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Anotace: Článek pojednává o případové studii z oblasti sociálního učeni u postižených 
osob - vnější mobilitě (praktické otázky všedního dne, úkoly a vztahy) a vnitřní mobilitě 
(vyrovnáni se s postižením, oblast osobnosti postiženého). Předmětem kvalitativního vý-
zkumu byla německá dívka s velmi těžkým zrakovým postižením. Pozorováni, rozhovory 
a analýza dokumentů ukázaly, že sociálni učeni vyučované na internátní škole, kam dív-
ka dochází, mělo zásadní vliv na její osobnost, především na oblast komunikace, orienta-
ce, vztahu k sobě samé, na postoj k okolí, na oblast vlastni iniciativy či vyjadřováni svých 
pocitů a potřeb. 

Klíčová slova: sociální učeni, vnější mobilita, vnitřní mobilita, komunikace, blokády 
dalšího rozvoje (poškozeni zraku a jeho funkce, těžkosti všedního dne, postoje a chováni 
okolí, odchylky v chováni jednotlivce a duševní stav), oblasti vnitřní a vnější podpory. 

Úvod 
V minulých desetiletích byl při výcho-

vě a vzdělávání postižených kladen důraz 
především na rozumové znalosti, chyběl 
zde však sociální aspekt. Důležité bylo 
(a mnohdy ještě je), jak žák umí spočítat 
rovnici, rozebrat mluvnicky větu či udě-
lat přemet v tělocviku. Nikoho však příliš 
nezajímalo, jak se postižený žák vypořá-
dá se životem mimo školu a internát - zda 
si bude umět najít v jízdním řádu, kdy mu 
jede vlak nebo - v případě zrakově posti-
žených - bude-li se umět například zeptat 
kolemjdoucího, aniž by oba zúčastnění 
cítili rozpaky. 

Ve školách České republiky se sociální 
problémy sice občas řeší (většinou indi-
viduálně), nejedná se však o ucelený, de-

tailně rozpracovaný koncept, jak je tomu 
například v Německu. Ve speciálních ško-
lách je třeba se na tuto problematiku orien-
tovat o to více, že postižení neřeší pouze 
běžné sociální situace jako většina popu-
lace, ale potýkají se i s dalšími obtížnými 
úkoly způsobenými jejich handicapem. 
Výcviku sociálních dovedností se u nás 
zabývá pouze Z. Galvas v rámci organi-
zace SONS. Svou strukturou a obsahem 
je však tento výcvik určen spíše pro do-
spělé. 

V Německu se konceptem sociálního 
učení začali propagátoři školských refo-
rem zabývat počátkem sedmdesátých let. 
Vznikla touha doplnit stávající kognitivní 
a na výkon orientované cíle o dimenzi cílů 
sociálních. Zjistilo se totiž, že děti se ve 
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škole neučí praktickým dovednostem za-
měřeným na sociální chování (jak se sta-
vět k sobě samému, jak komunikovat s lid-
mi kolem sebe apod.), ale získávají pouze 
určité vědomosti. Sociální učení zaplňuje 
toto prázdné místo. Vzniká mnoho publi-
kací na toto téma (např. Hielscher 1974, 
Knoll; Jokisch 1981, Oelkers; Prior 1982, 
Petillon 1993, Bónsch 1994, Strittmatter 
1999). Každý z autorů se snaží do cílů své 
práce zahrnout to, co je podle něj „pod-
statné". Petillon (Petillon 1993) navrhuje 
jedenáct cílů sociálního učení: naučit dítě 
správně komunikovat, řešit konflikty, vy-
budovat toleranci a solidaritu ve skupině 
a další. Komplexnost problému vyjadřují 
dle Petillona čtyři roviny: 
• osobní - zaměřuje se na vztah dítěte 

k vlastní osobě a k ostatním lidem, 
• interakční - je charakterizována na 

základě analýzy procesu sociální hry 
mezi dětmi, 

• úroveň skupiny - rovina se zakládá na 
srovnávání dítěte s ostatními žáky ve 
skupině, na vytvoření sociálního klima-
tu apod., 

• ekologická perspektiva - roli hraje 
osoba učitele, institucionální struktury, 
prostor a čas. 
Bonsch (1994) naopak nezahrnuje do 

svého konceptu ekologickou perspektivu, 
ale rozděluje sociální učeni pouze do tří 
kategorií: 
• rovina vstupních informací - zabývá 

se tím, z čeho se skládá všední den dí-
těte (škola —práva a povinnosti, mimo-
školní aktivity apod.), 

• rovina interakce - týká se například 
vztahu učitel-žák, klimatu ve škole, 

• rovina intervence - vyučování o vy-
učování, řešení konfliktů bez porážky, 
techniky podpory vlastní osoby, medi-
tace atd. 
Strittmatterová (1999) přizpůsobuje prin-

cip sociálního učení svým zrakově postiže-
ným žákům (Staatliche Schule fiir Sehbe-
hinderte Waldkirch). Vytvořila model ob-
sahující tři roviny: rovinu blokované inter-
akce, intervence a integrace. Cílem tohoto 
konceptu je zjistit, v které oblasti má daný 
jedinec problémy (blokády), odstranit tyto 
blokády jak v rovině vnější (vnější mobili-
ta), tak vnitřní (vnitřní mobilita) a konečně 
pomoci postiženému dosáhnout integrace 
do intaktní populace. Žák dosáhne takové 
sociální úrovně, že nebude svým chováním 
ve společnosti nápadný a zůstane přitom 
sám sebou. Návrh se zabývá celou osob-
ností člověka, jeho tělesnou i duševní strán-
kou. Jde o koncepci, jejíž obsah se nedá sou-
středit pouze do jedné vyučovací hodiny -
prostupuje celým obdobím, které dítě tráví 
ve škole, popřípadě v internátě. 

Ve svém plánu sociálního učení nava-
zuje Strittmatterová (1999) na výše zmí-
něné autory. 

Úroveň blokované interakce 
Dítě přichází do speciální školy pro zra-

kově postižené. Je vnímáno jednak jako 
jednotlivec s vnitřním životem, jednak 
jako člen společnosti, který je ovlivňován 
svým okolím. Začíná tříúrovňový proces 
sociálního učení. 
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Obr. 1: Znázornění úrovně blokované interakce 

Vnitřní blokáda: 
psycho-somatický stav 

Vnější blokády: 
orgánové postižení, 
těžkosti v denním životě, 
postoje a chování okolí 
odchylky v chování 

Vyšetříme, analyzujeme a zdokumentu-
jeme potíže a problémy, které dítě má; ten-
to soubor blokád se skládá z pěti oblastí 
blokád. 

Cílem této roviny je stanovení speciál-
ně pedagogických výchovných cílů pro 
daného jednotlivce. Pro každou z pěti blo-
kád je definována odpovídající oblast pod-

Obr. 2: Znázornění úrovně intervence 

pory, se kterou se pracuje v další úrovni 
sociálního učení. 

Úroveň intervence 
Soubor potřeb, které je nutno naplnit, 

je v rámci oblasti podpory rozdělen do 
hlavních bodů podpory (dílčích aspektů 
podpory). 

Vnitřní blokáda 

Oblast vnitřní podpory 

i Vnější blokády 

Oblasti vnější podpory 
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Tab. 1: Hlavní body vnitřní a vnější podpory 

Hlavní body 
vni třní p o d p o r y 

Osobnostní vlastnosti jednotl ivce Pozitivní sebeobraz 

Hlavní body 
vni třní p o d p o r y 

Posilování vlastního Já" Budování prostředků 

Hlavní body 
vni třní p o d p o r y 

Zabývání se potřebami, pocity, 
psychosomatickým stavem 

Zabývání se hranicemi a slabými stránkami 
Hlavní body 
vni třní p o d p o r y 

Překonávání strachu, agrese, frustrace 
a stresu 

Vyrovnání se s postižením, zraněním a bolestí 

Hlavní body 
vni třní p o d p o r y 

Emocionalita Motivace 

Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Vyrovnání se zrakovým postižením Poznávání - myšlení 

Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Vnímání, zrak - vyrovnání s vadou Znalosti a vědomosti 

Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Senzorika (smyslové vnímání) Zbavení se stigmatu 
Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Motorika Sociální chování 
Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Dovednosti praktického života Kritika a konflikt 

Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Schopnost orientace/mobilita Spolupráce 

Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Postoj k učení a práci Komunikoce 

Hlavní body 
vnější p o d p o r y 

Kompenzace Interakce a integrace 

Obsah intervence vychází z určitých 
pedagogických koncepcí (obraz člověka, 
hodnoty, představa ideálu) a stanovuje se 
v souladu s principy, které určují meto-
dy potřebné pro realizaci programu pod-
pory. 

Obr. 3: Znázornění cílů sociálního učení 

Metody slouží k rozvoji osobnostně-
-emocionálních aspektů vnitřní mobility 
a sociálně-interaktivně-integrativních as-
pektů vnější mobility. Tak dosáhne jedi-
nec celkové mobility, která směřuje k po-
slední úrovni sociálního učení. 
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Úroveň integrace 
Cílem této poslední úrovně je úplná 

osobní a sociální integrace do celého nej-
bližšího sociálního okolí. 

Následující případová studie vznikla 
v Německu ve spolupráci s paní Strittmat-
terovou (1999). Studie si klade za cíl pro-
zkoumat koncept sociálního učení na pří-
kladu zrakově postižené dívky. Vývoj 
klientky je zde sledován po sociální strán-
ce od návštěvy mateřské školy až do páté 
třídy, kam v současné době dochází. Pod-
pora v oblasti sociálního učení byla 
v jejím případě započata od první třídy 
základní školy pro zrakově postižené a má 
probíhat až do konce docházky na tuto 
školu (ještě další tři roky). 

Cíle výzkumu: 
• ověřit účinnost konceptu sociálního uče-

ní vytvořeného Strittmaterovou (1999), 
již aplikovaného na zrakově postiženém 
dítěti, 

• hledat možnosti další podpory sledova-
ného dítěte, 

• zjistit míru potřebnosti konceptu v rámci 
pedagogiky postižených v České republice. 
Byl proveden empirický výzkum, který 

má prvky monografické procedury. Mo-
nografické hledisko je spojeno s výběrem 
dítěte se zrakovou vadou (Petersova ano-
málie) a s odchylkami v chování typický-
mi pro takto handicapované. Experiment 
byl proveden v přirozených podmínkách 
školy a internátu. 

Byly zde použity následující techniky: 
• standardizovaný rozhovor s odborným 

personálem školy a s klientem 

• pozorování 
• analýza dokumentů klienta, včetně lé-

kařské dokumentace 
• obsahová analýza 
• analýza studované literatury 
• komparace německého a českého poje-

tí sociální kompetence 
V rámci monografické studie bylo pro-

váděno pozorování dívky Martiny každý 
den (co nejdéle v rámci možností) po dobu 
jednoho týdne. Do této fáze je zahrnuto 
vyučování, aktivity v rámci internátu a trá-
vení volného času. 

Dále byl uskutečněn standardizovaný 
rozhovor se čtyřmi respondenty (třídní 
učitelka, učitelka sociálního učení -
Strittmaterová, psycholožka a vychovatel 
z internátu). Podkladem pro standardizo-
vaný rozhovor byl koncept sociálního 
učení složený z pěti oblastí a vytvořený 
v rámci Státní školy pro zrakově posti-
žené v St. Michael (Strittmatterová 1999). 
Kritériem pro výběr respondentů se stal 
především fakt, že znají Martinu od té 
doby, co nastoupila do školy (po dobu 
čtyř let). 

Charakteristika sledované dívky 
Dívka se narodila 4. 5. 1991. V pěti mě-

sících byla hospitalizována (na základě zjiš-
těné Petersovy anomálie) a posléze opero-
vána (sektorová iridektomie v plné narkó-
ze). Výsledkem byl vízus asi 10-20 % na 
pravém oku, na levém zůstala nadále sle-
pota. 

Později nastoupila Martina do běžné 
mateřské školy, kde podle dohadů (zázna-
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my neúplné) strávila poměrně krátkou 
dobu. Začala navštěvovat další mateřskou 
školu a podle psychologické zprávy 
z 26. 6. 1997 zde byla pro své postižení 
vystavena posměchu ze strany „kamará-
dů". Do tohoto období spadá i začátek 
elektivního mutismu1 dítěte. Na základě 
své nemluvnosti se dívka ocitla na okraji 
kolektivu. Následovalo období ve speciál-
ní mateřské škole pro tělesně postižené 
a děti s dalšími speciálními potřebami 
(Schulkindergarten jur Korperbehinder-
te und besonders Forderungsbedůrftige), 
kam byla poslána Speciálně pedagogic-
kým centrem (Rehabilitationszentrum Jiir 
Behinderte, Karlsruhe) za diagnostickým 
účelem. Do tohoto zařízení byla Martina 
přijata 11.9. 1996 na základě „Petersovy 
anomálie a poruchy chování ve formě blo-
kování aktivní složky řeči" a sledována po 
dobu pěti měsíců. V propouštěcí zprávě 
z tohoto zařízení se objevovalo kladné 
hodnocení, pouze v následujících oblas-
tech byly zjištěny nedostatky, a tím 

i oblasti další podpory: 
• Samostatnost: potřeba častého povzbu-

zení k samostatným činnostem 
• Pohyb v neznámém prostředí je opatr-

ný a pomalý, obzvláště při výskytu pře-
kážek, na schodech pomáhá ohlášení 
předem 

• Komunikace: Verbálně komunikuje pou-
ze v užším rodinném kruhu a s některými 
dětmi v mateřské škole, a to pouze při 
hře, hlavně tehdy, když se cítí nepozoro-
vána 

• S dospělými komunikuje pouze od ur-
čité vzdálenosti, dorozumění doposud 
možné pouze pomocí otázek, na které 
Martina odpovídá gesty nebo skrze „tlu-
močníka" (maminku, které odpovědi 
šeptá do ucha) 

• Sociální chování: více se „otevře" pou-
ze při hře a skotačeni, a to i vůči dospě-
lým 
Bylo doporučeno umístění do speciální 

školy pro zrakově postižené s internátem 
ve Waldkirchu,2 speciální péče v oblasti 

1 Elektivní mutismus řadíme spolu s mutismem a surdomutismem mezi neurotické poruchy 
řeči. Jedná se o výběrovou ztrátu řeči. Tato porucha je spojena s negativistickým postojem. 
Projevuje se útlumem řeči za určitých okolností a vůči vybraným osobám. Příčinou může být 
obava či nejistota v neznámém prostředí. 

2 Staatliche Schule fur Sehbehinderte, St. Michael. Zařízení bylo založeno v roce 1971 a dnes 
má 110 dětí. Škola se diferencovala do tři větví: základní škola (1. a 2. stupeň), zvláštní škola 
a škola pro postižené s více vadami. Ve třídách s pěti až deseti dětmi je kladen důraz na 
individuální přístup. Ve školním roce 1999/2000 se tato vzdělávací instituce orientovala na 
vyučování zaměřené na propojení předmětů s tzv. epochálními segmenty (fácheriibergrei-
fender Unterricht). Organizace vyučování přešla plně do rukou třídního učitele s tím, že tvoří 
tým s učiteli odborných předmětů. Společně pak sestavují učební plán na daný školní rok. 
Vyučování probíhá v epochách, tzn. že např. biologie není zařazena po celý rok, ale pouze po 
dobu („epochu") několika týdnů. Toto uspořádání umožňuje využití projektů, které se vztahují 
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zraku v rámci speciální školy, malá třída 
s dětmi podobného postižení a intelektu 
a speciálně pedagogická péče v oblasti se-
lektivního mutismu. 

Následoval nástup do již zmiňované 
speciální školy pro zrakově postižené ve 
Waldkirchu. Protože je matka Martiny 
sama zrakově postižená, stavěli se rodiče 
k nástupu dívky do speciální školy pozi-
tivně. Rodiče byli v kontaktu s vedoucím 
poradny při této škole již od jednoho roku 
dítěte (kontroly čtvrtletně). Od třetího roku 
zde rovněž podstupovala ergoterapii 
s cílem podpořit zrakové vnímání a mo-
torický vývoj. 

V rámci psychologického vyšetření při 
vstupu do školy byl proveden test K-ABC 
(Kaufmann-Assessment Battery for Child-
ren), screening podle testu vývoje zrako-
vého vnímání od Frostigové a Zilerův test 
kreslení postavy. Výsledky v kognitivních 
testech ukazují, že Martina se pohybuje 
v této oblasti v normě vzhledem ke svému 
věku. Také je zralá z hlediska pracovní 
výkonnosti, zájmu a schopnosti koncent-
race. Výrazný deficit se vyskytl v oblasti 
zraku. Zpracováváni vizuálních úkolů je 
pro Martinu namáhavé. Kompenzace je 

možná v oblasti sluchu a schopnosti dob-
rého chápáni a paměti. Vzhledem k ome-
zení v oblasti řeči je narušena schopnost 
komunikace, což bude ztěžovat jak so-
ciální integraci, tak učeni ve škole. Uvol-
něni blokády řeči a s ní související so-
ciální úzkosti a velkého napětí by Marti-
ně umožnilo učení ve škole. K tomu bude 
potřeba sociální prostředí nabízející jis-
totu. 

Psycholožka C. von Ziilow doporuču-
je zaměřit speciálně pedagogickou pod-
poru ve škole na zrakové vnímání a na 
elektivní mutismus. Dále má probíhat 
reedukace zraku pomocí cvičení na op-
tickou pozornost a koncentraci, na posí-
lení zrakové paměti a na rozvoj vnímání 
mluvené řeči. Pokud jde o výuku čtení 
a psaní, doporučuje C. von Ziilow pou-
žívat zvětšené písmo na kontrastním po-
zadí. Nadále má pokračovat výcvik mo-
toriky se zaměřením na následující ob-
lasti: vnímání těla, jistota pohybu, hrubá 
motorika (např. ovládání těla a jeho dr-
žení) stejně jako motorika jemná, přede-
vším vizuomotorická koordinace. V ob-
lasti tvoření pojmů má pro Martinu vý-
znam dobrá schopnost zapamatování si 

k aktuálním tématům (ať už podle toho, co probíhá ve společnosti nebo podle ročního obdo-
bí). Zde pak navíc vzniká možnost spolupráce s vychovateli v internátě. Zvláštnímu postave-
ni se těší koncept sociálního učení, který žáky vede k získání jistoty a sebedůvěry v zacházení 
s postižením a k přijetí sebe sama. Témata z tohoto podpůrného konceptu se pak využívají 
v projektovém vyučováni (např. téma „Těžkosti všedního dne"). Součástí školy je internát, 
který je rozdělen na denní skupiny (využití volného času během vyučování - 60 dětí) a skupiny 
bydlení (klienti zůstávají přes noc - 40 dětí). 
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obsahů zprostředkovaných akusticky, 
která by měla nahradit vizuální deficity. 
Z hlediska usnadnění kognitivního uče-
ní a zlepšení výkonnosti doporučuje 
Zúlow rozvíjet sluchové vnímání. 

Aby se odbouraly bariéry v řeči, bylo 
v případě Martiny navrženo zařazení do 
stabilního a přehledného sociálního pro-
středí. Tím je myšlena malá třída a zajiš-
tění stálých osob, ke kterým by Martina 
získala důvěru (z rozhovorů a na základě 
vlastního pozorování je patrné, že tato 
podmínka byla nejvíce splněna v případě 
vychovatele v internátě). 

Na úseku sociální integrace doporuču-
je psycholožka rozvijet Martininu sociál-
ní kompetenci v rámci předmětu „sociál-
ního učení", a to v následujících oblastech: 
zacházení s postižením, sociální kontakty 
a stabilní pocit vlastni hodnoty. 

Martina nastoupila současně i do inter-
nátu s týdenním pobytem. Důvodem byla 
především vzdálenost školy od domova. 

V současné době Martina navštěvuje 
třídu o šesti žácích. Dívka se jeví jako 
méně výrazná. V komunikaci se objevují 
mezery. Neprojevuje se u ní příliš velká 
schopnost požádat o pomoc. Při plnění 
úkolů je houževnatá, pilná a snaživá (vy-
učování, logopedie). Patří mezi vzorné 
žáky. Dovede se také poměrně dlouho sou-
středit na zadaný úkol. Co se týče samo-
statné tvořivé práce, je spíše méně aktivní 
(nevyhledá si například informace na in-
ternetu). V rámci internátu se již - oproti 
době dřívější - přidá sama od sebe 
k nabízeným aktivitám. 

V kolektivu se přizpůsobí, nemá na roz-
díl od spolužáků nějakou pevnou roli. 
O přestávkách setrvává sama v lavici 
a příliš nekomunikuje, pracuje spíše na ně-
jakém úkolu. Ve třídě nenavázala žádné 
hlubší vztahy, pouze s dívkou, která na-
vštěvovala třídu dříve a na konci minulé-
ho školního roku odešla studovat na gym-
názium. Měla zde pak ještě jednu přítel-
kyni, která se však po čase přestala o Mar-
tinu zajímat. Příčinou byla nejspíš rozdíl-
ná vyspělost (i věk - Martina je mladší) 
obou dívek a změna zájmů s přicházejícím 
obdobím dospívání. Mezi záliby dívky pa-
tří čtení knih a sledování televize. 

Motorika odpovídá věku, i když lze za-
znamenat menší nejistotu v pohybu (při 
chůzi v neznámých prostorách či plavá-
ní), což je patrně způsobeno zrakovým 
postižením. Nonverbální chování (držení 
těla, časté pohledy směrem dolů apod.) 
svědčí o nižším sebevědomí a nejistotě. 

Procházka a rozhovor s Martinou mimo 
areál školy proběhly naprosto spontánně. 
Martina měla radostnou náladu a projevil 
se i smysl pro humor. Všímá si okolí 
a dovede ocenit krásu přírody. Na zákla-
dě pozorování je možno konstatovat, že 
schopnost dívky komunikovat se zvyšuje 
s nižším počtem partnerů při rozhovoru. 

O Martinině vnitřním prožívání není 
mnoho známo, pouze snad to, co vyplývá 
z kreseb a jejich interpretace. Učitelka 
uvádí, že příběhy, které ve vyučování dív-
ka maluje, jsou chaotické a objevuje se 
v nich agresivita a násilí. Pokud si hraje ve 
třídě, jde často o smrt a umírání. Učitelka 
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vidí příčinu v rodině.3 Nejspíš zde došlo 
ke ztrátě někoho blízkého. Martina též 
zažila v životě hodně strachu. Příčinou by 
mohla být podle vyučující nemoc matky 
i otce a surové chování jednoho z praro-
dičů. V současné době dívka nadále pod-
stupuje psychoterapii, o které nebylo mož-
né získat další informace. 

Výsledky výzkumného šetření 
Jednou z hlavních technik použitých ve 

výzkumu byl rozhovor. Celkem proběhly 
rozhovory na základě předem připrave-
ných otázek se třídní učitelkou, vychova-
telem z internátu, s autorkou konceptu 
sociálního učení, která rovněž vyučuje 
Martinu, a s psycholožkou. Dále byla pro-
vedena analýza dokumentů (lékařské zprá-
vy, psychologická vstupní vyšetření) 
a vlasmi pozorování po dobu jednoho týd-
ne ve škole a v internátě. Tabulky, přílo-
hy a další podrobnosti jsou uvedeny v ri-
gorózní práci (Gůttnerová 2002). 

Rozhovory byly vedeny podle 24 otá-
zek rozdělených do pěti částí podle pěti 
blokád popisovaných Strittmatterovou 
(1999). Rozhovory a jejich vyhodnocení 
jsou popsány také v citované rigorózní 
práci. 

Na základě analýzy výsledků šetření se 
u zkoumané dívky jevily jako nejvýrazněj-
ší oblasti blokád a tím i podpory následu-
jících oblastí: 
1. blokáda - poškození zraku a jeho 
funkce 

Cílem speciálně pedagogické interven-
ce v této oblasti by mělo být dosažení ná-
sledujících schopností: 
• správně vysvětlit své postižení zdravé po-

pulaci na úrovni získaných vědomostí 
o svém handicapu - znát svou diagnózu 
a prognózu (zde je patrná souvislost 
s pátou blokádou: dívka potřebuje přij-
mout své postižení jako součást své osob-
nosti, dále zde velkou roli hraje komuni-
kace), 

3 Martina je třetím dítětem ze čtyř sourozenců (dívek). U matky se objevuje podobné postižení 
zraku jako u dítěte a navíc u ní přibývá operace katarakty na obou očích ve věku jejích jede-
nácti let. Matka má nejspíš rakovinu. Otec málem zemřel na srdeční onemocnění. Zaměstná-
ni otce není přesně známo, pouze se ví skutečnost, že pracuje na směny. Matka je uklízečkou. 
Z rozhovoru s třídní učitelkou Martiny vyplynulo, že dívka jako jediná z dětí má zrakové 
postižení. Problémy v oblasti řeči se objevují též u mladší sestry. Nejstarší sestra dokončila 
reálné gymnázium a pak absolvovala vyšší odbornou školu. Druhá starší sestra je zaměstná-
na v řeznictví. Nejmladší navštěvuje ještě mateřskou školu. V propouštěcí zprávě z mateřské 
školy se uvádí, že dívka pochází ze spořádaných rodinných poměrů. Třídní učitelka hodnotí 
rodiče jako zvláštní a uzavřené a že školu berou na vědomi a na nic se neptají. Podle výpo-
vědí třídní učitelky a vychovatele v internátě se Martina navenek jeví jako slabá, doma ale 
prý „terorizuje" celou rodinu. Když přijede ze školy na víkend domů, všechno se řídí podle 
ní. Doma pak většinou sleduje televizi a s rodiči často navštěvuje „Mc Donalda" nebo trh 
(Rummelplatz) ve Waldkirchu. 
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• používat nové kompenzační pomůcky 
a nemít z nich strach, 

• získat pocit větší sounáležitosti se spe-
ciální školou pro zrakově postižené. 
V rámci sociálního učení by Martině 

prospělo probírání témat obsažených 
v kapitole Mezi viděním a „neviděním" 
formou rolové hry. Je možné zde využít 
přednášky odborníka na téma zrakových 
vad. 
2. blokáda - těžkosti všedního dne 

Oblast schopnosti orientace a pohybu 
úzce souvisí se získáváním dovedností tý-
kajících se praktického života. V oblasti 
orientace a pohybu zaznamenala dívka 
díky pobytu ve speciální škole pro zrako-
vě postižené a konceptu sociálního učení 
změnu, která spočívá ve větší odvaze vstu-
povat do nových situací. Tento faktor hraje 
velkou roli v nabývání nových zkušenos-
tí. Také se Martina naučila plavat, což též 
vede k větší jistotě v pohybu. 

Další podpora by se měla ubírat násle-
dujícím směrem: 
• získání větší jistoty v pohybu, 
• zlepšení orientace v neznámém prostředí, 
• zvýšení samostatnosti v obstarávání věcí 

denní potřeby. 
Těchto cílů lze dosáhnout častým po-

vzbuzování k daným činnostem, což pro-
bíhá v rámci sociálního učení formou pro-
jektu. Žáci dostanou za úkol na trhu zjistit 
cenové relace jednotlivých potravin a ur-
čité potraviny též nakoupit. Jistoty dosáh-
ne dívka mimo jiné aktivní účastí na dal-
ších podobných projektech zaměřených na 
praktický život. 

3. blokáda - postoje a chování okolí 
Podporu by bylo vhodné vést k násle-

dujícím cílům: 
• zvýšení Martininy iniciativy v rámci 

činností organizovaných ze strany uči-
telů a vychovatelů (rolové hry v rámci 
sociálního učení, účast na přípravě obě-
da v internátě atd.), 

• zvýšit samostatnost a iniciativu ve vy-
hledávání nových informací (v knihov-
ně, na internetu apod.), 

• nácvik správné obrany vůči násilí (slov-
nímu i fyzickému). 
V prvním a druhém bodu lze navázat na 

dobrou schopnost koncentrace a zálibu 
dívky ve čtení knih, čehož je možné do-
sáhnout výběrem pro Martinu zajímavých 
témat v rámci mezioborových projektů. 

V oblasti obrany vůči násilí zazname-
nala dívka změnu především vlivem vý-
chovného působení vychovatelů v inter-
nátě. V současné době již dokáže více 
vyjádřit svůj názor. Zlepšení v této oblas-
ti lze dosáhnout nácvikem kritických si-
tuací pomocí rolových her. Také je důle-
žité, aby se Martina naučila komunikovat 
své negativní pocity navenek (viz bloká-
da č. 5). 
4. blokáda - odchylky v chování 
jednotlivce 

V rámci této blokády se objevila asi 
nejproblémovější oblast Martininy osob-
nosti a tou je komunikace a interakce 
s ostatními lidmi. Tato oblast sice v období 
posledních čtyř let již zaznamenala změ-
nu (odstranění elektivního mutismu), je 
však potřeba ji nadále rozvíjet. 
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V intervenci lze navázat na zálibu 
v účasti na školním divadle a odvahu vy-
stupovat před mnoha lidmi. Nabízí se též 
příležitost rozhovorů v rámci třídy, kde je 
možné v malém kolektivu vyjádřit vlastní 
názor, a kooperačních projektů se zdravý-
mi vrstevníky, případně aktivní členství 
v zájmových klubech či společenstvích. 
Již probíhá spolupráce s místní evangelic-
kou církví. 

Cílem v oblasti sociální kompetence by 
měla být větší iniciativa v navazování kon-
taktů s ostatními lidmi (ať už postiženými 
či nepostiženými). 

Na úseku verbální komunikace by bylo 
vhodné dosáhnout změn v následujících 
oblastech (viz též 5. blokáda): 
• jasně dát najevo svůj názor (oblast vůle), 
• vyjádřit navenek své pocity (libost, ne-

libost) z důvodu zpětné vazby k svému 
okolí. 
Verbální komunikace by v tomto ohle-

du měla nahradit chybějící možnost non-
verbální komunikace (která především 
slouží k vyjádření emoci). Nemožnost 
správně číst mimiku a gestiku (i když je 
zde výhoda oproti nevidomým) by mělo 
nahradit adekvátní verbální vyjádření. 
Bylo by však vhodné posílit i nonverbální 
komunikaci nácvikem pohledu směrem 
k mluvčímu (což se již v rámci třídy děje), 
tzv. předložení správných vzorů chování. 
Správně neverbální chování lze posílit 
využitím pantomimy. 

Jistota v sociálních kontaktech též sou-
visí s pocitem vlasmi hodnoty (viz 5. blo-
káda). Pokud Martina získá emocionální 

jistotu v blízkých vztazích, získá základ 
pro navazování dalších sociálních kon-
taktů. 

5. blokáda - duševní stav 
Tato oblast úzce souvisí se 4. blokádou, 

tedy oblastí komunikace, a to především 
verbální. 

Možné cíle pedagogické intervence: 
• dosažení schopnosti rozpoznat své emo-

ce a sdělit je adekvátním způsobem, 
• zvýšení schopnosti prosadit se a vytrvat 

(posílit volní vlastnosti osobnosti). 
Cíle souvisí se získáním větší emocio-

nální jistoty a přijetí sebe sama, což si kla-
de za cíl sociální učení v rámci posilová-
ní vnitřní mobility. Jde o využití témat jako 
např.: 
• „Moje silné a slabé s tránky-co ke mně 

patří?", 
• strach, 
• negativní představy, 
• moje potřeby. 

V této souvislosti se v rámci sociálního 
učení využívají metody - j a k vyjádřit např. 
cesty do fantazie, dopis vysněnému příte-
li, meditace. 

Závěr 
Výše uvedený výzkum prokázal užiteč-

nost a prospěšnost konceptu sociálního 
učení. Sociální kompetence se jeví jako 
nejvíce problémová oblast, a je proto po-
třeba věnovat jí zvýšenou pozornost 
i v našich podmínkách. 

Po důkladném pátrání na internetu po 
výcviku sociální kompetence u zrakově 
postižených jsem nalezla pouze výcvik 
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sociálních dovedností pořádaný v rámci 
SONS. Ten jsem také půl roku navštěvo-
vala a mohu jej vřele doporučit. Výcvik 
je však zaměřen převážně na dospělé, což 
se projevuje i na zvolené formě (jedno 
setkání za měsíc). Na Slovensku existuje 
výcvik s podobným obsahem a zaměřený 
na podobnou věkovou skupinu. 

Dalším nejbližším příspěvkem k výcvi-
ku sociální kompetence je kurz prostoro-
vé orientace a samostatného pohybu po-
psaný ve skriptech od M. Trhlíka (Trhlík 
2001). Zde je kladen důraz převážně na 
orientaci a mobilitu, což je jistě také sou-
částí sociálního učení, nejedná se však 
o takový ucelený koncept, jak jej předsta-
vila Roswitt Strittmatter ve své knize So-
ziales Lernen (1999) v Německu. Sociál-
ní učení začíná již na základní škole for-
mou vyučovacího předmětu, který se pro-
líná celým vyučováním. Tento koncept se 
promítá do celkového přístupu v rámci 
školy. 

Uvedená fakta ukazují, že v České re-
publice na speciálních základních a střed-
ních školách podobný koncept zatím chy-
bí. Existují sice ojedinělé snahy používat 
principy sociálního učeni v rámci vyučo-
vání, nejde však o ucelený koncept, který 
by byl součástí metodických materiálů 
MŠMT ČR. Předmět sociální učení by 
mohl zaplnit toto prázdné místo. 

Přenesení do našich podmínek by zača-
lo seznámením se s tímto konceptem 
v rámci přípravy speciálních pedagogů na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univer-
zity. Později by se výcvik sociální kompe-

tence mohl stát součástí učebního plánu 
speciálních škol pro zrakově postižené. 

Dalším krokem by pak bylo rozšíření 
konceptu pro další typy postižení. Zde lze 
navázat např. na materiály, které již byly 
zařazeny do seznamu metodických mate-
riálů MŠMT ČR pro sluchově postiženou 
mládež (Šedivá 1997, 1998). Na oblast 
socializace je též zaměřen tzv. individuálni 
výchovný plán podle Portage projek-
tu (www.cb.cz/diakonie/cz/s tac .htm  
4.12.2001) zamýšlený pro mentálně po-
stižené (především autisty). Další progra-
my jsou spíše určeny dospělým občanům 
(např. www.tdz.cz/fokus.htm 4.12.2001: 
socioterapeutické centrum, sociální klub 
a sociální farma či výcvik sociálních do-
vedností v rámci léčebné rehabilitace 
http://www.volweb.cz/sittbull/esolbc/cz/ 
albertov.htm 4.12.2001) . Vzhledem 
k popsané situaci má v České republice 
své místo koncept sociálního učení i u ji-
ných druhů postižení (než u zrakového 
postižení), který je zaměřen na výcvik so-
ciální kompetence u dětí. 
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