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O PROJEKTU
Projekt MUNI 4.0, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 (2017–2022), míří
ke zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy trhu práce,
pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti. Rozvíjí
strategické oblasti oboru a důrazem na výraznou kvalitativní změnu přibližuje univerzitu
standardům EU. Cílem je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality
programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu. Projekt je
komplementární k ERDF SIMU+ (2017–2022).
Všechny stávající studijní programy, které do projektu vstupují a mají se v rámci
realizace projektu upravovat a modernizovat, prošly v roce 2018 vnitřní evaluací. To se týká
i studijního programu Logopedie (Bc.) na Pedagogické fakultě MU, který je součástí
uvedeného projektu (původní název studijního programu Speciální pedagogika – komunikační
techniky).
Od akademického roku 2019/2020 se začne využívat při výuce bakalářského
studijního programu Logopedie pomůcek nakoupených v rámci projektu SIMU+. Cílem KA5
projektu je zajistit infrastrukturní potřeby inovované výuky studijního programu Logopedie.
Zakoupené odpovídající technické pomůcky umožní simulaci práce a podpory u žáků
s různým druhem postižení (s narušenou komunikační schopností, se sluchovým, zrakovým
a tělesným postižením se zaměřením na mozkovou obrnu a se specifickými poruchami učení)
přímo ve výuce a povedou k posílení praktické výuky studentů v oblastech diagnostiky,
simulace, intervence a poradenství.
Pořízené materiálně-technické vybavení pro potřeby inovované výuky umožní:
̶

Využívat speciálněpedagogické nástroje a postupy pro daný okruh jedinců
s postižením (znalost diagnostických domén u jedinců s NKS, se sluchovým
postižením, se zrakovým nebo tělesným postižením a se SPU).
̶

Ovládat intervenční postupy v práci s diagnostickými nástroji teoreticky i prakticky.
̶

Implementovat simulační techniky a práci s diagnostickými nástroji do výuky.
Díky praktické výuce s využitím pomůcek dojde k osvojení profesních kompetencí,

které jsou nezbytné pro práci s heterogenní skupinou, a také k lepšímu pochopení potřeb žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny činnosti realizované v rámci KA2 jsou
v souladu

s plánovanými

úpravami

studijního

programu

realizovaného

v rámci
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komplementárního ESF projektu. Díky realizaci uvedených činností bude zaplněna mezera
na trhu práce a zaměstnavatelé (školy, poradenská pracoviště a další) získají kvalitně vzdělané
odborníky s rozvinutými praktickými dovednostmi (viz obr. 1).

Obr. 1: Struktura vazeb ESF KA2 na aktivity komplementárního ERDF projektu KA5 (bakalářský studijní
program Logopedie)

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se zdravotním postižením je stále více
směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí.
Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními
pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva zdravotnictví
a ministerstva práce a sociálních věcí). Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká
nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního věku, přes školní věk až po
věk dospělých a seniorů. Studium je jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu
logopedie v oblasti neučitelské pedagogiky zaměřeno na vytváření nových oborových,
pedagogických,

psychologických,

komunikačních

a dalších

osobnostně-kultivačních

kompetencí.
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Cílem studijního programu Logopedie je na bakalářské úrovni připravit absolventy
tak, aby pod vedením zkušeného speciálního pedagoga – logopeda, magistra, uměli využívat
speciálněpedagogické nástroje a postupy pro daný okruh jedinců s postižením (znalost
diagnostických domén u jedinců s narušenou komunikační schopností, se sluchovým,
zrakovým nebo tělesným postižením), ovládali intervenční postupy v práci s diagnostickými
nástroji teoreticky i prakticky, simulační techniky a práci diagnostickými nástroji, které byly
pořízeny k tomuto účelu v průběhu realizace projektu SIMU+. Pro potřeby inovované výuky
ve studijním programu Logopedie se počítá s vydáním metodických materiálů ve shodě
s profilovými předměty.
V letech 2018–2019 se jedná v rámci MU o vydání této řady metodických textů
v elektronické podobě:
 Chleboradová, B., Kopečný, P. – Speciálněpedagogická diagnostika logopedická
 Chleboradová, B. – Alternativní a augmentativní komunikace
 Kopečná, P., Chleboradová, B. – Komunikační a simulační techniky logopedické
 Doležalová, L., Horáková, R. – Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická
 Horáková, R. – Komunikace osob s duálním smyslovým postižením
 Doležalová, L., Horáková, R. – Komunikační a simulační techniky surdopedické
 Röderová, P. – Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická
 Vrubel, M. – Simulační techniky oftalmopedické
 Opatřilová, D. – Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická
 Opatřilová, D. – Somatopedické simulační techniky a intervence
 Bartoňová, M. – Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u žáků se
specifickými poruchami učení

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Řešitel KA2 projektu MUNI 4.0 za PdF MU
V Brně 12. srpna 2018
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ÚVOD
Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická je nedílnou součástí studijního
programu Logopedie a studijního programu Speciální pedagogika. Na významnosti nabývá
zvláště u dětí a žáků s tělesným postižením (obrny, deformace, malformace, svalové dystrofie
ad.). Důsledky tělesného postižení se projevují nejen v pohybu, v komunikaci, grafomotorice,
psaní, kresbě, sebeobsluze, ale i v samotných procesech učení a dalších složkách osobnosti.
Tělesné postižení je často kombinované s dalšími vadami, například mentálním nebo
smyslovým postižením a s narušenou komunikační schopností, proto je v praxi důležité, aby
pedagogové uměli aplikovat diagnostické nástroje u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Abychom mohli správně naplánovat intervenci, je nezbytné nejdříve provést
speciálněpedagogickou diagnostiku, která vyústí v pedagogickou diagnózu s následným
návrhem opatření.
Cílem předkládaného metodického materiálu je:
 stručně popsat teoretická východiska;
 seznámit studenty se specifiky speciálněpedagogické diagnostiky somatopedické;
 vysvětlit diagnostické metody a nástroje používané při somatopedické diagnostice;
 charakterizovat diagnostické domény u žáků s tělesným postižením;
 popsat specifika somatopedické diagnostiky vzhledem k věkovým obdobím.

doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

V Brně dne 12. srpna 2018
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1 POJETÍ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY SOMATOPEDICKÉ
1.1 Vymezení diagnostiky a speciálněpedagogické diagnostiky
Diagnostika
Termín diagnostika se objevuje v řadě vědních oborů (diagnostika lékařská,
psychologická, sociální ad.). V odborné literatuře nacházíme různá vymezení, ve kterých je
diagnostika chápána jako proces poznávací, hloubkový, rozlišující poznání, jako posloupnost
činností vedoucí k diagnóze apod. (srov. Průcha, Walterová & Mareš, 2009; Přinosilová, 2007
ad.). Diagnostiku žáka chápe Hrabal (2002) jako poznávání individuálních zvláštností
a osobnosti jedince za účelem optimalizace výchovy a využití jeho potenciálu. Diagnostika
ve speciální pedagogice se zabývá průběhem dosavadního vývoje jedince a zjišťuje příčiny
možných vývojových odchylek s ohledem na další rozvoj osobnosti (Přinosilová, 2007).
Diagnostika je poznávací proces. Cílem je poznání jedince, jeho důležitých znaků,
charakteristik, vztahů a souvislostí. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání.
Diagnostika zkoumá průběh vývoje jedince. Na diagnóze se podílejí lékaři, psychologové,
speciální pedagogové, sociální pracovníci a jiní, jde tedy o týmovou práci.
Vymezení a pojetí diagnostiky
Diagnostiku lze chápat v užším nebo širším vymezení.

Vymezení diagnostiky

Užší vymezení
Speciálněpedagogickou
diagnostiku provádí
speciální pedagog

Širší vymezení
Diagnostika ve speciální
pedagogice zahrnuje
komplexní diagnostiku

Schéma 1: Vymezení diagnostiky
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Speciálněpedagogická část diagnostiky je zaměřena na zjištění úrovně výchovy
a vzdělávání jedince s postižením s ohledem na možnosti jeho dalšího vzdělávání. Sleduje
kompetence, které jsou v důsledku jeho postižení omezeny, ale stejně tak se zabývá
i dovednostmi, které zůstaly nenarušeny. Provádí ji speciální pedagog a sleduje úroveň
a schopnosti jednotlivých složek osobnosti (diagnostických domén). Diagnostika ve speciální
pedagogice zahrnuje komplexní diagnostiku, tj. lékařskou, psychologickou, sociální
a speciálněpedagogickou (Přinosilová, 2007; srov. Zezulková, Kovářová, 2013 ad.).

Pedagogická

Speciálně pedagogická
diagnostika

diagnostika

Zdravý jedinec

Probíhá
individuálně,
skupinově

Žák se SVP

Vyžaduje
individuální
přístup

Schéma 2: Pojetí diagnostiky

Speciálněpedagogickou diagnostiku chápeme jako podpůrnou diagnostiku, a musí tak
splnit jiné nároky než jen zjistit případné odchylky ontogeze vývoje. Musí zohledňovat
celkovou situaci dítěte s přihlédnutím k socio-ekonomickým podmínkám, stádiu vývoje
a možnostem dalšího rozvoje, a tím konceptuálně usilovat o rozšíření kompetencí dítěte.
Speciálněpedagogická diagnostika somatopedická
Diagnostika somatopedická se zabývá jedinci s tělesným postižením, zdravotním
oslabením

a jedinci

dlouhodobě

nemocnými.

Speciálněpedagogická

diagnostika

somatopedická je zaměřena na proces výchovy a vzdělávání a sleduje kompetence, které jsou
u jedince v důsledku tělesného postižení (nebo nemoci) změněny nebo omezeny. Současně se
ale zabývá i dovednostmi, které narušeny nebyly.
Obvykle sledujeme úroveň hrubé motoriky, jemné motoriky, grafomotoriky a kresby
(v základní škole psaní), laterality a senzomotoriky, sebeobsluhy, komunikačních schopností,
rozumových schopností, smyslového vnímání, citové a sociální oblasti.
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Členění diagnostiky podle různých kritérií
Diagnostiku jako proces lze členit podle různých hledisek:
Hlediska členění
Podle rozsahu cílů

Podle etiologie postižení

Popis
-

diagnostika globální (zaměřena na celou osobnost)
parciální (zaměřuje se pouze na určité aktuální projevy)

-

diagnostika kauzální (když známe příčinu vzniku
postižení)
diagnostika symptomatická (není známa příčina vzniku
postižení, vycházíme z příznaků)

Podle časového sledu

Podle druhu postižení

Podle věku klienta

-

vstupní
průběžná
výstupní

-

diagnostika somatopedická
diagnostika psychopedická
diagnostika etopedická
diagnostika logopedická
diagnostika surdopedická
diagnostika oftalmopedická
diagnostika SPU
diagnostika více vad

-

diagnostika raného a předškolního věku
diagnostika školního věku a dospívání
diagnostika dospělosti
diagnostika stáří

Tab. 1: Členění diagnostiky

Speciálněpedagogická diagnostika se zabývá jedinci se speciálními vzdělávacími
potřebami, zabývá se výchovou a vzděláváním, sleduje vývoj jedince a snaží se identifikovat
příčiny odchylek s ohledem na další rozvoj osobnosti. Na základě diagnostiky vzniká
pedagogická diagnóza, s následnou prognózou a návrhem intervence. Diagnostiku lze
chápat v užším nebo širším vymezení a lze ji členit podle různých kritérií.

1.2 Cílová skupina
Cílovou skupinou diagnostiky jsou jedinci se zdravotním postižením (v našem
kontextu nás zajímá postižení tělesné) a jedinci se zdravotním znevýhodněním (zdravotní
10

oslabení, dlouhodobá nemoc). Obor somatopedie se zabývá výchovou, vzděláváním
a profesní přípravou dětí, mládeže i dospělých osob.

Cílová skupina

Obrny centrální
Zdravotní
postižení

Obrny periferní

Deformace, malformace, amputace
Dlouhodobá onemocnění
Zdravotní
znevýhodnění
Zdravotně oslabení

Schéma 3: Cílová skupina somatopedické diagnostiky

Tělesné postižení
„Tělesné postižení je postižení, které brání mobilitě, pracovní činnosti, dělí se
na přechodné a trvalé, vrozené a získané“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 442). Vítková (2003, s. 4)
vymezuje termín tělesné postižení: „Osoby s tělesným postižením představují velmi
heterogenní skupinu, jejichž společným znakem je omezení pohybu, a toto tělesné postižení
postihuje člověka v celé jeho osobnosti.“ Jako tělesně postižený je označován člověk, který je
omezen „v pohybových schopnostech v důsledku poškození podpůrného nebo pohybového
aparátu nebo jiného organického poškození“ (Gruber, Lendl, 1992, in Vítková, 2003, s. 41).
Jankovský (2001, s. 31) uvádí: „Tělesným (somatickým) postižením rozumíme v obecné rovině
takové postižení, které se projevuje buďto dočasnými, anebo trvalými problémy v motorických
dispozicích člověka (dítěte).“ Poruchy hybnosti mohou být různého stupně a různého typu.
Hlavním znakem osob s tělesným postižením je celkové nebo částečné omezení hybnosti.
Aspekty tělesného postižení
Tělesné postižení se projevuje nedostatečnou pohybovou kompetencí a deformovaným
zevnějškem. Vrozené postižení, respektive získané v raném věku, ovlivňuje ve větší míře
vývoj jedince, ale subjektivně není tak traumatizující. Naopak postižení získané představuje
vyšší trauma, protože postižený jedinec ví, co ztratil, dokáže porovnávat a novou situaci
považuje jednoznačně za horší (Fialová, Opatřilová, Procházková, 2012).
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Charakteristika okruhu osob se zdravotním znevýhodněním
Do okruhu osob se zdravotním znevýhodněním patří žáci zdravotně oslabení,
dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími zdravotními poruchami, které mohou vést k poruchám

Zdravotně
znevýhodnění žáci

učení a chování.

Zdravotně oslabení
Dlouhodobě nemocní
S lehčími zdravotními poruchami

Schéma 4: Žáci se zdravotním znevýhodněním

Mezi jedince se zdravotním oslabením zařazujeme osoby s chronickým onemocněním.
Chronické nemoci představují v současné době v dětské populaci vážný zdravotní problém.
Chronická onemocnění mohou vážně zasahovat do životního stylu, režimu dne,
volnočasových aktivit a podobně. Jedinci s chronickým onemocněním se také často musí
vyrovnat nejen s organickou zátěží, ale také s psychickými problémy.
Chronická onemocnění
Mezi chronická onemocnění můžeme zařadit:
 alergická a astmatická onemocnění;
 chronická onemocnění dýchacích cest (akutní zánět průdušek, cystická fibróza ad.);
 metabolická onemocnění (cukrovka, dna, fenylketonurie, poruchy štítné žlázy ad.);
 kožní onemocnění (atopický ekzém, lupénka, akné ad.).

Dlouhodobá onemocnění
Nemoc lze definovat jako porušení rovnováhy mezi organismem a jeho prostředím,
které vyvolává důsledky v anatomických a funkčních změnách organismu. Nemoci
klasifikujeme s ohledem na délku a charakter jejich průběhu. Rozlišujeme nemoci krátkodobé
(akutní) a dlouhodobé (recidivující a chronické) (Katalog podpůrných opatření, 2015). Mezi
dlouhodobá onemocnění například patří:
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 onemocnění krve;
 nádorová onemocnění;
 neurologická onemocnění (EPI);
 onemocnění nervového systému (zánět mozkových blan, migréna, meningitida – zánět
mozkových blan ad.);
 onemocnění ledvin a močových cest;
 poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie);
 poruchy imunitního systému.

Reakce na nemoc jsou u dětí výraznější než u dospělých, protože jsou ovlivněny
nezralostí organismu a s jejich vývojovou úrovní. Největším problémem se z hlediska
školního prospěchu stává rekonvalescence po prodělané nemoci. Může přetrvávat zvýšená
vyčerpanost, která se projevuje určitou změnou v chování a prožívání. Závažná chronická
onemocnění (např. epilepsie, cukrovka, astma) obyčejně ovlivňují i základní psychické
potřeby, jejich individuálně-specifické zaměření a možnosti uspokojování. Pro výuku je nutná
podstatná změna přístupů v potřebě stimulace. Nemocné děti mají menší potřebu stimulace,
mnohé intenzivnější podněty nebo jejich zvýšená frekvence mohou dítě nadměrně dráždit
a vyčerpávat. Snadná unavitelnost vede ke snížení potřeby nových zkušeností a zvyšuje
tendenci dodržovat stereotypně určená pravidla chování a rituály denního režimu (Vágnerová,
2004).
Chronická onemocnění se vyznačují vleklým, dlouhodobým, často celoživotním průběhem.
Nemoci klasifikujeme s ohledem na délku a charakter jejich průběhu. Rozlišujeme nemoci
krátkodobé (akutní) a dlouhodobé (recidivující a chronické). Nemoci ovlivňují v různé míře
kvalitu života nejen po stránce biologické, ale i psychosociální. Často je nutné do denního
režimu zařadit určitá režimová opatření (např. opakovaná chemoterapie, krevní transfuze,
aplikace inzulínu, dechová a svalová cvičení, dietní návyky), která se promítají i do procesu
výchovy, vzdělávání, pracovního a společenského uplatnění těchto jedinců (srov. Čadová et
al., 2015).
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1.3 Vybrané druhy tělesného postižení a onemocnění
Mozková obrna
Vymezení pojmu: Pojem dětská mozková obrna (DMO) u nás zavedl v roce 1959
zakladatel české dětské neurologie Ivan Lesný, který ji definuje jako „raně vzniklé postižení
mozku (před porodem, při porodu nebo krátce po něm), projevující se převážně v poruchách
hybnosti a vývoje hybnosti“ (1985, s. 9). Dle druhého aktualizovaného vydání MKN-10
(platného k 1. 1. 2010) došlo ke změně názvu: místo dětská mozková obrna (DMO) se
používá termín mozková obrna (MO; G80).
Lesný zavedl v roce 1952 označení perinatální encefalopatie, v roce 1959 pak název
dětská mozková obrna. Dřívější označení perinatální encefalopatie se však nadále používá pro
souhrn všech druhů a stupňů raného poškození mozku v perinatálním období, které může mít
za následek, jak uvádí Kábele (1988, s. 11):
 těžké poruchy hybnosti (dětská mozková obrna);
 poruchy psychomotoriky (lehká mozková dysfunkce);
 poruchy psychiky, intelektu (mentální retardace);
 poruchy vědomí (epileptické záchvaty).

Tyto poruchy se vyskytují v různém stupni a v různých kombinacích. K nim se pak
ještě přidružují další poruchy, a to poruchy zraku, sluchu a řeči. Mozková obrna je v širším
slova smyslu každá obrna mozkového původu, tzn. vzniká z poruchy mozkového řízení
pohybu, tedy obrna centrální. Jedná se tedy o poruchy řízení hybnosti a vývoje řízení
hybnosti a jiných centrálních funkcí plynoucí z postižení mozku v nejranějším dětství
(Defektologický slovník, 2000, s. 213).
Příčiny mozkové obrny
„Etiologie dětské mozkové obrny je velmi rozmanitá, ale ne vždy prokazatelná, často
se různé příčiny kombinují“ (Šlapal, 2002, s. 23; srov. Kraus, 2005). Příčiny vzniku mozkové
obrny se člení dle doby vzniku poškození CNS na období prenatální, perinatální a postnatální
(podrobněji viz Opatřilová, 2010).
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Příčiny MO

Prenatální

Perinatální

Postnatální

Schéma 5: Etiologie MO

Klasifikace mozkové obrny
V současné době existuje několik klasifikací mozkové obrny. Pro naše účely jsme
vybrali klasifikaci Kapounka (1989). Čtenář se podrobnosti k jednotlivým formám mozkové
obrny dočte např. v publikacích: Kraus a kol. 2005; Vítková, 2006; Opatřilová, 2010, ad.
MO

Spastická

Diparetická

Hemiparetická

Nespastická

Kvadruparetická

Hypotonická

Dyskinetická

Mozečková

Schéma 6: Klasifikace MO

Klinické projevy
Následkem poškození centrální nervové soustavy vznikají různorodé klinické projevy.
První popis onemocnění podal W. J. Little (1810–1894). Klinické projevy jsou určovány
kvalitou, rozsahem a dobou trvání účinku patologické noxy (Bednařík, Brázdil, 1999).
Kotagal (1996) uvádí, že ke klinickým příznakům patří:
 vývojová retardace (zpožďování motorického vývoje);
 odchylky ve vývoji hybnosti (abnormity vzpřimování, lokomoce a jemné motoriky);
 odchylky svalového tonu (hypotonie, hypertonie, asymetricky zvýšený tonus očních
svalů, který často vede ke vzniku strabismu);
 abnormální kinézy a postury (např. přetrvávající držení ručky v pěst, extenční držení
dolních končetin s propjatými špičkami a hypertonickými adduktory, snížená kloubní
mobilita, opistotonické držení);
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 reflexologické odchylky (např. zvyšování šlachosvalových reflexů, přetrvávání
primitivních reflexů, které již měly vymizet);
 poruchy somatického růstu (hlavně u těžších forem dětské mozkové obrny);
 ortopedické komplikace (např. zkrácení Achillových a kolenních šlach bránící chůzi).
Pro dětskou mozkovou obrnu jsou charakteristické:
 nerovnoměrný vývoj;
 tělesná neobratnost, která postihuje hrubou, ale zejména jemnou motoriku;
 patrná je zvýšená pohyblivost a neklid;
 nesoustředěnost, těkavost;
 nedokonalost vnímání;
 nedostatečná představivost;
 překotné a impulsivní reakce;
 emoční labilita a výkyvy v duševní výkonnosti;
 opožděný vývoj řeči a vady řeči (srov. Šlapal, 2002; Kraus, 2005; Vítková, 2006;).
Přidružená postižení
K mozkové obrně se často přidružují další poruchy:
 poruchy řeči;
 mentální retardace;
 epileptické záchvaty;
 poruchy smyslové;
 ortopedické vady;
 poruchy učení;
 poruchy chování.

Mozková obrna je trvalé a nikoli neměnné postižení hybnosti a vzpřimování. Vzniká
následkem neprogresivního defektu nebo poškozením nezralého mozku. Rozlišujeme formy
spastické a nespastické. Kromě motorického postižení se objevují další projevy: epilepsie,
zrakové obtíže, poruchy učení, mentální retardace, problémy s příjmem potravy, narušená
komunikační schopnost, poruchy chování a ortopedické vady. Součástí rehabilitace je
optimální edukace.
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Duchenneova progresivní svalová dystrofie (DMD)
Duchenneova svalová dystrofie (myopatie) je nejčastější formou svalových dystrofií.
„Svalová dystrofie je mizení svaloviny degenerativním rozpadem. Vlákna se nahrazují
vazivem a tukovou tkání“ (srov. Defektologický slovník, 2000; Vokurka, Hugo, 2000; ad.).
Tato choroba je charakterizována destrukcí svalových vláken, v pozdějších stádiích
postihující i dýchací svaly a srdeční sval. Vede k těžkému postižení jedince a jeho
předčasnému úmrtí. DMD patří do skupiny svalových onemocnění, o jejichž patogenezi
nebylo do 80. let 20. století téměř nic známo. Postupně byly identifikovány jednotlivé geny,
které jsou v důsledku genové mutace zodpovědné za rozvoj onemocnění.

Etiologie
Příčinou DMD je recesivně dědičné onemocnění vázané na chromozom X. Je
způsobeno mutacemi genu, který kóduje protein dystrofin (Vondráček, Petrásková 2007, s. 8).
Jedná se tedy o dědičné onemocnění kosterních svalů a srdečního svalu, které postihuje téměř
výlučně chlapce (srov. Mortier, 1994; Vokurka, Hugo 2000; Nevšímalová, Růžička, Tichý,
2002). Mortier (1994, s. 283) uvádí, že se x-chromozomálně recesivně vázaná dystrofie svalů
může výjimečně objevit i u děvčat.
Průběh
Průběh tohoto onemocnění se vyznačuje rychlou progresí, rozvoj choroby trvá
přibližně deset let. Manifestuje ve věku 2–5 let, k úmrtí dochází zpravidla mezi 20–30 rokem
(srov. Káš, 1997; Nevšímalová, Růžička, Tichý 2002). „Od výskytu prvních pohybových
nápadností ke stanovení diagnózy uplynou průměrně asi dva roky“ (Dachender a Ellinger, in
Kallenbach, 2000, s. 251). Včasně stanovená diagnóza by mohla zajistit, že by postižené děti
zavčas získaly adekvátní lékařskou, terapeutickou a pedagogickou podporu. Nadměrné
výukové požadavky a zážitky neúspěchu by mohly být pedagogicky ovlivněny. Také rodiče
by mohli být včas informováni a mohlo by se jim individuálně poradit a přizpůsobit se tak
jejich rodinné situaci. Mortier poukazuje na potenciální možnosti screeningu novorozenců
(1994, s. 292) a popisuje jedenáct charakteristických stádií pohybových a funkčních omezení
při myopatii (1994, in Kallenbach, 2000, s. 253).
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Stádia

Popis pohybových funkčních omezení

I

lehká svalová slabost, zvláště v oblasti pánve a pasu, časté zakopávání a pády

II
III

neschopnost skákat, problémy s koordinací, zřetelná lordóza, kolébavá (batolivá) chůze, běh a chůze do
schodů ještě možné
chůze do schodů s oporou o zábradlí, zvláštní způsob vstávání ze země: Gowersův příznak
(myopatický šplh)

IV

schopnost chůze a běhu značně omezená, pomalá chůze po schodech s dopomocí možná

V

chůze ještě možná, nastává však rychle únava, chůze po schodech již není možná

VI

chůze možná s lehkou oporou, vstávání ze země i ze židle jen s dopomocí

VII

chůze je možná jen na kratší vzdálenosti a s dopomocí

VIII
IX

chůze již není možná, závislost na invalidním vozíku, vozíkem pacient sám může pohybovat, je ještě
schopen dalekosáhlé sebeobsluhy a vzpřímeného sedu
neschopnost sebeobsluhy, pacient může ještě sedět vzpřímen, ale není schopen se posadit z polohy na
zádech

X

postižený může sedět vzpřímeně, ale již nezvládá ani minimální sebeobsluhu, hlas je tišší

XI

sed již není možný, pacient je upoután na lůžko, je zcela závislý na pomoci druhých, má problémy
s dýcháním a řečí

Tab. 2: Stádia pohybových a funkčních omezení

Symptomy
Symptomy se projevují nejdříve jako svalová slabost, která postihuje nejprve svalstvo
pánevního pletence. Proto se objevuje myopatická chůze s hyperlordózou. Následuje postižení
stehenního a trupového svalstva, které vede ke vzniku myopatického šplhu. Dítě obtížně
vstává a pomáhá si tak, že šplhá rukama po stehnech. Brzy se objevuje i charakteristická
pseudohypertrofie lýtek. Kontraktury Achillovy šlachy způsobují chůzi po špičkách a dítě
potřebuje oporu, přestává chodit do schodů, což těžce omezuje jeho život. Postupně se
přidružuje postižení kořenového svalstva horních končetin. Mezi 8–13 rokem se chůze stává
již zcela nemožnou a nemocní jedinci jsou upoutáni na vozík. Intelekt není porušen. Rychle se
rozvíjí kyfoskolióza. Mezi 15–20 rokem jsou pacienti zcela imobilní, upoutaní na lůžko.
Rozvíjí se kardiomyopatie a dechová insuficience. Dechové potíže může zmírnit podpůrná
ventilační péče (srov. Mortier, 1994; Vítková, 1998; Kallenbach, 2000; Vítková, 2006).
Léčba
Léčba je zaměřena na pravidelnou rehabilitaci. Ortopedické pomůcky včetně ortéz
a cílené chirurgické zákroky (např. prolongace Achillovy šlachy) prodlužují možnost chůze až
o dva roky. V pozdějších fázích onemocnění jsou doporučovány i operační korekce skoliózy.
V medikamentózní léčbě je možné podpůrné podávání kortikoidů, případně anabolických
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steroidů a imunosupresívní léčby, které mohou průběh nemoci lehce zpomalit. Ani přes
intenzivní terapeutické úsilí se prognózu nemocných nepodařilo výrazně zlepšit. Většinou
v průběhu druhé, řidčeji třetí životní dekády vede toto onemocnění, často podmíněno
oslabením dýchacího svalstva, částečně za účasti srdce, ale také díky infekcím, ke smrti.
Protože DMD není dodnes vyléčitelná, pomocí interdisciplinární léčby se usiluje o zpomalení
progresivity tohoto onemocnění. Součástí tohoto úsilí jsou dietní opatření, isometrická
a isotonická gymnastická cvičení, časné operativní zákroky a individuálně přizpůsobená
ortopedická opatření na jedné straně a medicínské a medikamentózní snahy na straně druhé –
v tomto případě jde o speciální intervenční strategie, pokud jde o zvládnutí život ohrožujících
komplikací (infekce dýchacích cest), preventivní opatření za účelem vyhnutí se následným
poškozením v důsledku odbourávání svalové hmoty, jako jsou zlomeniny a skoliózy,
a podporu životních funkcí v terminálním stádiu, např. přístrojově podporované dýchání,
tekutou a kašovitou stravu atd. (Ortmann, in Kallenbach, 2000, s. 253).
Psychosociální a pedagogická hlediska
Jako zajímavá se ukazuje souvislost mezi psychosociálními a pedagogickými hledisky,
že při „absolutní progredienci“ a „nešťastné prognóze“ progresivní stádia probíhají
„interindividuálně rozdílně“ (Mortier, 1994, s. 277). To znamená, že jsou děti s DMD, které
umírají velmi brzy (např. jako deseti- až dvanáctileté), a vedle toho jsou mladí lidé s DMD,
kteří se dožijí třiceti let. Mortier (1994, s. 270) udává období úmrtnosti mezi 15 až 30 roky.
DMD je onemocnění způsobené nedostatkem bílkoviny dystrofinu. Její nedostatek má vliv
na vývoj svalů i mozku. Je pravděpodobné, že v některých částech mozku (v mozkové kůře
a mozečku) dochází kvůli nedostatku dystrofinu k nedokonalému přenosu informací. To má
negativní dopad na kognitivní funkce. Znamená to, že jedinci s DMD nedovedou zpracovávat
informace správným způsobem a dostatečně rychle. Narušení určitých kognitivních funkcí se
projevuje bez ohledu na to, jaký je jejich IQ či stupeň fyzického postižení. Na rozdíl
od celkového fyzického stavu se kognitivní funkce při DMD nezhoršují, časem může naopak
docházet k jejich zlepšení. Jedinci s DMD jako celek vykazují nižší inteligenční kvocient (IQ)
než jejich zdraví vrstevníci či vrstevníci s jiným nervosvalovým onemocněním. „IQ u většiny
chlapců však je průměrné a jen u 30–35 % odpovídá pásmu lehké mentální retardace.
Přičemž složka verbální je výrazně slabší než neverbální“ (Catlin, Hoskin, 2006, s. 13). Dále
byla prokázána horší sluchová percepce a snížená krátkodobá sluchová i vizuální paměť.
S oslabením pracovní sluchové paměti souvisí narušená schopnost čtení, správného pravopisu
a matematických dovedností. To se také projevuje sníženým pracovním tempem a množstvím
informací, které nemocní jedinci dokáží vstřebat. „Až u 40 % chlapců s DMD byla
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diagnostikována dyslexie“ (Catlin, Hoskin, 2006, s. 13). Je ale třeba zdůraznit, že chlapci
s DMD mívají výbornou mechanickou paměť, schopnost zrakové diferenciace (např. výborně
skládají puzzle), abstraktní myšlení a velmi bohatou slovní zásobu.
Vývojové úkoly
Vývojové úkoly bývají „individuálně pojímány, interpretovány a hodnoceny.
Vypořádání se s předloženými úkoly je jen částí osobních vývojových úkolů (srov. Ortmann,
1998, s. 55–63). Zvláštní vývojové úkoly v jednotlivých věkových obdobích je třeba na
základě chybějících společensky uznávaných strategií zvládání individuálně přizpůsobit
jedincům s postižením (Ortmann, in Kallenbach, 2000, s. 255).
Vývojová období Normativní vývojové úkoly

Speciální, nemocí podmíněné vývojové úkoly

Rozvíjí se vazby
Říkat první slova a věty
Ukazovat objekty
Motorický vývoj
Vytvářet senzomotorickou inteligenci
Rozvíjet hru

Lehká svalová slabost – nutné posilování
Učit se ztížené chůzi
Nedostatečně vyvinutá schopnost koordinace –
trénovat koordinaci končetin

Předškolní věk
(3–6 let)

Rozvoj řeči
Rozvíjet hru a fantazii
Schopnosti hrubé a jemné motoriky
Rozvíjet sebekontrolu
Rozvíjet identitu pohlaví

Časté zakopávání a pády – posilování dolních
končetin
Omezení ve sportu (např. nemůže skákat) –
nabízet plavání, rotopedy, motopedy
Motorické omezení při hře – trénovat činnosti
náročné na přesnost
Narušená motorická sebekontrola – pravidelně
rehabilitovat (fyzioterapie)
Zvládnout narušení sebehodnocení
Spolupráce při terapiích a léčbě

Školní věk
(6–11 let)

Nabytí kulturních technik
Setkat se s jednoduchými morálními
rozdíly
Akceptovat pravidla
Rozvíjet sebevědomí
Naučit se skupinové hře
Ukázat připravenost k výkonu
a zdatnost
Rozvíjet kooperaci/sociální kompetenci

Vybudovat pozitivní sebekoncepci při funkční
a pohybové ztrátě
Překonat podstatné a těžké pohybové omezení
Akceptace potřeby pomoci a závislosti na péči
druhých
Přijetí vozíku jako prostředku k pohybu
Adaptace na elektrické psací a pracovní
pomůcky

Tělesný růst/pohlavní zralost
Odpoutání se od rodičů
Hra a práce ve skupinách
Sbírat sexuální zkušenosti
Budovat okruh přátel
Adaptace vlastního sebepojetí
Diferencovat morální vědomí

Poznat vlastní onemocnění a jeho průběh
Akceptace postupujících pohybových omezení
Psychické odpoutání se (odloučení) od rodičů při
narůstající závislosti
Přijmout vlastní časnou smrt jako realitu
Rozvíjet strategie překonávání pro osobní „jiné
bytí“
Orientace v životě a nalézání smyslu života
s DSD
Rozvíjet a formovat pohlavní identitu a sexualitu

Rané dětství
(0–3 roky)

Raná
adolescence
(11–18 let)
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Pozdní
adolescence
(18–21 let)

Realizovat nezávislost na rodičích
Vybrat povolání a prodělat přípravu na
povolání
Partnerský život
Upevnění a zvnitřnění morálních zásad

Raná dospělost
(21–30 let)

Zahájit (přijmout) pracovní činnost
Realizovat partnerství/sňatek
Mít děti a vychovávat je
Rozvíjet životní styl
Další vzdělávání

Akceptace úplné závislosti na péči a potřeby
pomoci
Vybrat si vhodné povolání vzhledem k postižení
Aktivní spolupráce při terapiích a operacích
(compliance)
Udržet si pocit vlastní hodnoty a optimistický
postoj k životu
Překonat smutek vzhledem k unikajícím
životním perspektivám
Stabilizace sebepojetí
Život, který si sami určují, při 100% závislosti
Udržet si důvěru v sebe sama a optimismus
Rozvíjet strategie zvládání stresu (coping)
Akceptovat umírání a smrt

Tab. 3: Normativní a speciální, nemocí podmíněné vývojové úkoly pro děti, mladistvé a mladé dospělé

Praktická doporučení pro pedagogickou praxi
Jelikož chlapci s DMD mívají sníženou krátkodobou verbální paměť, doporučuje se
učitelům a školnímu personálu (Catlin, Hoskin et al., 2006, s. 18):
 Hovořit k žákovi s DMD v krátkých větách a vyžadovat po něm, aby instrukce
zopakoval vlastními slovy nebo aby úkol přímo provedl.
 Dávat si pozor na časovou souslednost při zadávání pokynů žákovi s DMD; například:
Špatná formulace – „Až si uklidíš učebnici matematiky a pouzdro do aktovky a uklidíš
pracovní sešit na své místo, můžeš si vybrat nějakou knížku ke čtení.“

Správná formulace – „Dej si pouzdro a učebnici matematiky do tašky. Ukliď si
pracovní sešit na své místo. Pak si můžeš vybrat nějakou knížku ke čtení.“
 Při výuce čtení se nikdy nesmí dávat žákovi s DMD najevo (ani výrazem v obličeji),
že mohl číst lépe. Osoba, která s chlapcem provádí reedukaci formou párového čtení,
by měla mít s touto metodou zkušenosti. Musí se jednat o člověka klidného,
trpělivého, který bude žáka stále povzbuzovat a bude mít možnost s ním denně číst.
Optimálním řešením by mohlo být placené doučování. Někdy je velkým přínosem pro
posílení sebehodnocení, předčítá-li dítě mladšímu sourozenci.
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Asistent pedagoga
Asistent pedagoga hraje ve třídě, kde se vzdělává žák s DMD, klíčovou roli nejen
při výuce, ale i při vytváření a udržování dobrých sociálních vztahů. Asistent by měl vědět,
kdy zasáhnout nebo pomoci. Měl by dát žákovi s DMD příležitost chybovat, a to při učení
i v kontaktu s vrstevníky, a nechat ho se účastnit všech třídních aktivit. Asistent pedagoga
žáka s DMD by měl:
 být vyškolen v technice párového čtení, čtení ve dvojici a poučen o problematice
poruch chování a poruchách autistického spektra;
 dávat jasné instrukce a ověřit si, že žák pochopil, co učitel od žáků v dané chvíli
očekává;
 ujistit se, že žák rozumí významu klíčových slov v probíraném učivu (např. pokud je
třeba, vyhláskuje slovo fotosyntéza v přírodopise);
 učit žáka formulovat otázky;
 podporovat žákovu samostatnost (orientace v rozvrhu, příprava pomůcek k vyučování,
jídlo, osobní hygiena apod.) (podrobněji viz Vítková, 1998; Catlin, Hoskin, 2006;
Vondráček, Petrásková, 2007; Opatřilová, 2009).

Duchenneova svalová dystrofie je progredující dědičné onemocnění způsobené mutacemi
v genu, který kóduje protein dystrofin. Choroba je charakterizována destrukcí svalových
vláken, v pozdějších stádiích i dýchacích svalů. Vede k těžkému postižení jedince a jeho
předčasnému úmrtí. Klinicky se choroba projevuje pouze u chlapců. Pacienti se
v současnosti díky kvalitní multioborové péči dožívají 25 až 30 let věku. Účinná terapie
Duchenneovy svalové dystrofie neexistuje, symptomatická terapie však dokáže průběh
onemocnění zpomalit.
Nedostatek bílkoviny dystrofinu má vliv nejen na vývoj svalů, ale i mozku. To má negativní
dopad na kognitivní funkce jedinců s Duchenneovou svalovou dystrofií. Nedokáží
zpracovávat informace správným způsobem a dostatečně rychle, mají častěji než jejich
vrstevníci problémy s opožděným vývojem řeči (především s porozuměním komplexním
slovním instrukcím) a s učením. Při DMD se častěji vyskytují poruchy chování, poruchy
emocí, nálad (deprese, úzkostné stavy, porucha opozičního vzdoru – ODD) a pozornosti.
Tak závažné onemocnění, jakým je DMD, představuje pro dotyčného jedince náročnou
životní situaci, vytváří zvýšené nároky na adaptaci a tím i jistá nebezpečí pro psychický
vývoj. Vztah jedince k jeho postižení a chorobě se však s věkem vyvíjí.
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Cystická fibróza
Vymezení pojmu: Cystická fibróza (CF) je autozomálně dědičně podmíněné
metabolické onemocnění, jehož důsledky ovlivňují celé tělo. CF ovlivňuje zejména žlázy
produkující hlen, kanálky ve žlázách se stávají neprůchodnými, zvýšený objem hlenu vytváří
cysty, které způsobují zánět s fibrózou (nevratné strukturální změny ve tkáních); nemoc
postihuje dýchací a trávicí soustavu (srov. Vokurka, Hugo, 2000; Dítě, 2007).

Dopad









opakované infekce (záněty) dýchacích cest (DC)
poruchy zažívání
neprospívání (špatné přibývání na váze)
vysoký obsah soli v potu
98 % můžu je neplodných
hlen je příčinou obstrukce DC – větší zátěž pro srdce
hlen negativně ovlivňuje i slinivku břišní







opožděný vývoj
únava
apatie
nechutenství
nižší tělesná výkonnost

Léčba
Jedinec s CF obvykle 3× denně inhaluje, po inhalaci se musí provádět rehabilitace
hrudníku z důvodu vykašlávání hlenu. Denně jsou opakovaně zařazována dechová a vibrační
cvičení, vibrace napomáhají čištění hlenu. Léčba je podporována několika druhy léků
(antibiotika). Doporučuje se hojný pobyt a pohyb venku.
Doporučený denní režim
 5–6 jídel denně (děti často trpí nechutenstvím);
 v případě, že nelze nabrat váhu pravidelnou stravou, může napomoci infúze;
 vysokokalorická dieta s vysoce energetickými potravinami a nápoji;
 přísun tekutin (2 l denně), děti špatně odhadují svou potřebu;
 denně vitamínové dávky;


3× denně inhalace, dechová rehabilitace, kondiční cvičení (trampolína, gymball);

 hygiena (sklopené WC, vysušení dřezu, odstranění odpařovačů, denně dezinfekce –
ničení bakterií), větrání;
 dostatečná ventilace, dodržování vlhkosti nad 50 %;
 dospívaní: nesmí kouřit (podrobněji viz Klíma, 2003; Dítě, 2007; ORPHANET, Cystic
fibrosis [online]).
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CF nepostihuje mozek ani inteligenci a žádné její projevy nejsou nakažlivé, včetně kašle či
průjmu. CF je dědičné onemocnění vzniklé zděděním genů od obou rodičů, nelze mu
předejít a není ničí chybou. CF není vyléčitelná, ale je léčitelná. Léčbu CF je třeba
provádět denně. Jedná se převážně o dechovou péči a podávání enzymů, které jsou nutnou
a normální součástí dne.

Diabetes mellitus
Vymezení pojmu: Diabetes mellitus (úplavice cukrová, cukrovka) je stav
charakterizovaný absolutním nebo relativním nedostatkem inzulínu, který vede k poruše
látkové přeměny cukrů, tuků, bílkovin, minerálů a vody v organismu. Počet diabetiků ve světě
narůstá. V roce 1995 bylo evidováno celkem 150 milionů těchto nemocných. V roce 2025 se
předpokládá, že jejich počet stoupne na 300 milionů (Klener et al. 2006). Cukrovka patří
k častým onemocněním v dětském i dospělém věku. Patří do velké skupiny chronických
onemocnění, které jsou léčitelné, ale nevyléčitelné. Onemocnění provází jedince celý život
a velmi ho ovlivňuje. Pacienti musí dodržovat určité zásady léčby, může dojít ke vzniku
a rozvoji dalších závažných onemocnění a komplikací.
Typy onemocnění
Rozlišujeme dva základní typy nemoci:
 Diabetes I. typu (juvenilní diabetes – závislý na podávání inzulínu) – organismus
pacienta postupně ztrácí schopnost produkce inzulínu, tělo pacienta neumí udržet
koncentraci glukózy v krvi. Tímto typem onemocnění trpí hlavně dětí a mladiství.
Nástup diabetu mellitu I. typu je velmi náhlý. Pacient pociťuje žízeň a hlad, únavu,
častěji močí, dochází k úbytku váhy. Jedinec je navždy odkázán k podávání inzulínu,
pečlivému kontrolování obsahu cukru v krvi. Je nutná úprava dávek inzulínu,
ukázněnost ve stravování, úprava fyzických aktivit atd. (Lebl, Průchová et al., 2004).
 Diabetes II. typu (diabetes mellitus nezávislý na inzulínu, diabetes dospělého věku)
vzniká nejčastěji po 40. roce života a vedle dědičnosti podporuje jeho vznik obezita,
nedostatek pohybové aktivity a stres (Houštěk et al., 1990). Organismus produkuje
inzulín, ale nedokáže ho správně využít. Tento typ onemocnění má nenápadný až
plíživý nástup a časté je rozpoznání diabetu II. typu až při pozdních komplikacích
(např. únava, malátnost, rozmazané vidění, špatné hojení ran, vysoký cholesterol,
různé cévní potíže aj.) (Klíma et al., 2003).
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Léčba
Cílem léčby je nastavení optimální hladiny glykémie. Správně podávat inzulín
znamená naučit se léčit diabetes. Léčba zahrnuje podávání inzulínu (většinou 4× denně),
denní dietní plán a pravidelné monitorování hladiny cukru v krvi.
Doporučení pro školu
 podrobné seznámení s nemocí/režimem nemocného;
 informování ostatních učitelů/vychovatelů;
 pravidelné měření cukru – aplikace inzulínu;
 rozumové vysvětlení nutnosti léčebných zákroků a dodržování režimu;
 psychické zvládnutí situace klidným, vlídným jednáním;
 posilování sebevědomí;
 vytvoření klidného místa k aplikaci inzulínu;
 po inzulínu vždy podávat jídlo (domluva na výdeji stravy);
 strava 6× denně;
 odpočinek;
 rozpoznání příznaků hypoglykémie;
 informování spolužáků;
 onemocnění nemá sloužit jako omluva špatných výsledků ve škole (podrobněji viz
Houštěk, 1990; Klíma, 2003; Lebl, Průchová, 2004; Škrha, 2009; ad.).

Diabetes dělíme na dva základní typy, u nichž rozlišujeme dvě situace, které mohou nastat:
absolutní nedostatek inzulínu → diabetes mellitus I. typu; relativní nedostatek inzulínu →
diabetes mellitus II. typu. Základní projevy diabetu jsou hyperglykémie, žízeň, časté
a vydatné močení, hubnutí, únava, poruchy vědomí a diabetická ketoacidóza. Cílem léčby
cukrovky je umožnit nemocnému plnohodnotný aktivní život, který se kvalitativně co nejvíce
blíží normálu. Toho lze dosáhnout dlouhodobou uspokojivou kompenzací diabetu
a prevencí, případně kvalitní léčbou.

Astma (asthma bronchiale)
Vymezení pojmu: Astma charakterizujeme jako onemocnění postihující dýchací cesty
a z nich především průdušky. Jde o záchvatovitou dušnost typického charakteru, obvykle
periodickou, s intervaly zdravého dýchání mezi záchvaty. Zásadní pro utváření nemoci je
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novorozenecké a kojenecké období, kdy se dotváří imunitní systém člověka, v tomto období
je nejdůležitější prevence a případná léčba. Astma může propuknout v kterémkoli věku.
V mladším dětském věku se vyskytuje více u chlapců než u dívek. Kolem desátého roku
života se příznaky mohou zlepšit a po pubertě zcela vymizet. Léčba astmatu je velice důležitá,
pokud by se astmatik nezačal včas léčit, mohlo by dojít až ke smrti (Klíma et al., 2003).
V České republice touto chorobou trpí asi 4 % obyvatelstva, představuje to asi 800 tisíc lidí.

Etiologie
Za příčinou vzniku astmatu je vždy vícero různých faktorů. Způsobují ho především
s astmatem úzce se pojící alergie (prakticky každý astmatik je zároveň i alergik), například
na pyly, trávy, roztoče, plísně a další. Nezanedbatelnou roli také hraje dědičnost. Dalším
rizikovým faktorem může být i znečištěné prostředí (Klíma et al., 2003; Petrů 2008)
Příznaky a projevy
Prvotními příznaky jsou náhlá dušnost a kašel. Suchý, dráždivý kašel astmatika se
často zhoršuje během noci a narušuje jeho klidný spánek. Nejvýraznějším příznakem
počínajícího astmatu často bývá neustálý kašel, který může být doprovázen i následnou
dušností. Dušnost poznáme podle ztíženého výdechu a námahy, kterou nám dá snaha se znova
nadechnout. Výdech je provázen charakteristickými sípavými či pískavými zvuky. S dušností
se pojí také lapání po dechu a nepříjemný tlak, který astmatik pociťuje na prsou. Tlak na
prsou způsobuje astmatikovi nepříjemný pocit tíhy hrudníku či jeho sevření. Tento tlak je
způsobem tím, že plíce astmatika se při dušnosti potýkají s vysokým odporem, který musí
zdolávat.
Léčba
Astma je nevyléčitelné onemocnění, jehož projevy se však při dodržování léčby
výrazně utlumí či úplně zmizí. Léčba astmatu probíhá celoživotně. Léky určené k léčbě
astmatu nemohou astma sice úplně vyléčit, avšak jeho projevy výrazně tlumí a vedou ke
kontrole nemocného nad svou nemocí. Základem úspěšné léčby je prevence.
Pomoc při záchvatu
Pomozte astmatikovi zaujmout polohu, ve které se mu bude lépe dýchat. Nemocný
musí sedět v tzv. ortopnoické poloze: rukama se opírat o stůl či židli, aby mohl zapojit
pomocné dýchací svaly a do plic tak dostat dostatek kyslíku. Podejte mu jeho sprej na astma
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pro akutní stavy a podporujte ho, aby zůstal v klidu a pomalu dýchal sevřenými rty. Pokud se
jeho stav nezlepší, zavolejte lékaře.
Doporučení pro praxi
 zamezení kontaktu s podněty vyvolávajícími astma (léky, potraviny, škodliviny
v pracovním prostředí);
 každé astma zhoršuje kouření či pobyt v prostředí s kouřem;
 v léčbě astmatu pomáhá i dechová gymnastika a kondiční tělesné cvičení;
 dechová gymnastika slouží k uvolnění vdechových a posílení výdechových svalů
a nácviku správné techniky dýchání;
 vytvořit doma i ve škole bezalergenní prostředí;
 odstraňte koberce a sedací nábytek, ve kterém by se mohli udržovat roztoči;
 nepořizujte si domácí zvířata;
 mezi další opatření patří častá a pravidelná výměna lůžkovin;
 prach byste měli stírat vlhkým hadrem, abyste zabránili jeho rozvíření a rozptýlení do
vzduchu;
 je velmi důležité pořádně vyléčit každé onemocnění, zejména nachlazení, chřipku
a další onemocnění, jež postihují dýchací cesty;
 mezi vhodné sporty patří například běh, plavání či cyklistika, doporučují se také
pobyty u moře (srov. Klíma et al., 2003; Kašák, 2005; Teřl, Rybníček, 2006; Petrů,
2008).

Astma je chronické zánětlivé alergické onemocnění dýchacích cest. Chronický zánět
způsobuje zvýšení průduškové aktivity, které vede k opakovaným epizodám kašle, dušnosti,
pískavého dýchání a tlaku na hrudi. Jedná se o záchvatovitou chorobu, v mezidobí mezi
záchvaty mohou být dýchací funkce normální. Astma postihuje všechny věkové kategorie,
především však osoby mladšího věku. Astma se často vyskytuje zároveň s alergickou rýmou
či atopickým ekzémem. Těžký astmatický záchvat se projevuje klidovou dušností,
prodloužením výdechu, zrychlením srdečního pulzu a zrychleným dýcháním.
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2 DIAGNOSTICKÉ METODY A NÁSTROJE
2.1 Stručná charakteristika klinických metod
Klinické metody
Klinické metody jsou založené na kvalitativní analýze zjištěných údajů. Umožňují
nám poznat jedince z hlediska dynamiky vývoje, komplexnosti a jeho osobnosti (Přinosilová,
2007). Patří sem anamnestické metody, pozorování, rozhovor, analýza produktů.
Testové metody
Testové metody jsou příkladem standardizovaného způsobu diagnostiky. Při jejich
využití se klade důraz na shodnost podmínek pro všechny vyšetřované osoby. Svoboda (2001)
člení standardizované psychologické testy na:
 testy z oblasti vývojové diagnostiky;
 testy inteligence a speciálních schopností;
 neuropsychologické metody;
 projektivní metody (verbální, grafické a metody volby);
 kresebné metody;
 dotazníky;
 objektivní testy osobnosti;
 posuzovací škály.

Diagnostické metody

Klinické

Anamnestické metody,
pozorování, rozhovor, analýza
produktů

Testové

Jsou založeny na
kvalitativní analýze

Standardizované
a nestandardizované

Schéma 7: Diagnostické metody
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Kritéria třídění testů

Podle zaměření (testy IQ, pozornosti, paměti, laterality ad.)

Účel využití (diagnostický, zkušební, kontrolní apod.)

Způsob administrace (individuální, skupinový)

Způsob zpracování, platnost (standardizovaný, informační
s omezenou platností)

Schéma 8: Kritéria třídění testů

Charakteristika základních klinických metod
Pozorování
Pozorování nám umožňuje zkoumat jedince v různých situacích, ve kterých zjišťujeme
schopnosti, charakteristiky, sociální a psychické vztahy jedince. Pozorování lze členit na
volné pozorování: náhodné, bezděčné, vzniká na základě nápadného projevu, nevíme předem,
na co bude pozorování zaměřeno; zaměřené pozorování: systematické, kontrolované, předem
stanovený plán, zaměřujeme se na významné jevy a charakteristiky; kritéria pozorování:
plánovitost (předem stanovený cíl), systematičnost (dlouhodobé, určené časové intervaly),
objektivnost (kritéria pozorování), soustředěnost (na podstatný jev), přesnost (způsob
záznamu), diskrétnost (zejména u dětí).

Rozhovor
Rozhovor patří mezi explorační metody a umožňuje bezprostřední interakci
s klientem.
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Určujeme téma

Rozhovor

Řízený
Řídíme a určujeme způsob
získávání informací
Klient si volí téma, rozhovor není
připravován

Neřízený

Schéma 9: Typy rozhovorů

Úvodní fáze
rozhovoru

Jádro
rozhovoru

Závěr
rozhovoru

Schéma 10: Struktura rozhovoru

Chyby při rozhovoru

Autoritativnost

Netrpělivost

Nepřesná interpretace výroků

Unáhlenost závěrů

Schéma 11: Chyby při rozhovoru

(podrobněji viz Přinosilová, 2007; Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001)
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2.2 Obecné a speciální diagnostické nástroje
Anamnestické metody
Anamnestické metody se zabývají zjišťováním a shromažďováním dat a informací
z minulosti. Řadíme sem:
 rodinnou anamnézu;
 osobní anamnézu;
 lékařskou anamnézu;
 psychologickou anamnézu;
 pedagogickou anamnézu (podrobněji viz Přinosilová, 2000).
Pedagogické diagnostické metody
Usilujeme o obsahové a procesuální analýzy výkonu žáka a jejich hodnocení. Řadíme
sem:
 ústní zkoušky;
 písemné a grafické zkoušky;
 metodu analýzy chyb nebo špičkových výkonů;
 metodu analýzy a hodnocení písemného projevu;
 metodu analýzy a hodnocení čtení a porozumění psanému textu;
 metodu chápání významu obrazu a děje;
 metody analýzy a hodnocení souvislého ústního projevu;
 metodu analýzy a hodnocení matematických výkonů;
 analýzu a hodnocení výsledků činností;
 didaktické testy;
 metodu dlouhodobého pozorování;
 dotazníky;
 analýzu pedagogické dokumentace;
 analýzu učebnice a učebních pomůcek;
 hru;
(podrobněji viz Čadová a kol. 2015).
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Nástroje užívané při diagnostice osob s tělesným postižením
Vývojové škály
V období raného a předškolního věku lze u jedinců s motorickým postižením využívat
různé vývojové škály. Mezi nejčastěji využívané patří Gesellova škála a škála Bayleyové.
Jsou to diagnostické metody zaměřené na zjištění aktuální vývojové úrovně v základních
oblastech, oblast motoriky je jednou z nich.
Motorické testy
Oseretzkého škála (Bruininsk-Oseretsky test of Motor Proficiency – BOTMP) je
využívána u dětí, u kterých je podezření na opoždění motorického vývoje. Škála měří oblast
hrubé motoriky (pohyblivost těla a dolních končetin) a jemné motoriky (manuální zručnost,
pohyblivost rukou a prstů). Věkově je metoda vymezena pro děti ve věku 4,5–14 let
(srov. Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001).
Orientační test dynamické praxe se využívá od batolecího věku do raného školního
věku. U diagnostiky dětí s motorickým postižením není jeho využití nutné limitovat. Test je
zaměřený na vyšetření motoriky rukou, nohou a jazyka. Hodnotí se dokonalost a kvalita
prováděných pohybů (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001).
Test rovnováhy a pohybové koordinace se obvykle užívá u osob se sluchovým
postižením, ale praxe ukazuje, že se dá využít i u osob slyšících.
Kolář, Smržová a Kobesová (2011) uvádějí dva motorické testy nejčastěji používané
k diagnostice dyspraxie (vývojová porucha motoriky, při které je porušeno motorické učení
a projevuje se poruchou obratnosti). Zde se používá již jmenovaná škála Oseretského
(Bruininsk-Oseretsky test of Motor Proficiency – BOTMP) a baterie testů Movement
Assessment Battery for Children 2 – MABC 2, která hodnotí motorickou úroveň a zahrnuje
dva diagnostické přístupy. Kvantitativní přístup hodnocení se zaměřuje na výkon při
pohybových úkolech vztažených k věkovým normám a kvalitativní přístup hodnotí způsob
provedení pohybového úkolu. Test dokáže vyhodnotit úroveň motoriky i identifikovat
charakter a stupeň možné vývojové poruchy pohybové koordinace u dětí ve věku 3 až 16 let.
Testová baterie MABC 2 obsahuje tři věkové verze:
 3–6 let (AB1);
 7–10 let (AB2);
 11–16 let (AB3).
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Test na určení svalové síly
Funkční svalový test dle Jandy hodnotí svalovou sílu svalstva trupu (krk, trup, pánev),
končetin, mimických a žvýkacích svalů do šesti stupňů (0–5). Svalový test je pomocná
vyšetřovací metoda ve fyzioterapii, která informuje o síle jednotlivých svalových skupin
tvořících funkční jednotku, pomáhá při určení rozsahu a lokalizace léze motorických
periferních nervů a stanovení postupu regenerace, pomáhá při analýze jednoduchých hybných
stereotypů. Není ovšem vhodnou metodou pro hodnocení rozsahu postižení při centrální
(spastické) obrně ani pro vyšetření primárních svalových onemocnění (myopatií). Hlavní
indikací k provedení svalového testu je tedy postižení periferního neuronu jakékoli etiologie
(srov. Janda et al., 2004).
Funkční testy využitelné pro hodnocení svalové síly
Pro hodnocení svalové síly lze využít i tzv. funkčních testů. Na rozdíl od svalového
testu netestujeme jednotlivé svalové skupiny, ale vyšetřujeme dovednosti potřebné pro běžné
denní činnosti, jako jsou samostatnost při oblékání, příjem potravy, osobní hygiena,
lokomoce, přesuny atd. Mezi nejčastěji užívané testy patří Barthel Index (BI) nebo Functional
Independence Measure (FIM), které se používají pro hodnocení funkční zdatnosti a míry
soběstačnosti, např. u pacientů po centrální mozkové příhodě (srov. Bieber, Bottemiller,
2003).
Zkoušky manuální zručnosti
V odborné literatuře se dále uvádějí různé zkoušky manuální zručnosti. Uvedené
zkoušky jsou zaměřené na zjištění koordinace a rychlosti pohybů horních končetin, z nichž
pro představu uvádíme tyto (Opatřilová, in Opatřilová, Zámečníková, 2007):
 Poppelreuterova zkouška. Deska obdélníkového tvaru je rozdělená na poloviny.
Úkolem je přemístit 48 cihliček z jednoho pole do druhého, a to pravou i levou horní
končetinou. Měří se čas.
 Dexterimetr. Dvacetkrát ohnutý ocelový drát je upevněný na kovovém podstavci.
Na něm je umístěno 55 kovových kroužků. Úkolem je přemístit kroužky z jednoho
konce na druhý. Zjišťuje se obratnost prstů.
 Šrouby. Dvě desky s 28 otvory, v nich je 28 šroubů a matic. Úkolem je odšroubovat
šrouby, přemístit je do otvorů druhé desky a zašroubovat matice.
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 Walterova zkouška. Dvě desky s 41 kruhovými prohloubeninami. Prohloubeniny jedné
desky jsou vyplněny válečky. Úkolem je přemístit válečky do prohloubenin druhé
desky v co nejkratším čase.
 Vidly. Na tři kovové tyčky různé délky se navléká 20 kusů kroužků. Měří se čas.

Další používané nástroje diagnostiky
Vinelandská škála sociální zralosti
Pro zhodnocení adaptivního chování včetně míry soběstačnosti lze u pohybově
postižených dětí využít Vinelandskou škálu sociální zralosti, popř. Günsburgovu škálu.
Stanford-Binetovy zkoušky
V období předškolního věku lze orientačně posoudit vývojovou úroveň dítěte využitím
Stanford-Binetovy zkoušky, i když některé úkoly nemůžeme dítěti předložit a jiné jen
v modifikované podobě. Hlavní nevýhodou pro dítě je zde narušená funkce ruky, proto
kresebné úkoly využíváme opravdu jen k orientačnímu posouzení a opíráme se především
o kvalitu výkonu v úkolech, ve kterých se pracuje s verbálním nebo obrazovým materiálem.
Obrázkové slovníky
Diagnosticky se dají rovněž využít obrázkové slovníky, které nás informují o úrovni
pasivní slovní zásoby dítěte. Svůj význam mají zejména v případě postižení motoriky
mluvidel. Úkolem dítěte je ukázat na správný obrázek slovně pojmenovaného předmětu.
K určení vývojových problémů je kromě pozorování určeno také screeningové vyšetření.
Tyto testy hodnotí nejen aktuální stav a výkon dítěte, ale také posuzují obecné schopnosti
a zároveň poškození nebo opoždění v jednotlivých oblastech.

2.3 Stručná charakteristika oblastí diagnostických domén u žáků s tělesným
postižením
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (Část II) představuje
diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením (TP) a zdravotním znevýhodněním (ZZ)
(Čadová et al., 2012). Je určen pracovníkům speciálně pedagogických center (SPC), kteří se
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specializují na problematiku osob s TP a ZZ. V jeho obsahu nacházíme 16 domén
(posuzovaných oblastí), které se váží na diagnostiku cílové skupiny. V jednotlivých
kapitolách je nejprve obecně vymezena daná doména, poté její specifikace pro dané postižení
– onemocnění, možnosti diagnostiky a výčet diagnostických nástrojů. Zásadní podkapitolou je
potom vyjádření úbytku funkčních schopností na základě výroků, které jsou posuzovány dle
přiložené čtyřstupňové, respektive pětistupňové škály. Úkolem katalogu posuzujícího míru
speciálních vzdělávacích potřeb je dát poradenským pracovníkům speciálně pedagogických
center (SPC) nástroj, kterým budou moci vyšetřit klienta a na základě výsledků vyšetření
stanovit míru úbytku narušených funkcí. Podstatou manuálu je představení modelu, který
kvantifikuje diagnostické výstupy speciálně pedagogického centra ve vztahu ke stanovení
míry speciálněpedagogické podpory.
Soubor diagnostických domén je velmi rozsáhlý, a proto je zřejmé, že vždy nebude
možné komplexně diagnostikovat každé dítě, žáka nebo studenta. Vždy bude záležet na
důvodu vyšetření a v nemalé míře i na zkušenosti diagnostikujícího pracovníka. Při
diagnostikování záleží na:
 věku žáka (předškolní, mladší školní věk, starší školní věk, adolescence);
 druhu a stupni tělesného postižení, případně na druhu a závažnosti onemocnění;
 účelu vyšetření (vstupní vyšetření, vyšetření za účelem vhodného zaškolení, posouzení
školní zralosti, výchovné problémy, kariérové poradenství, uzpůsobení přijímacích
a maturitních zkoušek…).
Předkládané domény byly vybrány z nabídky, kterou poskytuje Mezinárodní
klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Můžeme je rozdělit do dvou
skupin (Čadová et al., 2012):
1. hrubá motorika, jemná motorika, úchop, grafomotorika, lateralita, komunikace,
intelektuální funkce, kognitivní funkce, smyslové vnímání, pozornost, paměť, emocionalita,
adaptibilita a sociabilita, pracovní dovednosti, sebeobsluha: jedná se o domény, díky nimž
diagnostikujeme úbytek funkce v oblasti motoriky nebo v oblastech, které jsou ovlivněny
druhem a stupněm tělesného postižení, případně zdravotního znevýhodnění.
2. rodinné prostředí, edukační prostředí, kompenzační a rehabilitační pomůcky: jedná
se o domény, pomocí nichž nediagnostikujeme samotného žáka, ale našli schopnost nastavit
optimální edukační prostředí, včetně zajištění a používání kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek, a vytyčit oblasti, v nichž jsme schopni usměrňovat výchovný styl rodiny, v níž se
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klient nachází. Nejde tak o úbytek schopností či funkcí samotného klienta, přesto zjištěné
skutečnosti mohou mít zásadní vliv na školní úspěšnost žáka a úspěšnost integrace vůbec.
V souladu se zjištěnou mírou ztráty funkčních schopností potom pedagog SPC
doporučí potřebnou míru podpůrných speciálněpedagogických opatření, bez kterých by žák
nemohl být efektivně vzděláván. Katalog shrnuje diagnostické metody, postupy, nástroje
užívané ve SPC. Vychází z platné školské legislativy a opírá se o Mezinárodní klasifikaci
funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Důležité je, že zvolený způsob diagnostiky
i její odpovídající metodologie postupu poradenských pracovišť nesměřuje ke stanovení
hloubky SVP samoúčelně, např. pro potřeby statistiky či ekonomických normativů, ale
důsledně popisuje a vyjadřuje dopady dané míry (hloubky) zdravotního postižení na
individuální speciální vzdělávací potřeby každého žáka.
Velmi obecně lze stanovit, že čtyři daná pásma úbytku funkcí jsou charakterizována
následujícími výroky (Čadová et al., 2012):
 1. stupeň (úbytek funkce do 25 %) – lehká míra speciálněpedagogické podpory:
za podpůrná opatření je odpovědná kmenová škola žáka, pracovník SPC je v roli
konzultanta, nemusí jít o žáka se zdravotním postižením;
 2. stupeň (úbytek funkce do 50 %) – střední míra speciálněpedagogické podpory:
edukační podmínky nastavuje a kontroluje ve frekvenci dané vyhláškou pracovník
SPC;
 3. stupeň (úbytek funkce do 75 %) – vysoká míra speciálněpedagogické podpory:
počet intervencí je vysoký, žákovi může být poskytována pravidelná reedukace
a různé terapeutické zásahy, vzdělávací proces může být realizován s pomocí asistenta
pedagoga;
 4. stupeň (úbytek funkce do 100 %) – velmi vysoká míra speciálněpedagogické
podpory: žák není schopen efektivní edukace bez podpory pedagogického asistenta.

Domény – oblasti, které ovlivňují proces učení žáků s tělesným postižením
Hrubá motorika, jemná motorika, úchop, grafomotorika, lateralita, komunikace,
intelektuální funkce, kognitivní funkce, smyslové vnímání, pozornost, paměť, emocionalita,
adaptabilita a sociabilita, pracovní dovednosti, sebeobsluha a sociokulturní schéma.
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1. Doména – Hrubá motorika
Hrubá motorika zahrnuje diagnostiku způsobu sezení, rovnováhy, vnímání tělesného
schématu, chůze po rovině, chůze ze schodů a do schodů, pohybu v terénu a překonávání
překážek, schopnosti udržet rovnováhu, orientace v prostoru, koordinace pohybů, celkové
obratnosti, náhradní formy lokomoce a využití pomůcek.
Specifikem domény jsou různé typy tělesného postižení a z nich vyplývající důsledky
motorického postižení. Výrazné obtíže v oblasti hrubé motoriky vykazují děti s různými
formami mozkové obrny, progresivní svalovou dystrofií, spinální svalovou atrofií, děti
s rozštěpy páteře, vrozenými vývojovými vadami, důsledky mozkových zánětů, nádorů ad.
Motorické projevy hodnotíme zpravidla z hlediska:
 vývoje (odpovídající věku, předčasný, opožděný, patologický);
 kvality (přesnost a koordinace pohybů, stabilita stoje, sedu, kleku);
 výkonu (síla, rychlost, vytrvalost pohybů) (srov. Opatřilová, 2010).

K hodnocení úbytku funkce hrubé motoriky lze využít následující škálu:
0 – úbytek dovednosti 0 %, žádná ztráta dovednosti, jedinec činnosti v oblasti hrubé
motoriky zvládá v normě;
1 – úbytek dovednosti 25 %, jedinec zvládá činnosti bez dopomoci jen někdy;
2 – úbytek dovednosti 50 %, jedinec zvládá činnosti s dopomocí;
3 – úbytek dovednosti 75 %, jedinec spolupracuje, činnosti naznačuje;
4 – úbytek dovednosti 100 %, jedinec činnosti nezvládá, je zcela závislý na dopomoci
(Čadová et al., 2012).

2. Doména – Jemná motorika
Při diagnostice sledujeme úroveň manipulace s předměty, koordinaci pohybů, přesnost
provádění pohybů, orientaci na ploše, zapojení jedné nebo obou rukou, koordinaci obou
horních končetin.
Specifikem domény jsou různé projevy v motorických dovednostech dětí a žáků
s tělesným postižením. Mezi nejčastější charakteristiky narušené oblasti jemné motoriky patří
nedostatečná nervosvalová koordinace horních končetin, neobratnost, nekoordinovanost
pohybů, obtíže činí činnosti, které jsou náročné na přesnost a rychlost, děti vynakládají
zvýšené úsilí při nácviku grafomotoriky, psaní a kreslení, zadané úkoly často nedokončí pro
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zvýšenou únavu; důsledky motorického postižení se projevují i v sebeobsluze a celkové
snížené práceschopnosti (Opatřilová, 2010, 2014).
Kvalifikovaný odhad úrovně jemné motoriky lze získat z různých informačních
zdrojů, především s využitím klinických metod: pozorování, rozhovor, informace učitelů,
informace rodinných příslušníků, rozbor prací či analýza produktů vlastní činnosti dítěte,
objektivní zkoušky, diagnostické nástroje.
K hodnocení úbytku funkce jemné motoriky lze využít následující škálu:
0 – úbytek dovednosti 0 %, žádná ztráta dovednosti, jedinec činnosti v oblasti jemné
motoriky zvládá v normě;
1 – úbytek dovednosti 25 %, jedinec zvládá činnosti v oblasti jemné motoriky bez
dopomoci jen někdy;
2 – úbytek dovednosti 50 %, jedinec zvládá činnosti v oblasti jemné motoriky s dopomocí;
3 – úbytek dovednosti 75 %, jedinec spolupracuje, činnosti v oblasti jemné motoriky
naznačuje;
4 – úbytek dovednosti 100 %, jedinec činnosti v oblasti jemné motoriky nezvládá, je zcela
závislý na dopomoci (Čadová et al., 2012).

3. Doména – Úchop
„Úchop je dominantní funkcí ruky“ (Hadraba, 2002). Správný úchop je závislý na
schopnosti rozpoznávání předmětů hmatem a zjišťování jejich prostorových vztahů při
vyloučení účasti ostatních smyslů (Králíček, 1997).
Specifikem domény jsou různé typy úchopů a nesprávné úchopy (podrobněji viz

Klasifikace

Opatřilová, 2014):

Primární
Dítě svede úchop samo
Sekundární
Náhradní (ústy, ramenem a bradou, DK)
Terciární
Technická pomůcky, dlahy, protézy

Schéma 12: Klasifikace úchopů
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Hrstičkový úchop

Špetkový úchop se silným přítlakem

Klarinetový úchop

Cigaretový úchop

Nízké křečovité držení

Zvýšený přítlak

Tab. 4: Příklady nesprávných úchopů
(zdroj: archiv autorky)

Úchop lze diagnostikovat z hlediska fyzioterapeutického, ergoterapeutického nebo
také speciálněpedagogického. V současné době není v odborné literatuře terminologická
jednotnost v klasifikaci úchopů (podrobněji viz Opatřilová, 2014). Při hodnocení úchopu
bychom měli především pozorovat, jak se ruka přibližuje nebo jaký je způsob uchopování
předmětů (typ úchopu).
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K hodnocení úbytku funkce úchopu lze využít následující škálu:
0 – úbytek dovednosti 0 %, žádná ztráta dovednosti, jedinec úchop zvládá v normě;
1 – úbytek dovednosti 25 %, jedinec zvládá činnosti v oblasti úchopu bez dopomoci jen
někdy;
2 – úbytek dovednosti 50 %, jedinec zvládá činnosti v oblasti úchopu s dopomocí;
3 – úbytek dovednosti 75 %, jedinec spolupracuje, činnosti v oblasti úchopu naznačuje;
4 – úbytek dovednosti 100 %, jedinec činnosti v oblasti úchopu nezvládá, je zcela závislý
na dopomoci (Čadová et al., 2012).

4. Doména – Grafomotorika
Termínem grafomotorika rozumíme tu část jemné motoriky a psychických funkcí,
kterou potřebujeme při kreslení a psaní a jejíž stupeň vývoje významnou měrou poznamenává
kresbu i písemný projev. Z psychických funkcí jsou to především: rozumové předpoklady,
zrakové vnímání (diferenciace, analýza, syntéza), senzomotorická koordinace, prostorové
vnímání, volní úsilí, pozornost (Bednářová, Šmardová, 2007).
Specifika grafomotoriky jsou dána různými projevy. U dětí a žáků s tělesným
postižením sledujeme vedení čáry a plynulost tahu, přičemž se zaměřujeme na celkovou
jasnost a pravidelnost tahu, nejistotu, výskyt třesu (tremor), návaznost tahu, spojitost linií,
dvojité linie, přerušované linie, přítlak, uvolněnost horní končetiny, cílené pohyby
a schopnost opisovat předepsané vzory (podrobněji viz Opatřilová, 2014).
Při hodnocení sledujeme:
 faktory, které mají vliv na kvalitu výkonu jemné motoriky;
 způsob sezení při cílené činnosti a při relaxaci;
 vnější i vnitřní vlivy, které ovlivňují kvalitu výkonu grafomotoriky dítěte.

K hodnocení úbytku funkce grafomotorických dovedností lze využít následující škálu:
0 – úbytek dovednosti 0 %, žádná ztráta dovednosti, jedinec grafomotorické činnosti
zvládá v normě;
1 – úbytek dovednosti 25 %, jedinec zvládá grafomotorické činnosti bez dopomoci jen
někdy;
2 – úbytek dovednosti 50 %, jedinec zvládá grafomotorické činnosti s dopomocí;
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3 – úbytek dovednosti 75 %, jedinec spolupracuje, grafomotorické činnosti naznačuje;
4 – úbytek dovednosti 100 %, jedinec grafomotorické činnosti nezvládá, je zcela závislý
na dopomoci (Čadová et al., 2012).

5. Doména – Lateralita
Termín lateralita lze vymezit jako přednostní používání jednoho z párových orgánů
a je odrazem dominance jedné z mozkových hemisfér (Průcha, Walterová, Mareš, 2009).
Rozlišujeme tyto typy laterality:
 leváctví (převaha levé strany u všech párových orgánů);
 praváctví (převaha pravé strany u všech párových orgánů);
 lateralita zkřížená (dominantní párové orgány jsou na obou stranách);
 nevyhraněná lateralita (kolísavá symetrie a asymetrie párových orgánů);
 ambidextrie (oboustrannost).

Specifika domény
U dětí s tělesným postižením se setkáváme s odlišným způsobem vývoje v důsledku
tělesného postižení, v patologických případech (MO, poúrazové stavy ad.) může docházet až
ke změně laterality. Jedinci mohou mít obtíže se zvládáním orientace v prostoru, na ploše,
vzhledem k vlastní osobě, v orientaci časové a v percepci. U některých žáků může lateralita
ovlivňovat rychlost tvorby písma nebo jeho kvalitu (podrobněji viz Opatřilová, 2014).
Diagnostické nástroje
 zkouška laterality (Matějček, Žlab, 1972);
 pozorování při různých činnostech;
 anamnestické údaje;
 analýzy produktů.

Předkládaná škála úbytku funkce by měla být propojená s jeho dopadem na ostatní funkce:
0 – jakýkoli typ laterality kromě vynucené a přecvičené;
1 – vynucená či přecvičená lateralita se žádným nebo minimálním dopadem na kvalitu
dalších funkcí (dítě zvládlo vynucení či přecvičení laterality bez obtíží; obtíže nejsou
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patrné či se vyskytují jen v dílčích oblastech, např. jako zrcadlové zápisy některých
prvků);
2 – vynucená či přecvičená lateralita se středním dopadem na kvalitu dalších funkcí (dítě
zvládlo změnu či přecvičení laterality s obtížemi, které ho znevýhodňují v oblasti řeči,
percepce aj., dokáže se s nimi vyrovnat a při terapeutickém vedení je částečně
korigovat);
3 – vynucená či přecvičená lateralita s těžkým dopadem na kvalitu dalších funkcí (dítě má
závažné obtíže v oblasti řeči, motoriky, percepce,

v sociální oblasti, i při

terapeutickém vedení se následky změny laterality těžce korigují);
4 – vynucená či přecvičená lateralita s komplexním dopadem na kvalitu dalších funkcí
(těžce postiženo je vnímání, motorika, řečové funkce i obraz osobnosti, smysl
kompenzačního využití je sporný) (Čadová et al., 2012).

6. Doména – Komunikace
V odborné literatuře se můžeme setkat s různými definicemi komunikace. Jak uvádí
Vybíral (2009), definice mezilidského komunikování, která by obsahovala všechny jeho
aspekty (kognitivní, filozofické, sociální, lingvistické, kulturní…) není možná. V našem
kontextu chápeme komunikaci jako dorozumívání, jehož nejčastějším způsobem bývá lidská
řeč a písmo.
Prostředky komunikace:
 verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem;
 neverbální komunikace – dorozumívání beze slov (např. mimika, haptika, gestikulace
atd.);
 vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních prostředků.

Specifika domény
U jedinců s postižením CNS se mohou vyskytovat všechny poruchy řeči. Téměř tři
čtvrtiny dětí s cerebrálními poruchami hybnosti mají v řeči těžkosti rozličného stupně, od
lehkých poruch artikulace až po úplnou neschopnost artikulovat. Příčiny poruch řeči u dětí
s poškozením CNS lze spatřovat podle v poruše centrálních řečových oblastí v mozku, ve
snížených rozumových schopnostech jedince, v poruchách hybnosti mluvních orgánů
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a v poruchách sluchu. U dětí s poškozením CNS se prakticky mohou vyskytovat všechny
vady řeči. Narušenou komunikační schopnost rozděluje Wellmitz (in Vítková, 2006) do tří
skupin:
1. symptomatické poruchy řeči – vznikají jako symptom tělesného postižení, tzv. je
postižena nejen hrubá motorika, ale také motorika řeči (např. dysartrie, popř. anartrie);
2. poruchy řeči vznikající v důsledku nepřímého působení tělesného poškození,
tzn. motoricky podmíněný deficit zkušeností může postihnout také řeč (např. poruchy
porozumění řeči, malá slovní zásoba, opožděný vývoj řeči apod.),
3. poruchy řeči vznikající v důsledku sociálních podmínek tělesně postiženého dítěte,
tzn. že je postižena sociálněkomunikační oblast (např. malá potřeba komunikovat,
nedostatečné vytvoření komunikačního prostředí).
Charakteristické symptomy řeči u poškození CNS:
 dýchání (mělké, spastické zadržování dechu, malá kapacita výdechů, …);
 fonace – tvorba hlasu (hlas tichý x hlasitý, tlačený, nevýrazný, stísněný, křečovitý,
chraptivý, nemelodický, hrdelní spasmy);
 artikulace (hlásky tvořeny s obtížemi v důsledku spasticity, hypotonie, mimovolných
pohybů);
 dysprosodie (narušené tempo, výška, přízvuk, síla);
 narušené neverbální chování;
 poruchy polykání;
 salivace.
Komplexní logopedické vyšetření
Komplexní logopedické vyšetření dítěte s postižením CNS je vhodné zaměřit na:
 celkový dojem (hrubé motoriky, jemné motoriky, koncentrace, adaptace, …);
 přidružená postižení (epilepsie, mentální postižení, smyslové vady);
 příjem potravy (žvýkání, polykání, typ potravy);
 orofaciální vyšetření (orální reflexy, motorika mluvidel a obličejového svalstva,
citlivost v dutině ústní, …);
 ovládání slinotoku (stupeň salivace);
 respiraci (ovládání a řízení dechu);
 fonaci (síla, výška, barva hlasu);
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 rezonanci (Gutzmannova A-I zkouška);
 artikulaci;
 rozumění řeči;
 fonematický sluch;
 obsahovou stránku řeči;
 modulační faktory (přízvuk, intonace, tempo, pauzy, hlasitost);
 grafomotoriku, zpěv, recitaci (srov. Lechta, 2002; Klenková, 2006, ad.).
Kvalitativní diagnostika – vyjádření míry úbytku funkce
0 – zvládá (výrok sám vyjadřuje nulový úbytek funkce, tj. normu);
1 – 25% úbytek – komunikaci zvládá s lehkou dopomocí, nebo jenom občas;
2 – 50% úbytek – komunikaci zvládá částečně, potřebuje dopomoc;
3 – 75% úbytek – komunikaci naznačí;
4 – 100% úbytek – komunikaci nezvládá.
7. Doména – Intelektuální funkce
Inteligence je všeobecná schopnost či kompetence umožňující efektivně zacházet
s prostředím. Mezi faktory inteligence řadíme paměť, myšlení, kognici a sekvenční
schopnosti. Psychologická diagnostika má zjistit aktuální úroveň rozumových schopností
(IQ).
Specifika domény
 postižení intelektových funkcí s narušeným vývojem celé osobnosti;
 riziko deprivace v oblasti stimulace;
 vliv na socializační proces;
 nerovnoměrný vývoj, zpomalení až blokování psychického vývoje;
 hemiparetická mozková obrna: mentální postižení u 18–50 % případů;
 postepileptická hemiparéza: mentální postižení u 80 % případů;
 triparéza: mentální postižení u 2/3 případů;
 dipáréza: bez mentálního postižení nebo jen lehký stupeň;
 dyskinetická mozková obrna: bez mentálního postižení (srov. Svoboda, Krejčířová,
Vágnerová, 2001; Kraus, 2005; Vágnerová, Klégrová, 2008 ad.).
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Diagnostické nástroje
 Gesellovy vývojové škály (od 4 týdnů do 36 měsíců);
 Vývojová škála N. Bayleyové (1–42 měsíců);
 Vinelandská škála sociální zralosti;
 Wechslerovy zkoušky inteligence (6–16 let);
 Stanford-Binetova zkouška, revize Terman-Merrilové (od dvou let do dospělosti);
 Neverbální inteligenční test SON-R (2,5–7 let);
 Jednodimenzionální testy:
o Kohsovy kostky (5 let až dospělost, neverbální test);
o Ravenovy testy (neverbální inteligence);
o Ravenovy progresivní matice (18 – let a výše);
o Barevné progresivní matice (5–11 let) (podrobněji viz Čadová et al., 2012).

Vyjádření míry úbytku funkce
Předpokládá se, že hodnocení této domény bude vycházet z použití standardizovaných
metod, pouze v odůvodněných případech z kvalifikovaného odhadu. Úbytek funkce je
vyjádřen ve standardních odchylkách příslušných skóre. V případě deviačního IQ se držíme
přesného dělení na standardní odchylky.

8. Doména – Kognitivní funkce
Kognitivní funkce zahrnují myšlenkové procesy uplatňující se při zpracování
informací, řešení problémů a učení. Myšlení se rozvíjí v úzkém sepětí a v návaznosti na
motoriku a vnímání. V rozvoji myšlení hraje významnou úlohu představivost a zejména řeč.
Bez řeči by se myšlení nemohlo rozvinout ze stádia konkrétních operací do stádia abstrakce.
Nejlépe propracovanou křivku vývojových stádií představuje Piagetovo pojetí. Pořadí stádií je
shodné pro všechny děti, věk dosažení jednotlivých stádií může kolísat podle inteligence
dítěte, kultury, socioekonomických faktorů:
 senzomotorické stádium (0–2 roky);
 předoperační (symbolické) stádium (2–4 roky);
 stádium názorného myšlení (4–6 až 7 let);
 stádium konkrétních operací (6 až 7–11 let);
 stádium formálních operací (od 11 let).
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Myšlení se realizuje prostřednictvím myšlenkových procesů: analýzy, syntézy,
dedukce, indukce, abstrakce, generalizace, klasifikace (podrobněji viz Čadová et al., 2012).
Specifika domény
U dětí s epilepsií (EPI) se vyskytuje zpomalené myšlení, pomalé vybavování, menší
pružnost

myšlení,

nedokončení

myšlenek,

odbíhání

v myšlení.

U dětí

s tělesným

a kombinovaným postižením je charakteristická stereotypnost a ulpívavost myšlení spojená
s problémy s aplikací pravidel, chápáním vztahů, „zabíhavým“ myšlením, roztržitostí
myšlení, nevýpravností myšlení.
Diagnostické nástroje
 pozorování (hra, reakce, …)
 testy:
o WISC-III: slovník, porozumění, počty, řazení obrázků, kostky, skládanky;
o Stanford-Binet: od 10 let, verbální vztahy, vizuální analýza a syntéza, matice,
číselné řady.

Vyjádření míry úbytku funkce
0 – dítě dosáhlo úrovně myšlenkových operací, které odpovídají jeho věkové úrovni;
myšlení má přiměřenou rychlost a nevykazuje kvalitativní poruchy;
1 – myšlenkové procesy vykazují minimální nebo žádné kvalitativní a kvantitativní
poruchy; obtíže nejsou patrné nebo se vyskytují jen v dílčích oblastech; obtíže mají
nulový nebo minimální dopad na další funkce;
2 – myšlenkové procesy vykazují kvalitativní nebo kvantitativní poruchy se středním
dopadem na ostatní funkce (zejména učení, řešení problémů);
3 – myšlení vykazuje těžší kvalitativní nebo kvantitativní poruchy s významným dopadem
na ostatní funkce (zejména učení, řešení problémů);
4 – proces myšlení je těžce narušen po kvalitativní i kvantitativní stránce, s komplexním
dopadem na ostatní funkce (Čadová et al., 2012).
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9. Doména – Smyslové vnímání
Percepce neboli vnímání obecně je proces odrážení objektivní reality, kdy člověk
smysly a s nimi souvisejícími nervovými centry získává informace o okolním světě. Vnímání
se dělí v souladu se smyslovými orgány:
 zrakové (optické, vizuální);
 sluchové (akustické, auditivní);
 dotykové (daktilní, haptické) – kožní čití, hmat jako základní smysl pro vnímání
hranic těla, vnímání různých částí těla v závislosti na TP;
 čichové (olfaktorické);
 chuťové (degustativní) (Čadová et al., 2012).

Zrakové vnímání
Umožňuje orientaci v prostoru, rozlišování tvarů, barev, velikosti, vzdálenosti,
hloubky, směru a pohybu.
Specifika domény
U dětí s mozkovou obrnou se často setkáváme s poruchami zraku, jako je strabismus
(šilhavost)

a amblyopie

(tupozrakost).

U hemiparézy

se

navíc

může

vyskytovat

tzv. hemiainopie (výpadek poloviny zorných polí obou očí). U předčasně narozených dětí je
poměrně častý výskyt retinopatie (poškození sítnice). Také se mohou vyskytovat refrakční
vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus), které lze korigovat brýlemi.
Diagnostika zrakové percepce
 Edfeldtův reverzní test;
 Modifikovaný reverzní test pro předškolní děti;
 Test diskriminace tvarů Josefa Švancary;
 Vývojový test zrakového vnímání (M. Frostigová).

Vyjádření míry úbytku funkce
1 – úbytek dovednosti do 25 %, zvládá pouze někdy – dítě po vysvětlení plní úkol,
požadovanou činnost vykoná pouze někdy;
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2 – úbytek dovednosti do 50 %, zvládá s pomocí, spolupracuje – dítě potřebuje opakované
verbální vedení, event. další vysvětlení, delší zácvik, potřebuje dopomoc, větší
podporu od dospělého při vykonání úkolu a činnosti, je navázána adekvátní kooperace;
3 – úbytek dovednosti do 75 %, naznačuje – dítě daný úkol naznačuje, daná dovednost se
vynořuje;
4 – úbytek dovednosti do 100 %, nezvládá – dítě úkol/činnost nesplní ani s podporou, je
nad jeho možnosti (Čadová et al., 2012).
Sluchové vnímání
Sluchové vnímání je základ pro rozvoj řeči. Sluchová percepce zahrnuje schopnost
sluchové orientace, rozlišování (diferenciace) zvuků, vnímání

a reprodukci

rytmu

(audiomotorická koordinace), sluchovou analýzu a syntézu a sluchovou paměť.
Specifika domény
 porucha sluchové diferenciace;
 potíže při sluchové analýze a syntéze;
 narušený fonematický sluch;
 narušená sluchová pozornost;
 poruchy sluchu:
o lehká nedoslýchavost (ztráta sluchu 0-40 dB, rozumění řeči ze vzdálenosti
6–4 m);
o středně těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu 40-70 dB, rozumění řeči
ze 4–2 m);
o těžká nedoslýchavost (ztráta sluchu 70-90 dB, rozumění řeči ze 2–1 m);
o hluchota (ztráta sluchu nad 90 dB).

Diagnostika sluchové percepce
U malých dětí se diagnostika provádí pomocí zvukových hraček, u větších dětí
a dospělých pomocí řeči, ladiček, audiometrie, testů sluchové percepce ad. (podrobněji viz
Čadová et al., 2012).
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Vyjádření míry úbytku sluchové funkce
1 – úbytek sluchové dovednosti do 25 %, zvládá pouze někdy;
2 – úbytek sluchové dovednosti do 50 %, zvládá s pomocí, spolupracuje;
3 – úbytek sluchové dovednosti do 75 %, naznačuje;
4 – úbytek sluchové dovednosti do 100 %, nezvládá.
Deficity dílčích funkcí
V tomto případě nehovoříme o poruše, ale pouze o deficitu některé z dílčích funkcí
nutných k osvojení základů čtení, psaní a matematických dovedností. Deficity se mohou
projevit v oblasti paměti, zrakové a sluchové analýzy a syntézy, prostorové orientace,
intermodality (vytváření spojů mezi jednotlivými smyslovými vjemy), řeči, koncentrace
pozornosti, motorické koordinace a funkce seriality (orientace v čase).

Diagnostika
Diagnostika deficitů dílčích funkcí se provádí např. podle metodiky B. Sindelarové.
Hodnocení úbytku dílčích funkcí
0 – úbytek dovednosti 0 %, žádná ztráta;
1 – úbytek dovednosti 25 %;
2 – úbytek dovednosti 50 %;
3 – úbytek dovednosti 75 %;
4 – úbytek dovednosti 100 %.
Poruchy učení
Obtíže projevující se při osvojování čtení, psaní a počítání. Vznikají na podkladě
organického postižení mozku. Mají různé projevy: kombinace v oslabení vnímání, tvoření
pojmů, řeči, paměti, pozornosti, motoriky. Mezi poruchy učení patří:
 Dyslexie, porucha schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému
textu.
 Dysortografie, která se projevuje ztíženou schopností osvojit si pravopis daného
jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení.
 Dysgrafie znamená obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velice ztěžka,
neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen a jeho písmo je velice nečitelné
a neuspořádané.
49

 Dyskalkulie je specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly.
 Dysmúzie je porucha související s hudebními schopnostmi.
 Dyspinxie je porucha charakteristická nízkou úrovní kresby.
 Dyspraxie znamená špatnou obratnost.

Diagnostika poruch učení
V rámci diagnostiky specifických poruch učení (SPU) jsou využívány anamnestické
údaje, rozhovor s rodiči a učiteli. Používají se speciální testy a zkoušky hodnotící výkony
v percepčních oblastech: čtení, psaní, úroveň sluchového a zrakového vnímání, vyšetření
pravolevé a prostorové orientace, vyšetření řeči, vnímání časové posloupnosti, lateralita,
motorika a rovnováha, chování a soustředěnost, paměť.
Vyjádření míry úbytku funkce (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
0 – žádný problém;
1 – mírný nedostatek (do 25 % úbytku v testových metodách);
2 – střední nedostatek (do 50 % úbytku v testových metodách);
3 – silný nedostatek (do 75 % úbytku v testových metodách);
4 – naprostý nedostatek (do 100 % úbytku v testových metodách) (podrobněji viz Čadová
et al., 2012).

10. Doména – Pozornost
Pozornost je schopnost soustředění, schopnost vybírat určité informace, zpracovávat
je, popř. opomíjet. Základní dělení:
 neúmyslná (bezděčná, spontánní);
 úmyslná (aktivní);
 rozsah pozornosti (množství vnímaných podnětů);
 intenzita (stupeň soustředění, „odklonitelnost“);
 vytrvalost (délka pozornosti);
 přesouvání pozornosti (přenést pozornost z jednoho podnětu na druhý versus ulpívání
pozornosti).
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Specifika domény
 pokles pozornosti – známka únavy;
 nápadné kolísání pozornosti – bez zjevné příčiny;
 nesoustředěnost – vázanost na podněty;
 neschopnost zaměřit pozornost výběrově na podstatné podněty;
 perseverace – ulpívání;
 tendence k setrvávání u postupů, způsobů řešení.

Diagnostika
K měření poruch pozornosti se využívají testy nebo zkoušky, které jsou součástí
testových baterií, a samostatné testy zaměřené na pozornost.
Vyjádření míry úbytku funkce
0 – úbytek dovednosti 0 %, funkční míra pozornosti, adekvátní věku dítěte a prováděné
činnosti; schopnost udržet pozornost po vyžadovanou dobu; přiměřená odolnost vůči
rušivým vlivům, funkční rozdělování a přenášení pozornosti;
1 – úbytek dovednosti 25 %, kvalita pozornosti je mírně snížena s minimálním dopadem
na další funkce; kolísání pozornosti je málo závažné; výpadky pozornosti jsou
krátkodobé a dítě je schopno se dále soustředit bez intervence; výkon ve
standardizovaných zkouškách dosahuje úrovně 1 až 2 standardní odchylky;
2 – úbytek dovednosti 50 %, kvalita pozornosti je snížena s dopadem na ostatní funkce;
výpadky pozornosti nebo ulpívání pozornosti jsou častější, je třeba intervence, aby se
dítě opět soustředilo; výkon ve standardizovaných zkouškách dosahuje úrovně 2 až 3
standardní odchylky;
3 – úbytek dovednosti 75 %, kvalita pozornosti je značně snížena s těžkým dopadem na
ostatní funkce; výpadky pozornosti nebo její ulpívání značně ztěžují práci dítěte,
intervencí je možné pozornost částečně regulovat; výkon ve standardizovaných
zkouškách dosahuje úrovně 3 až 4 standardní odchylky;
4 – úbytek dovednosti 100 %, kvalita pozornosti je závažně narušena s komplexním
dopadem na ostatní funkce; výkon ve standardizovaných zkouškách dosahuje úrovně
méně než 4 standardní odchylky (podrobněji viz Čadová et al., 2012).
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11. Doména – Paměť
Paměť je soubor schopností a procesů umožňující osvojení, uchování a vybavení
informací. Mezi paměťové procesy řadíme: vštípení (uložení do paměti), uchování
a vybavení. Paměť klasifikujeme jako krátkodobou (operační, pracovní, trvá několik sekund),
střednědobou (zajišťuje převod informací z krátkodobé do dlouhodobé, minuty až hodiny)
a dlouhodobou (uchovává informace).
Specifika domény
 vštípené informace bývají ukládány chaoticky, bez souvislostí;
 vybavování bývá závislé na aktuálním stavu;
 paměť je ovlivněna poruchami pozornosti a zvýšenou unavitelností;
 poruchy paměti jsou typické při EPI, tumorech mozku, ozařování, centrálním
poškození mozku.

Diagnostika
Diagnostika paměti je součástí testových baterií a samostatných testů zaměřených na
paměť.
Vyjádření míry úbytku funkce
0 – úbytek dovednosti 0 %, norma;
1 – úbytek dovednosti 25 %, lehké narušení funkce v některém z procesů s minimálním
dopadem na ostatní funkce; výkon ve standardizovaných zkouškách dosahuje úrovně
1 až 2 standardní odchylky;
2 – úbytek dovednosti 50 %, narušení funkce se středně těžkým dopadem na ostatní
funkce; výkon ve standardizovaných zkouškách dosahuje úrovně 2 až 3 standardní
odchylky;
3 – úbytek dovednosti 75 %, závažnější narušení funkce v některém nebo více procesech
s těžkým dopadem na ostatní funkce; výkon ve standardizovaných zkouškách dosahuje
úrovně 3 až 4 standardní odchylky;
4 – úbytek dovednosti 100 %, velmi závažné narušení funkce s komplexním dopadem na
ostatní funkce; výkon ve standardizovaných zkouškách dosahuje úrovně pod
4 standardní odchylky (podrobněji viz Čadová et al., 2012).
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12. Doména – Emocionalita
Emoce jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnující subjektivní zážitky
libosti a nelibosti. Mohou být provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu,
změna rychlosti dýchání), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti
a zaměřenosti. Emocionalita hodnotí skutečnosti, události, situace a výsledky činností podle
subjektivního stavu a vztahu k hodnocenému, vede k zaujetí postoje k dané situaci. Za
základní emoce považujeme strach, hněv, radost, smutek. Podle délky trvání a intenzity
dělíme emoce na afekt, náladu a vášeň.
Specifika domény
Mezi specifika emocionality u osob s tělesným postižením patří tyto projevy:
 zvýšená emoční dráždivost;
 snížená frustrační tolerance;
 plačtivost;
 záchvaty vzteku;
 impulsivita;
 úzkost či deprese;
 poruchy sociálního přizpůsobení;
 narušené sebepojetí;
 emoční plochost až vyprahlost.

Diagnostika
V rámci diagnostiky se zaměřujeme na úroveň emociálního vývoje, emoční ladění
(optimistické, pozitivní, negativní, úzkostné, depresivní, …), stabilitu x labilitu emočního
ladění, schopnost řídit emoce a rozsah emocí (bohatost x oploštělost). Mezi hlavní nástroje
diagnostiky patří pozorování, rozhovor, projektivní metody, kresebné techniky, dotazníky
a různé škály.
Vyjádření míry úbytku funkce
0 – úbytek schopnosti 0 %, emoční projevy dítěte odpovídají jeho věku, podnětům
a rozumové úrovni. Dítě dokáže adekvátně regulovat své emoce; emoce jsou stabilní
a přiměřeně bohaté;
53

1 – úbytek schopnosti 25 %, lehké poruchy emocí s minimálním nebo žádným dopadem
na ostatní funkce. Obtíže nejsou patrné nebo se vyskytují jen v dílčích oblastech;
emoce jsou převážně stabilní; ve standardizovaných zkouškách výsledky odpovídají
pásmu 1 až 2 standardní odchylky;
2 – úbytek schopnosti 50 %, poruchy emocionality se středně těžkým dopadem na ostatní
funkce; obtíže dítě znevýhodňují v některých situacích; vyskytují se často, ale ne
většinou; dítě se dokáže s obtížemi vyrovnat a částečně je korigovat; stabilita emocí je
mírně snížená; ve standardizovaných zkouškách výsledky odpovídají pásmu 2 až
3 standardní odchylky;
3 – úbytek schopnosti 75 %, poruchy emocionality s těžkým dopadem na ostatní funkce;
obtíže dítě značně znevýhodňují v řadě běžných situací; obtíže se vyskytují po většinu
doby; dítě má závažné problémy ve všech oblastech, korekce obtíží je problematická;
ve standardizovaných zkouškách výsledky odpovídají pásmu 3 až 4 standardní
odchylky;
4 – úbytek schopnosti 100 %, poruchy emocionality s komplexním dopadem na kvalitu
dalších funkcí, těžce postižena je celá osobnost dítěte a jeho fungování; ve
standardizovaných zkouškách výsledky odpovídají pásmu pod 4 standardní odchylky
(podrobněji viz Čadová et al., 2012).

13. Doména – Adaptabilita a sociabilita
Jsou schopnosti a dovednosti navazovat a rozvíjet mezilidské vztahy a uplatňovat se
v sociálním prostředí. Dále zahrnují chování k ostatním lidem, schopnost adaptace a sociální
interakci.
Specifika domény
U dětí s tělesným postižením může být sociální komunikace omezená, opožděná, nebo
i nečitelná. Vyskytuje se motorická deprivace, psychická deprivace a separační úzkost.
Výjimkou není sociální hyperaktivita (snadno a rychle navazují kontakt, dožadují se
pozornosti, ale vztahy jsou povrchní) a sociální provokace (domáhají se pozornosti
agresivním, destruktivním chováním). Také se můžeme setkávat s tzv. typem útlumovým,
který je v sociálním kontaktu pasivní.
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Diagnostika
Diagnostika se provádí pomocí pozorování, rozhovoru, osobnostními dotazníky ad.

Vyjádření míry úbytku funkce
0 – úbytek schopnosti 0 %, dítě je přiměřeně věku adaptováno a socializováno ve svém
sociálním prostředí; dobře se adaptuje v novém prostředí; sociální kontrola,
dodržování norem a pravidel adekvátních situaci odpovídají věku a mentální úrovni
dítěte; reakce na stres a konflikty je adekvátní situaci; dítě má reálné sebehodnocení,
sebevědomí a ambice;
1 – úbytek schopnosti 25 %, vyskytují se nevýznamné obtíže; obtíže mají krátkodobý
charakter; obtíže se vyskytují jen v dílčích oblastech; tyto obtíže mají minimální nebo
žádný dopad na další funkce; dítě je schopno využívat ve většině případů adaptivní
přizpůsobovací techniky; je schopno behaviorální kontroly;
2 – úbytek schopnosti 50 %, obtíže mají středně závažný dopad na ostatní funkce; dítě je
znevýhodněno v oblasti sociální; tyto obtíže je schopno částečně korigovat,
v některých případech využívat adaptivní přizpůsobovací techniky; behaviorální
kontrola je snížena;
3 – úbytek schopnosti 75 %, obtíže mají těžký dopad na další funkce, zejména v sociální
oblasti; tyto obtíže dítě obtížně koriguje i při terapeutickém vedení;
4 – úbytek schopnosti 100 %, závažné narušení sociability a adaptability s komplexním
dopadem na ostatní funkce (podrobněji viz Čadová et al., 2012).

14. Doména – Pracovní dovednosti
Pracovní dovednosti můžeme charakterizovat jako uvědomělou činnost, která je
prostředkem k vytváření hmotných a nehmotných hodnot. Význam práce spatřujeme v rovině:
 existenční a materiální (odměna, mzda, …);
 rozvojové a tvořivé (tělesné a duševní schopnosti);
 kooperační a socializační (spolupráce, komunikace, …);
 estetické a kulturní (umělecká tvorba);
 relaxační (odvedení od jednostranné zátěže).
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Specifika domény
Rozvoj pracovních dovedností u osob s tělesným postižením patří do oblasti sociální
rehabilitace, která se zaměřuje na dosažení samostatnosti, nezávislosti, zaměřuje se na rozvoj
specifických dovedností, posilování návyků a podporuje nácvik úkonů pro samostatný život.

Diagnostika
Diagnostika se zaměřuje na manuální schopnost a zručnost. Využíváme různých
informačních zdrojů, jako jsou pozorování, analýza dokumentů, rozhovor s rodiči, dotazníky,
didaktické testy, analýza výsledků činnosti dítěte apod.
Vyjádření míry úbytku funkce
0 – žádná ztráta dovednosti (výrok sám vyjadřuje 0 % úbytek funkce, tj. normu);
1 – 25 % úbytek: snaží se dovednosti zvládnout sám při 25 % neúspěšnosti;
2 – 50 % úbytek: částečně zvládá dovednosti samostatně při 50 % neúspěšnosti;
3 – 75 % úbytek: spolupracuje za pomoci další osoby;
4 – 100 % úbytek: je zcela závislý na dopomoci (podrobněji viz Čadová et al., 2012).

15. Doména – Sebeobsluha
Sebeobsluha zahrnuje širokou škálu každodenních praktických činností a dovedností,
která se z hlediska praktického fungování stává prioritou všech edukátorů. Zvládnutí
sebeobslužných činností posiluje nejen sebevědomí žáků, ale především hraje významnou roli
v celkové integraci jedince, zlepšuje kvalitu života (Opatřilová, 2013).
Specifika domény
Při posuzování sebeobsluhy se zaměřujeme na celkovou samostatnost ve všech
sebeobslužných činnostech. Význam spatřujeme nejen v rovině soběstačnosti, ale i v rozvoji
motoriky, senzoriky a kognitivních procesů (Opatřilová, 2005).

Diagnostika
V rámci diagnostiky se zaměřujeme na tyto oblasti:
 používání toalety: zahrnuje zjištění případné inkontinence, sleduje, zda jedinec
naznačuje potřebu, používá nočník, chodí na toaletu sám, zda je nutná dopomoc
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při vyprazdňování, jaké jsou další související zručnosti, vyměšování – pravidelnost,
zácpa;
 hygienické návyky: umývání a utírání obličeje, rukou, těla, vlasů, čištění zubů, úprava
zevnějšku, intimní hygiena, používání krémů, mastí, popř. deodorantů;
 oblékání, vysvlékání: hodnotíme pasivní spolupráci, zda je jedinec zcela závislý
na asistenci druhé osoby, zda se snaží pomáhat při oblékání a dalších jednoduchých
činnostech, je schopný těchto činností s malou dopomocí apod.;
 stolování a příjem potravy: sledujeme, zda stoluje samostatně, s dopomocí, s plnou
asistencí, dále sledujeme spolupráci při krmení a jiné související dovednosti. Všímáme
si, jak saje, polyká, zda polyká s obtížemi, kouše, žvýká, špulí ústa na jídlo, přijímá
potravu ze lžíce, používá lžíci, pije z lahve, z hrnečku s náustkem, bez náustku, zda
jsou tekutiny podávané lžící, strava je mixovaná, pasírovaná nebo v běžné podobě
(Opatřilová, 2005).
Mezi nejčastější diagnostické nástroje v této oblasti využívané jsou různé vývojové
škály, dotazníky, rozhovor s rodiči, pozorování ad.
Vyjádření míry úbytku funkce
0 – žádná ztráta dovednosti (výrok sám vyjadřuje 0 % úbytek funkce, tj. normu);
1 – 25 % úbytek: snaží se dovednosti zvládnout sám při 25 % neúspěšnosti;
2 – 50 % úbytek: částečně zvládá dovednosti samostatně při 50 % neúspěšnosti;
3 – 75 % úbytek: spolupracuje za dopomoci další osoby;
4 – 100 % úbytek: je zcela závislý na dopomoci při sebeobslužných činnostech.

16. Doména – Sociokulturní schéma
Socializace a sociální učení jsou celoživotní procesy, který probíhají prostřednictvím
imitace (nápodobou), identifikace (ztotožněním se) a sociálního posilování (odměnou
a sankcemi). Rozvíjí se současně s tělesným a duševním vývojem dítěte. Sociálním
začleňováním je jedinec integrován do mezilidských vztahů, přijímá kulturní hodnoty za své,
bere na sebe sociální role a funkce, podrobuje se určitým zvyklostem. Výchova je cílevědomý
řízený proces, socializace je obvykle chápána jako spontánní sžívání se s okolím. K tomu, aby
člověk mohl adekvátně reflektovat působení sociálního prostředí, je nezbytná určitá míra
adaptability a flexibility.
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Specifika domény
 reakce rodičů na informaci o postižení jejich dítěte;
 nevhodné výchovné postoje rodičů;
 nepřijetí dítěte s tělesným postižením v inkluzivním prostředí (třída, škola, vrstevnická
skupina apod.);
 technické bariéry;
 využívání kompenzačních pomůcek;
 podmínky edukačního prostředí (technické, pedagogické a sociální podmínky);
 nutné využívání speciálních metod reedukačních, kompenzačních a rehabilitačních.

Vyjádření míry úbytku funkce
Pracovní místo, pracovní plocha
0 – může být využita pracovní plocha intaktního žáka, nemusí být nijak uzpůsobena;
1 – pracovní místo plně vyhovuje potřebám pro psaní a čtení; lavice odpovídá
individuálním potřebám žáka, odkládací plocha pro kompenzační pomůcky je
dostatečně prostorná, umožňující přehledné uspořádání; žák správně sedí;
2 – jsou stoprocentně naplněny tři ze čtyř výše uvedených podmínek, čtvrtá není naplněna
z důvodu technické nemožnosti;
3 – není splněna polovina výše uvedených podmínek;
4 – pracovní místo ani pracovní plocha nevyhovují potřebám tělesně postiženého žáka.
Pedagogická podpora
0 – žák nemá speciálněpedagogické potřeby;
1 – pracovník speciálně pedagogického centra (SPC) má k dispozici lékařské zprávy,
z nichž vychází při stanovení edukačního plánu, vstupní diagnostika byla provedena,
žák potřebuje individuální přístup;
2 – vstupní diagnostika či rediagnostika provedena, žák potřebuje podporu IVP;
3 – vstupní diagnostika či rediagnostika provedena, žák potřebuje podporu IVP
a speciálněpedagogickou péči;
4 – žák nemůže pracovat bez podpory asistenta pedagoga.
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Informovanost kmenové školy integrovaného žáka
0 – ve škole není žák se speciálněpedagogickými potřebami, který vyžaduje péči;
1 – vedení školy i zainteresovaní pedagogové mají dostatek informací o problematice
integrace žáka se tělesným postižením, všem účastníkům jsou jasné způsoby
komunikace v případě běžné potřeby i krizové intervence, jsou jasně vymezeny
kompetence v péči o žáka, všechna data jsou pravidelně aktualizována;
2 – vedení školy a třídní učitel byli dostatečně informováni, není však zajištěn účinný
přenos informací k ostatním pedagogům školy, což má za následek omezení
respektování speciálních vzdělávacích potřeb žáka;
3 – škola nebyla informována na základě nespolupráce školy a rodiny;
4 – vedení školy, třídní učitel i ostatní účastníci byli dostatečně informováni, tyto
informace však nemají dopad na edukaci žáka.
Informovanost kmenové třídy integrovaného žáka
0 – ve třídě není žák se speciálněpedagogickými potřebami, který vyžaduje péči;
1 – spolužáci byli v přiměřené míře informováni o speciálních vzdělávacích potřebách
spolužáka s důrazem na způsob hodnocení a klasifikace spolužáka s TP, se kterým se
ztotožňují. S celou situací byli seznámeni rovněž rodiče spolužáků a jsou
prointegračně naladěni;
2 – spolužáci byli v přiměřené míře informováni o speciálních vzdělávacích potřebách
spolužáka s důrazem na způsob hodnocení a klasifikace spolužáka s TP. Spolužáci
tyto potřeby v převážné míře akceptují a hodnocení tolerují. Problémy ve třídě se
objevují spíše výjimečně;
3 – spolužáci nebyli v přiměřené míře informováni o speciálních vzdělávacích potřebách
spolužáka a nebyli seznámeni se způsobem a důvody hodnocení a klasifikace
spolužáka s TP. Ve třídě se často objevují drobnější problémy mezi spolužáky
a integrovaným žákem;
4 – spolužáci byli v přiměřené míře informováni o speciálních vzdělávacích potřebách
spolužáka s důrazem na způsob hodnocení a klasifikace spolužáka s TP, se kterým se
neztotožňují. S celou situací byli seznámeni rovněž rodiče spolužáků a s integrací
nesouhlasí. Mezi integrovaným žákem a spolužáky se objevují závažné problémy
(podrobněji viz Čadová et al., 2012).
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3 DIAGNOSTIKA V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH VÝVOJE SE ZAMĚŘENÍM
NA OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM
Důsledky tělesného postižení se mohou projevit v různých složkách osobnosti.
Největší nápadnost pak zaznamenáváme v oblasti hrubé motoriky, jemné motoriky,
grafomotoriky a kresby, proto bude těmto doménám věnována hlubší pozornost.

3.1 Specifika speciálněpedagogické diagnostiky raného věku
Novorozenecké období – charakteristika
Hrubá motorika
Za novorozenecké období se zpravidla považuje prvních 28 dní života. V bdělém
stavu zaujímá novorozenec většinou asymetrické postavení končetin (tonicko-šíjový reflex či
šermířský reflex). Spontánní pohyby jsou živé, ale omezené. Ve vzpřímené poloze neudrží
hlavičku, pěsti jsou většinou zaťaté (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 35–36). Po narození jsou
končetiny v poloze na bříšku v úplném flexním (pokrčení) držení a hlavičku dítě otáčí ze
střední polohy stranou. Typické jsou reflexní plazivé pohyby a reflexní chůze. Vsedě hlava
klesá dopředu a záda jsou výrazně kulatá (srov. Vágnerová, 1993; Langmeier, Krejčířová,
2006). U zralých novorozenců je hned vybavitelný Moorův reflex, který mizí mezi třetím
a šestým měsícem života (Defektologický slovník, 2000). Ke konci prvního měsíce udrží
novorozenec krátce hlavu vleže na bříšku, v poloze na zádech je schopen držet hlavu ve
střední poloze asi 10 vteřin (srov. Přinosilová, in Opatřilová, 2006).
Jemná motorika
Pohyby dítěte v této době jsou spontánní a reflexní. Dítě spontánně pohybuje horními
končetinami. Tyto pohyby jsou rychlé a nekoordinované. Po narození má dítě ruce sevřené
v pěsti a palec je flektován do dlaně. Vložíme-li prst do dlaně dítěte, je úchop výrazně
reflexní, nikoli úmyslný. Je to nepodmíněný uchopovací reflex, který je nejsilnější ve druhém
týdnu života a mizí v pátém až šestém měsíci.
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Kojenecké období – charakteristika
Hrubá motorika
Kojenecké období je vymezováno do konce prvního roku života a je charakteristické
velmi rychlým psychomotorickým vývojem. Z čerpaných zdrojů vybíráme následující
(Langmeier, Krejčířová, 2006; Přinosilová, in Opatřilová, 2006; Vágnerová, 2008;). Gesell
formuloval některé zákonitosti vývoje, které byly odvozeny z vývoje kojenecké motoriky.
Kefalokaudální vývoj naznačuje ovládání těla od hlavy k patě, vývoj proximodistální
naznačuje posun od centra těla k periferii a vývoj ulnoradiální naznačuje posun od malíkové
strany dlaně k palcové při aktivním úchopu (Gesell, in Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 48–
49). Ve druhém měsíci v poloze na břiše kojenec zvedá hlavu asi v úhlu 45°, udrží se asi 10
vteřin. Ve třetím měsíci vleže na břiše se opírá o předloktí a zvedá hlavu, v poloze naznak
převážně leží v symetrické poloze s ručkama většinou otevřenýma. Držíme-li dítě v sedu
s oporou pod pažemi, hlava je většinou vzpřímená, ale páteř tvoří stále velký oblouk. Ve
čtvrtém měsíci zvedá při natahování do sedu hlavu, má lehce ohnuté nohy, poloha na bříšku je
nestálá, dítě se převrací pasivně na záda. V poloze na břiše se opírá o předloktí a hlava je
držena pevně a vzpřímeně. V pátém měsíci drží při přitahování do sedu hlavu v prodloužení
páteře, v sedu staví hlavu kolmo při šikmé poloze těla. V tomto období se dítě pokouší houpat
na břiše aniž se opírá, zvedá dolní končetiny a opakovaně je natahuje, hovoříme
o tzv. „plavání“. Koncem pátého měsíce se převrátí na bříško a pohybuje se dopředu plazením
a lezením. V šestém měsíci se dítě drží podaných prstů a pomáhá si jimi při přitahování do
sedu, kontrola hlavy je již poměrně dobrá. S oporou již sedí vzpřímeně, s hlavou pevnou
a s páteří zakřivenou pouze v bedrech. Bez opory je schopno se krátkou chvíli udržet v sedu.
Aktivně se obrací z bříška na záda a postupně se zvedá do stoje, výrazně se vzpírá, když jej
držíme v podpaží. V sedmém měsíci zaznamenáváme první koordinaci ruky a nohy, kdy si
dítě hraje s nožkami. V poloze na břiše se otáčí celým trupem doprava i doleva, udrží jednu
paži nad podložkou. Koncem sedmého měsíce již sedí několik sekund bez opory a ve stoji
s oporou péruje v kolenou, „tančí“. Jestliže kojence přidržujeme za ruce, je schopen se ve stoji
udržet úplně. V osmém měsíci sedí pevně a vzpřímeně, přitáhne se z polohy na zádech za
nabídnuté prsty, plazí se po břiše dopředu i dozadu a je schopen stát na obou chodidlech.
V devátém měsíci se umí dítě houpat na rukou a na kolenou, leze po čtyřech, samo se již
posadí, postaví se bez opory a plně unese svou váhu. Stoj je o široké bázi. V desátém měsíci
je u dítěte běžný samostatný sed, vzpřímená záda, volně natažené dolní končetiny,
zaznamenáváme koordinované lezení. V ohrádce se pokouší o první krůčky, přitahuje nohy
k sobě (chodí okolo). V jedenáctém měsíci má dítě bezpečnou rovnováhu, zdokonaluje první
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krůčky na místě a stranou, dále se pak rozvíjí chůze za obě ruce. Kolem dvanáctého měsíce je
typická chůze kolem nábytku, chůze za jednu ruku a první samostatné kroky, ale volná chůze
v pravém slova smyslu to ještě není.
Jemná motorika
Kojenecké období trvá od třetího měsíce do jednoho roku. Dítě postupně uvolňuje
sevření ruky a ve čtvrtém měsíci začíná vědomě uchopovat předměty. Učí se aktivnímu
používání smyslových orgánů, senzomotorické koordinaci. Předměty vyhledává zrakem
a snaží se jich dotknout, uchopování se však většinou ještě nedaří. V šestém měsíci uchopuje
tzv. hrabavým, dlaňovým úchopem. To znamená, že používá čtyři prsty s vyloučením palce.
Předměty bere oběma rukama. Zhruba v sedmém měsíci uchopuje dítě předměty samo,
zachycuje je nadhmatem mezi napjatý palec a ukazováček. Vývoj v tomto stádiu vrcholí tím,
že si dítě plynule a za kontroly zraku předává hračku z jedné ručky do druhé. V desátém
měsíci bere už i malé předměty ohnutým palcem a ukazováčkem v opozici, hovoříme
o klešťovém úchopu. V tomto období umí dítě také i předměty pouštět, což je náročnější.
Velký význam má v tomto období především hra, která uspokojuje potřebu aktivity.
Manipulace s hračkou je závislá na poloze, v níž se dítě nachází, za tímto účelem polohu také
často mění. Schopnost upouštět předměty působí dítěti velkou radost, která se projevuje tím,
že vyhazuje hračky z postýlky nebo kočárku a chce, aby mu byl předmět podáván zpět.
Kolem roku je manipulace již dosti specifická, protože respektuje vlastnosti předmětů
(srov. Langmeier, Krejčířová, 2006; Vágnerová, 2008; ad.).
Batolecí období – charakteristika
Hrubá motorika
Batolecí období je věkově vymezeno věkem 1–3 let. Mezi 13. a 18. měsícem se
zdokonaluje chůze, dítě se zastaví před překážkou a je schopno toporně běžet. Ve dvou letech
si dítě vyleze na postel a sleze, je schopno chůze po nerovném terénu, poměrně dobře běhá
a za ruku jde ze schodů přísuvným krokem. Mezi druhým a třetím rokem umí dítě nakročit na
chodník, sejít z chodníku, učí se jezdit na tříkolce a dochází k postupnému zlepšování celkové
koordinace pohybů. Střídání nohou směrem vzhůru po schodech se objevuje asi ve dvou a půl
letech, chůzi ze schodů směrem dolů pak zvládá se střídáním nohou asi kolem třetího roku
(srov. Matoušek, 1980; Allen, Marotz, 2002; Vágnerová, 2008).
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Jemná motorika
V tomto období dochází k významným změnám, a to především v oblasti jemné
a hrubé motoriky a v řeči. V počáteční fázi provádí dítě mnoho zbytečných pohybů, které
postupně mizí, vyhasínají a zůstávají účelové pohybové vzory. Mechanická manipulace
s předměty se stává smysluplnou, dítě napodobuje, později konstruuje. Koordinace pohybu
ruky je přesnější a diferencovanější. Rovněž schopnost upouštění se neustále zlepšuje. Tato
dovednost se projeví při hře s kostkami, kde lze spatřovat počátky konstruktivní hry. Kolem
patnáctého měsíce staví dítě dvě kostky na sebe, v osmnácti měsících tři kostky, ve dvou
letech šest kostek a kolem třetího roku staví věže a mosty (Lesný, 1972). Postupně se
zdokonaluje i jemná motorika prstů. V patnácti měsících dává dítě korálky do hrnku a také je
vyndává, ve třech letech dovede navlékat korálky na návlek s pevným hrotem. Hra přispívá
k rozvoji motoriky a poznávacích procesů. V tomto období má výrazně socializační charakter,
dítě se snaží při hře stále více komunikovat. Manipulační hry jsou postupně nahrazovány
hrami konstrukčními, kdy dítě staví podle své představy a fantazie nebo napodobuje činnost,
kterou vidělo u dospělých. Pokroky v jemné motorice zaznamenáváme i v sebeobsluze.
Začátkem druhého roku se dítě učí zacházet se lžící, pít z hrnečku a osvojuje si postup
oblékání. Ve třech letech stoluje dítě samo. Mezi druhým a třetím rokem se zdokonalují
sebeobslužné činnosti, jako je oblékání, svlékání, obouvání, zapínání a rozepínání knoflíků,
dítě si umyje a utře ruce. V tomto věku je důležité soustavně pozorovat dítě a poprvé
posoudit, zda dává přednost některé ruce, a pokud ano, která to je (Monatová, 2000). Mezi
prvním a druhým rokem se dítě pokouší o první čárání. Tužku drží celou dlaní, čmárání je
nahodilé a nepřesné. Pohyb vychází z celého těla. Koordinace se postupně zkvalitňuje, ve
dvou letech se dítě pokouší napodobovat svislé čáry a kroužení. Dva a půl až tříleté dítě se již
zajímá i o kvalitu kresby. Často kresbu po jejím dokončení pojmenovává, a to na základě
podobnosti se skutečností.

Grafomotorika
Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jedinec vykonává při
psaní. Psaní není jen záležitostí psacích pohybů ruky (u postižených též nohy, úst), ale je
řízené psychikou. Grafomotorika tedy může být nápomocna při diagnostice psychických stavů
(únavě, strachu), procesů a vlastností, při diagnostice poruch a nemocí jedince (Průcha,
Walterová, Mareš, 2001). Vývoj grafomotoriky lze stručně charakterizovat takto:
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 Mezi prvním a druhým rokem je dítě schopné koordinovaných pohybů, pokouší se
o první záměrné čárání, zanechání stopy. V této chvíli velmi záleží na vedení a na tom,
zda dítěti umožníme hravé zacházení s výtvarným materiálem. Pokud k tomu nejsou
vytvořeny podmínky, čárají děti až kolem třetího roku.
 Jako první se objevují čáry, naznačující kývavý pohyb, dále pak čáry všemi směry,
kolem druhého roku kruhová čáranice a kolem třetího roku jednoduchá znaková
kresba. Pohyby jsou více koordinované, psací náčiní uchopuje dítě do prstů.
 Tříleté dítě ovládá své pohyby rukou natolik, že mu nedělá obtíže napodobit různé
směry čáry (vertikální, horizontální, kruhové i podle předlohy). Při kreslení
zaznamenáváme pravidelné kontinuální pohyby, nastává zlepšení v plynulosti pohybů.
 Čtyřleté dítě zvládne kresbu křížku. Zvláště sledujeme správný úchop psacího náčiní.
Při fixaci nesprávného úchopu dochází k patologickému vývoji grafomotoriky.
 Pětileté dítě napodobí čtverec. Grafické formy dávají smysl. Vytváří se špetkový
úchop.
 Šestileté dítě zvládne trojúhelník. Kreslí postavu s končetinami a detaily. Dítě by mělo
být schopné vyhovět požadavkům školy na kvalitu a rychlost grafického projevu.
Špetkový úchop by měl být fixovaný.
 Sedmileté dítě má již písmo plynulé, kolem osmého roku se začíná vyhraňovat
do individuální podoby.

Kresba
Vývoj dětské kresby prochází několika fázemi (Siegler et al., 2003; Langmeier,
Krejčířová, 2006 ad.). Základní etapu ve vývoji dětského výtvarného projevu tvoří
bezobsažná čáranice. S prvními kresbami se setkáváme již v útlém věku, kdy je dítě schopno
udržet tužku. Tyto kresby mají ráz čmáranic, kterým dítě ještě nepřisuzuje žádný význam.
Čmárání je přípravné stádium vlastního kreslení, získává se jím nezbytná dovednost
a pohybová způsobilost ke kreslení. První pokusy kreslit lze uskutečňovat s dětmi od jednoho
roku. Toto čárání trvá zhruba do dvou let a je charakteristické kyvadlovými pohyby,
vycházejícími z motorického základu těla a později z ramene. Samotná činnost je pro děti
zajímavější než výsledek, který pro ně nemá žádný význam. V odborné literatuře se můžeme
též setkat s označením tohoto období jako presymbolické, senzomotorické fáze (Vágnerová,
in Říčan, Krejčířová et al., 2006). Období bezobsažné čáranice se postupně mění v období
obsažné čáranice. Dítě si začíná uvědomovat, že jeho čáráním něco vzniká. Vlastní kreslení
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vzniká na tom vývojovém stupni, kdy dítě začíná přisuzovat svému čárání nějaký význam.
Navenek se to projevuje tím, že dítě své výtvory pojmenovává. Nejčastějším námětem jsou
lidé, potom zvířata a až naposled věci z prostředí dítěte. Obsažná čáranice je charakteristická
především tím, že dítě dodatečně vkládá do kresby obrazy něčeho skutečného. Toto období
nekončí náhle, ale v rámci čáranice se začínají objevovat první znaky, i když zpočátku
nahodile a bez úmyslu. Hovoříme o období přechodu ke znakové kresbě (fáze přechodu na
symbolickou úroveň). V tomto období převládá v kresbě kruhová čáranice. Čáry se tolik
nepřekrývají, dítě klade ovály vedle sebe, všude tam, kde je na výkrese volné místo.
V původním oválu se začínají objevovat pravé úhly. Dítě pokračuje v kreslení svislých
a vodorovných čar, dokáže jednu kresbu pojmenovat různými názvy (srov. Vítková 1986;
Říčan, Krejčířová et al., 2006). Mezi třicátým až třicátým šestým měsícem nastupuje období
znakové kresby (fáze primárního symbolického vyjádření). Do středu zájmu se dostává lidská
postava, zpočátku zejména hlava, objevují se tzv. hlavonožci. Pohyby rukou se postupně
diferencují a kresby se zúčastňují pouze klouby ruky. Dětské kresby charakterizuje výtvarná
schematičnost, dítě neznázorňuje věci v jejich skutečné podobě, ale kreslí jenom jejich
typické vlastnosti, neklade váhu na shodu kresleného objektu se skutečností, nedovede ani
kreslit podle předlohy. Kreslí téměř výlučně zpaměti, podle představy. Dítě v kresbě
vyznačuje více, než je na skutečném předmětu objektivně vidět (tzv. rentgenové obrázky).
Postupně přibývá detailů, dítě kreslí spíše v obrysových tvarech a častěji zdůrazňuje
subjektivně významné znaky než reálnou podobu. Matějček (2003) v této souvislosti výstižně
říká, že dítě kreslí to, co o objektu ví, nikoli jak ho vidí. Pro čtyř- až pětileté děti je
charakteristické stádium subjektivně fantazijního zpracování. Typická je akcentace detailů,
průhledné kresby, nápadně často bývá na postavě zobrazován pupík, trup postavy je menší
než hlava (Vágnerová, in Říčan, Krejčířová et al., 2006). Nejvýznamnější etapou ve vývoji
dětské kresby je spontánní realismus. Hovoříme o období mezi pátým až šestým rokem věku.
Dětská kresba není zpočátku protějškem reality, ale obrazem představy (Vítková, 1986).
V pěti letech už dítě zaznamenává řadu detailů, kresba je barevná a obsahově bohatá. Dítě
začíná kreslit spíše to, co vidí. Okolo šestého roku můžeme sledovat zvláštnosti výtvarného
projevu. Jedná se o zdůraznění a vypouštění. Dítě zvětšuje objekty nebo osoby, které ho
zajímají, nebo naopak vynechává podstatné části, protože ho nezajímají, a jeho pozornost je
upnutá mimo ně. Dále se jedná o celistvost a názornost zobrazení, kdy jsou zobrazované děje
čitelné, nepřekrývají se, typický jev je „sklápění do půdorysu“ a „průhlednost“. Personifikace
je přenášení lidských vlastností na zvířata a věci (sluníčko se směje, koza pláče a podobně).
Co se týká grafického vyprávění, dítě zobrazí celou příhodu v pásech nad sebou. Další
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zvláštností je emotivní funkce barvy: barva červená, žlutá, růžová jsou většinou sympatické,
černá, fialová a další naopak. Proměna kresby na počátku školní docházky odráží zrání
percepce, schopnost diferencovaného zrakového vnímání a rozvoje jemné motoriky
(srov. Vítková, 1986; Matějček, 2003; Říčan, Krejčířová et al., 2006). Svobodová (1997)
popisuje v souvislosti s vývojem kresby vývoj postavy. Po sledovaném čmárání a nereálném
znázornění následuje difuzní obraz (člověk, slunce, strom, auto). První náznak postavy je
charakterizován hlavonožcem, který se postupně mění v trupohlavonožce – lineární
znázornění. Následuje montovaná figura, která má stále více detailů. Postava se postupně
zdokonaluje dvojdimenzionálním znázorněním končetin. Vrcholem je syntetická kresba
a kreslení profilu, pohybu. Kresby lidské postavy se rovněž využívá při zjišťování školní
zralosti. Vychází se z předpokladu, že čím je dítě zralejší, tím více obsahuje kresba detailů.
Dítě zralé pro školu nakreslí hlavu menší než trup, vlasy, uši, oči, nos a ústa, krk a paže s pěti
prsty. Nejnižším stupněm jsou hlavonožci, které kreslí pro školu nezralé dítě. Hodnocení
obsahové a formální stránky dětské kresby má vývojovou i diferenciální diagnostickou
hodnotu (podrobně viz Vítková, 1993).
Specifika speciálněpedagogické diagnostiky
V kojeneckém věku převažuje diagnostika lékařská. Zvláštní pozornost je věnována
především dětem rizikovým (nízká porodní hmotnost, krvácení do mozku, hypoxie ad.)
a dětem s vrozenými vývojovými vadami (rozštěpové vady, anomálie končetin, srdeční vady
ad.). Vysoce specializovanou lékařskou péči zajišťují perinatologická centra (neonatologická
centra) zřizovaná ministerstvem zdravotnictví dle § 112 zákona č. 372/ 2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Stanovená diagnóza se tak stává předpokladem pro zahájení včasné speciální intervence.
V kojeneckém a batolecím věku je charakteristická provázanost mezi vývojem
motoriky a kognice, takže hovoříme o psychomotorickém vývoji. Přinosilová (2007) uvádí, že
diagnostika dítěte s narušeným vývojem hybnosti nemůže probíhat standardním způsobem.
Vyšetření by nemělo být jednorázové a je třeba se v něm zaměřit na rozvoj jednotlivých
složek psychiky. V období kojence a batolete jsou nejvhodnějším nástrojem diagnostiky
vývojové škály (Gesellovy vývojové škály, Škála Nancy Bayleyové ad.).
Pro speciální pedagogy existují diagnostické škály uvedené v publikaci Diagnostika
a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením (Hanák et al., 2011), ve které se autoři
zaměřují na diagnostiku pomocí řady jednoduchých diagnostických škál pro posouzení dětí se
zdravotním postižením (motorika, poznávací schopnosti, řeč, adaptivní chování).
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Na základě zkušeností odborníků z praxe a z odborných pramenů (Svoboda,
Krejčířová, Vágnerová, 2001; Přinosilová, 2007; Hanák et al., 2011) shrnujeme
a doporučujeme sledovat následující oblasti SPD:
 oblast hrubé motoriky: sledujeme reflexy (Moorův reflex, Landaův reflex,
Parašutistický reflex, poloha tváří dolů apod.), dále se zaměřujeme na cefalokaudální
vývoj (vývoj svalů od hlavy směrem dolů), průběžně sledujeme polohu dítěte
na zádech, na bříšku, zvedání hlavy (pasení koníčků), vývoj sezení, kvadrupedální
lokomoci, stoj a samostatnou chůzi. Dále si všímáme kvality svalového tonu
a možných asymetrií či nápadností v pohybových reakcích dítěte;
 oblast jemné motoriky: otevírání pěstiček ve třech měsících věku, sahání po hračce
ve čtyřech měsících, uchopení hračky v šest měsících, mezi 9. a 12. měsícem věku se
objevuje tzv. pinzetový úchop, dvouleté dítě vezme tužku prsty, manipuluje
s předměty a samo se nají, sledujeme celkovou koordinaci při manipulaci s předměty;
 oblast komunikace: primární reflexy (sání, polykání, dýchání), hybnost mluvidel, dále
se zaměřujeme na sledování všech viditelných a slyšitelných forem komunikace,
na mimické projevy, gestiku, předřečovou vokalizaci až po slova a věty včetně pasivní
slovní zásoby a porozumění;
 oblast zrakové a sluchové percepce: reakce na podněty, senzomotorickou koordinaci
(oko-ruka), schopnost učit se (na základě získávání zkušeností), vnímání předmětných
vztahů, vizuomotorické úkoly;
 úroveň hry: mechanická hra, počátky tvořivosti ve hře, konstruktivní hry, učení se
nápodobou;
 úroveň grafomotorických projevů a vývoj kresby;
 oblast volní složky: projevy emancipace a sebeuvědomění,
 úroveň adaptace na podmínky prostředí;
 sociální chování: posuzujeme porozumění požadavkům a jejich respektování,
sledujeme úroveň osvojených sociálních návyků a sebeobslužných činností, celkovou
sociální reaktivitu a vývoj sebepojetí dítěte.

V kojeneckém a batolecím období se diagnostika opírá o využití vývojových škál. Mezi
hlavní úkoly rané diagnostiky patří včasné zachycení postižení (poruchy) a nutnost
navazující speciální podpory. Diagnostiku realizujeme převážně v přirozeném prostředí,
nenásilně a formou volného dlouhodobého pozorování nebo řízené hry. Požadavky kladené
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na dítě musí být přiměřené věku a vývojovým zvláštnostem. Vzhledem k různým projevům
narušené hybnosti respektujeme individuální zvláštnosti dítěte (opožděný vývoj v různých
oblastech), zvýšenou unavitelnost a snížené tempo při všech činnostech. Pohybové postižení
může být příčinou stimulační či citové deprivace. Omezené pohybové schopnosti dítěte
negativně ovlivňují vztah s matkou, protože dítě nereaguje na matku očekávaným
způsobem. Včasná pedagogická diagnóza je předpokladem přiměřené speciální intervence,
která může zamezit nebo zmírnit opožďování psychického vývoje.

3.2 Specifika speciálněpedagogocké diagnostiky předškolního věku, školní
zralost
Předškolní věk – charakteristika
Hrubá motorika
Předškolní věk bývá vymezován od 3 do 6 let, popř. do věku vstupu do školy.
Vývojové změny jsou již méně nápadné, jde především o rozvoj pohybové obratnosti. Ve
věku čtyř až pěti let dítě dobře zvládá běh, seběhne ze schodů, leze po žebříku, seskočí
z lavičky, dovede stát na jedné noze a umí házet míčem. V pěti letech jezdí na koloběžce,
popř. začíná jezdit na dětském kole. V tomto období dochází i k rozvoji v oblasti sebeobsluhy
(Langmeier, Krejčířová, 2006).
Jemná motorika
V období mezi třetím a šestým rokem zaznamenáváme znatelné zpomalení vývoje.
Vývoj je plynulejší, vyhraňují se první rozdíly mezi dětmi. Pohyby dítěte jsou hbitější,
plynulejší a výrazně koordinovanější. Dítě začíná projevovat zájem o různé nástroje, učí se
s nimi manipulovat. Pro další vývoj má velký význam rozvoj manuální zručnosti
a senzomotorické koordinace. Kolem čtvrtého roku se výrazně vyhraňuje lateralita (souhra
párových orgánu oko-ruka). Dominantní ruka se uplatňuje především ve složitějších úkonech,
které jsou náročné na koordinaci a přesnost. Problémy nastávají zejména u dětí, které mají
dominantní horní končetinu postiženou. Záleží na rozsahu a stupni postižení, ale není nic
neobvyklého cvičit končetinu opačnou. Postupně dochází k přesné senzomotorické koordinaci
a zlepšování pohybového vývoje, což se projevuje v sebeobsluze. Neustálou činností
a pohybem je motorika budována a zdokonalována. V tomto období dítě zvládá práci
s nůžkami, hází a chytá míč, kreslí a maluje. V konstruktivních hrách je stále přesnější,
pracuje podle předlohy. Ve čtyřech letech staví bránu z pěti kostek a v pěti letech schody.
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Pro toto období je důležitá správná volba hraček a stavebnic. Vhodné jsou různé
mozaiky, provlékadla, kostky, lega, hříbečkové stavebnice a další. Velký význam zde
sehrávají i činnosti zaměřené na manuální zručnost dítěte, což je modelování, hnětení,
šroubování, sestavování z dílů apod. Tyto činnosti rozvíjí vytrvalost, systematičnost, smysl
pro proporcionalitu a barevnost (Kuric, 1986). Další činností, která je závislá na manuální
zručnosti, je kresba. Ta se rozvíjí velmi rychle po stránce obsahové i formální. Vzhledem
k její důležitosti bude kresbě a grafomotorice věnována pozornost v následující samostatné
kapitole (srov. Monatová, 2000; Langmeier, Krejčířová, 2006; Vágnerová, 2008; ad.).
V předškolním věku dochází ke stabilizaci stacionárních pohybových vad. Zvyšuje se
význam verbální stimulace dítěte, jeho inteligenční vývoj může odpovídat normě, ale
opoždění zpravidla pozorujeme v sociální oblasti, což je dáno nedostatkem příležitostí
k rozvoji sociálních zkušeností. Proto je vhodné zařadit dítě do zařízení předškolního typu.
Mimo jiné to přispívá i k odpoutávání z přetrvávající vazby na matku (Přinosilová, in
Opatřilová, 2005).
Specifika speciálněpedagogické diagnostiky
Úkolem SPD v předškolním věku je stanovit kvalitu a úroveň znalostí a chování dítěte,
zjistit příčiny odchylek od průměrného vývoje.
Speciálněpedagogická diagnostika hrubé motoriky
Motorický vývoj vypovídá o schopnostech dítěte pohybovat se a ovládat různé části
těla. Postup motorického vývoje závisí na dědičných faktorech, zralosti mozku, smyslovém
vnímání, množství svalových vláken a na příležitostech k procvičování. K určení vývojových
problémů je kromě pozorování určeno také screeningové vyšetření. Tyto testy hodnotí pouze
aktuální stav a výkon dítěte, posuzují obecné schopnosti a zároveň poškození nebo opoždění
v oblasti hrubé motoriky. Úroveň hrubé motoriky zjišťujeme jednak z lékařských zpráv,
z nichž bychom se měli dovídat o případných omezeních, a dále ji sledujeme na základě
pozorování (Opatřilová, 2010).
Okruhy posuzování motorických projevů můžeme rozdělit podle čtyř hledisek (Vašek,
1996, srov.; Svobodová, 1997; Průcha, Walterová, Mareš, 2000; Přinosilová, 2007a):
 hledisko vývoje (normální, opožděný, patologický);
 hledisko opoždění (lehké, střední, těžké);
 hledisko kvality (koordinace pohybů, narušení koordinace, nekoordinované pohyby);
 hledisko výkonu (síla, rychlost, vytrvalost).
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Při posuzování hrubé motoriky si všímáme:
 pohybů dítěte (zda se jedná o pohyby účelné – neúčelné; volní – mimovolní; správné –
nesprávné);
 charakteristiky pohybů (přesnost a rozsah; rychlost a tempo; síla a dynamika;
rytmičnost a koordinace; neschopnost pohyb napodobit);
 pohybové paměti (reprodukce souboru pohybů s říkadlem; s hudbou; nápodoba);
 výskytu stereotypů a automatismů;
 uvědomělého provádění pohybů.

Dále sledujeme pohybové možnosti a omezení (Svobodová, 1997):
 dítě se pohybuje samostatně, bez omezení;
 dítě se pohybuje se zjevným omezením (s jakým?);
 dítě se pohybuje se za pomoci ortopedických pomůcek;
 dítě je na vozíku:
o sedí bez fixace;
o sedí pomocí postranních opěrek;
o sedí pouze s pomocí opěrek, popruhů, klínu.

Při SPD hrubé motoriky si také všímáme těchto zvláštností:
 nápadnosti dítěte: přetáčení, otáčení, spasticita, hypotonie, zvedání, stoupání,
přisouvání, pohybový nepokoj;
 s rozvojem chůze si všímáme koordinace pohybů: dobrá – narušená – dyskoordinace;
 přítomnosti mimovolních pohybů: atetoidní – choreatické – myoklonické;
 kontroly hlavy: ano – ne, nutná fixace;
 extrémní polohy těla;
 sedu v kleče na patách;
 sedu v kleče mezi koleny;
 sedu na židli – na vozíku: samostatný, s klínem proti sesouvání, s postranními
opěrkami, s fixací popruhy i klínem;
 unavitelnosti při motorických aktivitách: v normě – zvýšená.
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Pokud dítě používá speciální rehabilitační pomůcky (např. extenze, dlahy, ortézy,
protézy, ortopedickou obuv ad.), je zvláště vhodné se s těmito pomůckami seznámit a naučit
se je používat. O četnosti a délce jejich používání nás většinou informují odborníci nebo
rodiče. V průběhu edukace se u dětí s mozkovou obrnou také často využívají kompenzační
pomůcky, jako jsou například různá chodítka, kozičky, berličky, rolátor, vozík, rehabilitační
zvedák, vertikalizační stojan a mnohé další. Pro zajištění adekvátních podmínek je tedy nutné
v procesu diagnostiky hrubé motoriky věnovat pozornost i této položce.
Speciálněpedagogická diagnostika jemné motoriky
Speciálněpedagogická diagnostika jemné motoriky je další významnou oblastí
speciální pedagogiky. Stanovuje vývojovou úroveň u jedinců s motorickým postižením, hledá
možnosti podpory a intervence, usnadňuje stanovení cílů krátkodobých i dlouhodobých. S
jemnou motorikou úzce souvisí veškeré manuální činnosti (pracovní, sebeobslužné,
grafomotorické, kresebné) a kvalita těchto schopností a dovedností pak následně ovlivňuje
školní úspěšnost žáka. Obsahovou stránkou speciálněpedagogické diagnostiky se zabývá
například Svobodová (1997), která ji dělí na pět oblastí a v nichž sleduje:
 celkovou hybnost a výkonnost ruky;
 hodnocení ruky v ergoterapii;
 úchopy;
 diagnostiku pohyblivosti prstů;
 lateralitu.

Pro edukátora je důležité vyhodnotit způsoby a možnosti úchopů. V současné době
není v odborné literatuře terminologická jednotnost v klasifikaci úchopů. Například Pfeiffer
(1993) rozděluje úchopy na statické a dynamické a dále je pak člení na:
 primární (dítě svede úchop bez pomoci);
 sekundární (náhradní, tj. ústy, ramenem a bradou, prsty dolní končetiny);
 terciární (při používání technických pomůcek, tj. dlahy, fixační pomůcky, protézy aj.).
Langmeier (1983) uvádí úchopy aktivní, pasivní, nůžkové a klešťové a Svobodová
(1997) je rozděluje na dlaňové a prstové. V následující tabulce uvádíme srovnání klasifikací
tří vybraných autorů (podrobněji viz Opatřilová, 2014).
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Úchopy podle Pfeiffera
(1993)









pinzetový
nehtový
klíčový
tužkový
klešťový
cigaretový
válcový
dlaňový

Úchopy podle Langmeiera
(1983)





pasivní dlaňový (ulnární)
aktivní dlaňový
nůžkový
klešťový: spodní a svrchní

Úchopy podle Svobodové
(1997)
Dlaňové:
 ulnární
 radiální
 válcový – rukojeťový
Prstové:
 prstový
 špetka
 štipka
 klíčový
 nehtový
 cigaretový
 tužkový

Tab. 5: Klasifikace úchopů

Speciálněpedagogická diagnostika grafomotoriky
Speciálněpedagogická diagnostika grafomotoriky sehrává klíčovou roli v pedagogické
podpoře. Na základě výsledků diagnostiky pak určujeme volbu metod, postupů
a kompenzačních prostředků v následné intervenci. Speciálněpedagogická diagnostika dále
sleduje praktické zkušenosti a postoje dítěte. Při zaměření pozornosti na praktické zkušenosti
sledujeme:
 jaké má dítě zkušenosti s různým výtvarným materiálem (prstové barvy, křída, uhel,
pastelky, tužka, štětec apod.);
 pokud žádné zkušenosti dítě nemá, zjišťujeme příčinu (nepodnětné prostředí,
smyslové postižení, senzorická deprivace, mentální postižení, tělesné postižení apod.);
 pokud zkušenosti dítě má, ale jsou omezené a jednostranné, zjišťujeme důvod.
V rámci diagnostiky postojů sledujeme následující projevy:
 přístup je radostný, s očekáváním;
 lhostejný, ale se snahou vyhovět;
 úkoly plní s obavami;
 přistupuje s nechutí;
 úkol odmítá plnit;
 pracuje pečlivě;
 pracuje nedbale;
 úkoly plní s obtížemi, ale snaží se. (apod.)
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Při samotné analýza grafomotorických projevů si všímáme (srov. Svobodová, 1997;
Mlčáková, 2009; Opatřilová, 2010; ad.) vedení čáry a plynulosti tahu, které vykazují:
 celkovou jasnost a pravidelnost tahu;
 nejistotu, rozhodnost při provádění cviku;
 tremor (výskyt třesu);
 návaznost tahu;
 spojitost linií;
 dvojité linie;
 přerušovaná linie;
 sílu čáry, přítlak;
 uvolněnost;
 cílené pohyby;
 schopnost opisovat předepsané vzory.
Speciálněpedagogická diagnostika kresby
Kresba má ve speciální diagnostice svou vývojovou a diferenciální hodnotu.
V předškolním věku hodnotíme dětskou kresbu vytvářenou spontánně nebo podle námětu.
Zkoumání dětské kresby podle námětu je velmi náročné. V diagnostické praxi se používá
rozbor dětské kresby podle námětu k charakteristice zdravých dětí i k ověřování některých
vývojových poruch. Kresbu hodnotíme z několika hledisek: jako projev senzomotorických
schopností, jako projev celkové vývojové úrovně, jako projev inteligence a jako výrazový
projev, ve kterém se odrážejí rozličné postoje i motivy. Přinosilová (2007) se z hlediska
diagnostiky zaměřuje na tyto oblasti kresby:
 téma kresby;
 provedení kresby;
 přiměřenost kresby k věku dítěte;
 využití plochy papíru;
 linie kresby;
 figurální kompozice;
 problémové momenty v kresbě;
 využití barev;
 kvalita kresebného projevu;
 čas potřebný k provedení kresby.
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Dětská kresba je také využívána při posuzování školní zralosti (Jiráskův test,
modifikace podle testu A. Kerna). Test obsahuje:
 Kresbu mužské postavy – dítě zralé pro školu nakreslí hlavu menší než trup, s vlasy
nebo pokrývkou hlavy, ušima, očima, nosem a ústy, krk, paže s pěti prsty na rukou,
dolní končetiny dole zahnuté, částečně i mužský oblek. Čím jsou děti méně zralé, tím
méně uvedených detailů nakreslí. Nejnižším stupněm jsou hlavonožci, což naznačuje,
že je dítě nezralé.
 Obkreslování psacího písma – dítě má za úkol napsat krátkou větu psacím písmem
podle vzoru. Výkon kolísá podle zralosti dětí. Píše se pravou i levou rukou.
 Obkreslení deseti teček – tečky jsou uspořádány do pravidelného tvaru. Při menší
vyspělosti mizí žádoucí prostorové uspořádání a není dodržen počet teček. Děti zcela
nezralé kreslí kromě bodů i jiné grafické prvky.
Kresba ukáže povšechnou mentální úroveň dítěte, schopnost reprodukce členěných
celků, vyzrálost jemné motoriky a zrakově-pohybovou souhru, schopnost soustředit se na
úkol, vyvinout potřebné úsilí a úkol dokončit, ovladatelnost, rozlišovací schopnost,
představivost, paměť, abstrakci, lateralitu a schopnost analyticko-syntetické činnosti. Dětská
kresba je zvláštním druhem činnosti, ve které jsou zastoupeny jak hravé, tak i pracovní
návyky. Představuje v životě dítěte zvláštní prostředek k vyjádření myšlenek, citů a přání. Po
této stránce má mnoho společného s řečí.
Psychologická hodnota dětské kresby nespočívá ve stupni shody reprodukce se
skutečností, ale zvláště ve zvýraznění toho, co dítě považuje ze svého hlediska za důležité.
Proto je analýza dětské kresby jednou z významných metod zkoumání dítěte. Hodnocení
dětské kresby je jedním z kritérií při posuzování mentální vyspělosti dítěte. Četné testy
inteligence i testy školní zralosti připisují úrovni dětské kresby velký význam (srov.
Polášková, Vítková, 1994; Říčan, Krejčířová et al., 2006; Přinosilová, 2007).
Specifika kresby u dětí s mozkovou obrnou
Z důvodu nedostatečné nervosvalové koordinace horních končetin potřebuje většina
těchto dětí vynaložit velké úsilí i ke zvládnutí základních prvků kresby. U hemiparézy,
kvadruparézy a athetosy je motorika horních končetin omezená nebo zcela znemožněná. Zde
je nutné nejprve rozcvičit postiženou horní končetinu, uvolnit ji a zvolit správný kreslicí
materiál, popřípadě využít kompenzační pomůcky, jako jsou těžítka, násadky, zátěžové
manžety a další. V kresbě většinou děti dosahují lepších výsledků než v malbě. Přesto ale
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kresbu často nedokončí pro zvýšenou únavu či třes rukou a sklouznou ke čmárání. V tomto
případě je nutné včas zasáhnout a úkol tzv. rozfázovat do menších celků, aby tak dítě samo
dotvořilo kresbu a vidělo konečný výsledek. Důležitá je i volba kreslicího materiálu. Vhodný
je materiál, který tvoří širokou stopu, dále prstové barvy, roztírání uhlu, měkká tužka, fixy
a pevnější papír. U tenkého papíru hrozí protrhnutí, zvláště u spastiků. Nesmíme zapomenout
na správnou polohu a usazení dítěte. Jako vhodné se jeví střídat polohy vkleče, vsedě i vstoje,
v závislosti na stupni a rozsahu mozkové obrny. Doba mezi jednotlivými vývojovými
obdobími se prodlužuje, tam, kde se přidružuje mentální retardace, je nápadné setrvávání na
jedné úrovni. Vývoj kresby je závislý na vývoji jemné motoriky, proto se může stát, že
duševní vývoj může předbíhat grafické možnosti. Při hodnocení kresby u těchto dětí spočívá
psychologická hodnota v tom, co dítě zvýrazní, co považuje za důležité, popřípadě jak samo
kresbu okomentuje. Nespočívá tedy ve stupni shody se skutečností, ale hodnotíme snahu
a vynaložené úsilí.
Školní zralost
Školní zralost označuje stupeň vývoje tělesného, psychického a sociálního. Jedná se
o biologického zrání nervového systému a dosavadní zkušenosti dítěte. Projevuje se
v přiměřené odolnosti vůči zátěži, v reaktivitě a stabilitě dítěte a přizpůsobení se režimu dne.
Při posuzování školní zralosti se zaměřujeme na hodnocení složky biologické (tělesná
zralost), složky mentální (rozumová oblast) a složky citové a sociální. Diagnostika školní
zralosti zpravidla odhalí sociální nezralost dítěte, zvýšenou závislost na rodině,
nesamostatnost, infantilismus a nedostatek sociálních dovedností (srov. Přinosilová, 2007;
Bednářová, 2010; ad.).
Specifika školní zralosti u dětí pohybovým postižením
V předškolním věku dochází často k určitému vývojovému pokroku, přesto omezení
pohybových možností přetrvávají a závislost na pečovateli a nedostatek zkušeností
socializační rozvoj dětí s postižením ztěžuje. Projevy negativismu, které signalizují
uvědomění si vlastní osobnosti a potřebu prosadit svou vůli, se u pohybově postižených dětí
objevují později a mohou mít i jiný charakter (afektivní reakce) (Vágnerová, 2004). Pohybové
postižení může vyvolávat ambivalentní či dokonce odmítavé sociální reakce, protože
s přibývajícím věkem je postižení stále zřetelnější a může se stát i stigmatizující (Svoboda,
Krejčířová, Vágnerová, 2001). Kontakt a zkušenosti s vrstevníky jsou spíše vzácné, a tak
pohybově postiženému jedinci chybí mnohé potřebné kompetence. V tomto období dochází
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k postupné stabilizaci pohybové vady (pokud není progresivní), nedostatek vlastních
zkušeností může být kompenzován jiným typem stimulace, především verbálního charakteru
(Vágnerová, 2004). Vývoj rozumových schopností může dosahovat normy, ale v oblasti
sociálních dovedností bývají tyto děti opožděny. V tomto věku je vhodné zařazení do
mateřské školy, respektive inkluze do běžné mateřské školy, která poskytne pohybově
postiženým dětem užitečné zkušenosti. Zařazení do předškolního zařízení také pozitivně
přispívá k odpoutávání se z přetrvávající závislosti na pečovateli a rodinném prostředí
(Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001). Pohybově postižené děti bývají v předškolním věku
opožděné téměř ve všech složkách osobnosti. Pokud dítě nemá narušenou schopnost řeči,
stává se verbální komunikace stěžejním prostředkem sociálního kontaktu i zdrojem informací.
U některých dětí sledujeme snížené pracovní tempo a zvýšenou unavitelnost. V socializačním
vývoji mívají větší problémy než v oblasti rozvoje kognitivních schopností. Důvodem může
být častější izolace v rodině, omezené možnosti kontaktu s ostatními lidmi, menší zkušenost
s různými sociálními situacemi. Sociální nezkušenost je sekundárním problémem, který je
možné vhodným výchovným působením odstranit (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001;
Vágnerová, 2004, 2008;).
Předškolní období končí nástupem do školy, který je považován za velmi důležitý
vývojový mezník. Pohybově postižené děti obvykle nastupují do školy o rok později, mívají
odklad školní docházky na základě vyšetření školní zralosti. Vyšetření školní zralosti
a připravenosti musí vycházet z hodnocení jiných kompetencí, než je běžné. Vhodnost použití
některých standardizovaných testů (např. Kernova-Jiráskova testu) závisí na úrovni
zachovaných funkcí jemné motoriky (Přinosilová, in Opatřilová, 2006). Pro posouzení školní
připravenosti je v takových případech vhodnější některý z testů inteligence a sociální zralosti.
Pohybově postižené děti mívají charakteristickým způsobem rozloženy jednotlivé dílčí
schopnosti, tzn. že pro ně existuje typický profil (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001).
V oblasti vědomostí mohou mít dobrou úroveň běžných znalostí, které závisí na
podnětnosti rodinného prostředí a na samotných schopnostech dítěte. Oblast porozumění,
která předpokládá pochopení podstaty běžných situací a hledání přijatelných řešení, je pro
pohybově postižené děti s omezenou sociální zkušeností velmi náročná. Většinou zde
dosahují relativně nižších výkonů. Oblast matematických představ zahrnuje orientaci v číselné
řadě,

chápání

množství,

užívání

základních

matematických

pojmů,

pojmenování

geometrických tvarů atd. Pokud dítě umí pracovat s názornými představami, nemívá obvykle
v této oblasti závažné potíže, pouze se hůře orientuje v prostoru. Další obtíže můžeme
zaznamenat při doplňování obrázků, protože určitým problémem zde může být omezenější
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zkušenost a neznalost některých objektů. Řazení obrázků nám ukazuje porozumění kontinuitě
určitého děje nebo příběhu a je opět závislé na míře sociální zkušenosti. Děti s postižením
mají obvykle výsledky relativně horší. Manipulace s kostkami a s různými skládankami je pro
dítě s postižením jemné motoriky velmi obtížná. Některé předlohy dítě není vůbec schopno
sestavit, přestože způsob řešení je mu jasný. V těchto případech se proto zaměřujeme na
pozorování pracovního postupu, schopnost najít systém v řešení úkolu apod. (Svoboda,
Krejčířová, Vágnerová, 2001; Vágnerová, 2004). Hodnocení by mělo vycházet z toho, co je
nejvíce ovlivněné procesem učení, na rozdíl od kompetencí, které jsou dle obecných
předpokladů nejvíce ovlivněny pohybovým postižením.
Speciálněpedagogická diagnostika má v pedagogické praxi charakter komplexního
poznávacího procesu, který chápeme jako proces dynamický. Podílí se na něm všichni
zainteresovaní odborníci. Stává se základem podpory a intervence, směřuje k prognóze.
V praxi často dochází k prolínání procesu diagnostiky (zpřesňování pedagogické diagnózy)
a edukace

(reedukace),

během

níž

je

osobám

s postižením

poskytována

speciálněpedagogická podpora. Můžeme tedy hovořit o tzv. podpůrné diagnostice.
Při diagnostických a korekčních aktivitách musí edukátor vycházet nejen z vlastních
poznatků, ale i z poznatků dalších odborníků. Speciálněpedagogická diagnostika je
dlouhodobý proces, který nám umožňuje identifikovat podmínky, průběh a výsledky
speciálních potřeb. Pedagogická diagnóza se pak stává nástrojem pro zvolení
odpovídajících reedukačních a kompenzačních metod, které nesou aspekt adekvátní
intervence, ale i prevence. Při diagnostikování by jedinec neměl zaznamenat, že je
vyšetřován, zvláště to pak platí u dětí v předškolním věku, abychom jim nevytvářeli
prostředí, které by na ně negativně působilo neustálým diagnostikováním nebo
vyšetřováním. Proto vždy zvažujeme a vybíráme konkrétní činnosti pro sledovanou oblast,
snažíme se pracovat v přirozeném prostředí a především pozorovat dovednosti dítěte při
běžných aktivitách. Výsledky diagnostikování jsou pak zaznamenány slovním hodnocením
nebo přeneseny do pozorovacích archů.
Diagnostika hrubé motoriky je pro speciálního pedagoga důležitá především z důvodu
fyzického zatěžování a případného polohování dítěte. Učitel by měl umět rozpoznat
a pojmenovat pohyby a schopnosti dítěte z hlediska pohybů účelných a mimovolních,
z hlediska charakteristiky pohybů, výskytu stereotypů a automatismů a uvědomělého
provádění pohybů. Při závažnějších postiženích je na místě konzultace s lékařem nebo
rehabilitačním pracovníkem.
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V současném školském systému se grafomotorika stává nedílnou součástí předškolní
intervence. Slouží nejen jako diagnostický nástroj, ale především usnadňuje dětem budoucí
nácvik psaní.
Vývoj dětské kresby prochází několika etapami, je vázán na duševní vývoj a u dětí
s mozkovou obrnou na případná omezení v jemné motorice. Kresba lidské postavy má
typický průběh a odráží celkový psychický rozvoj dítěte. V kresbách se projevuje podíl
psychického typu dítěte, individuální vlastnosti a záliby. Kresba ukáže mentální úroveň
dítěte, schopnost reprodukce členěných celků, stupeň rozvoje jemné motoriky, souhru oka
a ruky, soustředěnost, schopnost úkol dokončit, představivost, fantazii, paměť, abstrakci,
lateralitu a schopnost analyticko-syntetické činnosti.
Důležitým měřítkem potenciální úrovně rozumových schopností je rozvoj verbální
komunikace. Pro správný rozvoj řeči je podstatné, zda dítě netrpí narušením hybnosti
mluvidel, například v důsledku mozkové obrny, protože za normálních okolností jsou řeč
a verbální komunikace zdrojem získávání poznatků a informací i předpokladem sociálního
kontaktu.
V diagnostickém procesu je třeba počítat se zvýšenou unavitelností dítěte, se kterou souvisí
i snížená míra spolupráce. Proto by úkoly neměly být časově omezeny, neboť pracovní
tempo těchto dětí bývá sníženo a faktor času pro ně představuje zátěž a frustrační činitel.
Nesnadná je diagnostika dětí s postižením motoriky horních končetin a současně i mluvidel,
neboť zvládání úkolových situací jim činí velké potíže. Děti s pohybovým postižením mohou
mít problémy s adaptací na školní prostředí, zvláště pokud neměly v období předškolního
věku zkušenost s docházkou do předškolního zařízení.

3.3 Specifika speciálněpedagogocké diagnostiky školního věku
Školní věk – charakteristika
Nástup do školy představuje pro dítě důležitý sociální mezník. Škola se pro dítě stává
významnou institucí, která ovlivňuje další rozvoj dětské osobnosti. Školní věk lze rozdělit na
tři etapy:
 raný školní věk – trvá od nástupu do školy, tj. přibližně v rozmezí 6–7 let, v případě
dětí s tělesným postižením až do 8 let; je charakteristický adaptací na školní prostředí,
změnou životní situace a různými vývojovými změnami, které se projevují ve vztahu
ke škole;
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 mladší školní věk – trvá od 8–9 let do 11–12 let, tj. do doby, kdy dítě přechází na
2. stupeň základní školy a začíná dospívat; v průběhu této fáze dochází ke mnoha
změnám, které jsou podmíněny nejen sociálně, ale i biologicky;
 starší školní věk – (puberta) je první částí dospívání a trvá zhruba od 11–15 let,
navazuje na období středního školního věku a trvá do ukončení základní školy, to
znamená přibližně do 15 let (Vágnerová, 2000).

Specifické projevy u žáků s tělesným postižením
Proces vzdělávání mohou významně ovlivnit specifické projevy u žáků s tělesným
postižením.
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Schéma 13: Specifické projevy u žáků s TP

Pohybová vada často vzniká jako projev organického postižení centrální nervové
soustavy (CNS), které se neprojevuje pouze narušením pohybových kompetencí, ale
i mentální retardací nebo poruchou aktivity a pozornosti. U části dětí s mozkovou obrnou je
aktivace zvýšená (hyperaktivita), což se projevuje neklidem, dítě nevydrží dlouho u jedné
činnosti, svůj neklid není schopno ovládat. Naopak u dětí se sníženou aktivitou (hypoaktivita)
dochází k pomalejšímu vývoji, protože dítě spontánně získává méně zkušeností. U dětí
s perinatálním poškozením mozku bývá zřejmá zvýšená dráždivost nervového systému. Děti
jsou velmi citlivé na zvuky z okolí a prudší pohyby (Kotagal, 1996; Šlapal, 2002; Kraus,
2005).
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Dále se mohou vyskytovat poruchy kognitivního zpracování podnětů (při intaktních
smyslových orgánech), které se projeví obtížemi v rozlišování tvarů všech percepčních
modalit. Zhoršuje se tak senzorická analýza i následná syntéza. V oblasti sluchové například
dítě slyší dobře v tiché místnosti, ale na pozadí percepčního šumu již nerozumí, ve zrakové
oblasti nerozliší jeden předmět mezi více předměty (srov. Brázdilová, 1996).
Ulpívání pozornosti (perseverace) nebo i myšlení je dalším projevem, se kterým se
v praxi setkáváme. Jedinec nedokáže aktivně potlačit působení jednoho podnětu, aby se mohl
věnovat dalšímu. V odpovědích dítě několikrát mluví o stejném, často nepřiléhavém podnětu
nebo jej nelze převést k jiné činnosti. Jejich změněná podnětová schopnost, paměťová
schopnost a omezená flexibilita jednání znesnadňuje získávání dílčích dovedností. Jako
příklad lze uvést „rozpoznat problémy“ v oblasti kompetence k řešení problémů a kompetence
k rozhodování. Poruchy regulace v psychické činnosti se projevují nedokončováním úkolů,
absencí kontroly hotové práce, roztržitostí, odklony pozornosti k jiným podnětům v průběhu
jedné činnosti (srov.: Leyendecker, in Boenisch, Daut, 2002; Chamoutová, in Kraus, 2005).
Narušení prostorového vnímání se může projevit v mnoha rovinách. Může to být
nedostatečná orientace ve fyzickém prostředí, v běžném životě v oblékání (rozlišování pravé
a levé ruky, boty, rukávu apod.), ale i v oblastech významných pro proces učení, jako je
vytváření početních operací, chápání významu předložek a předpon, chápání vztahů při
porovnávání (větší – menší, stejný – rozdílný apod.), v počátečním nácviku čtení,
tzn. rozlišování písmen (d – b), ale také v orientaci na mapách, sestavování rovnic apod.
Nerovnoměrný vývoj dispozičních struktur dítěte nebo deficitní utváření dílčích schopností je
jednou z příčin neúspěchů ve škole. Schopnost získávat informace zrakovým pozorováním
může činit některým jedincům s postižením mozku potíže. Mezi nejčastější projevy narušení
vizuomotoriky patří neschopnost udržet směr zraku k určitému bodu, neschopnost pozorovat
určitý předmět, zaměřit zrak na jeden předmět ze skupiny, neschopnost postřehnout
podrobnosti, detaily, dále poruchy při sledování pohybujících se předmětů, poruchy zrakové
analýzy a syntézy (jedinec obtížně analyzuje části obrázků a nezvládá syntézu), práce v řádku
a přechod z konce řádku na druhý. Podpora při vizuomotorických poruchách se většinou
provádí individuálně na základě pedagogické diagnostiky. Zavádí se dílčí tréninkové postupy
na podporu koordinace oko – ruka a cvičení na jemnou motoriku očí (oční pohyby)
(srov. Vágnerová, 2004; Chamoutová, in Kraus, 2005; Opatřilová, Zámečníková, 2008).
S problematikou senzomotoriky úzce souvisí dovednost grafomotoriky a psaní. Obtíže
mohou zahrnovat nedostatky v motorické koordinaci, omezenou účast a procvičování,
individuální zvláštnosti, nedostatek zkušeností apod. Tato bariéra zahrnuje zvyšující se
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absenci ze zdravotních důvodů, nedostatečnou účast při grafomotorických činnostech
z důvodů, jako jsou bolest, únava, diskomfort, dále pak medikace nebo jinou léčbu, která
může být překážkou v učení. Mezi další potíže patří problémy se zrakovým a sluchovým
vnímáním, pasivní přístup k učení, ale i nízké sebehodnocení (Vágnerová, 2004; Best, Heller,
Bigge, 2005).
V oblasti učebních a pracovních technik jsou mimo jiné vyžadovány schopnost
přenosu a schopnost abstrahovat. Proti tomu stojí, že žákům s tělesným postižením připadá
těžké řešení abstraktních problémů a mají potíže zpracovat zkušenosti a převést je na nové
situace (Leyendecker, 1999, in Boenisch, Daut, 2002). Především pro žáky s tělesným
postižením (zvláště pak u MO) představuje problém podporovaná flexibilita a kreativita. Ve
svých způsobech učení často inklinují k perseveracím a prokazují malou flexibilitu jednání.
Jejich změněná podnětová schopnost, paměťová schopnost a omezená flexibilita jednání
znesnadňují získávání dílčích dovedností (srov. Vágnerová, 2004; Best, Heller, Bigge, 2005;
Chamoutová, in Kraus, 2005).
Žáci s tělesným postižením potřebují více času na školní činnosti i na učení.
Leyendecker (in Boenisch, Daut, 2002) konstatuje, že např. osoby s cerebrální pohybovou
poruchou se obecně neučí méně, ale potřebují na učení více času. Každý žák může splnit
požadavky na něj kladené svým tempem. Zůstává tu ovšem jeden problém, a sice že pro
zpomalení učebního procesu se učivo musí redukovat. Učitelé mají za úkol rozhodnout, která
témata mohou být přednostně poskytnuta a která případně vypuštěna.
Často zjištěná dyspraxie se ukáže např. ve vyučování ve všech aktivitách, ve kterých
musí být změněn plán jednání. Zaměřujeme se na koordinaci vnímání a motoriky, dbáme na
časové sekvence jednání a plánovité provedení zadaných úkolů (Leyendecker, 2000, in
Boenisch, Daut, 2002). Pro žáky je podstatně těžší vyvinout vlastní iniciativu a projevit
samostatnost, protože zvláštnosti v procesu učení mohou vést v otevřeném vyučování
k častějším frustračním zážitkům. Záleží na zkušenostech jedince a (ne)schopnosti vyřídit
určité úkoly z důvodu chybějících kompetencí. Zážitky selhání, ústupu nebo agresivity se
ukazují jako možné následky v projevech žáků s postižením.
Mozková obrna je často spojena s dysartrií nebo anartrií, v důsledku toho jsou
postižení žáci odkázáni např. na možnosti podporované komunikace. Stejně tak se projevuje
často pozorovaná diskrepance mezi verbálně-kognitivní oblastí a chováním, které se vztahuje
na jednání v této oblasti (Šáchová, in Kraus, 2005; Klenková, 2006).
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Specifika diagnostiky školního věku
Diagnostika navazuje na výsledky předškolní diagnostiky (mj. deficity dílčích funkcí,
které mají klíčový význam pro osvojení trivia). Specifika diagnostiky vyplývají především
z procesu vzdělávání a souvisí se školní úspěšností, resp. neúspěšností žáka (Přinosilová,
2007).
SPD se orientuje na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a je východiskem
pro navazující reedukaci, kompenzaci a socializaci. Pedagog zaměřuje svoji pozornost
na změny v dlouhodobém vývoji dítěte, podmínky a příčiny jeho zdravotního stavu,
na specifičnost jeho obtíží vyplývající z jeho celkového tělesného, duševního a sociálního
vývoje (srov. Vašek, 2004; Přinosilová, in Pipeková, 2006; Zezulková, Kovářová, 2013).
Přinosilová (in Vítková, 2004) uvádí hlavní oblasti speciálněpedagogické diagnostiky
školního věku:
 oblast motoriky (hrubé i jemné);
 oblast grafomotoriky, kresby a psaní;
 oblast laterality;
 oblast sebeobslužných činností;
 oblast rozumových schopností;
 oblast verbálních schopností a komunikace;
 oblast citového a sociálního vývoje.

Oblast hrubé motoriky
Při SPD se zaměřujeme na základní pohybové dovednosti jako je sed, vertikalizace,
chůze a využívání kompenzačních pomůcek. Ve škole se zaměříme na diagnostiku sedu na
židli a vozíku.
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Diagnostika sedu na židli

Obr. 2: Diagnostika sedu na židli
(zdroj: archiv autorky)

Žáka posadíme na celou plochu sedáku, chodidla spočívají celou plochou na zemi.
Efektivní hloubka sedadla podepírá nejméně 2/3 délky stehna, přední hrana sedadla nesmí
zasahovat do podkolenní jamky a musí být zaoblená. Výška sedadla se má rovnat délce bérce,
zvětšené o výšku nízkého podpatku (1–2 cm), tj. chodidla jsou při zadním sezení celou
plochou v pevném kontaktu s podlahou tak, aby bylo možné se o ně pevně opřít. Opěradlo
slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře, pro volný pohyb horních končetin
by nemělo sahat výš, než je dolní úhel lopatek. Pracovní deska stolu je ve výšce loktů volně
spuštěných paží sedícího žáka. Sklon pracovní desky je nastavitelný a při čtení by měl mít
35°, při psaní 10–16 °. Z důvodu snižování statického přetěžování svalových skupin
pohybového aparátu je důležité funkční střídání poloh. Vhodné je krátkodobé zařazování
alternativních poloh mimo lavici (například klek, leh) a používání pomůcek pro dynamický
sed (například balanční míče, overball, balanční podložky). U žáků s hybným postižením je
nutné zvolit správnou židli nebo vozík s přídavným příslušenstvím. Při sezení musí být
chodidla opřená celou plochou o zem, o podložku nebo stupačku vozíku, jen tak zajistíme
stabilitu těla. Váha těla je na sedadle, nikoli na předloktí. Výška pracovní desky by měla dítěti
dosahovat asi do půlky hrudníku, tělo je mírně nakloněné dopředu, ale nemělo by se o desku
opírat (omezuje manipulační prostor horních končetin), je rovnoběžně s hranou stolu. Hlava je
v prodloužení osy páteře, nenaklání se na stranu, oči jsou od papíru ve vzdálenosti asi
25–30 cm. Žák by měl mít ramena ve stejné výšce, předloktí souměrně na stole, lokty mírně
od trupu. Jedna ruka drží psací náčiní, druhá je volně položená na stole rovnoběžně s tělem
a hranou stolu a přidržuje papír.
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Diagnostika sedu na vozíku

Obr. 3: Diagnostika sedu na vozíku
(zdroj: archiv autorky)

Dítě usadíme na celou plochu sedačky, často využíváme klín proti sesouvání.
Chodidla jsou položena celou plochou na nožní podpěru, případně tělo dítěte ještě fixujeme
popruhem. Dbáme na to, aby hlava byla v ose těla, při destabilizaci využíváme molitanový
límec nebo opěrky vozíku. Pracovní deska vozíku (stůl) musí být v úrovni loktů. U žáků
s poruchou hybnosti, zvláště u spastických, dyskinetických a atetoidních syndromů, se
budeme jen s obtížemi přibližovat správnému sedu. Musíme vždy vycházet z individuálních
možností dítěte a daného somatického postižení. Jiné projevy zaznamenáváme u myopatiků
a chabých obrn, jiné zase u spastiků a různých malformací a deformací. Jednotné doporučení
vzhledem k širokému spektru tělesných postižení nelze zpracovat, je možné pouze popsat
ověřené postupy v obecné rovině (podrobněji viz Opatřilová, 2014).
Oblast jemné motoriky
V diagnostice navazujeme na poznatky získané v předchozích vývojových obdobích.
V procesu vzdělávání využíváme především diagnostické situace pracovního vyučování,
ve kterých si všímáme, jak žák pracuje, jaké jsou jeho pohyby (chaotické, špatně
koordinované, zapojení obou rukou apod.), zda je žák schopen úkol splnit nebo je pro něj
stresující, jak často jsou nutné přestávky, do jaké míry je tempo zpomalené z důvodů
časového omezení apod. I ve školním věku lze využívat různé zkoušky manuální zručnosti
(viz předchozí kapitola).
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Oblast grafomotoriky, kresby a psaní
Předpokladem pro diagnostiku je znalost vývoje v různých věkových obdobích. Vývoj
a zvláštnosti grafomotoriky a kresby jsou podmíněny psychickými vlastnostmi žáků, stupněm
a rozsahem tělesného postižení i podmínkami prostředí. Nejvíce vyčerpává žáky s mozkovou
obrnou psaní, a to u forem dyskinetických, kvadruparetických a hemiparetických (Opatřilová,
2003). V těchto případech jsou postižené mozkové oblasti, které zajišťují koordinaci
a automatizaci pohybů, je porušeno řízení, tlumení, automatizace a koordinace pohybů
(Kábele, Kollárová, Kočí, Kracík, 1993). Písmo je tvořeno velmi namáhavě, většinou se plně
nezautomatizuje, protože žák musí stále na každý tvar usilovně myslet a tvoří je s velkým
vypětím. Největší potíže žákům činí dodržování velikosti písma, vzdálenosti, správnost
a plynulost tahu, navazování a především zapamatování si tvaru jednotlivých písmen. Úsilí
při psaní je velmi vyčerpává a unavuje (srov. Opatřilová, Zámečníková, 2008). Psaní může
u žáků s tělesným postižením probíhat různými způsoby. U žáků s mnohočetnými
malformacemi se používají různé typy protéz a nástavců. Speciální nástavec z umělé hmoty je
proteticky upravený přímo na pahýl horní končetiny, na němž je připevněná psací potřeba.
Jestliže je pahýl druhé ruky dostatečně dlouhý, navykáme žáka, aby ho používal k přidržování
sešitu. Některým žákům mohou chybět prsty nebo mohou postrádat stabilitu psací potřeby
v tradičním držení. V těchto případech je nutné prozkoumat alternativní umístění držení,
například úchop jinými prsty, používání nástavců, pěnových úchytů, připevnění náčiní
do dlaně nebo využití náhradního způsobu psaní, jako je uchopení náčiní ústy, dolní
končetinou, tykadlem připevněným k hlavě nebo ramenem a bradou (speciální didaktické
metody uvádí podrobně Kábele, Kollárová, Kočí, Kracík, 1993). Kompetence v používání
vhodných psacích pomůcek a adekvátních metodických postupů jsou rozhodující pro pomoc
žákům vyzrát v oblasti psaní.

Oblast laterality
Ve školním věku by měla být lateralita již vyhraněná, v případě patologického leváctví
nebo praváctví by měly být již nastaveny kompenzační a reedukační mechanismy.
Problematika laterality a její diagnostika je podrobně popsána v podkapitole 2.3.
Oblast sebeobslužných činností
Ve školním věku se můžeme setkat s opožďováním v sebeobsluze, což může být
důsledkem základního (tělesného) postižení, ale i nesprávného výchovného přístupu. V rámci
sebeobsluhy se zaměřujeme na posouzení míry samostatnosti v činnostech, jako jsou
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stravovací návyky, hygiena a oblékání včetně péče o vlastní zevnějšek. Snahou je správně
určit míru podpory poskytované druhou osobou. Podrobně popsáno v podkapitole 2.3.
Oblast rozumových schopností
Diagnostika

je

zajišťována

odborným

vyšetřením

inteligence

provedeným

psychologem za pomoci různých standardizovaných testů a testových baterií. Pedagog se
zaměřuje na stabilitu školního prospěchu, diagnostiku specifických poruch učení, specifické
poruchy chování (ADD, ADHD), analyzuje podmínky, průběh a výsledky vzdělávání za
účelem optimalizace vzdělávacího procesu. Podrobněji viz podkapitola 2.3.
Oblast verbálních schopností a komunikace
Ve školním věku se již předpokládá ukončený vývoj řeči, nicméně se na počátku
školní docházky můžeme setkat s žáky, kteří nemají dostatečnou zkušenost s kolektivem, jsou
hůře adaptabilní a méně jistí, což může ovlivnit vzájemnou komunikaci, v horším případě
i vést k selektivnímu mutismu. U žáků s tělesným postižením se setkáváme s různými
formami narušené komunikační schopnosti. Při diagnostice se zaměřujeme na stránku
formální, obsahovou a míru porozumění. Podrobně viz podkapitola 2.3.

Oblast citového a sociálního vývoje
Diagnostika je obvykle zaměřena na aktuální citové projevy, převažující emoční
ladění, úroveň citového vývoje, estetické cítění a schopnost utvářet a pěstovat mezilidské
vztahy (sociabilita). Vývoj v těchto oblastech může být poznamenán specifickými problémy,
které vyplývají z tělesného postižení (důsledky konkrétního postižení, pobyt v nemocnici,
lázních, ozdravovnách, absence z důvodu nemoci apod.). Podrobně viz podkapitola 2.3.

3.4 Specifika předprofesní přípravy
Profesní dráha
Profesní dráha je objektivní průběh konkrétně vykonávané profesní činnosti během
života člověka, případně sled jeho povolání. Předchází jí vzdělávací dráha, tj. posloupnost
absolvovaných škol (Průcha, Walterová, Mareš, 2009). V současné společnosti jde o určitý
faktor sociálního statusu člověka, který je posuzován podle profese, již vykonává nebo
na kterou se připravuje. Profese je činnost vykonávaná jako zaměstnání (povolání), které
vyžaduje zpravidla dlouhodobou teoretickou i praktickou přípravu, popř. specializaci (Klimeš,
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2002). Profesní dráha u jedinců s tělesným postižením má různý vývoj v důsledku základního
postižení, omezené volby povolání a s tím související správné profesní orientace. Důležitým
se jeví zejména utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy člověka
s postižením, vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání
a eventuální rekvalifikace (srov. Průcha, Walterová, Mareš, 2009). Profesní orientace žáků
s tělesným postižením je vysoce náročnou záležitostí a patří jak do kompetence žáka
samotného a jeho rodičů, tak školy i příslušných společenských institucí (Vítková, 2006).
Volba povolání je v životě jedince velmi důležitým rozhodnutím, protože z profesní role
vyplývá i budoucí sociální pozice člověka, jeho společenská prestiž, životní styl, preference
hodnot a další. Úkolem poradce pro volbu povolání je doporučení vhodné a všestranně
vyhovující profese. Měli bychom umět poskytovat a užívat takové informace, které umožní
přizpůsobit profesní volbu reálným schopnostem a předpokladům jakéhokoli klienta.
Doporučení musí počítat s několika hledisky. Týká se:
 požadavků na kvalifikaci, které toto povolání vyžaduje;
 dovedností, které jsou nárokovány na výkon povolání;
 dlouhodobého výhledu, předpokladů k dlouhodobému vykonávání (Fontana, 2003).
Profesní orientace je důležitá zejména pro utváření a rozvíjení reálného profesního cíle
a perspektivy člověka s tělesným postižením.
Předběžný profesní zájem
V odborné literatuře můžeme najít různá hlediska a faktory, které ovlivňují naše
rozhodnutí, uveďme si například vymezení podle Vágnerové (Svoboda, Krejčířová,
Vágnerová, 2001, s. 679), která uvádí, že předběžný profesní zájem určité varianty profesní
přípravy vyplývá ze dvou motivačních tendencí:
 jako první uvádí emocionální potřeby, které vycházejí ze zájmů a přání, tj. z toho, co
by klient chtěl, kdyby nebyl ničím omezován;
 druhá tendence vychází z racionální úvahy o vlastních možnostech a omezeních,
tj. z akceptace takové varianty, k níž má přijatelné předpoklady a která je pro něho
dosažitelná.
Předběžná volba není vždy adekvátní a realistická. Setkáváme se s maximalistickými
nebo nedostupnými extrémy, nebo naopak s minimalistickou volbou, upřednostňující jistotu
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a pohodlí, dále se snahou vyhnout se problémům, samostatnému rozhodování a další
(srov. Langmeier, Krejčířová, 1998; Vítková, 2006).
Obecné aspekty volby povolání
První rozhodování se odehrává kolem patnáctého roku, tedy ve věku, kdy se fáze
fantazijní volby budoucího povolání mění ve fázi střízlivých rozpaků. Mladý člověk v tomto
věku má velmi omezené představy o možnostech volby povolání, mívá obvykle nevyhraněné
odborné zájmy a většinou i zmatený obraz sebe sama, utvářený průsečíkem obrazů, které mu
nabízí škola, rodiče a vlastní sebevědomí. Dřívější náboráře, kteří objížděli školy
a přesvědčovali žáky například o tom, že „jedině v černém uhlí je naše budoucnost“,
nahradily informační brožury a dny otevřených dveří ve školách, přesto dominantní roli
v tomto rozhodování většinou i nadále přebírají rodiče. Toto období, označované jako fáze
exploračního výběru, nemá zdaleka jen vyhledávací charakter. Je daleko více ovlivněno
objektivními možnostmi než osobním přáním (Langmeier, Krejčířová, 1998). Platí to
u intaktní populace, ale u jedinců s postižením mnohonásobně více. Při volbě povolání je
třeba vždy vycházet z tělesných možností a psychických schopností jedince. Pracovní obor
musí být volen tak, aby se práce v něm po čase nekomplikovala a nezhoršovala tělesný stav
člověka, ale naopak, aby pracovní činnost byla přirozenou a stálou pracovní rehabilitací, tj.
aby pomáhala k udržení tělesného stavu (Opatřilová, in Vítková, 2003; Vítková, 2006).
Východiska profesní volby povolání
K obecným východiskům profesní volby dospívajícího patří:
 znalosti a informace o různých profesích;
 vlastní školní prospěch;
 zkušenosti s vlastními výkony v různých oblastech a jejich hodnocení;
 sebehodnocení;
 přání a očekávání rodičů;
 doporučení školy.
Tato východiska převládají u majoritní společnosti, u jedinců se zdravotním
postižením je rozhodování obtížnější, protože jsou zde další faktory ovlivňující volbu
povolání, které vycházejí z jejich postižení a omezení (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová,
2001).
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Specifické problémy předprofesní přípravy u žáků s tělesným postižením
V současné době rozvíjející se tržní ekonomiky hledají žáci devátých ročníků a jejich
rodiče tu správnou odpověď na otázku Kam po základní škole, aby se po ukončení studia žáci
mohli dobře a bez problémů uplatnit na trhu práce. Toto rozhodování, které není jednoduché
ani u intaktní populace, představuje u žáka se zdravotním postižením velký problém. Školní
vzdělávání je podstatným strukturujícím činitelem života mládeže. Jde o intelektuálně
náročnou činnost, nesmírně obsáhlou, pestrou a neustále novou. Cílem je organizace
obrovského množství informací, jejichž praktická propojenost někdy studentům uniká, avšak
tvoří základ budoucí profesní cesty. Škola se tím začleňuje do širšího kontextu specifické
životní situace, v níž mladý člověk rozhoduje o svém dalším profesním vývoji, o směru,
kterým se hodlá v budoucnu ubírat. Ke všem hlediskům, která se běžně zvažují při výběru
povolání (zájem, možnost uplatnění v blízkém okolí, kvalita příslušné školy aj.) se v důsledku
zdravotního omezení přidávají další (Opatřilová, 2009).
Vzdálenost
Většina rodičů si uvědomuje význam vzdělání pro budoucí uplatnění svého dítěte.
Proti rodičům intaktních dětí, kteří se při rozhodování o institucionální podobě vzdělávání
svého dítěte mohou řídit téměř vždy pravidlem minimální vzdálenosti (tj. základní škola
v sousední ulici, střední škola v rámci města apod.), jsou rodiče dětí s postižením i ony
samotné ve zcela jiné situaci. Jejich volba bývá značně složitější, nabídka možností studia
nepoměrně chudší a šance na skutečně kvalitní uplatnění po absolvování studia nepoměrně
menší (Průcha, 1997; Langmeier, Krejčířová, 1998; Opatřilová, 2004).

Seberealizace
Pro žáky končící základní školu i jejich rodiče je výběr vhodně zaměřeného studia
přímo klíčovým rozhodnutím pro budoucí životní uplatnění. Je základním předpokladem pro
získání zaměstnání, jednoho ze základních pilířů seberealizace. Potřeba seberealizace je
člověku dána a každý člověk by měl mít šanci uspokojovat své potřeby přiměřeným
a důstojným způsobem. Pro zdravého člověka je v oblasti zaměstnávání seberealizací jeho
náplň, to, jaké hodnoty vytváří a především jakým způsobem. Pro jedince s tělesným
postižením je mnohdy významně uspokojivý už samotný fakt, že má zaměstnání, že není
odkázaný na sociální podporu státu, ale je schopen si své potřeby po ekonomické stránce
zajistit sám a jeho práce má pro ostatní lidi význam. Zdánlivě nejde o nijak vysoké
a nedosažitelné cíle, ale mladý člověk mnohdy po ukončení své přípravy na povolání zjistí, že
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při souběhu několika nepříznivých faktorů (tj. čerstvý absolvent, tělesné postižení, popřípadě
ještě nevhodně zvolený obor) jsou šance na získání přiměřeného zaměstnání opravdu malé.
Z tohoto pohledu má správná volba studijního nebo učebního oboru ohromný význam,
protože tu může každý sám ovlivnit (Opatřilová, in Opatřilová, Zámečníková, 2005).
Zájmy
Volba povolání a příprava na ně je dlouhodobý a především výchovný proces, ve
kterém je třeba vhodně vzbuzovat a rozvíjet zájmy dítěte. Nemůžeme probudit zájem žáka
o náročné duševní povolání, jestliže nemá odpovídající schopnosti ke studiu. Je ale třeba
zdůraznit, že duševní práce je pro tělesně postižené nejvhodnější, protože se v ní vyrovnávají
zdravým a tělesné postižení ustupuje do pozadí. V případě, že se žák stále nemůže
rozhodnout, může k jasnějšímu uvažování pomoci některé z několika vypracovaných třídění
povolání. Jedno takové navrhl Holland (in Fontana, 2003, s. 329), který rozděluje povolání
podle typu pracovního prostředí.
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Typ povolání Příklady povolání
mechanik motorů, dispečer letového
provozu, stavitel, zemědělec,
Praktická
elektrikář
biolog, fyzik, chemik, antropolog,
Badatelská
geolog, lékařský technolog
Umělecká

Sociální

Podnikavá

Konvenční

skladatel, hudebník, režisér,
spisovatel, aranžér, herec
učitel, kazatel, poradce, psycholog,
psychiatr, sociální pracovník,
logoped
prodejce, manažer, výrobce TV
pořadů, sportovní podnikatel,
nákupčí
účetní, stenograf, finanční analytik,
bankéř, cenový odhadce, daňový
poradce

Osobnostní vlastnosti
konformní, skromný, upřímný, poctivý, věcný,
přirozený, vytrvalý, praktický, plachý, vyrovnaný,
šetrný
analytický, opatrný, kritický, zvídavý, nezávislý,
intelektuální, introvertní, soustavný, skromný, přesný
vnitřně složitý, neuspořádaný, citový, expresivní,
idealistický, imaginativní, nepraktický, impulsivní,
nezávislý, intuitivní, nonkonformní, originální
přesvědčivý, spolupracující, přátelský, velkorysý,
nápomocný, idealistický, důvtipný, laskavý, odpovědný,
společenský, taktní, chápavý
dobrodružný, ambiciózní, upoutávající pozornost,
dominantní, energický, impulsivní, optimistický,
hédonicky orientovaný, sebejistý, společenský, oblíbený
konformní, svědomitý, pečlivý, konzervativní, nesmělý,
poslušný, pořádný, vytrvalý, praktický, sebeovládající,
nefantazijní, výkonný

Tab. 6: Přehled Hollandovy soustavy třídění povolání (in Fontana, 2003, s. 329)

Pracovní uplatnění
Dalším významným aspektem je možnost pracovního uplatnění v místních
podmínkách. Uchází-li se jedinec se zdravotním postižením o zaměstnání, je nutné si
uvědomit, že bývá handicapován dvakrát:
 je handicapován primárně, tedy zdravotním stavem a společenským náhledem na jeho
postižení a osobní možnosti (předsudky);
 a sekundárně, tedy nedostatky v obvyklých sociálních dovednostech a kompetencích
(nízké sebehodnocení, neznalost potřebných norem chování, neschopnost efektivní
komunikace, selhávání ve vypjatých situacích, přeceňování nebo podceňování
pracovních omezení a další).
Je třeba zvážit, v jakém oboru je šance získat zaměstnání v okolí bydliště, zda se
v blízkosti nachází firma, která by mohla nabídnout místo i tělesně postižené osobě
(Opatřilová, Procházková, 2011).

Doprava
Významnou roli u tělesně postižených, zvláště imobilních jedinců, hraje doprava.
V případě větší vzdálenosti pak musíme zvažovat možnost dopravy z místa bydliště do školy,
potažmo do zaměstnání. V tomto směru je ideálním rádcem úřad práce, který má přehled
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o aktuální situaci v dané lokalitě a v rámci programu aktivní politiky zaměstnanosti může být
i aktivním pomocníkem (Opatřilová, Procházková, 2011).

Specifika diagnostiky k profesní orientaci
Při volbě profesní orientace je třeba pamatovat na celou šíři specifických aspektů,
které se do ní promítají. Aby byl tento proces úspěšný, mělo by dojít k týmové spolupráci, což
v našem případě zahrnuje všechny zúčastněné strany, kterými jsou:
 škola;
 klient;
 rodiče klienta;
 poradenské instituce ve školství i mimo něj.
Oblasti diagnostiky k profesní orientaci jsou spatřovány v rovině pedagogické
i psychologické (Vágnerová, in Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001; Pešová, Šamalík,
2006; Zapletalová, Vaňková, 2006). Analýzou obsahové stránky diagnostiky k volbě povolání
zjišťujeme určité podobnosti v přístupu odborníků. Pešová a Šamalík (2006, s. 135–138) sem
zahrnují:
 vyšetření rozumových předpokladů;
 práci se zájmovými dotazníky;
 práci s vlastní vizí, představou a životními cíli;
 zvažování dalších možností;
 závěrečné rozhodnutí.
Vágnerová (in Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001, s. 679–693) vidí obsah
diagnostiky k profesní volbě povolání:
 ve zjištění znalostí a informací o různých povoláních;
 v psychologickém vyšetření zaměřeném na volbu povolání;
 v rozhovoru s rodiči;
 v analýze školního prospěchu;
 v doporučení školy.
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Mezera (in Zapletalová, Vaňková, 2006, s. 87–118) prezentuje modely standardních
testových baterií k diagnostice profesní orientace v rámci individuálního vyšetření žáků. Pro
žáky 8. a 9. ročníků ZŠ užívá alternativní a doplňkové testy. Sleduje tyto oblasti:
 sebepojetí;
 aktuální stav žáka;
 inteligenci;
 osobnostní charakteristiku;
 zájmovou orientaci žáka;
 profesní preference a aspirace;
 školní dovednosti a výsledky.
Palatová (in Zapletalová, Vaňková 2006, s. 119–122) se zabývá diagnostikou
a screeningem v kariérovém poradenství vzhledem k možnostem výchovného poradce.
Zabývá se tedy nástroji při využívání diagnostických metod, ke kterým řadí pozorování,
rozhovor, kresbu, slohové práce (úvaha, povídka, esej) a dotazník.
Hlavní oblasti diagnostiky
Školní výkon
Na základě studia odborných pramenů shrnujeme hlavní oblasti diagnostiky k profesní
orientaci. V oblasti školního výkonu získáváme údaje o školním prospěchu, kvalitě domácí
přípravy, délky přípravy, charakteristiku postižení, obecných předpokladů žáka, speciálních
dovedností, osobnostní charakteristiku, motivaci klienta a další. Děje se tak většinou formou
nestandardizovaného dotazníku nebo rozhovoru.
Informace od rodičů
Další důležité vstupní informace o klientovi získáváme od rodičů. Informace od rodičů
nám poskytují představy o typu studia, reálnosti preference daného oboru, někteří mohou mít
pouze rámcové představy nebo váhají mezi několika variantami. Setkáváme se i s případy, že
rodiče nedovedou odhadnout zaměření oboru a jeho náročnost. Tyto informace můžeme
získat pomocí nestandardizovaného dotazníku a doplnit je poradenským rozhovorem, který
poradce samostatně vede.
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Diagnostika obecných schopností
V oblasti diagnostiky obecných schopností zjišťujeme úroveň rozumových schopností
pomocí testů inteligence. Pro komplexnost bývají používány vícedimenzionální testy (Test
struktury inteligence R. Amthauera, Váňův inteligenční test, Stavělova Orientační zkouška,
Analytický test inteligence a další), pro orientační a rychlé zhodnocení jednodimenzionální
testy inteligence (Ravenovy progresivní matice, Říčanův test intelektového potenciálu,
Wechslerovy testy a další). Tyto skutečnosti zjišťují psychologové v PPP nebo ve SPC.
Závěry vyšetření by měly být dány k nahlédnutí ostatním kolegům nebo by s nimi alespoň
měly být konzultovány (Mezera, in Zapletalová, Vaňková, 2006; Vágnerová, in Svoboda,
Krejčířová, Vágnerová, 2001).
Diagnostika speciálních schopností
Další sledovanou oblastí je diagnostika speciálních schopností. Jejich výčet je
poměrně široký, ne všechny oblasti bývají předmětem poradenské diagnostiky, testují se
například verbální schopnosti, čtecí diskriminační test, cizojazyčné schopnosti, technické
schopnosti, psychomotorické schopnosti, matematické schopnosti, umělecké schopnosti,
tvořivé myšlení a další. Zde nacházíme širší pole působnosti, bude záležet na vyšetřujícím
psychologovi, kterou schopnost bude zjišťovat a za jakým účelem (potvrzení, nebo vyloučení
vzhledem k další orientaci).
Diagnostika školních vědomostí a dovedností
Diagnostika školních vědomostí a dovedností se obvykle provádí formou didaktických
testů. Dnes jsou již méně používané z důvodů změn v osnovách a rozrůznění školní výuky
a mj. vlivem vzdělávacích projektů.

Diagnostika osobnosti
Diagnostika osobnosti zjišťuje specifické osobnostní vlastnosti formou dotazníků,
posuzovacích škál, projektivních testů, které postihují míru určité vlastnosti.
Diagnostika zájmů a motivace ke studiu
Diagnostika zájmů a motivace ke studiu zjišťuje motivaci a zájmy klienta v rozhovoru
nebo nestandardizovaným dotazníkem pro žáka, popř. i pro rodiče. Dále mohou být využity
zájmové dotazníky, jako je např. Hrabalův Test základního zájmového zaměření, Test
hierarchie zájmů, Raiskupův Brněnský katalog knih, Obrázkový test zájmů o povolání a další.
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Většinu z nich můžeme najít v poradenských institucích (Vágnerová, in Svoboda, Krejčířová,
Vágnerová, 2001; Mezera, in Zapletalová, Vaňková, 2006).
Závěrečné doporučení
Informace, které poradenský pracovník získá pozorováním, rozhovorem, dotazníkem,
analýzou anamnestických dat či pomocí různých testovacích metod, je třeba zpracovat
a komplexně interpretovat. Závěrečné doporučení by mělo vycházet ze souhrnného
zhodnocení všech uvedených skutečností (srov. Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2001;
Opatřilová, Zámečníková, 2005; Pešová, Šamalík, 2006; Zapletalová, Vaňková, 2006;
Opatřilová, Procházková, 2011).
Diagnostika k profesionální orientaci se realizuje výlučně jako výběrová aktivita, která
předpokládá vysokou míru vnitřní motivace klienta k účasti v psychologicko-poradenském
systému. Diagnostika nabývá na významu zvláště u žáků, kteří jsou zájmově nevyhranění
a často mění svá rozhodnutí. Velká část těchto žáků má nejasné, nepřesné a málo detailní
informace o své možné profesionální dráze, a tak se volba povolání stává skutečným
problémem pro žáka i rodiče.
Volba povolání je jeden ze závažných životních kroků a neměla by být ponechána náhodě.
V našem speciálním školství představuje propracovaný systém služeb, ve kterém participují
odborníci z různých odvětví. Hlavní roli sehrávají činitelé profesní orientace, což jsou již
výše zmiňovaní výchovní poradci na školách, předprofesní příprava v sedmém, osmém
a devátém ročníku a pracovníci různých poradenských institucí.
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SUMMARY
Limited and disordered movement or ability to move has an impact on the educational
process and vocational training of the people with physical disability. It is not always possible
to be educated at the place of living, because all schools have non barrier access and are not
able to ensure optimal conditions for inclusive education. Immobility often means limited
participation of pupil in some lessons, limits the choice of the leisure time activities and
complicates independent movement (on a wheelchair) in the social environment due to
the lack of the non-barrier access to pavements, shopping centres and cultural centres and
offices. In some cases, persons with severe disability have limited life space and are often
socially isolated. Together with the inclusive trends in the society it is necessary to create
resources which enable to teachers, assistants and leisure time teachers to work with people
with physical disability. The base of presented e-book is aimed on the support including
the educational process and the aim is to summarise and present possible intervention and
compensation. The studying text should make the orientation in the presented field easier and
provide support to students and special needs teachers and to other specialists to solve
the problems in the sphere of support of people with physical disability.
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