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1. Otázky a pochybnosti 

 

Každý rodič vnímá „znepokojení“ či obavy, související s vývojem svého dítěte, trochu 

jinak. Někteří rodiče hledají informace na internetových diskusích, někteří studují 

odbornou literaturu, doptávají se známých. Hodně rodičů se také obrací s prosbou o radu 

na svého pediatra (dětského lékaře). V tomto období je pro většinu rodičů hodně 

důležité získat co nejvíce informací. 

Někteří rodiče „nečekají“ a brzy objednají své dítě k odbornému vyšetření. Často i proto, 

že zkrátka „potřebují mít jistotu“, jak si mají potíže svého dítěte vysvětlit a jak moc jsou 

vážné. Jiní rodiče toto rozhodnutí naopak i delší dobu „odkládají“ (i proto, že to může být 

hodně těžké rozhodnutí). Velká část rodičů věří, že se sledované potíže jejich dítěte ještě 

„upraví“ - proto vyčkávají a sami se snaží vývoj svého dítěte všemožně podpořit. Často 

s dítětem navštěvují různá zařízení (dětské kluby, mateřská centra) a zkouší nejrůznější 

edukační (vzdělávací) i další postupy.  

Ne vždy ale skutečně ke zlepšení dojde. V případech, kdy je skutečně vývoj dítěte nějak 

výrazněji narušen, běžné snahy rodičů ke zlepšení stavu nevedou – „nestačí“ na pozitivní 

změny. V těchto případech je ale velice důležitá právě včasná pomoc, protože správná 

péče a podpora dítěte, mohou skutečně některé deficity významně vylepšit. 

 

Je velice důležité, aby rodiče s první konzultací (potíží dítěte) příliš neotáleli.  Tzn., že 

rodiče by se měli vždy obrátit s pochybnostmi na svého pediatra, pedagoga či dalšího 

odborníka, který jejich dítě zná.  
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V některých případech se stává, že odlišný vývoj dítěte je patrný „až ve vztahu 

k druhým dětem“. Tedy nápadnosti v projevech dítěte jsou patrné až v novém 

sociálním prostoru (mimo rodinu), zejm. ve vrstevnické skupině (např. mateřské škole).  

 

Toto bývá časté také v případě lehčích typů poruch autistického spektra (dále PAS). 

Rodiče často referují odlišnosti v chování dítěte (např. při hře s vrstevníky), pedagogové 

popisují neschopnost dítěte podřídit se režimu a pravidlům nebo naopak až pedantské 

trvání na dodržení rituálů a obvyklých postupů nebo nepřiměřenou úzkost v interakci s 

druhými dětmi. 

 

Ať už se rodiče rozhodnou „jakkoliv rychle“ pro návštěvu jakékoliv instituce či 

odborníka, mělo by být vždy patrné, kdo je vlastně „oprávněný – kompetentní“ závěry 

(ve vztahu k problémům dítěte) udělat.  

 

Nejčastěji je potřeba vyhledat i několik odborníků. Rodiče s dítětem často navštíví 

klinického psychologa, klinického logopeda, neurologa, dětského psychiatra, ale někdy 

může být doporučeno také vyšetření sluchu (ORL vyšetření) a další odborná vyšetření.  

 

Pro stanovení správné diagnózy je důležité zajistit dostatek informací a mezioborovou 

spolupráci. Mnohá pracoviště pracují také s dotazníky pro rodiče i pedagogy. 

Spolupráce rodiny je proto vždy velice důležitá. 
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2. Nejčastější potíže - vývojové poruchy dítěte 

 

opožděný/ narušený vývoj řeči 

opožděný/ narušený vývoj rozumových schopností 

pervazivní vývojové poruchy - poruchy autistického spektra (autismus) 

 

2.1. OPOŽDĚNÝ VÝVOJ ŘEČI 

Nemluví-li dítě ve   letech nebo mluví-li méně než jeho vrstevníci, jedná se 

pravděpodobně o opožděný vývoj řeči a je nutné hledat možné příčiny, tzn. zejména 

zajistit odborná vyšetření (foniatrické, psychologické, neurologické). Je potřeba vyloučit 

zejména sluchovou vadu (nedoslýchavost), vady mluvních orgánů, ale také narušení 

intelektu a další vývojové poruchy.  

 

Vedle s mulace řečového vývoje a rozšiřování slovní zásoby je nezbytné rozvíjet také 

sluchovou a zrakovou percepci, pamě , pozornost, schopnost orientace, myšlení nebo 

motorické dovednos . Péče o dítě s opožděným vývojem řeči by měla op málně probíhat 

za spolupráce několika odborníků, včetně předškolního zařízení. 

 

2.2. VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE 

Vývojová dysfázie, neboli speci cky narušený vývoj řeči neznamená „stejné problémy“ 

jako „pouhý“ opožděný vývoj řeči. V případě Vývojové dysfázie se jedná o „centrálně“ 

narušenou komunikační schopnost, kterou řadíme k vývojovým poruchám. Jedná se o 

poruchu řeči, projevující se z ženou schopnos  naučit se verbálně (slovně) komunikovat, 

i když podmínky pro vývoj řeči jsou přiměřené.  Příčiny této poruchy nejsou dosud zcela 

přesně objasněny.  
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 ývojová dysfázie má různé stupně a formy projevů.   nejtěžších případech dítě 

nevysloví ani izolovaná víceslabičná slova a nevytvoří ani jednoduchá slovní spojení.   

lehčích případech má dítě problémy s osvojením grama ckých pravidel, s větnou 

skladbou nebo s vyjádřením dějové posloupnosti.  

 

Terapie vývojové dysfázie je dlouhodobá a vyžaduje od rodiny „velkou trpělivost“. Velice 

často je nezbytný také odklad školní docházky. Terapie speci cky narušeného vývoje řeči 

vyžaduje komple ní přístup a týmovou spolupráci. Zejména foniatra, logopeda, 

psychologa a speciálního pedagoga. V případě závažnějších forem poruchy je nezbytné 

rozvíjet také sociální dovednos  dítěte.  

 

Jestliže dítě není schopné slovně vyjádřit své základní potřeby, přání, nemůže s okolím 

komunikovat (slovně se domluvit) a tím tedy hrozí, že vznikne „komunikační bariéra“. Je 

proto nezbytné, nastavit „alternativní komunikační systém“ (tedy komunikaci např. 

formou obrázků, fotografií, piktogramů atd.). Rodiče mívají často obavy, že „komunikace 

pomocí obrázků“ zbrzdí vývoj „slovní řeči“ – opak je ale pravdou! Vhodné obrázkové 

materiály a vizuálně zpracované materiály, mohou vývoj řeči naopak významně podpořit! 
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„Deníček zážitků“ (tedy sešit, kam dítě lepí nejrůznější obrázky, fotografie, kreslí své zážitky), dítě 

se snaží pomocí vizuálních materiálů sdělit své zážitky ostatním dětem. 
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VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE V ŽIVOTĚ DÍTĚTE 

 

EXPRESIVNÍ VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE, typické znaky:  

rodiče si často myslí, že dítě jen nechce mluvit a bude mluvit později, protože dítě mluvené 

řeči často plně rozumí, ale samo slovně nekomunikuje, nemluví....  

Předřečové období vývoje řeči je v normě - dítě „brouká“, „žvatlá“, „užívá“ první slůvka, 

ale nedojde již k rozšiřování slovní zásoby. Zůstává dobré porozumění řeči,  dítě má o 

komunikaci zájem, používá hodně gest a dalších neverbálních prvků. V chování dítěte 

bývá často vzdor, nega vismus, slovní zásoba se výrazněji rozšiřuje až kolem 4. roku. 

Artikulační potíže však často přetrvávají i ve starším školním věku, kdy bývá 

diagnostikována mentální retardace i další problémy (vývojové poruchy školních 

dovedností atd). 

 

 RECEPTIVNÍ VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE, typické znaky:   

rodiče si často uvědomují „špatnou progn zu“, dítě na mluvenou řeč reaguje málo, 

nepřiměřeně nebo vůbec, nápadnosti jsou patrné již v předřečovém období, dítě na 

mluvenou řeč nereaguje adekvátně, mluvené řeči dítě „rozumí“ jen velice málo nebo 

vůbec, dítě je často nepozorné, neklidné, často vůbec nereaguje na mluvené podněty. 

Má problémy dodržovat i běžné sociální normy a pravidla, bývají diagnos kovány 

vývojové poruchy školních dovednos . V důsledku „neporozumění“ často zaostává i vývoj 

myšlení. 

 

Projevy obou typů se mohou ale také „kombinovat“!  

  případě  ývojové dysfázie dítě nemá dostatek prostředků jak vyjádřit vlastní potřeby, 

záměry a myšlenky.  hybí mu „prostředky“ pro „vyjednávání s okolím“.  ítě tak může 

opakovaně prožívat frustraci, může mít vážné emoční po že a nemá dostatečně 

rozvinuté sociální dovednosti.  
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  případě závažnějšího narušení řečových kompetencí je vždy nezbytné dítě  zajis t 

včasnou podporu při začle ování mezi vrstevníky a co nejdříve zavést alterna vní 

komunikační systém.  aždá závažnější forma  ývojové dysfázie znamená také narušení 

až opoždění vývoje celé osobnos  dítěte!  

V těchto případech je často nezbytné upravit podmínky výuky a nastavit pedagogická 

opatření, ve školním prostředí (např. vizualizované slovní úlohy) - „obrázky“ jsou součástí 

výukových materiálů, protože významně podpoří porozumění slovním instrukcím. 
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ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE (dále AAK) 

AAK spočívá v tom, že sdělení (osoba, věc, jev, místo) je vyjádřeno formou obrázku 

(pomůcky). Důležitý je tzv. „výměnný systém“ – tzn., že dítě vyměňuje obrázek za 

reálnou věc (vybere si např. pomocí obrázku „s jakou hračkou si bude hrát“). 

Významné jsou také orientační pomůcky – tzn., pomůcky, které dítěti předávají 

informace „kam co patří“, „kde se co smí/ nesmí“ atd. 

Obrázek – pomůcka – je prostředkem k dorozumění se dítěte s okolím! 

Ukázky vhodných pomůcek: 

komunikační lišta (sdělení přání – záměru, dítě vloží na komunikační lištu a slovně se 

snaží přání sdělit, ukazuje při tom na patřičný obrázek na komunikační liště) 

sdělení „já chci jít pít“ 
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       VÝVOJ ŘEČI (KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ) = VÝVOJOVÉ NORMY 

 Jak by měl vývoj dítěte v "ideálním případě vypadat?" 

  

 P ED EČOVÉ O DO Í: K IK,  ROUKÁNÍ,  VATLÁNÍ   OČNÍ KONTAKT  

  .TÝDEN : CITOVÉ ZA ARVENÍ K IKU (VOLÁNÍM)  

  -  M SÍCE: REAKCE  SM VEM  

  -  M SÍC : NAPODO IVÉ  VATLÁNÍ (SNAHA „NAPODO IT“ ZVUK)  

    M SÍC : POROZUM NÍ  EČI ( EZ POCHOPENÍ O SAHU SLOV)  

    M SÍC : PRVNÍ SKUTEČNÝ SLOVNÍ PROJEV (P ÁNÍ), JEDNOSLOVN   

    M SÍC : PRVNÍ SLOVA, DÍT  NESKLO UJE, ČASTO JSOU V  . OSO    

   -   M SÍC : DÍT  CHÁPE MLUVENÍ JAKO „ČINNOST“, “CO JE TO““?  

   -   M SÍC : DVOUSLOVNÉ V TY (1. PODSTATNÁ JMÉNA,  . SLOVESA, CITOSLOVCE)  

   ROKY: SLOVNÍ ZÁSO A JE     SLOV  

  -  ROKY: PRUDKÝ ROZVOJ  EČI (DÍT  HLEDÁ SOUVISLOSTI)  

  -  ROKY: POMOCÍ  EČI SE UČÍ DOSAHOVAT CÍLE (OVLIVNIT OKOLÍ)  

  -  ROKY: DÍT  POU ÍVÁ P ÍDAVNÁ JMÉNA, ZÁJMENA, P EDLO KY, SPOJKY  

   ROKY: DÍT  JE SCHOPNÉ CHÁPAT „POJMY“ (SPOJENÍ S O ECNÝM O SAHEM)  

   ROKY: SLOVNÍ ZÁSO A JE      SLOV  

  -  ROKY: DÍT  JE SCHOPNÉ O SAHOV  I FORMÁLN  VYJAD OVAT MY LENKY  

  -  ROKY: ČAS OTÁZKY: „PROČ“?, „KDY“?  

   ROKY: DÍT  U ÍVÁ V ECHNY SLOVNÍ DRUHY, SLOVNÍ ZÁSO A JE  5   SLOV  

 5 LET: DÍT  JE SCHOPNÉ HOVO IT O UDÁLOSTECH ZE SVÉHO  IVOTA  

   LET: SLOVNÍ ZÁSO A JE  5  -3000 SLOV  

 5-7 LET: DOKONČEN VÝVOJ SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI  
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 OPORUČENÉ POSTUPY -  ONTA TNÍ INFORMA E: 

 

Odlišnosti a opoždění ve vývoji řeči 

Konzultace s pediatrem 

Vyšetření logopeda, vyšetření sluchu (ORL, foniatrie) 

 iagnózu smí stanovit jen klinický logoped! (nikoliv logopedický asistent atd.)! 

 

Klinický logoped, Rokycany: 

Mgr. Michaela Černá, tel.: 607 545 507, email: mgr.michaelacerna@seznam.cz 

Mgr. Lucie Štainigová, tel.: 603 893 340, email: info@logopedie-rokycany.cz 

Klinický logoped, Plzeň: 

FN Plzeň: Mgr. Stanislava Skoblová, tel.: 377 402 347, email: skoblovas@fnplzen.cz    

 

více kontaktů lze najít na adrese: Asociace klinických logopedů České republiky 

(http://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--adresar-logopedickych-pracovist&kraj=32) 

 

Školské poradenské zařízení - Plzeň: 

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči (SPC), pomoc a podpora v rovině vzdělávání  

Mgr. Michaela Rokytenská, tel.: 777 468 622   

 

Raná péče -  Motýl z.ú.  

tel.: 724 822 985, email: ranapece.motyl@centrum.cz 

 

více informací najdete na stránkách "Sociální služby města Plzně", na adrese: 

 https://socialnisluzby.plzen.eu/ 

a na stránkách města Rokycany, "Sociální a související služby", na adrese: 

http://www.rokycany.cz/socialni-a-souvisejici-sluzby/os-154 
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2.3. PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Au smus (řeckým slovem ,,autos“ neboli „sám“) je jednou z nejzávažnějších poruch 

dětského mentálního vývoje, kterou za m neumíme vyléčit. Jedná se o vrozenou 

poruchu některých mozkových funkcí, jejichž příčina není dosud zcela objasněna. Dětský 

au smus se řadí mezi tzv. Poruchy au s ckého spektra, zkráceně PAS (dále PAS), které 

jsou klasi kovány jako Pervazivní vývojové poruchy (tzn. „všepronikající vývojové 

poruchy“). V pra i to znamená, že porucha ovlivňuje všechny psychické složky osobnos  

člověka. 

  

 ítě s PAS nedovede adekvátně porozumět tomu, co vidí, slyší a prožívá. Následně pak 

není schopné správně vyhodno t přijaté informace, což vede k závažným změnám v 

jeho prožívání i chování.  

  

Projevy PAS lze většinou sledovat již záhy po narození dítěte nebo před jeho tře m 

rokem. Symptomy poruchy bývají nejvýrazněji manifestovány mezi tře m až pátým 

rokem života dítěte. Konkrétní projevy, poruchy i stupeň závažnos  se mohou 

individuálně hodně lišit. Člověk s PAS může vést téměř samostatný běžný život, ale v 

jiných případech může být také zcela odkázán na neustálou pomoc a péči další osoby.  

 

 ítě s PAS je ale vždy nápadné svým chováním a reakcemi minimálně v jedné ze tří 

životních oblas . Tzv. „triáda symptomů“ zahrnuje zejména sociální interakce dítěte, 

jeho komunikaci a oblast hry a zájmů.  

 

 

 

 

12 

 



                                        
 
 

Pro dítě s PAS jsou charakteris cké především omezené a neobvyklé zájmy, nepřiměřené 

zauje  pro určitou konkrétní činnost či předmět a e trémní snaha o dodržení různých 

rituálů a ru nních postupů. Zájmy a činnos  dě  mohou být hodně neobvyklé a dě  se 

od nich nedají jen tak snadno odradit. Zásadní rozdíly vykazuje často také hra samotná. 

Některé dě  s PAS si rády hrají, ale hra zůstává často pouze manipula vní. U některých 

dě  s PAS lze sledovat nejrůznější neúčelné pohyby, stereotypní chování – manýry, které 

mohou být jak reakcí na stres, tak i náhradní formou uspokojení, kterou se dítě uvolňuje 

a uklidňuje.  

 

Další obecnou charakteris kou dětí s PAS je narušená schopnost verbální i neverbální 

komunikace.  Znevýhodnění dítěte je dané jak opožděným či narušeným vývojem řeči, 

tak i jejím nevhodným užíváním, často bez konte tu, nepřiměřeně dané sociální situací.  

Velice podstatným faktem je také skutečnost, že dě  s PAS se velice ob žně přizpůsobují i 

nepatrným změnám a proměnlivým životním situacím. Mnohé dě  s PAS proto velice 

často prožívají nepříjemné pocity úzkos , napě , bezradnosti a nejistoty. Tyto negativní 

emoce pak mohou vést k nežádoucím formám chování a ve vážných případech také až k 

agresi.  

 

 estliže dítě nedokáže „správně vyhodno t informace“ přicházející z okolí, a proto na ně 

nemůže ani přiměřeně reagovat, není schopné adekvátně komunikovat se svým okolím. 

Neumí se zapojit do běžných činnos  vrstevníků, ale věnuje se netypickým ak vitám a 

jen velice ob žně přijímá jakékoliv změny, je potom patrné, že jeho interakce s okolím 

budou hodně „problémové“  
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DUSLEDKY PORUCH AUTISTISTICKÉHO SPEKTRA  

A  už je porucha au s ckého spektra jakkoliv manifestovaná, vždycky dítě přirozeně 

vyřazuje z dětského kolek vu a ztěžuje jeho sociální začlenění. Porucha nezasahuje však 

jen život samotného dítěte, ale zásadním způsobem mění také život celé jeho rodiny. 

Obecně lze tvrdit, že psychický handicap, který nemusí být na první pohled zcela 

rozpoznatelný, může být okolní společnos  přijímán hodně nega vně. Rodiče dě  s PAS 

se tak velice často potýkají nejen s „poruchou“ samotnou, ale také se skutečnos , že 

jejich dítě bývá okolím považováno za špatné, nevychované, nezvladatelné či rozmazlené.  

 

Dě  s PAS mají závažné problémy v běžných situacích, sociálních vztazích a často si jen 

velice ob žně osvojují i základní sociální dovednosti. 
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KDY BY MĚLI RODIČE POŽÁDAT O VYŠETŘENÍ ?  

KDYŽ: 

dítě nereaguje na své jméno, neříká „co chce“  

dítě nereaguje na běžné pokyny opož uje se vývoj řeči 

dítě působí dojmem „že neslyší“  

dítě nepoužívá gesta „neukazuje co chce“ chybí „sociální úsměv“  

je narušený (nedostatečný, nadměrný) oční kontakt  

dítě působí dojmem „že žije ve svém vlastním světě“  

dítě si hraje „o samotě“, dává „přednost sebeobsluze“ některé věci dítě „umí velice brzy“  

dítě mívá „záchvaty vzteku“, je často nega vis cké  

dítě dokáže ostatní lidi dlouho „ignorovat“  

často se projevuje hyperak vita a neschopnost spolupracovat  

dítě „neví jak si hrát“ s hračkami  

dítě se zabývá stále stejnými věcmi – řadí věci „do řad“  

projevuje se   ace na „neobvyklé hračky“  

dítě nosí neustále s sebou nějaký předmět  

dítě se neobvykle pohybuje, chodí „po špičkách“, „poskakuje“  

dítě je přecitlivělé na určité zvuky či materiály  

ABSOLUTNÍ D VOD K VYŠETŘENÍ DÍTĚTE :  

KDYŽ: 

do    měsíců dítě nežvatlá, negestikuluje (neukazuje, nemává)  

do    měsíců neužívá slova  

do    měsíců spontánně neužívá věty  

dítě ztra  některé již osvojené jazykové či sociální kompetence  
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 OPORUČENÉ POSTUPY – „co dělat“ a „v jakém pořadí“ ,? 

 

1. Konzultace potíží (pediatr, pedagog) 
příp. další odborníci, sociální služby 
 

screeningové vyšetření 
pedagogická diagnostika 
dotazníky (např. DACH) 
 

2. Diagnostické vyšetření 
klinický psycholog a psychiatr 
 

stanovení diagnózy 

3. Doporučená další vyšetření Neurologické vyšetření 
Foniatrické vyšetření  
Genetické vyšetření atd. 
 

4. Speciálně pedagogická péče 
v rámci resortu školství, 
doporučení podpůrných opatření pro 
vzdělávání (v MŠ, ZŠ, SŠ)! 
 

Speciálně pedagogická centra 
ev. Pedagogicko-psychologická 
poradna (Rokycany, Plzeň) 
 

5. Speciálně pedagogická péče 
(mimo rezort školství), odborná 
doporučení  speciálního pedagoga 
(edukační plán atd.) 
 

Neziskové organizace 
Soukromý sektor atd. 
 

5. Sociální služby 
Podpora rodině, dítěti, podle specifik 
dané sociální služby  

Raná péče 
Sociálně aktivizační služby 
Odlehčovací služby 
Sociální rehabilitace atd. 
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 ONTA TNÍ INFORMA E: 

Odlišnosti ve vývoji dítěte, problémy v rovině komunikace, sociálních vztahů, hry atd. 

Konzultace s pediatrem. 

Screeningové vyšetření, pedagogická diagnostika, dotazníky, škály, např. DACH . 

 iagnózu smí stanovit jen psychiatr a klinický psycholog! (ne pedagog, terapeut atd.)!   

 

Specializované pracoviště, FN Motol, Praha: 

FN Motol,  entrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny 

MU r. Martina  ašparová, ckp@fnmotol.cz , tel.: 224 433 791 

FN Plzeň: 

 ětská klinika FN Plze , ordinace klinického psychologa 

Mgr. Jana Růžičková, Mgr. Irena Irová, 377 104 676 (675) 

e-mail: ruzickovaj@fnplzen.cz, irovai@fnplzen.cz 

Dětský psychiatr 

MU r.  itka Rumlová, Masarykovo nám. 82, Rokycany 

e-mail: psychiatrie.rumlova@seznam.cz, tel.: 732 314 409 

Klinický psycholog: 

Mgr. et. Mgr. Iveta Týblová, e-mail: psycholog@tyblova.cz 

RIDZ, Zábělská 43, Plzeň, www.tyblova.cz, tel.: 604 636 947 

Další instituce (psycholog, psychiatr, psychoterapeut) 

Psychoordinace Smrková s.r.o., Smrková 1015/23 

MUDr. Jana Komorousová, email: ordinace@psychoordinace.cz 

www.psychoordinace.cz, tel.: 377 266 946 

Další instituce (psycholog, psychiatr, psychoterapeut) 

Regionální institut duševního zdraví, s.r.o., Zábělská 5/43 

www.ridzplzen.cz, tel.: 377 462 314 
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Školské poradenské zařízení – Speciálně pedagogické centrum pro klienty s autismem: 

Speciálně pedagogické centrum, OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch 

Macháčkova 43, Plzeň, e-mail: plzen@spcnajdime.cz, tel.: 377 539 337 

Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS 

J. Knihy 225, Rokycany, e-mail: hana.markova@nautis.cz, tel.: 605 572 499 

Sociální služby - Raná péče.  

Motýl z.ú, tel.: 724 822 985, email: ranapece.motyl@centrum.cz 

Sociální služby – Sociální rehabilitace  

SENs, z.s.  entrum péče o děti s vývojovou poruchou 

Doudlevecká 666/36, Plzeň a Josefa Knihy 225, Rokycany  

e-mail: vyvojoveporuchy@seznam.cz,  tel.: 605 572 499 

Sociální služby – Sociálně aktivizační služby 

Občanské sdružení ProCit z.s. 

Smetanovy sady 114/15, Plzeň (sídlo: Kaznějovská 1517/51) 

e-mail: procitsoc@centrum.cz, tel.: 777 700 767 

Zájmové a volnočasové programy, asistence a další služby 

Akademie nadání z.s., www.akademie-nadani.cz 

Jiráskovo náměstí 274/31, Plzeň 

e-mail: info@akademie-nadani.cz, tel.: 604 612 205 

 

více informací najdete na stránkách "Sociální služby města Plzně", na adrese: 

 https://socialnisluzby.plzen.eu/ 

a na stránkách města Rokycany, "Sociální a související služby", na adrese: 

http://www.rokycany.cz/socialni-a-souvisejici-sluzby/os-154 
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             ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY – PRINCIPY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE 

METODIKA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ 

Péče o dítě (nejen ve školním zařízení, ale také v rodině), podle zásad strukturovaného 

učení, v praxi znamená, že se snažíme individuálně (s přihlédnutím k individuálním 

možnostem a potřebám jedince) vizuálně – multisenzoriálně, tedy se zapojením více 

smyslů – zrak (obrázek), hmat (konkrétní předmět atd.) přiblížit dítěti strukturu času a 

činností. Tento přístup vede ke snížení tenze (okolní „chaos“ je pro dítě lépe 

předvídatelný), protože dítě získá představu „co se kdy bude dít, „jak dlouho to bude 

trvat“ a „co za to dostane“ (tedy znázorníme také odměnu).  

Tyto principy pomáhají také při nácviku pracovního chování (schopnost „sedět u stolečku 

a řízeně pracovat“, učit se), při nácviku různých sociálních dovedností, ale také během 

školní výuky (dítě má díky dennímu plánu představu kolik úkolů musí ještě splnit, do jaké 

učebny se bude přesouvat atd.). Všechny pomůcky je možné zpracovat nejrůznějšími 

způsoby, podle potřeb konkrétního dítěte (obrázky, fotografie, písemné seznamy atd.)  
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PROCESUÁLNÍ SCHÉMA, VIZUALIZACE PRACOVNÍCH  KOL  

 

 

 

 

 

doporučená literatura: Strukturované učení,  . Čadilová, Z. Žampachová, 2008, Portál 

IBNB: 978-80-7367-475-5 
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SPECIÁLNÍ VÝUKOVÉ POM CKY 
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Citace rodiče dítěte s PAS:  

„ ylo nepříjemné jak se každý díval.  šichni sledovali, jak můj syn s křikem odhodil 

nápoj v plastovém kelímku, protože na něm nebylo na štěné logo  F  ani Mc  onalds,, 

a velice rázně požadoval „jiný – správný“ nápoj... Někteří pobaveně, jiní s určitou 

dávkou opovržení, sledovali, jak se bude situace vyvíjet... Lidé u okolních stolečků 

z chli, přestali se zabývat obědem a čekali, co bude dál... Našli se i tací, kteří udíleli 

rady jak dítě vychovávat....  eden starostlivý ta nek vyděšeně nabádal svoji, přibližně 

stejně starou dceru, aby se raději vůbec nedívala.“  
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2.4. MENTÁLNÍ RETARDACE 

Mentální retardace je závažná vývojová porucha psychických funkcí, která znamená 

„neschopnost jedince“ porozumět svému okolí a přizpůsobit se mu. Mentální retardace 

znamená vrozené a trvalé narušení intelektových schopnos  jedince (přímo v morfologii 

a fyziologii mozku).  

Představuje zejména narušení poznávacích schopnos  – tzn., narušení schopnos  

myslet, učit se, přizpůsobovat se prostředí.  elice často bývá narušena také 

představivost, paměť, motorické dovednos , ale také vývoj řeči. Mentální retardace 

může mít „formu“ lehkého, středně těžkého až těžkého – hlubokého postižení.  

 

LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACE 

Pro dě  s lehkou mentální retardací je typické zejména zpomalování psychomotorického 

vývoje. Do   let věku dítěte bývá obvyklé pouze lehké opoždění. Mezi 6. – 7. rokem věku 

jsou již patrné výraznější problémy. Pro lehký mentální handicap je typické zejména 

opoždění vývoje komunikačních dovednos , sociálních dovednos , omezená pamě , 

logické myšlení a úsudek. Typická je také stereotypní hra a „malá“ zvídavost dítěte. Mezi 

typické problémy jedince s lehkou mentální retardací patří zejména nerovnoměrný 

psychický vývoj, narušený motorický vývoj, pomalejší stabilizace psychických funkcí, 

jednání nadměrně řízené emocemi, impulzivnost, zkratkovité jednání, zvýšená potřeba 

bezpečí a jistoty i ob žné osamostatňování se. Časté je také nekri cké myšlení, narušená 

autoregulace i emoční prožívání, zvýšená dráždivost, afek vní labilita i omezená 

schopnost chápat normy a aplikovat pravidla. Typická bývá také snaha o bezprostřední 

uspokojení aktuálních potřeb.  
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 spěšná integrace jedince s mentálním handicapem závisí obecně na schopnos  dítěte 

navazovat kontakty s okolím, na úrovni pracovního chování, na míře adaptability 

dítěte, na úrovni jeho frustrační tolerance a na schopnos  funkční komunikace. Pro 

vývoj dítěte, je ale velice významná také úrove  jeho intelektu.  ále jeho aktuální 

schopnos  nápodoby a koncentrace pozornos , míra problémového chování a 

extrémních emočních projevů dítěte, ale také úrove  spolupráce s rodinou dítěte.  

 

U dětí s mentálním handicapem často sledujeme zvýšenou dráždivost, impulzivitu, 

zkratkovité jednání, zvýšenou emoční labilitu, úzkostnost, zvýšenou potřebu bezpečí, 

nestálost nálad, narušené emoční prožívání a autoregulaci, sugestibilitu, často i 

agresivitu, snahu o bezprostřední uspokojení aktuálních potřeb, nekritičnost, nadměrné 

řízení jednání emocemi a problémy s chápáním norem. Hodně častý je také 

nerovnoměrný psychomotorický vývoj (tzn. omezený vývoj motoriky, psychických funkcí, 

omezená aktivita psychických procesů, omezená koncentrace pozornosti atd.), omezený 

vývoj řeči, narušený vývoj sebeobsluhy a obtížné osamostatňování se. 

 

Mentální retardace znamená neschopnost porozumět svému okolí a přizpůsobit se mu. 

Je to závažná psychická porucha, trvalé vrozené narušení intelektových schopností 

(tedy vývojová porucha integrace psychických funkcí, která se projevuje ve všech 

složkách osobnosti jedince – sociální, psychické, tělesné). Představuje trvalé narušení 

poznávacích schopnosti (tedy schopností myslet, učit se, přizpůsobovat se prostředí). 

 

Mentální retardace se může kombinovat s dalšími psychickými poruchami! 
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3. SOUVISLOSTI INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE DÍTĚTE S AUTISMEM 

Integrace žáka s poruchou autistického spektra je i v současné době pro mnoho 

základních škol velikým až nereálným úkolem. Stále je mnoho škol, které nemají s těmito 

žáky vůbec žádnou zkušenost ani zkušenost v oblas  spolupráce s asistentem pedagoga. V 

případě lehčích forem poruch au s ckého spektra, zejména pak u dě  s Aspergerovým 

syndromem, bývá často školským poradenským zařízením doporučována právě 

individuální integrace, která bývá preferována také rodiči žáků.  

 

Rodiče často preferují docházku dítěte do běžného vrstevnického kolek vu, protože se 

domnívají, že skupina bude pro jejich dítě přínosem pro rozvoj sociálních kompetencí. 

 ždy je ale nezbytné zvážit také reálné možnos  školy, a to i směrem k profesní 

připravenos  pedagogů.  líčovou otázkou je zejména orientace - pochopení podstaty 

poruch ze strany pedagogů a vedení školy, ale také informovanost rodičů ostatních 

žáků.  eliký význam má zejména jejich připravenost na možné odlišnos  v projevech 

dítěte, které jsou součás  poruchy au s ckého spektra.  

 

V rámci pedagogických opatřeních pro průběh výchovně - vzdělávací práce je 

nejvýznamnější zejména pravidelnost a předvídatelnost prostředí, spolu s jasně 

de novaným denním režimem i pravidly sociálního prostředí.  

„Student musí cí t silnou míru předvídatelnos  v průběhu celé výuky i přestávek, tzn. 

minimalizovat změny, vyloučit chaos, mít za všech okolnos  jasně de novaná místa a čas. 

 ezpečí a řád znamená pro dítě jistotu a klid. Školní prostředí je samo o sobě hodně 

strukturované, ale i přesto je nutné tuto strukturu upravit a neměnit ji “
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Vedle pečlivě strukturovaného (školního) prostředí je nejdůležitějším požadavkem také 

omezování pouze audi vních, verbálních a příliš abstraktních informací. To znamená, že 

je nezbytné dítě  – žákovi předávat informace vždy srozumitelným způsobem, tedy 

konkrétně, jednoznačně a stručně. To může prak cky často znamenat individuální 

přípravu nejrůznějších vizualizací, přehledů, schémat, časových plánů a seznamů. A to 

nejen pro výuku, ale i pro jednání dítěte během sociálních výměn s okolím.  

Samozřejmos  je také mo vace dítěte. Dítě - žák musí být k učení mo vován, a to 

neustále. Důležité je vždy vycházet z reálných zájmů dítěte. To znamená, že konkrétní 

mo vační pobídka musí být volena velice pečlivě, s ohledem na individuální 

charakteris ky dítěte. Je důležité myslet na skutečnost, že hodnocení podnětů (a tedy i 

hodnocení samotné „hodnoty“ odměny) je u dě  s poruchou au s ckého spektra velice 

často odlišné od jejich vrstevníků.  

 

 elkově je asi nejpodstatnější, aby pedagogové zachovávali jednotný postup, dokázali 

správně komunikovat s dalšími odborníky a s rodinou dítěte, ale také aby všichni 

zainteresovaní pomáhající pracovníci správně vnímali reálné potřeby a možnos  dítěte 

a snažili se porozumět jeho prožitkům.  
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4. ROLE ASISTENTA PEDAGOGA 

 ěhem integrace žáka s PAS na běžné základní škole se můžeme setkat s nejrůznějšími 

zkušenostmi. Od zcela negativních až po ty pozi vní. Jednoznačně lze ale konstatovat, že 

otázka zajištění – zřízení pracovní pozice asistenta pedagoga u žáka s PAS musí být vždy 

individuálně a citlivě zhodnocena.  

 

Pro většinu individuálně integrovaných dě  s PAS je asistent pedagoga velice 

významnou podporou.  sou ale popsány také případy, kdy žák asistenta pedagoga 

odmítá, cí  se „s gma zován“ jeho přítomnos  a nevnímá tuto formu podpory jako 

žádoucí.  

 

Velice často diskutovaným tématem je také otázka „kde asistent pedagoga během výuky 

ve školní třídě sedí“, jaké má ve třídě kompetence a „jak intenzivně“ žáka podporuje. 

Všechna tato témata lze projednat společně se žákem samotným, se zákonnými zástupci i 

poradenským pracovníkem, který integraci žáka doporučuje.  

Vždy lze ale jednoznačně doporučit zejména jasné definování pravidel, která je vhodné 

společně s dětmi dojednat a vyvěsit je ve třídě. Pravidla pro „práci“ asistenta pedagoga 

ve třídě – definovaána směrem ke všem dětem ve třídě jednotně, mohou předejít 

mnohým kon iktům a nedorozuměním mezi dětmi.  

 

 ěhem pra e byl popsán také případ, kdy se spolužáci integrovaného chlapce s 

Aspergerovým syndromem (dítě s více vadami) domnívali, že přítomnost asistenta 

pedagoga je jakousi „protekcí – protěžováním“ jejich spolužáka, protože nevnímali jeho 

problémy jako nijak závažné.  
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Všechny dě  ve třídě by také měly být vždy seznámeny se základními skutečnostmi „proč 

asistent pedagoga v jejich třídě působí“ a s čím se na něj mohou obracet i jaké 

kompetence asistent ve třídě má. Nejdůležitější podpora, kterou by měl asistent 

pedagoga dítě  s PAS věnovat, spočívá v podpoře jeho interakcí s okolím – s druhými 

dětmi.  

 

Protože dítě s PAS má primárně po že právě v sociálních vztazích, proto musí být 

stěžejní role asistenta pedagoga směrována zejména na období během přestávek – 

tedy prostoru pro běžné vrstevnické výměny. Podporu by přitom měl pedagog směrovat 

nejen k dítě  s PAS ale i k jeho vrstevníkům.  

 

Jestliže budeme vycházet z teorie, že jakákoliv sociální interakce je vždy „obousměrným 

procesem - aktem“, měl by asistent pedagoga podporovat nejen samotného 

integrovaného žáka, ale i jeho spolužáky. I spolužáci dítěte s PAS to ž mohou mít někdy 

negativné emoce, nemusí vždy správně porozumět některým projevům žáka nebo jen 

potřebují podpořit v komunikaci. Lze předpokládat, že jen velice individuální práce s 

jedincem s PAS a s kolek vem jeho vrstevníků, může vést k úspěšné integraci žáka s PAS 

do běžné školní třídy.  
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5. SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI, NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 

 

Sociální dovednosti jsou kompetence jedince, „používané“ v mezilidských vztazích. 

Neustále se „utváří“ v konkrétních činnostech, v běžných kontaktech s druhými lidmi. 

Představují určitý souhrn zautomatizovaných předpokladů, které se postupně zpřesňují 

a vzniká relativně stabilní model jednání – reagování. Rozvoj sociálních dovedností 

souvisí s mnoha faktory. Mezi nejdůležitější obvykle řadíme zejména vývoj morálky 

(běžné konvence dítě diferencuje již kolem 3.roku věku), zvnitřnění pravidel 

(předškolní věk), schopnost analyzovat projevy (chování) druhých lidí, ale význam má 

také rozvoj procesu nápodoby (řeč, role), vývoj hry nebo schopnost sdílet pozornost 

(společná činnost).  Všechny tyto významné kompetence bývají často u dětí 

s vývojovou poruchou významně narušeny (zejména u dětí s poruchou autistického 

spektra). Stěžejní rovinou podpory by proto vždy měla být péče v podobě nácviku 

sociálních dovedností. 
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Samotnou mezilidskou výměnu můžeme stručně rozlišit jako a) schopnost „všímání si sociálních 

informací (pozornost sociálním signálům) – sociální vnímavost, b) schopnost interpretace 

informací (vnitřní proces, introspekce), c) samotnou sociální interakci (jednání směrem k 

druhým lidem). 

 spěch jedince v mezilidských výměnách vždy znamená také určitou pozitivní zpětnou vazbu 

(kterou mu okolí projevuje). To vede k vyšší sebejistotě jedince. Naopak neúspěch v sociálních 

vztazích často znamená také vyhýbání se výměnám, agresi vůči okolí, nejistotu a snížené 

sebehodnocení. V důsledku nedostatečného uspokojení základních sociálních potřeb potom 

často dochází také k jevům jako je:  obtížná výchovná usměrnitelnost, emoční poruchy, 

agresivita, delikvence, omezená schopnost kolektivních činností, často až vyřazení z kolektivu 

vrstevníků, šikana (agresor i obě ), izolace, nízké sebevědomí, deprese, úzkosti a selhávání ve 

vztazích, později i v zaměstnání atd. 

 

Jestliže se snažíme zabývat rozvojem sociálních dovedností u dítěte s vývojovou poruchou, 

nestačí jen běžné rozhovory a „domlouvání“. Nezbytná je odborná speciálně pedagogická 

péče, nejlépe ve spolupráci s dalšími odborníky (psycholog, psychoterapeut, psychiatr atd.). 

Jestliže usilujeme o zlepšení sociálních kompetencí, musíme se zaměřit na základní složky 

sociální interakce. Tedy musíme cvičit schopnost základní orientace (schopnost přečíst sociální 

signály okolí), kompetenci porozumět svým emocím (vztah daná situace – pocit), musíme 

nacvičit dovednost zvládnout negativní emoce (nejčastěji zlost), porozumět pocitům druhých, 

schopnost správně vyhodnotit vztah: „situace pocit a jednání“. Dále ale také musí jedinec 

„vnímat výběrovost vlastního jednání“ (já řídím dění). Až poté je možné nacvičovat obecné a 

modelové situace a problémové momenty (abstraktní rovina). 
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Obecně vlastně dítě podporujeme, aby získalo 1) jasnou představu o sociálně žádoucím 

jednání 2) nacvičujeme používání sociálních vzorců (nácvik sociálně žádoucího jednání) a 

později 3) převádíme „poznatky“ do obecné roviny (teoretické otázky). Pro sociálně žádoucí 

jednání musí jedinec nejen správně chápat sociální signály okolí, uplatňovat vhodné sociální 

podněty, ale musí také přizpůsobit své chování potřebám druhých, musí umět dostatečně 

předvídat důsledky svého jednání a zvládat vlastní impulzivní či agresivní tendence. Obvykle u 

dítěte sledujeme: sociální hru a sociální zájmy, přiměřenost sociálního chování, interakce 

s vrstevníky a schopnost dodržovat obvyklé sociální konvence. 
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