotvené teorie. Zakotvená teorie je kvalitativní metoda, která v současnosti získá-
vá pevné místo v pedagogickém výzkumu.

3 DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE A JEHO DĚTI

Dětský domov a školní jídelna Klánovice je školské zařízení pro výkon ústavní výcho-
vy1 zřizované Magistrátem hlavního města Prahy. Jedná se o dětský domov rodinného 
typu. DDK je podle zákona určen pro děti bez závažných poruch chování2. Zde je nutno 
zmínit skutečnost, že veřejnost laická i odborná často nemá jasno v jednotlivých dru-
zích školských zařízeních. Stává se tedy, že je používán všeobecný termín ústav, kdy se 
neodlišuje dětský domov od dětského domova se školou, diagnostického a výchovného 
ústavu. Což je hrubou chybou, neboť každé školské zařízení má svůj specifický účel a je 
určeno pro jasně definovanou cílovou skupinu. Můžeme říci, že naprostá většina dětí 
přicházejících do DDK pochází z rodin s nízkým sociokulturním statusem. V prostředí 
rodin s nízkým sociokulturním statusem se velice často setkáváme s mnoha negativní-
mi modely chování, jako alkoholismus, nestálost prostředí, násilí v rodině3. Je smutnou 

1  Ústavní výchovu nařizuje soud v případě, že je ohrožena výchova a rozvoj dítěte. Nový občanský zákoník. § 971, 
odstavec 1.
2  Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči 
ve školských zařízeních. § 12, odstavec 2.
3 JANSKÝ, Pavel. Dítě s problémovým chováním a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy. Str. 74
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skutečností, že drtivá většina rodičů nespolupracuje. Nejen to. Rodiče jsou přesvědče-
ni, že dítě bylo umístěno do DDK neprávem a negují vlastní zavinění. Chybu hledají 
v nespravedlivém sociálním osudu, nebo ve špatné finanční situaci. Vinu za jakékoli 
výchovné a vzdělávací potíže přenášejí na školské zařízení. Podobný přístup můžeme 
místy zaznamenat v současném mediálním přístupu k ústavní výchově. Veřejnosti je 
prezentován obraz, kdy dítě trpí psychickou deprivací v nepodnětném prostředí ústavu. 
Proti tomuto postoji se musíme jasně ohradit. Z naší zkušenosti jednoznačně vyplývá, 
že dítě si do DDK problémy přináší právě z původních rodinných prostředí. Označovat 
institucionální prostředí jako jednoznačně negativní není objektivní4. Často se setká-
váme s tvrzením, že nejlepší alternativou k ústavní péči je adopce a péče pěstounská5. 
V DDK aktivně vyhledáváme možné pěstounské rodiny. Jedná se o dlouhodobý a ná-
ročný proces, který klade značné nároky na energii vedení vychovatelů DDK. Pěstoun-
ských rodin je stále nedostatek6. V minulých letech se DDK podařilo vyhledat a zreali-
zovat pěstounské rodiny i pro velice těžce umístitelné děti. Bohužel se setkáváme také s 
dětmi, které do DDK přicházejí právě z pěstounských rodin, které nezvládly péči o děti 
se specifickými potřebami. V posledních letech se poněkud změnilo věkové rozlože-
ní nově příchozích dětí, věk se zvýšil. Další změnou je zřetelný nárůst nově příchozích 
dětí, které vyžadují psychiatrickou péči. Nelze opomenout také změny národnostního 
složení DDK7.

4 VYBRANÉ OBLASTI EDUKACE V DDK 

V této části příspěvku se se budeme věnovat třem oblastem edukačního procesu 
v DDK, a to doučování, problematice mezioborové spolupráce a také prevenci vzni-
ku rizikového chování. 
Koncepce našeho Domova jednoznačně chápe vzdělání jako zásadní prioritu. Do 
DDK děti přicházejí po edukační stránce velice zanedbané. Školní prospěch bývá 
špatný, děti mají potíže s pravidelnou docházkou do školy, o domácí přípravě nemlu-
vě. Děti často potřebují logopedickou péči. Jejich aspirační úroveň je nízká, vztah 
ke škole povětšinou negativní. Bývá poukazováno na skutečnost, že děti z ústavů se 
v převážné většině pouze vyučí8. V DDK přistupujeme ke každému dítěti jako k uni-
kátní osobnosti a pomáháme mu zajistit optimální podmínky pro naplňování jeho 
cílů. Při tvorbě speciálně pedagogických plánů vycházíme z  jedinečných specifik 
každého dítěte, kdy neexistují dvě identické osoby. Abychom mohli pomoci dětem 
zlepšit školní výsledky, nabízíme jim pravidelné a intenzivní doučování. Nejvíce 

4  MATĚJČEK, Zdeněk. Výbor z díla. Str. 137.
5  MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče. (Filosoficko-historický pohled). Str. 35. 
6  HALÍŘOVÁ, Martina, SYCHROVÁ, Adriana, ed. Ústavní péče v resocializačním kontextu. Str. 53.
7  V současnosti v DDK žije téměř 20% dětí, které se narodily mimo ČR, nebo jejichž rodiče jsou cizinci.
8  MIMO DOMOV. Dětské domovy brzy opustí tisícovka dětí. Jsou na odchod do běžného života připraveny? V tom-
to výzkumu nebylo přihlédnuto k rozdílům mezi dětskými domovy a domovy se školou. Jen pro ilustraci, v součas-
nosti v DDK studuje pět dětí vysokou školu.
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jsou potřeba technické předměty a cizí jazyky. Protože důkladné doučování potře-
buje víceméně každé dítě, není v silách vychovatelů tuto potřebu pokrýt. Proto DDK 
spolupracuje s externími doučovateli, což je velice finančně náročné9. Ačkoli je cena 
vysoká, máme k dispozici data, která ukazují zlepšení u všech dětí, které se doučo-
valy. Zde se naskýtá otázka pedagogického vybavení vychovatelů. Všichni vychova-
telé DDK splňují současné požadavky na pedagogickou kvalifikaci. Jsme vzděláni 
v práci s dětmi se specifickými potřebami. Ale málokterý vychovatel má potřebné 
znalosti, které by obsáhly kompletní látku základní školy, středních odborných škol 
a učilišť, nebo škol středních. Navíc si je třeba uvědomit, že děti se specifickými po-
třebami, což děti z DDK bezesporu jsou, často potřebují podpůrná opatření. Ačkoli 
teoreticky by DDK měl mít nárok na celou řadu podpůrných opatření10, protože 
naše děti jsou cílovou skupinou, v praxi je nám opakovaně tvrzeno, že podpůrná 
opatření jsou především určena pro školní docházku. 
Před následujícím oddílem je nutné zdůraznit, že v tomto příspěvku popisujeme 
pouze takové skutečnosti, které nastaly v Dětském domově Klánovice, a jsme je 
schopni doložit. V  žádném případě se nesnažíme generalizovat a vztahovat naše 
zkušenosti na ostatní instituce. Je velice znepokojující, jak odlišná je běžná praxe 
DDK s oficiálními prohlášeními o  nezbytnosti mezioborové spolupráce. Dítě při 
příchodu do DDK by mělo být vybaveno kompletní dokumentací obsahující anam-
nézu rodinnou, zdravotní a školskou. Děti však často do DDK přicházejí vybaveny 
pouze nekompletními materiály. Zásadním problémem totiž je, že spolupracující 
organizace nepovažují za svoji povinnost DDK informovat. Vycházejí ze skutečnos-
ti, že DDK není zákonným zástupcem dětí. DDK se snaží poukazovat na platnou 
legislativu, která umožňuje statutárnímu zástupci DDK zastoupit dítě nejen v běž-
ných záležitostech. Pokud zákonní zástupci dítěte neplní své povinnosti nebo nejeví 
o dítě skutečný zájem, je statutární zástupce DDK oprávněn zastoupit dítě i ve vě-
cech zásadní důležitosti, vyžaduje-li to zájem dítěte11. V DDK podporujeme zapoje-
ní zákonných zástupců do výchovného procesu. Bohužel zákonných zástupců, kteří 
mají o svoje děti zájem, je velice málo. V drtivé většině se o dítě nezajímají a přede-
vším je obtížné, často nemožné, je kontaktovat. Tato skutečnost značně ztěžuje vý-
chovnou a pedagogickou práci DDK, zejména v oblasti zdravotnické. Zmínili jsme 
nárůst dětí s psychiatrickými potížemi. Kvalitní práce bez detailního obeznámení s 
dokumentací je zhola nemožná. Protože v současnosti nefunguje automatické me-
zioborové sdílení informací, je velice obtížné dohledat lékařskou historii dítěte. To 
nese riziko, že speciálně pedagogická intervence v DDK nebude podložena adekvát-
ními informacemi, což může být pro dítě nebezpečné. Dovolíme si představit jeden 
příklad z naší praxe. Dívce byla uložena ústavní výchova. Orgán sociální a právní 

9  DDK vydává na doučování ročně kolem 800 000,– Kč. Tyto finance jsou z větší části získávány od sponzorů.
10  FELCMANOVÁ, Lenka a Martina HABROVÁ.  Katalog podpůrných opatření, dílčí část, pro žáky s  potřebou 
podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění. 
11  Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 
výchovné péči ve školských zařízeních. §23, písmeno l. 



24

ochrany dítěte (dále OSPOD) se její situací zabýval již několik let. Dívka prošla neú-
spěšnou pěstounskou péčí, jeden rok strávila v zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc. Při příchodu do DDK jsme obdrželi minimum informací. Teprve po 
delší době jsme se od dívky dozvěděli, že v minulosti byla předmětem vyšetřování 
Policie ČR, protože byla pohlavně zneužitá. OSPOD o této skutečnosti věděl, nic-
méně nám tuto kriticky důležitou informaci předal až po naší urgenci. Když jsme se 
dožadovali vysvětlení, jak OSPOD, tak i Policie ČR, poukazovali právě na výše zmí-
něný stav, kdy DDK není zákonný zástupce, a tudíž tyto instituce neviděly jako svoji 
povinnost DDK informovat. Pokud nám zubař odmítá vydat dokumentaci dítěte 
je to smutné, ale nikoli život ohrožující. Ale v případě profesionálů jako OSPOD, 
Policie ČR, nebo psychiatr se musíme ptát, jak má DDK plnit svoje povinnosti vůči 
dítěti, když nemá přístup ke kompletním informacím. Bez těchto zdrojů je velice 
obtížné poskytovat dětem kvalitní speciálně pedagogickou péči, což může vést ke 
vzniku modelů rizikového chování.
Prevence vzniku modelů rizikového chování patří mezi hlavní priority současné 
koncepce DDK. I v této oblasti narážíme na časté problémy. Současné uchopení 
prevence rizikového chování míří především na základní a střední vzdělávání. Nic-
méně školská zařízení zůstávají stranou pozornosti, ačkoli zde může být spektrum 
projevů rizikového chování velice rozsáhlé12. Různé organizace nabízejí celou řadu 
preventivních programů. Tyto programy jsou ale utvořené pro jednotlivé věkové 
skupiny dětí. Ačkoli se s poptávkou obracíme na renomované poskytovatele pre-
ventivních programů, doposud nám žádný nebyl schopen připravit program, kte-
rý by byl uzpůsoben pro širší věkový záběr našich dětí. Také je si třeba uvědomit 
specifickou situaci našich dětí. Jejich původní rodinná prostředí je vystavovala celé 
paletě negativních modelů chování. K tomuto negativnímu působení nedocházelo 
krátkodobě, v drtivé většině můžeme hovořit o dlouhodobé přítomnosti negativ-
ních modelů chování v původních rodinných prostředích. Z toho plyne stav, kdy 
děti přicházejí do DDK a mají aktivní zkušenost s rizikovým chováním a především 
nevnímají toto chování jako rizikové. Proto u našich dětí má prevence rizikového 
chování klíčový význam pro jejich další osobnostní vývoj. 

5 ZÁVĚR A DISKUZE

Dětské domovy jsou důležitou součástí našeho systému péče o potřebné děti. Děti 
zde žijící mají celou řadu specifických potřeb. Poskytnout jim kvalitní péči a vý-
chovu předpokládá úzkou spolupráci napříč celým spektrem zapojených odborníků 
a  organizací. Výzvy plynoucí ze specifických potřeb dětí žijících v prostředí dět-
ských domovů vyžadují mezioborovou spolupráci. Bohužel ne všechny složky péče 
o potřebné děti mezi sebou operativně sdílejí informace. Čeká nás ještě dlouhá cesta 

12  MIOVSKÝ, Michal a kol. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Str. 22.
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od teoretických prohlášení o nezbytnosti mezioborové spolupráce k osvojení tohoto 
přístupu jako přirozené součásti naší každodenní praxe.
V současnosti zaznívají hlasy volající po převedení dětských domovů z gesce MŠMT 
pod MPSV. Toto vnímáme jako ne zcela pozitivní snahy, které by mohly zapříčinit 
naprostý rozvrat systému péče. Z naší pozice bychom spíše uvítali pevnější prová-
zanost mezi jednotlivými sektory péče o potřebné děti. Chápeme dětské domovy 
jako prostředí, které garantuje kontrolovatelnou kvalitu péče o potřebné děti13, pro 
které z mnoha různých důvodů není vhodná jiná forma náhradní péče. Ačkoli v 
současnosti má ústavní výchova mnoho kritiků, jsme přesvědčeni, že má svoje pev-
né místo v naší společnosti. I tak je však nezbytně nutné současnou ústavní výchovu 
přizpůsobit aktuálním společenským požadavkům, aby se z ní stal účinný nástroj 
naplňování specifických potřeb dětí, pro které je ústavní výchova určena. Dovoluje-
me si čtenáři prezentovat naše přesvědčení, že právě mezioborová spolupráce je tou 
pravou cestou k naplnění tohoto cíle.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ BAREFOOT OBUVI V EDUKACI OSOB  
S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

POSSIBILITIES OF USING BAREFOOT SHOES IN EDUCATION OF PERSONS 
WITH SEVERE VISUAL IMPAIRMENT

Daniela Kilduff 

Abstrakt: Předložený text se zabývá možnostmi využití barefoot přístupu při 
výchově a  vzdělávání osob s  těžkým zrakovým postižením z  hlediska stimulace, 
reedukace a rehabilitace. Poukazuje na rozdíly mezi klasickou a barefoot obuví a na 
možné důsledky jejich užívání pro jejich nositele. Cílem příspěvku není vzhledem 
k jeho rozsahu podrobné seznámení s různými dostupnými studiemi; autorka textu 
si klade za cíl podnítit čtenáře k zamyšlení a k dalšímu hloubání v dané problema-
tice. Text dále obsahuje výsledky dotazníkového šetření pro pracovníky Středisek 
rané péče v dané problematice. Shrnuje možná doporučení pro praxi.
Klíčová slova: zrakové postižení, vrozené, získané, slepota, nevidomost, těžká sla-
bozrakost, zbytky zraku, edukace, výchova, vzdělávání, barefoot, obuv, stimulace, 
reedukace, rehabilitace, podpora, hmat, vnímání, pozornost, informace, informač-
ní deficit, přístup, středisko rané péče, aktivní přístup, doporučení.

Abstract: This paper deals with the possibilities of using the barefoot approach in the 
education of people with severe visual impairment in terms of stimulation, re–educa-
tion and rehabilitation. It notes the differences between classic and barefoot footwear 
and the possible consequences of their use on the wearer. Given the scope of the text, 
it is not intended to acquaint the reader with the various studies available in detail; 
the author of the text aims to encourage the reader to think and further delve into the 
issue. The article also contains the results of the questionnaire survey for Early Care 
Center staff on this given issue. It summarizes possible recommendations for practice.
Keywords: visual impairment, congenital, acquired, blindness, low vision, education, 
barefoot, shoes, stimulation, reeducation, rehabilitation, support, touch, perception, 
attention, information, information deficit, access, center of early care, active appro-
ach, recommendations

Motto: 
„Devadesát devět procent dětí se rodí se zdravýma nohama.“ (15)
„Obuv mění způsob, jak stojíme, chodíme, běháme a vnímáme podložku“ (Howell, 
2012, s. 67) „80 % dětí předškolního věku má patrné deformace chodidla a prstů, které 
se nevyskytují u dětí běžně chodících naboso.“ (Hoffman; Phillips in Howel, 2012, s. 97)
„Skutečné následky těchto vad a deformací se mohou v plné síle projevit až v dospě-
losti.“ (15)
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY A TERMINOLOGICKÉ VYMEZENÍ

Jak lze podpořit systematický rozvoj hmatového vnímání a pravidelnou stimulaci 
chodidel dětí a dospělých s těžkým zrakovým postižením? Jakými způsoby lze pod-
pořit správné držení těla, stabilitu stoje a chůze a prostorovou orientaci a samostat-
ný pohyb těchto osob? Jakým způsobem vznikají vady nohou? Proč má většina dětí 
ortopedické obtíže již v předškolním věku? Proč má spousta dospělých osob bolesti 
a obtíže s pohybovým aparátem? Lze tomuto stavu předejít? 
V dnešní době přibývá lidí, kteří z nejrůznějších důvodů (často zdravotních) inkli-
nují k chůzi naboso. Vzhledem ke společenským konvencím a různorodému počasí 
používá většina z nich k chůzi a běhu specifickou „barefoot“ obuv. Slovo barefoot 
(čti bér fút) lze z anglického jazyka přeložit jako „bosý“ či „naboso“. Barefoot obuv 
se tedy svou konstrukcí blíží nejvíce chůzi naboso. (1) Dá se říci, že v rámci posled-
ního desetiletí prochází Česká republika (společně i  s  dalšími zeměmi) boomem 
v oblasti barefoot přístupu. Zvyšuje se poptávka, a tím také nabídka dané obuvi; 
v současné době existuje široké spektrum českých výrobců barefoot obuvi pro děti 
i dospělé. 
Barefoot přístup (ve své celistvosti začleňující veškeré nutné podmínky) je v tom-
to textu pojímán jako jeden ze způsobů a zároveň prostředků kompenzace někte-
rých  důsledků těžkých stupňů zrakového postižení, přičemž tento je dle názoru 
autorky v souladu s obecně doporučovanými přístupy k dětem s těžkým zrakovým 
postižením (a také k osobám později osleplým).
Osobou s  těžkým zrakovým postižením uvažujeme osobu s  oční diagnózou těž-
ce slabý zrak přes praktickou nevidomost po nevidomost úplnou (viz Mezinárodní 
klasifikace nemocí WHO).1 Za jedince tzv. později osleplé považujeme ty osoby, kte-
ré ztratily zrak v průběhu života.

2 ASPEKTY SOUČASNÉ OBUVI

2.1 Komparace běžné obuvi s barefoot obuví 

Běžně dostupná „moderní“ obuv se vyznačuje tvrdou až téměř neohebnou pod-
rážkou, podpatkem, žádnou, nebo naopak anatomicky tvarovanou klenbou, stabi-
lizátorem paty, případně zpevněním kotníku. Většinou je užší, než přirozený tvar 
chodidla. Podpůrné elementy jsou součástí především zdravotnické obuvi. Za ba-
refoot obuv pak považujeme obuv, která „má minimální dopad na přirozený pohyb 
člověka“ (Bowmanová, 2017). Tato obuv se ve snaze maximálně simulovat chůzi na-
boso vyznačuje ultratenkou podrážkou pro maximální propriocepci tzn. polohocit, 
navíc ohebnou do všech stran, dále dostatečným prostorem pro prsty, tzv. nulovým 

1  Mezinárodní klasifikace nemocí [online]. [cit. 2017–09–02]. Viz internetové odkazy.
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dropem, tj. nulovým zvednutím paty, žádnou podporou klenby a kotníku a celko-
vou malou hmotností (Bowmanová, 2017; 1). K funkcím „bosonohé“ obuvi náleží 
především ochrana před znečištěním nohou, prevence poranění chodidel, funkce 
společenská, ale také funkce estetická. Tenká a ohebná podrážka umožňuje noze 
cítit povrch země a reagovat na něj pružícími mechanismy, jako je tomu při chůzi 
naboso, zatímco široká špička umožňuje pohyb a aktivní zapojení prstů. Absen-
ce podpatku umožňuje kloubům v těle plný rozsah pohybu a nepřítomnost klenby 
naopak umožňuje posilování vazů a svalů, a tím i prevenci zranění. (Howell, 2012) 
Názory odborníků, kteří se přiklání k barefoot přístupu uvádějí, že „odtlumená“ 
– tvrdá a neohebná podrážka u běžné „moderní“ obuvi neumožňuje dostatečně 
stimulovat nervová zakončení na chodidlech, a tím získávat dostatečné množství 
podnětů z okolního prostředí; navíc mění stereotyp chůze na nepřirozený, kdy po-
hyb vychází spíše z kotníku, než z celého chodidla. Podpora klenby je zde pouze 
pasivní a nevede k jejímu posílení. Funkčnost a pohyblivost prstů, které nemají do-
statečný prostor v botě, se postupně snižuje, zúžený prostor navíc napomáhá de-
formacím prstů. I minimální podpatek zkracuje šlachy, změní těžiště těla, a tím 
i celý pohybový mechanismus. Obuv typu „žabky“ může z dlouhodobého hlediska 
vést ke zkracování svalů prstů a ke vzniku tzv. „kladívkových prstů“, což může mít 
dopad např. na rovnováhu a oslabení nožní klenby. Velká hmotnost určité obuvi 
vede k přetížení. (Bowmanová, 2017). Howell (2012, s. 62) dále uvádí, že běžná „mo-
derní“ obuv může „změnit způsob rozložení váhy těla a míst nesoucích tuto váhu 
v chodidle, změnit pozice kloubů v chodidle, kotníku, koleni, kyčlích a páteři, výrazně 
omezit pružinový efekt nožní klenby a její schopnost tlumit nárazy“. V oblasti bare-
foot bylo provedeno mnoho výzkumů (viz např. Howell, 2012, Sandler a Lee, 2015), 
které prokazují pozitivní vlivy na funkčnost chodidel, celkové držení těla a další.

2.1 Obuv doporučovaná osobám s nevidomostí

Slouka (2013, s. 173) popisuje obuv vhodnou pro osoby s  nevidomostí následov-
ně: „…má mít pružnou a nízkou podrážku bez podpatků, má chránit celou nohu 

Obrázek č. 1
Porovnání chodidel člověka, který nikdy nenosil obuv 
s chodidly člověka poškozenými nevhodnou obuví

Obrázek č. 2
Změna držení těla s  botami na 
podpatku
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a nemá se snadno z nohy sesmeknout, má být neklouzavá a nehlučná, vhodná do 
každého počasí a zakoupená u solidního prodejce. Cílem těchto parametrů je ma-
ximální ochrana nohy před poraněním, ochrana člověka před pády a zároveň za-
chování hmatové funkce chodidel.“ Lze konstatovat, že právě barefoot obuv splňuje 
dané požadavky. Osobám s těžkým zrakovým postižením navíc napomáhá k lepší 
stabilitě podporou správného fungování nohy, podporuje správné držení těla, a mj. 
také umožňuje snadněji vnímat orientační znaky, vodící linie, signální a varovné 
pásy, čímž zvyšuje i jejich bezpečnost. Dle Slouky (2016) „…stále větší obliba chůze 
naboso a bosé obuvi potvrzuje informace uvedené v odborné literatuře, a sice že 
chůze naboso je zdravá, pohodová a zajímavá a že obdobně je na tom i bosá (bare-
foot) obuv, která nemrzačí nohy a která kombinuje výhody bosé chůze se společen-
skou a ochrannou rolí bot.“

3 VYBRANÁ SPECIFIKA V OBLASTI MOTORICKÉHO VÝVOJE A MOBILITY 
JEDINCŮ S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Lidé s  těžkým zrakovým postižením jsou v  různé míře omezeni v  pohybové ak-
tivitě. Zvláště u dětí s  vrozenou slepotou dochází k  opoždění jednotlivých stádií 
vývoje a vynechávání některých období (Levtzion–Korach in Smržová, 2008). Ty-
pické jsou například opoždění fáze zvedání hlavičky v poloze na břichu (Jílková, 
2004, Keblová, 2001), výrazné opoždění nástupu sezení a stání bez opory (Prechtl a 
kol. in Smržová, 2008) či vynechávání stádia lezení po čtyřech končetinách, kdy dítě 
preferuje pro něj stabilnější a bezpečnější pohyb po zadečku. Z této pozice se ná-
sledně staví do stoje (De Jong (in Janečka, 2003; Nováková in Vítková, 2004). U dětí 
s vrozenou nebo raně získanou nevidomostí setkáváme se skutečností, že jim chybí 
spontánní touha po pohybu a projevuje se nejistota nebo přímo strach z pohybu 
v prostoru, jehož častou příčinou je předchozí negativní zkušenost – např. zranění 
o překážky. Okolí dítěte by tedy mělo dbát na prevenci těchto zkušeností. (Smýkal, 
1980, Vágnerová, 1995). Samostatný stoj je o široké bázi, hlava je předsunuta, dále 
bývá uváděno nachýlení hlavy do strany, typická jsou ramena předsunutá vpřed, 
vychýlená ramena směrem nahoru, zvětšená bederní lordóza, hyperkyfóza v oblasti 
hrudní páteře a skoliotické držení těla (Trnka in Šuster, 2013). Co se týká chůze, dle 
Smýkala (1980) by opoždění v jejím nástupu z důvodu nemožnosti vizuální nápo-
doby okolí mělo být tolerováno pouze nepatrné. Jako průměrný věk jejího nástupu 
uvádí 19 měsíců2, přičemž tento je srovnatelný i se zahraničními výzkumy (např. 
Levtzion–Korach et al. a Fazzi et al. in Smržová, 2008). Některé děti začínají sa-
mostatně chodit až kolem 2. roku života (Fraibergová in Vítková, 2004). Způsob 
chůze dětí s těžkým zrakovým postižením vykazuje následující zvláštnosti: širokou 
bázi, kolébavost (nápadné přenášení váhy těla z nohy na nohu), nejistotu a nesta-

2  jako norma je uváděn 12.–15. měsíc života
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bilitu. Bez opory či vhodného nácviku mívají tyto děti obtíže s udržením přímého 
směru. (Smýkal, 1988; Kudelová a Květoňová). U dětí s nevidomostí bylo zjištěno 
rovněž opoždění v aktivitách vyžadujících udržování rovnováhy (např. stoj na jedné 
noze, podřep s koleny v 90° flexi) a v poskocích (Levtzion–Korach et al. a Navarro 
et al. In Smržová, 2008). Problematická bývá také samostatná chůze do schodů a ze 
schodů. Důvodem je opět skutečnost, že i „nepatrná ztráta zraku má velký vliv na 
rovnováhu a úroveň pohybových schopností“ včetně způsobu držení těla. (Šuster, 
2013, s. 14). Smýkal (1986, s. 103) dále uvádí, že nevidomé děti začínají běhat s při-
držováním za ruku mezi čtvrtým až pátým rokem věku. 
Také u osob později osleplých, které své těžké zrakové postižení získaly v průběhu 
života, postupně dochází k narušení nebo ztrátě získaných pohybových stereotypů. 
(Šuster, 2013).

4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ BAREFOOT PŘÍSTUPU U OSOB S VROZENÝM
A ZÍSKANÝM TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Úlohou okolního prostředí dítěte s těžkým zrakovým postižením (rodiny, pracov-
níků rané péče, speciálních pedagogů a později učitelů) je stimulace a motivace dětí 
k pohybu, aby se tento stal jejich nezbytnou potřebou. Zároveň je důležitá aktivizace 
dětí k všestrannému rozvoji pohybů manipulačních (jemná motorika) i pohybů lo-
komočních (hrubá motorika) včetně učení se změnám postojů a poloh. Pozornost je 
třeba věnovat také správnému držení těla (Smýkal, 1980). Již od narození je vhodné 
dítěti umožnit poznávat své okolí prostřednictvím hmatu chodidel, ideálně naboso. 
Do nohou postýlky je možné uložit taktilně zajímavé předměty nebo desku s roz-
ličnými hmatovými prvky (kožešinka, hladké dřevo, látkový polštářek s  malými 
kuličkami, výstupky apod.). Dané prvky lze rovněž ozvučit rolničkou nebo šustivou 
látkou. Je nutné, aby tato pomůcka byla snadno dosažitelná v rámci pohybového pole 
dítěte, aby o její přítomnosti vědělo a bylo k  jejímu využití dostatečně motivová-
no. Rodičům je doporučována hra s prsty a chodidly dítěte; mohou praktikovat také 
jemnou kojeneckou masáž. Mezi 1. a 3. měsícem života je vhodné posilovat svaly 
nohou tlačením rukama do chodidel děťátka, které leží při této aktivitě na zádech. 
(Smýkal, 1986). „Chůze naboso (v interiéru i exteriéru) se nevidomým doporučuje již 
od útlého, batolecího věku“. (Součková in: Slouka 2013, s. 149). Mnoho dětí intuitivně 
odmítá první botičky a vyzouvá si je, neboť rádi zapojují všechna nervová zakončení 
chodidel do poznávání okolního světa. Dle Howella (2012, s. 96) „obouvání malých 
dětí brání ve vývoji nožní klenby a oslabuje měkké tkáně chodidla, které jsou pro 
jeho správnou funkčnost nezbytné“. Jakmile dítě začne chodit, je vhodné pokračo-
vat stimulací chodidel, podporou správného držení těla, stability apod. prostřednic-
tvím odlišných povrchů jednoduše bosou chůzí ve známém a bezpečném venkovním 
(ideálně přírodním) prostředí, které se vyznačuje různými nerovnostmi se zajiště-
ním bezpečnosti prostřednictvím vidícího průvodce. (Smýkal, 1986, Slouka, 2013). 
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V České republice přibývají outdoorové „bosé stezky“, které jsou k danému účelu ide-
ální. V interiéru lze naopak využít senzorické koberce (10; 12) či další pomůcky. Po-
znávání a rozlišování různých umělých i přírodních povrchů chodidly již od raného 
věku je považováno za základ pro pozdější schopnost orientace při samostatném po-
hybu. Chůze po nerovném povrchu umožňuje intenzivnější stimulaci a posílení nohy 
včetně nožní klenby, než chůze po rovině (Howell, 2012, Bowmanová, 2017; Sandler 
a Lee, 2015, Roček in Smržová, 2008). Po cvičení je vhodné zařazovat protahova-
cí a uvolňovací cviky (Bursová in Šuster, 2013). Významným aspektem samostatné 
chůze v přírodním terénu je pro dítě s těžkým zrakovým postižením rovněž prožitek 
svobody a volnosti – samozřejmě se současným dohledem vidícího průvodce a po-
kud se na to dítě samo cítí připraveno. Při obavách z drobného poranění chodidel při 
kontaktu s přírodním terénem, nebo při nepřízni počasí, lze dítěti pořídit „barefoot“ 
obuv, díky které zůstane v kontaktu s povrchem země a kromě výše uvedených vý-
hod bude z něj moci získat informace. V předškolním věku dále zařazujeme cvičení 
na rozvoj stability. Zvláštní pozornost by měla být věnována správnému držení těla. 
Systematický výcvik hmatového vnímání prostřednictvím chodidel a procvičování 
svalů by měl pokračovat i během docházky do základní školy a být součástí i dalších 
etap života. U osob s  vrozeným, nebo získaným zrakovým postižením, které do-
posud byly, nebo stále jsou zvyklé trávit většinu času v běžné obuvi a mají již pev-
ně osvojený určitý stereotyp chůze, který tato obuv vyžaduje (viz výše), by měl být 
případný přechod na barefoot obuv a bosou chůzi velmi pozvolný, aby nedošlo ke 
zranění nohy, která je ve své funkci více či méně oslabená. Nácvik každé pohybové 
dovednosti u osob s nevidomostí je ztížený nemožností učit se vizuální nápodobou 
a kontrolovat provedený pohyb zrakem. Z tohoto důvodu je nutné prvotní verbální 
seznámení s prováděným pohybem a cvikem a teprve potom jeho nácvik. Je potřeba 
počítat s vyšší časovou náročností a pomalejším tempem při pohybu. Přístup dospě-
lého by měl být vždy klidný, vlídný, motivační, ale také důsledný. (17)
U osob, které přecházejí na přirozený stereotyp chůze (stručně shrnut jako absence 
tvrdých dopadů paty na zem, aktivizace prstů, plynulé odvíjení chodidla) je nutná 
vědomá koncentrace. Vhodná je konzultace s fyzioterapeutem, který je dostatečně 
vzdělán v dané problematice. Sandler a Lee (2015, s. 35) uvádí, že „…chůze naboso 
pomůže obnovit citlivost chodidel u starších osob a navrátit jim přirozenou rovno-
váhu, s níž se narodili a již boty oslabují. Vnímání terénu také posiluje nohy, což 
v konečném důsledku zabraňuje řídnutí kostí…, zvyšuje sílu dolních končetin i ce-
lého těla a stabilitu“. Konkrétní série cvičení a podrobné informace uvádí ve svých 
publikacích např. Bowmanová, 2017 a Sandler a Lee, 2015).

5 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ V RÁMCI STŘEDISEK RANÉ PÉČE 

Výzkumné šetření s názvem Barefoot obuv a děti s těžkým zrakovým postižením, 
bylo určeno poradenským pracovníkům Středisek rané péče v  ČR v  rámci Spo-
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lečnosti pro ranou péči, z. s. Důvodem byla skutečnost, že tito pracovníci působí 
v raném a předškolním věku – tedy v obdobích, kdy dochází k intenzivnímu mo-
torickému vývoji. Navíc jsou tato období klíčová z hlediska rozvoje správné funk-
ce chodidel, včetně nožní klenby, správného držení těla apod. Poradci rané péče 
metodicky vedou rodiče dětí se zrakovým (či kombinovaným postižením) mj. také 
z hlediska rozvoje motoriky a rozvoje hmatového vnímání (nejen) chodidel. Jednot-
livá střediska poskytují odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve 
kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením 
(16). V Čechách jsou zřízena 2 střediska rané péče s  jedním detašovaným praco-
vištěm, na Moravě jsou střediska 3 a 2 detašovaná pracoviště. Výzkumné šetření 
bylo realizováno formou polostrukturovaného dotazníku na podzim roku 2019. 
Dotazník byl zaslán online do všech Středisek rané péče a vyplnila je více než po-
lovina dotázaných (53,3%). Navrácené dotazníky z Čech tvořily 43,75 %, dotazníky 
z Moravy pak 56,25 % podíl z celkového počtu. Všichni respondenti byli ženského 
pohlaví. Nejvíce frekventované věkové rozpětí respondentek bylo uváděno mezi 30–
35 lety (37,6 % z dotázaných), následovala věková kategorie 36–40 let (25) %), dále 
40–45 let (18, 2 %). Věkové kategorie 18–25 let (6,4 %), 26–30 let (6,4 %), a 46–50 let 
byly zastoupeny v 6,4 % případů každá. Délka praxe poradkyň rané péče se téměř 
z poloviny procent případů pohybovala v časovém rozpětí 0–3 roky (45,5 %), délka 
praxe 7–10 let, 11–15 let a více než 15 % byla v každém uvedeném časovém rozpětí 
zastoupena 18,2 %.
Jedna z položek byla zaměřena na existenci venkovní bosé stezky v kraji, v němž 
respondentky odborně působí. Existenci bosé stezky potvrdilo 36,4 % a vyvrátilo 
18,2 % poradkyň, téměř polovina respondentek (45,5 %) neví, zda se v kraji bosá 
stezka nachází. Jedna respondentka uvedla konkrétní název dané bosé stezky – Ze-
měráj, Bělá (Opavsko), Bukovec, Klimkovice. Na otázku, zda poradkyně doporučují 
venkovní bosé stezky dětem s těžkým zrakovým postižením prostřednictvím jejich 
zákonných zástupců většina z nich (81,8 %) odpověděla, že ne – což do velké míry 
koresponduje i vyhodnocením předchozí otázky, kdy 63,  % respondentek uvádí, 
že neví o bosé stezce v daném kraji, nebo že se stezka v kraji nevyskytuje. K dalším 
důvodům, proč respondentky bosé stezky nedoporučují, může patřit i jimi uvedená 
skutečnost, že mnohé takové stezky jsou na soukromém pozemku, a tudíž nejsou 
vždy dostupné široké veřejnosti. Všechny poradkyně doporučují rodičům dětí s 
těžkým zrakovým (případně kombinovaným) postižením stimulaci chodidel dětí. 
Konkrétně uvedly stimulaci různými umělými a přírodními (nerovnými) povrchy 
a materiály (stimulační/hmatové chodníčky, senzorické koberce, nášlapné desky, 
lavory s různým materiálem – gelové perly, písek, bahno, gel, luštěniny, přírodniny, 
kinetický písek) včetně stimulace naboso. Dále doporučují senzomotorická cvičení 
naboso, chůzi naboso, masáž chodidel, synergetickou reflexní terapii, prvky z Ba-
zální stimulace a střídání teplot vody na chodidlech.
Další skupina otázek byla zaměřena na srovnávání běžné obuvi a obuvi barefoot. 
K výhodám běžné obuvi uvedlo 72,7 % respondentek zejména tyto (výhody byly 
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z  hlediska stejných či obdobných odpovědí zařazeny do třech kategorií, přičemž 
kategorie č. 1 obsahuje nejfrekventovanější odpovědi, zatím co kategorie č. 3 naopak 
nejméně časté odpovědi):
1. Podpora 
Jako výhodu respondentky zmiňovaly podporu správného postavení chodidla 
a nohy – zpevněný kotník, podporu klenby a podporu stability. Již bylo uvedeno, 
že v této oblasti se současné názory odborníků rozcházejí. (Lajmarová in Pytlová). 
Jedna skupina uvádí, že podpora nohy je pouze pasivní, a zpevnění kotníku bývá 
přirovnáváno k  noze v  sádře, kdy  se  tato nemůže pohybovat; svalstvo ochabuje. 
(Bowmanová, 2017). Představa, že dětská noha je slabá, a tak ji musíme ochránit 
pevnou botou, je mylná“ (Pytlová, 2020, s. 78). Jedna z respondentek souhlasí s uve-
deným: „..podpora klenby je zde pouze pasivní“. Druhá skupina odborníků zastává 
názor, že noha musí být zpevněná. Faktem zůstává skutečnost, že v rámci většino-
vé populace, která nosí běžnou zpevněnou obuv, je mnoho dětí a dospělých, kteří 
se dříve nebo později potýkají se zdravotními problémy a úrazy. Dále byla v rámci 
první kategorie byla uvedena jako výhoda i přítomnost opatku běžné obuvi – nutno 
říci, že opatek mnohdy bývá součástí i barefoot obuvi, jeho funkcí však není zpev-
nit, nýbrž botu, aby nedocházelo k jejímu sešlapání. (2) Co se týká podpory stability 
u nejisté, či vratké chůze dětí s nevidomostí díky běžné obuvi, zde lze polemizovat, 
neboť „moderní“ běžná obuv stabilitu nepodporuje vzhledem k tomu, že omezuje 
pohyb nohy a stlačuje prsty. Vyšší stability lze dosáhnout naopak rozvojem jednot-
livých svalů a dalších částí nohy ideálně bosou chůzí, nebo chůzí v barefoot obuvi. 
2. Ochrana chodidla a prevence úrazu 
V  tomto případě lze konstatovat, že určitá míra ochrany chodidla není výsadou 
pouze běžného typu obuvi – již bylo uvedeno, že i barefoot obuv plní tuto funkci. Co 
se týká prevence úrazu – dle mnoha výzkumů dochází k úrazům a nežádoucím dů-
sledkům právě při dlouhodobém nošení „moderní“ běžné (i sportovní obuvi), a to 
jak u široké veřejnosti, tak u sportovců (např. Sandler a Lee, 2015). Nelze tedy říci, 
že by běžná „moderní“ obuv zajišťovala prevenci úrazu. Na druhou stranu i v pří-
padě nošení barefoot obuvi může dojít k poranění nohy – zde se však jedná zejmé-
na o důsledek nedostatečné přípravy chodidla na chůzi naboso po dlouhodobém 
užívání „moderní obuvi“ nebo o důsledek nesprávné techniky chůze vyplývající 
z nedostatečné neinformovanosti. (Howell, 2012). 
3. Dostupnost a cena 
Je skutečností, že mnohá běžná „moderní“ obuv je ve srovnání s  barefoot obuví 
cenově výhodnější, a tím i dostupnější. Bohužel ne vždy se jedná o kvalitní obuv. 
Barefoot obuv od  renomovaných výrobců je cenově náročnější, avšak disponuje 
precizním zpracováním (mnohdy také přímo na míru daným chodidlům) a kva-
litními materiály. Výhodou je, že pokud je používána správným způsobem (úprava 
stereotyp chůze z hlediska eliminace dopadu na patu), má také vyšší životnost.
Jedna respondentka správně upozornila na nutnost volby správné velikosti obu-
vi vzhledem k rostoucí noze dítěte. Často se stává, že rodiče ne zcela důsledně či 



35

dostatečně často sledují růst chodidel dítěte a případnou potřebu zakoupení obuvi 
nové. (Lajmarová in Pytlová, 2020) Problémem je rovněž skutečnost, že běžný typ 
obuvi ignoruje zásady fyziologie a anatomie nohy v době jejího růstu. (6). Nelze po-
nechávat zodpovědnost pouze na dítěti a očekávat, že bude aktivně rodiči sdělovat, 
že je mu obuv těsná. V případě individuálních specifik chodidel (šířka a výška nár-
tu, velikostní rozdíl v délce obou chodidel apod.) je možné nechat vyrobit barefoot 
obuv přímo na míru potřeb dané osoby (někteří čeští výrobci tuto službu nabízejí). 
K nevýhodám běžné obuvi zařadilo 81,8 % respondentek tyto (odpovědi jsou opět 
zařazeny do kategorií dle jejich četnosti a typu):
1. Tvrdost 
Příliš pevná a neohebná podrážka výrazně snižuje či přímo znemožňuje kontakt 
nohy s povrchem země, a tím způsobuje nedostatečný přísun podnětů. Na chodi-
dlech se vyskytuje vysoký počet nervových zakončení (až 200 000). (Howell, 2012). 
„Až 70 % vjemů z chůze vnímáme našimi chodidly.“ (5). Nevhodnou obuví dochází 
k jejich nefunkčnosti. (Sandler a Lee, 2015). Tvrdá a silná podrážka omezuje flexibi-
litu chodidla a prstů, celkově způsobuje omezení přirozeného pohybu nohy, což má 
negativní dopad v mnoha oblastech (Howell, 2012).
2. Nevhodný tvar nedostatek prostoru pro prsty, úzký střih obuvi způsobující nedo-
statek prostoru pro celé chodidlo, způsobující ploché nohy).
K důsledkům nošení „moderní“ obuvi nevhodného (mj. úzkého) tvaru náleží de-
formace chodidla a prstů (např. hallux valgus, kladívkové prsty, drápovité prsty), 
plochonoží, omezení pohybu nohy, průtoku krve a lymfy a další (více viz Howell, 
2012; Bowmanová; 2017; Pytlová, 2020). Je známo, že uvědomělý a informovaný 
přechod z běžného typu „moderní“ obuvi na barefoot obuv v kombinaci s vhod-
ným cvičením dokáže zmírnit, v některých případech dokonce odstranit nežádoucí 
důsledky dlouhodobého nošení běžné obuvi (např. vbočený palec, deformace prstů 
či ploché nohy). (Howell, 2012; Pytlová 2020) Opačný postup však tento efekt ne-
poskytuje. 
3. Změna těžiště těla a jeho držení 
Podrobně se k  problematice podpatků (i těch minimálních) a jejich nežádoucích 
důsledků mj. v oblasti zvýšené zátěže na prsty a kolena, zkrácení Achillovy šlachy 
a vadného držení těla vyjadřuje např. Bowmanová (2017) a Howell (2012).
Co se týká výhod běžné obuvi, téměř jedna třetina respondentek (27, 3 %) si není 
žádných vědoma. 18, 2 % respondentek nepozoruje ani možné nevýhody běžné obu-
vi. Otázkou je, nakolik jsou dotyčné obeznámeny s dostupnými informace v oblasti 
užívání a možných důsledků nošení obou typů obuvi.
Následující položky dotazníku byly vázány na barefoot obuv. Převážná většina re-
spondentek (90,9 % z nich) tento typ obuvi zná, nebo o něm slyšela. Tyto popisují 
specifika dané obuvi následovně (odpovědi byly opět kategorizovány a seřazeny dle 
četnosti):
1. tenká podrážka – pro kontakt s povrchem země, umožňuje noze potřebný – při-
rozený pohyb a plnou funkčnost;
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2. šířka obuvi – anatomicky tvarovaná obuv zajišťující dostatečný prostor pro prsty 
a chodidlo, nedochází k deformaci prstů; 
Jedna respondentka poukazovala na ideální povrch země pro chůzi v barefoot obuvi 
– přírodní a členitý terén – viz výše. 
Co se týká výhod barefoot obuvi, tyto popsalo 72,7 % poradkyň rané péče. Kromě 
výše uvedeného respondentky uváděly simulaci chůze na boso, přirozenost pohybu 
nohy, stimulaci proprioceptorů chodidla, posilování svalů nohy, a tím posilování 
i dalších svalových skupin těla, pozitivní vliv na držení těla, prevence utlačování 
nohy, prstů a prevence haluxů. Uvedné výhody jsou v souladu s mnoha zahranič-
ními studiemi. K  nevýhodám barefoot obuvi se  vyjádřilo 72,7 % respondentek 
následovně: finanční náročnost, obtíže s  případným přechodem zpět na běžnou 
obuv (chodidlo se vlivem dlouhodobého nošení barefoot obuvi rozšiřuje), neposky-
tování dostatečné opory nohy v prostředí města a riziko poranění chodidla. Jedna 
respondentka uvedla, že tato obuv není vhodná pro každého. 
Co se týká prvního hlediska, existují odborníci přesvědčení o tom, že opora by 
v ideálním (a přirozeném) případě měla být vytvořena posílením svalů nohy, niko-
liv pasivním vložením ortopedických vložek do obuvi. Co se týká dalších názorů, je 
nutné souhlasit s tím, že tvrdý a stále rovný povrch ve městě opravdu není ideálním 
ani příjemným povrchem oproti povrchu přírodnímu, který je měkký a přiroze-
ně nerovný. Je tedy pravda, že se funkce chodidla při chůzi na městském povrchu 
nestimuluje ideálně tak, jako by tomu bylo při chůzi na povrchu přírodním, a při 
nedostatečné přípravě nohou a nevhodném stereotypu chůze může dojít ke zranění. 
Proto je nutné zařazovat (ideálně každodenně) další způsoby stimulace a rozvoje 
svalstva chodidla, což může být pro některé rodiny a jedince časově náročné. Nic-
méně stimulace a rozvoj hmatového vnímání chodidel by měla být součástí rozvoje 
dítěte s těžkým zrakovým postižením a měl by pro ni být vyhrazen časový prostor, 
neboť je to významné především pro orientaci v prostoru a samostatný pohyb. Je 
zřejmé, že ne každý přístup je vždy vhodný pro každého jedince a je nutné brát 
v  úvahu individuální specifika a  další okolnosti (např. podporu rodiny, finanční 
stránku, uvědomělost a informovanost rodiny dítěte s těžkým zrakovým postiže-
ním a samotného jedince s tímto postižením, aktivní přístup). Otázkou k diskusi je, 
zda rodiče obecně konzultují vhodnost jimi vybrané „moderní“ obuvi pro své děti, 
které ještě nemají žádné ortopedické obtíže? (mnohá dětská obuv má např. příliš 
hrubou podrážku, je zcela neohebná apod.). Co se týká argumentu poukazujícího 
na obtíže s případným přechodem zpět na běžnou obuv, je potřeba si položit otázku, 
zda lidé, kteří přešli na barefoot obuv mají vůbec potřebu přejít zpět k nošení obuvi 
běžného typu. Autorka článku zná osobně více než 100 osob využívajících barefoot 
obuv a žádná z nich neplánuje plný návrat k obuvi běžného typu (krátkodobé vý-
jimky tvoří účast na určité společenské události).
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Z grafu vyplývá převaha názorů poradkyň rané péče, že barefoot obuv je vhodná 
pro děti s těžkým stupněm zrakového postižení. Jako pozitiva poradkyně uváděly 
umožnění lepší vnímavosti chodidel, a tím možnost získávat více stimulů z okolní-
ho prostředí, která má následný vliv na zlepšení orientace v prostoru. 
Respondentky, které se vyjádřily proti barefoot obuvi, uvedly následující nevýho-
dy: nevhodnost barefoot obuvi pro každého, nutnost konzultace s fyzioterapeutem 
nebo ortopedem; nedostatečnou oporu nohy v prostředí města, či nutnost indivi-
duálního řešení pro každého jedince. Respondentky, které zvolily odpověď nevím, 
uvedly např.: „Tuto konkrétní obuv neznám, nedovedu si ji představit na nohách 
dítěte s postižením.“, „..o barefootovou obuv jsem se hlouběji nezajímala…“. Jedna 
respondentka uvedla: „Rodiče by měli mít možnost získat více informací o této obu-
vi a rozhodnout se“.

Je barefoot obuv vhodná pro děti s těžkým 
stupněm zrakového postižení?

Graf č. 1: Vhodnost barefoot obuvi pro děti s těžkým stupněm zrakového postižení dle po-
radkyň SRP

9,1 %
rozhodně ano

36,4 %
nevím

9,1 %
rozhodně ne
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Je zřejmé, že odpovědi respondentek souvisí s mírou jejich vlastní informovanosti 
o problematice barefoot přístupu – viz zodpovězení předchozí otázky.
Mezi poradkyněmi rané péče se vyskytují i ty, které samy barefoot obuv nosí; z těch, 
které vyplnily dotazník, je to 27, 3 %. Co se týká jejich subjektivní dosavadní spo-
kojenosti s tímto typem obuvi, 37, 3 % z nich uvedlo spokojenost, 72, 7 se prozatím 
nedokáže vyjádřit.3 Žádná respondentka neuvedla, že by byla s barefoot obuví osob-
ně nespokojená.

6 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI

Výsledky výzkumného šetření provedeného mezi poradkyněmi Středisek rané péče 
pro děti se zrakovým i kombinovaným postižením v ČR byly detailně popsány výše. 
V  následujícím odstavci jsou shrnuty nejzajímavější výsledky: mnohé poradkyně 
sledují vývoj v oblasti obouvání a mají alespoň základní informace o současné al-
ternativě běžného obouvání, barefoot přístupu a jeho výhodách. Některé poradkyně 
mají dokonce osobní pozitivní zkušenost s nošením barefoot obuvi. Všechny porad-
kyně rané péče doporučují v případě dětí s těžkým zrakovým postižením stimulaci 
bosých chodidel a mnohé z nich uvedly přímo chůzi naboso. Rovněž 45,5 % z nich 

3  Neschopnost se vyjádřit k dané otázce může souviset s příliš krátkou dobou užívání barefoot obuvi a posouzení 
důsledků tohoto přístupu pro danou respondentku.

Doporučila byste rodinám dětí s těžkým ZP 
informovat se ohledně možnosti využití ba-
refoot obuvi u jejich dítěte?

9,1 %
rozhodně ano

36,4 %
nevím

9,1 %
rozhodně ne

Graf č. 2: Názor poradkyň SRP doporučení rodičům ohledně možnosti informovat se o vy-
užití barefoot
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se domnívá, že barefoot obuv je vhodná pro děti s těžkým stupněm zrakového po-
stižení. Zároveň však bylo zjištěno, že některé z poradkyň disponují předsudky vůči 
barefoot obuvi, které byly mnoha výzkumy překonány. Co se týká nevýhod běžné 
„moderní“ obuvi, respondentky uvedly ty, které jsou v souladu s výsledky mnoha 
výzkumů v ČR i v zahraničí. Na druhou stranu se však výzkumného šetření zúčast-
nily i poradkyně, které si nejsou vědomy možných nežádoucích důsledků nošení 
běžného typu obuvi. 
Barefoot přístup není v historii lidstva novinkou, neboť „…člověk byl 99 % svého 
vývoje bosý.“ (Lieberman in Pytlová, 2020, s. 12). Jedná se tedy o tradiční model, 
který byl v západních společnostech znovu objeven a začal se postupně rozšiřovat 
vlivem odborných studií4, dostupných informací a snahou mnoha lidí o zdravý ži-
votní styl. Většinová západní společnost je v dnešní době odpojená od přirozeného 
pohybu v přírodě. Dlouhodobým užíváním běžné „moderní“ obuvi od raného věku 
tak přicházíme o správnou funkčnost jedné z  nejpropracovanějších částí našeho 
těla – nohy, což s sebou v kombinaci s nedostatečným pohybem a nevhodným ži-
votním stylem přináší mnohé nežádoucí až fatální důsledky – od snížení stability 
a plochých nohou přes deformaci prstů k nesprávnému držení těla a dalším zdra-
votním obtížím. Alarmující jsou zjištěná data z  různých výzkumů, kdy převážná 
většina dětí předškolního věku má patrné deformace chodidla a prstů, které se ne-
vyskytují u dětí běžně chodících naboso5 (Hoffman; Phillips in Howel, 2012) a další 
ortopedické vady – viz např. výzkum cca 8400 dětí předškolního věku pracovníky 
rehabilitačního centra Sarema Liberec s.r.o v letech 1998–2004 s výsledky pouhých 
4 % dětí bez patologického nálezu, 90,8 % dětí s vadným držením těla, 68 % dětí s 
plochýma nohama, a 5,2 % dětí s kombinovaným nálezem. (8). Není nelogické uve-
dené obtíže dětí uvést do kontextu s dalšími zjištěnými skutečnostmi, kdy „80 až 90 
procent dětské obuvi na českém trhu zdravotně nevyhovuje“. (6). Při výběru obuvi 
běžného typu se dá zvolit pouze její délka, nikoliv šířka; „…moderní obuv omezuje 
pohyb prstů, čímž oslabuje celou nohu…“; „…stabilita nohy je snížena…“ (Pytlová, 
2020; Pytlová, 2020, s. 17; Morio in Pytlová, 2020, s. 20). Představa, že „moderní“ 
běžná obuv plní funkci prevence úrazu a poranění je mylná a byla vyvrácena mnoha 
výzkumy.
Je důležité, aby se lidé se zrakovým postižením dozvěděli o možnosti barefoot 
přístupu a  měli možnost informované volby. K  informovanému individuálnímu 
rozhodnutí nezbývá než získat dostatek informací z odborné literatury, z provede-
ných výzkumů, konzultacemi s odborníky zastupujícími různé přístupy či sezná-
mím se se zkušenostmi lidí využívajících jak běžnou obuv, tak obuv barefoot. Mnozí 
lidé se budou rozhodovat i z hlediska míry svého zájmu či nezájmu o danou proble-
matiku či svých finančních možností. Co se týká finanční stránky pořizované obu-

4 
5 Velmi zajímavá je studie ortopeda Phila Hoffmana z roku 1905 s názvem „Conclusions Drawn From a Compa-
rative Study of the Feet of Barefooted and Shoe–Wearing People“ přeloženo „Závěry vyvozené ze srovnávací studie 
celoživotně bosých a obutých lidí.“ (7)

https://nohatka.cz/wp-content/uploads/2018/02/hoffman-1905-barefoot.pdf
https://nohatka.cz/wp-content/uploads/2018/02/hoffman-1905-barefoot.pdf
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vi, je zřejmé, že běžná „moderní“ obuv je cenově dostupnější, s čímž souvisí např. 
i její častý dovoz z Asie. Cena barefoot obuvi bývá vyšší, ale vzhledem ke stoupající 
konkurenci výrobců lze říci, že lze nalézt a zakoupit kvalitní obuv za cenu běžné 
obuvi. Je dobré vědět, že v některých případech je česká barefoot obuv šitá na míru 
indikována jako obuv zdravotnická, a tudíž lze na její pořízení (opakovaně) využít 
vysoký příspěvek zdravotní pojišťovny6. 
 V případě dětí s těžkým zrakovým postižením se jedná o rozhodnutí rodičů, zda se 
přikloní k tomu, aby jejich dítě nosilo klasickou obuv, nebo barefoot obuv. Kromě 
výše uvedeného by dané rozhodnutí mělo odrážet snahu o podporu zdravého mo-
torického vývoje včetně podpory správného držení těla, podporu samostatného po-
hybu, prevenci ortopedických vad, snížení či eliminaci nápadného způsobu chůze 
vyplývajícího ze zrakové ztráty a podporu orientace v prostoru zvýšením informo-
vanosti o okolním prostředí. 
Ať už se  rodiče dětí se zrakovým postižením rozhodnou pro běžnou, či barefoot 
obuv, měli by pravidelně (cca co 2 měsíce) nohu svého dítěte měřit (ideálně spe-
ciálním měřidlem, které se dá použít i na měření vnitřní části obuvi) a u každého 
druhu obuvi také pravidelně kontrolovat, zda zvolená velikost stále ještě odpovídá 
aktuální velikosti nohy dítěte (více viz Pytlová, 2020).
Co se týká starších dětí a dospělých osob s  těžkým zrakovým postižením, nelze 
očekávat, že jejich chodidla, které nebylo funkčně plně využíváno po mnoho let, 
nebo po celý dosavadní životní úsek jedince, bude ihned připraveno na přechod do 
barefoot obuvi. Stejně tak pouhá výměna obuvi, ale nikoliv změna stereotypu chůze 
a absence tréninku chodila, nemůže přinést benefity, naopak může přinést dotyčné 
osobě zranění. Je tedy nutné získat informace o vhodných způsobech změny stere-
otypu chůze. Je faktem, že povrch země, po kterém většina lidí v ČR chodí, není po 
většinu času přirozený – je rovný a hladký. Bowmanová (2017) proto doporučuje 
zahrnout do každodenního života chůzi po nerovném, „skutečném“ terénu co nej-
rozmanitějšího charakteru, aby došlo ke zvýšení kloubní stability, posílení svalů, 
kotníků apod. Doporučuje rovněž minimalizovat nevhodné návyky: málo chůze, 
přílišné sezení apod. 
Každá aktivita člověka, která má přinést pozitivní výsledky, musí být vykonávána 
vědomě a s určitým úsilím. V případě barefoot přístupu to znamená uvědomělost, 
dostatečnou informovanost lidí, kteří o změně uvažují, aktivní vyhledávání 
informací, fyzická cvičení na  „probuzení“ chodidel, a hlavně zapojení záměrné 
pozornosti v přítomném okamžiku až do úplného osvojení nového – přirozeného 
stereotypu chůze. Autorka textu však předpokládá hladší průběh přechodu na bare-
foot obuv právě u osob s těžkým stupněm zrakového postižení z toho důvodu, že tito 
lidé prošli systematickou stimulací a rozvojem hmatového vnímání chodidel a jsou 
také navyklí přítomné pozornosti. Nejvyšší pravděpodobnost úspěšného osvojení 
přirozené chůze lze očekávat v raném a předškolním věku u dětí s těžkým zrako-

6  Např. firma Zkama
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vým postižením, které měly a mají možnost se pohybovat naboso nebo v barefoot 
obuvi při současném zajištění vhodných podmínek a podpory ze strany okolí. 
Tento příspěvek vznikl s úmyslem informovat osoby s těžkým zrakovým postiže-
ním, v případě dětí jejich zákonných zástupců a dalších odborníků – poradců v so-
ciálním resortu a poradenských a pedagogických pracovníků ve školském resortu, 
případně dalších zájemců o současných možných přístupech v edukaci osob se zra-
kovým postižením v oblasti rozvoje hrubé motoriky. Daná problematika se týká ne-
jen jedinců s těžkým zrakovým postižením, ale je do ní možné zařadit i osoby s leh-
kým zrakovým postižením či osoby intaktní. Ovšem vzhledem k tomu, že zejména 
lidé s těžkým zrakovým postižením (kategorie osob s nevidomostí a zbytky zraku) 
vykazuje z uvedených skupin osob největší specifika a speciální potřeby v oblasti 
motorických dovedností, je tento text zaměřen především na ně.
Na závěr lze shrnout, že dobré mít na paměti, že „…každá obuv, barefoot obuv ne-
vyjímaje, mění fungování nohy…“ (Pytlová, 2020, s. 33). Lidé by tedy měli trávit co 
nejvíce času bez obuvi na nerovných površích. V případě nutnosti (běžnou nebo 
barefoot) obuv použít, je dobré zvážit všechny její aspekty a možné dopady.
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CZY TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA INKLUZJI EDUKACYJNEJ UCZNIÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SĄ INNOWACJĄ DLA PRAKTYKI SZKOLNEJ?

ARE THEORETICAL ASSUMPTIONS OF EDUCATIONAL INCLUSION  
OF LEARNERS WITH DISABILITY AN INNOVATION TO SCHOOL PRACTICE?

Zenon Gajdzica 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Słowa kluczowe: inkluzja edukacyjna, uczeń z niepełnosprawnością, innowacja. 
Streszczenie: Inkluzja edukacyjna jest pojmowana w rożny sposób. W zależnoś-
ci od przyjętego sposobu postrzegania tej formy kształcenia nadaje się jej znacze-
nia: modelu edukacji, koncepcji pracy metodycznej, strategii przemian edukacyj-
nych, a nawet ideologii czy nowego paradygmatu funkcjonowania szkoły. Część z 
tych koncepcji jest kontynuacją / rekonstrukcją założeń edukacji specjalnej, inne 
(zwłaszcza te oparte na dekonstrukcji kształcenia specjalnego) zakładają konstruo-
wanie nowej kultury szkoły inkluzyjnej i związanych z nią oryginalnych rozwiązań 
praktycznych. W artykule zostały przedstawione rożne definicje inkluzji edukacyj-
nej uczniów z niepełnosprawnością oraz szerokie i wąskie jej ujęcia. Ich krótka ana-
liza stanowi podstawę określenia ich innowacyjnego charakteru, z nawiązaniem do 
praktyki edukacyjnej.

Keywords: educational inclusion, learner with disability, innovation
Abstract: Educational inclusion is understood in different ways. Depending on the 
applied way of viewing this form of education, it is attributed the meaning of: an edu-
cational model, a concept of methodological work, a strategy of educational changes, 
or even an ideology or a new paradigm for the functioning of school. Some of these 
concepts are a continuation / reconstruction of the assumptions of special education, 
the others (especially those based on deconstruction of special education) assume the 
construction of a new culture of inclusive school and the related practical solutions.
What is presented in this study are the different definitions of disabled learners’ edu-
cational inclusion as well as broad and narrow approaches to it. The brief analysis of 
these approaches is the basis for specifying their innovative character in reference to 
educational practice.

1 WPROWADZENIE

Sformułowane pytanie w tytule może wydawać się kontrowersyjne z dwóch powo-
dów. Pierwszy zasadza się na traktowaniu inkluzji w koncepcjach naukowych jako 
nie tylko nowej, ale i nowatorskiej strategii kształcenia uczniów z niepełnospraw-
nościami. Drugi – łączy się z przeświadczeniem formułowanym przez wielu auto-
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rów prac (niektóre przywołuję w dalszej części artykułu) traktującej edukację in-
kluzyjną jako całkowicie innowacyjną zmianę codziennej praktyki szkolnej. Czy 
tak jest rzeczywiście? Czy może jest to jedynie zmiana pozorowana ukonstytuowa-
na na retuszu edukacji integracyjnej, a w pewnym zakresie także założeń edukacji 
separacyjnej?
Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania wymaga prześledzenia różnych koncepcji 
omawianej formy kształcenia, która w teorii i praktyce jest bardzo zróżnicowana. 
Celem artykułu jest próba charakterystyki podstawowych założeń inkluzji eduka-
cyjnej i rozpatrzenia ich w aspekcie autentycznych wartości innowacyjnych. 

2 INKLUZJA EDUKACYJNA A INNOWACYJNOŚĆ PEDAGOGICZNA

Innowacja pedagogiczna obejmuje zmiany zachodzące w obszarze wychowania 
i kształcenia, organizacji i uwarunkowań szkolnictwa, a także innych form oświaty. 
Mogą dotyczyć całego systemu oświaty lub jego części składowych (J. Półturzycki 
2003, s. 332). Warto jednak dodać, że innowacje te może różnicować stopień orygi-
nalności zmian, które można podzielić na:
– Kreatywne – powstają w wyniku prac naukowo-badawczych, dotyczą nowych 
rozwiązań lub procesów. 
– Imitujące – wzorowane na wcześniej powstałych konstruktach i procesach.
– Pozorne – w rzeczywistości nie są to innowacje. Są to jedynie drobne zmiany ofe-
rujące rzekome nowości (Encyklopedia zarządzania 2019).
Z punktu widzenia modernizowania praktyki edukacyjnej, jej efektywnych prze-
mian ukierunkowanych na zmianę jakościową wartościowe są zmiany kreatywne. 
Pozostałe wnoszą niewiele lub nie wnoszą nic w autentyczna poprawę warunków 
rozwojowych uczniów. 

3 DEFINICJE INKLUZJI EDUKACYJNEJ 

Wiele prac omawiających edukację inkluzyjnej rozpoczyna konstatacja, że pojęcie 
inkluzji stosowane w odniesieniu do procesów wychowania i kształcenia jest wie-
loznaczne, niejasne, kontrowersyjne (D. L. Ryndak, L. Jackson, F. Billingsley 2000; 
V. Lechta 2010; O. Speck 2103). Dlatego bywa ono stosowane w różnych skojarzeni-
ach nadających mu znaczenia: teorii naukowej, koncepcji przemian edukacyjnych, 
ideologii, modelu edukacji, koncepcji pracy metodycznej, organizacyjnej, zespołu 
warunków edukacji, zachodzących procesów, a nawet paradygmatu (np. w polskiej 
literaturze: G. Szumski 2009; A. Zamkowska 2009; Z. Gajdzica, M. Bełza 2016). W 
debatach naukowych inkluzja edukacyjna bywa lokowana w sąsiedztwie integrac-
ji edukacyjnej, treściowo łączona z: równością, akceptacją i normalizacją, a prze-
ciwstawiana: wykluczeniu, ekskluzji, marginalizacji, odrzuceniu, deprecjacji (np. 
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A. Firkowska-Mankiewicz 2008; J. Kruk-Lasocka  2012; S. Olszewski, K. Parys 2016).
Bogactwo konotacji i ujęć edukacji inkluzyjnej zachęca do prób ich typizacji. In-
teresującą próbę porządkowania definicji inkluzji edukacyjnej uczniów z niepeł-
nosprawnościami proponują Kerstin Göransson i Claes Nilholm (2014, s. 265–280). 
W efekcie prowadzonych badań autorki wyróżniły cztery jakościowo różne katego-
rie definicji. Krótki ich opis prezentuję poniżej:
Podstawową cechą pierwszej grupy definicji jest miejsce edukacji inkluzyjnej. Defi-
nicje te akcentują przede wszystkim ulokowanie uczniów z niepełnosprawnościami 
w przestrzeni klasa ogólnodostępnych (regularnych). Wprawdzie zdaniem cyto-
wanych autorek niewielu badaczy sugeruje wprost kategorie miejsca jako funda-
mentalną cechę inkluzji to jednak w wielu definicjach odgrywa ono kluczową rolę 
(tamże, s. 269). W definicjach tych, co warto dodać, uwydatniane są przede wszy-
stkim potrzeby uczniów z niepełnosprawnością. Za przykład może posłużyć defi-
nicja sformułowana w Concise Encyclopedia of Special Education (C. R. Reynolds, 
E. Flechter-Janzen 2002, s. 495). Określa ona kilka kluczowych założeń stanowią-
cych fundamenty edukacji inkluzyjnej, są to:
– ulokowanie uczniów z niepełnosprawnościami w klasach ogólnodostępnych,
– edukacja uczniów z niepełnosprawnościami z uczniami pełnosprawnymi w tym 
samym wieku,
– włączanie wszystkich uczniów w główny nurt edukacji,
– przynależność wszystkich uczniów do społeczności szkolnej (C. R. Reynolds, 
E. Flechter-Janzen 2002, s. 495).
Na gruncie polskim jako przykład może posłużyć propozycja sformułowana przez 
Barbarę Marcinkowską (2009, s. 36), która podkreśla, że edukacja włączająca za-
pewnia wspólne kształcenie wszystkim uczniom, w tym wybitnie zdolnym jak i tym 
z problemami rozwojowymi czy niepełnosprawnościami. 
– Cechą konstytutywną drugiej grupy definicji jest postrzeganie włączania jako 
społecznego spotkania, w którym wspólna przestrzeń odgrywa kontekstową rolę. 
W przypadku tych propozycji akcentowane są wyłącznie potrzeby i sytuacja ucz-
niów z niepełnosprawnością. Natomiast pomijana jest kwestia ich wpływu na pr-
zebieg edukacji całej klasy i rozwoju pozostałych uczniów. Przykładem takiego 
postrzegania inkluzji jest propozycja David’a Mitchell’a (2008; za: K. Göransson, 
C. Nilholm 2014, s. 269).  
– Trzecia grupa definicji ukazuje edukację inkluzyjną również przede wszystkim 
w perspektywie społecznego spotkania, ale uwzględnia jego rolę w kształtowaniu 
rozwoju wszystkich uczniów. Autorzy tych definicji dostrzegają więc także potrze-
by uczniów pełnosprawnych. Są to definicje lokujące omawiany proces w szerszym 
kontekście edukacji ogólnej. Przykładem takiego podejścia są następujące założe-
nia: 
– edukacja włączająca sprawia, że   szkoła jest miejscem edukacji wszystkich dzieci;
– edukacja włączająca lepiej zaspokaja potrzeby każdego ucznia; 
– edukacja włączająca to proces ukierunkowany na poszukiwanie możliwe naj-
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normalniejszych dróg edukacyjnych wszystkich dzieci (S. Thomazet 2009, za: 
K. Göransson, C. Nilholm 2014, s. 269). 
– Czwarta grupa definicji akcentuje wspólnotę – ukazuje włączanie jako kreowanie 
społeczności (najczęściej z nawiązaniem do kultury charakteryzującej się konkret-
nymi własnościami). Kultura tej społeczności ma opierać się na różnorodności oraz 
pielęgnowaniu równości i sprawiedliwości (K. Göransson, C. Nilholm 2014, s. 270). 
Konkretnym przykładem takiego podejścia jest propozycja Tim’a Loreman’a (2009, 
s. 41) środowiska szkoły ogólnodostępnej, które powinno być budowane przez ws-
zystkich, dla wszystkich.  
Spoglądając na przywołane cechy edukacji inkluzyjnej w określonych grupach de-
finicji zauważamy, że większość z nich (wspólne uczenie się wszystkich uczniów, 
ukierunkowanie na realizację celów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, 
akcentowanie inkluzji jako spotkania) lokują je w perspektywie innowacji imitują-
cej założenia edukacji integracyjnej. Inaczej ujmując są to własności modyfikujące 
założenia typowe dla edukacji integracyjnej występującej w codziennej praktyce. 
Dopiero czwarta grupa definicji ukazuje ją w perspektywie innowacji kreatywnej, 
zwłaszcza w zakresie budowania nowej kultury szkoły, obecnej wprawdzie w za-
łożeniach teoretycznych, ale raczej niedostrzeganej w praktyce.  

4 SZEROKIE I WĄSKIE KONCEPCJE INKLUZJI EDUKACYJNEJ

Analizując koncepcje edukacji inkluzyjnej (w nieco pojemniejszej perspektywie niż 
definicyjna) możemy mówić o szerokich i wąskich propozycjach postrzegania tej 
formy kształcenia. 
Szerokie koncepcje charakteryzuje obejmowanie swoim zakresem wszystkich grup 
defaworyzowanych, łączenie przesłanek prakseologicznych i etycznych oraz postr-
zeganie włączania jako panoramicznej perspektywy edukacyjnej noszącej znamio-
na paradygmatu i ideologii. Natomiast wąskie znaczenie, obecne na gruncie peda-
gogiki specjalnej, skupia się na uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
(związanymi z ich niepełnosprawnościami). Skoncentrowane jest ono przede wszy-
stkim na zmianie warunków uczenia się w aspekcie organizacyjno-metodycznym. 
Nie oznacza to rzecz jasna ignorowania etycznych i ideologicznych podstaw inkluz-
ji, ale przypisywanie im pozycji kontekstowej, którą można określić, jako dopełnia-
jącą (Z. Gajdzica 2019). 
Kolejna propozycja podziału także odnosi się do szerszego i węższego pojmowania 
edukacji włączającej (P. Farrell, A. Dyson, F. Polat, G. Hutcheson & F. Gallannau-
gh 2007, s. 131–145; za: G. Szumski 2019). W ujęciu szerszym termin ten ogólnie 
ujmując obejmuje formę kształcenia w szkołach głównego nurtu, gdzie uczniowie ze 
specjalnym potrzebami edukacyjnymi kształcą się w klasach zdominowanych lic-
zebnie przez uczniów bez orzeczonej niepełnosprawności. Tego typu definicje mają 
charakter opisowy, odnoszą się do rzeczywistych warunków edukacyjnych. Cechu-
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je je lista określonych (choć nie w pełni przejrzystych) kryteriów pozwalających 
intersubiektywnie wyodrębnić edukację włączającą spośród innych form kształ-
cenia uczniów z niepełnosprawnościami. Zdaniem cytowanego autora kryteria te 
spełniają w polskich warunkach zarówno klasy integracyjne jak i ogólnodostępne, 
do których uczęszczają uczniowie z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego 
(G. Szumski 2019). W wielu zakresach to zatem koncepcje imitujące innowacyjność 
– w praktyce jedynie modyfikujące założenia kształcenia specjalnego, dopasowane-
go w tym ujęciu do warunków szkoły ogólnodostępnej. 
Z kolei w znaczeniu węższym omawiany termin bywa definiowany na różne sposo-
by. Propozycje te nie opisują jednak stanów faktycznych (czyli istniejących praktyk 
szkolnych), ukazują natomiast wizje omawianej formy kształcenia – swoiste typy 
idealne. Ne spełniają zatem funkcji deskrypcyjnej, a jedynie inspirują do zmian w 
szkolnictwie (tamże). Można powiedzieć, że są to koncepcje innowacyjne, ale nie 
zawsze ich realizacja jest realna w obecnych warunkach funkcjonowania szkoły – 
inaczej ujmując są innowacyjne dla teorii, ale w wielu zakresach abstrakcyjne dla 
praktyki.

5 REKONSTRUKCYJNY I DEKONSTRUKCYJNY NURT EDUKACJI INKLUZYJNEJ

Ostatni z prezentowanych podziałów odnosi się do dwóch nurtów inkluzji eduka-
cyjnej rozróżnionych na podstawie kryterium stosunku do edukacji specjalnej. Pi-
erwszy jest jej rekonstrukcją (nadbudową), drugi – opiera się na dekonstrukcji (odr-
zuceniu) założeń i w pewnym zakresie doświadczeń edukacji specjalnej. 
Fundamentem pierwszego nurtu jest sprecyzowanie cech typowych inkluzji eduka-
cyjnej, odróżniających ją od innych form edukacji (np. T. Booth, & M. Ainscow  
2002; T. Loreman 2009; R. G. Berlach, D. J. Chambers 2011). Własności te najczęś-
ciej są określane z odniesieniem do edukacji specjalnej i wykorzystaniem dorobku 
pedagogiki specjalnej. W związku z tym nurt ten jest pewnego rodzaju kontynuacją 
– nadbudową edukacji specjalnej oraz integracyjnej. Jego podstawą jest ewolucja za-
łożeń pedagogiki specjalnej, rekonstruowanie ich na potrzeby edukacji włączającej 
w celu dopasowania do warunków szkoły ogólnodostępnej. W efekcie (mimo braku 
takich deklaracji ze strony autorów) w wielu swoich podstawach nurt ten nawiązuje 
do kultury edukacji separacyjnej i integracyjnej, z przesłanką modyfikacji założeń 
organizacyjnych. Do ważnych kategorii tego nurtu należą: niepełnosprawność, 
specjalne potrzeby edukacyjne, specjalistyczne wsparcie, główny nurt, najbliższe 
środowisko (w tym ujęciu szkoły rejonowej), indywidualizacja, dostosowywanie, 
bariery, szkoła dla wszystkich, prawa człowieka, specjalistyczne kompetencje nauc-
zycieli (np. w literaturze polskiej: T. Zacharuk 2008; A. Zamkowska 2009; J. Kruk-
-Lasocka 2012).
Mimo to, że tak pojmowana edukacja włączająca deklaratywnie związana jest prze-
de wszystkim ze społecznym modelem niepełnosprawności to w praktyce w wielu 
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aspektach opiera się ona na założeniach funkcjonalnych, które podobnie jak w pr-
zypadku edukacji integracyjnej, stanowią podstawę postrzegania specjalnych potr-
zeb edukacyjnych i indywidualizowania pracy z uczniem z niepełnosprawnością. 
Zestawienie podstawowych założeń definicyjnych tak rozumianej inkluzji eduka-
cyjnej otwierają zwykle słowa: „wszystkie“, „wszyscy“, „wszystkich“ – np. wszystkie 
dzieci uczęszczają do najbliższej (obwodowej) szkoły, wszystkie dzieci uczą się w 
regularnych klasach z rówieśnikami, wszyscy uczniowie są cenieni, wszystkie dzieci 
realizują podobne programy nauczania, wszystkie dzieci są wspierane etc. (T. Lore-
man 2009, s. 43). Inną cechą omawianych definicji są stosowane pojęcia: włączania 
(wszystkich uczniów w główny nurt edukacji), przynależność wszystkich uczniów 
do społeczności szkolnej (C. R. Reynolds, E. Flechter-Janzen 2002, s. 495).
Podstawowy celem tak postrzeganej inkluzji jest włączanie w główny nurt eduka-
cji, który stanowi jednocześnie pewnego rodzaju fundamentalny punkt odniesi-
enia do wszystkich procesów organizacji pracy lekcyjnej. Jego dopełnieniem jest 
zapewnienie wszystkim uczniom, bez względu na charakteryzujące ich ogranicze-
nia i możliwości, pełnego uczestnictwa w społeczności klasy i szkoły. Uczestnictwo 
obejmuje nie tylko fizyczną obecność w przestrzeni placówki ogólnodostępnej, ale 
również aktywny udział w czynnościach lekcyjnych, zadaniach realizowanych w 
toku edukacji, współpracy w rozwiązywaniu problemów, zaspokajaniu swoich 
i grupowych potrzeb, partycypacji w kulturze szkolnej i budowaniu kultury szkoły 
(P. Mitter 1995; G. Szumski 2010; A. Hodkinson, P. Vickerman 2016).
Praktyczną innowacyjność tego nurtu można postrzegać w kilku zakresach. Spro-
wadzają się one jednak głównie do innowacyjności imitującej, czyli wykorzystaniu 
wzorca inkluzji naturalnej (ulokowania ucznia z niepełnosprawnością w przestr-
zeni klasy ogólnodostępnej) oraz wykorzystywaniu założeń edukacji specjalnej w 
celu modyfikacji warunków kształcenia szkoły powszechnej. Stąd uwydatnianie 
specjalistycznego wsparcia, indywidualizacji, specjalistycznych kompetencji nauc-
zycieli i działań ukierunkowanych na realizację specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
To z kolei prowadzi (mimo odmiennych deklaracji teoretycznych) do postrzegania 
ucznia z niepełnosprawnością w perspektywie funkcjonalnej – co wpisuje się w in-
nowacyjność pozorowaną. W efekcie sama kultura szkoły oparta jest na niezmieni-
onych założeniach typowych dla szkoły integracyjnej, zakorzenionej (w przypadku 
pracy z uczniem z niepełnosprawnością) w tradycji edukacji separacyjnej. 
Drugi nurt – w założeniach strategicznych nawiązuje przede wszystkim do określe-
nia barier oraz czynników wykluczających / marginalizujących w edukacji (np. 
R. Slee 2011; P. Mitter 2012). Ważnymi kategoriami budującymi ten nurt są: róż-
norodność, równość dostępu, sprawiedliwość, szkoła dla wszystkich, powszechny 
program kształcenia, kultura szkoły włączającej (G. Thomas, A. Loxley 2007). Pod-
stawą konstrukcji tego nurtu jest odcięcie się od dorobku edukacji specjalnej. Jest 
to zatem forma edukacji w znacznym stopniu ukonstytuowana na krytyce edukacji 
specjalnej (jej sprzecznościach, słabych punktach, wybiórczości, neofityzmie indy-
widualizacji, prymitywnej rewalidacji, gloryfikowaniu modelu medycznego niepeł-
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nosprawności, praktykach segregujących / separujących etc.). Nurt ten charaktery-
zuje negowanie mechanizmów generujących bariery w edukacji ogólnodostępnej. 
Ponadto jego geneza zasadza się na krytyce pluralistycznego (wielotorowego) po-
dejścia do organizacji systemu edukacji. Autorzy tej koncepcji nawiązują wyłącznie 
do społecznego modelu niepełnosprawności oraz korzystają z założeń pedagogiki 
konstruktywistycznej (G. Thomas, A. Loxley 2007; R. Slee 2011; G. Hrnby 2015).
Strategicznymi kategoriami grupy definicji inkluzji dekonstrukcyjnej są: margina-
lizacja / wykluczanie oraz bariery. Zidentyfikowanie i zniesienie barier oraz wyeli-
minowanie negatywnych procesów marginalizacji jest punktem wyjścia do twor-
zenia autentycznej kultury edukacji włączającej, ukierunkowanej na stworzenie 
podstaw do realizacji równego uczestnictwa w edukacji. 
Hasłem przewodnim w tym nurcie jest budowanie kultury szkoły inkluzyjnej 
od podstaw. Szkoła inkluzyjna nie może być ani zmienioną szkołą specjalną, ani 
zmodyfikowaną placówką ogólnodostępną. Powinna być szkołą bez barier, które w 
praktyce generowane są nie tylko przez kulturę dominującą (pełnosprawności), ale 
również przez kulturę zdominowaną (niepełnosprawności). Edukacja ta nie może 
więc polegać na próbach dopasowania ucznia z niepełnosprawnością do systemu 
kształcenia ogólnodostępnego (R. Slee 2014, s. 77–78). Powinna się ona opierać na 
głębokiej reformie systemu i budowaniu kultury inkluzji od podstaw (R. Slee 2011, 
s. 164).  
Założenia te w realiach polskiej szkoły są trudne do zrealizowania. Wymagają 
głębokiej innowacji kreatywnej ulokowanej w konstruowaniu nowych rozwiązań 
edukacyjnych związanych z przemianami dydaktyki (odejścia od paradygmatu 
normatywnego w kierunku konstruktywnego), zmarginalizowania podejścia funk-
cjonalnego do niepełnosprawności na rzecz uznania za wiodące koncepcji społecz-
nych, zbudowania nowej kultury szkoły opartej na różnorodności traktowanej 
jako wartość. Zrealizowanie tych założeń wymaga więc także innowacji w zakresie 
kształcenia nauczycieli – odejścia od gloryfikowania kompetencji merytorycznych 
(opartych na wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu) na rzecz kompetencji 
metodycznych (opartych na umiejętnościach organizowania uczenia się uczniów 
o zróżnicowanym potencjale rozwojowym i wielorakich potrzebach edukacyjnych).  

6 PODSUMOWANIE 

Analiza przytoczonych definicji, koncepcji i nurtów inkluzji edukacyjnej pozwa-
la na umowne wyróżnienie cech kreatywnych, imitujących i pozornych w teorii 
i praktyce.
Zmiany pozorne w wielu zakresach dotyczą przede wszystkim postrzegania nie-
pełnosprawności. W przywołanych koncepcjach deklaratywnie na plan pierwszy 
wysuwają się społeczne koncepcje niepełnosprawności. Tymczasem cały system 
edukacji, także diagnozy, oparty jest na funkcjonalnym definiowaniu ucznia z nie-
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pełnosprawnością.  Jest to szczególnie widoczne w procesach kategoryzacji ucznia z 
niepełnosprawnością i jej następstw w postaci typów i intensywności otrzymywa-
nego wsparcia oraz możliwych form dostosowania. 
Zmiany imitujące są szczególnie widoczne w wielu założeniach wąskich koncepcji 
metodyczno-organizacyjnych oraz w rekonstrukcyjnym nurcie edukacji inkluzyj-
nej. Jego idea, w wielu przesłankach, opiera się na prostej implementacji założeń 
edukacji specjalnej do systemu edukacji ogólnodostępnej. Jaskrawym przykładem 
jest postrzeganie specjalnego wsparcia w trakcie zajęć lekcyjnych i związanej z nim 
indywidualizacji jako swoistego panaceum rozwiązującego problem trudności w re-
alizacji powszechnego programu nauczania. Innym przykładem jest nadużywanie 
dostosowania (szczególnie w najbardziej prymitywnej formie obniżania wymagań 
programowych) jako swoistej reakcji na trudności w uczeniu się uczniów z niepeł-
nosprawnościami. 
Zmiany kreatywne, najbardziej jaskrawo widoczne w nurcie inkluzji opartej na de-
konstrukcji edukacji specjalnej, dotyczą przede wszystkim wizji budowania nowej 
szkoły włączającej, która nie jest zmodyfikowaną szkołą ogólnodostępną z elemen-
tami kształcenia specjalnego. Nie jest także rekonstrukcyjną nadbudową szkol-
nictwa specjalnego i integracyjnego. Opiera się na zmianie postrzegania sytuacji 
wszystkich uczniów (nie tylko tych z grup defaworyzowanych), uznania różnorod-
ności jako podstawy działań edukacyjnych. Ważnym elementem tych innowacji jest 
odrzucenie myślenia o włączaniu w główny nurt edukacji uczniów z niepełnospra-
wnością na rzecz kreowania różnych, równoległych nurtów dopasowanych do moż-
liwości i potrzeb wszystkich uczniów. To zaś łączy się z odejściem od tradycyjnych 
założeń dydaktyki (określnej jako instrukcyjna / normatywna) na rzecz dydaktyki 
konstruktywistycznej.
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OHROŽENÍ ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM U DÍTĚTE S DVOJÍ VYJÍMEČNOSTÍ – 
PŘÍPADOVÁ STUDIE

THE DANGER OF SCHOOL FAILURE OF CHILD WITH DUAL EXCEPTIONALITY – 
CASE STUDY

Iva Klugová

Anotace: Příspěvek představuje případovou studii žáka 8. ročníku základní školy, 
který se od počátku své školní docházky potýká s problémy ve vzdělávání díky své 
dvojí výjimečnosti a specifické osobnosti. Předložená kazuistika předkládá odborné 
veřejnosti souhrnný náhled na danou problematiku a její řešení, použitá při vzdělávání 
tohoto žáka od 1. do 8. ročníku základní školy. Nastiňuje zároveň rizika, která obecně žákům 
s dvojí výjimečností hrozí, pokud nebudou voleny vhodné vzdělávací postupy a řeše-
ní. Na závěr příspěvku jsou navržena některá intervenční řešení současné situace ve 
vzdělávání tohoto konkrétního žáka.
Klíčová slova: Dvojí výjimečnost, kazuistika, Aspergerův syndrom, ADHD, mimo-
řádné nadání, anamnéza osobní, rodinná, sociální, intelektové schopnosti, testy IQ, 
WISC, intervence

Annotation: The paper presents a case study of a pupil in the 8th grade of elementary 
school who has been facing educational problems since the beginning of his schooling 
due to his dual exceptionality and specific personality. This case report presents a su-
mmary view of the issue and its solutions used in the education of this pupil from the 
1st to the 8th grade of elementary school to the professional public. At the same time, 
it outlines the risks that pupils with dual exceptionality generally face if appropriate 
educational procedures and solutions are not chosen. At the end of the paper, certain
interventions regarding the current situation in the education of this particular pupil 
are suggested.
Keywords: Dual exceptionality, case report, Asperger syndrome, ADHD, extraor-
dinary talent, personal, family and social anamnesis, intellectual abilities, IQ tests, 
WISC, intervention

Předložená kazuistika je zpracována na základě analýzy dostupných dokumentů, 
vlastního pozorování, polořízeného rozhovoru s matkou a pedagogickými pracov-
níky škol. Pro účely naší práce budeme pro chlapce užívat jméno Daniel. 
Jméno: Daniel
Věk: 14 let
Diagnóza: Aspergerův syndrom, mimořádné nadání spojené s ADHD, přičemž zá-
sadní problémy nacházíme v oblasti interpersonálních vztahů (nerespektování au-
torit), dysgrafie.
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1 RODINNÁ ANAMNÉZA

Otec: věk 50 let, vzdělání středoškolské, studoval vysokou školu, ale studium ukon-
čil
Matka: věk 45 let, vzdělání vysokoškolské
Oba rodiče jsou zdrávi. Mají pouze jedno dítě – Daniela. První dítě zemřelo týden 
po porodu na VVV.
Manželství rodičů bylo až do roku 2008 harmonické, pak nastaly problémy. Důvo-
dem byla nejednotnost ve výchovných postupech. Ještě v době, kdy chlapec pod-
stoupil 1. vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP), byla rodina 
kompletní. O prázdninách 2012 došlo k rozvodu rodičů, ale oba rodiče měli o syna 
eminentní zájem. 

2 SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA

Rozvod rodičů probíhal kultivovaným způsobem. Vzhledem k inteligenci chlapce 
byl tento sám schopen rozpoznat, že v rodině není něco v pořádku. Rodiče se jej 
snažili na svůj rozchod co nejlépe připravit a řešili tuto situaci i s psycholožkou, ke 
které docházeli na rodinnou terapii. Po rozvodu rodičů žil chlapec ve střídavé péči 
otce a matky. Střídavá péče se různě měnila dle potřeby – z počátku byl Daniel tý-
den u otce a týden u matky. Po přechodu do základní školy v místě bydliště otce ve 
4. ročníku byl Daniel přes týden u otce, o víkendech u matky. Tento model péče byl 
dodržen až do jara 2017, kdy v primě víceletého gymnázia se situace ve škole zhorši-
la natolik, že Daniel nezvládl řádnou denní docházku a zůstal na domácí vzdělávání 
v plné péči matky. 
Po přechodu z víceletého gymnázia na základní školu, zřízenou dle paragrafu 16 
(dříve školu speciální) byl Daniel 14 dní v péči otce a u matky o víkendu 1x za 14 dní 
nebo dle dohody. Prázdniny byly vždy rozděleny rovnoměrně mezi oba rodiče. Na 
výchově Daniela se podílela i babička (matka matky).

3 OSOBNÍ ANAMNÉZA

3.1 Ranný věk

Průběh těhotenství matky byl bezproblémový. Porod proběhl v termínu a bez kom-
plikací – na podzim roku 2005. Chlapec adekvátně prospíval, jako kojenec se jevil 
klidným. Řečový vývoj byl akcelerován, první slova začal pronášet v 9. měsíci, první 
věty ve 13. měsíci. Po motorické stránce sledujeme jistý rozpor. Již v 5–6 měsících si 
Daniel začal sám sedat, ale chodit sám bez opory začal až v 15 měsících. Do tří let 
byl doma s matkou, do 2,5 let byl kojen. Otec pracoval mimo domov, dojížděl pouze 
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na víkendy a chodu domácnosti se účastnil nepravidelně. Daniel byl tak fixován více 
na matku a babičku.

3.2 Předškolní věk

Ve třech letech Daniel nastoupil do mateřské školy. Byl to výrazný zlom v jeho živo-
tě, jelikož do té doby byl výhradně v péči matky. První rok byl plný problémů, chla-
pec těžce nesl odloučení od matky a vstup do velkého smíšeného kolektivu dětí od 3 
do 7 let (28 dětí). To se projevovalo pláčem, zvracením a nočním buzením. Z tohoto 
důvodu musela být po měsíci docházka do mateřské školy přerušena. Od května 
Daniel opět do mateřské školy nastoupil a tehdy již adaptace proběhla víceméně 
bez problémů. Vzhledem k  řečovým obtížím a dřívějším problémům v  adaptaci 
byl Daniel zařazen do „speciální třídy“ mateřské školy, kde byl vzděláván společně 
i s dětmi s PAS v menším kolektivu. V průběhu předškolního věku se začaly rýsovat 
dva zásadní problémy, a to je stravování a neadekvátní vysoká reaktivita i na malé 
podněty. 
Daniel obecně neměl chuť k jídlu, byl vybíravý, doma se nechával krmit. V mateř-
ské škole fungovalo stravování bez výraznějších obtíží. Zato v  chování se začaly 
objevovat problémy. Daniel se prosazoval, nerespektoval autority a objevila se u něj 
agresivita. Ta byla částečně přisuzována změně v rodině – otec změnil práci a začal 
se podílet na chodu domácnosti denně, což Daniel nenesl pozitivně. Otec neuměl 
s Danielem adekvátně řešit každodenní situace a často reagoval výbušně, s křikem.
 Již v předškolním věku se u Daniela projevovalo výrazné nadání zejména v oblasti 
matematicko-logické. Jeho zájmy výrazně překračovaly zájmy této věkové kategorie. 
Je sice narozen na podzim, přesto matka vzhledem k jeho mentálním schopnostem 
uvažovala o nástupu do základní školy. Sama si však nebyla jistá správností tohoto 
kroku, proto navštívila PPP k posouzení školní zralosti. Ve věku 5 let a 5 měsíců 
byl Daniel podroben pedagogicko-psychologickému vyšetření, kde byly stanoveny 
následující závěry. Poprvé byly potvrzeny nadprůměrné intelektové schopnosti, ze-
jména vývoj logicko-abstraktního myšlení. Na druhou stranu se objevila porucha 
artikulace řeči, nezralá vizuální percepce a vizuomotorická koordinace. Výrazný 
byl opožděný vývoj grafomotoriky. Zásadní ale byly problémy v sociální a emoční 
přizpůsobivosti, snížená odolnost vůči zátěži. Z tohoto důvodu nebyl chlapci, i přes 
celkové nadprůměrné nadání, doporučen vstup do základní školy. Daniel tedy po-
kračoval v docházce do mateřské školy. Již tehdy chlapec četl, počítal, bez problé-
mů se orientoval v mapách, kreslil a popisoval různá schémata technických strojů 
i vlastních vynálezů.
Matka si uvědomila, že přestože chlapec zůstává nadále v mateřské škole (nebo prá-
vě proto) je potřeba jeho nadání cíleně rozvíjet. Nabízela mu tedy nejrůznější aktivi-
ty, které by jeho nejen intelektové schopnosti rozvíjely. Na některé chlapec reagoval 
vstřícně, některé nabízené aktivity neakceptoval. Vzhledem k problémům v oblasti 
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chování, které se projevovaly v  různých prostředích, se v  rámci psychologického 
vyšetření objevila hypotéza, zda se u Daniela nejedná o poruchy autistického spekt-
ra – konkrétně projevy Aspergerova syndromu. V lednu 2012 byl chlapec podroben 
vyšetření intelektu, které prováděl psycholog Mensy České republiky a kde byly jed-
noznačně potvrzeny vynikající intelektové schopnosti. Bohužel se v té době začaly 
objevovat větší rozpory mezi rodiči a otec přechodně odešel od rodiny.

3.3 Školní věk

Ve školním roce 2012/2013 Daniel nastoupil do základní školy. Jednalo se o základ-
ní školu, která akceptuje vzdělávací i osobnostní zvláštnosti svých žáků a má sní-
žený počet žáků ve třídách (pohybuje se kolem 20). Do základní školy se chlapec 
těšil, nicméně brzy narážel na neochotu respektování autorit. Znovu se zvyšovala 
agresivita chlapce, která mohla souviset s opakujícími se problémy mezi rodiči. Je-
likož Daniel v některých předmětech odmítal ve třídě pracovat, byl hned v  říjnu 
2012 vyšetřen v PPP. Zde bylo opět potvrzeno mimořádné nadání spojené s ADHD, 
a proto se objevila potřeba vypracování individuálního vzdělávacího plánu a ne-
zbytné zřízení funkce asistenta pedagoga. Rodičům i učitelům byla zdůrazněna 
nutnost důsledného a nekompromisního přístupu. Třídní učitelka se snažila (za 
souhlasu otce) především o sociální začlenění Daniela, ale nerespektovala zcela Da-
nielovy znalosti nad rámec osnov první třídy. Daniel tak při výuce předmětů, kde 
byl oproti svým spolužákům v předstihu, ve třídě dlouho nevydržel. Nebyl ocho-
ten se přizpůsobit pomalejšímu tempu ostatních žáků, vyžadoval vlastní činnost, 
zejména tu, kterou si sám vybral nebo vymyslel. Protože často ze třídy odcházel, 
nedošlo k přirozenému navázání kontaktů mezi ním a spolužáky. Daniel měl jen 
jednu kamarádku a jednoho kamaráda, což jej na jednu stranu trápilo, ale na druhé 
straně nebyl ochoten slevit ze svých požadavků a v  podstatě chtěl své spolužáky 
vést a ovládat. Pokud toto nebylo možné, reagoval vztekle. V průběhu druhé třídy 
bylo vzhledem ke stížnostem rodičů ostatních žáků rodičům Daniela doporučeno, 
aby jej alespoň po přechodnou dobu vzdělávali doma. Rodiče nakonec díky nátlaku 
souhlasili a došlo k jistému kompromisu, kdy Daniel docházel do školy jen v určité 
dny na omezený počet vyučovacích hodin. Učivo bez problémů zvládal, přesto mu 
chybělo jisté srovnání s vrstevníky a paradoxně i sociální kontakty. 
V té době došlo k definitivnímu rozchodu rodičů a otec si našel novou partnerku. 
Daniel byl stále více fixován na matku. Zpočátku k otci ani nechtěl docházet, ale po-
stupem času se situace stabilizovala. Přínosem pro něj bylo, že u otce měl nastaveny 
jasné mantinely a vzhledem k jeho inteligenci přesně věděl, že je nesmí překročit. 
Ve třetí třídě byla situace obdobná, Danielovi byl doporučen asistent pedagoga, ale 
jednotliví pracovníci se v  této funkci často střídali. Vzhledem k  tomu, že Daniel 
potřebuje jasná pravidla, domluvili se rodiče na střídavé péči. Daniel tak žil týden 
u otce a týden u matky. Rodiče se vždy domluvili a jednali ve prospěch svého syna. 
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Jistou chvíli dokonce funkci asistenta pedagoga zastávala i otcova přítelkyně. Para-
doxní je, že právě s ní Daniel pracoval zcela bez problémů. 
Narození sourozence – bratra vnímal Daniel spíše pozitivně, účastnil se na spo-
lečném životě nové otcovy rodiny. Vztah sourozenců je klasický – věkový rozdíl 10 
let určuje způsob vzájemné komunikace mezi nimi – důležité je, že mají vzájemně 
pozitivní vazbu a mají se rádi.
V únoru 2014 byl Daniel znovu vyšetřen v PPP. V závěrech vyšetření bylo stano-
veno, že přetrvávají veškeré dosud diagnostikované obtíže a navíc je u chlapce dia-
gnostikována dysgrafie. Kromě rozvoje nadání byla doporučena reedukační péče 
jemné motoriky, vizuomotoriky a rozvíjení pozornosti i gramatiky. Tento odborný 
posudek byl platný až do roku 2016, nicméně znovu narůstaly problémy. Daniel ne-
chtěl vykonávat činnosti, které nedokázal splnit na určité úrovni dle svého úsudku, 
čímž zažíval opakovaně neúspěchy.
Co se týká docházky do školy, existovala mezi rodiči a vedením školy domluva, že 
pokud se bude Daniel chovat v rámci jistých možností, budou jeho přítomnost ve 
škole akceptovat. V případě výrazných problémů by bylo ale nezbytné změnit školu.
 Vzhledem k  přetrvávajícím problémům se nakonec rodiče se školou dohodli na 
změně školy od 4. ročníků. Daniel nastoupil do běžné základní školy v místě by-
dliště otce. Zde fungoval nejlépe za svou školní docházku, i když i zde byly řešeny 
občasné konfliktní situace. Daniel si našel kamaráda, se kterým se vzájemně na-
vštěvovali i v domácím prostředí. Celý první stupeň základní školy (1.–5. ročník) 
absolvoval Daniel se samými jedničkami, v menším kolektivu 20 dětí.
 Z důvodu plánovaných změn od 2. stupně základní školy – spojování tříd, navyšo-
vání počtu žáků ve třídě a specializace tříd na jazykové třídy, došlo k dohodě rodičů 
a vedení školy ke změně – k přestupu Daniela na víceleté přírodovědné gymnázium, 
kam se díky výbornému prospěchu dostal bez přijímacích zkoušek.
 Při této změně se poprvé hluboce projevily příznaky, typické pro poruchy autistic-
kého spektra – konkrétně Aspergerův syndrom. Daniel těžce nesl velký kolektiv 33 
dětí v malé třídě, středoškolské vyučovací metody spíše přednáškového charakteru 
a neochotu pedagogů k  odborným diskuzím v  oblíbených předmětech (přírodo-
vědné a technické předměty). Daniel proto často z vyučování odcházel a odmítal 
se do takto vedené výuky zapojovat. Při snaze asistenta pedagoga donutit Daniela k 
návratu do třídy fyzickými metodami docházelo k agresivním záchvatům. Daniel 
tak musel po půl roce docházku na gymnázium přerušit z důvodu dlouhodobého 
nezvládání denní řádné docházky. Od jara zůstal v péči matky na domácím vzdě-
lávání.
Vzhledem k vzniklým problémům a uvedeným projevům chování byl Daniel ode-
slán na sledování do psychiatrické léčebny s cílem určit správnou diagnózu a nasa-
dit adekvátní léčbu. Po 3 měsíčním pobytu byla upřesněna diagnóza – Aspergerův 
syndrom a nasazena nová medikace. Z tohoto důvodu byl Daniel přeřazen z péče 
PPP Ostrava do speciálně pedagogického centra v Ostravě (dále SPC). Po vstupních 
vyšetřeních a mnoha konzultacích se rodiče rozhodli pro pokračování v povinné 
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školní docházce v základní škole, zřízené dle paragrafu 16. 
Daniel ze zdravotních důvodů opakoval 6. ročník a nastoupil do třídy, která byla 
složena ze 4 žáků s Aspergerovým syndromem a 6 žáků s LMP. Pedagogové, kteří 
zde vyučují, jsou speciální pedagogové. Třída má tak zajištěn kvalitní pedagogický 
personál, včetně asistentů pedagoga.
Daniel velmi těžce nesl přechod z gymnázia mezi děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami všech možných kombinací, jeho prospěch se rapidně horší a dosud nedo-
kázal navázat bližší sociální vazby s žádnými vrstevníky. 
Daniel se více hrouží do svého světa, začíná se profilovat stále více technickým smě-
rem – konkrétně chce být programátorem. V  předmětech, které s  tímto směrem 
souvisí, je i nadále výborný student (matematika, fyzika, výpočetní technika). Mimo 
školní prostředí se sám dále vzdělává ve svém budoucím oboru – sleduje naučná vi-
dea, většinou v anglickém jazyce, čte odborné příručky a publikace, i v angličtině, 
komunikuje se stejně zaměřenými jedinci z celého světa anglicky na mezinárodních 
diskuzních fórech, přispívá do odborných wikipedií (také anglicky), a dochází ne-
pravidelně na konzultace k vedoucímu katedry informatiky VŠB–TU. Zkouší pro-
gramovat v různých programovacích jazycích, ale především v  jazyce java, učí se 
pracovat s 3D grafickými programy, zpracovává videa atd. Vedle těchto zájmů mu 
matka zajišťuje nepravidelnou domácí výuku fyziky, chemie a matematiky, Daniel 
se před půl rokem na vlastní žádost začal učit opět hrát na klavír a na jambe – také 
u soukromého učitele (na tyto nástroje hrál v 1. a 2. ročníku základní školy v LŠU).
Daniel velmi usiloval o změnu školy, toužil po kolektivu běžných dětí, ale opětovný 
přestup na novou školu vzhledem k hloubce jeho problémů nebyl odborníky do-
poručen. Proto proběhlo Setkání okolo dítěte v základní škole, kde je Daniel vzdě-
láván, a dohodl se přijatelný postup jak pro školu, tak pro rodiče. Danielovi byl 
přislíben obohacující přístup v matematice a fyzice, příprava na přijímací zkoušky 
na střední školu. V předmětech, které ho nezajímají či má v nich problémy (český 
jazyk), byla přislíbena individuální pomoc, tak, aby byl schopen absolvovat přijíma-
cí řízení na střední průmyslovou školu elektrotechnickou, zaměření programování 
a počítačové systémy.

4 ANALÝZA VÝVOJE INTELEKTOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Danielovo nadání se podle matčiných slov projevovalo již od raného věku. Ve věku 
tří let se naučil číst písmena. Již při vstupu do 1. ročníku ZŠ měl od psycholožky 
potvrzeno mimořádné nadání. Doporučení ze strany psycholožky znělo individu-
ální práce s dítětem, příp. postup do vyššího ročníku. Jelikož spolupráce s rodiči 
byla na velmi vysoké úrovni, respektovali názory třídní učitelky, která doporučila 
počkat, jak se během prvních měsíců situace vyvine. Daniel při vstupu do první 
třídy četl texty z velkých písmen a počítal do 20. Problémy se však objevovaly ve 
psaní. Chlapec měl křečovitý úchop psacího náčiní, neuvolněnou ruku, jeho písmo 
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vykazovalo znaky dysgrafie, které přetrvávaly i na konci druhého ročníku v době 
testování. V polovině 1. ročníku rodiče diskutovali s vedením školy, aby škola pod-
nikla takové kroky, aby Daniel mohl přejít rovnou do třetího ročníku, bez absol-
vování druhé třídy. Chlapec zvládal čtení a matematiku na vyšší úrovni, horší to 
stále bylo se psaním. Vzhledem k jeho chování ve třídě a tomu, že nebyl schopen 
navázat adekvátní sociální vztahy, doporučila třídní učitelka setrvání v daném roč-
níku. Rodiče toto doporučení po zvážení všech pro a proti respektovali. Ve druhém 
ročníku byl Daniel opětovně vyšetřen v PPP, kde se potvrdilo mimořádné nadání 
zejména v analyticko-logické a verbální oblasti nadání. Daniel projevoval čím dál 
více svůj zájem o oblast fyziky, chemie a biologie či tvorbu powerpointových pre-
zentací. Rodiče se s  třídní učitelkou domluvili na následujícím postupu. Chlapec 
bude vyučován v současné třídě, ale na hodiny fyziky, chemie a biologie však bude 
docházet do speciální vyučovací hodiny BADATEL, navržené speciálně pro nadané 
děti na 1. stupni ZŠ. 
Výraznému intelektovému nadání u Daniela odpovídalo i spektrum zájmů, které 
je spíše charakteristické pro děti vyššího věku. Ze školních předmětů jednoznačně 
preferoval Náš svět, velice jej bavilo v rámci matematiky logické uvažování a kom-
binatorika. Velmi mu vyhovovala výuka matematiky metodou Dr. Hejného. Na tuto 
jeho zálibu navazují i mimoškolní zájmy jako jsou šachy, sudoku a deskové hry. Pro-
jevoval zájem také o techniku, různé přístroje a samozřejmě počítače. Výraznému 
intelektovému nadání odpovídal i praktický nezájem o sporty. Rodiče jej charakte-
rizovali jako hyperaktivního, a proto se jej snažili vést ke sportu, např. jízda na kole, 
in-line i zimní bruslení, lyžování, tenis, plavání. Tyto sporty kromě jízdy na kole 
a plavání ale vykonával jen pod výrazným vedením matky, sám svůj zájem o další 
sporty neprojevoval. Podle matčiných slov je spíše typ domácího pecivála, kterého 
musí přemlouvat, aby ho dostala ven. Představa ideálního víkendu je při sestrojová-
ní vynálezů, tvorbě pokusů nebo powerpointových prezentací.

5 ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ V 1. A 2. TESTOVÁNÍ

První testování proběhlo v období mateřské školy (dále MŠ) v PPP. Danielovi bylo 
vydáno Doporučení pro vzdělávání mimořádně nadaného dítěte pro pedagogy 
MŠ. 
 Po vstupu do základní školy (dále ZŠ) proběhlo orientační testování psychology 
Centra nadání v rámci projektu celoškolního testování žáků 1.–9. ročníku. V tes-
tu Ravenovy standardní progresivní matice pracoval Daniel zcela samostatně 
a velmi soustředěně. Všechny testy dokončil mnohem dříve než jeho spolužáci. 
V testech Ravenovy standardní progresivní matice dosáhl nejvyššího počtu bodů 
ze všech 127 žáků. V testu Verbální inteligence dosáhl také výsledků v pásmu mi-
mořádného nadání, vykazoval bohatou slovní zásobu a aktivní znalost cizích slov. 
V testu Kreativity byly jeho výsledky horší, pouze v pásmu vyššího nadprůměru. 
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Tento výsledek je dle našeho názoru zkreslený právě sníženou úrovní grafomoto-
riky než nadáním v oblasti kreativity. 
V rámci výsledků PPP, kam byl po tomto orientačním testování Daniel odeslán ke 
kontrolnímu testování, se také ukázalo, že v oblasti zrakového vnímání a vizuomo-
torické koordinace vykazuje pouze průměrné výsledky. To může způsobovat i jeho 
problémy ve psaní a jakémkoliv grafickém vyjádření. Jelikož Daniela známe z růz-
ných dalších situací, víme, že jeho kreativita je na velmi vysoké úrovni, a to se pro-
jevuje především při řešení neobvyklých situací a při vymýšlení nových vynálezů.

6 ANALÝZA STAVU POSLEDNÍCH DVOU LET 

Daniel vzhledem ke své cílevědomosti a perfekcionismu stále obtížněji zvládá rozdíl 
mezi svým myšlením a znalostmi a výsledky, které má ve škole, především v rámci 
matematiky a českého jazyka s ohledem na psanou formu záznamu. Je pomalejší 
než spolužáci, pokud musí výsledky a postupy řešení v matematice psát nebo při 
psaní diktátů. Občas tato disproporce vede ke zlostnému afektu a „zablokování“, 
kdy nechává svou práci nedokončenou a odmítá v  ní pokračovat. Zde nastupuje 
svou práci asistent pedagoga, který se snaží přimět Daniela k dokončení zadané prá-
ce. Většinou úspěšně. Někdy se ale zlostný afekt tak vyostří, že je potřeba Daniela 
odvést ze třídy a dokončit zadanou práci v klidu malé učebny nebo se projít po škole, 
a poté již v klidu v zadané práci pokračovat v rámci třídy.

7 ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ V 3. A 4. TESTOVÁNÍ

V červenci 2017 prochází Daniel znovu testováním z důvodu potvrzení či vyloučení 
mimořádného nadání a z důvodu upřesnění diagnózy – podezření na Aspergerův 
syndrom. V této době má vysazenu medikaci a je v domácím prostředí (prázdniny) 
po ukončení studia v primě víceletého gymnázia. V komplexních testech, konaných 
psychologem, nevykazuje Daniel jednoznačné výsledky svědčící o mimořádném 
nadání na rozdíl od testů, které podstoupil v období 1. stupně. Pro adekvátní srov-
nání výsledků testování byl použit WISC III a dle jeho subtestů můžeme doložit 
Danielův nerovnoměrný vývoj jednotlivých složek.
V  září 2019 prochází Daniel znovu testováním z  důvodu potvrzení či vyloučení 
mimořádného nadání. V tomto období je medikován a navštěvuje základní školu, 
zřízenou dle paragrafu 16. V komplexních testech, konaných psychologem, nevyka-
zuje Daniel jednoznačně výsledky svědčící o mimořádném nadání. Cílem přetesto-
vání je zjistit, zda další přidružené problémy a časté střídání vzdělávacího prostředí 
překrývají Danielovo mimořádné nadání nebo zda se mimořádné nadání vytratilo. 
V rámci výsledků testů vedených psychologem se opětovně ukázalo, že Daniel v ob-
lasti zrakového vnímání a vizuomotorické koordinace vykazuje pouze průměrné 
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výsledky. To může způsobovat i jeho problémy ve psaní a jakémkoliv grafickém vy-
jádření. Jelikož Daniela známe z různých dalších situací, víme, že jeho kreativita je 
stále na velmi vysoké úrovni, a to se projevuje především při řešení neobvyklých 
situací a při vymýšlení nových vynálezů.

Srovnání výsledků 3. a 4. testování
WISC-III

Globální intelektový výkon (IQc) je ukazatelem globální schopnosti racionálně myslet a efektivně se vyrovnávat s úko-
ly okolí. Výsledný IQ skór je souhrnným výsledkem verbálních a performačních schopností a u dětí a dospívajících se 
v něm odráží vývojové faktory zrání centrální nervové soustavy a je rovněž ukazatelem celkové integrity a fungování 
kognitivních funkcí ve srovnání se skupinou vrstevníků. 
Performační skóre (IQp) poskytuje informace o individuálních nonverbálních schopnostech myšlení, které zahrnují 
vizuoprostorové zpracování, pozornost k detailům a vizuomotorickou integraci. 
Verbální skóre (IQv) poskytuje informace o schopnostech porozumění verbálních informací, procesů verbálního my-
šlení a za pomocí slov se vyjádřit. 
Index slovního porozumění zahrnuje sémantické složky myšlení, schopnost pracovat s abstraktními sémantickými 
informacemi, úroveň všeobecné informovanosti a úroveň verbálních paměťových schopností. Index reflektuje úro-
veň získané (naučené) inteligence a je ukazatelem vývojových procesů řeči a jazyka, míry verbální stimulace v prů-
běhu vývoje dítěte, efektivitu vzdělávacího procesu a dále schopnost schopnosti vyvolat informace z retrográdních 
složek paměti a celkovou verbální flexibilitu. (ISP) 
Index percepčního uspořádání zahrnuje informace o vývoji a stavu kognitivních schopností v souvislosti s odpovídají-
cími motorickými reakcemi, v kontextu vizuálně percepčního zpracování. Index je citlivý na vývojové procesy zrání 
zvláště v oblastech exekutivních funkcí – schopnosti vizuální analýzy a syntézy, konstrukčních schopností, rychlosti 
myšlení a celkovém psychomotorickém tempu v návaznosti na vizuoprostorové složky. (IPU)
Index koncentrace pozornosti v obecném slova smyslu nese informace vývoji a stavu rozsahu a fungování aktuální 
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pracovní paměti, o schopnosti podržet sémantické informace v bezprostředním vědomí a během několika sekund 
je použít. Významným kognitivním konceptem, ke kterému se krátkodobá paměť vztahuje, je i tzv. pracovní paměť, 
která má rovněž funkci a schopnost učit se nové informace před jejich vstupem do dlouhodobých složek paměti. IKO 
rovněž zahrnuje úroveň matematických schopností v kontextu užití pracovní paměti (IKO).
Index rychlosti zpracování informací odráží úroveň grafomotorického tempa, grafomotorickou kontrolu, rychlost 
zpracování informací a schopnosti efektivně přepínat pozornost mezi předloženými vizuálními podněty. (IRZ) 

Jak můžeme vidět z přehledné tabulky, celkově došlo ke zhoršení výsledků jak glo-
bálního intelektového výkonu, tak ke zhoršení výsledků v jednotlivých subtestech. 
Pouze index slovního porozumění zaznamenal mírné zlepšení. Nejmarkantnější po-
sun, bohužel směrem ke spodní hranici, je v indexu rychlosti zpracování informa-
cí. Zde se nabízí otázka, jak jsou zmíněné výsledky jednotlivých subtestů ovlivněny 
medikací Daniela, jak změnou vzdělávacího prostředí a jak vývojem jeho osobnosti.

8 PŘÍSTUP A POHLED RODIČŮ

Od 5 a půl roku rodiče navštívili se synem nejrůznější vyšetření, v jejichž závěrech 
se dověděli množství možných postupů ke zlepšení chování svého syna. Pokud vy-
necháme pedagogy, kteří jsou bezesporu také odborníky, musíme konstatovat, že 
rodiče ve snaze Danielovi pomoci navštívili psychologa, psychiatra, neurologa, pra-
covníky PPP – psychologa a speciálního pedagoga, pracovníka SPC – speciálního 
pedagoga. Byla jim nabídnuta rodinná terapie, což akceptovali, přestože se rozhodli 
žít každý vlastním životem. Z toho je patrné, že pro chlapce udělali vše, co bylo v je-
jich silách. Výrazně se chlapce snaží rozvíjet po stránce intelektové, nicméně matka 
připouští, že z důvodu snížené pozornosti a projevů specifických poruch učení není 
rozvoj optimální. 
 Závěry všech vyšetření jsou jednoznačné. Chlapec s nadprůměrným nadáním 
v  matematicko-logické a verbální oblasti, ADHD, dysgrafie a poslední vyšetření 
navíc ukázalo i přítomnost poruchy autistického spektra – Aspergerův syndrom. 
Je zřejmé, že ve školním prostředí je potřebné brát v potaz všechna tato specifika 
a akceptovat Danielovy odlišnosti oběma směry spektra.

9 INTERVENČNÍ DOPORUČENÍ

1. Daniel bude denně plnit řádnou školní docházku
2. Daniel se školou / třídní učitelkou sepíše dohodu o pravidlech ve škole při vyučo-
vání a o přestávkách včetně odměn a postihů
3. Škola dle dohody ze Setkání kolem dítěte zajistí Danielovi výuku v matematice, 
fyzice a informačních technologiích na potřebné úrovni (zadávání typů úloh ade-
kvátně k jeho nadání a přípravě na přijímací zkoušky na SŠ)
4. Škola dle dohody ze Setkání kolem dítěte zajistí průběžnou přípravu na přijímací 
zkoušky na střední průmyslovou školu elektrotechnickou – s ohledem na problémy 
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Daniela s krátkodobou pamětí bude tato příprava probíhat průběžně celý školní rok
5. Rozvíjející aktivity v oblasti programování a dalších Danielových zájmů zajistí 
rodiče ve volném čase
6. Rodiče zajistí důsledné dodržování dohodnutých řešení situací v chování a po-
stupů přípravy do školy
7. Rodiče zajistí pravidelnou terapii Daniela v oblasti nácviku sociálních dovedností
8. V případě opětovných problémů Daniela ve škole bude svoláno Setkání kolem dí-
těte a vše řešeno s odborníky (rodiče, škola, psycholog, psychiatr, speciální pedagog, 
SPC, OSPOD, případně další pozvaní odborníci)

10 SHRNUTÍ KAZUISTIKY

Výše uvedená kazuistika je ilustrativní a umožňuje souhrnný pohled na vhodnost 
volených vzdělávacích postupů a metod práce s nadaným jedincem s dalšími při-
druženými problémy. Poukazuje na rizika, která při nevhodné volbě mohou vést 
až k vyloučení žáka ze vzdělávacího systému navzdory jeho mimořádnému nadání. 
Dnes je Daniel v 8. ročníku základní školy, a zda se podaří jeho problémy natolik 
kompenzovat, aby mohl dosáhnout svého cíle – stát se programátorem, nyní ani 
odborníci nedokáží odhadnout

Kontakt:
Mgr. Iva Klugová, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky PdF OU
Fráni Šrámka 3
Ostrava-Mariánské Hory
e-mail: Iva.Klugova@osu.cz

mailto:Iva.Klugova@osu.cz
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SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU RODIČŮ ŽÁKŮ

Renata Kovářová, Igor Hampl

Abstrakt: Společné vzdělávání je v  posledních letech velice aktuálním tématem 
v mnoha evropských zemích. Odborná i laická veřejnost polemizuje o tom, zda je 
tato forma vzdělávání vhodná, v rozličných diskuzích, do kterých se zapojují nejen 
odborníci, pedagogové, ale i politici a často také samotní rodiče žáků s handicapem 
zaznívají jak pozitiva, tak negativa inkluze a i média této problematice věnují pozor-
nost. Mezi poměrně silnou skupinu, která se ke společnému vzdělávání vyjadřuje, 
patří nesporně rodiče intaktních dětí a žáků a nutno říci, že z  jejich úst zaznívají 
spíše negativa a obavy, často pramenící z neobjektivních informací, které se k nim 
dostávají. Většina těchto rodičů se tak ke společnému vzdělávání staví odmítavě, 
což proces inkluze značně komplikuje. 
Klíčová slova: Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, společné vzdělávání, in-
kluzivní vzdělávání, inkluze

Abstract: Inclusive education has been a very topical issue in many European count-
ries. The professionals and lay public debates whether this form of education is appro-
priate or not. In various discussions, in which not only experts and teachers, but also 
politicians and parents of students with disabilities are involved, we can hear both the 
positives and negatives of inclusion. The media also pay attention to this issue. Parents 
of intact pupils belong to the relatively strong group that speaks out to inclusive edu-
cation, and it must be said that negatives and fears are heard from their mouths, often 
stemming from the biased information that comes to them. Most of these parents are 
against inclusive education, and that greatly complicates the inclusion process.
Key words: Pupil with special educational needs, inclusive education, inclusion

Inkluzivní neboli společné vzdělávání je fenoménem poslední doby a je skloňováno 
ve všech pádech. Laická i odborná veřejnost polemizuje o tom, zda je tato forma 
vzdělávání vhodná a zejména pro koho. Slýcháme různé názory na problematiku 
společného vzdělávání. Přesto nutno říci, že tato forma vzdělávání není nová. Již 
od roku 1991 byla školám dána možnost zařazení žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami do běžného vzdělávacího proudu. Tento fakt s sebou nesl nemálo překá-
žek, ať už personálních, technických nebo materiálních. Nicméně se postupně do 
běžných základních škol dostávalo stále více žáků s určitými typy postižení, lépe 
řečeno jinakostmi, díky kterým vyžadovali speciální přístup ve formě podpůrných 
či vyrovnávacích opatření. (vyhláška č. 73/2005 Sb.)
V roce 2015 došlo k novele školského zákona, která s sebou přinesla i terminologické 
změny. Ty nastartovaly vlnu diskusí o tom, zda je vhodné zařazovat děti se speci-
álními vzdělávacími potřebami do běžných tříd (přestože v základních školách již 
k tomu docházelo). K nově nastolenému „problému“ se vyjadřovali politici, odbor-
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níci – učitelé, speciální pedagogové, psychologové a v neposlední řadě také rodiče 
žáků. Je jistě pochopitelné, že odlišné názory zastávali povětšinou rodiče žáků běž-
né populace a rodiče žáků s postižením. 
Zásadní otázkou je, zda je správně pochopen termín inkluze. Bývalá ministryně 
školství Kateřina Valachová se domnívá, že vhodnějším termínem by byl termín 
společné vzdělávání, ke kterému v současnosti pedagogická veřejnost částečně pře-
chází. „… Srozumitelnější je výraz společné vzdělávání, oč jsem se snažila. Ale zpětně 
si myslím, že se vždy mělo mluvit o rovnosti šancí všech dětí ve škole a v životě…“ (pro 
iDNES.cz Valachová, Endrštová)1 
Názor na inkluzi ovlivňují mimo jiné média. Inkluzivní vzdělávání se v médiích 
probírá od roku 2015 velice intenzivně a prezentované názory se od sebe diametrálně 
liší. Zejména představitelé státu mohou výrazně ovlivnit názory běžných občanů. 
Jestliže prezident státu vystoupí se  striktní kritikou společného vzdělávání, pak 
mohou rodiče pojmout přesvědčení, že takovéto vzdělávání není v pořádku, popř. 
nejsou pro ně vytvořeny adekvátní podmínky. Proti tvrzení prezidenta Zemana 
„Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem hendikepovány, 
měly být umisťovány do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro 
oba,“ sice vystoupili další političtí představitelé, nicméně negativní názor na společ-
né vzdělávání byl ze strany prezidenta republiky jasně deklarován. (Pfeifferová) Ne-
gativní reakce na vyjádření prezidenta republiky vyslovili jak mnozí politici (např. 
Nina Nováková, Ivana Dobešová, Bohuslav Sobotka), tak i samotní hendikepovaní 
jedinci. (Soumrak inkluze? Společné vzdělávání dětí ve školách by mohlo fungovat, 
chybí ale vůle na změnu)
Z výše uvedeného je zřejmé, že rodiče žáků se v této situaci orientují velice obtížně. 
Jelikož většina z nich nejsou odborníky, spoléhají se na názory, které k nim přichá-
zejí zvenčí. Jednou z možností jsou názory politických představitelů prezentované 
v médiích, o kterých jsme stručně pojednávali v předchozí části příspěvku. Na utvá-
ření názoru rodičů se nemalou měrou podílejí i samotní pedagogové. Často jsou 
i názory učitelů prezentovány v médiích. Problém vidíme v tom, že tyto názory bý-
vají často pojaty černobíle – buď jsou pedagogové pro inkluzi, nebo proti. Zastánce 
inkluze vysokoškolský pedagog Zbyněk Němec upozorňuje na výhody společného 
vzdělávání, které se dají shrnout do následujícího tvrzení „Čím lepší budou mít děti 
vzdělání, tím budou platnější pro společnost a tím méně na ně budeme doplácet“. 
Na druhou stranu poukazuje na to, jak obraz v médiích komplikuje jakoukoli dis-
kusi o společném vzdělávání. (Šipka)
Na základě hlubší analýzy současného stavu i šetření české školní inspekce by se 
pravděpodobně ukázalo, že pedagogové nejsou jednoznačně pro nebo proti inklu-
zi, nicméně je nutné vytvořit ve školách takové podmínky, aby inkluzivní vzdělá-
vání bylo přínosné pro všechny zainteresované. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, 
že učitelé si povětšinou stěžují na vysoké počty žáků ve třídách, nemožnost získat 

1 V tomto příspěvku jsou termíny společné vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a inkluze považována za synonyma
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kompetentního asistenta pedagoga, nadměrnou administrativní zátěž, nedostatek 
poradenských pracovníků ve školách apod. Pokud se však v  jednotlivých školách 
zdůrazňují pouze negativní okolnosti společného vzdělávání, je pravděpodobné, že 
rodiče intaktních dětí vydedukují, že takováto forma může být pro optimální vzdě-
lávání jejich dítěte ohrožující. 
Další okolností, která se ukazuje být významnou pro tvorbu názoru na společné 
vzdělávání, je vlastní zkušenost rodičů. Není proto výjimkou, že rodiče dětí s po-
stižením se ke společnému vzdělávání staví jinak, než rodiče dětí intaktních. Pokud 
jsou okolnosti dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami alespoň částečně na-
kloněny, rodiče pro své dítě vybírají vhodnou školu v hlavním vzdělávacím proudu. 
To však neznamená zánik samostatných škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona, které jsou určeny žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jejichž vzdělávání v běžném vzdělávacím proudu by nebylo přínosné. 

V  následující části příspěvku se zaměříme na názory rodičů, jejichž děti žádná 
znevýhodnění nemají, nicméně není výjimkou, že mají spolužáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (dále SVP). Z dílčích výzkumů, které probíhají v rámci ba-
kalářských a diplomových prací, můžeme vydedukovat názory rodičů na společné 
vzdělávání v základním školství. Vzhledem k počtu respondentů nelze tyto názory 
generalizovat na celou skupinu rodičů, nicméně ukazují pohled oslovených rodičů 
na společné vzdělávání. 
V roce 2017 proběhlo v rámci bakalářské práce výzkumné šetření mezi rodiči žáků 
intaktních, kterého se zúčastnilo 43 rodičů. Vzhledem k  nízkému počtu respon-
dentů, nebyla otázka společného vzdělávání řešena obecně, nýbrž ve vztahu k jejich 
dítěti. Hodnocení bylo od 1–5, přičemž 1 znamenala nejsnazší začlenění, 5 neobtíž-
nější. (Karasová, 2017)

Otázka: Souhlasíte se zařazením žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do tří-
dy, kde se vzdělává Vaše dítě?
6 rodičů odpovědělo jednoznačně ano a 13 rodičů zvolilo jednoznačnou odpověď 
ne. 16 rodičů se vyjádřilo, že je jim to jedno, pokud to nebude ohrožovat jejich dítě. 
8 rodičů se nemohlo rozhodnout pro jednoznačnou odpověď, takže zvolilo „jiná 
varianta“. K této odpovědi se vázalo bližší vysvětlení. Mezi nejčastějšími se obje-
vovaly názory: „je to individuální, záleží na typu SVP“, „dítě nebude ve výuce stačit 
ostatním“, „dítě se SVP bude ostatní brzdit“. Přestože 8 rodičů zvolilo jinou variantu 
odpovědi, můžeme dovodit, že vysvětlení se blíží spíše zápornému přístupu, kromě 
individuálnosti SVP. 
Nelze než souhlasit s rodiči, že druh a stupeň speciálních vzdělávacích potřeb je do 
jisté míry určující pro efektivní začlenění žáka do běžného vzdělávacího proudu. 
V následující tabulce jsou prezentovány názory rodičů na společné vzdělávání podle 
typů speciálních vzdělávacích potřeb. 
Z  tabulky č. 1 je patrné, že nejméně ohrožující vůči svému dítěti považují rodiče 
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spolužáka se specifickými poruchami učení a s narušenou komunikační schopnos-
tí. Tělesné a smyslová postižení považují za středně obtížná. Za nejvíce ohrožující 
považují žáky s lehkou mentální retardací, poruchami chování a poruchami autis-
tického spektra. V podstatě toto rozvrstvení koresponduje s názory často prezento-
vanými v médiích i názory učitelů. 
Obdobná otázka byla položena o 2 roky později většímu vozku respondentů. (Kabe-
láčová, 2019) Autorka sledovala pouze obecný názor rodičů na zařazení žáka s  SVP 
do běžných tříd. Z celkového počtu 137 rodičů pouze 37 vyjádřilo souhlas (odpověď 
ano a spíše ano). Větší část rodičů se klonila k vyjádření nesouhlasu (ne a spíše ne). 
Zajímavý je také fakt, že 30 rodičů, což tvořilo 21,9 % se rozhodlo pro odpověď 
„nemohu posoudit“. Úvaha nad tím, na kterou stranu se spíše tito rodiče klonili, by 
byla pouhá spekulace.
Přestože početně oba vzorky jsou velmi odlišné, pokud se podíváme na procen-

tuální zastoupení, dojdeme k obdobným závěrům. V roce 2017 se k  jednoznačné 
odpovědi ano klonilo 13,9 % rodičů, přičemž v roce 2019 to bylo 10,2 %. Na druhou 
stranu v  roce 2019 byla rodičům nabídnuta i varianta „spíše ano“, kterou zvolilo 
14,6 % rodičů. Podíváme-li se na procentuální zastoupení varianty ne, pak tu zvoli-
lo v roce 2017 30,2 % rodičů a v roce 2019 pak 26,3 % rodičů. Připočteme-li variantu 
„spíše ne“, pak tu v roce 2019 zvolilo 27 % rodičů. 
Závěrem se tedy pokusíme zamyslet nad tím, co vede rodiče k těmto spíše negativ-
ním názorům na společné vzdělávání žáků běžné populace a žáků s jistou jinakostí, 
odlišností (ať zdravotní nebo sociální). Toto závěrečné zamyšlení je spíše hypotetic-
ké. Můžeme se domnívat, že rodiče mohou být ovlivněni nedostatečnými vlastními 
zkušenostmi, popř. negativními zkušenostmi s  inkluzivním vzděláváním. Jak již 

Tabulka 1: Názory rodičů na společné vzdělávání podle typů SVP

Druh SVP 1 2 3 4 5 Bez
odpovědi Celkem

Specifické poruchy učení 21 13 7 2 0 0 43

Narušená komunikační schopnost 18 13 8 4 0 0 43

Tělesné postižení 6 18 9 3 6 1 43

Sluchové postižení 4 8 15 11 4 1 43

Zrakové postižení 2 12 13 6 9 1 43

Lehká mentální retardace 1 3 19 10 9 1 43

Poruchy chování 2 5 13 10 12 1 43

Poruchy autistického spektra 1 3 10 8 18 3 43

Tabulka 2: Názory rodičů na zařazení žáků s  SVP do běžných tříd

Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nemohu posoudit Celkem

14 20 37 36 30 137
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bylo zmíněno výše, do značné míry mohou být názory rodičů ovlivněny vystoupe-
ním „odborníků“ v médiích. Ne každý, kdo se v této oblasti za odborníka považuje, 
jím skutečně je. V neposlední řadě se rodiče řídí také názory samotných učitelů, 
kteří jejich děti vzdělávají. Nutno říci, že ani ti nejsou ve svých názorech jednotní. 
To samozřejmě může být způsobeno mnoha faktory. Nutno přiznat, že současná 
situace v mnoha školách není růžová. Problémy se vyskytují zejména v personální 
oblasti, kdy školy tzv. nedosáhnou na poradenské pracovníky - speciální pedagogy 
a psychology, kteří by celému procesu inkluze v dané škole mohli být výrazně nápo-
mocni. Na druhou stranu nutno říci, že je mnoho možností v rámci projektů (např. 
šablony), jak tyto pozice obsadit. Záleží jen na rozhodnutí ředitelů škol, zda se jim 
jeví jako důležité obsazení těchto odborných pozic. Jelikož nic není černobílé, je 
potřeba přiznat, že se pohybujeme trochu v začarovaném kruhu. Pokud už ředitelé 
škol najdou finance na zřízení odborných pozic ve škole, mohou narazit na problém 
nedostatku těchto pracovníků, zejména psychologů.
To vše ale neznamená, že samotná myšlenka společného vzdělávání je špatná. Je-
nom je potřeba nastavit takové podmínky, aby byly optimální pro všechny žáky, 
ale také pro jejich učitele. Navíc je potřeba mít stále na paměti, že žáky vzděláváme 
pro běžný život, tzn. život v heterogenní společnosti. Pokud se naučí přijmout jina-
kosti již v dětském věku jako samozřejmost, v dospělosti jim to nebude činit žádný 
problém.
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ŠPECIFIKÁ VÝKONU PROFESIE PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA 
U ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Jana Lopúchová, Alica Vančová 

Abstrakt: Pozícia pedagogického asistenta v školách, v ktorých sú vzdelávaní žiaci 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, postupom času naberá na vý-
zname a stáva sa súčasťou systému nášho školstva. Po niekoľkých rokoch existencie 
a fungovania pedagogických asistentov v školstve sa mnohé aspekty výkonu tohto 
povolania menia, zefektívňujú, ale aj podceňujú. Vzhľadom k tomuto, ako aj vzhľa-
dom na mnohé špecifiká súvisiace s asistenciou, sme sa rozhodli zrealizovať výskum 
a časť jeho výsledkov ponúknuť čitateľom v tejto štúdii. 
Kľúčové slová: pedagogický asistent, žiak, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Abstract: The position of assistant of teaching in schools in which pupils with special 
educational needs are educated becomes increasingly important over time and be-
comes part of our education system. After several years of existence and functioning 
of assistants of teaching in education, many aspects of pursuing this profession have 
changed, made more effective but also underestimated. Given this, as well as many of 
the specifics related to assistance, we decided to carry out the research and offer part 
of its results to the readers in this paper/study.
Key words: pedagogical assistant, pupil, special educational needs. 

Príspevok je čiastkovým výstupom projektu VEGA 1/0582/18 Identifikácia, analý-
za a deskripcia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným zne-
výhodnením v produktívnom veku v procese objektívnej a subjektívnej evaluácie 
možností ich ďalšieho vzdelávania na Slovensku – výskumná analýza.

Pedagogický asistent je pomerne „mladé“ povolanie. Pedagogického asistenta mô-
žeme označiť ako osobu, ktorá v  spolupráci s pedagógom pomáha dieťaťu nielen 
v jeho vzdelávaní, ale aj vo výchove, v rozvíjaní celkovej osobnosti a v neposlednom 
rade aj v prekonávaní rôznych objektívnych a subjektívnych prekážok. Na začiatku 
existencie profesie asistenta bola táto pomoc orientovaná na rómske deti a vykoná-
vaná samotnými Rómami, ktorí v škole pôsobili ako asistenti po dohode s riaditeľ-
mi, najmä v rámci verejnoprospešných prác. V súčasnosti sa ale ťažisko presunulo 
najmä na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Terajšiu podobu pedagogického asistenta vymedzuje zákon č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch, kde sa podľa §16, ods.  1,2 „peda-
gogický asistent zaraďuje do jednotlivých podkategórií: a) asistent učiteľa; b) asistent 
vychovávateľa; c) asistent majstra odbornej výchovy; a kde sa pedagogický asistent 
podieľa „na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, zá-
kladnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo 
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výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádz-
ky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní 
architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúr-
nych bariér.“
Podľa §95 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) pedago-
gickí asistenti pomáhajú prekonávať „deťom alebo žiakom bariéry vyplývajúce z ich 
zdravotného znevýhodnenia.“ Podľa §2 toho istého zákona je dieťaťom so zdravot-
ným znevýhodnením alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením „dieťa so zdra-
votným postihnutím, dieťa choré alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývinovými poru-
chami, s poruchou správania, dieťa s mentálnym, sluchovým, zrakovým a telesným 
postihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďal-
šími pervazívnymi poruchami a s viacnásobným postihnutím.“ Pedagogickí asistenti 
môžu pôsobiť aj pri nadaných žiakoch, ktorí sú zároveň aj zdravotne znevýhodnení 
a tiež pri jednotlivcoch zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Ďalšími právnymi normami, ktoré sa zaoberajú profesiou pedagogického asisten-
ta sú najmä zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a tiež vyhláška č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpokla-
dy pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnan-
cov, teda aj pre profesiu pedagogický asistent.
Školský zákon neurčuje konkrétne činnosti, ktoré má pedagogický asistent vyko-
návať a  aká je jeho pracovná náplň. Tú určuje riaditeľ školy na základe katalógu 
pracovných činností a do určitej miery závisí od typu a stupňa postihnutia žiaka 
a tiež od dosiahnutého vzdelania uchádzača o miesto asistenta. Ako uvádza Němec 
(2014), činnosť asistentov na rôznych školách sa môže značne líšiť. Medzi základné 
činnosti patrí:
– podpora žiakom pri prispôsobení sa školskému prostrediu;
– pomoc žiakom so ŠVVP pri výuke a príprave na ňu;
– pomoc žiakom s ťažkým zdravotným postihnutím pri sebaobsluhe a pohybe po-
čas vyučovania a pri akciách organizovaných školou
– pomoc pedagogickým pracovníkom pri výchovnej a vzdelávacej činnosti, 
– pomoc pri komunikácii so žiakmi a zákonnými zástupcami a komunitou, z ktorej 
žiak pochádza (Kendíková, 2017, s. 38).
Pedagogický asistent vo výchovno-vzdelávacom procese spolupracuje s  učiteľom 
a ďalšími pedagogickými zamestnancami, spoluorganizuje činnosti dieťaťa v súlade 
s pokynmi učiteľa, vykonáva dozor počas prestávok, pomáha pri príprave učebných 
pomôcok. Pri aktivitách organizovaných školou priamo vedie alebo pomáha pri 
činnostiach. Ďalej komunikuje s rodičmi, v oblasti vzdelávacích aktivít sa zúčastňu-
je rôznych vzdelávacích aktivít alebo školení určených pre pedagogických asistentov 
(Právny kuriér, 2015).
Ako uvádza Palatová (2012) hlavným cieľom práce pedagogického asistenta je po-
máhať žiakovi v úlohách, ktoré má splniť. V žiadnom prípade nesmie tieto úlohy 
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vykonávať za žiaka a znižovať tak jeho samostatnosť a aktivitu. Povinnosti pedago-
gického asistenta sa vo viacerých bodoch zhodujú s povinnosťami pedagóga. Zod-
povednosť za výchovno-vzdelávaciu oblasť týkajúcu sa žiaka majú obidvaja. Celko-
vo má ale väčšiu zodpovednosť pedagóg a asistent vykonáva svoju činnosť hlavne na 
pokyny učiteľa. Napriek tomu by ale mal byť kreatívny a iniciatívny. Pre vzájomnú 
spoluprácu je veľmi dôležitý vzťah medzi oboma pedagogickými pracovníkmi.
Základným predpokladom dobre odvedenej tímovej práce a úspechu je spolupráca. 
Dalo by sa tiež povedať, že spolupráca a komunikácia v sebe nesú mnohé špecifiká, 
ktorým sa budeme neskôr venovať. Pedagogický asistent pri svojej činnosti spolu-
pracuje hlavne s pedagógom, so samotným žiakom a aj s jeho rodičmi. Vzťahy, ktoré 
sa touto spoluprácou vytvoria, sú dôležité pre fungovanie procesu asistencie v edu-
kácii. Spolupracuje tiež aj s ostatnými pedagogickými alebo odbornými zamestnan-
cami na škole a v neposlednom rade aj s riaditeľom školy. Ako uvádza Uzlová (2010), 
pedagogický asistent by mal byť rovnocenným členom pedagogického zboru. 

1 ASISTENT UČITEĽA A PEDAGÓG

Horáčková (2015) popisuje niekoľko bodov, ktoré smerujú k úspešnej spolupráci asi-
stenta, pedagóga a aj samotného žiaka:
– prítomnosť asistenta neznamená, že učiteľ sa zbaví svojich bežných povinností 
vrátane individuálneho prístupu k žiakom; asistent nie je osobným asistentom uči-
teľa ani žiaka,
– asistent sa zúčastňuje organizačných a pedagogických porád, čím sa dostáva do 
povedomia ostatných vyučujúcich,
– odbúranie pocitu kontroly v dôsledku prítomnosti ďalšej dospelej osoby v triede 
zo strany učiteľa; veľké množstvo pedagógov vníma asistenta ako nechcenú hospi-
táciu,
– učiteľ by mal nájsť správnu mieru zapojenia asistenta do výuky a mieru zapojenia 
do práce s ostatnými žiakmi v triede,
– asistent by mal byť oboznámený so zásadami a  systémom klasifikácie každého 
učiteľa.
Napriek počiatočným obavám môže byť asistent pre pedagóga veľkým prínosom. 
V prípade, že ich spolupráca, vzájomný vzťah, tolerancia a dôvera dosiahnu veľmi 
dobrú úroveň, môže dôjsť k zvýšeniu kompetencií a právomocí na strane asistenta 
vo výučbe, čím sa práca učiteľa uľahčí a  môže sa individuálne venovať väčšiemu 
počtu žiakov. 

2 ASISTENT UČITEĽA A ŽIAK

Začínajúca spolupráca medzi pedagogickým asistentom a žiakom môže byť nieke-
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dy zložitá. Asistent sa môže stretnúť s odmietavým postojom žiaka. „Najlepší spô-
sob, akým možno vzťah s dieťaťom nadviazať, je získať si jeho úctu skúsenosťami, 
empatiou alebo úsilím“ (Karnsová, 1995, s. 12). Už prvé stretnutie je veľmi dôležité 
a stavia pevné základy ďalšej spolupráce. Je tiež dôležité, aby sa asistent snažil pre-
dísť tomu, že učiteľ z  pohľadu žiaka bude vnímaný ako „zlý“, pretože známkuje 
a naopak asistent ako „dobrý“, pretože pomáha, neznámkuje a je priateľskejší. Pr-
voradou úlohou oboch je však dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti 
žiaka a jeho edukačnú úspešnosť.
Medzi vlastnosťami, ktorými by mal pedagogický asistent disponovať patrí aj ko-
munikatívnosť. Petráš, Jarmarová, Lauermann (2015) uvádzajú niekoľko praktic-
kých rád, ako viesť efektívnu komunikáciu so žiakom: 
– so žiakom treba nadviazať prirodzenú komunikáciu bez zdôrazňovania autority, 
založenej na partnerstve a vzájomnej empatii, dôvere a bezpečnej atmosféry,
– zo začiatku nechať žiaka spontánne hovoriť, neprerušovať ho, používať nonverbál-
nu komunikáciu (úsmev, pokývnutie hlavy), gestá, mimiku, haptiku
– komunikovať tvárou v  tvár a  udržiavať očný kontakt, nepoužívať dlhé súvetia, 
snažiť sa komunikovať stručne a  jasne, nepoužívať odbornú terminológiu, ktorej 
žiak nerozumie, komunikovať s ohľadom na vek a zdravotné znevýhodnenie,
– dať žiakovi čas na spracovanie informácií a zároveň sa uistiť, že všetkému poro-
zumel,
– v prípade, že žiaka chceme prerušiť v rozprávaní, urobiť to taktne a citlivo.
Vo vzťahu k žiakovi je dôležité zo strany pedagogického asistenta „snažiť sa nájsť 
optimálnu rovnováhu medzi povinnosťami a zodpovednosťami žiaka na jednej strane 
a právami a slobodami žiaka na strane druhej“ (Kendíková, 2017, s. 46). Aká bude 
spolupráca asistenta so žiakom záleží do istej miery na oboch aktéroch. 

3 ASISTENT UČITEĽA A RODIČIA

Komunikácia s  rodičmi je zväčša doménou triedneho učiteľa. V prípade žiaka so 
ŠVVP je komunikácia s rodičmi aj úlohou pedagogického asistenta. Samotná ko-
munikácia môže byť bezproblémová, s niektorými rodičmi naopak ťažšia a nároč-
nejšia (Šotolová, 2008). Keďže súčasný postoj verejnosti k školstvu nie je veľmi po-
zitívny, odzrkadľuje sa to aj v spolupráci rodičov so školou. Z odborných štúdií je za 
posledné roky zjavné, že rodičia komunikujú „so školou“ menej, alebo vôbec a tiež 
nie sú ochotní participovať na živote školy. 
Budovanie dobrej a korektnej spolupráce asistenta resp. školy, s rodičmi je proces, 
ktorý sa v niektorých prípadoch možno nikdy nepodarí dosiahnuť. Je dôležité sa 
usilovať aspoň o základnú spoluprácu. „Súlad rodiny a školy vo výchovnom pôsobení 
je tak považovaný za základný predpoklad zdravého rozvoja žiaka (Novotná, Pru-
žinská, 2006, s. 147). Najlepším riešením je obojstranná spolupráca vedúca k úspeš-
nému rozvoju dieťaťa.
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4 ŠPECIFIKÁ PRÁCE PEDAGOGICKÝCH ASISTENTOV A ICH POSTAVENIE 
V PROCESE EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM – 
VÝSKUMNÉ ZISTENIA

Pojem špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (špeciálno-edukačné potreby) v sebe 
zahŕňa veľké množstvo požiadaviek na úpravu obsahu, metód, foriem, prístupov 
a  v  neposlednom rade aj prostredia, aby sa dieťa mohlo rovnocenne s  ostatnými 
žiakmi vzdelávať a rozvíjať svoje schopnosti. Zvládnuť všetky tieto požiadavky zo 
strany učiteľa je niekedy veľmi náročné, až nemožné. Preto sa asistent pedagóga 
stáva veľmi dôležitou a v poslednom čase aj veľmi vyhľadávanou podporou a pomo-
cou. Avšak profesia PA je veľmi náročná a nesie v sebe množstvo špecifík vyplývaj-
úcich z osobnosti a zo samotného postihnutia/obmedzenia/narušenia jednotlivcov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Keďže sme sa tejto problematike chceli venovať podrobnejšie, zvolili sme si za cieľ 
výskumu, ktorý sme realizovali spoločne s Mészárosom (2019) zistiť, aké sú špeci-
fiká práce pedagogického asistenta so žiakmi so zdravotným znevýhodnením; aká 
je samotná práca so žiakom, spolupráca a podpora od učiteľov, ich vzájomná komu-
nikácia, spolupráca s rodičmi a tiež aj ich subjektívny názor a pohľad na súčasné 
postavenie pedagogického asistenta nielen v procese vzdelávania, ale celkovo v sys-
téme školstva. 
Na základe výskumného cieľa sme si sformulovali nasledovné výskumné otázky: 
1. Ako vnímajú svoju prácu samotní pedagogickí asistenti?
2. Aká je spolupráca pedagogického asistenta s ostatnými účastníkmi vzdelávacieho 
procesu – žiakmi, učiteľmi a rodičmi?
Ako metódu získania výskumných dát sme si zvolili pološtruktúrované interview, 
ktoré sa podľa Gavoru (2010) „realizuje priamym kontaktom medzi výskumníkom 
a skúmanou osobou, hoci v súčasnosti sa stále viac začínajú uplatňovať aj nepriame 
formy, napr. telefonické alebo on-line interview.“ 
Výskumu sa zúčastnilo deväť participantov – pedagogických asistentov. Hlavnou 
vyhodnocovacou metódou bola metóda in-vivo kódovania. Pomocou tejto metódy 
kódovania sa v textoch interview hľadajú významové jednotky. Touto významovou 
jednotkou môže byť slovo, slovné spojenie alebo veta či dokonca celý odstavec. Táto 
významová jednotka v sebe nesie určité posolstvo teda význam vo vzťahu k danej 
problematike (Kostrub, 2016). S týmito významovými jednotkami sme potom ďalej 
pracovali, spájali sme ich do významových kategórií. V ďalšom kroku sme pracovali 
s významovými kategóriami a ich podrobnou analýzou a následnou syntézou sme 
dospeli k významovým oblastiam, ktoré sme napokon deskribovali.

5 VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Metódou in-vivo kódovania sme získali 162 jedinečných kódov. Postupnou prá-
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cou s nimi, ich analýzou, syntézou sme dostali osemnásť významových kategórií, 
z ktorých sme vyvodili päť finálnych významových oblastí: 
I. Vnútorná motivácia a sebahodnotenie
II. Komunikácia
III. Spolupráca
IV. Aktivity obsahovo-procesuálneho charakteru
V. Postavenie v procese edukácie

Subjektívne vnímanie povolania

Získanie informácií

Návrhy a pripomienky

Pozitíva povolania

Negatíva povolania

SPOLUPRÁCA

KOMUNIKÁCIA

VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA A SEBAHODNOTENIE

AKTIVITY OBSAHOVO-PROCESUÁLNEHO CHARAKTERU

POSTAVENIE V PROCESE EDUKÁCIE

Obr. č.1. Kategórie a oblasti
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I. VNÚTORNÁ MOTIVÁCIA A SEBAHODNOTENIE

Do tejto oblasti patria dôvody a  motivácia, ktoré participantov viedli k  výberu 
povolania pedagogického asistenta a  tiež subjektívne vnímanie svojho povolania. 
Približne polovica si toto povolanie nevybrala úmyselne, ale k výberu ich doviedla 
iná potreba alebo príčina - „Potrebovala som si nájsť prácu.“ „Hľadala som prácu.“ – 
„…končím v predchádzajúcom zamestnaní, čo bolo mimo školstva.“ „…potrebovala 
som kľudnejšiu prácu…“, „…možnosť pracovať v mieste, kde bývam…“ Menšia časť 
z participantov sa vyjadrila, že si vybrala toto povolanie vedome - „vždy som túži-
la pracovať s  deťmi,“ „…potreba pomôcť deťom, ktoré pomoc skutočne potrebujú.“ 
Vo všeobecnosti participanti vnímajú svoju prácu pozitívne a uvedomujú si svoju 
pomoc ako žiakovi, tak aj učiteľovi. „Pomáham jednému dievčatku, aby malo lepší, 
krajší a radostnejší život v škole…“„Je to pomoc deťom, ktoré to potrebujú…“ „Asis-
tent je pre väčšinu učiteľov nápomocný počas vyučovania…“ „Povolanie… je skutoč-
ne dôležité a nápomocné ako pre deti, tak pre učiteľa.“ Svoje pôsobenie na školách 
a svoju budúcnosť v súvislosti s povolaním vnímajú prevažne pozitívne: „rada by 
som túto prácu vykonávala aj naďalej;“ „jednoznačne chcem ostať vykonávať toto po-
volanie“ - nakoľko sa počet detí, ktoré potrebujú asistenta neustále zvyšuje. Zároveň 
ale vyjadrujú obavu, pretože problémom ostáva nedostatok financií na vytvorenie 
pracovných miest: „Moja budúcnosť v  tomto povolaní je neistá a  všetko závisí od 
financií, či škola bude mať na pozíciu asistenta peniaze.“ „…Sme závislí na rôznych 
projektoch, nakoľko štát zatiaľ mzdu asistentov a ich opodstatnenosť akosi podceňu-
je…“

II. KOMUNIKÁCIA

Do tejto oblasti na základe práce s významovými jednotkami vo finále patrí vzá-
jomná komunikácia účastníkov vzdelávacieho procesu – učiteľa, žiaka, ale aj rodiča 
s pedagogickým asistentom. Komunikácia asistenta s učiteľom prebieha pravidelne, 
či už v priebehu vyučovania – cez prestávky „…väčšinou je to pred a po hodine…,“ 
ale aj po vyučovaní. „Rozprávame sa väčšinou po vyučovaní, cez prestávky nie je 
toľko času.“ Obsah komunikácie je zameraný na potreby dieťaťa, na výber vhodných 
postupov a metód pri práci asistenta. „Komunikujeme o všetkom, čo je momentálne 
potrebné pre dieťa, aby to bolo pre neho čo najlepšie.“ „…konzultujeme spolu metó-
dy, prístupy, ciele…“ „Hovoríme spolu o žiakoch, o ich nedostatkoch aj napredovaní, 
o tom, na čom treba zapracovať.“ Spätná väzba od učiteľov o práci asistenta je tiež 
pravidelná, ale všeobecná. „Povedia mi, že obdivujú moju trpezlivosť, poďakujú za 
pomoc…“ „Povedia mi napríklad, že dané dieťa napísalo dobre test vďaka precvi-
čovaniu so mnou….“ „Na poradách sa zbežne a všeobecne zhodnotí činnosť asisten-
tov…“ „Väčšinou úplne spontánne…a padne veta typu: ako dobre, že si tam bola, 
inak by sme to dnes nestihli.“ Iná situácia ale nastáva pri spätnej väzbe od asistenta 
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učiteľovi, ktorá je pravidelná a v ktorej asistenti informujú učiteľa o dosiahnutých 
pokrokoch so žiakom. „Hovorím, čo dieťa zvládlo samo, čo s mojou pomocou…“ „Po 
každej hodine hovorím, čo sme robili, ako mu to išlo…“ Asistent však komunikuje 
nielen s učiteľom, ale aj s inými osobami pôsobiacimi na škole v rámci vzdelávacie-
ho procesu. „Máme školskú psychologičku aj špeciálneho pedagóga…pohovorili sme 
si o diagnózach aj vzdelávacích postupoch…“ Komunikácia asistenta so žiakom je 
vždy v rukách asistenta. Každé dieťa je svojou osobnosťou jedinečné a je na asisten-
tovi, ako a akým spôsobom bude komunikácia prebiehať. Obsahovo je zameraná na 
preberané učivo – „…počúva výklad učiteľa, ale ja sa mu snažím v pomalšom tem-
pe akoby dovysvetľovať dané učivo.“ „…vysvetlenie učiva, zadania alebo cvičenia…“ 
V závislosti od diagnózy žiaka je potrebné v niektorých prípadoch zvoliť komuni-
káciu o bežných veciach, ktoré nesúvisia s učivom – „…aby nám ostalo pár minút čas 
na oddych a rozhovory o bežných veciach…“ „…Tak sa najprv porozprávame, ako sa 
má, čo sa učia, prejdeme si učivo, pomedzi sa zahráme…“ „Musím operatívne vedieť 
reagovať na zmeny jeho nálady…musím ho vedieť ukľudniť tak, aby sa nezranil“. Ko-
munikácia asistenta s rodičmi prebieha rôznymi spôsobmi – osobným rozhovor, te-
lefonickým rozhovor, písomne, elektronicky. Najčastejšia je komunikácia pri osob-
nom rozhovore. V niektorých prípadoch je dostatočná a rodičia prejavujú záujem 
o svoje dieťa a komunikujú s asistentom. „Takmer každý deň sa s matkou stretávam 
a konzultujem, čo sme prebrali na vyučovaní a čo má na domácu úlohu.“ „…Máme 
zápisník, kde si podľa potreby píšeme dôležité veci…“ „Sme v kontakte každý deň 
pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa.“ Sú aj prípady nedostatočnej komunikácie, či 
už z dôvodu toho, že rodičia komunikujú radšej s učiteľom – „Aj som písala rodi-
čom, aby sa zastavili, ale odpoveď bola, že boli už s triednou učiteľkou.“ „Zatiaľ som 
nemala rodiča, ktorý by prišiel vyslovene za mnou….“ - alebo jednoducho so školou 
nekomunikujú vôbec. „Rodičia komunikujú so školou minimálne.“ „Buď zareagujú 
písomne, alebo vôbec.“ „Matka neprejavuje záujem…ani sa nesnaží dohodnúť si in-
dividuálne stretnutie.“

III. SPOLUPRÁCA

Spolupráca úzko súvisí s komunikáciou. Ak je komunikácia na dostatočnej úrovni, 
tak aj spolupráca môže fungovať efektívnejšie. Spolupráca asistenta s učiteľom začí-
na od ich prvého stretnutia. Je dôležité, ako učiteľ prijme asistenta v triede a akým 
spôsobom ho bude vnímať. Takmer všetci učitelia pociťovali zo začiatku neistotu. 
„Zo začiatku to bolo s neistotou, teraz ma berú ako pomoc v triede.“ „Už si zvykli, 
najprv to však brali ako hospitáciu.“ „…veľmi rýchlo sme našli spoločnú reč, čo po-
mohlo zmeniť ich prístup k žiakovi so špeciálnymi potrebami…“ – potom ale asistenta 
začali vnímať pozitívne – ako vítanú pomoc pri ich práci. „Sú radi, že som v triede 
a môžu sa v kľude venovať svojej práci…“ „Vážia si moju pomoc…“ Napriek tomu, že 
komunikácia asistenta s učiteľom prebieha pravidelne a asistent je v triede vnímaný 
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ako pomoc, spolupráca nie je vždy ideálna. „Závisí to od osobnosti a osobného na-
stavenia konkrétneho učiteľa. Vždy je však možné citlivým prístupom nájsť spoločnú 
reč. ..“ Ako sme zistili, spätná väzba od učiteľov je dostatočná, ale veľmi všeobecná. 
S tým úzko súvisí aj podpora asistentov, ktorá je nedostatočná a prejavuje sa najmä 
v morálnej rovine. „…okrem morálnej podpory v ničom.“ „Ak za podporu počítam 
to, že ma občas za niečo pochvália, prípadne poďakujú…“ „Keď na porade spomenú, 
že to žiakovi pomáha, prípadne mi to povedia osobne.“ Podporu v materiálnom ale-
bo technickom zabezpečení nie je v silách učiteľa zabezpečiť. Vedenie škôl v tejto 
oblasti tiež nie je nápomocné. „Zo strany vedenia som podporu nikdy nezaregistrova-
la…“ Spolupráca asistenta so žiakom takisto začína v bode, keď sa navzájom stretnú 
a spoznávajú. Vnímanie asistenta žiakom je rovnaké ako vnímanie učiteľa. „Zo zači-
atku skúšala hranice, teraz ma už rešpektuje.“ „Má predo mnou prirodzený rešpekt…“ 
„…rešpektuje ma a spolupracuje so mnou.“ Žiak si uvedomuje, že asistent je tam pre 
neho a že mu pomáha. Aj preto žiaci vnímajú asistenta pozitívne. „Ako osobu – ka-
maráta, ktorý mu pomáha…“ „…Vie, že prácu neurobím za neho, napriek tomu vie, 
že ak má problém, môže sa na mňa obrátiť…“ „…Ako určitú istotu, že nie je sám.“ 
Pozitívne vnímajú prítomnosť asistenta aj ostatní žiaci v triede. „Tešia sa, že som tam 
a chcú mať tiež asistentku…“ „Nemajú s tým problém a často sa pýtajú na učivo a iné 
veci aj mňa…“ „…v danej chvíli som súčasťou triedy…“ Samotná spolupráca počas 
vzdelávacieho procesu prebieha rôznymi spôsobmi – v závislosti od diagnózy žiaka 
a momentálneho psychického rozpoloženia. Prebieha priamo v triede alebo v inej 
miestnosti – podľa dohovoru s učiteľom. „…pomáham pri prezliekaní, obliekaní…“ 
„Keď som so žiakom v triede, sedím vedľa neho a pomáham mu pri práci…“ „…Má 
poruchu koncentrácie, takže mojou hlavnou úlohou je udržať jeho pozornosť…“ 
Spolupráca asistenta s rodičmi je, tak isto ako komunikácia, v niektorých prípadoch 
dostatočná – „…matka je nápomocná pri príprave dieťaťa na vyučovanie..“ „…vy-
meníme si vzájomné informácie a využijeme ich na hodinách alebo pri domácej prí-
prave.“ „Konzultujeme, kde potrebujem ich pomoc…vypočujem si aj ich pripomienky 
k moje práci…“ – a v niektorých prípadoch nedostatočná. „Spolupráca s rodičmi je 
veľmi náročná, až nulová…“ „Spoluprácu riešia učitelia.“ „…neprejavuje záujem spo-
lupracovať…“ 

IV. AKTIVITY OBSAHOVO-PROCESUÁLNEHO CHARAKTERU

V tejto oblasti sú zaradené činnosti asistenta v rámci pracovnej náplne ako aj činnos-
ti nad jej rámec, činnosti pri príprave na vyučovanie a taktiež možnosti a spôsoby 
získavania informácií. Pri činnostiach v rámci pracovnej náplne všetci participanti 
uviedli ako hlavnú pracovnú činnosť vykonávať asistenciu jednému alebo viacerým 
žiakom. Ďalšími činnosťami bola spolupráca a  pomoc učiteľovi, spolupráca a  ko-
munikácia s  rodičmi, vykonávanie dozorov, pomoc pri mimoškolských aktivitách. 
Súčasťou pracovnej náplne je aj príprava na vyučovanie, kde hlavnou činnosťou bola 
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výroba pracovných listov, didaktických pomôcok, samoštúdium ako aj konzultácia 
s učiteľom o danej téme, ktorá sa bude preberať na hodine. „Doma občas vyrábam 
pracovné listy.“ „Naštudujem si tému, vypracujem všetky cvičenia, pripravím pomôc-
ky.“ „Oboznámenie sa s daným učivom pomocou plánov aj rozhovorom s učiteľmi…“ 
„…snažím sa študovať nejaké nápady a rady.“ Pri činnostiach vykonávaných nad 
rámec pracovnej náplne uvádzali rôzne činnosti. „Počas neprítomnosti žiaka v ško-
le pomáham, kde je v  tom momente treba…kopírujem…“ „Zastupovanie učiteľov.“ 
„Opravovanie písomiek a diktátov…zastupovanie.“ „Zastupovanie neprítomných uči-
teľov, práca s databázou školy eŠkola a tlač vysvedčení.“ „Pomoc žiakom s domácimi 
úlohami v  popoludňajších hodinách.“ Najviac spomenutou činnosťou mimo pra-
covnej náplne bolo jednoznačne zastupovanie učiteľov v ich neprítomnosti. Pomoc 
asistenta je z hľadiska učiteľa, žiaka aj samotného asistenta vnímaná pozitívne. To 
sa odzrkadľuje aj vo výsledkoch práce, kde jasne vidieť jeho prínos v rozvoji a napre-
dovaní žiaka. „…chodí do školy rád, nemá v škole strach, má rád spolužiakov…“ „…
úroveň komunikácie sa zlepšila…“ „…postíha všetko, čo potrebuje…“ „Dosahuje nad-
priemerné výsledky v  rámci svojich obmedzení, je samostatnejší…vyučujúci menia 
na neho uhol pohľadu – v pozitívnom zmysle slova…“ „…v zlepšení prospechu…“ Pri 
získavaní informácií potrebných k svojej činnosti je asistentom nápomocný najmä 
triedny učiteľ, ale aj špeciálny pedagóg, výchovný poradca. „Pomáha mi špeciálna 
pedagogička – radami, informáciami, skúsenosťami.“ „Predovšetkým triedny učiteľ.“ 

V. POSTAVENIE V PROCESE EDUKÁCIE

Do tejto oblasti boli vyextrahované pozitíva a negatíva práce pedagogického asisten-
ta, súčasné postavenie z pohľadu samotných asistentov a návrhy a pripomienky na 
výkon povolania asistenta v školskom systéme, prípadne v legislatíve. Ako pozitíva 
povolania participanti uviedli, že asistenti sú výdatnou pomocou žiakovi ale aj uči-
teľovi. „Pomáhame žiakom začleniť sa do kolektívu, uľahčujeme mu učenie…“ „Určite 
odbremenenie vyučujúceho.“ „Učiteľ sa v triede nemusí zastavovať pri žiakoch, ktorí 
sú pomalší…hodina je plynulá.“ Ako pozitívum v porovnaní s učiteľom videli aj od-
lišné pracovné činnosti. „…kľudnejšia práca v porovnaní s učiteľom…“ „Menej zod-
povednosti oproti učiteľom, nemusím žiaka hodnotiť…“ Aj keď väčšina participantov 
vníma samotné povolanie bez negatív, niektorí pociťujú ako negatívum prístup ro-
dičov a učiteľov. „…Nezáujem samotných rodičov, pracujem s ich dieťaťom niekoľko 
hodín týždenne a oni nemajú potrebu sa so mnou rozprávať…občas zamrzí, že ma 
berú ako menej oproti učiteľom.“ „Učitelia majú možno väčšie očakávania, že žiak 
odrazu bude vedieť niečo, čo dovtedy nevedel…“ „Prvoplánový pohľad a obmedzenosť 
niektorých učiteľov.“ Aj keď sa participanti vyjadrili, že toto považujú za negatívum, 
nedá sa to zovšeobecniť a  povedať, že toto je skutočné negatívum povolania. Ide 
skôr o jednotlivé negatívne skúsenosti s učiteľmi a rodičmi. „Do školy rozhodne pat-
rí.“ „Je to dôležitý článok, ale je to celé len v začiatkoch…“ „…podľa mňa do školy 
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rozhodne patrí…,“ „…v súčasnej dobe je asistent v školských triedach skôr nutnosťou 
ako prepychom…,“ „…stávajú sa dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu…“ Takto 
je vnímané súčasné postavenie pedagogického asistenta v procese vzdelávania. Pe-
dagogický asistent je potrebnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Návrhy a pripomi-
enky majú jedného spoločného menovateľa. Nedostatok finančných prostriedkov. 
Či už na platy asistentov, finančné prostriedky na pomôcky ale aj na vytvorenie 
samotných pracovných miest. „Máme nedostatok pomôcok, nemôžeme objednávať 
špeciálne pomôcky, lebo sú drahé.“ „Lepšie finančné ohodnotenie.“ „…dostatok miest 
a financovanie od zriaďovateľa…“ „…aby nebol problém pri ich schvaľovaní, aby sa 
zvýšil ich počet na školách.“ „Určite by sa kompetentní mali zamyslieť nad potrebou 
väčšieho počtu asistentov v školách.“ Napriek tomu nie všetci vnímajú financie ako 
to podstatné, čo zlepšiť alebo zmeniť. „Privítala by som viac školení pre asistentov.“ 
„Pritvrdiť kritériá na vzdelanie, schopnosti a zručnosti pri výbere pedagogického asi-
stenta. Ak niekto robí prácu len preto, aby mal prácu, nikdy ju nebude vykonávať 
dobre.“
Cieľom výskumu bolo zistiť špecifiká práce pedagogického asistenta v procese edu-
kácie so žiakmi so ŠVVP – najmä aká je spolupráca, komunikácia s  účastníkmi 
vzdelávacieho procesu, aké je subjektívne hodnotenie tohto povolania samotnými 
asistentami a tiež, aké sú možnosti zlepšenia nielen samotného výkonu práce, ale 
celého školstva ako systému. Komunikácia je prvým krokom k úspešnej spolupráci. 
Komunikácia medzi jednotlivými účastníkmi vzdelávacieho procesu – učiteľom, 
žiakom aj rodičmi má ešte svoje rezervy a teda stále je priestor na zlepšovanie. Malo 
by sa zvýšiť povedomie rodičov o ich dôležitosti pre vývin dieťaťa, pre jeho úspechy, 
a snažiť sa pomôcť im, aby sa o svoje dieťa zaujímali viacej a spoločne so školou ho 
podporovali. Mali by komunikovať nielen s triednym učiteľom, ale aj so samotným 
asistentom, pretože to je práve tá osoba, ktorá trávi s ich dieťaťom najviac času. 
Spolupráca je pokračovaním úspešnej komunikácie. Podobne ako pri komunikácii, 
aj spolupráca jednotlivých účastníkov výskumu je podľa nich samotných na dobrej 
úrovni. Sú vnímaní ako z pohľadu učiteľa, tak aj z pohľadu žiaka pozitívne. S rodič-
mi majú v tomto smere menší problém, keďže niektorí nekomunikujú v dostatočnej 
miere alebo nekomunikujú vôbec, tak aj spolupráca je na veľmi nízkej úrovni. 
Z výsledkov výskumu jednoznačne vyplynulo, že asistent je nevyhnutnou súčasťou 
vzdelávacieho procesu a jednoznačne v ňom má svoje miesto. Z pohľadu asistentov 
je to potrebné povolanie uľahčujúce prácu a pokrok ako samotnému žiakovi, tak aj 
učiteľovi. Zlá finančná situácia na školách a v samotnom školstve ale bráni rozvíjať 
a naplno využiť prácu pedagogického asistenta. Polovica participantov ako dôvod 
výberu práce pedagogického asistenta uviedla záujem pracovať v  oblasti školstva 
práve v tomto povolaní. Druhá časť participantov už ale mala iné dôvody, a to najmä 
potrebu získať akékoľvek zamestnanie, aj keď prioritne o pozíciu asistenta nemali 
záujem. Dôvodom bola aj dostupnosť zamestnania v blízkosti bydliska. 
Ako teda vnímajú svoju prácu samotní pedagogickí asistenti? Napriek uvedenému 
z výskumu vyplýva, že svoju pozíciu a postavenie v procese vzdelávania, ako aj sa-
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motnú prácu, komunikáciu aj spoluprácu s  ostatnými účastníkmi vzdelávacieho 
procesu vnímajú všetci participanti pozitívne. Bez ohľadu na dôvody výberu svojho 
zamestnania. Zhodujú sa tiež v tom, že je potrebné zvýšiť počet asistentov v školách 
a  s  tým súvisiace navýšenie finančných prostriedkov nielen na samotné mzdy, ale 
aj na materiálne a  technické vybavenie v  školách, ktoré by uľahčilo a  zároveň 
zefektívnilo prácu so žiakmi. 

6 DISKUSIA

Čím viac sa v odborných diskusiách skloňuje slovo inklúzia/integrácia, tým viac sa 
do popredia dostáva aj pojem pedagogický asistent. Každý rok sa zvyšuje počet detí 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vyžadujú pomoc asistenta. 
Aj napriek tomu, že sa každoročne zvyšuje počet asistentov, stále ich je na školách 
nedostatok. Pritom asistent je pre tieto deti akýmsi mostíkom pri ich komunikácii 
a spolupráci s učiteľom. Základným východiskom práce asistenta sa stáva komuni-
kácia. Komunikuje s učiteľom, so žiakom, s rodičmi, s ostatnými učiteľmi, deťmi 
v  triede. Ako uvádza Habr (2015), komunikáciu ovplyvňujú rôzne faktory, či už 
osobnosť komunikujúcich (ich skúsenosti, názory, postoje), vzájomný vzťah med-
zi komunikujúcimi (úcta, strach, hnev), aktuálna situácia (napätie, stres, pohoda, 
únava, …) a taktiež aj využitie spätnej väzby. Preto sa komunikácia stáva kľúčovým 
momentom v ďalšej spolupráci asistenta so všetkými účastníkmi vzdelávacieho pro-
cesu. Ako sme z nášho výskumu zistili, učitelia mali zo začiatku z prítomnosti asis-
tenta v triede určité obavy. Pociťovali akési ohrozenie. Postupom času a samozrejme 
vzájomnou komunikáciou sa dostali do bodu, kedy pochopili prínos asistenta a ich 
pocit ohrozenia sa zmenil na potrebu mať ho v triede. Začali ho vnímať pozitívne 
a  stal sa aj pre nich akýmsi pomocníkom. To isté platí aj v  spojitosti so žiakom. 
Počiatočné odmietanie pomoci časom vyústilo do polohy, v ktorej sa asistent stal 
pomocníkom, ochrancom, priateľom a hlavne prostredníkom s okolitým svetom – 
či už s učiteľom alebo s ostatnými žiakmi. 
Habr (2015, s. 63) tiež uvádza, že „spätná väzba pre pedagogických asistentov by ne-
mala obsahovať hodnotenie, zato je užitočné, aby bola úplne konkrétna a aby bolo 
jasné, prečo informácie oznamujeme.“ Naši participanti síce dostávali od pedagógov 
spätnú väzbu, ale bola všeobecná. Buď ju dostali priamo od učiteľa alebo sprostred-
kovane na poradách a metodických združeniach. Aj keď učitelia asistentov pochvá-
lili, poďakovali sa im, podľa nášho názoru by spätná väzba mala byť konkrétnejšia. 
Učiteľ by mal asistentovi povedať, že konkrétny spôsob, postup alebo metóda, ktorú 
použil, bola vhodná a žiakovi pomohla. A naopak, aj v prípade neúspechu by opäť 
mala prísť konkrétna informácia, čo je potrebné zmeniť, v čom pridať, aby žiak na-
predoval a rozvíjal svoje schopnosti a vedomosti.
Vzájomnú komunikáciu a spoluprácu asistenta s učiteľom a so žiakom môžeme vo 
všeobecnosti na základe nášho výskumu (a pre potreby nášho výskumu) zhodno-
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tiť ako dobrú, pozitívnu a fungujúcu. Iné je to však pri komunikácii a spolupráci 
s rodičmi. Aj keď väčšina rodičov komunikuje so školou a s učiteľmi, existuje neza-
nedbateľná časť rodičov, ktorí spolupracujú so školou veľmi málo alebo nespolupra-
cujú vôbec. Ako uvádza Scholzová (2012, s. 7) „rodičia majú aktívne spolupracovať 
so školou, sú aktérmi výchovy a nielen účastníkmi rodičovských združení.“ Žiaľ tomu 
tak nie je. Napriek tomu, že škola sa snaží komunikovať so všetkými rodičmi, mi-
nimálne aspoň písomne, pomerne veľká časť rodičov nemá záujem o dianie v škole 
respektíve o  informácie o  vzdelávaní svojho dieťaťa. V  skupine rodičov, ktorí so 
školou komunikujú a spolupracujú, je menšia časť rodičov, ktorá komunikuje vý-
hradne s učiteľom a asistenta z tohto procesu vynecháva. Je to veľká škoda, pretože 
asistent by podal informácie takpovediac „z prvej ruky“. Práve tu vidíme možnosť 
zlepšenia komunikácie a  spolupráce zvýšením povedomia asistentov v očiach ro-
dičov, vysvetlením, že asistent je rovnocenný pedagogický zamestnanec s učiteľom 
a so svojimi otázkami, požiadavkami, informáciami sa môžu obracať aj na neho. 
V súvislosti s pohľadom žiakov, rodičov ale aj širokej verejnosti na učiteľov a škol-
stvo ako také súvisí aj subjektívny pohľad asistentov na toto povolanie a  tiež ich 
návrhy a pripomienky. Asistenti subjektívne hodnotia svoje povolanie ako potrebné, 
v dnešnej dobe nutné a do budúcna by ho radi videli v čo najväčšom počte na ško-
lách. To je ale otázka financovania nielen samotných zamestnancov škôl, ale škol-
stva ako systému. Participanti v našom výskume sa tiež vyjadrili, že problémom sú 
finančné prostriedky. A to nielen nízke mzdy, ale najmä materiálne a technické vy-
bavenie škôl, nedostatok špeciálnych pomôcok a v neposlednom rade aj nedostatok 
financií na zriadenie pracovných pozícií pedagogického asistenta. 
Subjektívny pohľad asistentov na svoje povolanie úzko súvisí s pracovnými činnos-
ťami, ktoré v rámci pracovnej náplne majú vykonávať. Na základe katalógu pracov-
ných pozícií asistent okrem iného vykonáva ako hlavnú činnosť asistovanie žiakovi, 
spolupracuje s učiteľom, vykonáva dozor počas prestávok, spolupracuje s rodičmi, 
zúčastňuje sa aktivít organizovaných školou a podobne. Presné znenie pracovnej 
náplne určuje riaditeľ, ktorý by mal vychádzať práve z katalógu pracovných činnos-
tí. Bežnou praxou ale je, že asistenti vykonávajú aj činnosti, ktoré v pracovnej ná-
plni uvedené nemajú. Od kopírovania, cez opravovanie písomiek až po najčastejšie 
sa vyskytujúcu činnosť – zastupovanie učiteľov. Napriek tomu, že ide o porušenie 
pracovnej zmluvy, je to bežne sa vyskytujúca činnosť. Ako vysvetlenie poslúži citá-
cia Kleina (2008, s. 122), že „riaditelia škôl pri rozhovoroch argumentovali tým, že 
asistent učiteľa je najlacnejším učiteľom.“

7 ZÁVER

V  našom príspevku sme sa snažili poukázať na to, že pozícia pedagogického 
asistenta je v našom školstve čoraz viac udomácnená a  je veľmi potrebná. Stať sa 
asistentom učiteľa nie je až tak náročné. Ťažšie je vykonávať túto prácu svedomite, 
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zaujato a odhodlane. Asistent sa pri svojej práci stretáva s rôznymi situáciami, pre-
kážkami a problémami, ktoré musí riešiť. Oporou sú mu učitelia, ktorí postupne 
začínajú v asistentovi vidieť pomoc a podporu. Samozrejme, nie všetko je ideálne 
a je ešte veľa priestoru na zlepšovanie. Spoločnými silami, vzájomnou komuniká-
ciou, spoluprácou a podporou ale vieme vytvoriť fungujúci systém, ktorý aj napriek 
rôznym nedostatkom a prekážkam bude v prvom rade najviac prospešný pre samot-
ného žiaka.
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PODPŮRNÁ OPATŘENÍ POHLEDEM STUDENTŮ UČITELSTVÍ

SUPPORTING MEASURES FROM THE PERSPECTIVE OF TEACHERS

Pavla Pitnerová, Petra Tužilová

Anotace: Cílem výzkumu bylo zjistit, jak studenti středoškolského vzdělávání vní-
mají téma inkluze na českých školách, jaké mají povědomí o některých podpůrných 
opatřeních, určených pro žáky se SVP. V empirické části výzkumu byl pro získání 
dat od studentů magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
v letech 2016–2017 použit dotazník s možností otevřených odpovědí. Tři čtvrtiny 
respondentů dokázaly uvést alespoň jedno podpůrné opatření; Téměř 40 % respon-
dentů bylo schopno pojmenovat tři nebo více podpůrných opatření. Asistent (bez 
specifikace) byl nejčastěji hlášeným prvkem podpůrných opatření.
Klíčová slova: dotazníkové šetření; inkluze; kvantitativní výzkum; podpůrná opat-
ření; speciální pedagogika; učitel; vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami

Annotation: The aim of the research was to find out how secondary school students 
perceive the topic of inclusion in Czech schools, what they are aware of specific support 
measures for pupils with SEN. In the empirical part of the research, an open-ended 
questionnaire was used to obtain data from students of the Master degree studies at 
the Faculty of Arts of Masaryk University in 2016–2017. Three quarters of respondents 
were able to mention at least one support measure; Almost 40% of respondents were 
able to name three or more support measures. The assistant (without specification) 
was the most commonly reported element of support measures.
Keywords: questionnaire survey; inclusion; quantitative research; support measures; 
special education; teacher; education of pupils with special educational needs

Snaha o začlenění českého speciálního školství do rámce evropského není náhodná 
a samoúčelná. Napříč evropským kontinentem existují odlišné přístupy k žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přitom každý z nich má své klady 
i zápory. Vítková (2015) uvádí, že jako příklady různých přístupů, jak zařazovat 
speciální školství do celostátního školského systému, lze uvést Švédsko jako ukázku 
one-track-approach (jednocestný přístup), Velkou Británii jako multi-track-appro-
ach (vícecestný přístup), kdy Česká republika v tomto spektru sleduje two-track-a-
pproach (dvoucestný, duální přístup).
Inkluze se k postižení žáka nestaví jako k překážce, kterou musí nejprve překonat, 
aby se mohl účastnit běžné výuky (a často i vrátit zpět do své lokality či komunity), 
ale naopak uznává právo každého dítěte, žáka či studenta na navštěvování běžné 
školy v místě bydliště, odmítá jeho segregaci mimo domovskou lokalitu či komu-
nitu, a nabízí přizpůsobení školy a vzdělávacího procesu žákovi poskytováním ja-
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kéhokoli podpůrného opatření, které žák se SVP vyžaduje pro úspěšné zvládnutí 
povinné školní docházky (Řehulka in Bartoňová, Vítková, 2015).
Dovršením procesu inkluze je podle Fischera (2014) stav, kdy různorodost ve vzdě-
lávání je pro všechny samozřejmá a učitel přijme myšlenku, že není nutné se všemi 
žáky dosáhnout stejného vzdělávacího cíle ve stejném časovém rámci.
Inkluze (na rozdíl od integrace) tedy nechce přizpůsobovat žáky podmínkám školy, 
ale chce upravit rámcové podmínky potřebám a zvláštnostem žáků (Hintermair, 
M. 2009). Někteří pedagogové jsou (přes všechny výše uvedené výhody) zdrženliví 
vůči ideám inkluze. Ve výzkumech (Jordan et al. 2009, Scruggs a Mastopieri 1996 in 
Hájková, V., Strnadová, I. 2010) přiznávají obavy z toho, že jim žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami budou ubírat čas, který by měli věnovat žákům bez posti-
žení, že budou muset mít specializované dovednosti a že se jim nedostane adekvátní 
podpory ze strany školských poradenských zařízení (nebo dokonce ze strany vlastní 
školy).  U budoucích učitelů, tedy studentů pedagogických fakult, se objevují obavy 
z  toho, že nebudou umět správně naplánovat úpravy kurikula ve svém předmětu 
a individuálního vzdělávacího plánu, že nebudou zvládat hodnocení nebo žákovo 
možné problémové chování (Buell, Hallam, Gamel-McCormick 1999, DeSimone, 
Parmar 2006, Brown, Welsh, Haegele Hill, Cipko 2008 in Hájková, V., Strnadová, 
I. 2010).
Podpůrná opatření tedy nejsou určena pouze diagnózou postižení, ale jsou volena 
tak, aby byla navázána a vystihovala potřeby konkrétního jedince, na jeho skutečné 
aktivity a přímé prostředí, ve kterém se vyskytuje.

1 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

Realizace podpůrných opatření se uskutečňuje jako soubor organizačních, perso-
nálních a vzdělávacích opatření, která jsou rozčleněna do dalších oblastí. Změny se 
týkají: organizace výuky, modifikace vyučovacích metod a forem, intervence, po-
můcek, úpravy obsahu vzdělávání, hodnocení, přípravy na výuku, podpory zdra-
votní a sociální, práce s třídním kolektivem a úpravy prostředí. 
Organizace výuky spočívá především v různých časových a prostorových úpravách 
režimu výuky, jejichž modifikací a vzájemným ovlivňováním lze dosáhnout efek-
tivní podpory a získat pozitivní výsledky v práci žáka. Konkrétně lze uvést např. 
relaxační přestávky nebo individuální způsob výuky. Dále lze také jinak uspořádat 
třídu, změnit rozestavení lavic nebo je z  výuky vynechat úplně. Není nutné, aby 
žáci při všech činnostech tvořili stejné skupiny nebo byli rozmístěni podle stejného 
zasedacího pořádku. Je vhodné jej flexibilně měnit dle charakteru výuky. Upraven 
může být i počet žáků ve třídě, změněno prostředí výuky na mimoškolní, kdy do-
chází k propojování s praxí, realizace mimoškolních pobytů a výcviků nebo orga-
nizace zájmových a volnočasových činností. Oblast modifikace vyučovacích metod 
a norem se zaměřuje především na edukační aktivity, které respektují aktuální situ-
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aci ve třídě, individuální přístup k žákovi, strukturování učiva do logických celků, 
využívání metod kooperativního a aktivního učení, ale také motivaci k další práci, 
prevenci únavy a kontrolu dříve naučeného. Intervence se zaměřuje na oblast spolu-
práce školy s rodinou, nácvik kvalitní komunikace včetně alternativní a augmenta-
tivní komunikace, oblast sebeobsluhy a sociální chování či metodickou intervence 
nejčastěji ve směru z ŠPZ do ŠPP. Pomůcky jsou děleny z hlediska využití na di-
daktické (běžné textové, obrazové, modelové či reálné pomůcky), dále speciální di-
daktické pomůcky (didaktické pomůcky upravené pro žáka se SVP) a kompenzační 
a reedukační pomůcky, kterými je kompenzován negativní dopad postižení na 
konkrétního žáka (lupa, sluchadlo, vertikalizační stojan atd.). Úpravami obsahu 
vzdělávání je míněna především úprava rozsahu a obsahu probíraného učiva, jeho 
rozložení do delších časových úseků, modifikace podávaných informací ve využití 
jazykových prostředků, volbě přiměřeného tempa a pečlivém uspořádání násled-
ných kroků, ale také v obohacování učiva pro žáky, kterým stávající koncepce ne-
vyhovuje. Oblast hodnocení se zaměřuje především na individualizaci v hodnocení 
žáků a studentů, v dlouhodobém sledování žáků, rozšíření forem hodnocení a na 
posílení motivační funkce hodnocení. Podpora sociální a zdravotní spočívá v péči 
o léčebná opatření, medikaci žáka, odlišné stravování nebo spolupráci s externími 
poskytovateli nezbytných služeb. V oblasti práce s  třídním kolektivem je kladem 
důraz na psychosociální klima třídy. A oblast úpravy prostředí se zaměřuje přede-
vším na úpravu pracovního místa žáka a stavební úpravy celého školního prostředí.
Z personálního hlediska jsou tyto změny zajišťovány kromě aktuálního učitele asi-
stentem pedagoga a dále pracovníky školního poradenského pracoviště. Z organi-
začního hlediska se jedná o využití individuálního vzdělávacího plánu, který upra-
vuje podmínky vzdělávání konkrétního žáka.
Jak uvádí Řehulka (Ošlejšková, Vítková, 2015), „práce s postiženými žáky s sebou 
nese pro učitele řadu specifičností, které jsou jednak kvalitativního charakteru a jsou 
vyjádřeny ve speciálním charakteru jejich kvalifikační přípravy, a jednak jsou to 
zvláštnosti kvantitativního aspektu, které jsou obvykle vyjádřeny ve větší pracovní 
zátěži učitelů, kteří pracují se žáky se zdravotním postižením“ (Řehulka in Ošlejško-
vá, Vítková, 2015, s. 45).
Profesionální chování pedagoga má velký vliv na postoje žáka ke škole a také k uče-
ní. Stejně tak může mít i negativní vliv na vznik problémového chování. Na učiteli ve 
velké míře závisí, jak se s novým úkolem vypořádá. Navíc vymezení problémového 
chování je subjektivní, závisí na osobnosti učitele a na tom, jak se mu jisté chování 
jeví, na jeho toleranci, zkušenostech, sebepojetí, citové stabilitě,… (srov. Vojtová, 
V. 2004 a Fontana, D. 2003).
Je otázka, zda by každý učitel měl projít vzděláním v oblasti speciálněpedagogické 
kvalifikace, aby do světa vzdělávání žáků a studentů vstupoval připraven na mož-
nost výuky žáka se SVP, neboť v takovém případě nebude nepříjemně překvapen ji-
nakostí přístupu k takové výuce a potřebám daného žáka, které „je třeba uspokojo-
vat komplexní péčí, tj. lékařskou, speciálněpedagogickou, psychologickou, sociální, 
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právní a technickou péčí ve všech jejích etapách: v prevenci, diagnostice, intervenci 
a poradenství. Inkluzivní edukace vyžaduje uskutečnit tento cíl u všech žáků v in-
kluzivní třídě, stejně u žáků se SVP, jakož i v majoritní skupině u intaktních žáků“ 
(Matuška in Lechta, 2010, s. 129).

2 VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ

Výzkumné šetření, jehož výsledky zde prezentujeme, mělo za úkol zjistit, jakým 
způsobem dnešní studenti učitelství vnímají téma inkluze v českých běžných zá-
kladních školách a speciálněpedagogická opatření, která se týkají společného vzdě-
lávání. V našem výzkumu jsme se zaměřili především na oblast inkluze v běžných 
základních školách, konkrétně pojmy „žák se speciálními vzdělávacími potřebami“ 
a „podpůrná opatření“. Zajímalo nás, jak se k těmto a přidruženým pojmům staví 
studenti učitelství a jak podmínky inkluzivního vzdělávání přijímají/reflektují/vní-
mají. Zda vnímají inkluzivní vzdělávání jako něco, co se běžného člověka netýká, 
nemají požadované informace, nezajímají se, nepamatují si, nebo naopak uváděné 
pojmy znají, setkali se s nimi a umí je správně přiřadit. Téma výzkumu tedy bylo 
zvoleno se záměrem zjistit, zda se situace v oblasti pedagogiky a speciální pedagogi-
ky, měnící se kontinuálně od přelomového roku 1989, promítá i do povědomí a zna-
lostí studentů učitelských oborů před absolvováním předmětů, které se problema-
tikou vzdělávání žáků s postižením nebo znevýhodněním zabývají a pro studenty 
učitelství jsou povinné (Tužilová, 2017).
Stanovena byla hlavní výzkumná otázka: Jak studenti předmětu speciální pedago-
gika realizovaném v oborech učitelství na Filozofické fakultě MU vnímají podpůrná 
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
K tomu byly formulovány následující dílčí výzkumné otázky:
1. Dokáží respondenti vyjmenovat některá podpůrná opatření?
(Vědí respondenti, co jsou to podpůrná opatření? Znají jejich přesné názvy? Dokáží 
si taková opatření představit a popsat? Zvládnou odlišit, co je podpůrné opatření na 
pozadí výchovně vzdělávacího procesu?)
2. Projeví se významné rozdíly v  odpovědích respondentů v  různých formách 
studia?
(Budou studenti kombinované formy předmětu zkušenější než studenti prezenční 
formy? Využijí vlastní zkušenosti z praxe při odpovídání na položené otázky? Bu-
dou jejich odpovědi lépe reflektovat novou legislativní situaci?)
3. Ukáží se rozdíly v odpovědích respondentů v postupu let?
(Budou respondenti studující později už lépe obeznámeni s problematikou inkluze 
a inkluzivního vzdělávání? Projeví se rok od počátku účinnosti nového Školského 
zákona ve prospěch většího obeznámení populace s novinkami v oblasti inkluziv-
ního vzdělávání a potřebných podpůrných opatření?)
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Výzkumný soubor tvořili studenti studující magisterský studijní program Učitelství 
pro střední školy na Filozofické fakultě MU s obory zaměřenými především na čes-
ký jazyk, cizí jazyky, pedagogiku, historii, estetiku a kulturní studia a sociální vědy. 
Sběr dat probíhal dotazníkovou formou v období tří po sobě následujících semestrů: 
jaro 2016, podzim 2016 (prezenční forma studia) a jaro 2017 (kombinovaná forma 
studia). 
Pro sběr dat byla vybrána technika dotazníku s otevřenými otázkami, který byl vy-
plňovaný anonymně v papírové formě. 
Individuálními rozhovory, vedenými v rámci pilotního výzkumu, bylo zjištěno, že 
oslovení některá podpůrná opatření znají, pouze nevědí, že se jedná o podpůrná 
opatření.
Výzkumný soubor tvořilo celkem 287 studentů zapsaných v jednotlivých předmě-
tech těchto tří období. Návratnost dotazníku byla 83 procent, tzn. 238 responden-
tů odevzdalo vyplněný dotazník. Za období jaro 2016 to bylo plných 100 procent 
studentů zapsaných v předmětu, za období podzim 2016 pouze 62,6 procenta a za 
období jaro 2017 se jednalo přibližně o 81 procent studentů (Tužilová, 2017).

Dle výsledného zjištění si většina respondentů je vědoma, že jedním z vhodných 
opatření je role asistenta, ačkoli neznají přesný název této funkce. Pokud nebyl uve-
den přímo asistent pedagoga nebo pedagogický asistent, kterého jsme uznávali jako 
synonymum, byli do kolonky „asistent“ přiřazeni i asistenti s přívlastky: pomocný, 
do výuky nebo žáka. V období jaro 2016 by asistenta jako podpůrné opatření volilo 
19 respondentů, v období podzim 2016 rovněž 19 a v období jaro 2017 až 33 respon-
dentů. Toto navýšení si vysvětlujeme zvýšeným přísunem informací o inkluzivním 
vzdělávání žáků se znevýhodněním, které nastalo s účinností nového Školského zá-
kona od 1. 9. 2016. Následně tedy k tomuto výsledku lze přičíst i uváděnou eventu-
alitu asistent pedagoga (pedagogický asistent), který se za období jaro 2016 vyskytl 
ve 12 případech, za období podzim 2016 v 11 a za období jaro 2017 ve 22 případech, 
a také osobního asistenta, kterého uvedli studenti v období jaro 2016 v pěti, v období 

Tab. 1 Počty respondentů a návratnost

celkový počet zapsaných studentů počet respondentů návratnost dotazníku v %

jaro 2016 (prezenční) 102 102 100,00

podzim 2016 (kombinované) 75 47 62,67

jaro 2017 (prezenční) 110 89 80,91

celkem za všechny semestry 287 238 82,93

Tab. 2 Počty respondentů dle formy studia

celkový počet zapsaných studentů počet respondentů návratnost dotazníku v %

studenti prezenční formy 212 191 90,09

studenti kombinované formy 75 47 62,67

celkem za všechny semestry 287 238 82,93
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podzim 2016 ve dvou a v období jaro 2017 v šesti odpovědích. Dohromady by tedy 
nějaký typ asistenta dopřálo třídě téměř 60 procent všech respondentů.

Další možnou podporou ve výuce, kterou studenti uváděli, byl IVP neboli individu-
ální vzdělávací plán, který na základě doporučení školského poradenského zařízení 
učitel žáka vypracovává. V období jaro 2016 ho uvedlo 23 respondentů, v období 
podzim 2016 to bylo 14 respondentů a v období jaro 2017 opět nárůst na 28 respon-
dentů. 
Opatřením, které studenti jako odpověď uváděli jako čtvrté nejčastější, byl bez-
bariérový přístup nebo jiný podobný druh stavebních úprav. Dohromady si téměř 
pětina studentů uvědomuje, že úpravy interiéru patří mezi důležité součásti umož-
nění studia žákům či studentům se znevýhodněním. Lze předpokládat, že se jedná 
o  poměrně jasně viditelné, rozlišitelné a zařaditelné postižení, proto tyto úpravy 
respondenti volili tak často.
Posledním z opětovně uváděných opatření byly speciální pomůcky, a to téměř v 15 
procentech případů. Pokud bychom k nim přičetli ještě „rehabilitační a kompenzač-
ní pomůcky“, samostatně uváděné „pomůcky“ a „speciální pedagogické pomůcky“, 
stouplo by toto číslo až na 30 procent. Tedy téměř třetina respondentů si uvědomuje, 
že žák se znevýhodněním pro efektivnější přijímání nových informací potřebuje 
pomůcky, které mu tuto vzdělávací cestu usnadní.

Tab. 3 Počty uvedených podpůrných opatření – relativní četnost

počet odpovědí
v % – jaro 2016

počet odpovědí
v % – podzim 2016

počet odpovědí
v % – jaro 2017

součet odpovědí ve 
všech semestrech 

v %

studenti 
prezenčního studia 

dohromady v %

Tři a více podpůrných 
opatření 31,37 57,45 37,08 38,66 34,03

Dvě podpůrná 
opatření 18,63 29,79 29,21 24,79 23,56

Jedno podpůrné 
opatření 9,80 4,26 17,98 11,76 13,61

Žádné neexistuje 
nebo bez odpovědi 40,20 8,51 15,73 24,79 28,80
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Pozoruhodným shledáváme, a to především u studentů kombinovaného studia, že 
vůbec nebyl uveden žádný druh komunikace nebo podpory či spolupráce s rodiči. 
Veškeré uváděné odpovědi se týkaly školy jako instituce a v ní působících odbor-
níků a odborných metod, rodinu v jakékoli formě do odpovědi nezařadil žádný 
z respondentů, ačkoli je komunikace rodiny a školy jedním ze základních článků 
efektivního fungování výchovně vzdělávacího procesu a účelného uplatňování pod-
půrných opatření.

3 SHRNUTÍ

1. Dokáží respondenti vyjmenovat některá podpůrná opatření? Vědí respondenti, 

Graf 1 Nejčastěji uváděná podpůrná opatření

Tab. 4 Nejčastěji uváděná podpůrná opatření

studenti kombinované formy dohromady v % studenti prezenční formy dohromady
v %

Asistent 40,43 27,23

IVP  29,79 26,70

Asistent pedagoga 17,02 25,13

Bezbariérový přístup (úpravy prostor)  23,40 17,80

Speciální pomůcky 17,02 14,14
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co jsou to podpůrná opatření? Znají jejich přesné názvy? Dokáží si taková opatření 
představit a popsat? Zvládnou odlišit, co je podpůrné opatření na pozadí výchovně 
vzdělávacího procesu?
Téměř 40 procent respondentů dokázalo vyjmenovat tři a více podpůrných opat-
ření. Alespoň nějaké podpůrné opatření dokázaly vyjmenovat tři čtvrtiny respon-
dentů, ostatní neodpověděli nic nebo tvrdili, že učitel k dispozici žádná podpůrná 
opatření nemá.
Některá podpůrná opatření uvedli respondenti přesnými názvy, častěji se však stá-
valo, že byl název pouze částečný, obecný: asistent, pomůcky, vzdělávací plán, od-
borník, hodnocení nebo úlevy. 
2. Projeví se významné rozdíly v odpovědích respondentů v různých formách stu-
dia? Budou studenti kombinované formy předmětu zkušenější než studenti pre-
zenční formy?
Předpokládali jsme, že studenti kombinované formy předmětu budou z praxe znát 
lépe vše, co nás zajímalo a co jsme žádali zodpovědět. Tento předpoklad se až na 
drobné výjimky vyplnil. 
Studenti kombinované formy předmětu se ukázali jako zkušenější než studenti 
prezenční formy. Vlastní zkušenosti z praxe se promítly do odpovědí na položené 
otevřené otázky. Studenti kombinované formy se lépe orientují v nově nastavených 
podmínkách a dle uvedených odpovědí je lépe aplikují do praxe. Například: znali 
více podpůrných opatření, dokázali rozvést některé běžně používané zkratky (IVP, 
RVP, SPU,…) i uvést složení Školního poradenského pracoviště.
3. Ukáží se rozdíly v odpovědích respondentů v postupu let?
Tento předpoklad se potvrdil. Studenti v obdobích podzim 2016 a jaro 2017 odpoví-
dali konkrétněji, uváděli více odpovědí a tyto odpovědi byly přesnější než studenti 
v  období jaro 2016. Respondenti studující později byli už lépe obeznámeni s pro-
blematikou inkluze a inkluzivního vzdělávání. Rok od počátku účinnosti nového 
Školského zákona vedl k lepšímu obeznámení respondentů s novinkami v oblasti 
inkluze.

Hlavní výzkumná otázka: Jak studenti předmětu speciální pedagogika realizova-
ném v oborech učitelství na Filozofické fakultě MU vnímají podpůrná opatření pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?
Studenti oborů učitelství na Filozofické fakultě MU mají o podpůrných opatřeních 
daných zákonem a příslušnými vyhláškami dobré povědomí. Ačkoliv se příliš ne-
orientují v teoretické rovině vztahující se k této problematice, v konkrétních přípa-
dech vztažených k jednotlivým typům postižení jsou schopni vyjmenovat a pojme-
novat mnoho podpůrných opatření, která se v běžné i speciálněpedagogické praxi 
využívají.
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4 ZÁVĚR

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak budoucí učitelé vnímají téma inkluze na 
českých školách, jaké mají povědomí o některých podpůrných opatřeních, urče-
ných pro žáky se SVP. V empirické části výzkumu byl pro získání dat od studentů 
navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 
použit dotazník s možností otevřených odpovědí na téma podpůrná opatření jako 
prostředek začlenění žáka se SVP do vzdělávacího procesu. Uvést alespoň jedno 
podpůrné opatření dokázalo 75 % oslovených, téměř 40 % respondentů bylo schop-
no pojmenovat tři nebo více podpůrných opatření. Asistent (bez specifikace, zda 
jde o asistenta pedagoga či osobního asistenta) byl nejčastěji uváděným podpůrným 
opatřením.
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CESTA K INKLUZIVNÍ ŠKOLE – INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Petr Franiok

Anotace: Příspěvek se zabývá dosavadními poznatky ze tří let řešení projektu OP 
VVV Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji, který 
aktuálně řeší tým pracovníků katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity. Reflektuje poznatky 120 učitelů základních škol ze zavádění 
inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konfrontace 
poznatků ve vztahu k  inovacím ve vzdělávání a současným stavem připravenosti 
učitelů na řešení aktuálních výzev ve vzdělávání. 
Klíčová slova: inkluzivní škola, základní vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, inova-
ce, podmínky vzdělávání 

Abstract: The paper brings information about the realized researches, which are cu-
rrently attended by pupils with special educational needs. The department of Special 
Education of Faculty of Education of University of Ostrava researches project of Euro-
pe Union which named Created network of inclusion schools in Moravia-Silesian and 
Zlin region. Framework created network of 120 teachers which have to educate pupils 
with special educational needs at their schools (Moravian-Silesian and Zlin region). 
The reflection of teachers knowledges of education of pupils with SEN at mainstream 
basic schools in Czech school system.
Key words: inclusive school, comprehensive education, inclusive education, innovati-
on, conditions of education 

V listopadu roku 2017 se stala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity řešitelem 
projektu Operačního programu Evropské unie Výzkum, vývoj a vzdělávání pod 
názvem Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji (re-
gistrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971). Na řešení projektu se zásadním 
způsobem podílí katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské uni-
verzity s podporou projektového oddělení Pedagogické fakulty. Řešitelský tým na 
Pedagogické fakultě OU tvoří: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. – odborný řešitel, 
spoluřešitelé: PhDr. Petr Adamus, Ph.D., Mgr. Igor Hampl, Ph.D., Mgr. Daniela Kil-
duff, Ph.D., Mgr. Iva Klugová, Ph.D., PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Mgr. Hana 
Novohradská – členové katedry speciální pedagogiky, pedagogičtí pracovníci v cen-
trech kolegiální podpory, lektoři, metodici. Projekt je zaměřen na posílení kompe-
tencí učitelů ZŠ pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvoření 
podmínek pro jejich vzájemné učení. 
 Řešení projektu započalo na podzim roku 2017 dvěma workshopy, které svolal řeši-
tel projektu doc. Petr Franiok a na kterých se setkal kompletní řešitelský tým tvoře-
ný pracovníky katedry speciální pedagogiky PdF OU s kolegy, kteří zabezpečovali 
chod čtyř center kolegiální podpory, která byla rozmístěna na území dvou krajů 
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(Moravskoslezský, Zlínský), a to v Ostravě, Zlíně, Valašském Meziříčí a Opavě. Od 
ledna 2018 se konala pravidelná měsíční setkání s učiteli zasíťovaných škol (v sou-
časnosti registrujeme zájem celkem 143 učitelů) v centrech kolegiální podpory, kte-
rá byla vytvořena v základních školách uvedených čtyř měst. Vedle pravidelných 
měsíčních setkání v centrech kolegiální podpory probíhaly v rámci řešení projektu 
i další aktivity.
Na konci srpna 2018 se konal v Horském hotelu Sepetná na Ostravici v Beskydech 
dvoudenní výjezdní workshop jako součást řešení projektu. Workshopu se zúčast-
nili pedagogové ze čtyř základních škol, které tvoří v  rámci projektu tzv. centra 
kolegiální podpory (místa, kde dochází k setkávání učitelů z okolních škol (zasíťo-
vaných škol) a následnému předávání zkušeností při vzdělávání žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Cílem dvoudenního jednání bylo jednak zhodnocení 
dosavadního průběhu realizace projektu a také příprava obsahu a harmonogramu 
setkání učitelů zasíťovaných škol ve školním roce 2018/2019, kdy pravidelná měsíční 
setkání v centrech kolegiální podpory budou probíhat za výrazného přispění zain-
teresovaných učitelů z center nebo dalších učitelů kooperujících zasíťovaných škol. 
Workshop byl velmi pozitivně hodnocen ze strany zúčastněných pedagogů a také 
ze strany členů odborného týmu projektu. Členové řešitelského týmu projektu se 
dohodli na konání dalších workshopů v období hlavních prázdnin v roce 2019. 
 O účast v projektu byl mezi učiteli základních škol značný zájem. Celkem bude 
v  rámci projektu podpořeno 120 učitelů základních škol v  Moravskoslezském 
a Zlínském kraji, kde každý podpořený pedagog se zúčastní minimálně 40 hodin 
setkávání a následně obdrží tzv. balíčky didaktických pomůcek v hodnotě 21 tisíc 
korun. Speciální pomůcky jsou určeny především pro vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
pro účely řešení projektu považováni žáci se specifickými poruchami učení, na-
rušenou komunikační schopností, sluchovým a zrakovým postižením, mentálním 
postižením a poruchami autistického spektra. 
 Projekt, jeho hlavní myšlenky a cíle i aktuální průběh jeho řešení, byl několikrát 
propagován v  různých mediích. Připomeneme alespoň tu část, která přispěla ke 
zvýšení povědomí české (eventuálně polské) veřejnosti o smyslu a přínosech pro-
jektu: 
Příspěvek na mezinárodní konferenci pořádané Uniwersytetem Ślaskim 
v Katovicích (Polsko), kde spoluorganizátorem byla Pedagogická fakulta Ostravské 
univerzity (katedra speciální pedagogiky), s názvem „Bilans zysków i strat“ v Ustro-
ni 16. – 17. 4. 2018: FRANIOK Petr: Wybrane konsekwencje edukacji inkluzyjnej 
w Republice Czeskiej. V příspěvku, který bude následně publikován ve sborníku 
z mezinárodní konference, autor zmiňuje aktuálně řešený projekt OP VVV Vytvo-
ření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji a využil některá 
data získaná v prvních měsících řešení projektu.
Vystoupení na národní konferenci pořádané Psychopedickou společností a Logo-
pedickou společností Miloše Sováka, kterou zaštítila 1. místopředsedkyně Sená-
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tu Parlamentu ČR Miluše Horská, s názvem „Podpora dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami“ v Praze (Senát Parlamentu ČR, 15. 5. 2018). Franiok Petr, 
předseda Psychopedické společnosti, v úvodu vystoupil s informacemi o aktuálně 
řešeném projektu Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity Vytvoření sítě in-
kluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji a dále vystoupil jako spoluau-
tor příspěvku JANKŮ, K., FRANIOK, P.: Problematika kombinovaného postižení 
v současnosti. V příspěvku autoři zmiňují aktuálně řešený projekt OP VVV Vytvo-
ření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji a použili vybraná 
data získaná v prvních měsících řešení projektu.
Vystoupení v televizi NOE dne 20. února 2019 v pořadu Živě s NOE. Vysílací čas: 
14.00–14.30 h. Připomenutí výročí prof. Rudolfa Jedličky a jeho práce s dětmi v Jed-
ličkově ústavu v Praze, kdy uskutečňoval již na začátku 20. století integraci – inkluzi 
dětí s tělesným postižením v zájmových činnostech – připomenutí řešeného projek-
tu OP VVV Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji. 

Příspěvek na národní konferenci pořádané Psychopedickou a Logopedickou společ-
ností s názvem Mezirezortní spolupráce dne 22. května 2019 na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, kde spoluorganizátorem byla katedra speciální peda-
gogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. FRANIOK Petr: Mezirezortní 
spolupráce a inkluzivní vzdělávání v rámci projektu OP VVV Vytvoření sítě inklu-
zivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji. 

Další klíčovou aktivitou projektu bylo shromáždění příkladů dobré praxe. Příkla-
dy dobré praxe jsou shromažďovány v průběhu celé doby řešení projektu. Projekt 
startoval s určitými příklady dobré praxe, které byly součástí Žádosti o podporu. 
Uvedené příklady dobré praxe byly jednak prezentovány a jednak dále rozvíjeny, 
aplikovány na základě poznatků a zkušeností pracovníků center kolegiální podpory 
a učitelů zasíťovaných škol, kterých se týká bagatelní podpora. Příklady dobré praxe 
jsou průběžně doplňovány a částečně inovovány také na základě aktuálního stavu 
žáků, kteří v podstatě představují předobraz dobré praxe a kteří se v průběhu škol-
ního roku spontánně vyvíjejí a v následujícím období pak nutně dochází k dílčím 
úpravám v příkladech dobré praxe. 
 Zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky rovněž tvořily jednu z aktivit pro-
jektu. Jejich realizace byla od začátku zamýšlena jako určitý bonus v rámci řešení 
projektu. Do současnosti proběhla jedna zahraniční stáž, které se účastnilo 10 členů 
širšího řešitelského týmu. Příprava a zajištění představuje značné úsilí zejména ze 
strany řešitele projektu, když uvážíme, že jde o přímé vstupy do škol poskytujících 
základní vzdělání a monitorování průběhu výuky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v těchto školách. V případě první zahraniční stáže šlo o základní školy 
v  Sofii. Již v  průběhu řešení projektu vstoupilo v  platnost opatření EU – GDPR, 
které značně svazuje možnosti přímého vstupu do vyučování i pro zahraniční tzv. 
hospitující návštěvníky (učitele). Protože základní řešitelský tým se rekrutuje z aka-
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demického prostředí, byl řešitel odkázán na spolupráci s akademickým prostředím 
v zahraničí a přes zahraniční univerzitu bylo umožněno vstoupit do škol poskytují-
cích základní vzdělání, které ovšem netvoří součást akademického prostředí v dané 
zemi, nýbrž jsou řízeny místními samosprávami. 

Deklarovaným projektovým záměrem je přispět k řešení problému spojených s vy-
tvořením podmínek pro vzájemné učení pedagogů - učitelů s rozdílnými zkušenost-
mi. Projektový záměr přispívá k naplnění strategie podpůrných opatření pro plno-
hodnotné vzdělávání v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na léta 
2016–2020 a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Cílem osvětových 
aktivit v rámci zasíťovaných škol bylo zpřístupnit myšlenku inkluzivního vzdělá-
vání širší veřejnosti. Aktivity byly zacíleny rovněž na překonání bariér ze strany 
širší veřejnosti (zejména zákonných zástupců žáků základních škol, širší veřejnosti 
v místě konání osvětových akcí), které tvoří překážku pro přijetí konceptu inkluze, 
posílení prosociálního chování k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Uvedené podmínky jsou vnímány jako nezbytné pro efektivní proces inkluzivního 
vzdělávání v prostředí běžných ZŠ, podporu profesionální připravenosti tzv. zasí-
ťovaných učitelů ZŠ, podporu připravenosti dalších učitelů v  uvedených školách. 
Cílem uvedených aktivit je narušit bariéru a předsudky, které brání plnému přijetí 
inkluzivního vzdělávání v českém školství.
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ZAKLÁDÁNÍ PŘÍMÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH 
ANEB 

VÍC NEŽ POTŘEBNÁ PÉČE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ V ČR

CESTA DO STARÉHO MĚSTA ANEB ŽIVOT JE POHÁDKA

Taťána Sajdok

Cesta to byla přímo celoživotní, náročná, plná nástrah, zrádností, dobrodružství, 
tajemství, a v posledních 25 létech mnoha okamžiků „AHA“. Byla to pohádka anebo 
opravdový Život? Tuto otázku si kladu také proto, že pohádka obvykle nabízí mou-
dro, poselství, učí nás lidi lidským ctnostem, ukazuje jak uspět v boji zla s dobrem, 
a taky, že když se člověk nechá vést hlasem srdce nakonec vše dobře dopadne.

Pokusím se být stručná

Narodila jsem se v Bystřici nad Olší, kde jsem také navštěvovala ZŠ s polským jazy-
kem vyučovacím. V Českém Těšíně pak vystudovala Ekonomickou střední školu, 
od dětství se věnovala tanci, zpěvu, recitaci a lyžování, vystudovala jsem Lidovou 
konzervatoř v oboru Pohybová výchova, stala se hudebníkem z povolání, po same-
tové revoluci uplatnila středoškolské vzdělání na pozici bankovní úředník, osudem 
a rozhodováním jsem se vrhla do obchodu a vypracovala se na pozici vedoucí pro-
dejny. Přirozeně nastal čas být mámou a manželkou. Zkušenost této role po dobu 
11 let a 24 hodin denně je pro ženu velmi obohacující, zvláště když … se začne 
sebevzdělávat v oblastech, řekla bych přímo lidských. Psychologie, psychoterapie, 
a velkým dílem i filozofie mi pomáhala v sebepoznávání a sebeuvědomování. Neza-
hálela jsem ani v umělecké rovině. Sedm magických let, týden co týden, jsem pilo-
vala techniku zpěvu na konzervatoři Jaroslava Ježka. Navštěvovala výtvarný ateliér. 
Myslíte, že toho bylo mnoho, a že nebyl čas vychovávat své děti? Být mámou to 
bylo vždy na prvním místě. Jenže. Děti povyrostly, a přišel velký náraz na zeď. Trh 
práce neměl o mé profesní ani životní zkušenosti, či nadání zájem. Nezbylo než se 
zastavit, řádně se zamyslet jak a co dál. Tato konfrontace a poměrně náročné životní 
období byly hlavní důvody k dalšímu zásadnímu rozhodnutí – získat vysokoškolský 
titul. Dílem osudovosti, dílem velmi dramatických událostí se dvěma syny tragicky 
zahynulého bratra, dílem dalších rozhodování jsem v roce 2013 úspěšně získala titul 
Mgr., v oboru Speciální pedagogika. Začátkem loňského roku jsem pojala další zá-
sadní rozhodnutí, bylo na čase se vrátit do rodného kraje. Ale ještě než se tak stalo, 
povedlo se mi rozšířit kvalifikaci o tradiční tkalcovské řemeslo a získat zajímavé 
profesní zkušenosti. K těm, které určitě stojí za zmínku patří stáž v Bohnické léčeb-
ně v pavilonu 28, jako denní terapeut pro dospívající, posléze „nefalšovaný a zcela 
ryzí“ speciálně pedagogický výcvik ve Výchovném ústavu v Obořišti, v roli učitele 
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všeobecných předmětů, no a „sbírku“ završuje pozice speciálního pedagoga a tříd-
ního zároveň na ZŠ Uranie na Praze 7, kde se nachází málopočetné třídy pro žáky 
s  SPU a Ch ( §16 ).

Současnost aneb BÝT na pravém místě, v pravé chvíli, s pravými lidmi

Nejsem zde proto, abych vám vyprávěla pohádku, ale předně proto, abych hovořila 
o současnosti, kterou od ledna 2019 tvořím skrze sebe rolí školního speciálního 
pedagoga, v rámci od ledna nově zaváděného školního poradenského pracoviště na 
ZŠ Staré Město v okrese Frýdek Místek. Vše se stalo díky osudovosti a díky naprosto 
úžasným dvěma ženám, paní Barboře Mazurové, ředitelce a její zástupkyni, Janě 
Hložkové.

Jak se vše seběhlo?

Po přestěhování jsem hledala uplatnění v  oboru, chtěla jsem navázat na získané 
zkušenosti a především jsem cítila, niterně, že je nutné prostou praxí potvrzovat 
jiný přístup, jiné možnosti, jiné formy a metody, jiné cesty. V září onemocněla uči-
telka Čj a tak jsem byla v pravou chvíli na pravém místě. To jsem ale ještě netušila, že 
jdu do prostředí, kde se nachází ti praví lidé. Stalo se, během pár měsíců, že s novým 
rokem 2019, kdy kolegyňka zaujala opět své místo, jsme společně s vedením školy, 
souhrou okolností, potřeb a taky možnostmi legislativy začali budovat školní pora-
denské pracoviště.

Kde?

Tuto otázku jsme si nutně položily na prvním pracovním setkání. Není možné pro-
vozovat přímou specializovanou péči ve sdíleném kabinetu, v průchozím prostoru, 
či snad v prostředí, které by působilo depresivně, či přímo neosobně. Dík umělec-
kému cítění, kreativitě a tvůrčímu potenciálu a smyslu pro harmonii, vnímám tuto 
část poradenské činnosti a zároveň speciální pedagogické péče jako jednu z velmi 
důležitých faktorů ovlivňujících úspěšnost a efektivitu práce. „Tady už není žádný 
prostor, kde byste mohla mít vlastní kabinet.“ Pronesla paní ředitelka. „A co to skla-
diště?“ Během pár minut jsme objevily prostor, který je nejen vhodný, ale atypickým 
tvarem půdorysu přímo vybízí k  poradenské praxi a individuální péči pro žáky. 
Bohužel vše proběhlo tak rychle a neskutečně spontánně, že jsem ve fázi samotného 
zrodu nezachytila jedinou fotografii stav prostoru v  době jeho objevení. Doslova 
během dvou týdnů jsme zrealizovali 1. etapu, tj. vyklizení, vymalování, zakoupení 
vnitřního vybavení. 2. etapa proběhla, jakmile začaly letní prázdniny. Bylo totiž 
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potřeba dát prostředí tzv. „štábní kulturu.“ Slovy básníka, vdechnout duši.

„Když je vůle, jde cokoli.“

Jenže … pokud jste člověkem, který hezkou řádku let jde vlastní cestou, dělá věci 
jinak, nahlíží na dění jinak, nenechává se ovlivňovat zavedeným, a naopak při pro-
blému hledá různé možnosti, formy, metody a strategie, dost dobře se může stát, 
že nebudete v  kolektivu pedagogů oblíben. Tudíž, abyste prošli nevlídností kraje 
a  slunce mohlo zase svítit na cestu, potřebujete notnou dávku nejen drzosti, ale 
zejména odvahu, trpělivost, dostatek svěží energie, bez které se empatie nedostaví 
a také stejně tak musíte mít stále živou existenci silného motivu. Procházka růžovou 
zahradou to, vážení, nebyla. Ale my víme, že …

Vše chce svůj čas.

Tři dny v týdnu, tedy půl úvazek, byl pro fázi zavádění nové služby naprosto do-
stačující. Tři dny splnily naprosto bohatě svůj úkol. Přesně jako v pohádce. Nyní 
samotná praxe ukáže, co je a co např. už funkční není, zda je to či ono k užitku. 
Jenže… a máme tady zase ono „jenže“. Každý člověk je individualita, je sestavený, 
a především determinovaný různým, žije v různém prostředí a nemluvě o každém 
dni, často u děti i každou hodinu, kdy se může dít různé, a kdy dítě vnímá různě. Od 
září již působím na plný úvazek. Více prostoru, více žáků, více situací, více řešení, 
více … prostoru pro mnoho nového.

Již několik let cítím 

… nutnost postupné proměny našeho systému školství. A ono se to vlastně děje. 
Jedním z potvrzení je ona skutečnost, že píšu do sborníku své myšlenky, které bu-
dou moci číst další lidé, že mohu touto cestou motivovat či inspirovat další k zá-
sadním krokům a rozhodnutím, která je třeba činit. Nastává doba velkých proměn. 
ZALOŽENÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA KAŽDÉ ZÁ-
KLADNÍ (případně střední) ŠKOLE JE NEZBYTNOST. V rámci tohoto prostoru 
je potřeba vytvořit pracovní místo školního speciálního pedagoga (dále jen ŠSP), 
který se bude věnovat nejen speciálně-pedagogické péči, formou individuální péče 
(max. 3 žáci), ale z části také diagnostice, dále co je nezbytné a velmi důležité je kon-
zultační a poradenská činnosti směrem k rodičům, pedagogům, asistentům, a také 
vychovatelům v družině. Počet působících ŠSP by měl být závislý od počtu žáků, 
a to nikoli těch, kteří již mají doporučení z PPP či SPC, ale celkového počtu. Proč? 
Především proto, že se jedná o přímou poradenskou a speciálně-pedagogickou čin-
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nost.(http://katalogpo.upol.cz/obecna-cast/personalni-podminky/12-2-3-skolni- 
specialni-pedagog/) V případě, že převyšuje poptávka po činnosti ŠSP zcela jeho 
možnosti, stává se tato role neefektivní, ba, a to se nebojím tvrdit, přímo destruk-
tivní nejen pro jeho samotného. Dost dobře se může stát, že jeho speciálně-peda-
gogická, konzultační a poradenská činnost bude mít negativní efekt. A to opravdu 
nikdo nepotřebuje. Dítě či dospívající už vůbec ne. Totiž role školního speciálního 
pedagoga klade velké nároky na osobnost člověka, na jeho schopnost sebevnímání, 
sebereflexe, seberozvoje a neméně také schopnost hledat v krátkém časovém hori-
zontu nejlepší řešení, nejlepší cestu.

Velké rezervy v oblasti osobního rozvoje

Využiji zde jedinečnou příležitost vyjádřit se přímo k výše uvedenému tématu. Za-
mýšlím se nad tím od chvíle, kdy začaly navštěvovat školu mé vlastní děti, tj. od 
roku 1997. Posléze přibyli mí dva synovci s velmi dramatickými událostmi, které 
se začaly postupně rodit po tragické smrti jejich otce (mého bratra)., a které jsem 
zásadně a cíleně ovlivnila, a tak úspěšně „preventovala“ negativní dopady v době ná-
ročného procesu dospívání. Rezervy rozvoje osobnosti těch, kteří se přímo podílejí 
na výchovně-vzdělávacím procesu jsou, dle mého vnímání, velké. Kladu si otázku: 
„Jak je možné, že osobnost, která přímo realizuje výuku, nejeví zájem o vlastní se-
berozvoj? Jak je možné, že právě pedagog je mnohdy vztahovačným, když se hovoří 
o případné změně vyučovacích metod, že když komunikuje s žákem / s rodičem je 
to často nerespektujícím způsobem: „Já jsem velký a ty malý. Vím moc dobře co je 
potřeba …, apod.“, že sebereflexe se v učitelském světě spíše nachází okraji zájmu. 
„Máme rezervy ve studijních programech středních a vysokých škol zaměřených na 
pedagogiku v oblasti rozvoje osobnosti a filozofie?“ Jsou to opravdu okrajová témata? 
Chybí sebezkušenostní semináře-workshopy? Nebo je jejich výběr neefektivní? Sou-
časné české školství potřebuje motivované, kreativní a tvůrčí osobnosti. Snad se stá-
le zlepšujícími finančními podmínkami připluje do školství více mužů. Rovnováha 
i v tomto směru je potřebná jak pro klima školy, tak pro žáky samotné z hlediska.

„Dávám ministerstvu dva, max pět let.“

… na závěr si dovolím projevit osobní vizi podporující efektivitu činnosti ŠSP.
K již uvedenému připojuji ještě jednu velmi důležitou myšlenku. Týká se zakládání 
tzv. balintovských skupin ŠSP-ů. Tento prostor cítím jako důležitý, především jako 
nástroj podporující efektivitu odborné činnosti v rámci zavádění ŠPP-ť. Tato forma 
setkávání nabízí jedinečnou možnost přímé či nepřímé spolupráce s NUV, MŠMT, 
dále pak kooperace s fakultou pedagogiky, cílem které je utvářet lepší metodiku 
a  formy odborné práce. Skupina by měla nejen sdílet potřebné, ale také probrat 

http://katalogpo.upol.cz/obecna-cast/personalni-podminky/12-2-3-skolni-�specialni-pedagog/
http://katalogpo.upol.cz/obecna-cast/personalni-podminky/12-2-3-skolni-�specialni-pedagog/
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aktuální kazuistiky se svými specifikacemi a odlišnostmi, navzájem se inspirovat, 
motivovat a podporovat se v  lidské obyčejnosti a schopnosti užívat zdravý selský 
rozum, a také jako lidé pak spolupracovat, když je to potřeba. Podělit se o úspěchy, 
je neméně důležité. Pečovat o SEBE, o své duševní i tělesné zdraví je v této oblasti 
více než žádoucí.

Školní speciální pedagog je na prvním, druhém i třetím místě ČLOVĚKEM!

Věřím, že všímavý člověk zaregistroval v mém příspěvku vícekrát přítomnost ma-
gického čísla tři. Přidám k němu ještě sedmičku. Totiž i sedmička hraje důležitou 
roli. Stejně jako v pohádce: „…sedm řek, sedm hor, sedm zámků, …“ I mě čeká sedm 
let, období, kdy jsem odhodlaná tvořit a budovat nové a jiné, pro lepší život dětí Své 
poznatky budu velmi ráda předávat dál. Již dnes a právě z tohoto místa informuji, 
že začátkem roku 2020 se na naší báječné škole s podporou naprosto výjimečného 
vedení, pár metrů od řeky Ostravice, uskuteční v řadě první setkání školních speci-
álních pedagogů, kteří jsou nyní v procesu zakládání, nebo se chystají založit spolu 
s vedením své školy ŠPP (školní poradenské pracoviště). Pro bližší informace pište 
na tatana.sajdok@skolastaremesto.cz. Počet ve skupině bude omezen.
Přeji všem mnoho úspěchů v tvořivé proměně našeho školství. 

Mgr. Taťana Sajdok
školní speciální pedagog
ZŠ a MŠ Staré Město
Jamnická 270

mailto:tatana.sajdok@skolastaremesto.cz
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MOŽNOSTI PODPORY RODINY DIEŤAŤA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Margita Schmidtová

Abstrakt: Služby ranej starostlivosti, vychádzajúc z teórií rôznych autorov pou-
kazujúcich jednak na včasnosť intervencie v prospech vývinu dieťaťa a zároveň na 
dôležitosť rodičov a rodiny ako miesta, kde sa dieťa vyvíja v interakcií s členmi rodi-
ny, sa postupne posúvajú od intervencie zameranej len na stimuláciu vývinu dieťaťa 
v ambulantnej podobe, k intervencií zameranej na dieťa a rodičov a tiež ďalších ro-
dinných príslušníkov a zároveň na komunitu, v ktorej rodina žije. V tejto súvislosti 
sa stále viac poukazuje na význam včasnej starostlivosti a v nej aj terénnej formy 
práce s rodinou priamo v jej prirodzenom prostredím.
Kľúčové slová: raná starostlivosť, zdravotné postihnutie, podpora rodiny, rezilien-
cia, služby

Abstract: Based on the theories of various authors, pointing out both the time-
liness of intervention in favor of child development and the importance of parents 
and family as a place where the child develops in interaction with family mem-
bers, they gradually move away from intervention aimed solely at stimulating the 
child‘s development, outpatient form, interventions aimed at the child and pa-
rents as well as other family members, as well as the community in which the fa-
mily lives. In this context, the importance of early care and the outreach form of 
working with the family in their natural environment is increasingly highlighted. 
Key words: early intervention, disability, family support, resilience, service.

Príspevok je čiastkovým výstupom projektu VEGA 1/0582/18 Identifikácia, analý-
za a deskripcia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným zne-
výhodnením v produktívnom veku v procese objektívnej a subjektívnej evaluácie 
možností ich ďalšieho vzdelávania na Slovensku – výskumná analýza.

1 RANÁ STAROSTLIVOSŤ V LEGISLATÍVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V našej súčasnej legislatíve môžeme nájsť uvedené služby ranej starostlivosti v rám-
ci zdravotníctva a tiež v dvoch rezortoch – školstvo a sociálne služby. 
V rezorte zdravotníctva ide o stanovenie včasnej primárnej diagnózy a následného 
vedenia dieťaťa so zdravotným postihnutím a jeho rodiny po stránke medicínskej.
V rezorte školstva zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v treťom oddiely v § 130 hovorí o škol-
ských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, ktoré majú realizovať 
okrem iných aj špeciálnopedagogickú činnosť, ktorých cieľom je optimalizácia vý-
vinu dieťaťa vo všetkých zložkách a to od narodenia, pričom deťom so špeciálny-
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mi výchovno-vzdelávacími potrebami sa má podľa tohto zákona venovať osobitná 
starostlivosť. Poradenská činnosť má byť podľa tohto paragrafu poskytovaná aj zá-
konným zástupcom detí. Charakter a činnosť poradenských zariadení sú popísané 
vo Vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 325/2008 Z. z. o škol-
ských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie kde hneď v § 2 je jasne 
stanovené, že poradenské zariadenia zriadené orgánmi štátnej správy majú svoje 
činnosti poskytovať, okrem iného, už deťom od narodenia a ich zákonným zástup-
com. Centrám špeciálno-pedagogického poradenstva je venovaný § 4, ktorý hovorí 
o vykonávaní odborných činností a súbore špeciálnopedagogických intervencií na 
základe § 133 školského zákona a stanovuje, že tieto služby sú poskytované nie len 
ambulantne v centre poradne, ale aj v rodine. 
Za základné prostredie, kde dochádza k výchove dieťaťa sa pokladá rodina, ktorá 
má hlavný vplyv na výchovu a integráciu dieťaťa do spoločnosti. Keď sa však narodí 
dieťa so zdravotným postihnutím, situácia v rodine sa natoľko zmení, že podmi-
enky na výchovu sú do veľkej miery ohrozené a sťažené. „Osobnosť dieťaťa a jeho 
výchova si môžu vyžadovať mnohé neštandardné nároky a postupy, presahujúce 
možnosti rodičov.“ (Habalová, 2010, str.67). Jednou z možností ako saturovať tie-
to nároky a zároveň rešpektovať prirodzené prostredie dieťaťa je terénny špeciálny 
pedagóg. Ide o odborníka, ako naznačuje názov, ktorý nepracuje ambulantne ale 
ide do terénnu, v rámci ranej starostlivosti teda do rodín dieťaťa a vykonáva inter-
vencie priamo v domácom prostredí. Naša legislatíva používa tento termín hneď 
vo viacerých dokumentoch. Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaraďuje terénneho špeciálneho 
pedagóga medzi odborníkov vykonávajúcich špeciálno-pedagogickú činnosť v pr-
vom rade mimo prostredia poradenského zariadenia. Podľa Zákona 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je terénny špeciálny pedagóg odborným zamestnancom, ktorý 
„vykonáva odbornú špeciálnopedagogickú diagnostickú, poradenskú, preventív-
nu, výchovno-vzdelávaciu a metodickú činnosť pre deti a žiakov so zdravotným 
postihnutím.“. Vyhláška č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného 
poradenstva a prevencie bližšie špecifikuje, že poradenské, preventívne, výchov-
no-vzdelávacie a metodické činnosti tento odborný pracovník realizuje v školách, 
školských zariadeniach a v rodine. Ostatné činnosti vykonáva v rámci centra špe-
ciálno-pedagogického poradenstva. Táto vyhláška zároveň vo veľkej všeobecnosti 
popisuje aj jeho materiálno-technické zabezpečenie. Z našich empirických zistení, 
ktoré podrobnejšie popisujeme v záverečnej časti práce, sme zistili, že terénnu for-
mu špeciálnopedagogického poradenstva v rámci ranej starostlivosti možno pova-
žovať za jednu z hlavných potrieb rodín, ktorá však v našich podmienkach zatiaľ nie 
je dostatočne saturovaná. 
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a zdravotné znevýhodnenie „školský zá-
kon“ v paragrafe 2 medzi základnými pojmami okrem iného definuje špeciálne vý-
chovno-vzdelávacie potreby ako požiadavku na úpravu podmienok, obsahu, fori-
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em, metód a prístupov. Tieto úpravy sú nevyhnutné pre optimálny vývin dieťaťa vo 
všetkých zložkách osobnosti s cieľom dosiahnuť primeraný stupeň vzdelania a spo-
ločenskej inklúzie a vznikajú ako následok zdravotného znevýhodnenia, nadania 
alebo výchove dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí. Ďalej tento paragraf 
upravuje aj jednotlivé skupiny detí, ktoré sú v legislatíve chápané ako deti so zdra-
votným znevýhodnením a to: dieťa choré alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývino-
vými poruchami, dieťa s poruchou správania, dieťa s mentálnym postihnutím, dieťa 
so sluchovým postihnutím, dieťa so zrakovým postihnutím, dieťa s telesným po-
stihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou, dieťa s autizmom, alebo 
ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, dieťa s viacnásobným postihnutím, 
dieťa s poruchou aktivity a pozornosti, dieťa s narušením funkcií v oblasti emocio-
nálnej alebo sociálnej.
V rezorte sociálnych služieb podrobnejšie je raná starostlivosť ukotvená v Zákone 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
kde v § 33 definuje služby včasnej intervencie a tým zaraďuje primárne starostlivosť 
o  dieťa s postihnutím v ranom veku u nás do rezortu sociálnych služieb. Keďže 
uvedený zákon pracuje s termínom včasná intervencia v tejto časti akceptujeme túto 
terminológiu a v súvislosti s ním budeme používať tento termín. 
Matej (2017) uvádza, že tak došlo v roku 2014, kedy do účinnosti vstúpila novela 
tohto zákona a po prvý raz bola táto služba v tomto rezorte ukotvená a pridaná 
k sociálnym službám na podporu rodiny s deťmi. Podľa paragrafu 33 sú tieto služ-
by určené deťom od narodenia do 7 roku života s ohrozeným vývinom z dôvodu 
zdravotného postihnutia a jeho rodine. Medzi služby včasnej intervencie sú zarade-
né: špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, stimulácia vývinu 
dieťaťa a takisto preventívne činnosti a môžu byť poskytované ambulantne alebo 
terénnou formou sociálnej služby. Pre možnosť využívať tieto služby je potrebné 
podľa osobitného predpisu preukázať zdravotné postihnutie na základe potvrdenia 
od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V intenciách tohto zákona boli na Slo-
vensku zriadené centrá včasnej intervencie, v súčasnosti ich je päť a to v Bratislave, 
Žiline, Prešove, Banskej Bystrici a v Košiciach. 

2 RANÁ STAROSTLIVOSŤ V ODBORNEJ LITERATÚRE 

Činnosť mozgu dosahuje najlepší výkon do veku 5. roka života (Soussa, 1998, podľa 
Turek, 2014). Tento poznatok potvrdzujú aj ďalšie štúdie, ktoré hovoria o senzitív-
nych obdobiach vývinu v prvých rokoch života dieťaťa dôležitých pre primera-
ný vývin kognitívnych funkcií, správania, sociálnych zručností, sebaregulačných 
schopností a fyzické zdravie (Karoly et. al., 2005). Už počas vnútromaternicového 
vývinu prebieha intenzívna tvorba mozgových buniek – neurónov. Neskôr sa tieto 
bunky rozdelia medzi konkrétne oblasti mozgu, tam dozrievajú a zoskupujú sa do 



108

tzv. neurónových okruhov. Sú to najmä prvé roky života, kedy dosahuje kapacita 
synaptických spojení v mozgu svoj vrchol. Pre správne fungovanie mozgu a sa-
motných buniek je však potrebná ich aktivácia, ku ktorej dochádza v obmedzenom 
období vývinu človeka a časom neuróny zanikajú (Ostatníková, 2010). 
Schopnosti, zručnosti (reč, vnímanie zvukov, schopnosť vidieť, motorické zručnos-
ti a pod.) majú v určitej oblasti mozgu svoje centrum, kde sa nachádzajú predispo-
zície na ich jednotlivý rozvoj. 
Na dôležitosť stimulácie (aktivácie) týchto centier v určitom období upozorňuje 
aj Turek (2014) z pohľadu didaktiky a teda vplyvu týchto procesov na schopnosť 
dieťaťa učiť sa, a podobne ako Trost (2010, podľa Horňáková, 2010) hovorí o tzv. 
oknách príležitostí (angl. window of opportunity). Ide o obdobia, ktoré sú pre 
vývin tej ktorej oblasti podmieňujúce a predstavujú najväčší potenciál pre maxi-
málny rozvoj danej schopnosti, či zručnosti – „Ak sa určité schopnosti nerozvinú 
v príslušnom kritickom období, už nikdy nedosiahnu svoje potenciálne možnos-
ti“– tamtiež). Neznamená to, že je to jediná príležitosť, ale tá najoptimálnejšia 
a práve obdobie od narodenia do prvých 2 až 4 rokov je týmto oknom príležitostí 
pre väčšinu oblastí (Turek, 2014). Hradilková (1998) hovorí o tzv. rizikových de-
ťoch a  zahŕňa do tejto skupiny takých jednotlivcov u ktorých bolo preukázané 
oneskorenie vo vývine alebo identifikované ohrozenie ich vývinu. Tichá (2015) 
charakterizuje tri skupiny detí. V rámci rezortu školstva sa najčastejšie stretávame 
s pojmom raná starostlivosť, pričom je legislatívne ukotvená od roku 2008 prija-
tím zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠ SR 
č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach poradenstva a prevencie. V rámci týchto 
dokumentov je vymedzené, že poradenské zariadenia poskytujú služby deťom od 
narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie (Tarcsiová, Schmidtová, 2017). 
Vo vyhláške MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach poradenstva a pre-
vencie, podľa § 4, ods. 5 je uvedené, že centrum špeciálnopedagogického poraden-
stva sa môže členiť na úseky podľa hlavného zamerania ich činnosti, napríklad 
úsek raného poradenstva, úsek psychologickej činnosti, úsek sociálnej činnosti, 
alebo na úseky podľa druhu zdravotného postihnutia alebo vývinových porúch. 
Z toho vyplýva, že v tomto kontexte neexistujú zariadenia, ktoré by sa špecializo-
vali výlučne na prácu s klientmi v ranom veku, ale raná starostlivosť sa poskytu-
je v rámci centier špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP), pričom 
ich klientelu tvorí vekové spektrum od narodenia až po dospelosť (Tarcsiová, 
Schmidtová, 2017). Prieskum z rokov 2000–2004, ktorý realizoval Németh (2011) 
poukazuje na minimálne percento, pohybujúce sa medzi 0,01 až 1,64 %, klientov 
zariadení špeciálnopedagogického poradenstva vo veku 0–3 roky. Služby ranej sta-
rostlivosti ako komplex služieb zameraných na deti s rizikovým vývinom alebo 
zdravotným postihnutím v ranom veku a ich rodiny zahŕňa celú škálu činností, 
ktoré sú vykonávané vzhľadom na potreby týchto rodín a zároveň skvalitňovanie 
intervencií v tejto oblasti.
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3 RODINA DIEŤAŤA S POSTIHNUTÍM

Podstatou služieb ranej starostlivosti je práve zameranosť na modely rodinnej in-
terakcie a ich podporu vzhľadom na ich neoceniteľný vplyv na vývin dieťaťa a zá-
roveň na podporu rodinného systému. V tejto súvislosti považuje za najdôležitejšie 
transakčné procesy medzi členmi rodiny a dieťaťom, radostné a pozitívne zážitky 
dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí a podporu rodiny v zmysle jej vedenia za-
bezpečenia bezpečia a zdravia pre dieťa so zdravotným postihnutím a ostatných 
členov rodiny v čo najvyššej možnej miere. Hradilková (1998) považuje za cieľ ranej 
starostlivosti podporu rodiny ako celku a predchádzanie, zamedzenie a zmierne-
nie dôsledkov zdravotného postihnutia dieťaťa, pričom má rodine aj spoločnosti 
napomáhať k dosiahnutiu úspešnej sociálnej integrácie. Ranú starostlivosť poníma 
ako súbor služieb a programov zameraných na deti so zdravotným postihnutím 
alebo rizikovým vývinom a ich rodiny, a to od času zistenia rizika, až po zahájenie 
školskej dochádzky v šiestom alebo siedmom roku života. K takémuto vekovému 
ohraničeniu sa prikláňajú viacerí autori ( Horňáková, 2010b; Tichá, 2015). Z vyššie 
uvedených definícií môžeme zhrňujúco konštatovať, že v súčasnom ponímaní ranej 
starostlivosti ide o systém služieb, zameraných na dieťa s vývinovými ťažkosťami 
alebo zdravotným postihnutím v ranom veku a jeho rodinu tak, aby sa dosiahla ma-
ximálna možná miera rozvoja osobnosti a potenciálu dieťaťa a zároveň boli posilňo-
vané kompetencie a vlastné zdroje a možnosti rodiny, a tiež zabezpečená podpora 
začlenenia rodiny do sociálneho prostredia. „Tento druh intervencie je vykonávaný 
primárne v prirodzenom prostredí rodiny, je orientovaný na rodinu ako systém a 
celok“, pričom sa realizuje prostredníctvom tímového prístupu odborníkov z ob-
lasti zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí a rodina sa stáva súčasťou tohto tímu 
(European agency for development in special needs, 2010; citované podľa Opálková, 
2017,s. 35). Rodinám s deťmi s postihnutím v ranom veku sa poskytujú služby ranej 
starostlivosti, ktoré sa v rámci podpory rodiny v tejto náročnej situácií stále viac 
dostávajú do centra pozornosti nielen týchto rodín, ale aj verejnosti. V súčasnos-
ti sa stretávame s rôznymi pojmami, ktoré tieto služby prezentujú, ako napríklad 
raná starostlivosť, včasná intervencia, raná intervencia či rané poradenstvo. Ako 
uvádzajú Tarcsiová, Schmidtová (2017), ide o synonymné výrazy, ktoré sa na Slo-
vensku v súčasnosti používajú a zatiaľ v tejto oblasti nedošlo k terminologickému 
zjednoteniu. Prikláňame sa k názoru, že pojem „raná starostlivosť“ najkvalitnejšie 
vystihuje charakter týchto služieb, pričom pojem „raná“ zachytáva cieľovú skupinu 
a teda zameranosť na raný vek klientov. Pojem „starostlivosť“ vystihuje komplex-
nosť a dlhodobý proces v rámci týchto služieb, ktoré v sebe zahŕňajú rôzne pro-
gramy na podporu rodiny. Na druhej strane pojem „včasná intervencia“ evokuje 
skôr jednorázovosť a okamžitosť zásahu bez vymedzenia veku klientov, pričom tiež 
môže pôsobiť expertne a evokovať neosobný prístup (Lopúchová, 2011; Tichá, 2014). 
V našich podmienkach deti rizikové označujeme v ranom veku ako deti s vývinom 
označovaným ako: oneskorený vývin v jednej alebo viacerých oblastiach (motori-
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ka, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia, sociálno-emocionálny 
vývin), existencia podmienok vykazujúcich vysokú pravdepodobnosť odchýlok 
vo vývine potvrdených diagnostikou (Downov syndróm, detská mozgová obrna, 
sluchové postihnutie, viacnásobné postihnutie), ohrozenie na základe biologických 
podmienok alebo prostredia (najmä znevýhodnené sociálne prostredie) interven-
cie v ranom veku Efektívne intervencie v ranom detstve prispievajú k vyrovnaniu 
rozdielov medzi hroziacim rizikom a dosiahnuteľným potenciálom dieťaťa, a tým 
môžu zmeniť smerovanie vývinu dieťaťa k oveľa pozitívnejšej prognóze. (Shonkoff 
a Phillips, 2000, podľa McKenney, 2014). Podľa McKenney (2014) čas, kedy začnú 
byť dieťaťu poskytované služby a intervencie, rozhodujúcim faktorom pre dosia-
hnutie najlepšieho vývinu a  celkovo kvalitných výsledkov pre samotné dieťa. Za 
kľúčové autorka považuje nasledovné faktory ovplyvňujúce samotný vývin ( Mc-
Kenney, 2014). Prvým z nich je skorá diagnostika, ktorá je dôležitá pre rodičov na-
koľko im pomáha pochopiť osobitosti vývinu, prejavov a správanie ich dieťaťa a tiež 
dokážu lepšie porozumieť špeciálnym potrebám svojho dieťaťa, ktoré z tej, či onej 
diagnózy vyplývajú. Stanovenie diagnózy je dôležité ale aj z hľadiska kompenzácie 
zdravotného postihnutia, nakoľko na jej základe si rodič môže uplatniť určité náro-
ky, ktoré vyplývajú zo špeciálnych potrieb jeho dieťaťa (príspevky od štátu, nárok 
na určité služby, či kompenzačné pomôcky a pod.). Pomáha rodičom lepšie zorien-
tovať sa v tom, aké zariadenia (výchovno-vzdelávacie, podporné, lekárske a pod.) 
sú vhodné a určené pre jeho dieťa. Na základe ohodnotenia možností a potrieb, 
ktoré dieťa má je možné stanoviť prognózu, vybrať vhodné spôsoby a typy inter-
vencií a určiť reálne a dosiahnuteľné ciele, ktoré sa nimi môžu dosiahnuť. Druhým 
faktorom je včasná intervencia, starostlivosť v ranom veku, opodstatnenie a prínos 
starostlivosti poskytovanej deťom so zdravotným postihnutím. Súčasne význam-
ným faktorom je podpora rodiny. Podpora rodiny, ktorá môže mať formy zdieľanie 
a výmena skúseností s inými rodičmi a rodinami, poradenstvo a konzultácie s od-
borníkmi, finančné príspevky, a pod. To, či rodina takéto zdroje má, alebo absen-
tujú, rozhoduje o tom, kedy a do akej miery získa prístup k službám a starostlivosti. 
V našich podmienkach sa tejto problematike venuje Harčaríková, 2011; Lopúcho-
vá,2010;Hampl,Schmidtová,2016; Vančová, 2013), a to tak v oblasti špeciálnopeda-
gogických diagnostík, intervencií, stimulácii pre deti s postihnutím v ranom veku 
ako aj poradenstvu pre rodičov. 

4 ADAPTÁCIA NA EXISTENCIU DIEŤAŤA S POSTIHNUTÍM

Adaptácia na existenciu dieťaťa so zdravotným postihnutím je zložitý proces, ktorý 
je lokalizovaný do relatívne dlhodobého časového rozmedzia (Vágnerová, Strna-
dová, Krejčová, 2009). „Vyrovnávanie sa s takouto situáciou je pre každého člena 
rodiny individuálne a nevieme povedať, či k úplnému zmiereniu s problémami 
dieťaťa dospejú všetci členovia a v akom čase. Napriek tomu, že rodičia získavajú 
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určitý nadhľad a za bežných okolností sú vyrovnaní, môžu prísť situácie, kedy musia 
čeliť rôznym komplikáciám a získanú rovnováhu je potrebné znovu hľadať. Nie je 
teda nič neobvyklé, keď sa cyklus vyrovnávania sa so situáciou v rodine opakuje“ 
(Fitznerová, 2010; Kochová, Schaeferová 2015; citované podľa Opálková 2017, s. 28). 
Identifikované je tiež špecifické prežívanie jednotlivých členov rodiny v súvislos-
ti s postihnutím dieťaťa. Rodinná reziliencia v kontexte podpory rodiny – rodina 
dieťaťa s postihnutím čelí stresovej situácií a nie je ľahké sa v tejto situácií zoriento-
vať. Množstvo stresu, ktorému je rodina podrobená, má vážny vplyv na jej fungo-
vanie. Kríza spojená s tým, že si rodičia začnú všímať, že s ich dieťaťom niečo nie je 
v poriadku alebo sa potvrdí, že dieťa má diagnózu, je pre rodičov jedna z najťažších 
a najšokujúcejších skúseností. Najčastejšie sú prvé reakcie rodičov spojené s nega-
tívnymi pocitmi až do takej miery, že sa dajú porovnať so situáciou žiaľu nad stratou 
blízkeho. Takéto rodiny sa môžu flexibilne adaptovať na situácie a efektívne zmobi-
lizovať svoje sily a dostupné zdroje, alebo zostanú zaseknuté vo fázach odmietania 
a popierania s využívaním neefektívnych stratégií riešenia (Heiman 2002). Vply-
vom tejto udalosti v rodine nastáva veľa zmien, čo môže narušiť jej kohéziu, vzťahy 
a celkovú harmóniu. V tomto procese transformácie rodinného systému je potrebné 
spoločne s rodinou hľadať prijateľné riešenia, ktoré napomôžu k priblíženiu sa ta-
kému spôsobu života, ktorý bude vyhovujúci pre jej členov (Slaninová, 2008). Pri 
práci s rodinami v krízovej situácií, ktorou je aj narodenie dieťaťa so zdravotným 
postihnutím, sa čoraz častejšie uplatňuje koncept reziliencie rodín, ktorý v sebe za-
hŕňa schopnosť odolať a odraziť sa od krízy a situácie, v ktorej rodina prežíva bolesť 
a utrpenie (Heiman, 2002). 
Podľa Slaninovej (2008, s. 3) je reziliencia - schopnosť rodiny konštruktívne pris-
tupovať k riešeniu problémov, pričom jej jednotliví členovia dokážu spoločne 
konštruktívne zareagovať na výzvy života v rámci dynamiky rodinných vzťahov 
s využitím vnútorných a vonkajších zdrojov (Walsh,(2003, citované podľa Walsh, 
2015) vymedzuje rezilienciu rodiny, ako schopnosť funkčného rodinného systému 
zvládnuť a odolať stresujúcej situácií, pričom jej vplyvom nedochádza k rozvratu ale 
naopak, k stabilizácií rodinného fungovania. Dôležité je si uvedomiť, že nejde len 
o prekonanie danej udalosti, ale zároveň ide tiež o istú premenu rodinného systému, 
objavenie a posilňovanie jeho silných stránok v rámci čoho dochádza k pozitívnej 
zmene, rastu a harmonizácií v rodine. 
Horňáková (2010) a Sobotková (2015) zhodne uvádzajú, že reziliencia rodiny sa 
v procese jej bytia mení a vyvíja v závislosti od udalostí, ktoré sa v živote rodiny 
odohrávajú a teda nie je stálou črtou rodinného fungovania a v rámci jej budova-
nia ide o dlhodobý proces. Rodiny vyznačujúce sa rezilienciou sú charakteristické 
schopnosťou, po stresujúcej situácií, ktorá výrazne zasiahla ich život, úspešne 
zvládnuť a prekonať takéto obdobie a nájsť spôsoby riešenia na dané problémy. So-
botková (2015) v súvislosti s rezilienciou rodiny hovorí o rizikových a protektívnych 
faktoroch, ktoré vplývajú na jej fungovanie. Obidve tieto skupiny spolu s ďalšími 
faktormi ovplyvňujú odolnosť rodiny. Medzi rizikové faktory autorka zaraďuje 
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stres, vulnerabilitu rodiny a súhrn všetkých nárokov, ktoré sú na rodinu kladené. 
Protektívne faktory rodinu chránia a posilňujú, pričom sa jedná o stratégie zvlá-
dania problémov, zdroje odolnosti a zistenie vlastných možností či limitov rodiny. 
Rodinu považujeme za rezilientnú vtedy, ak si dokáže zachovať harmóniu v zmy-
sle rovnováhy medzi protektívnymi a rizikovými faktormi. Podporovať rezilienciu 
v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím zahŕňa jej aktiváciu, poskytnutie 
pomoci a sprevádzania pri hľadaní nových copingových stratégií a nazeraní na si-
tuáciu v reálnejších intenciách, pričom ide zároveň o podporu kompetencií riešiť 
problémy, preberať zodpovednosť pri iniciovaní zmien, rozhodovať sa a konať a to 
v smere orientácie rodiny na jej vlastné zdroje zvládania situácie. 
Vnútorné (rodinné) zdroje reziliencie rodín detí so zdravotným postihnutím Klíma 
rodiny, vzájomná komunikácia, dynamika a rodinné prostredie značne vplývajú 
na rodinné fungovanie a jednotlivých členov rodiny, pričom vnútorné zdroje rezi-
liencie rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím pramenia práve z týchto prvkov, 
ktorými sú (Habalová, 2010, s. 69-70). Funkčná komunikácia je jedným z najdôle-
žitejších zdrojov, v rámci ktorého si členovia rodiny vymieňajú informácie a ich 
porozumenie, spolupracujú pri riešení problémov a prejavujú empatiu jeden voči 
druhému. Efektívne komunikačné vzorce sú uľahčujúcim rozmerom pre dosiahnu-
tie spoločných očakávaní o súdržnosti a flexibilite, ako aj o naplnení základných 
funkcií rodiny (Patterson, 2002; Walsh 2015). Zároveň funkčnosť a otvorenosť ko-
munikácie členov rodiny k sebe navzájom, je prostriedkom pre bezpečné vyjadre-
nie pocitov a emócií a tiež konštruktívneho hľadania riešení situácie . Rozdelenie 
úloh a povinností je potrebné realizovať tak, aby jednotlivý členovia rodiny neboli 
preťažení a so zreteľom na ich individuálne potreby, možnosti, postavenie v rodine 
a schopnosti (Habalová, 2010). Otvorenosť rodiny a jej schopnosť a ochota prijímať 
pomoc zo širšieho okolia prispieva k určitému odbremeneniu rodiny v smere sta-
rostlivosti o dieťa a zvládnutí krízovej situácie. Vzhľadom na potrebu pre rodičov 
nových postupov pri výchove a starostlivosti o dieťa s postihnutím je otvorenosť 
a kooperácia rodičov s odborníkmi dôležitým aspektom (Slaninová, 2008). Flexibi-
lita rodinného systému je charakterizovaná ako jeho schopnosť adekvátne reagovať 
a adaptovať sa na novovzniknutú situáciu, pričom je rodina schopná prispôsobiť sa 
novým úlohám a výzvam. Rodina na jednej strane musí opustiť svoje zabehnuté 
modely rodinného fungovania a byť schopná doň včleniť nové potreby a postupy 
vyplývajúce z postihnutia dieťaťa. Na druhej strane je pre rodinu dôležité, aby si 
dokázala udržiavať kľúčové stabilné rutiny v zmysle zachovania jej integrity. Dosia-
hnutie rovnováhy medzi stabilnými a novými rutinami vedie k obnoveniu harmó-
nie a aktivovaniu protektívnych mechanizmov, čo následne prispieva k zvládaniu 
záťažovej situácie (Patterson, 2002).. Spoločné trávenie času a rodinné rituály vedú 
jednak k väčšej súdržnosti rodiny a tiež prispievajú k dosiahnutiu stability a určitej 
predvídateľnosti, čo následne vedie k zosúladeniu rodinného fungovania a odľah-
čeniu prítomnej emocionálnej záťaže (McCubbin, 1997; citované podľa Habalová, 
2010). Súdržnosť rodiny, oddané vzťahy a silné väzby medzi jednotlivými členmi 
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rodiny, postavené na dôvere, láske, rešpekte a ohľaduplnosti sú zdrojom sily pri pre-
konávaní rôznych krízových situácií v živote rodiny. Zároveň pevné vzťahy so šir-
šou rodinou sú v danej situácií pre rodiny značne nápomocné (Habalová, 2010). Ži-
votná perspektíva v zmysle potreby dostatočného množstva informácií prispieva k 
redukcií stresu vyplývajúceho z neznámej a nepredvídateľnej budúcnosti vzhľadom 
na novosť situácie (Habalová, 2010; Slaninová, 2008). Rodinné hodnoty a spiritua-
lita napomáhajú rodinnej reziliencií v smere nazerania a nachádzania zmyslu v ne-
priaznivých životných udalostiach a zachovania si nádeje a pozitívneho pohľadu na 
situáciu, pričom sa opierajú o duchovné hodnoty, ako zdroja pomoci pri zvládaní 
ťažkostí a stresu (Walsh, 2015). 
Vonkajšie (spoločenské a kultúrne) zdroje reziliencie rodín detí so zdravotným po-
stihnutím Ide o faktory, ktoré pôsobia na rodinu z vonku, pričom sa jedná o pomoc 
priateľov a známych, rôznych organizácií a ďalších odborníkov a laikov, ktorí s ro-
dinou spolupracujú (Habalová, 2010). Habalová (2010) uvádza ako hlavné vonkajšie 
zdroje reziliencie rodín nasledovné: sociálna spravodlivosť v zmysle poskytovania 
dostatočnej mieri informácií a pomoci pri získavaní vhodných kompenzácií, čin-
nosť tretieho sektora v zmysle zapojenia rodín detí so zdravotným postihnutím 
v rámci rôznych asociácií, neziskových organizácií či občianskych združení, ktoré 
im poskytujú poradenstvo a pomoc. pozitívny kultúrny obraz a postoje spoločnosti. 
Stigmatizovanie zdravotného postihnutia nepochybne vplýva na akceptáciu dieťaťa 
a zvládanie prežívaného stresu. Pozitívny postoj spoločnosti k znevýhodneniu na-
pomáha rodine pri akceptácií zdravotného postihnutia dieťaťa, výstupu z izolácie 
a znovu zaradení sa do spoločnosti (Matejček, 2001; Habalová, 2010). 
Vzťahy mimo rodiny predstavujú zdroj pomoci a podpory zo strany priateľov, ne-
raz aj na praktickej úrovni a zároveň napomáhajú k socializácií rodiny (Slaninová, 
2008). Dostupnosť kvalitnej odbornej pomoci, pričom ide o regionálne dostupnú 
sieť zdravotníckych zariadení, špeciálnych výchovno-vzdelávacích zariadení, pora-
denských zariadení a rekreačných možností pre deti so znevýhodnením a ich ro-
diny (Habalová, 2010, s. 70). Autorka Slaninová (2008) v tejto súvislosti uvádza, že 
nielen dostupnosť služieb, ale aj aplikácia prístupu orientovaného na rodinu v rámci 
týchto služieb je významný zdroj reziliencie rodiny a to práve vzhľadom na potrebu 
zapojenia a zahrnutia všetkých členov rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím 
do procesu starostlivosti, pričom je potrebné zohľadňovať špecifiká danej rodiny 
a  ich celkovej situácie a to vzhľadom na potreby dieťaťa s postihnutím a rovnako 
aj rodičov a zdravých súrodencov, k čomu sa prikláňajú viacerí autori (Lopúchová; 
Tichá, 2015; Sobotková, 2015). V tejto súvislosti by sme radi uviedli, ako vnímajú 
potreby dieťaťa s postihnutím a jeho rodiny matky, ktorých deti majú zdravotné 
postihnutie.
Raná starostlivosť sa orientuje na rodinu a teda klientom sa stáva nielen dieťa so 
zdravotným postihnutím, ale celá rodina, pričom sú podporované jej prirodzené 
zdroje a silné stránky, na ktorých je intervencia postavená. Má preventívny cha-
rakter, v zmysle znižovania vplyvu prvotného postihnutia a zamedzovania vzniku 
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druhotného postihnutia dieťaťa a tiež porušenia vzťahových väzieb medzi dieťaťom 
a členmi rodiny, pretože práve stimulujúca a láskyplná interakcia medzi rodičmi 
a dieťaťom je nenahraditeľným faktorom vo vývine fyzických aj psychických funk-
cií. Rodičom by mali byť poskytované komplexné informácie a raná starostlivosť by 
mala prispievať k začleneniu rodiny do miestnej komunity, aby rodina mohla plno-
hodnotne participovať na jej aktivitách, a zároveň napomôcť jej celkovej integrácií 
do spoločnosti

5 ZÁVER

Aktuálne sa v  období ranej starostlivosti maximalizuje kooperácia, koordinácia 
a  interakcia medzi odborníkmi, dieťaťom so zdravotným postihnutím a členmi 
tímu, v rámci ktorých má rodič dôležité postavenie . V rámci tohto modelu prebie-
ha intenzívna interakcia medzi členmi tímu, ktorí vzájomne vymieňajú poznatky 
a stratégie intervencií, pričom vzájomne oceňujú prispievanie jednotlivých odbor-
ností do procesu podpory rodiny. Prebieha tu rozširovanie hraníc jednotlivých od-
borností, pričom pri takejto výmene rolí a prestupovaní hraníc medzi odbornosťa-
mi je dôležitá určitá miera dôvery v tíme a zároveň miera skúseností pracovníkov.
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STABILNÍ PROGRAM ROZVOJE PROFESNÍ DRÁHY ŽÁKA 
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE – SYSTÉMOVÝ POHLED

STABLE PROGRAM OF CAREER DEVELOPMENT 
IN PRIMARY SCHOOL – SYSTEMIC VIEW

Renáta Václavková, Lucie Gajzlerová, Kateřina Horáková

Anotace: Profesní svět se mění a má nové nároky na práci a rozvoj profesní dráhy 
žáků na školách. Dnešní děti budou pracovat v oborech, které zatím neexistují. Ze 
současných výzkumů vyplývá, že žáci rozhodují pozdě o svém budoucím povolání, 
nevyužívají poradenských aktivit a získávají malou podporu z úrovně školy. Pro 
současnou generaci žáků na základních školách je důležité žáky směřovat k od-
halování vlastního potenciálu, zaměřit se na rozvoj klíčových kompetencí a zvýšit 
informovanost na úkor snahy směřovat žáka ke konkrétnímu povolání. V článku 
představíme systémový pohled na rozvoj profesní dráhy žáka na základní  škole 
a zamyslíme se také nad specifiky práce u dětí se speciálními potřebami. 
Klíčová slova: Osobnostní rozvoj, kariérové poradenství, program profesní drá-
hy žáka na základních školách, Howard Gardner, mnohočetné inteligence, Regio 
Advisor, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenské služby, inovativní 
přístupy

Annotation: The professional world is changing and has new demands on the work 
and career development of pupils in schools. Today‘s children will work in fields that 
do not exist yet. Recent research shows that pupils make late decisions about their 
future profession, do not take advantage of counseling activities and receive little sup-
port from school. For the current generation of primary school children, it is impor-
tant to direct pupils to discover their own potential, to focus on developing key com-
petences and to raise awareness at the expense of the pupil‘s direction to a particular 
profession. In this article we will introduce a systemic view of the career development 
of a pupil in elementary school and we will also consider the specifics of working with 
children with special needs.
Keywords: Personality Development, Career Counseling, Primary School Career 
Program, Howard Gardner, Multiple Intelligences, Regio Advisor, Special Education 
Needs, Counseling Services, Innovative Approaches

1 ÚVOD

Civilizační změny postupují mílovými kroky a současné školství na ně nedokáže ade-
kvátně reagovat. Dosud platné postupy a znalosti jsou rychle nahrazovány novými. 
Rychlost změn se týká také oblasti profesního rozvoje žáků na základních školách.
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Svět, do kterého dospějí dnešní žáci, není jasně čitelný a předvídatelný. Dnešní děti 
budou pracovat v oborech, které dnes ještě neexistují a budou při své práci používat 
zařízení, která budou teprve objevena. Je důležité žáky směřovat k odhalování vlast-
ního potenciálu, zaměřit se na rozvoj klíčových kompetencí a zvýšit informovanost 
na úkor snahy směřovat žáka ke konkrétnímu povolání. 
Ze studie Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v po-
hledu žáků i jejich rodičů (Hlaďo, Drahoňovská, 2012) vyplývají následující zjištění:
– Poprvé žáci základních škol začínají řešit volbu dalšího vzdělávání a profesní drá-
hy v předposledním ročníku ZŠ (49 % žáků), popř. v posledním ročníku ZŠ (39 %). 
Z dříve provedené případové studie vyplývá, že první orientace na výběr povolání 
probíhá sice v 8. ročníku, nicméně k intenzivnějšímu přemýšlení o otázkách výběru 
další vzdělávací a profesní dráhy dochází až v průběhu 1. pololetí 9. ročníku. Vý-
znamným stimulem pro řešení této problematiky jsou rodiče. 
– Celkem 32 % rodičů si myslí, že by měli rozhodovat o volbě budoucí školy svých 
dětí, nicméně žáci se chtějí rozhodovat především sami (87 %).
– Žáci jsou při volbě dalšího vzdělávání či profese ovlivněni svým vlastním 
rozhodnutím (91 % velký vliv) než působením rodičů (40 % žáků uvedlo, že rodiče 
mají velký vliv na rozhodování o výběru školy).
– Kamarádi a sourozenci mají větší vliv na rozhodování žáka než učitelé a kariéroví 
poradci. Toto potvrzuje také studie Rozhodování žáků osmých tříd o volbě střední 
školy (Než zazvoní, 2019), ze které vyplývá, že pouze 1,4 % žáků se rozhodne na 
základě rady výchovného poradce.
– Nejčastěji žáci získávají informace pro volbu dalšího vzdělávání od rodičů a jiných 
členů rodiny (95 %), od střední školy, kam se žák hlásí (94,0 %), z internetu (93,9 %) 
a od základní školy (88, 6 %).
– Žáci i rodiče většinou nevyužívají nebo neznají poradenské služby v oblasti volby 
budoucího směřování. V rámci poradenských služeb nejčastěji žáci využívají při 
rozhodování učitele ve škole (35,3 %) či školního poradce (22,4 %). Nejméně žáci 
využívají rad privátního poradce, psychologa či kouče (6,0 %).
Výběr dalšího vzdělávání či profese je pro žáky základních škol poměrně náročný, 
souvisí to také s nízkou připraveností pro toto rozhodování. Za nepříznivé faktory 
ovlivňující rozhodování lze považovat:
– nízkou informovanost o světě práce a jednotlivých povoláních, tj. o nezbytných 
podmínkách zdravotních, požadovaných znalostech, dovednostech, a především 
o reálném výkonu povolání a jeho perspektivách na trhu práce;
– neznalost vzdělávacího systému, tj. struktury, nabídky, nároků jednotlivých typů 
a stupňů škol, formálního a neformálního kurikula atd.;
– nedostatečný stupeň vlastního sebepoznání, tj. přehled o vlastních schopnostech, 
nadání, způsobilosti, fyzických a psychických předpokladech;
– krátkodobou perspektivní orientaci, tj. zaměření se na bezprostřední cíle;
– neurčité představy o vlastní budoucnosti, tj. absence životních plánů (Hlaďo, Dra-
hoňovská, 2012).
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Z výzkumu Drahoňovské a Eliáškové (2011) vyplývá, že osoby zastřešující kariéro-
vé poradenství na škole vykonávají činnost kariérového poradce na škole současně 
s prací učitele (84,2 %) či výchovného poradce (78,9 %). Do kariérového poradenství 
na základních školách jsou dále zapojeni také učitelé. Učitelé jsou s žáky v denním 
kontaktu a mohou s nimi řešit i témata volby kariéry a zároveň pracují s proble-
matikou volby profesní dráhy v rámci průřezových témat. Na přípravě a realizaci 
průřezového tématu Člověk a svět práce se podílí učitelé společně s poradci.

2 STABILNÍ PROGRAM ROZVOJE PROFESNÍ DRÁHY ŽÁKA NA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE

Řešením je zavádění  systémového pojetí kariérového poradenství na základních 
školách jakožto „Stabilního programu rozvoje profesní dráhy žáka na základní 
škole”. Jedná se o soubor aktivit zaměřených na profesní kariéru žáka, kterému by 
měla být v rámci základní školní docházky věnována pozornost. Stabilní program 
se skládá z naplňování čtyř oblastí kariérového poradenství – osobní rozvoj, pora-
denské aktivity, systém vzdělávání a svět práce. Aktivity stabilního programu jsou 
nastaveny tak, aby žáci nejdříve poznali své silné stránky, objevili svůj potenciál 
a rozvíjeli kompetence, které uplatní při výkonu povolání. 

Obrázek. č 1 Stabilní program rozvoje profesní dráhy na školách – systémové pojetí
Zdroj: vlastní zpracování
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3 OSOBNOSTNÍ ROZVOJ ŽÁKA

Osobnostní rozvoj žáka je oblast, která odpovídá na otázku „kdo jsem“. V osobnost-
ním rozvoji hraje důležitou roli sebepoznání. Aby se žák mohl seberealizovat, má 
pochopit svou jedinečnost, poznat sám sebe, svůj potenciál. Svoboda (2014, s. 60) 
charakterizuje osobnostní a sociální rozvoj jako „záměrný a cílevědomý pedagogický 
proces, jehož cílem je příznivý rozvoj (růst) všech složek tvořících osobnostní a sociální 
kompetenci člověka, tzn. vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro pl-
nohodnotný osobní život jedince a jeho optimální orientaci v mezilidských vztazích“.
Pro všechny děti, vč. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je osobnostní roz-
voj žáka vhodné směřovat pozitivním směrem, tedy cestou sebeuvědomování sil-
ných stránek a hledání vlastního nadání. 
Zejména u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné uplatnit pozi-
tivní posilování. U těchto dětí je důležité učit je s jejich poruchou žít, nezdůrazňovat 
jejich poruchu, aby nedocházelo k vyčlenění z kolektivu. Naopak se osvědčilo jít ces-
tou sebehodnocení a posilování sebevědomí a přispívat tak ke správnému psychic-
kému vývoji (Zelinková, O., 2009). Děti, které trpí určitou formou handicapu často 
bojují se zvýšenou nejistotou a s tím je spojeno riziko negativního sebehodnocení 
(Vágnerová, M., 2000). Proto je velmi důležité na tyto problémy reagovat v rámci 
poradenských aktivit.
Existuje řada psychologických teorií, dle kterých je možné při sestavování osobnost-
ního profilu žáka postupovat. V rámci naší výzkumné praxe zjišťujeme potenciál 
jedince na základě teorie mnohočetných inteligencí profesora Howarda Gardnera.  
Teorie je postavena na tvrzení, že každý má svá nadání/silné stránky. Teorie vychází 
z myšlenky, že máme větší předpoklad být úspěšní právě v oblastech či činnostech, 
kterým se chceme věnovat, baví nás, jsme v nich dobří. Na svých silných stránkách 
by měl jedinec stavět svou budoucnost. Kritizuje myšlenku existence pouze jedné 
lidské inteligence a tvrdí, že inteligencí je více. Gardner původně vymezil sedm 
nezávislých forem inteligencí: jazyková, logicko-matematická, hudební, tělesně-po-
hybová, prostorová, intrapersonální a interpersonální. Později přidal přírodověd-
nou inteligenci. Sám ale připouští, že neexistuje jediný nevyvratitelný a všeobec-
ně přijímaný seznam lidských inteligencí (Gardner, 2018). Gardner na konferenci 
(Blackboard BbWorld 2016) zmiňuje také inteligenci pedagogicko-lektorskou a exi-
stenciální. 
Další částí osobnostního profilu žáka je sestavení žebříčku pracovních hodnot a ná-
sledná práce s nimi. Důležité je také směřovat žáky k výběru vhodných kariérních 
oblastí, nikoli konkrétních povolání a pomoci žákům nastavit si vlastní cíl (např. 
pomocí metody SMART) a přivést je k naplánování kroků, které jsou potřebné pro 
dosažení profesních cílů, tedy věnovat se také akčnímu plánu budoucího rozvoje.
Na trhu je řada nástrojů, které mohou se sestavením osobnostního profilu žáka po-
moci. Pro tyto účely jsme vyvinuly on-line aplikaci Regio Advisor, kde žák přemýš-
lí nad svými silnými stránkami, dle Gardnerovy typologie hledá vlastní nadání, 
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plánuje akční kroky dosažení kariérních cílů. Současně sestavuje vlastní žebříček 
pracovních hodnot. Aplikace Regio Advisor vede děti k sebeevaluaci a pozitivním 
směřováním posiluje jejich sebevědomí. Zároveň pro poradce a učitele shromažďuje 
data žáků a představuje tak cenný podklad pro další kroky kariérového poradenství 
na škole. Poradci a učitelé mohou na základě dat např. zaměřit výuku dle zjištěných 
inteligencí, pomoci žákům s výběrem vhodných kroužků a mimoškolních aktivit, 
informovat žáky o kariérních oblastech, které odpovídají jejich silným stránkám aj. 
Výsledky žáků z aplikace Regio Advisor jsou prokazatelně na základě referencí z 
praxe užitečným podkladem pro individuální i skupinovou práci poradců a učitelů 
na školách.

4 PORADENSKÉ AKTIVITY ROZVOJE PROFESNÍ DRÁHY ŽÁKA NA ZŠ

Do systému školního poradenství patří poradenské služby (školní poradenské pra-
coviště) uvnitř školy a využívání externích poradenských služeb a kariérových 
center. Vhodné je přístupy kombinovat, žáci tak mohou čerpat a využít informace 
z více zdrojů a lépe se rozhodovat při výběru kariérní oblasti či studijního oboru.  
Cílem poradenské práce ve škole je podpořit žáka v jeho osobnostním rozvoji, po-
moci mu orientovat se v jeho vzdělávacích možnostech a rozhodovat o jeho vzdělá-
vacích perspektivách. 
Poradci a učitelé na školách by měli budovat spolupráci s poradenskými centry a ná-
sledně zde žáky směřovat, např. pedagogicko-psychologické poradny, úřady práce, 
externí kariéroví poradci a poradny osobnostního rozvoje aj. Výstupem je tedy ne-
jen poradenství v rámci školy, ale také vybavení žáků znalostmi, kam se mohou 
obrátit, kdo jim pomůže, v jakých aktivitách a kde se o nich dozví. 
Základem poradenské aktivity je pozorování a rozhovor s žákem (popř. s jeho ro-
diči) a naformulování závěrů do osobní dokumentace. Úkolem poradce je odhalit 
osobnostní profil žáka, jeho preference a motivaci.  
Poradenská práce poradců a učitelů by se měla vztahovat také na žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Zde je prvním krokem poradenské práce identifikace 
speciální vzdělávací potřeby. Je vhodné využít metody jako jsou modelové diagnos-
tické situace, analýza školní práce aj. Cílem jeho diagnostiky je identifikace potíží 
a jejich souvislostí. Na diagnostiku navazují intervenční postupy, které by měly za-
bránit prohlubování problémů žáka a poskytnout mu zpětnou vazbu o projevech 
a důvodech jeho potíží. V intervenčních postupech je stěžejní především pozitivní 
posilování, upevňování správných strategií a postupů a žádoucích způsobů chování. 
Úkolem poradce je identifikovat potíže žáka, analyzovat jejich dopad a souvislosti 
a vypracovat postupy speciálně pedagogických opatření, které by zajistily optimální 
podmínky pro jeho edukaci, popř. které by vedly k reedukaci. Součástí je také ana-
lýza vzdělávacích možností a perspektivy daného žáka a zahrnutí do intervenčních 
strategií. Na jejich vytvoření budou spolupracovat nejen rodiče, pedagogové ško-
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ly a ředitel, ale také odborníci z vnějšího poradenského systému (Vítková, M., ed, 
2004, str. 176–177). 
Poradenská práce by se měla také zaměřovat na pravidelnou práci s rodiči v rám-
ci individuálních či systémových rozhovorů či cílené informovanosti o vývoji trhu 
práce.

5 SYSTÉM KARIÉRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Žák si vyjasňuje výběr školy nebo povolání a plánuje si další kroky. Úkolem poradce 
v této fázi je žáka dále motivovat, aby se v dané oblasti rozvíjel a prohluboval své 
znalosti. Škola i poradce by měla žáka informovat o nabídce doučování a zájmo-
vých aktivitách na škole, ale také znát nabídku mimoškolních vzdělávacích systémů 
a programů, které jsou aktuální a informovat žáka a rodiče o nabídce dalších kurzů, 
zájmových kroužků a online kurzů, které se vztahují ke kariérní oblasti, o kterou 
se žák zajímá. Žák může rovněž využít veřejné informační systémy (např. infoab-
solvent.cz aj.), na kterých se dozví více o náplni vybraného povolání, potřebném 
vzdělání nebo aktuální situaci na trhu práce. Mohou zde najít aktuální seznam 
škol v daném oboru, získat rady a doporučení týkající se přijímacích či talentových 
zkoušek aj. 
Školy mohou rovněž spolupracovat se zaměstnavateli a zprostředkovávat žákům 
reálné zážitky z praxe např. formou exkurzí na pracoviště či zajištěním odborných 
stáží ve firmách. 
U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je využití ICT technologií velmi 
široké a je potřeba zaměřit se na efekty vyplývající z využití speciálních programů. 
Do výuky můžeme zařadit využití moderních technologií v základní formě tabletů, 
chytrých telefonů, výkonných počítačů, interaktivních tabulí, ale také v pokročilé 
formě virtuální a rozšířené reality.
Při vyučování je možnost využít širokou škálu programů, které jsou přínosné jak 
pro děti postižené (využití: smyslová výchova, čtení, počty, …), tak pro děti s po-
ruchami učení (využití: rozvoj komunikačních schopností, programy zlepšující po-
zornost žáka apod.) nebo děti nadané (využití: prohlubování míry znalostí u témat, 
které je zajímají nad rámec běžné výuky aj.). 
Zapojení moderních technologií slouží k obohacení výuky a stimulaci žáků, ale 
jedná se také o vhodný nástroj pro individualizaci výuky nebo kompenzaci řady 
vad. Digitální formou je také možné provádět diagnostické testy nebo se zaměřit na 
reedukaci. V rámci kariérového poradenství je efekt využití ICT technologií zejmé-
na v motivaci všech žáků bez rozdílu. V případě žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami jsou efekty mnohdy ještě větší (např. u žáků nadaných ICT technologie 
umožňují hlubší a odbornější pohled na témata, jimiž se žák zabývá nebo u žáků 
se sociálním znevýhodněním, kteří často přístup k moderním technologiím mimo 
školu nemají) (ZIKL, P., 2011, str. 17–20).
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6 SVĚT PRÁCE

Dle RVP ZV (2017) se oblast Člověk a svět práce zaměřuje na praktické pracovní do-
vednosti a návyky a rozšiřuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou 
pro uplatnění žáka v dalším životě a ve společnosti. V posledních ročnících základní 
školy je předmět závazný a žák by se po jeho absolvování měl orientovat v pracov-
ních činnostech vybraných profesí, posoudit své možnosti při rozhodování o volbě 
budoucího povolání a profesní přípravy, využívat profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání či umět prokázat v modelových situacích 
schopnost sebeprezentace při vstupu na trh práce.
Aktivity spojené s orientací v oblasti trhu a světa práce by však měly probíhat již dří-
ve, ideálně v průběhu celé školní docházky. Seznámení se se světem práce v průběhu 
školní docházky může probíhat např. prostřednictvím debat zaměstnanců či za-
městnavatelů z různých oborů ve školách, návštěvou veletrhů, projektů na podporu 
podnikavosti, simulací pracovních pohovorů, zkušeností z pracovišť např. návštěvy 
u rodičů, exkurzí k zaměstnavatelům, účastí na dnech otevřených dveří ve firmách 
či školách či stínování zvolené profese, prezentace vybraných profesí, zájmových 
kroužků z různých oblastí apod. Pro bližší představu o studiu na středních školách 
mohou být zprostředkovány také návštěvy středních škol, kdy se žáci základních 
škol mohou účastnit výuky či debaty se středoškoláky a mnoho dalších. Díky to-
muto se žáci dostanou do styku přímo se studenty či zaměstnanci oboru, který je 
zajímá a dozví se bližší informace o náročnosti studia či vybrané profese.
Jedním z cílů základního vzdělávání dle RVP ZV je „pomáhat žákům poznávat 
a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu 
s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní a životní profesní 
orientaci” (RVP ZV, 2017. s. 9).
Dle RVP ZV (2017) by žák v rámci vzdělávání měl rozvíjet a získávat tyto klíčové 
kompetence, tj. kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompe-
tence pracovní. 
Pro budoucí uplatnění na trhu práce je nutné zařazovat do vzdělávacího procesu 
rozvoj kariérových kompetencí. Dle studie Haškové a Vaculíka (2016) v rámci, které 
hledali společné kompetence pro existující rámce kariérních kompetencí, patří mezi 
kariérní kompetence:
– sebepoznání a pozitivní sebepojetí – povědomí o vlastních znalostech, dovednos-
tech a kompetencích, hodnotách, dosavadních úspěších, potenciálu pro další rozvoj, 
pozitivní sebepojetí, které umožňuje rozvoj vlastního potenciálu a využívání kari-
érních příležitostí;
– pozitivní interakce s ostatními a networking – sebevědomé a efektivní jednání 
s druhými a vytváření pozitivních vztahů, které jsou důležité pro kariérní dráhu, 
včetně zaměstnavatelů, širších sítí i online prostoru;
– reagování na změny a růst v průběhu života včetně udržování rovnováhy mezi 



125

osobním a pracovním životem a vzděláváním s cílem dosáhnout well-being tzv. 
work-life balance;
– zapojení a pozitivní přístup k celoživotnímu učení;
– efektivní zpracovávání kariérních informací – kompetence najít, vyhodnotit a vy-
užít informace pro nalezení, vytvoření nebo udržení práce;
– kariérní rozhodování;
– zapojení do řízení vlastní kariéry;
– porozumění roli jednotlivce ve společnosti a širším souvislostem.
Přestože se kariérové kompetence v čase mění, tak se mezi kompetence potřebné 
pro trh práce obvykle řadí např. schopnost činit rozhodnutí, vyhodnocovat příle-
žitosti a pracovat s informačními zdroji, získávat a analyzovat informace o sobě, 
schopnost pozitivní sebeprezentace, schopnost vyrovnávat se se změnou, kritické 
myšlení, celoživotní vzdělávání, pozitivní interakce s ostatními a networking, kre-
ativita a inovativnost, proaktivní přístup, digitální gramotnosti a mnoho dalších 
(Košťálová, H., Cudlínová, M., Němcová, L., 2018, s. 41–42).

7 ZÁVĚR

V článku byl představen „Stabilní program rozvoje profesní dráhy žáka na zá-
kladní škole”. Jedná se o soubor průřezových aktivit zaměřených na profesní ka-
riéru žáka v rámci celé školní docházky na základní škole. Dle výzkumů a také 
naší současné praxe na školách je patrné, že otázkám profesního rozvoje žáka jsou 
věnovány pouze izolované aktivity a chybí systémový rámec, aby si škola, její učitelé 
či školské poradenské pracoviště uvědomili, že jsou součástí celého procesu a jak 
konkrétně do procesu přispívají. Důležité je si uvědomit, že rozvoj profesní dráhy 
žáka nezačíná v osmé či deváté třídě, ale již od první třídy zahajujeme aktivity roz-
voje profesní dráhy dle programu v průběhu celé školní docházky.
Pro úspěšné řízení Programu rozvoje profesní dráhy na základních školách je nut-
né, aby byl přijat do vzdělávacího standardu školy. Jednotlivé tematické celky „Pro-
gramu rozvoje profesní dráhy na základních školách” (Osobnostní rozvoj, Poraden-
ské aktivity, Svět práce, Systém vzdělávání) musí být aktivně naplňovány v systému 
vzdělávání na základních školách.
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PODPŮRNÁ OPATŘENÍ A JEJICH IMPLEMENTACE 
V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

SUPPORTIVE MEASURES AND ITS IMPLEMENTATION 
INTO PRIMARY EDUCATION IN INTERNATIONAL CONTEXT

Miroslava Bartoňová, Marie Vítková

Anotace: V článku je prezentováno téma inkluze v souvislosti s ratifikací článku 26 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, schválené Valným shromáždě-
ním OSN v prosinci 2006. Její realizace a prosazení je v různých zemích rozdílná. 
Příklady jsou uvedeny z Německé spolkové republiky, Rakouska, Švýcarska a České 
republiky se zřetelem na profily vývoje školy a inkluzivního vyučování se zamě-
řením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich podpůrná opatření.
Klíčová slova: inkluze, inkluzivní vzdělávání, žák se speciálními vzdělávacími po-
třebami, základní škola, podpůrná opatření.

Abstract: The article deals with the topic of inclusion in the context of the ratification 
of the subsection 26 Convention of the Rights of Persons with Disabilities, which was 
adopted by the United Nations General Assembly in December, 2006. The realization 
and implantation is divergent in different countries. The presented illustrative exam-
ples are from Federal Republic of Germany, Austria, Switzerland and Czech Republic 
with the focus on the development profiles of the school and inclusive education with 
the emphasis on the pupils with special needs and their supportive measures. 
Key words: inclusion, inclusive education, pupil with special needs, primary school, 
supportive measures

1 ÚVOD

Problematika inkluze a inkluzivního vzdělávání je v současné době předmětem zá-
jmu řady odborných i laických diskuzí u nás i v zahraničí. Na jedné straně stojí za 
inkluzí velká část společnosti v ČR, kterou tvoří zastánci a propagátoři inkluzívního 
vzdělávání a na druhé straně je dosti velká skupina odpůrců a skeptiků, kteří se sta-
ví negativně k celé problematice. (Bartoňová, Vítková, 2018). Aktuálně se nacházejí 
mnohé školy v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku před velkou výzvou vývoje inklu-
zivních škol, disponují svými vlastními a specifickými, ale také společnými základy, 
zkušenostmi a praxí. Společný je pro ně rámec UN-konvence o právech lidí s posti-
žením (2006), která byla postupně ratifikována v jednotlivých zemích. V německy 
mluvících zemích existují více než 30 let zkušenosti společného vyučování a dobré 
příklady praxe. Více podporován je pedagogický výzkum. Jsou generovány poznatky 
o úspěšné inkluzi a vyvíjejí se otázky pro dialog se školní praxí. Zohlednění vybra-
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ných perspektiv z uvedených zemí, Německa, Rakouska a Švýcarska otvírají šance 
pro další rozšíření horizontů, typických pro vlastní zemi s dostatečným srovnáním 
školských systémů a tradicí.

2 PROFILY VÝVOJE INKLUZIVNÍ ŠKOLY V NĚMECKU

V  Německu se uvádí dva aspekty vývoje inkluzivních škol, jednak diskuse o in-
kluzivních školách má svoji historii, která má své kořeny v inkluzivní pedagogice, 
jednak inkluze ve vzdělávací oblasti nepředstavuje jasně definovaný koncept. Cílem 
příspěvku je podat obraz o vývoji inkluzivních škol v Německu se zřetelem na dy-
namické, částečně protichůdné, a tím různé výhody a nevýhody dané specifiky jed-
notlivých zemí. 
Pokud mluvíme o inkluzi, jedná se částečně o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, částečně o všechny žáky. Inkluze je také rozebírána na úrovni lidských 
práv a na úrovni realizace v rámci specifik jednotlivých zemí a konkrétní implemen-
tace do jednotlivých škol. Lze rozlišovat mezi užším a širším pojetím pojmu inklu-
ze. První pojetí je zaměřeno na společné vzdělávání žáků s postižením a intaktních 
spolužáků a může být popsáno jako speciálněpedagogicky orientovaný směr inklu-
ze. Druhé pojetí je zaměřené na vývoj vzdělávacích institucí. Inkluze je pak popsán 
principem minimalizace diskriminace ve vyřazování žáků ze všeobecných vzdělá-
vacích zařízení s cílem maximalizace jejich sociální účasti a optimálního vývoje lid-
ských možností (Werning, Baumert, 2013).
Vývoj inkluzivní školy obsahuje různé dimenze. Analyticky lze rozlišovat mezi pří-
stupem ke vzdělávání, akceptaci všech žáků v inkluzivní škole, maximalizací sociál-
ních účastníků v kurikulárních a mimokurikulárních aktivitách a zlepšením osob-
ního vývoje v učení a ve výkonech všech žáků. Dyson, Howes, Roberts (2002) uvedli 
ve svém systematickém přehledu výzkumů jako další znak inkluzivní školy školní 
kulturou. Lazarová, Hloušková, Trnková, Pol, Lukas, (2016) uvádí, že školní kultura 
se vyznačuje uznáním a ohodnocením rozdílností, připravenosti vzdělávacích nabí-
dek pro všechny žáky na jejich současné vývojové úrovni, výraznou kooperací mezi 
učiteli a podporou spolupráce mezi žáky a konstruktivním zapojením rodičů. Inklu-
zivní školy mají kompetentní a silné vedení školy, které se vyzná v inkluzivních prin-
cipech, sází na participaci a odpovědnost v zacházení s učitelským sborem a přebírá 
funkci ve vývoji procesu. 
V prosazení inkluzivního vzdělávání panuje ve spolkových zemích Německa velká 
heterogenita. Celkově je vývoj inkluzivního vzdělávání velmi dynamický, částečně 
protikladný a vede k  většímu počtu projektů a vzniku nových podmínek daných 
zákonem a vyhláškami. Spolkové země bývalého východního Německa, s výjimkou 
Durynska, mají vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky, kteří 
se ještě vzdělávají ve speciálních školách, najdeme zejména v Meklenbursku-Pomo-
řansku, Sasku-Anhaltsku a v Sasku, což lze vysvětlit různým historickým vývojem. 



129

Rozdílné kvóty podpory ve spolkových zemích ukazují na nejednotný koncept spe-
ciálněpedagogických potřeb. 
Jednotlivé spolkové země dávají přednost společné podpoře všech žáků v běžné ško-
le. K tomuto trendu patří např. Brémy a Šlesvik-Holštýnsko. Brémský školský zákon 
již nepočítá se speciálními školami a zavádí centra podpůrné pedagogiky v běžné 
škole. Rodiče si mohou vybrat, zda žák bude vyučován v běžné škole se speciálně-
pedagogickou podporou nebo se bude vyučovat v podpůrném centru. V mnoha ji-
ných spolkových zemích jsou speciální školy dále popisovány jako potřebná školská 
forma. Tak jsou např. v Bavorsku speciální školy popisovány jako nezbytný doplněk 
a alternativní učební místo v rámci nabídky běžných škol. Také Sasko počítá vedle 
společného vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s intaktních spo-
lužáků se speciálněpedagogickou podporou ve speciálních školách nebo v podpůr-
ných centrech. Meklenbursko-Pomořansko má v běžných školách zřízeny speciální 
třídy (diagnostické podpůrné třídy, logopedické třídy, třídy pro žáky s výchovnými 
obtížemi a pro žáky se specifickými poruchami učení). V Dolním Sasku se nepočítá 
od školního roku 20213/2014 s vyučováním žáků se specifickými poruchami učení 
ve speciální škole. Zohledňovány jsou stále logopedické školy (Nolte, 2015).

3 VÝHLED

UN konvence, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, schválená Val-
ným shromážděním OSN v prosinci 2006, se stala také v Německu základem pro 
prosazení inkluzivního vzdělávání. Ve všech spolkových zemích se v současné době 
objevují aktivity směřující k rozšíření společného vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami s intaktní populací. Socioekonomické znevýhodnění žáků 
s a bez migračního pozadí představují kromě toho další významné faktory v oblasti 
inkluzivního vzdělávání. Inkluze se týká celého školského systému, a je třeba se za-
měřovat i na analýzu procesů znevýhodnění ve vzdělávání jako celku, než jenom na 
redukci, kam jsou umisťování žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (Werning, 
Avci-Werning, 2015).

4 PROFILY VÝVOJE INKLUZIVNÍ ŠKOLY V RAKOUSKU

Má-li se stát škola inkluzivní, musí zvládnout požadavky, týkající se vývoje školy a 
vyučování. V příspěvku jsou uvedena některá obecná východiska konceptu vývoje 
školy v Rakousku, jsou představeny podmínky školské politiky k inkluzi a diskuto-
vány kritické otázky vývoje k inkluzivní škole. 
Rakousko ratifikovalo 2008 UN konvence práv postižených, která nevyvolala tako-
vou diskuzi jako v Německu, protože inkluze s kvótou přes 50 % byla progresivní. 
V létě 2012 byl zveřejněn Národní akční plán postižení (NAP),  platný do roku 2020 



130

(BMASK, 2012), s podtitulem Inkluze jako právo člověka a poslání. Hlavním opatře-
ním v kapitole Vzdělávání je uvedeno plošné zakotvení inkluzivního modelu v regio-
nech. V roce 2015 byla vydaná vyhláška „Závazná směrnice k vývoji inkluzivních mo-
delů v regionech“, ve které byl oficiálně definován cíl zakotvení inkluzivního modelu 
v regionech, který umožnil restrukturalizaci dosavadního školského systému, jehož 
cílem bylo vyzkoušení společné školy pro všechny. Cílem inkluzivního vzdělávání je 
umožnit všem žákům prostřednictvím individualizace a flexibilní vnitřní diferen-
ciace, s pomocí flexibilního přístupu k odpovídajícím zdrojům, co možná nejvyšší 
vzdělávání. Vývoj inkluzivní školy se stává úkolem pro vývoj školy všeobecně vzdělá-
vací školy, přičemž je třeba brát na zřetel především vývoj kvality na běžných školách.
Otevřené diskuze týkající se školských politických témat (např. PISA) mají za cíl 
rozmnožit počet těch, kteří se mají vyjádřit ke školským otázkám. Pro jednotlivé 
školy to znamená, častěji než dříve vyrovnat se s kritikou v diskuzi. Na druhé straně 
mohou školy hned od začátku navázat svoje myšlenky na více aktérů (např. rodiče, 
obce, dobrovolné organizace, poradenské služby), na jejich zdroje a energii, jejich 
ideje a zkušenosti. V rámci vývoje k  inkluzivní škole je zvýšená participace všech 
zúčastněných explicitním cílem. Ale také na úrovni celkového systému vzniká nová 
potřeba koordinace a vyrovnání mezi nároky různých zájmových skupin.
Rozšiřování prostoru pro vývoj školy dovoluje školám vytvářet specifické profily, 
kterými reagují na regionální potřeby a příležitosti a mohou se odlišovat od sousedních 
škol. Nápaditostí a speciálními zdroji na jednotlivých školách byl poskytnut prostor 
k jejich rozvoji. Vývoj školy také znamená, že škola je způsobilá k soutěži. Současně 
je patrné, že ne všechny školy a žáci vycházejí z takových procesů, jako vítězové, a že 
kvalita může vznikat také za jiných podmínek. Řada škol, komunit a regionů inter-
pretovalo vývoj školy jako věc, která vyžaduje kooperaci při vytváření sítě škol nebo 
vzdělávacích regionů (Emmerich, 2016). Ve směrnici ke vzdělávání se zaměřením 
na vytváření plošného zakotvení inkluzivního modelu v regionech je uvedena vazba 
na program Kvalita školy všeobecného vzdělávání. Tím nebude brán vývoj inkluziv-
ních škol jako přítěž a nové zatížení, nýbrž bude upevněna jeho integrální součást 
všeobecného vývoje školy.
Důležitým znakem inkluzivní školy je kultura školy. K  jejím znakům počítá 
uznání a ocenění různosti, připravenost vzdělávacích nabídek pro všechny žáky, 
intenzivní spolupráci učitelů ve sboru a podporu spolupráce mezi žáky, personálem 
školy a rodiči. Didaktickým přístupem k řešení tohoto problému je individualizace 
a  vnitřní diferenciace. V  inkluzivních modelových regionech se začaly od roku 
2016/2017 realizovat projekty škol, které používají školní plán s diferencovanými 
cíli, místo stávajícího plánu speciální školy (Feyerer, 2015).

5 VÝHLED

Rozsáhlý vývoj k prosazení UN-konvence vyžaduje cílený postup na všech úrovních, 
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zvláště v oblasti školské politiky a školské administrativy. První smysluplné kroky 
byly prosazeny rámcovými úkoly programu Kvalita školy všeobecného vzdělávání 
(SQA) a návaznými směrnicemi vedoucími k prosazení inkluzivního regionálního 
modelu Z toho vyplývá, že je třeba podchytit úspěšné praktiky a podporovat vyt-
váření sítí spolupráce a výměny expertíz a zkušeností.

6 PROFILY VÝVOJE INKLUZIVNÍ ŠKOLY VE ŠVÝCARSKU

Inkluze je stále vice diskutována – v důsledku politických reforem ve školství, které 
následovaly po ratifikaci UN konvence, Úmluva o právech osob se zdravotním po-
stižením, schválená Valným shromážděním OSN v prosinci 2006 – více ve školní 
pedagogice, než ve speciální pedagogice (Reich, 2012). Zatímco v Německu a v Ra-
kousku se jednalo především o rodičovské iniciativy, které požadovaly inkluzi ve 
školách a školských zařízeních, konstatoval Bless (2007, s. 11) pro Švýcarsko prag-
matické důvody, které stály v centru diskuze:
– Nutnost vytvoření kooperace mezi speciálními pedagogy a běžnými učiteli
– Didaktické koncepty imluzivního vyučování
– Vývoj školních výkonů, které jsou v inkluzivním prostředí vyšší
– Sociální inkluze ve školní třídě
– Vliv struktury třídy na chování žáků
– Postoje učitelů k inkluzi a k práci v týmu.

Předmětem diskuse bylo vyrovnání se s přístupem, resp. s chápáním heterogenity, 
s cílem jeho zvládnutí ve škole. Fritzsche (2014) ukazuje, jak se ve škole vytvořil 
mimořádný status žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedení školy 
je konfrontováno směrem k vývoji ve vzdělávací politice s novými rozšířenými 
požadavky. Práce týkající se kvantitativního výzkumu efektivity školy ukazují, že 
pedagogické řízení prostřednictvím vedení školy je hlavním kvalitativním fak-
torem. Také studie k vývoji školy zdůrazňují relevanci vedení školy. Ukazuje se, 
že inkluze může být primárně vnímána vedením školy, jako částečně nový úkol 
ve smyslu nutného řízení výstupů školy, v jejichž průběhu se požadují adaptivní 
transformační procesy uvntiř školy. Úkoly vedení školy podle Merz-Atalik (2014) 
jsou dané v těchto souvislostech:
– Pracovat na kultuře školy a profilu školy
– Brát vážně přání rodičů na ikluzivní vzdělávání
– Vytvořit dlouhodobou strukturu pro inkluzivní kulturu na škole
– Vyvinout inkluzivní chování a zakotvit ho do programu školy
– Vytvořit hodnocení (assessment) žáků s orientací na inkluzi a doprovod učeni
– Zajistit zdroje a zabývat se personálním vývojem 

Slee a Weiner (2001, s. 94) rozlišují v prosazení inkluze dva problémy: za prvé se 
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jedná o technický problém. Inkluze je chápána jako dílčí úkol vedení školy, který má 
být dosažen poměrně malými změnami. Na druhé straně je inkluze chápána jako 
kulturní problém, a s tím jsou určeny základní změny školy a vyučování, které spo-
jují sociální a školská témata vzájemně do nové formy. V rámci diskuze, která kon-
cipuje prosazení inkluze jako technický problém, byly vysloveny otázky zejména 
se týkající modelu jednání a řízení. Druhý směr diskuze tvoří studie, které inkluzi 
chápou jako vzdělávací systém v celku a hledají základní reformy. Inkluze je chápá-
na ve smyslu kulturní politiky – cultur policy (Ainscow, 2012). Studie berou v úvahu 
celý společenský, vzdělávací, politicko-normativní a socioekonomický kontext. Role 
vedení školy je podle tohoto směru chápána v relaci se společensko-normativními 
rámcovými podmínkami, které ukazují konkrétní možnosti a hranice jednání. Na 
pozadí uvedené výzkumné situace lze shrnout, že vedení školy je připisován cent-
rální význam, který vyvstal z výzkumu pro Švýcarsko, podobně jako pro Německo 
a Rakousko. K požadavkům patří zjistit, jaké úkoly a rámcové podmínky ze strany 
kantonů a obcí, co se týká inkluze a speciální pedagogiky, jsou konfrontovány s ve-
dením školy ve Švýcarsku, jaké postoje, připravenost a jaké poznatky byly předsta-
veny ve vztahu k vytvoření inkluzivní školy a jaká je jejich školská praxe.

7 VÝHLED

Vzdělávací politika, stejně jako komunální svazy a svazy nadřazené obcím by moh-
ly utvářet nabídky pro vývoj škol na základě avizovaných poznatků, tím, že např. 
v budoucnosti budou uvažovat o možnostech podpory vzhledem k učitelům v kon-
textu vývoje inkluzivní školy. Společně posílí cíl demokracie plurální společnosti 
a přispěje k tomu, že švýcarské školy budou schopny inkluze.

4 PROFILY VÝVOJE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

V ČR byl v září 2009 ratifikován zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a práv-
ních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů – anti-
diskriminační zákon. 
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016–2018, který se promítá do 
současné školské legislativy, vychází z  priorit stanovených ve Strategii vzdělávací 
politiky ČR do r. 2020 podrobněji definovan0ých opatření v Dlouhodobém záměru 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020. V současné době 
je zpracován Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020 (APIV), kte-
rý obsahuje tři strategické cesty: 1. Informace a komunikace, 2. Škola, pedagog a ka-
ždý žák, 3. Mezioborová spolupráce. 
Specifické cíle vedou k podpoře pedagogických pracovníků pro rozvoj kompetencí 
nezbytných pro naplnění principů inkluzivního vzdělávání. Získávat pedagogy pro 
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inkluzi je velmi významné. Je třeba více komunikovat, s pedagogickými pracovní-
ky, ptát se, co si myslí, co potřebují, znát, jaké podmínky pro vzdělávání je nejlépe 
nastavit. Současně je zřejmé z dosavadních výzkumů a praxe, že postoje pedagogů 
k inkluzi nesouvisí jen s mediálním obrazem a negativní kampaní, ale i s jejich cel-
kovým přetížením, absencí metodické podpory a pociťované neznalosti problema-
tiky. 
Jedním z úkolů je také zlepšit personální podmínky na školách – podpořit možnosti 
získávání školních speciálních pedagogů, školních psychologů a asistentů pedagoga, 
posílit spolupráci učitelů a asistentů pedagoga ve třídě a podpořit vzdělávání peda-
gogických pracovníků škol a pracovníků školských poradenských zařízení (ŠPZ) 
v oblastech zaměřených na porozumění podpůrných opatření a jejich zavedení do 
praxe. Důležitým úkolem je zabezpečit kvalitu poradenských služeb poskytovaných 
školám. Školy využívají komplexní systém poradenských služeb, a to v rámci školy 
i školských poradenských zařízení. Pro efektivní využití poradenských služeb ve 
škole je vhodné nastavit spolupráci jednotlivých pracovníků školního poradenského 
pracoviště. Cílovou skupinou jsou pracovníci ŠPP, tj. pedagogičtí pracovníci 
a školní psychologové. Fungování školských poradenských zařízení aktuálně rámují 
doporučení, zatím není přijata žádná závazná norma a standard kvality. 
Vedle role školských poradenských zařízení je třeba vytvořit společnou metodickou 
instrukci pro spolupráci škol a OSPOD (orgány sociálně-právní ochrany dětí) – role, 
odpovědnost, procesy, průsečíky spolupráce. S  tímto souvisí i očekávaná nutnost 
úpravy standardů kvality pro OSPOD a přesnější definice potřeb škol a školských 
zařízení. Nově formulovaným úkolem je vznik a podpora činnosti meziresortního 
výboru pro společné vzdělávání. Jelikož implementace společného vzdělávání, co by 
standard kvalitního vzdělávání pro každého žáka při zapojení všech relevantních 
aktérů, přesahuje dosah samotného MŠMT, je třeba ustanovit mezioborový výkon-
ný výbor pro řízení a strategii společného vzdělávání. Nově vzniklý poradní orgán 
vlády by sdružoval zástupce kompetentních resortů (MŠMT, MPSV, MZd), pedago-
gických fakult, profesních pedagogických asociací a dalších expertů z řad odborné 
veřejnosti. Optimálním výstupem implementace efektivní meziresortní a mezio-
borové spolupráce v oblasti společného vzdělávání by mělo být integrální zapojení 
škol do sítě služeb na lokální úrovni, tedy dostupných spolupracujících odborných 
služeb speciálně-pedagogického, zdravotnického a psychosociálního charakteru. 
Výhled
Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., ustanoveními uvedenými v § 16–§ 19, vy-
tvořila základní předpoklady pro naplňování principů inkluzivního vzdělávání ve 
vzdělávacím systému  ČR. V  novele školského zákona se upouští od kategorizace 
žáků (se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením). 
Mění se tak současný model horizontálního dělení žáků do kategorií na vertikální 
model posuzování míry/hloubky daného znevýhodnění a z něj vyplývající potřeby 
podpůrných opatření. Zavádí se pojem podpůrných opatření nezbytných pro zajiš-
tění maximálně dosažitelného plnohodnotného vzdělávání v hlavním vzdělávacím 
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proudu pro všechny žáky. Dále se zavádí nově definovaný pojem žáka se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Tímto pojmem se rozumí žák, který k naplnění svých 
vzdělávacích možností potřebuje podpůrná opatření. Podpůrná opatření mají být 
volena tak, aby odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 
jiným životním podmínkám. Základem je stanovení individuálních vzdělávacích 
cílů, na které navazuje identifikace vzdělávacích potřeb,  doporučení a  realizace 
podpůrných opatření (srov. Baslerová, Michalík, Monček a kol. 2014; www.inkluze.
upol.cz). S realizací podpůrných opatření na školách se začalo od 1. září 2016.
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VLIV NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
NA KVALITU ŽIVOTA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

INFLUENCE OF NON-STATE NON-PROFIT ORGANISATIONS 
ON THE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITES

Eva Zezulková

Anotace: Příspěvek poukazuje na aktuální podmínky související s podporou ob-
čanských iniciativ ve společnosti, vztahujících se ke vzniku a budování organizací 
hájících zájmy občanů se zdravotním postižením. Pozornost je věnována nestátním 
neziskovým organizacím, které jsou zakládány s  regionální či místní působností 
a které sdružují občany s nejrůznějšími typy postižení. Prezentace příkladu dobré 
praxe poukazuje na význam činnosti dobrovolníků, kteří prakticky naplňují závaz-
ky formulované Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením v oblasti Účast 
na kulturním životě, rekreace, volný čas a sport.
Klíčová slova: Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, 
nestátní neziskové organizace, Naděje pro všechny, z. s., osoby se zdravotním po-
stižením, hudební skupina Mentallica, dobrovolníci, Úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením, Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižení na období 2015–2020.

Abstract: The paper points out the current conditions related to the support of civic ini-
tiatives in society related to the establishment and building of organizations defending 
the interests of people with disabilities. Attention is paid to non-governmental non-pro-
fit organizations, which are founded with regional or local competence and which asso-
ciate citizens with various types of disabilities. The presentation of an example of good 
practice highlights the importance of the work of volunteers who are practically fulfilling 
the obligations set out in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the 
field of participation in cultural life, recreation, leisure and sport.
Keywords: National Council of Persons with Disabilities of the Czech Republic, Non-State 
Non-Profit Organisations, Hope for All, Z.S., Persons with Disabilities, Mentallica Music 
Group, Volunteers, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, National Plan to 
promote equal opportunities for people with disabilities for the period 2015–2020.

1 ÚVOD

Aktuální společenské a politické poměry v  našem státě umožňují rozvoj občan-
ských iniciativ, což se výrazně projevuje mj. ve vzniku a budování organizací hájí-
cích zájmy občanů se zdravotním postižením. Za tímto účelem byla založena v roce 
2002 střechová organizace osob se zdravotním postižením – Národní rada osob 
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se zdravotním postižením České republiky (NRZP ČR). Sdružuje takové spolky 
osob se zdravotním postižením, jejichž členskou základnu tvoří více než 50 % osob 
se zdravotním postižením či jejich zákonných zástupců. NRZP ČR je celostátní 
organizací a v každém kraji má svoje profesionální pracoviště. Je hlavním porad-
ním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále je členem 
čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postiže-
ním (European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disa-
bled Peoples’ International). Činnost organizací osob se zdravotním postižením je 
primárně zaměřena na dvě základní oblasti – obhajobu práv a zájmů těchto občanů 
a poskytování potřebných a doposud chybějících služeb.
Významný podíl na poskytování potřebných služeb v oblasti volnočasových aktivit 
osobám se zdravotním postižením mají nestátní neziskové organizace (NNO), které 
jsou zakládány s regionální či místní působností a které sdružují občany s nejrůz-
nějšími typy postižení. NNO v obecném slova smyslu jsou neziskové organizace, 
které nejsou zřizovány státem a na státu jsou nezávislé. Orientují se na obecně pro-
spěšnou činnost nebo k neziskovou činnost pro soukromý prospěch, např. spolky 
a pobočné spolky, nadace a nadační fondy, účelová církevní zařízení, obecně pro-
spěšné společnosti ad. Zájmové NNO jsou vůbec nejpočetnější skupinou NNO v   
českém neziskovém sektoru. Zaměřují se na organizování zájmové činnosti buď vý-
hradně pro své členy, nebo s přesahem do širší veřejnosti, kdy se jejich aktivity blíží 
službám poskytovaným určitým skupinám. Neziskové organizace poskytují široké 
pole pro zapojení formálních dobrovolníků, kteří se aktivně podílí na jejím chodu.
Problémy osob se zdravotním postižením jsou v první dekádě nového století dis-
kutovány a řešeny na řadě úrovní a proces inkluze osob se zdravotném postižením 
lze dokumentovat řadou otevřených diskusí o problematice osob se zdravotním po-
stižením na veřejnosti, což přináší proměnu vztahů veřejnosti k této skupině osob. 
Častější prezentace tématu zdravotního postižení v médiích a na veřejnosti přispívá 
k eliminaci diskriminujících předsudků a k tvorbě soudů a postojů, které jsou za-
loženy na rovnoprávném přístupu. Určité zpomalení procesu inkuze však přinesla 
ekonomická krize a přijímání tzv. „úsporných balíčků“. Došlo k  výraznějšímu 
snížení podpory zejména v oblasti dotační politiky, omezena byla i stavební činnost 
zaměřená na odstraňování bariér ve veřejných budovách, zastavena byla rovněž 
státní podpora pro pořizování nízkopodlažních a bezbariérových vozidel veřejné 
dopravy. Negativní dopady na osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny měla 
také restriktivní opatření v sociální oblasti, která byla realizována v rámci tzv. „so-
ciální reformy“ v roce 2012. Dlužno poznamenat, že problematika inkluze osob se 
zdravotním postižením je trvale dramatická nejen v České republice. 

2 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

V další části příspěvku představím příklad dobré praxe, kterým chci demonstrovat 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1_%C4%8Dinnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1_%C4%8Dinnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrovolnictv%C3%AD
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přístupy eliminující diskriminační předsudky vůči osobám se zdravotním postiže-
ním.
Nestátní nezisková organizace s názvem Naděje pro všechny, z. s. se od roku 2007 
se věnuje organizování volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé s převážně 
kombinovaným charakterem postižení (mentální retardací v kombinaci s lehčím 
fyzickým či smyslovým postižením, autismem, Downovým syndromem, ADHD, 
mozkovou obrnou atd.), jejich rodiče a přátele. Podnět ke vzniku  spolku vzešel 
v roce 2007 z řad rodičů dětí a mládeže se zdravotním postižením, jejichž cílem byla 
podpora integrace/inkluze, smysluplného zapojení do běžného života společnosti. 
Hlavní činnost spolku Naděje pro všechny je zájmová a prospěšná:
– Zastupuje své členy a hájí jejich zájmy ve vztahu ke všem organizacím, orgánům 
státní a veřejné zprávy, v jejichž rámci působí. Zajišťuje spolupráci s jinými organi-
zacemi.
– Zabývá se organizací veškeré činnosti vztahující se k  rozvoji zdravotně handi-
capovaných a jejich integraci ve společnosti, pořádá sportovní a kulturní aktivity 
sloužící k rozvíjení celkové osobnosti členů se zdravotním handicapem a organizuje 
volnočasové aktivity formou jednodenních akcí i vícedenních ozdravných pobytů.
– Doplňková výdělečná činnost není hlavním zájmem, ale slouží výhradně k finan-
cování činností definovaných ve Stanovách spolku.
– Seznamuje veřejnost s problematikou osob se zdravotním postižením prostřed-
nictvím vlastních tiskovin a webových stránek.

Celoročně jsou v rámci Naděje pro všechny organizována klubová setkání osob se 
zdravotním handicapem, jedno či vícedenní pobyty, hudebně dramatické kurzy 
uzavřené divadelním představením, sportovní olympiády a plesy. 
V roce 2017 byla založena v rámci spolku Naděje pro všechny hudební skupina Men-
tallica, jejímiž členy jsou hudebně nadaní členové spolku, kteří pod odborným ve-
dením Mgr. Viktora Pinkase a Jana Letovského hrají a zpívají trampské a lidové pís-
ně. V současné době vystupují na soukromých i veřejných akcích a jejich popularita 
stále roste.
Důležité je zmínit, že spolek Naděje pro všechny nemá žádné zaměstnance, vše zajiš-
ťují dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.
Za všechny si dovolím jmenovat předsedkyni výkonné rady Hanu Hubaczovou, jed-
natele výkonné rady Jiřího Motala a Pavlínu Motalovou. 

3 STRUČNÝ VÝČET SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2019

LEDEN–ÚNOR
– Divadelní kurz s cílem nacvičit divadelní představení „Mafiáni, to jsou páni“.
– Návštěva hokejového zápasu HC Vítkovice – HC Kometa Brno
Zapojení do projektu nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“. (Prostřednictvím mobilní 
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aplikace EPP si můžete vybrat z celé škály pohy-
bových aktivit, např.: chůze, chůze s kočárkem, 
běh, nordic walking, jízda na kole, bruslení, běž-
kování, lyžování, turistika, jízda na koni, tenis, 
aerobik, posilování, pohyb na invalidním vozíku. 
Výčet aktivit není zdaleka u konce. Ten, kdo bude 
chtít pohybem pomáhat, jistě si svůj druh pohy-
bu najde. Jakmile skončíte svoji zvolenou aktivitu, 
zjistíte, kolik jste nasbírali bodů, a pak je můžete 
přiřadit některému z projektů, které jsou v aplikaci 
uvedeny). 
Příklad:
Sportovec, který se rozhodl podpořit Naději pro 
všechny, poslal obrázek, kolik bodů vyjel a k tomu 
přidal text: „Dnešní bomby pro Mentallicu ve vě-
tru a dešti“ :)

BŘEZEN–DUBEN 
– Přípravy a realizace 10. výročního plesu 
Naděje pro všechny, z. s.
– Účast na postupové přehlídce amatér-
ských a experimentálních divadel EXPERIS 
v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu 
s  divadelním představením „Mafiáni to jsou 
páni!“, jehož generálka proběhla v roce 2018 v 
divadle loutek Ostrava.
– Turistický výlet Velikonoce v  Mikulově 
spojený s návštěvou vrchu Svatý kopeček, vy-
hlídky na lom Janičův vrch a prohlídkou jes-
kyně Na Turoldu, v níž bylo možné pozorovat 
spící netopýry. Součástí výletu byla návštěva 
Velikonočního jarmarku a prohlídka Miku-
lovského zámku. 

KVĚTEN–ČERVEN
– Turistický výlet do Písku spojený s návštěvou hradu Kámen, prohlídkou historic-
kého centra města Písek. Součástí výletu byla plavba lodí ze soutoku Otavy a Vltavy 
po řece Otavě. Zpáteční cesta byla zpestřena návštěvou ZOO v Jihlavě.
– Vystoupení hudební skupiny Mentallica na akci Lidé lidem 2019 v Komenského 
sadech.
https://www.nadejeprovsechny.cz/album/lide-lidem---mentallica-239.php
– Soustředění hudební skupiny Mentallica před vystoupením na hudebním festi-

https://www.nadejeprovsechny.cz/album/lide-lidem---mentallica-239.php
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valu v Liberci.
https://www.nadejeprovsechny.
cz/album/soustredeni-kapely-
-mentallica-240.php
– Účast na hudebním festivalu 
Tulifest, který se uskutečnil na 

Soukenném náměstí v Liberci. Byl to již 6. ročník sou-
těžní přehlídky pro začínající hudebníky bez ohledu 
na věk či hendikep. Výkony jednotlivých vystupujících 
posuzovala porota tvořena profesionálními zpěváky 
a lidmi z hudební branže. Pro vítěze byly připraveny 
ceny v podobě natočení singlu v profesionálním studiu 
Brainstorm, vystoupení na festivalech Benátská noc 
(OFFICIAL) 2020 a Létofest 2019 – Liberec a na Týdnu 
s Tulipanem 2019. 

Hudební skupina Mentallica získala třetí místo, což obnáší natočení singlu v 
profesionálním studiu Brainstorm a účast na Týdnu s Tulipánem 2019. Je to skvělý 
úspěch v konkurenci soutěžících bez handicapu.
https://www.nadejeprovsechny.cz/album/tulifest-liberec-2019-242.php

ČERVENEC–SRPEN 
– Letní tábor v Jeseníkách
– Vystoupení skupiny Mentallica na Letních slavnostech, pořádaných Úřadem 
městského obvodu Ostrava-Jih.

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 
– Vystoupení hudební skupiny Mentallica na vernisáži výstavy fotografií Laby-
rint duše v  rámci projektu Fotografiemi pro radost, která je instalována v  budově 
Magistrátu města Ostravy a v lázních Klimkovice
– Účast na sportovním dni ve sportovním areálu Hamr sport v Praze-Bráníku, který 
pořádá spolek Fotografiemi pro radost. Naději pro všechny reprezentovalo 17 vybra-
ných sportovců, po zakončení soutěží vystoupila se svým programem hudební sku-
pina Mentallica.
– Vystoupení hudební skupiny Mentallica na 20. ročníku festivalu Souznění v Karlo-
vých Varech a Franiškových Lázních.
– Vystoupení hudební skupiny Mentallica na koncertě Všechny barvy duhy v Divadle 
Antonína Dvořáka v Ostravě.

https://www.nadejeprovsechny.cz/album/soustredeni-kapely-mentallica-240.php
https://www.nadejeprovsechny.cz/album/soustredeni-kapely-mentallica-240.php
https://www.nadejeprovsechny.cz/album/soustredeni-kapely-mentallica-240.php
https://www.nadejeprovsechny.cz/album/tulifest-liberec-2019-242.php
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– Vystoupení hudební skupiny Mentallica v rámci koncertu Marie Rottrové v Ostravě.
– Vystoupení hudební skupiny Mentallica na Adventu plném KŘÍDLENÍ, pořáda-
ném nadačním fondem, jehož posláním je „skládat se na křídla místních neziskovek“ 
(www.kridleni.cz). Křídlení je výzva pomoci druhým, kteří nemají tolik štěstí a jsou 
na tom jinak. 

Nyní krátce zpět k  teorii. Článek 30 Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením Účast na kulturním životě, rekreace, volný čas a sport deklaruje právo 
osob se zdravotním postižením účastnit se kulturního života, tj. mít přístup ke kul-
turním materiálům, k televizním programům, filmům, divadelním a jiným před-
stavením a mít přístup na místa určená pro kulturní aktivity, jako jsou divadla, mu-
zea, kina, knihovny, služby pro turisty a v co nejvyšší možné míře i do historických 
památek a na místa národního kulturního dědictví. Dále se tento článek týká závaz-
ku přijmout taková opatření, která poskytnou osobám se zdravotním postižením 
možnost rozvíjet a využívat tvůrčí, umělecký a intelektuální potenciál. V článku je 
zmíněno i právo osob se zdravotním postižením na uznání a podporu jejich spe-
cifické kulturní a jazykové identity, a to včetně znakové řeči a kultury neslyšících. 
Zmíněna je i důležitost podpory rekreačních, volnočasových a sportovních aktivit 
osob se zdravotním postižením.
Hlavním cílem Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdra-
votním postižení na období 2015–2020 v této oblasti je v co nejširší míře podporovat 
odstraňování fyzických i administrativních bariér bránících intenzivnějšímu pří-
stupu osob se zdravotním postižením ke kulturním statkům a službám a současně 
umožnit těmto osobám důstojnou seberealizaci, popř. i pracovním zapojením v kul-
turní oblasti. Kulturní politika zohledňuje potřeby osob se zdravotním postižením 
a nahlíží na účast těchto osob na kulturním životě jako na významný prostředek 
jejich začleňování se do pospolitosti celé společnosti a do jisté míry i překonávání 
jejich postižení, čímž je akcentována i terapeutická a rehabilitační funkce kultury 
související s jejími kreativními efekty. 

Prezentovaný harmonogram aktivit spolku Naděje pro všechny za rok 2019 je pouze 
ilustračním, ale domníváme se, že výstižným příkladem inkluze osob se zdravot-
ním postižením do společnosti a naplňování jejich práv v oblasti Účast na kulturním 
životě, rekreace, volný čas a sport. Možná to vše vypadá až příliš idylicky, ve sku-
tečnosti jsou všechny aktivity podmíněny velkým úsilím dobrovolníků ve smyslu 
organizačního, finančního a personálního zajištění průběhu aktivit. Chceme však 
poukázat na něco, co se nedá finančně vyčíslit, a to je „dobrá vůle“, bez níž nelze 
plnit úkoly, související s bouráním předsudků ve společnosti a přijetím „jinakosti“ 
v nejširším slova smyslu. Dobrovolníkům v Naději pro všechny se to daří a patří jim 
za to veliký dík. 
Určitě by se našlo takových příkladů hodně a obecně lze konstatovat, že dobro-
volníci působící v  nestátních neziskových organizacích, jejichž cílovou skupinou 
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jsou osoby se zdravotním postižením, tak prakticky naplňují závazky formulované 
Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením v různých oblastech. Zároveň 
tak nemalou měrou přispívají jak k humanizaci celé společnosti, tak ke zlepšení 
kvality života osob se zdravotním postižením. Jsou důležitými partnery v sociál-
ní rehabilitaci osob se zdravotním postižením v rámci koordinované rehabilitace. 
Rozumí termínu „speciální potřeby osob se zdravotním postižením“ a znají cesty 
k jejich uspokojování. 

4 ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že postavení osob se zdravotním postižením v České re-
publice je aktuálně podpořeno existencí solidního právního rámce a opírá se o pře-
vážně pozitivní postoje majoritní části společnosti. Případné diskriminační či ome-
zující tendence, s nimiž se osoby se zdravotním postižením ještě občas setkávají, 
nejsou ve většině případů výsledkem vědomého úsilí o poškozování či neřešení zá-
jmů osob se zdravotním postižením, ale často výsledkem poměrně nízkého vědomí 
o skutečných problémech a potřebách osob se zdravotním postižením jako skupiny 
i jednotlivců.
I nadále zůstává řada otevřených a nedořešených otázek, které se přímo dotýka-
jí života jednotlivých skupin osob se zdravotním postižením. Nepříznivou situaci 
můžeme pozorovat v  oblasti zaměstnávání osob se  zdravotním postižením, stále 
narážíme na architektonické bariéry u veřejných budov a bohužel i dopravních sta-
veb, které byly postaveny v době platnosti stavebního zákona, který bezbariérovou 
výstavbu ukládá. Je nezbytné důsledně uplatňovat princip inkluzivního vzdělávání 
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a návazně systémově řešit pod-
mínky vzdělávání studentů se zdravotním postižením v rámci terciárního stupně 
vzdělávání ad. Cesty k rovným příležitostem jsou zatím nerovné, ale určitě jich při-
bývá.
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