
  
 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

 

 1  

 

 

 

Základy speciální pedagogiky pro sociální 

pracovníky 
 

 

 

 

 

 

 

Johana Růžičková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

Praha, 2021 

 
ISBN 978-80-906237-6-7 



  
 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

 

 2  

Obsah 
 

 
ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY ......................................................................... 1 

KAPITOLA 1: SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, JEJÍ CÍL A PŘEDMĚT. ZAŘAZENÍ SPECIÁLNÍ 

PEDAGOGIKY DO SYSTÉMU VĚD. VÝVOJ OBORU .............................................................................. 4 

1.1 PŘEDMĚT A CÍLE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ..................................................................................................... 4 
1. 2 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA V SYSTÉMU OSTATNÍCH VĚD .................................................................................. 5 
1.3 STRUČNÝ VÝVOJ OBORU V ČR ...................................................................................................................... 5 

KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ POJMY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ............................................................ 7 

2.1 TERMINOLOGICKÁ NEJEDNOTNOST ............................................................................................................... 7 
2.2 NORMA A NORMALITA ................................................................................................................................... 7 
2.3 DEFEKT, POSTIŽENÍ, DEFEKTIVITA, HANDICAP ............................................................................................... 8 
2.3.1 DEFEKT ..................................................................................................................................................... 8 
2.3.2 POSTIŽENÍ ................................................................................................................................................. 8 
2.3.3 DEFEKTIVITA ............................................................................................................................................ 8 
2.3.4 HANDICAP (ZNEVÝHODNĚNÍ).................................................................................................................... 8 

KAPITOLA 3: METODY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ............................................................................ 10 

3.1 SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA ................................................................................................................ 10 
3.1.1 OBECNÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ METODY ......................................................................................... 10 
3.1.2 SPECIÁLNÍ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ METODY ..................................................................................... 10 
3.2 METODY PREVENCE .................................................................................................................................... 11 
3.2.2 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ......................................................................................................................... 11 
3.2.3 TERCIÁLNÍ PREVENCE ............................................................................................................................ 11 
3.3 SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ NÁPRAVNÉ METODY ........................................................................................... 11 
3.3.1 METODY REEDUKACE ............................................................................................................................. 11 
3.3.2 METODY KOMPENZACE .......................................................................................................................... 11 
3.3.3 METODY REHABILITACE ........................................................................................................................ 11 

KAPITOLA 4: ČLOVĚK SE ZNEVÝHODNĚNÍM A SPOLEČNOST ..................................................... 13 

4.1 HISTORIE PŘÍSTUPU K ČLOVĚKU SE ZNEVÝHODNĚNÍ ................................................................................... 13 
4.1.1 REPRESIVNÍ PŘÍSTUP .............................................................................................................................. 13 
4.1.2 CHARITATIVNÍ PŘÍSTUP .......................................................................................................................... 13 
4.1.3 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP ........................................................................................................................ 13 
4.1.4 REHABILITAČNÍ PŘÍSTUP ........................................................................................................................ 13 
4.1.5 PREVENTIVNĚ-INTEGRAČNÍ PŘÍSTUP ..................................................................................................... 13 
4.1.6 INKLUZIVNÍ PŘÍSTUP ............................................................................................................................... 14 
4.2 SOCIALIZACE A JEJÍ STUPNĚ......................................................................................................................... 14 
4.3 POSTOJE SPOLEČNOSTI K POSTIŽENÍ ............................................................................................................ 15 

KAPITOLA 5: DÍTĚ SE ZNEVÝHODNĚNÍM A RODINA ....................................................................... 16 

5.1 REAKCE RODIČŮ NA POSTIŽENÍ DÍTĚTE ........................................................................................................ 16 
5.1.1 FÁZE ŠOKU A POPŘENÍ ............................................................................................................................ 16 
5.1.2 POSTUPNÁ AKCEPTACE REALITY, VYROVNÁVÁNÍ SE S PROBLÉMEM .................................................... 16 
5.1.3 DOSAŽENÍ REALISTICKÉHO POSTOJE ..................................................................................................... 17 
5.2 ZMĚNY V PSYCHICKÝCH POTŘEBÁCH RODIČŮ ............................................................................................. 17 
5.2.1 POTŘEBA PŘIMĚŘENÉ STIMULACE ......................................................................................................... 17 
5.2.3 POTŘEBA CITOVÉ VAZBY ........................................................................................................................ 17 
5.2.4 POTŘEBA VLASTNÍ HODNOTY A SPOLEČENSKÉ PRESTIŽE ..................................................................... 18 
5.2.5 POTŘEBA ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY ........................................................................................................... 18 
5.3 SEKUNDÁRNÍ DŮSLEDKY POSTIŽENÍ V RODINĚ ............................................................................................ 18 
5.4 MOŽNOSTI A FORMY PODPORY RODINY ....................................................................................................... 18 



  
 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

 

 3  

KAPITOLA 6: SYSTÉM PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ ..................................................................................... 20 

6.1 VZDĚLÁVÁNÍ OSOB S HANDICAPEM ............................................................................................................. 20 
6.1.1 RANÁ PÉČE .............................................................................................................................................. 20 
6.1.2 PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ..................................................................................................... 20 
6.1.3 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................................................................... 21 
6.2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY ............................................................................................................................ 21 
6.2.1 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ......................................................................................................................... 21 
6.2.2 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE .......................................................................................................................... 22 
6.2.3 SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE ................................................................................................................. 23 

KAPITOLA 7: PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ LIDÍ S HANDICAPEM .......................................................... 25 

7.1 ZÁKONNÁ OPATŘENÍ: .................................................................................................................................. 25 
7.2 PODPŮRNÉ MECHANISMY ............................................................................................................................ 25 

 

 

 

 

 



  
 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

 

 4  

Kapitola 1: Speciální pedagogika, její cíl a předmět. Zařazení 

speciální pedagogiky do systému věd. Vývoj oboru 

 
Klíčová slova: 
jedinci se speciálními potřebami – pedie - vývoj oboru 
 

Výkladová část: 

 

1.1 Předmět a cíle speciální pedagogiky 

 
Termín speciální pedagogika se v našem prostředí ustálil na přelomu 60. a 70. let. Chápeme ji jako 

vědní disciplínu, která se zabývá vývojem, výchovou, vzděláváním a celkovým rozvojem 

znevýhodněného člověka, k čemuž využívá i četných výzkumů.  

 

Oblastí jejího zájmu jsou jedinci se speciálními potřebami, a to od narození až po stáří. Podobně, 

jako se rozšířil zájem na různá věková období (dříve byly v centru pozornosti především děti), 

rozšířila se také škála různých druhů znevýhodnění, kterými se speciální pedagogika zabývá. Podle 

jejich typů je pak možno rozčlenit speciální pedagogiku do několika oborů, či oblastí (pedií): 

 

➢ psychopedie – speciální pedagogika osob s mentálním postižením (příp. psychickou 

poruchou) 

➢ somatopedie – speciální pedagogika osob s tělesným postižením, nemocných a zdravotně 

oslabených 

➢ tyflopedie - speciální pedagogika osob se zrakovým postižením 

➢ surdopedie - speciální pedagogika osob se sluchovým postižením 

➢ logopedie - speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností 

➢ etopedie - speciální pedagogika osob s poruchami chování, narušenou sociální adaptací a 

sociálním znevýhodněním 

➢ speciální pedagogika osob s vícenásobným postižením 

➢ speciální pedagogika osob s parciálními nedostatky – osob se specifickými poruchami 

učení, chování a pozornosti 

Nově se  i u nás setkáváme se speciální pedagogikou orientovanou na mimořádně nadané 

jedince.  

 

Kromě tohoto dělení se někdy setkáváme i s dělením speciální pedagogiky podle věkového období, 

kterému se věnuje Rozeznáváme pak speciální pedagogiku předškolního věku, školního věku, 

dospělých a seniorů.  

Pro zdůraznění faktu, že v centru pozornosti nestojí samo postižení, či vada, ale člověk, jehož životní 

situace je případným postižením ovlivněna, používáme spíše termínu např. „člověk se zrakovým 

postižením“ než „zrakově postižený“.  

Cílem speciální pedagogiky je maximální rozvoj osobnosti člověka s postižením a dosažení 

maximální úrovně jeho socializace (Popelová, 2006). K dílčím cílům pak patří dosažení určitého 

stupně edukace u konkrétních jedinců. Fischer a Škoda (2008) považují za cíl speciální pedagogiky 

rovněž dosažení změny postojů většinové společnosti k lidem s postižením.   
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1. 2 Speciální pedagogika v systému ostatních věd 

 
Speciální pedagogika patří do soustavy humanitních věd (věd o člověku), z užšího pojetí pak do 

systému věd pedagogických. Ačkoliv je úzce historicky i obsahově s pedagogikou spojena, jedná se o 

zcela svébytný vědní obor, nikoliv pouze o jednu z pedagogických disciplín.  

Opírá se o poznatky z biologie člověka, medicíny, psychologie a psychopatologie, sociologie a 

filozofie. Neméně podstatné jsou ovšem i poznatky věd zdánlivě vzdálenějších – ekonomie, práva, 

kybernetiky či informatiky.  

 

1.3 Stručný vývoj oboru v ČR 

 

Speciální pedagogika je oborem poměrně mladým, její vznik předznamenávají ovšem velmi dlouhá 

období, v nichž se formovala praktická péče o jedince, kterého bychom dnešním slovníkem označili za 

handicapovaného.  

Až do konce 18. století byla alespoň základní vzdělávací a výchovná péče věnována především dětem, 

odborný zájem byl pak zaměřen na tyto jedince především ze strany lékařské, teprve později se 

objevuje zájem pedagogů a např. právníků.  

Pro historii, či „prehistorii“ speciální pedagogiky je jistě významná postava Jana Amose 

Komenského, který ve svých dílech vyzýval ke změně postojů k dětem, jež byly do té doby z běžného 

výchovného a vzdělávacího procesu vylučovány. 

Od poloviny 19. století se objevovaly snahy o zakládání odborných ústavů pro osoby s jednotlivými 

typy vad, jako teoretická disciplína začala být speciální pedagogika uznávána koncem 19. a začátkem 

20. století. V průběhu času a také v jednotlivých zemích se ovšem proměňoval i vlastní název oboru. 

Na přelomu 19. a 20. století se pedagogické myšlení začíná zaměřovat na celistvou osobnost dítěte, 

vzniká nový obor s názvem pedologie. Hlavní postavou tohoto oboru na našem území byl František 

Čáda (1865 – 1918). Byl to právě prof. Čáda, který se zasloužil o rozvoj tzv. pedopatologie, která 

v sobě spojovala poznatky psychologie a biologie o tzv. dětech „abnormních“.  

Protiváhou medicínsky orientované pedopatologie měla být tzv. nápravná pedagogika, u nás 

reprezentována především Janem Mauerem (1878 – 1937) a Josefem Zemanem (1867 – 1961). 

V této době (1. republika) dochází k budování sítě speciálního školství.  

Speciální školství se rozvíjí i v době poválečné, ovšem již pod vlivem Sovětského svazu. Odtud také 

pochází termín defektologie, který byl v 70. letech nahrazen pojmem speciální pedagogika, jenž se 

v českém (československém) prostředí uchytil a užívá se dodnes.  

O ukotvení tohoto pojmu se zasloužil Miloš Sovák (1905 – 1989), přední postava speciální 

pedagogiky v bývalém Československu. Byl to také on, kdo rozdělil speciální pedagogiku do 

jednotlivých pedií (viz výše) a ve své učebnici - Nárys speciální pedagogiky (1972) vytvořil základní 

rámec oboru, který je dodnes platným východiskem speciálněpedagogické teorie a praxe u nás. 

 

Kontrolní otázky: 
• Do jakých oborů dělíme speciální pedagogiku? Stručně je definujte. 
• Uveďte příklady spolupráce speciální pedagogiky s medicínou, psychologií, ekonomií a 

informatikou. 
• K jakým zásadním změnám došlo podle vás ve speciální pedagogice po r. 1989? 
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Kapitola 2: Základní pojmy speciální pedagogiky 

 

Klíčová slova: 
norma – normalita – defekt – defektivita – postižení – handicap 
 

Výkladová část: 

 

2.1 Terminologická nejednotnost 

Ve speciální pedagogice panuje poměrně velká terminologická nejednotnost. Už samotný název oboru 

je toho důkazem. Speciální pedagogika se sice v našem prostředí ujal a zcela vytlačil dřívější termín 

defektologie, mezinárodně ovšem taková shoda zdaleka nepanuje. V některých zemích bývá 

označována jako nápravná nebo léčebná pedagogika (Heilpedagogik), příp. speciální výchova a 

vzdělávání (special education).  

 

Podobně nejednotná je terminologie v případě lidí, kterými se speciální pedagogika zabývá. Pro děti se 

např. používají následující termíny: výjimečné (exceptional children), znevýhodněné (handicapped 

children), postižené (behinderte Kinder), nepřizpůsobivé (enfants inadaptis).  

U nás se pak běžně vedle sebe vyskytují pojmy jako: člověk postižený, handicapovaný, s postižením, 

znevýhodněný, se speciálními potřebami.    

 

2.2 Norma a normalita 

Definovat normu není nikterak jednoduché. Především existuje norem velké množství, navíc je tento 

pojem pojmem měnícím svůj obsah v závislosti na společenských a historických podmínkách. Mnohé 

z toho, co bylo normální dříve, je dnes považováno za nenormální a naopak. Podle původního 

latinského významu můžeme slovo norma přeložit jako pravítko, měřítko, či pravidlo. Ve slovníku 

cizích slov pak nalezneme: „všeobecně závazné pravidlo“. Lékařský slovník uvádí: „vzor, se kterým 

se něco porovnává“ a „jev vyskytující se u většiny populace“.  

Normalita je stav osoby, jedince, věci, situace nebo jevu odpovídající té normě, z jejíhož hlediska je 

normalita posuzována  

Abnormalitu, vzhledem k výše zmíněnému, nemůžeme chápat jako něco jednoznačně negativního, 

neboť tento pojem neznamená nic víc, než odchylku od normy, tedy něco, co se vymyká normě, 

vyskytuje se v menším měřítku. Za abnormální tak můžeme z tohoto hlediska považovat např. jedince 

výjimečně nadaného.  

 

Ve speciální pedagogice je ovšem vhodnější využívat srovnávání nikoliv v rámci populace, na němž je 

běžné pojetí normy založeno, ale ve vztahu ke kvalitám a výkonům samotného jedince a jejich vývoji. 

Jedná se o tzv. individuální pojetí normality. Jeho výhodou je nepochybně větší povzbudivost a 

respekt k lidské důstojnosti handicapovaného člověka.  
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2.3 Defekt, postižení, defektivita, handicap 

 

2.3.1 Defekt 

Termín defekt pochází z oblasti medicíny a lze jej chápat jako vadu, chybění, nedostatek 

v anatomické, psychické či fyziologické  struktuře a poruchu v jeho funkci.   

 

Defekty (vady) můžeme klasifikovat z několika hledisek: 

➢ podle typu:   

-     orgánové 

- funkční 

➢ podle stupně intenzity: 

- lehké 

- střední 

- těžké 

➢ podle doby vzniku 

- vrozené 

- získané 

 

 

2.3.2 Postižení 

Postižení (disability) je omezením či ztrátou schopností vykonávat činnost způsobem či v rozsahu, 

jenž je považován za normální. Postižení je tedy důsledkem vady a projevuje se v omezení funkce. 

 

 

2.3.3 Defektivita 

Ve speciálněpedagogické literatuře se můžeme setkat s termínem defektivita. Ten označuje 

specifickou změnu osobnosti postiženého člověka vyvolanou přítomností defektu (vady, poruchy). 

Defektivita se projevuje poruchami vztahu člověka ke svému okolí i k sobě samému. Mezi vnější 

příznaky defektivity patří např.: změny v učení a chování, změny v pracovních a společenských 

aktivitách, změny v potřebách, narušení pocitu identity a sebehodnocení či změny v sociální adaptaci. 

Stejně jako u handicapu jde o rozšíření chápání poruchy z čistě osobní na společenskou záležitost. 

Proto v novější literatuře tyto dva pojmy v podstatě splývají.   

 

 

2.3.4 Handicap (znevýhodnění) 

Do češtiny přejatá termín handicap vyjadřuje omezení, jež vyplývá pro jedince z jeho vady nebo 

postižení. Defekt se tedy může a ovšem nemusí stát handicapem v závislosti na určitých 

společenských situacích nebo prostředcích. Míra handicapu je velmi individuální a bude záviset na 

povaze a míře daného postižení, osobnostních vlastnostech, jeho sociálních podmínkách a samozřejmě 

na celospolečenské situaci.  
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Kontrolní otázky: 

• Vymezte pojem norma.  

• Jak je pojetí normy a normality závislé na sociokulturním prostředí? Uveďte příklady.  

• Jaký je vztah mezi defektem – postižením – defektivitou a postižením?  

 

Doporučená literatura: 

• Jesenský, J. (2000). Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: 

Gaudeamus 

• Renotierová, M., Ludíková, L. a kolektiv (2005).  Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita 

Palackého 

• Slowík, J.  (2007). Speciální pedagogika. Praha: Grada 

• Vítková, M. (2004). Integrativní speciální pedagogika.  Brno: Paido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

 

 10  

Kapitola 3: Metody speciální pedagogiky 

 
Klíčová slova: 
obecné speciálněpedagogické metody – speciální speciálněpedagogické metody – prevence – 

reedukace – kompenzace – rehabilitace 
 

Výkladová část:  
 

Speciální pedagogika zahrnuje: 

➢ etiologii – stanovování příčin postižení 

➢ fenomenologii – definování obrazu postižení 

➢ prevenci – snaha o zabránění, předcházení vzniku efektivity 

➢ výchovnou terapii – zahrnující i aspekt vzdělávací. Spočívá v uplatňování 

speciálněpedagogických nápravných metod.  

 

3.1 Speciálněpedagogická diagnostika 

Pro etiologii a fenomenologii mají největší význam lékařské obory. Na jejich šetření pak 

navazuje speciálněpedagogická diagnostika. Ta by měla zahrnovat diagnostické vstupní 

vyšetření, průběžné diagnostické šetření a závěrečné diagnostické posouzení. Všechna tato 

vyšetření jsou zaměřena na komplexní poznání příčin a charakteru handicapu konkrétního 

jedince, kterého sleduje v průběhu času. Speciálněpedagogické diagnostické metody můžeme 

rozdělit na:  

 

3.1.1 Obecné speciálněpedagogické metody 

➢ anamnéza – rodinná, osobní, sociální 

➢ katamnéza 

➢ pozorování 

➢ rozhovor 

➢ analýza produktů činnosti 

 

3.1.2 Speciální speciálněpedagogické metody 

Jsou zaměřeny na komplexní popis druhu a stupně postižení. Podílí se na nich tým odborníků 

zahrnující vedle speciálního pedagoga i psychologa, lékaře či sociálního pracovníka. Odborníci se při 

tomto vyšetření zaměřují především na diagnostiku těchto oblastí: 

• motorika 

• percepce 

• komunikace 

• rozumové schopnosti 

• lateralita 

• sociální faktory 

• chování 

• úroveň schopností a dovedností (čtení, psaní, počítání atp.) 
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3.2 Metody prevence 

Prevenci chápeme jako soubor opatření, jejichž cílem je předcházet vzniku mentálních, psychických či 

smyslových poruch a jejich možnému důsledku – efektivitě.  

Prevenci můžeme dále členit takto: 

 

3.2.1 Primární prevence 

- snaha předcházet vzniku určitého jevu tím, že eliminujeme působení vyvolávajících faktorů 

- předcházení orgánovým a funkčním vadám 

- primární protidrogová prevence 

 

3.2.2 Sekundární prevence 

- snaha zabránit nepříznivému vývoji a zhoršování stavu u již vzniklého defektu či defektivity 

 

3.2.3 Terciální prevence 

- snaha zamezit dalšímu zhoršování stavu jedinců, u kterých patologický jev již působí, snaha předejít 

vážnému nebo trvalému zdravotnímu či sociálnímu poškození 

 

3.3 Speciálněpedagogické nápravné metody 

Tyto metody se zaměřují na prevenci, zmírnění a překonávání důsledků postižení – handicapu 

(defektivity). Můžeme je dále dělit na: 

 

3.3.1 Metody reedukace 

- postupy zaměřené na rozvoj a zlepšení těch funkcí, které se v důsledku orgánového poškození 

nerozvinuly, příp. vymizely 

- využívá se i nejmenších zbytků a předpokladů pro zlepšení stavu postižených funkcí 

např. reedukace zraku, pohybová reedukace atp. 

 

3.3.2 Metody kompenzace 

- zlepšení a zdokonalení jiných funkcí, než funkce narušené 

- nahrazení chybějících funkcí jinými, vyrovnání nedostatků v jedné oblasti kvalitami v oblasti jiné, 

náhradní 

- základem je multisenzoriální přístup  

 

3.3.3 Metody rehabilitace 

- souhrn postupů zaměřených na úpravu společenských vztahů 

- snahy dosáhnout socializace postižené osoby 

- rehabilitace léčebná, výchovně-vzdělávací, pracovní, sociální atp. 

 

3.3.3.4. Komprehensivní (komplexní) rehabilitace 

- komplexně realizovaná rehabilitace v oblasti léčebné, výchovně-vzdělávací, pracovní, sociální, 

psychologické, technické, právní a ekonomické 
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Kontrolní otázky: 

• Vyjmenujte a definujte obecné speciálněpedagogické metody. 

• Jaké oblasti sledujeme pomocí speciálních speciálněpedagogických metod? 

• Jaký je rozdíl mezi reedukací a kompenzací? 

 

Doporučená literatura: 

• Jesenský, J. (2000). Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: 

Gaudeamus  

• Jesenský, J. Pfeiffer, J.  (1987). Uvedení do rehabilitace. Praha : Horizont 

• Jucovičová, D. (2008). Reedukace specifických poruch učení u dětí.  Praha: Portál 
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Kapitola 4: Člověk se znevýhodněním a společnost 

 
Klíčová slova: 
historické přístupy k lidem s postižením – integrace – adaptace – utilita – inferiorita – inkluze – 

stereotypy 
 

Výkladová část: 
 

4.1 Historie přístupu k člověku se znevýhodnění 

Každá doba a každá společnost se musela nějakým způsobem vyrovnat s přítomností lidí nejrůznějším 

způsobem znevýhodněných. Historicky můžeme, velmi zjednodušeně ovšem, vysledovat šest typů 

takových přístupů. Jde samozřejmě spíše o převažující tendence, neboť postoj společnosti 

k handicapovaným nebyl nikdy takto jednostranný. 

 

4.1.1 Represivní přístup               

 Jedná se o přístup převažující ve starověkých společenstvích, které se nemohoucích a jakkoliv 

postižených jedinců zbavovali. Dostatečně známé je např. zabíjení postižených dětí ve Spartě. Některé 

archeologické vykopávky ovšem dokazují, že i ve starověku přežívali velmi nemocní či postižení 

jedinci a že jim tedy nutně musela být věnována speciální péče.  

 

4.1.2 Charitativní přístup 

Pro křesťanský středověk byl typický tzv. charitativní přístup k lidem s postižením, kteří se stali 

objekty křesťanské pomoci a ochranitelství. Tato pomoc se začínala stávat institucionalizovanou, první 

nemocnice a hospice jsou zakládány především při klášterech.  

 

4.1.3 Humanistický přístup 

S nástupem novověku je spojena i snaha o vědecké poznání, které je spojeno i s osobami 

handicapovanými. Začíná se objevovat specializace v péči o lidi s různými druhy postižení. Snahou už 

není jen pomoci jim přežít, ale i vzdělávat se a celkově smysluplněji žít i se svým postižením. Právě 

v této době vznikají první ústavy a školy.  

 

4.1.4 Rehabilitační přístup 

Pro období přelomu 19. a 20. století  je typická snaha o propojení léčby s výchovou a vzděláváním. 

Cílem tohoto přístupu bylo handicapované rehabilitovat (tedy znovu-uschopnit) pro život v běžné 

společnosti. Jde o přístup ve své době jistě pokrokový, nicméně stále pouze jednostranný. Požadavky 

byly totiž kladeny výlučně na handicapované, kteří se měli přizpůsobovat majoritě. Ta v opačném 

směru nemusela dělat nic. Ti, kteří dostatečné rehabilitace nebyli schopni, pak byli příliš často 

segregováni ve specializovaných ústavech. U nás tento přístup přetrval až do konce 80. let. 

 

4.1.5 Preventivně-integrační přístup 

Období po 2. světové válce ve vyspělejších zemích bylo spojeno především se snahou o prevenci 

vzniku postižení, což bylo především výsledkem velkých pokroků na poli medicíny. Zároveň se 

objevují tendence k začleňování postižených jedinců do běžné společnosti. 
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4.1.6 Inkluzivní přístup 

Současným víceméně globálním trendem je tzv. přístup inkluzivní, který je charakteristický snahou o 

zcela přirozené zapojení lidí s handicapem do společnosti. Pro tento přístup je typická snaha o 

odmítnutí speciálních a nadstandardních prostředků a preferenci zcela běžných postupů. Je-li to ovšem 

v případě konkrétního jedince a v konkrétní situaci. Tento přístup klade samozřejmě na společnost 

největší nároky, především na její otevřenost. V jeho pozadí je myšlenka, že každý jsme svým 

způsobem jedinečný a odlišný od ostatních, že slovo „majorita“ vlastně ztrácí svůj smysl.     

 

4.2 Socializace a její stupně 

Z vývojové psychologie víme, že člověk se dokonce již rodí jako „tvor společenský“, protosociální 

chování, jež můžeme sledovat dokonce již během nitroděložního vývoje, dokazuje, že potřeba být 

s lidmi a mezi nimi, patří k potřebám nejzákladnějším. Je nepochybné, že tato potřeba je vlastní i 

osobám s postižením. Zároveň však její naplnění může být a bývá v důsledku postižení více či méně  

znesnadněna.       
V naší speciální pedagogice se tradičně rozlišují čtyři stupně socializace. Jsou to tyto: 

➢ integrace  

úspěšné začlenění do společnosti bez potřeby dalších zvláštních opatření (úlev, výhod) 

➢ adaptace 

poměrně úspěšné zařazení do společnosti, která však musí být potřebám postiženého    

přizpůsobena 

➢ utilita 

tzv. sociální upotřebitelnost, zařazení do společensky užitečné práce za předpokladu 

celoživotní ochrany a pomoci 

➢ inferiorita 

nejnižší stupeň socializace, znamená sociální vyčleněnost, segregaci 

 

Jiným, podrobnějším a také modernějším, je členění vycházející z hodnocení WHO: 

➢ plná integrace: 

1. sociálně integrovaný jedinec 
➢ vysoká integrace: 
2. inhibovaná účast 

3. omezená účast 
➢ středně vysoká integrace: 
4. zmenšená účast 
➢ nízká integrace/nízká segregace: 

5. ochuzené vztahy 
6. redukované vztahy 
7. narušené vztahy 
➢ středně vysoká segregace: 
8. odcizení 
➢ vysoká segregace: 
9. společenská izolace 

o  
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4.3 Postoje společnosti k postižení 

Postoje jsou sklony reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby, situace i sebe sama. 

Získáváme je v průběhu života, prostřednictvím zkušenosti, vzdělávání, veřejného mínění. Mají složku 

poznávací, citovou a konativní.  

Jaké byly zjištěny postoje „zdravých“ k postižení a lidem s postižením? 

Většina lidí má o postižení a životu s postižením jen málo adekvátních informací. Do nedávné doby 

byl tento problém tabuizován, lidé s postižením byli odsunuti za zdi nejrůznějších specializovaných 

institucí, o jejich skutečných problémech, možnostech a životě vůbec, měla většina společnosti jen 

velmi mlhavé představy. Poznávací složka postoje je tak u většiny populace spíše slabá, o to více 

převažuje v postojích emocionální složka. Ta je často ambivalentní povahy. Na jedné straně vzbuzují 

lidé s postižením soucit, na straně druhé i strach, snad až hrůzu a odpor.  

Zjednodušené, rigidní a iracionální postoje můžeme nazvat stereotypem. Pochopitelně i o lidech 

znevýhodněných panuje ve společnosti mnoho stereotypů. Ve vnímání těchto lidí to znamená 

především sklon ke generalizaci, šablonovitému vidění všech handicapovaných bez ohledu na jejich 

individuální rozdílnosti. 

Krhutová (in Michalík, 2011) rozlišuje ve vztahu k lidem s postižením několik typů předsudků, a to: 

podceňující, odmítavé, protektivní, hostilní, idealizující a heroizující. 

Vzhledem k tomu, že i tyto stereotypní názory a postoje se utvářejí pod vlivem společenského mínění, 

je nanejvýš potřebná všeobecná osvěta týkající se světa lidí s postižením. Zdaleka nejúčinnější je 

ovšem vlastní, bezprostřední zkušenost. Nejlépe ještě v dětském věku. Právě proto je např. integrace 

znevýhodněných dětí do běžných škol nemenším přínosem i pro děti zdravé.  

 

Kontrolní otázky: 

• Popište vývoj přístupu k lidem s postižením a vystihněte hlavní tendenci. 

• Jaký je rozdíl mezi integrací a inkluzí? 

• Znáte některé stereotypy o lidech s handicapem? 

 

Doporučená literatura: 

• Jesenský, J. (1993). Prostor pro integraci. Praha: Comenia konsult 

• Monatová, L. (1998). Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska.  Brno: Paido 

• Michalík, J. a kol. (2011). Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál 

• Titzl, B. (2000). Postižený člověk ve společnosti.  Praha : PedF UK 
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Kapitola 5: Dítě se znevýhodněním a rodina 

 
Klíčová slova: 
Šok a popření – postupná adaptace – obranné mechanismy – realistický postoj – psychická 

deprivace – CAN 
 

Výkladová část: 
 

Poznatky vývojové psychologie ukazují, že raný věk je v mnohém určující pro náš další vývoj. Není 

toho zdánlivě mnoho, co dítě potřebuje. Vědomí, že ho někdo miluje a přijímá takové, jaké je, pocit 

jistoty a bezpečí, domov. Potřeby dítěte s postižením se v zásadě neliší od potřeb dětí zdravých. Jejich 

naplnění je ovšem někdy problematičtější. Hlavní roli ovšem bude hrát schopnost rodičů vyrovnat se 

s faktem, že jejich dítě je jiné než ostatní a pravděpodobně i jiné, než oni sami očekávali.  

 

5.1 Reakce rodičů na postižení dítěte 

Reakce rodičů na zjištění, že jejich dítě je a s největší pravděpodobností zůstane postižené, probíhá 

v typických fázích. Jak dlouho, intenzivně a především s jakým výsledkem budou probíhat, záleží 

především na osobnosti rodičů, jejich vztahu, rovněž na objektivních podmínkách, za kterých k celé 

události dochází. 

 

5.1.1 Fáze šoku a popření 

Je charakteristickou reakcí na traumatizující zprávu. Je třeba si uvědomit, co vše taková zpráva 

v rodičích vyvolává. Za normálních okolností si rodič tuto možnost v podstatě nepřipouští a 

automaticky počítá s dítětem zdravým. Zjištění, že tomu tak není vyvolává pochopitelně velký strach, 

ztrácí se „jistota“ otevřené budoucnosti, pocit bezpečí. Obrovskému stresu se tedy rodiče brání tím, že 

ho prostě nepřipouští“. 

 

5.1.2 Postupná akceptace reality, vyrovnávání se s problémem 

Vývoj od popření k postupnému přijetí reality je umožněna získáním většího množství informací a 

lepším porozuměním postižení dítěte. Emocionální stav rodičů – hněv, či zoufalství, takovému 

racionálnímu přístupu často brání. V této situaci je běžné, že svou úlohu sehrají nejrůznější obranné 

mechanismy, díky nimž se daří udržet alespoň nějakou psychickou rovnováhu.  

Typickým obranným mechanismem je např. hledání viníka – někdy je hledán „ve vlastních řadách“, 

rodiče se mohou začít navzájem obviňovat ze „špatné“ genetické výbavy, jindy je za hlavního viníka 

určen lékař, příp. celý zdravotnický systém.  

Jinou obrannou, někdy navazující na již zmíněné označení viníka, je zvýšení aktivity, jež se může 

projevit např. horlivou snahou najít jiného lékaře či léčitele, někoho, kdo pomůže. Rodiče tak mají 

pocit, že „alespoň něco dělají“.  

Mezi únikové obrany patří např. racionalizace, tedy snaha „přeformulovat“ celou situaci a najít na ní 

pozitiva. Známý je únik do fantazie, při němž dochází k popírání reality. Někteří rodiče rezignují, 

ztrácejí rodičovské ambice, což bývá zpravidla doprovázeno depresí. Regrese, tedy sestup na nižší 

úroveň, se projevuje jako snaha najít nějakou autoritu, která by převzala za dítě a jeho vývoj 

zodpovědnost. Krajní únikovou reakcí je pak skutečný únik – odložení dítěte či odchod z rodiny.  
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Postupná akceptace skutečnosti může trvat různě dlouho. Typicky se jako jakási mezifáze objevuje 

snaha o smlouvání s realitou. Rodiče se pokoušejí najít alespoň částečnou naději, která ovšem nemusí 

být zcela nerealistická. 

 

5.1.3 Dosažení realistického postoje 

Většina rodičů nakonec akceptuje své dítě takové, jaké je, což ovšem neznamená, či by nemělo 

znamenat, že se ho nesnaží v rámci jeho možností rozvíjet a posunovat vpřed. Ne všichni rodiče jsou 

ovšem tohoto postoje schopni, někdy dochází k ustrnutí v některé obranné reakci, případně volbě 

jiného, neadekvátního přístupu k dítěti (hyperprotektivní, přehnaně ochranitelský přístup).  

  

Velikou roli v tomto procesu ovšem hraje i to, jak se k celé situaci postaví okolí rodičů – prarodiče, 

přátelé a samozřejmě i odborná veřejnost. Již samotné sdělení diagnózy dítěte a jeho pravděpodobných 

vyhlídek může být prováděno s empatií a velkým respektem k rodičům i dítěti, nebo naopak bez účasti 

a se snahou vyhnout se kontaktu s rodinou.  

Kromě samotného zdravotnického personálu, který zpravidla rodičům podávají prvotní informaci, je 

potřebná angažovanost dalších odborníků – speciálních pedagogů a psychologů z center a poraden, 

kteří rodiče tímto těžkým obdobím provedou, a to jak co nejpřesnějšími informacemi a radami, tak 

lidskou podporou a solidaritou.  

 

Jiná je ovšem situace, kdy k onemocnění, či vzniku postižení dojde později u dítěte do té doby se 

vyvíjejícího běžným způsobem. Rodičovská identita je v tomto případě již utvořena, nedochází k tak 

silnému zpochybnění a rovněž se zpravidla nestává, že by rodiče své dítě přestali zásadním způsobem 

akceptovat.  

 

5.2 Změny v psychických potřebách rodičů 

Vágnerová (1999) upozorňuje na změny základních psychických potřeb spojených s rodičovstvím u 

rodičů dětí s postižením: 

 

5.2.1 Potřeba přiměřené stimulace 

Projevy handicapovaného dítěte se často liší od očekávání rodičů. Tyto děti bývají často spavé, málo 

aktivní, na podněty rodičů odpovídají méně výrazně, někdy nemluví, neusmívají se. Rodiče tak mohou 

mít pocit, že na ně vlastně ani nereaguje. Někdy je dítě s postižením naopak silně dráždivé, často 

pláče, má nepravidelný biorytmus.  

 

5.2.2 Potřeba smysluplnosti a řádu 

Výše zmíněné chování dítěte může způsobit, že mu rodiče nerozumí, méně snadno dokáží odhadnout 

jeho potřeby, což je pro ně pochopitelně frustrující. 

 

5.2.3 Potřeba citové vazby 

Vzhledem k tomu, že pro některé rodiče bývá těžší postižené dítě plně akceptovat, může dojít až volbě 

extrémních rodičovských postojů. V prvém případě jde o skutečné (fyzické), či emocionální 

odvrhnutí, opuštění dítěte, ve druhém případě naopak zaujetí hyperprotektivního postoje, jenž často 

maskuje hluboké pocity viny rodiče plynoucí právě z jeho neschopnosti, či domnělé neschopnosti dítě 

skutečně milovat.  
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5.2.4 Potřeba vlastní hodnoty a společenské prestiže 

Narození dítěte lišícího se od normy“ může u některých rodičů vyvolat pocity studu či selhání. 

Společenské klima i reakce blízkých mohou tyto pocity zesilovat, nebo jim naopak ubírat na významu.  

 

5.2.5 Potřeba životní perspektivy 

Narušena bývá ovšem perspektiva celé rodiny. Rodiče si často neumějí představit, jak se bude jejich 

dítě vyvíjet, navíc i při dnešním rozvoji medicíny jsou jasnější předpovědi stále často nemožné. 

Budoucnost pak představuje spíše hrozbu, nebo minimálně velkou neznámou.  

 

5.3 Sekundární důsledky postižení v rodině 

Jak již bylo řečeno, rodina a v prvním období vývoje především matka (pečující osoba) hrají v životě 

dítěte zásadní roli. První zkušenosti se sebou, se světem a ostatními lidmi, zprostředkované dítěti 

právě skrze vztah k matce (a posléze oběma rodičům), jsou klíčové pro utváření vlastní identity, 

pomáhají dítěti strukturovat svět a rozumět mu a jsou předobrazem dalších sociálních vztahů.  

V důsledku postižení dítěte může ovšem ve vztahu rodičů (matek) k dětem dojít k závažným 

nedostatkům, za určitých okolností tak mohou rodiče situaci svého dítěte zhoršovat, či být dokonce 

zdrojem problémů dítěte. 

Vágnerová (2000) zmiňuje jako možný sekundární důsledek postižení psychickou deprivaci (citovou, 

senzorickou, kognitivní a sociální), tedy nedostatek podnětů různého typu. Především smyslově 

postižené děti jsou podle ní např. ohroženy senzorickou deprivací, nedostatkem vhodných či naopak 

přemírou nepřiměřených podnětů, která většinou plyne z neznalosti ze strany rodičů. Kognitivní 

deprivace pak hrozí zvláště dětem sluchově postiženým, protože řeč a myšlení jsou pevně svázány. 

Více viz příslušná literatura. 

Závažným problémem, který se někdy objevuje jako sekundární důsledek postižení je syndrom CAN 

– syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Obecně je možno říci, že násilí přitahují 

děti, které dospělého vyčerpávají, jejichž chování je málo pochopitelné a které nesplňují očekávání 

rodičů (Matějček, 1995). Děti s různými typy postižení pak mohou být častěji terčem různých typů 

chování rodičů. Nepřiměřeným trestáním až týráním jsou např. více ohroženy děti s ADHD (syndrom 

narušené pozornosti spojený s hyperaktivitou), jejichž chování  (neposednost, hlučnost, neobratnost, 

problémy v sociálním kontaktu) může ve svém okolí vyvolávat zcela nepřiměřené reakce. Ohroženou 

skupinou v případě sexuálního zneužívání jsou pak např. děti s mentálním postižením.  

 

5.4 Možnosti a formy podpory rodiny 

Rodina s dítětem, resp. členem s postižením je v mnoha ohledech zatížena a i ona se stává potřebnou z 

hlediska speciálně pedagogické, psychologické a další péče. 

Nutno říci, že v našich podmínkách stále neexistuje komplexní systém péče o rodinu, stále jde spíše o 

jednotlivá zařízení, která ovšem vzájemně spolupracují spíše výjimečně. 

Dobrou tradici u nás mají centra rané péče, které skutečně pracují celostně, jejich klientem se 

nestávají jen samotné děti, ale celé rodiny. Tato centra poskytují většinou terénní, případně i 

ambulantní sociální služby rodinám s dětmi do 7 let věku.  

Dalším pracovištěm jsou speciálně pedagogická centra, případně poradenské pracoviště při školách, 

která se zabývají dětmi školního věku a jejich rodinami.  
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Problém často nastává po ukončení školní docházky. V některých případech se daří najít místo v 

denních příp. týdenních stacionářích, těchto míst je však stále, zvláště v případě těžších typů 

postižení, které vyžaduje speciální péči, nedostatek.  

Teprve začínající je pak systém respitní (odlehčující) péče, která poskytuje pomoc lidem dlouhodobě 

pečujícím o člověka postiženého, především prostřednictvím respitních (odlehčovacích) pobytů pro 

osoby s postižením s cílem poskytnout odpočinek jejich pečovatelům.   

 

Kontrolní otázky: 

• Jaké typické fáze rozpoznáváme v reakcích rodičů na oznámení o postižení jejich dítěte? 

• Jak vážné postižení dítěte ovlivňuje jednotlivé rodičovské potřeby? 

• Jaké děti obecně bývají častěji obětí syndromu CAN? 

• Proč jsou děti s ADHD častěji terčem nepřiměřených trestů a týrání? 

 

Doporučená literatura: 

• Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. (1995). Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 

Praha: Grada 

• Matoušek, O. (1997). Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství 

• Michalík, J. (2011). Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál 

• Možný, I. (2008). Rodina a společnost.  Praha: Sociologické nakladatelství 

• Říčan,  P., Krejčířová D. (2006). Dětská klinická psychologie.  Praha: Grada 

• Vágnerová. M. a kolektiv (2000). Psychologie handicapu. Praha:  Karolinum 

• Vágnerová, M. (1999). Psychopatologie pro pomáhající profese.  Praha: Portál, 1999 
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Kapitola 6: Systém péče a vzdělávání 
 

Klíčová slova: 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – integrace – speciální školy – IVP – podpůrná 

opatření - asistent pedagoga – sociální poradenství – služby sociální péče – sociální prevence   
 

Výkladová část: 
 

6.1 Vzdělávání osob s handicapem 

Vzdělávání lidí s handicapem je jednou z nejúčinnějších metod kompenzace důsledků postižení. A 

prostředkem společenské integrace. Podle listiny práv a svobod má každý právo na vzdělání. 

V podstatě se upustilo od pojetí tzv. nevzdělatelnosti. Podle dnešních názorů je každý člověk 

vzdělavatelný, i když u někoho může jít jen o na první pohled nepatrné pokroky, kterých dosáhne. 

Každý takový pokrok je ziskem a stojí za to o něj usilovat. 

Všichni občané mají rovný přístup ke vzdělání bez jakékoliv diskriminace, přičemž zohledňovány 

mají být vzdělávací potřeby jednotlivce.  

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vymezeny jako osoby se zdravotním 

postižením (postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení 

více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování), zdravotním znevýhodněním (zdravotní 

oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování) či 

sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní 

či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka). Patří sem rovněž žáci nadaní. 

 

Vyhláška 27/2016 sb. Zavádí do vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami systém 

podpůrných opatření, jakožto nezbytných úprav ve vzdělávání a školských službách, které 

odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. 

Mezi podpůrná opatření patří např.: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, 

prodloužení délky vzdělávání, úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

používání kompenzačních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, využití 

asistenta pedagoga a další. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů.  

 

 

6.1.1 Raná péče 

Vzdělávání pochopitelně nezačíná nástupem do školy. Zvláště u dítěte handicapovaného je třeba začít 

se vzděláváním co nejdříve. Kromě včasné podrobné diagnostiky, lékařské, speciálněpedagogické i 

psychologické je třeba zajistit i poradenskou a podpůrnou pomoc celé rodině. Ta je náplní činnosti 

středisek rané péče, případně podobnými zařízeními, např. speciálně pedagogickými centry.  

 

6.1.2 Předškolní a školní vzdělávání 

Existuje několik forem vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou to: 

➢ individuální integrace 

- v běžné škole 

- ve speciální škole pro jiné postižení 

➢ skupinová integrace 
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- ve třídě či oddělení běžné školy 

- ve třídě či oddělení speciální školy 

➢ vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola) 

 

Ačkoliv je integrace v současnosti dominantním trendem, ne za všech okolností a zdaleka ne pro 

všechny děti je vhodná. Zejména v případě žáků a studentů s těžkými formami postižení mohou být 

specializované školy vhodnější.  

Úspěšnost integrace ovlivňuje řada faktorů. Patří k nim např.: 

➢ prostředí školy (vstřícné klima, bezbariérovost, dostatečná intimita…) 

➢ postoje a kompetence učitelů 

➢ přijetí ze strany spolužáků 

➢ spolupráce s poradenskými zařízeními 

➢ míra a kvalita speciální podpory (pomůcky, asistent pedagoga…) 

➢ spolupráce mezi školou a rodinou 

Při integraci žáka je klíčové dobré využití systému podpůrných opatření.  

 

6.1.3 Celoživotní vzdělávání 

Možnosti celoživotního vzdělávání osob s handicapem bohužel stále nejsou srovnatelné s možnostmi 

běžné populace. Zvláště lidé s těžším typem postižení jsou odkázáni pouze na nabídku svépomocných 

občanských aktivit, které nabízejí různé vzdělávací a rekvalifikační kurzy a školení. Jejich činnost je 

ovšem závislá především na veřejném financování, v poslední době tedy některé takové organizace 

svou činnost omezují, či dokonce ruší.  

 

6.2 Sociální péče a služby 

 

Od 1. ledna 2007 je účinný zákon o sociálních službách, podle něhož mají osoby, které jsou z důvodu 

věku nebo zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, nárok na tzv. příspěvek na péči. Z tohoto 

příspěvku může hradit profesionální sociální službu nebo jej použít k pokrytí nezbytných nákladů při 

zajištění péče v rodině. Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle rozsahu péče, kterou člověk 

potřebuje (podle stupně závislosti). Míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem a posudkovým 

lékařem. 

 

Tento zákon člení sociální služby do tří základních oblastí: 

- sociální poradenství 

- služby sociální péče 

- služby sociální prevence  

 

6.2.1 sociální poradenství 

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních 

služeb. 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 
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skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 

poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího 

násilí. Tyto služby jsou bezplatné.  

 

 6.2.2 služby sociální péče 

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. Tyto služby jsou 

poskytovány za úhradu od klienta.  

 

Mezi tyto služby patří: 

➢ osobní asistence 

- terénní služba 

- poskytována bez časového omezení 

- v přirozeném sociálním prostředí klienta 

➢ pečovatelská služba 

- terénní nebo ambulantní služba 

- poskytována ve vymezeném čase 

- v domácnosti nebo ambulantních zařízeních 

➢ tísňová péče 

- nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace 

- v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností 

➢ průvodcovské a předčitatelské služby 

- terénní nebo ambulantní služby 

- pro osoby se sníženými schopnostmi v oblasti orientace a komunikace 

- napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti 

➢ odlehčovací služby 

- terénní, ambulantní nebo pobytové služby 

- pro osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí 

- cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek 

➢ centra denních služeb a denní stacionáře 

- ambulantní služba 

➢ týdenní stacionáře 

- pobytové služby 

➢ domovy pro osoby se zdravotním postižením 

- pobytová služba 

- služby uzpůsobeny věku a charakteru potřeb klientů vyplývajících z druhu postižení 

➢ domovy se zvláštním režimem 

- služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění nebo závislosti na návykových látkách 

- osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu těchto onemocnění 

➢ chráněné bydlení 

- pobytová služba 

- forma skupinového popř. individuálního bydlení, které má charakter bydlení v běžných bytech 

a domech 
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6.2.3 služby sociální prevence 

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy 

pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, či 

sociálně znevýhodňující prostředí. Cílem služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé 

sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Většina 

těchto služeb je poskytována bezúplatně (je-li tomu jinak, bude zmíněno). 

 

Mezi tyto služby patří: 

➢ raná péče 

➢ telefonická krizová pomoc 

➢ tlumočnické služby 

- pro osoby s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením 

➢ azylové domy 

- pobytové služby na přechodnou dobu v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

- rozdílně koncipovány domy pro rodiče s dětmi, pro muže, ženy, oběti domácího násilí 

- poskytováno za úhradu od klienta 

➢ domy na půl cesty 

- pobytové služby 

- zpravidla pro osoby do 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a 

mládež, a pro osoby které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné 

léčby 

- poskytováno za úhradu od klienta 

➢ intervenční centra 

- určena obětem domácího násilí v případech, kdy agresor byl vykázán ze společného obydlí 

- součástí služby  zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, 

poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálněprávní ochrany dětí, obcemi, útvary 

Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy 

➢ nízkoprahová denní centra 

- ambulantní, příp. terénní služby pro osoby bez přístřeší 

➢ noclehárny 

- ambulantní služby pro osoby bez přístřeší 

- hygienické zařízení a přenocování 

- poskytováno za úhradu od klienta 

➢ nízkoprahová centra pro děti a mládež 

- ambulantní, popřípadě terénní služby 

- dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy 

➢ kontaktní centra 

- ambulantní, popřípadě terénní 

- služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách 

➢ služby následné péče 

- ambulantní nebo pobytové služby  

- poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na 

návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly 

ambulantní léčbu, nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují 
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➢ terapeutické komunity 

- pobytové služby i na přechodnou dobu 

- pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním 

- poskytováno za úhradu od klienta 

➢ sociálně aktivizační centra pro rodiny s dětmi 

- terénní, popřípadě ambulantní služby 

- poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové 

sociální situace 

➢ sociálně aktivizační centra pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

- ambulantní, popřípadě terénní služby 

- osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním 

vyloučením 

➢ sociálně terapeutické dílny 

- ambulantní služby 

- osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto 

důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce 

- dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností 

prostřednictvím sociálně pracovní terapie 

➢ terénní programy 

- určeno osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy 

- pro uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, 

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny 

➢ sociální rehabilitace 

- soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a 

soběstačnosti 

- rozvoj specifických schopností a dovedností, posilování návyků a nácvik výkonů běžných, pro 

samostatný život a nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných 

schopností, potenciálů a kompetencí 

- formou terénních a ambulantních služeb 

 

 

Kontrolní otázky: 

• Jaké jsou výhody a nevýhody integrace žáků s postižením do škol běžného typu? 

• Jaké podmínky musí škola splňovat, aby byla integrace vhodná? 

• K čemu slouží služby sociální prevence?  

 

Doporučená literatura: 

• Vítková, M.  (2004). Integrativní speciální pedagogika: integrace školní a sociální.  Brno: 

Paido  

• Michalík, J.  (2000). Školská integrace dětí s postižením.  Olomouc:  Univerzita Palackého 

• Michalík, J. (2002). Škola pro všechny, aneb, integrace je když.  Semily: Základní škola 

integraf 

• vyhláška č. 27/2016 sb. 
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Kapitola 7: Pracovní uplatnění lidí s handicapem 

 
Klíčová slova: 
povinnosti zaměstnavatelů – chráněné pracovní místo – chráněná pracovní dílna – podporované 

zaměstnání – dílna pracovní terapie 
 

Výkladová část: 
 

Hodnota práce a seberealizace skrze ní je jistě obecně lidskou hodnotou. Pro člověka handicapovaného 

má však přeci jen zvláštní význam, neboť je pro něj i  prostředkem, jak zvýšit své sociální 

sebevědomí, samostatnost a nezávislost a pocit lidské plnohodnotnosti.  

Diskriminace v přístupu k pracovním příležitostem je však bohužel stále realitou, ačkoliv zákon se 

tuto situaci snaží ošetřit, v běžných podmínkách se používá méně, než by bylo třeba.  

 

7.1 Zákonná opatření: 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) ošetřuje zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 

novelizován zákonem 367/2011 Sb.V něm najdeme následující opatření: 

 

➢ OZP mají právo na pracovní rehabilitaci, kterou zabezpečují pobočky úřadu práce. Pracovní 

rehabilitací je míněna soustavná činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání. 

Tato je hrazena úřadem práce. V rámci rehabilitace by měl být vytvořen individuální plán 

zahrnující odborné poradenství a teoretickou i praktickou přípravu na zvolené zaměstnání či 

podnikání. 

➢ zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců, jež činí 

4% 

- tuto povinnost ovšem může splnit rovněž odebíráním výrobků nebo služeb od 

zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním 

postižením, či osob se zdravotním postižením samostatně výdělečně činných,  nebo 

odvodem do státního rozpočtu (v praxi častější řešení) 

➢ vytvoření chráněného pracovního místa – pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro 

osobu se zdravotním postižením, toto místo musí být provozováno po dobu nejméně 3 let, 

zaměstnavatel na něj získává příspěvek od státu 

 

7.2 Podpůrné mechanismy 

Uplatnit se na volném trhu práce je, bohužel i díky neochotě některých zaměstnavatelů, pro mnohé 

handicapované stále problémem. Existují proto tzv. podpůrné mechanismy, které nabízejí možnosti 

pracovního a sociálního rozvoj klientů a jejich postupnou přípravu na zcela nechráněné zaměstnání. 

Mezi podpůrné mechanismy vytvářené sociálními službami pak patří: 

➢ podporované zaměstnání 

- komplex služeb, jehož cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel 

místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek 
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- podpora poskytována přímo na pracovišti 

➢ osobní asistence 

➢ dílny pracovní terapie 

- provozovány neziskovými organizacemi 

- služba hrazená klientem 

 

Zaměstnávání osob s handicapem je samozřejmě komplexní problematikou zahrnující nutnost 

dostatečné podpory a informovanosti jednotlivců s postižením i jejich rodin, zajištění návaznosti 

vzdělání a pracovního uplatnění, ale i celkové úsilí o toleranci a otevřenost k jinakosti v místních a 

pracovních kolektivech i celé společnosti.  

 

Kontrolní otázky: 

• Jaká existují zákonná opatření ve vztahu k zaměstnávání lidí se znevýhodněním? 

• Proč myslíte, že mnoho zaměstnavatelů raději využívá možnosti odvodu do státního rozpočtu, 

než aby zaměstnali člověka s postižením? 

• Jaký je rozdíl mezi chráněnou dílnou a dílnou pracovní terapie? 

 

 

Doporučená literatura: 

• Krejčířová, O. et al. (2005). Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením: 

studijní texty : projekt Equal - rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce.  Praha:  

Rytmus 

• Zákon č. 435/2004 Sb.,  novela 367/2011 Sb. 
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