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Anotace: Článek se věnuje pojmu „kombinované postižení", jeho definování, vývoji, mode-
lům přístupu. Dále pak kategorizaci osob s tímto postižením a problematice vztahu téžkého 
a kombinovaného postižení. 
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I. Užívané pojmy a definice 
Jak uvádí Broekaert (1999, s. 405), 

větší pozornost se k lidem s kombinova-
ným postižením začala plně obracet až 
v 60. letech a v průběhu sedmdesátých 
a osmdesátých let 20. století pak v Evropě 
vyšlo mnoho publikací, které se věnovaly 
této problematice (např. v Belgii Janssens, 
a kol. 1973, 1985, v Německu Bach 1972, 
Fróhlich 1983, von Bracken 1972, v Ho-
landsku De Jong 1986, De Moor 1987, De 
Witt 1975, ve Francii Dague 1969, 1977, 
Faivre 1976, v Anglii Cruickhank 1971, 
Sternberg; Adams 1982). 

V zahraničí jsou používány pro ozna-
čení osob s kombinovaným (vícečetným) 
postižením nejčastěji následující pojmy: 
multiple disabilities, multiple handicap 
(anglojazyčná lit.), „mehrfachbehindert", 
„schwerstmehrfachbehinderung" (něm.), 
„plurihandicapes" (fr.) (Broekaert 1999, 
s. 408-409 , Renotiérová 2003, s. 303). 
Nazarova (2002) uvádí několik termínů 
používaných v Ruské federaci pro označe-
ní této skupiny osob - „složnyje defekty", 
„kombinirovannyje narušenija" a v po-
slední době uvádí jako nejpoužívanější 

pojem „složnaja struktura narušenija". Na 
Slovensku se nejčastěji používá označení 
„viacnásobné postihnutie", viaceré chyby" 
(Vašek 1995, s. 47; 2003, s. 189). 

V medicíně kombinace znamená výskyt 
více etiologicky nesouvisejících nemocí. 
Z tohoto pojetí vycházel i Sovák, který 
uvádí (1975, s. 22): „Ve speciální pedago-
gice se kombinací rozumí sdružení ně-
kolika vad u téhož jedince". Ve speciálně 
pedagogické praxi však plné neuplatňu-
jeme podmínku etiologické nezávislosti 
jednotlivých postižení. 

Vašek (1999, in Renotiérová 2003, 
s. 303) používá širší charakteristiku: 
„Vícenásobné postižení je multifaktoriál-
ní, multikauzální a multisymptomato-
logicky podmíněný fenomén, který se 
manifestuje signifikantními nedostatky 
v kognitivní, motorické, komunikační 
nebo psychosociální oblasti u jeho no-
sitele". 

Trochu odlišný přístup nabízí jedna 
z definic užívaných ve Spojených státech, 
která mezi osoby s kombinovaným posti-
žením zahrnuje jedince s více než jednou 
poruchou, a to s takovou kombinací, 



„která způsobuje tak závažné vzdělávací 
potřeby, že není možné vzdělávání ve 
speciálních vzdělávacích programech 
určených pro jednu z poruch" (Code of 
Federal Regulations, 1999, Vol. 34, Sec. 
300.7, in Snell 2002, s. 2210). Tato definice 
je z pohledu pedagogické praxe zajímavá, 
protože v našich podmínkách jsou některé 
děti vzdělávány ve speciálních školách 
nebojsou v péči speciálně pedagogických 
center zaměřených na jednu vadu a ne 
vždy je těmto dětem poskytovaná taková 
péče a služby, které by odpovídaly charak-
teru jejich potřeb. 

II. Kategorizace osob s kombinova-
ným postižením 
Skupina osob s kombinovaným posti-

žením je velmi heterogenní a platí zde 
ještě ve větší míře pravidlo individuálního 
přístupu a nutnosti plánování a posky-
tování pomoci „na míru" než u jedinců 
s jednotlivě se vyskytujícími vadami. Ně-
kteří autoři se snaží tuto velkou a obtížně 
popsatelnou skupinu lidí dělit do menších, 
homogennějších skupin, které je možno 
lépe popsat a specifikovat okruh jejich 
speciálních potřeb. 

Vašek (2003, s. 190) zahrnuje osoby 
s vícenásobným postižením do tří sym-
ptomatologicky příbuzných skupin: 
1. mentální postižení v kombinaci s dal-

ším postižením, 
2. slepo-hluchota, 
3. poruchy chování v kombinaci s jiným 

postižením. 
V tomto členění pak nejpočetnější sku-

pinu představují osoby s kombinací men-

tálního a dalšího postižení a za nejtěžší 
formu považuje skupinu slepo-hluchých 
jedinců. Prvořadým cílem pedagogů je 
vytvoření komunikačních schopností 
u osob s vícečetným postižením. 

Jiné rozdělení nabízí Nazarova (2002), 
která v závislosti na struktuře a závažnosti 
vad rozděluje tuto skupinu takto: 
1. lidé se dvěma zjevnými vadami, z nichž 

každá je relativné závažná a vyskytuje 
se i izolované (např. slepo-hluché 
děti); 

2. lidé s jedním dominujícím postižením, 
které je doprovázeno jiným postižením 
v lehčí formě, jež přesto ztěžuje vývoj 
jedince (např. mentální postižení 
doprovázené lehkou vadou sluchu). 
Tento typ je také označován termínem 
„osložnennyj defekt" - komplikovaný 
defekt (vada); 

3. lidé se třemi a více vadami (na různém 
stupni závažnosti). Pro tuto skupinu se 
někdy používá pojem „množestvennoje 
narušenije" - vícečetné poruchy. 

III. Modely přístupu 
Pro nalezení správného přístupu a po-

chopení obtíží, ale také potenciálu jednot-
livých lidí s kombinovaným postižením 
mohou být inspirací 4 modely (pojetí) 
tohoto postižení, které popsal De Jong 
(1986, in Broekaert 1999, s. 410): 

1. model sčítání (skládání) 
O kombinovaném postižení hovoříme 

tehdy, pokud se u jedince vyskytují dvě 
nebo více vad současně. Závažnost vady je 
pak rovna součtu obtíží, které jednotlivá 
postižení přinášejí. 



2. model násobení 
V tomto modelu dvě nebo více vad také 

tvoří kombinované postižení, ale objem 
problému se zvětšuje mnohem rychleji 
než u předchozího modelu. 

3. model schodu 
Ústřední místo již nezabírá defekt, ale 

konkrétní fungování člověka. Při plánová-
ní intervencí je nutné nejdříve formulovat 
problémy určitého jedince a na tomto 
základu pak stanovit další postup a po 
jednotlivých krocích odstraňovat nebo 
mírnit dříve zjištěné nedostatky. 

4. model kruhu 
Důraz je zde kladen na to, že dvě nebo 

více vad stále působí svým vlivem na 
fungování celého organismu a také na 
sebe navzájem. 

Pokud vybereme z těchto modelů pod-
statné myšlenky, tak je to dle mého názoru 
předpoklad pro nalezení vhodného pří-
stupu k těmto jedincům. Musíme si tedy 
uvědomit, že není možné jen mechanicky 
skládat jednotlivá postižení a předpoklá-
dat, že prostým skládáním jednotlivých 
odpovídajících rehabilitačních postupů 
budeme realizovat skutečně ucelenou 
rehabilitaci. Vždy je nutné si uvědomit, 
že problémy se budou násobit a kombi-
novat a v důsledku toho vždy vznikne 
nová a neopakovatelná situace u každého 
člověka s kombinovaným postižením. Při 
plánování intervence je pak třeba stanovit 
postupné cíle, kterých chceme dosáhnout 
a jejichž formulování musí vycházet z na-
šich znalostí o konkrétním jedinci a nejen 
z obecných představ o daných typech 

postižení, které se u tohoto člověka obje-
vují. Při veškeré práci je třeba uplatňovat 
skutečně holistický přístup a neustále si 
uvědomovat jednotu a provázanost psy-
chického, sociálního i fyzického stavu 
jedince. 

IV. Těžké a kombinované postižení 
Rozlišování skupin osob s těžkým 

a kombinovaným postižením je většinou 
nejasné a někdy jsou obě tyto skupiny 
vnímány jako jedna (např. people with 
severe/multiple disabilities). V roce 1996 
Orelove a Sobsey definovali tuto skupinu 
osob jako jedince s mentálním postiže-
ním, kteří vyžadují rozsáhlou nebo vše 
prostupující podporu a kteří mají také 
jedno nebo více významných dalších po-
stižení (Snell 2002, s. 2210). Ale například 
dítě s těžkou formou DMO, které však 
není mentálně postižené, pak nesplňuje 
kritéria pro těžké postižení. V naší speci-
álně pedagogické praxi není přítomnost 
mentálního postižení nutným předpo-
kladem pro zařazení jedince do kategorie 
osob s kombinovaným postižením. 

Publikace amerického National Dis-
semination Center for Children with 
Disabilities (2004, Fact Sheet 10) řadí 
mezi osoby s těžkým a/nebo kombi-
novaným postižením ty jedince, kteří 
vyžadují „rozsáhlou podporu ve více než 
jedné významnější činnosti, aby se mohli 
podílet na integrovaných společenských 
aktivitách a těšit se z kvality života, která 
je dosažitelná lidem s menším nebo žád-
ným postižením". 



Procházková (2004, s. 337) používá 
označení „těžké kombinované postižení" 
a tento pojem zahrnuje osoby, které „jsou 
v důsledku svých motorických a dušev-
ních schopností odkázány při veškerých 
každodenních úkonech na pomoc jiných 
osob" (Vítková 2004, s. 337). 

Ve školní legislativě je pojem „těžké zdra-
votní postižení" nyní uveden ve vyhlášce 
0 vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 
a studentů mimořádně nadaných (2005/73 
Sb., § 1), která do této skupiny řadí žáky 
s těžkým zrakovým postižením, těžkým 
sluchovým postižením, těžkou poruchou 
dorozumívacích schopností, slepo-hluché, 
se souběžným postižením více vadami, 
s autismem, s těžkým tělesným nebo těž-
kým či hlubokým mentálním postižením. 

Termín „souběžné postižení více vada-
mi" uvádí kromě výše uvedené vyhlášky 
1 školský zákon (2004/561 Sb., § 16). 
Těmto žákům sice náleží nejvyšší míra 
podpůrných opatření, jsou zahrnuti mezi 
žáky s těžkým zdravotním postižením, 
ale není jasně definováno, kdo do této 
skupiny patří. 

V. Závěr 
Při definování kombinovaného postiže-

ní se v literatuře objevuje posun od cha-
rakteristiky této kategorie, která vychází 
z konstatování přítomnosti vad u jedince, 
k charakteristikám, které zohledňují han-
dicapy v zásadních oblastech lidského 
života (komunikace, pohyb, smyslové 
vnímání, sociální vztahy,...). 

Každá definice by také měla zohlednit 
klasifikaci WHO - ICF (International 
Classification of Functioning, Disability 
and Health) (WHO, 2001). Tuto klasifi-
kaci tvoří dvě hlavní části a každá z nich 
je složena ze dvou komponent. První část 
(Functioning and Disability) popisuje 
tělesné funkce a struktury a druhou kom-
ponentou jsou činnosti jedince a podíl 
(účast) na běžných aktivitách. V druhé 
části (Contextual Factors) jsou pak uve-
deny faktory společenské a personální. 
Každá z komponent je samozřejmě dále 
rozdělena, například je definováno devět 
oblastí aktivit, jako je sebeobsluha, komu-
nikace, mobilita apod. (ICF Introducti-
on). Nemáme zde prostor na podrobnější 
popis této klasifikace, ale určité bude 
třeba její principy aplikovat nejen při 
modifikaci definic, ale i na celou oblast 
speciálněpedagogické teorie a praxe. 

Příspěvek by měl poskytnou určité 
shrnutí pojednávané problematiky (byť 
rozhodně ne vyčerpávající) a být pod-
nětem k další diskusi, jejímž ideálním 
vyústěním by mohlo být s jednocení 
chápání pojmu kombinované postižení. 
Jednoznačná definice kombinovaného 
postižení by mohla být východiskem pro 
zařazení jednotlivců do této kategorie 
a v praxi pak východiskem pro stano-
vování legislativních, ekonomických 
a dalších podmínek pro realizaci ucelené 
rehabilitace této skupiny lidí, a to počí-
naje ranou péčí přes vzdělávání, sociální 
služby a pracovní aktivity až po práci se 
seniory. 

B 
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